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Protokoll  

Mellomkirkelig råd (MKR)  
29.-30.05.2012 

Kirkens hus, Oslo 

 

Til stede:  

Kjetil Aano (leder), Leif Christian Andersen, Marianne H. Brekken (under sakene 16, 17 

(CPCE og KV), 20, 21, 22, 23 og 25), Eleanor Brenna, Helga Haugland Byfuglien (LVF-

representant) (under sakene 17 (LVF, NKR og Porvoo), 24 og 26), Stephanie Dietrich (TN-leder) 

(under sakene 16, 17, 21 og 23), Kjetil Drangsholt, Kjetil Fretheim (KISP-leder) (under sakene 

17 (KV), 20, 22 og 25), Cathrine Waaler Halstensen, Hilde Nygaard Ihle, Oddhild 

Johnsen Klevberg, Jenny Skumsnes Moe (LVF-representant), Kjell Nordstokke, Erling J. 

Pettersen (BMs representant) (unntatt sakene 17 (KV), 20 og 22), Erlend Rogne (KEK-

representant) (under sakene 17 (KV), 20, 21, 22 og 25), Kristine Sandmæl, Elise Sandnes (KEK-

representant) (unntatt sakene 18, 19, 27, 28 og 29), Andreas Henriksen Aarflot og Ann-Mari 

Aas 

Forfall:  

Anne Marie Helland (KNs representant) 

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Liv Janne Dehlin, Beate Fagerli, Knut Hallen, 

Estrid Hessellund, Jens-Petter Johnsen, Susanne Lende og Einar Tjelle  

 

Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder 

Kjetil Aano. 

 

Ved begynnelsen av møtet den 29. mai var det et seminar med presentasjon av 

Mellomkirkelig råd. 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 
Oslo, 29.-30. mai 2012 
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MKR 16/12 Protokoller  

 

1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 29. februar-1. mars 2012 

 

Vedtak 

Protokollen ble godkjent. 

 

2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 29. mars 2012 

 

Vedtak 

Protokollen tas til etterretning. 

MKR 17/12 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Norges Kristne Råd (NKR)  

Vedtak 

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering:  

1. Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 01.05.2012 

2. Rapport fra Norges Kristne Råds studietur til Roma 1.–6. mai 2012 (muntlig) 

 

Kirkenes Verdensråd (KV) 

Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering:  

Dokumentet One Baptism: Towards mutual Recognition  

Misjonsdokument fra KV:“Together towards life: Mission and evangelism in 

changing landscapes” 

Rapport fra KVs misjonskonferanse, Manila, mars 2012 

Invitation to The annual meeting of Nordic -Baltic Faith and Order, Oslo, September 

2012 

Rapport fra KVs Working Together- og Round Table-møter i Genève mai 2012 

(muntlig) 

 

Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)  

Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra konferansen ”Where We Dwell in Common”, Assisi, 17.-20.4.2012 

2. Rapport fra møtet i CPCE-presidiet, Wien, 6.-8.5.2012 
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Porvoo  

Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Porvoo Consultation on Diaspora and Migration – Communiqué 

2. Report of the Porvoo Consultation on Diaspora and Migration Uppsala, Sweden, 

March 21–24, 2012 

 

Det lutherske verdensforbund (LVF) 

MKRs behandling: 

Biskop Helga Haugland Byfuglien orienterte muntlig fra konsultasjonen for 

europeiske kirkeledere i Ostrava. Reformasjonsmarkeringen i 2017, samlivsdebatten 

og det diakonale arbeidet var blant de viktigste sakene som ble behandlet. Hun 

orienterte også om hvilke saker som skulle opp på LVFs rådsmøte i juni i Bogatá, 

Colombia. 

 

- LVFs fokus på at 500-årsmarkeringen av reformasjonen blir en global og 

økumenisk markering, er viktig. Fokus må være på kontekstualitet og 

transkontekstualitet med en gjensidig forpliktelse på hverandre.  

- Seksualitet og ekteskap er et brennbart tema i økumeniske organisasjoner. Et 

mulig innsteg til dialogen kan være å ta opp «hat/vold i nære relasjoner», fordi en 

her kunne komme til enighet om noe som ikke må forekomme.  

- Lund-rapporten fra 2007 er et dokument som kom ut av en konfliktfylt situasjon. 

Her finnes nyttig læring om måten en tilnærmer seg vanskelige tema på.  

 

Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Hilsen og foredrag ved generalsekretær Martin Junge. 

 

2. Muntlig rapport fra European Church Leadership Consultation, Ostrava, Tsjekkia, 

mai 2012: «With Passion for the Church and for the World». 

Økumenisk samarbeid i Norden 

MKRs behandling:  

 

I forslaget er det noen uklarheter med hensyn til ansvarshavende på enkelte 

samarbeidsområder. Mellomkirkelig råd vurderer det likevel som klart at de nordiske 

kristne rådene tar det overordnede ansvar for et bedret samarbeid med mindre 

byråkrati.  

 

Vedtak 

Mellomkirkelig råd støtter forslaget til omorganisering av det nordiske økumeniske 

samarbeidet. 
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MKR 18/12 Orienteringssaker  

 

1. Dalit-saken  

2. Oppfølging av KM-sak «Skaperverk og bærekraft - revidert prosjektplan» 

3. Asylsaker 

4. Den norske kirkes ordning etter 2013  

 

MKR-18/12 Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  

MKR 19/12 Referatsaker  

 

1. Protokoll fra møte i kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge (IRN) og 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 14. februar 2012 (u.off. § 14.1) 

2. Referat fra møte i Samarbeidsråd Menighet og Misjon (SMM) 14. desember 

2011 og 14. mars 2012 

3. Referat fra møte i Nådens fellesskap 8. mars 2012 

4. Referat fra årsmøte og rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn 

(STL) 28. mars 2012 

5. Protokoll fra Kirkerådets møte 15.-16. mars 2012 og 2.-3. mai 2012  

6. Protokoll fra møte i KUIs prosjektkomité 5. mars 2012 og 7. mai 2012  

7. Protokoll fra Teologisk nemnd 29.-30. mars 2012 

 

MKR-19/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 

MKR 20/12 «Rettferdig fred» – oppfølging av Jamaica fram til 

Kirkenes Verdensråds generalforsamling 

MKRs behandling: 

Kjetil Fretheim, leder av KISP, meldte at det er ønskelig at MKR presiserer og 

avklarer «rettferdig fred»-begrepet i forhold til f.eks. klimarettferdighet, økonomisk 

rettferdighet, fattigdom og forsoning. Viktige områder for oss kan også forberedes 

som workshops på KVs generalforsamling. Frist for forslag til workshops er for øvrig 

i oktober 2012. 

 

MKR kom med følgende innspill i saken: 

 

- Arbeid med urfolk og forsoningsmomentet. 

- Sammenheng mellom diakoni og misjon. 

- Igangsetting av et arbeid med å avklare de teologiske, politiske og praktiske-

kirkelige dimensjonene ved begrepet «rettferdig fred». 
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- Be de sentralkirkelige råd om å innarbeide rettferdig fred som en tverrgående 

dimensjon i sitt arbeid med tanke på å berike og fornye kirkens trosopplæring, 

diakoni, gudstjenesteliv mm. 

- Utfordre norske myndigheter til arbeid med utviklingsmål som forplikter 

verdenssamfunnet på å eliminere fattigdom innen 2030. 

 

MKR-20/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar saken til orientering og ber sekretariatet ta med innspillene 

som kom fram på møtet, i den videre planleggingen fram mot KVs generalforsamling 

i 2013. 

MKR 21/12 Oppfølging av KM-saken «Den norske kirke som 

evangelisk-luthersk kirke i økumenisk kontekst»   

 

MKR-21/12 Vedtak:   

1.  Mellomkirkelig råd vil påpeke nødvendigheten av å tydeliggjøre de internasjonale 

og økumeniske perspektivene i arbeidet med kirkeordning. 

 

2. Mellomkirkelig råd vil framheve betydningen av de innspillene som LVFs 

generalsekretær Martin Junge kom med i forhold til arbeidet med 500 års-

markeringen av reformasjonen  

MKR 22/12 Oppfølging av KM-saken «Misjon til forandring – 

Utfordringene fra Edinburgh 2010» 

 

MKRs behandling: 

MKR kom med følgende innspill i saken: 

 

1. Oppfølgingen må gå gjennom bispedømmene. MKR bør be bispedømmene ta 

temaene opp på prostisamlinger, stiftsdager etc. 

 

2. Bygge videre på den misjonsforståelsen som ble formidlet gjennom KM 

07/12. Finne et språk som gjør det er mulig å snakke om misjon i det offentlige 

rom - i forhold til sår og vanskeligheter med misjon. 

 

3. Viktig å nyansere i forhold til «fortidens synder». Snakke sant om både det 

positive og det negative i kirke- og misjonshistorie. Holistisk misjon er ikke noe 

nytt, men vi må få denne forståelsen ned på grasrota. 

 

4. Vurdere å bruke nettressurser istedenfor eller i tillegg til hefter. Vurdere å 

oversette Oslokoalisjonens «Ground Rules for Missionary Activities» 
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5. Spørsmålet om forsoningsprosesser (jf. vedtak 4 b). Oslo-markeringen av 

«Edinburgh 2010» følges opp i samarbeid med Samisk kirkeråd og 

misjonsorganisasjonene. 

 

Andre momenter:  

- Unge kirkers avhengighet av misjonsorganisasjonene kontra samarbeid med 

andre lokale kirker. 

- Viktig at ikke norsk kirke/misjon definer «forsoningsprosessene», da blir det et 

nytt overgrep. 

 

6. Få fram eksempler på misjon som frigjørende 

 

MKR-22/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar saken til orientering og ber sekretariatet ta med innspillene 

som kom fram på møtet, i arbeidet med en oppfølgingsplan av KM-sak 07/12: Misjon 

til forandring - Utfordringene fra Edinburgh 2010. 

MKR 23/12 CPCEs generalforsamling 2012 

 

MKR-23/12 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd merker seg de ulike synspunktene som kom fram i den 

muntlige orienteringen fra det nordeuropeiske forberedelsesmøtet 26.-27. april 

2012 i Oslo til CPCEs generalforsamling. 

 

2. Mellomkirkelig råd vil be den norske delegasjonen støtte CPCEs arbeid med å 

videreutvikle sin kjernevirksomhet, også i forhold til de øvrige økumeniske 

organisasjonene. 

 

3. Mellomkirkelig råd tar Rapport fra konferansen ”Where We Dwell in Common”, 

Assisi, 17.-20.4.2012, og Rapport fra møtet i CPCE-presidiet, Wien, 6.-8.5.2012, 

til orientering.  

MKR 24/12 Revisjon av Styringsdokument for Mellomkirkelig 

råds Midtøstenarbeid   

 

Einar Tjelle orienterte muntlig fra møtet i The Coordination Committee for 

Cooperation between the ELCJHL and Overseas Partners (COCOP) 6.-10. mai 2012. 

Innspill til dokumentet fra Komiteen for internasjonale spørsmåls maimøte ble lagt 

fram på møtet.  

 

Kommentarer til Styringsdokumentet: 

- Det er støtte til profilen i dokumentet.  

- Ønsket om en tostatsløsning bør komme tilbake i dokumentet.  
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- En må sørge for presise formuleringer i forhold til å unngå boikott.  

- Det er viktig å få inn «folk»-begrepet, at det her er snakk om ett folk.  

- Å snakke om diapraksis, for eksempel i forhold til Augusta Victoria sykehus, er 

spennende.  

- Få inn forslag fra KISP, særlig med tanke på turisme.  

- Nevne at det er viktig med økt engasjement i Nord-Afrika, for eksempel Egypt.  

 

MKR-24/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd takker for dokumentet og vedtar Styringsdokument for 

Mellomkirkelig råds Midtøstenarbeid 2012–14 med de endringene som kom fram i 

møtet.  

MKR 25/12 Omorganisering av Konferansen av Europeiske 

Kirker (KEK)   

MKRs behandling: 

Elise Sandnes redegjorde for den aktuelle situasjonen for KEK og for arbeidet med ny 

struktur. KEK består av 120 ulike kirker, og er mye bredere sammensatt både 

økumenisk og geografisk enn CPCE. De katolske er ikke med, men mye samarbeid 

med dem. Hun understreket at det er spenninger i organisasjonen og en vanskelig 

økonomi, særlig etter siste generalforsamling i Lyon. Det er en kompleks 

organisasjonsstruktur. Vi ønsker derfor revisjonsarbeidet velkomment. 
 

Fra samtalen ble det understreket at revisjonsdokumentet har påfallende lite referanser 

til kirke og tro, og er blitt et «sekulært organisasjonsbekymret» dokument. 

Det ble også etterspurt om de justeringene vi foreslår, betyr reell innsparing, og om 

det er forsvarlig med bare to dagers generalforsamling i framtiden. Med et svakt 

teologisk språk; er KEK i stand til å være en profetisk røst i dagens Europa? En 

relevant og forbedret organisasjon må være målet.  

 

MKR-25/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd takker for arbeidet som er gjort med høringssvaret fra Den norske 

kirke, og vedtar forslaget til høringssvar med følgende to tilføyelser:  

- En kommentar om nødvendigheten av at KEKs relasjon til de øvrige økumeniske 

organisasjonene (blant annet KV, LVF, CPCE) blir gjennomgått og drøftet. 

- En ber KEK om å styrke den ekklesiologiske og missiologiske basisen. 
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MKR 26/12 Årsrapport og regnskap for Den norske kirkes 

nord/sør-informasjon (KUI) 2011   

 

MKR-26/12 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd takker og utrykker anerkjennelse til Estrid Hessellund for 

arbeidet hun har gjort gjennom mange år som daglig leder. 

 

2. Mellomkirkelig råd godkjenner KUIs årsrapport og regnskap 2011. 

MKR 27/12 Oppnevning av medlemmer til Rådsmøtet i 

Norges Kristne Råd fra 2012 til KM 2016    

 

MKR-27/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet følgende oppnevning av medlemmer til 

Rådsmøtet i Norges Kristne Råd fra Den norske kirke fra 2012 til KM 2016:  

 

Representanter: Varaer: 

 

De 11 representantene i MKR fra bispedømmene  

 

Varaene i MKR 

 

MKRs leder 

 

MKRs nestleder 

Kirkerådets leder 

 

KRs nestleder 

Biskop foreslått av Bispemøtet Domprosten i vedkommende 

bispedømme 

 

Tre medlemmer av Kirkerådet (oppnevnt av KR) 

 

Tre medlemmer i Kirkerådet 

(oppnevnt av KR) 

MKR 28/12 Møteplan 2013 

 

MKR-28/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar følgende møteplan for rådsmøtene 2013: 

 

1. møte: 
Tirsdag 5.-torsdag 7. mars 

2. møte: 
Torsdag 5.-fredag 6. september 

3. møte: 
Onsdag 27.-torsdag 28. nov.  
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MKR 29/12 Valg av nestleder for to år og arbeidsutvalg fra 

2012 til KM 2016 

 

MKRs behandling: 

Det ble foretatt skriftlige valg på nestleder, medlemmer og varamedlemmer til 

MKR/AU, og loddtrekning til 2. varaplassen (ved likt stemmetall). 

Følgende kandidater til nestleder til MKR ble presentert:  

Eleanor Brenna  

Cathrine Waaler Halstensen  

Følgende kandidater til medlemmer til MKR/AU ble presentert: 

Cathrine Waaler Halstensen  

Kristine Sandmæl 

Andreas Henriksen Aarflot  

Ann-Mari Aas 

Følgende kandidater til varamedlem til MKR/AU ble presentert:  

Leif Christian Andersen 

Kjetil Drangsholt 

- Kristine Sandmæl og Ann-Mari Aas som ikke ble valgt som medlemmer, stilte også 

til valg som vara. 

 

MKR-29/12 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd velger Eleanor Brenna som nestleder i Mellomkirkelig råd for 

to år. 

 

2. Mellomkirkelig råd velger følgende som medlemmer og varamedlemmer i 

arbeidsutvalget (i tillegg til leder, nestleder og representanten fra BM): 

Andreas Henriksen Aarflot 

Cathrine Waaler Halstensen  

1. vara: Kjetil Drangsholt 

2. vara: Kristine Sandmæl 

MKR 30/12 Eventuelle uttalelser 

 

Det ble lagt fram et forslag til uttalelse om situasjonen i Syria. Uttalelsen er vedlagt 

protokollen. 

 

MKR-30/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar uttalelsen om situasjonen i Syria.  

 

Neste møte i MKR: 22.-23. november 2012 på Kirkens hus, Oslo.   

 

Vedlegg: Uttalelse om situasjonen i Syria 


