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____________________________________________________________________________ 
 

Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
9.-10.03.2011 
Kirkens hus, Oslo  
 

Til stede:  

Kjetil Aano (leder), Karen Andrine Flatø (ikke under sakene 5, 6, 7 og 9), Ingvill Hagesæther Foss, 
Kjetil Fretheim (under sakene 1, 2 (LVF) og sak 4.6), Janne Kristine Dale Hauger, Harald Hegstad 
(TN-leder) (under sakene 2, 11, 18, 19 og 20), Harold Holtermann, Jakobe Olea T.H. Juul, Oddhild 
Johnsen Klevberg, Henny Koppen, Nina Elisabeth Lind, Anne Anita Lillebø (vara for Kjell 
Nordstokke) (under sakene 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21), Jenny Skumsnes Moe (LVF-representant) 
(under sakene 2 (LVF) og 11), Kjell Nordstokke (under sakene 2 (LVF) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22), 
Erling J. Pettersen (BMs representant), Elise Sandnes (KEK-representant) (ikke under sakene 2 (LVF), 8, 
10. 11, 12), Atle Sommerfeldt (KNs representant) (under sakene 2 (LVF), 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 21), Helje 
Kringlebotten Sødal og Stina Frøvoll Thoresen 

Gjest: 

Generalsekretær Audun Myhre fra Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet og 
generalsekretær Ørnulf Steen, Norges Kristne Råd 

 

Forfall:  

Helga Haugland Byfuglien (LVF-representant) og Erlend Rogne (KEK-representant), 

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Guro Almås, Liv Janne Dehlin, Beate Fagerli, Knut 
Hallen, Estrid Hessellund, Jens-Petter Johnsen, Sven Thore Kloster, Svein Mathias Køhn og 
Einar Tjelle  
 
Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører.  
 
Harold Holtermann innledet møtet med andakt. Deretter hadde generalsekretær en hilsen til 
det nye rådet, etterfulgt av et seminar om MKRs virksomhet. Møtet ble ledet av MKRs leder 
Kjetil Aano.  
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 

MKR 
Oslo, 9.-10. mars 2011 
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MKR  01/11 Protokoller  
 

MKR-01/11 Vedtak:  

 
1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 6.-7. september 2010 
 

Vedtak 

Protokollen ble godkjent. 

 
2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 11. oktober 2010 

 
Vedtak 

Protokollen tas til etterretning. 

 
3. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 7. desember 2010 

 
Vedtak 

Protokollen tas til etterretning. 

MKR  02/11 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Norges Kristne Råd (NKR)  
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Generalsekretær Ørnulf Steen orienterte kort om NKRs rådsmøte i Trondheim 22.-23. mars 
2011.  
 

Vedtak 

Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 28. april 2010 og 4. februar 2011 tas til 
orientering. 

Kirkenes Verdensråd (KV)  
Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra møte i Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) i Durres, 
Albania, 2.-8. oktober 2010  

2. Støtte fra UD til International Ecumenical Peace Convocation, 17.-25. mai 2011 på 
Jamaica  
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3. Rapport fra United Nations Advocacy Week (UNAW) Genève, 27. September-1. oktober 
2010 

4. Rapport fra møte i KVs sentralkomité 16.-23. februar 2011 

Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)  
Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra konferansen“Theologische Ausbildung für das ordinationsgebundne Amt in 
GEKE”, 2. konsultasjon, Wien, 19.-21. november 2010 

2. Pressemelding - CPCE General Assembly 2012 on Church Reform Processes  
3. Church of Norway’s Response to Stand Up for Justice 
4. Church of Norway’s response to Scripture – Confession – Church 

Porvoo  
Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra Porvoo-konferanse: Churches responding to conflict, Tallinn, 20.-23. februar 
2011. 

2. Informasjon om den danske signaturunderskrivingen 

Komiteen av europeiske kirker (KEK)  
Vedtak 

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra CCME-konferanse, Wien, 17.-18. desember 2010 
2. Informasjon om sammenslåingen av CCME og KEK 
3. Planlegging av generalforsamlingen 2013 
4. Rapport fra sentralkomitémøte i KEK, 21.-24. september 2010 i Soesterberg, Nederland 
 

Det lutherske verdensforbund (LVF)   
Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar Rapport fra rådsmøte i LVF 28.-29. juli 2010, Stuttgart, til orientering. 

MKR  03/11 Orienteringssaker  

 
1. Boka ”Kirke nå” 
2. Dette vil vi 
3. Rapport fra delegasjonsreise for Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge til Bosnia-

Herzegovina 28. sept.-3. okt. 2010  
4. Brev til justisministeren om behov for regularisering av oppholdet til papirløse med lang 

botid i Norge  
5. Rapport fra Jubileumskonferansen for Edinburgh 1910-2010, 7.-9. september 2010 
6. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst (KM-sak)  
7. Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster (KM-sak) 
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8. Høringssvar - endring av prioriteringsforskriften - Helsehjelp til personer som oppholder 
seg ulovlig i landet 

9. Økumenisk rapport 2010 fra Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet  
10. Global Christian Forum  
11. Tax Justice Network  
12. Sabeelkonferanse 23.-28. februar 2011  
13. Klimaarbeidet og Cop 17  
14. Uttalelse fra MKR om Pakistan 
 

MKR-03/11 Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  

MKR  04/11 Referatsaker  

 
1. Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 14.-15. oktober 2010 
2. Referat fra SMM-møte 10.09.2010 og 08.12.2010 
3. Protokoll fra møte i KUIs prosjektkomité 20.9.2010 og 30.11.2010 
4. Referat fra møte i Nasjonalkomiteen for Det lutherske verdensforbund 11.10.2010 
5. Protokoll fra rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn (STL) 10. november 

2010 
6. Referat fra KISP 11.-12. oktober 2010 og 3.-4. februar 2011 
7. Protokoll Kirkerådet 15.-17.09.2010, 7.-8.12.2010 og 6.-8.02.2011 
8. Protokoll fra møte i Kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for 

Den norske kirke 10. nov 2010 (u.off. § 14.1) 
9. Protokoll fra møte i den Katolsk-lutherske Samtalegruppen (KATLUSA) 25. november 

2010 (u.off. § 14.1) 
 

MKR-04/11 Vedtak:  

 
1. Ang. pkt 6: Mellomkirkelig råd takker KIPS for arbeidet med saken om Afghanistan og 

ber om å få en sak om det norske engasjementet i Afghanistan på MKRs rådsmøte i 
september 2011.  

 
2. Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 

MKR  05/11 Valg av nestleder og arbeidsutvalg 2011 til KM 2012  

 

Sammendrag  
 
Mellomkirkelig råd skal ifølge § 7 i sine statutter ”ha et arbeidsutvalg som består av leder og 
nestleder, samt tre medlemmer med to varamedlemmer. Første varamedlem innkalles fast”.  
 
Ifølge samme paragraf skal Bispemøtets representant i Rådet skal være ett av de fem 
medlemmene av MKR/AU. BM har oppnevnt Erling J. Pettersen som representant i Rådet 
med domprosten i Stavanger som vararepresentant. Kjetil Aano er valgt leder av Rådet. 
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MKR-05/11 Vedtak:  

1. MKR velger Ingvill Hagesæther Foss til nestleder i Mellomkirkelig råd 
 
2. MKR velger følgende som medlemmer i arbeidsutvalget (i tillegg til leder, nestleder og 

representanten fra BM): 
Harold Holtermann 
Nina Elisabeth Lind  
1. vara: Stina Frøvoll Thoresen 
2. vara: Erlend Rogne  

MKR  06/11 Årsplaner 2011 for de sentralkirkelige råd  
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble uttrykt ønske om at det arbeides mer med kirker i Asia, helst gjennom å etablere 
kirkesamarbeid med en asiatisk kirke, samt en tydeliggjøring av arbeidet overfor forfulgte 
kristne. 
Det ble uttrykt bekymring for manglende finansiering av stillingen som prosjektkoordinator 
for skaperverk og bærekraft.  
 

MKR-06/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid i 2011 med de 
endringer som fremkom i møtet.  

MKR  07/11 Budsjett 2011 for de sentralkirkelige råd  
 

MKR-07/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd anbefaler at Kirkerådet vedtar den fremlagte budsjettfordeling for 2011 
for Mellomkirkelig råds virksomhet. 

MKR  08/11 Fordeling av OVF-midler til søsterkirker og økumeniske 
organisasjoner 2011  

 

MKR-08/11 Vedtak:  

 
1. Mellomkirkelig råd tildeler kontingenter til følgen de organisasjoner med denne 

interne fordeling:     

 Kirkenes Verdensråd        kr 1.530.000 
 Det Lutherske Verdensforbund     kr 1.525.000 
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 Ecumenical Advocacy Alliance     kr        5.000 
 Konferansen av Europeiske kirker (KEK)     kr    335.000 
 Churches Commission on Migrants in Europe   kr      50.000 
 Menneskerettighetsfondet      kr      90.000 
 Leuenberg Kirkefellesskap      kr      40.000 
 Kirkelig fredsplattform      kr      28.000 
 Flyktningenettverket       kr      50.000 
 Norges Kristne Råd       kr    318.000 
          kr 3. 971.000 
 
2. Mellomkirkelig råd tildeler til generalforsamlinger og  

delegasjonsutgifter       kr   425.000  
     
3. Mellomkirkelig råd tildeler innenfor del I (50 %) til KV og LVF  kr   955.000 
     
a) Mellomkirkelig råd tildeler til prosjekter i regi av  

Kirkenes Verdensråd og KEK kr 477 500 med følgende interne fordeling: 

 

1. Solidarity with indigenous people - global coordination (P2042A)          kr  245.000  

2. WCC and the Ecumenical Movement in the 21st century (YYP1)           kr    49.000  

3. Called to be the one church: (YP201)                                                        kr    84.000  

4. International Ecumenical Peace Convocation 2011 (DOV() (P3011A)    kr    53.000  

5. Konferansen av Europeiske kirker (2. år av forskningsprosjekt om 

       misjon i Europa)                                                                                        kr    46.500  

             SUM                                                                                                           kr 477.500 

             
b) Mellomkirkelig råd tildeler til prosjekter i regi av  

Det Lutherske Verdensforbund kr 477 500 med følgende interne fordeling:  
  

1. Tilskudd til "The LWF Foundation-Endowment Fund"                             kr 217.500 

2. Ecumenical Dialogue and Relations, PGS003                                            kr 180.000 

3. Institute for Ecumenical Research, Strasbourg.  

       Utgifter til deltakelse fra kirkene i sør til det  

       internasjonale økumeniske seminaret.                                                        kr   80.000   

              SUM                                                                                                           kr 477.500  

  
c) Mellomkirkelig råd gir sekretariatet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i 

tildelingen dersom endringer i de enkelte prosjekter gjør det nødvendig.  
Totalbeløpene til hver organisasjon skal ikke endres.     

     
4. Mellomkirkelig råd tildeler innen del II (40 %)                kr  764.000  

til støtte til søsterkirker og partnerorganisasjoner i henhold til   
saksorienteringen og de endringer som framkom i møtet. 
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5. Mellomkirkelig råd tildeler innen del III (10 %) til bygging av  
vennskapsrelasjoner med søsterkirker følgende beløp og fordeling:       kr  191 000 

  
Hamar  12/34 kr 67.400 
Bjørgvin 12/34 kr 67.400 
Nord-Hålogaland 10/34 kr 56.200 

 Sum kr 191.000 
   

 
6. MKR ber om at støtten til Institute for Ecumenical Research, Strasbourg, vurderes i 

forhold til budsjettet for 2012.  

MKR  09/11 Årsrapport 2010 for de sentralkirkelige råd (KM-sak) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det kan godt tenkes større og mer kreativt om kommunikasjon av årsmeldingen. Det er en 
utfordring for de sentralkirkelige råd å få formidlet alt det gode arbeidet som gjøres sentralt. 
 

MKR-09/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd godkjenner årsrapporten om Mellomkirkelig råds virksomhet i 2010. 
Meldingen oversendes til Kirkerådet til endelig godkjenning. 

MKR  10/11 Statsbudsjettet 2012. Prioriteringer for Kirkerådet 
 

MKR-10/11 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd understreker viktigheten av at Dnk betaler de forventede 
medlemskontingentene (’fair membership fee’) til de økumeniske organisasjonene.  

 
2. Mellomkirkelig råd tar det fremlagte forslag til orientering, og understreker viktigheten av 

punktene 6 og 7. 

MKR 11/11 Strategiplan for LVF 2012-17 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Mellomkirkelig Råd drøftet Directions Paper - Toward an LWF Strategy 2012-17 (DP). Dette 
er en oppsummering fra konsultasjoner så langt og forsøker å angi retningen for selve 
strategiutkastet som vil komme til høring i april, og som endelig skal vedtas på rådsmøtet i 
LVF i juni. 
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MKR var i hovedsak godt fornøyd med retningen i dokumentet, og understreket at 
strategitenkningen og refleksjonene rundt denne er nyttig for Den norske kirkes egen 
refleksjon rundt luthersk og økumenisk identitet - og vice versa. 
  
Rådet etterlyste blant annet en tydeligere vektlegging av nettopp det særegne ved luthersk 
identitet i dokumentet. Det er viktig at grunnlaget for ’communio’ tydeliggjøres og arbeides 
med framover, ikke minst med tanke på å håndtere uenighet innad. I denne forbindelse er det 
viktig å legge til rette for og å stimulere til teologisk refleksjon og utveksling mellom 
medlemskirkene. 
  
Den diakonale profilen er tydelig i dokumentet og er viktig å understreke. Ikke minst er LVFs 
identitet som både kirkefellesskap og diakonal operasjonalitet viktig ikke minst i forbindelse 
med utviklingen av ACT Alliance lokalt. 
  
Rådet ønsket også en tydeligere vektlegging av misjon i dokumentet, og en tydeliggjøring av 
forholdet mellom diakoni og misjon, holistisk forstått.  
  
Viktigheten av regionale arenaer ble også understreket - for å gi innflytelse og spillerom for 
mindre kirker og regionale anliggender. En bevisst satsing på kommunikasjon og elektronisk 
kommunikasjon i årene som kommer, er også viktig for å få til ressursvennlige og deltakende 
arbeidsmåter.  
 

MKR-11/11 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd takker for mulighetene for innspill til den pågående strategiprosessen i 
LVF, og ber om at rådets innspill på ’Directions Paper’ tas med i tilbakemeldingen til 
LVF. 

 
2. MKR ber også om at sekretariatet, i samarbeid med våre medlemmer i LVFs råd og 

MKR/AU, sørger for en samlet tilbakemelding på selve strategiutkastet innen fristen 29.4. 

MKR  12/11 Ministry - Ordination – Episkopé  
 

MKR-12/11 Vedtak:  

På bakgrunn av innkomne innspill under møtet ber MKR Teologisk nemnd utarbeide utkast til 
høringssvar som oversendes MKR/AU. MKR ber MKR/AU om at endelig høringssvar 
ferdigstilles innen 1. juni 2011.  

MKR  13/11 Statusrapport - KM 07/09: Kristne innvandrere og 
menighetene i Norge  

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
- Det ble etterlyst flere mennesker med innvandrerbakgrunn i referansegruppen   
- Det ble bemerket at saken er viktig også i forhold til utenlandske ansatte i kirken 
- Det må jobbes mer med rapportering/erfaringsinnsamling på dette området 
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- Det ble påpekt at nominasjonskomiteene bør oppfordres til å lete etter kandidater med 
innvandrerbakgrunn som er medlemmer i Dnk.  

 

MKR-13/11 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd takker for statusrapporten om oppfølgingsarbeidet til KM 07/09 og er 
tilfreds med den videre oppfølgingen. MKR understreker at det må tenkes mer rundt 
rapportering fra menighetene, synliggjøring av integreringsarbeid som gjøres, og 
innhenting av erfaringer. 

 
2. Mellomkirkelig råd ber om at det utarbeides en arbeidsplan over oppfølgingsarbeidet til 

MKR-møtet og KR-møtet i september 2011. 
 
3. Mellomkirkelig råd oppnevner en referansegruppe som kan bistå sekretariatet i 

oppfølgingsarbeidet av KM 07/09, spesielt med tanke på ressursmateriell. 
Referansegruppen består av følgende: 

 
- Stein Reinertsen, sokneprest Farsund, Agder 
- Signe Myklebust, diakon Fjell, Tunsberg 
- Rune Fiskarstrand, daglig leder KIA i Oslo 
- Lemma Desta, koordinator for Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd 
- Iselin Jørgensen, rådgiver i Norges Kristne Råd 
- Anne Anita Lillebø, daglig leder for Kirkelig senter for religionsmøte og dialog i Oslo 
- Guro Hellgren, diakonirådgiver i Kirkerådet  
- I tillegg bes sekretariatet om å oppnevne to medlemmer med innvandrerbakgrunn til 

referansegruppen.  
 

MKR-rådgiver for interreligiøse relasjoner er referansegruppens sekretær. 

MKR  14/11 Oppnevninger i 2011  

Sammendrag  
 
Oppnevninger i MKR i 2011 
 
MKR må foreta en del oppnevninger i løpet av 2011. Noen foretas på dette MKR-møtet (se 
sak 5, 15 og 18), mens andre settes opp som sak på senere MKR-møter:  
 
Nådens Fellesskap 2012-2015  

Ny oppnevning i MKR november 2011. 
 
Kontaktgruppa Islamsk Råd Norge – Mellomkirkelig råd 2012-2015  

Ny oppnevning i MKR november 2011. 
 
Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) for perioden 2012-15 

Ny oppnevning i septembermøtet. 
 
Teologisk nemnd for perioden 2012-15 

Ny oppnevning i septembermøtet. 
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Andre oppnevninger 
 

Varamedlem i MKR for medlem fra Hamar BD 

Oppnevnes i Kirkerådets mars-møte etter forslag fra Hamar BD. 
 

Det er foretatt følgende oppnevninger som MKR bør være informert om: 
 
Styret i Norges Kristne Råd for perioden fra Rådsmøtet 2011 til rådsmøtet 2013  
(oppnevnt i KR 8.12.1010 etter forslag fra MKR). 

Medlem: Vara: 
Generalsekretæren i MKR Ass. generalsekretær 
Preses Visepreses 
Anne Karin Kristensen Jeffrey Huseby (Oppnevnt i KR 

febr. 2011) 
 
Norsk økumenisk kontaktforum for kvinner (NØKK) for perioden 2011-13 

To medlemmer fra Dnk til NØKK (oppnevnt administrativt):  
Kirsten Almås 
Lise Tostrup Setek  
 

MKR-14/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar saken til orientering og ber om at sekretariatet følger opp de 
oppnevningene som skal foretas i løpet av 2011.  

MKR  15/11 Oppnevning av MKR-representanter til Kontaktgruppa 
med Det Mosaiske Trossamfund 2011-2014  

 

MKR-15/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner følgende representanter for Dnk til kontaktgruppa med Det 
Mosaiske Trossamfund i perioden 2011-2014: 
 
- Generalsekretær i MKR 
- Jorunn Elisabeth Berstad Weyde, fagsjef i Oslo bispedømme 
- Oskar Skarsaune, professor MF (gjenoppnevning) 
- Jorunn Andestad Langmoen, assisterende generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon og 

representant for Borgs samarbeid med ELCJHL 
- Olav Elgvin, student med bakgrunn fra Israel 
 
MKR-rådgiver for interreligiøse relasjoner er kontaktgruppens sekretær.  
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MKR  16/11 Møteplan for 2012  
 

MKR-16/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar følgende møteplan for rådsmøtene 2012: 

Onsdag 29. februar til torsdag 1. mars 
Tirsdag 29. til onsdag 30. mai  
Torsdag 22. til fredag 23. november 

MKR  17/11 Misjon til forandring - Utfordringene fr a Edinburgh 
2010 (KM-sak 2012) 

 
Sammendrag  
 
Forrige gang Kirkemøtet behandlet misjon som egen sak, var i 2005. Siden den gang har det 
skjedd mye. Vi har nå flere års erfaring med ’Samarbeid menighet og misjon’, og det har 
skjedd endringer i misjonstenkningen både her hjemme og hos Den norske kirkes 
internasjonale og økumeniske samarbeidspartnere. I 2010 markerte man 100-årsjubileet for 
den store misjonskonferansen i Edinburgh, en konferanse som også var med på å legge 
grunnlaget både for den økumeniske og evangelikale bevegelsen som vokste fram etter 2. 
verdenskrig. I denne forbindelse ble gjennomført studieprosesser om hvorledes vi bør drive 
misjon i vår tid. Dette er tanker som bør gjøres kjent innad i Den norske kirke. Edinburgh 
2010 ble markert i Oslo med en omfattende økumenisk misjonskonferanse. Et team fra sør 
gav her flere utfordringer til Den norske kirke.  
 
Vi utfordres også av Oslo-koalisjonens dokument ’Ground Rules for Mission Activities, et 
dokument som gir anbefalinger om forsvarlig misjon ut fra et menneskerettighets- og 
religionsfrihetsperspektiv. Arbeidet med religionsdialog er også relevant for vår refleksjon om 
misjon. 
 
Etter 2005 har Den norske kirke fått en ny plan for diakoni og en ny trosopplæringsreform. 
KM 2010 og 2011 diskuterer hva det vil si å være en evangelisk-luthersk kirke i dag. Alt dette 
angår også misjonsteologien og misjonsvirksomheten i de misjonsorganisasjonene Den 
norske kirke samarbeider med. Derfor ønsker MKR igjen å fremme misjon som sak på KM i 
2012. 
 
Vi er fortsatt tidlig i prosessen med å skrive sakspapiret til Kirkemøtet. Saksorienteringen gir 
antydninger om tematikk som det kan være relevant å behandle. MKR gis anledning nå til å 
komme med innspill til saken. Rådet bør gi sekretariatet noen signaler om prioritert tematikk 
og problemstillinger som KM bør behandle. På MKR-møtet i september vil rådet få et utkast 
til en KM-sak til behandling. 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
MKR er svært glad for at misjon igjen blir sak på Kirkemøtet. Det gir anledning til å 
oppdatere oss på internasjonal misjonstenkning, på forståelsen av begrepet ’misjon’ og til 
diskutere hvorledes utfordringene fra det ”globale sør” kan bringes videre til menighetene. 
Det er viktig å stimulere til lokalt engasjement og til å ha misjon som en nødvendig og 
integrert del menighetenes kall og oppgaver (’Holistic Mission’). 
Misjon er også et viktig element i årets KM-sak om evangelisk-luthersk kirkeforståelse. 
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Momenter som kan betones sterkere i dokumentet: 

- Begrepsbruk – kommunikasjonsutfordringer. Begrepet ’misjon’/’holistisk misjon’ i en 
ny tid med nye generasjoner. ’Globalt disippelskap’ – pedagogiske utfordringer. 

- Misjon er viktig for menighetenes identitet og ansvar. Misjon kan ikke overlates til 
organisasjonene alene. Derfor må biskopene se seg selv som ’Leader in Mission’ og 
inspirere til og etterspørre lokalt misjonsengasjement. Misjon som del av 
tilsynsansvaret. 

- Bør menighetene utarbeide lokale misjonsplaner – slik det gjøres i Sverige? Planer og 
rapportering kan stimulere til aktivitet. 

- Misjon som invitasjon til dåp, evt. invitasjon til (bekjennende) fellesskap 
- UKM 2005: Misjon som deling - dialog - nærvær 
- KM-saken gir en anledning til å evaluere SMM. Gir SMM Dnk handlingsrom for 

misjon, eller bidrar SMM mest til å bekrefte organisasjonenes arbeid? 
- LVFs dokumentet ’Mission in Context’ bør oversettes til norsk 
- Forståelsen av begrepet ”transformation” bør begrunnes teologisk, jf. Kjell 

Nordstokkes innlegg på ”Misjon til forandring”-konferansen som tydeliggjorde det 
bibelske grunnlaget for misjon 

- Reflektere inn menigheters misjonsprosjekter også utenfor SMM  
- Presisere betydningen av ’globale sør’ - vurdere om begrepene ’nord’ og ’sør’ er 

uheldige fordi de kan bekrefte gamle motsetninger. Utviklingen i ’øst’, i de asiatiske 
kirkene, må tydeliggjøres. 

 

MKR-17/11 Vedtak:  

Sekretariatet bes om å forberede en sak om misjon til Kirkemøtet i 2012 ut fra de innspill som 
kom fram i møtet. 

MKR  18/11 Nominering av representanter fra Dnk til CPCEs 
generalforsamling 2012  

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Visepresidenten var foreslått som delegat for å få stemmerett, men det ble stilt spørsmål ved 
om det er hensiktsmessig. Hun vil jo likevel være til stede, og ved å sende tre delegater i 
tillegg får flere anledning til å delta fra Dnk. Det ble også uttrykt ønske om å bringe nye navn 
inn i slike delegasjoner for å få større bredde av erfaringer. Sekretariatet ble bedt om å vurdere 
dette nærmere til neste møte. 
 

MKR-18/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd utsetter vedtaket i denne saken til sitt neste møte.  
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MKR  19/11 Oppnevning av delegater fra Dnk til CCMEs 
generalforsamling 2011  

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble bemerket at MKR bør vurdere prinsipielt hvordan sekretariatet brukes i delegasjoner – 
dvs. som rådgivere eller delegater. 
 

MKR-19/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner følgende delegater til CCME-generalforsamling 16.-19. juni 
2011 i Bucuresti: 
- Berit Hagen Agøy, generalsekretær MKR 
- Eva Frydenborg, oppnevnt til CCME-kommisjonsmedlem på KEKs generalforsamling i 

Lyon 09 
- Lemma Desta, koordinator for Flerkulturelt Kirkelig Nettverk, NKR 

MKR  20/11 Kirkemøtets oppnevningspraksis  
 

MKR-20/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd gir sin tilslutning til Kirkerådets vedtak i sak KR 05/11: Kirkemøtets 
oppnevningspraksis: 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kirkemøtet delegerer til Kirkerådet å forestå valg og oppnevninger til eksterne råd og 

utvalg både nasjonalt og internasjonalt.  
 
2. Ved oppnevning av representanter til økumeniske organer både nasjonalt og internasjonalt 

skal oppnevningen finne sted på bakgrunn av en anbefaling fra Mellomkirkelig råd.   
 
3. Kirkemøtet ber om å få en oversikt over de oppnevninger som er foretatt av Kirkerådet på 

det første Kirkemøtet i hver 4-årsperiode. 

MKR 21/11: Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) - 
Virksomhetsplan og budsjett for 2011  

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
- Det ble gitt honnør til arbeidet som gjøres av KUI 
- Det ble bemerket at man bør se på forkortelsen KUI og vurdere å endre logoen 
- Det ble kommentert at det er viktig at liturgiressursene, som for eksempel til 

Skaperverkets dag, gjøres lett tilgjengelige.   
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MKR-21/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd godkjenner KUIs virksomhetsplan og budsjett for 2011. 

MKR 22/11: Uttalelse fra Mellomkirkelig råd om Trosfrihet for 
asylsøkere og økt beskyttelse for konvertitter  

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Forslag til uttalelse fra Mellomkirkelig råd om Trosfrihet for asylsøkere og økt beskyttelse for 
konvertitter ble lagt fram på møtet, og det ble foretatt noen små endringer i dokumentet.  
 

MKR-22/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar uttalelsen om Trosfrihet for asylsøkere og økt beskyttelse for 
konvertitter. 
 
Uttalelsen følger vedlagt protokollen.  
 
 
 
Neste møte i Mellomkirkelig råd: 14.-16. september 2011 på Comfort Hotell Park i 
Trondheim.  
 
 
Vedlegg: Uttalelse fra Mellomkirkelig råd om Trosfrihet for asylsøkere og økt beskyttelse for 
konvertitter. 
 
 


