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Den norske kirke i den økumeniske 
bevegelse - et aktuelt overblikk 

Den norske kirke har i hovedsak følgende relasjoner:  

GLOBALT 
Det lutherske verdensforbund (LVF/LWF) 

Etablert 1947 

Norske medlemmer i LVFs råd: Helga Haugland 

Byfuglien og Jenny Skumsnes Moe 

Konfesjonell verdensfamilie. Alle 

medlemskirkene er i alter- og prekestolfellesskap 

med hverandre. Driver et omfattende 

humanitært arbeid.  

Kirkenes Verdensråd (KV/WCC) 

Etablert 1948 

Norsk medlem i KVs Sentralkomité: Kjetil Aano 

Fellesskap av ortodokse, gammelkatolske, 

anglikanske og protestantiske kirker, med nært 

samarbeid med kirkelige humanitære 

organisasjoner. Den katolske kirke er medlem av 

Faith and Order kommisjonen. Flere 

pentekostale kirker er medlemmer av 

Misjonskommisjonen.   

Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) 

Etablert 2000  

 

 

 

Nettverk av kirker og kristne organisasjoner som 

informerer og påvirker myndigheter, næringsliv 

og institusjoner, særlig når det gjelder handel, 

mat og HIV/AIDS. 

ACT Alliance 

Etablert 2010  

Kirkens Nødhjelp er medlem fra norsk side. 

Globalt bistandssamarbeid mellom mer enn 

hundre hjelpeorganisasjoner med kirkelig 

bakgrunn.  

Global Christian Forum (GCF) 

Et bredt økumenisk nettverk opprettet etter et 

møte i 2007 mellom Kirkenes Verdensråd, World 

Evangelical Alliance, Lausannebevegelsen og 

pentekostale kirker.  

Et globalt nettverk som bringer sammen kristne 

tradisjoner som tradisjonelt har stått langt fra 

hverandre. Regionale møter og samtaler om tro 

er viktig metode.  
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REGIONALT 
Konferansen av Europeiske Kirker (KEK/CEC)) 

Etablert 1959 

Norsk medlem i KEKs sentralkomité: Andreas 

Henriksen Aarflot 

Fellesskap av ortodokse, gammelkatolske, 

anglikanske og protestantiske kirker i Europa. 

Danner en såkalt Regional Ecumenical 

Organization (REO) i samarbeidet med Kirkenes 

Verdensråd. Arbeider særlig med sosialetiske 

utfordringer og teologiske dialoger og 

samarbeider nært med Churches Commission 

for Migrants in Europe (CCME).  

Porvoo Fellesskapet 

Etablert 1996 

Norsk sekretær: Beate Fagerli 

Kirkefellesskap (church communion) mellom de 

anglikanske kirkene på De britiske øyer og de 

lutherske kirkene i Norden og Baltikum (med 

unntak av Latvia).  

Fellesskapet av protestantiske kirker i Europa 

(CPCE / GEKE) 

Etablert 1973 (Leuenberg fellesskapet) 

Norsk medlemskap fra 2000 

Norsk varamedlem i rådet: Kristin Graff-Kallevåg  

Fellesskap av reformerte, unerte og lutherske 

kirker i Europa basert på Leuenberg-konkordien. 

Legger vekt på teologisk utviklingsarbeid i 

protestantisk sammenheng og i økumeniske 

samtaler.  

 

NASJONALT 
Metodistkirken i Norge 

Vokste frem i 1850-årene 

Samarbeidet ledes fra Den norske kirkes side av 

biskop Stein Reinertsen. Einar Tjelle er sekretær.   

 

Den norske kirke og Metodistkirken i Norge er i 

kirkefellskap basert på avtalen ”Nådens 

Fellesskap” (1994). Relasjonen og samarbeidet 

ivaretas i dag gjennom Samarbeidsrådet Nådens 

Fellesskap 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

Etablert i 1877 

Medlem av Det lutherske verdensforbund fra 

2005 

Den norske kirke og Frikirken er i kirkefellesskap 

gjennom LVF, og samarbeider gjennom Den 

norske nasjonalkomiteen av LVF og i andre 

sammenhenger. 

Katolsk – Luthersk Samtalegruppe (KATLUSA).  KATLUSA er en samtalegruppe mellom Dnk og 

den katolske kirke i Norge, hvor aktuelle 
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Etablert i 1978.  

Fra Dnks side ledes gruppen av biskop Ole 

Christian Kvarme. Einar Tjelle er sekretær.  

teologiske og praktiske saker for begge kirkene 

tas opp på jevnlige møter.  

Norges Kristne Råd 

Opprettet i 1992. Fusjonerte i 2006 med Norges 

Frikirkeråd (opprettet 1902). 

Den norske kirke har tre medlemmer i styret. 

Norges Kristne Råd (NKR) er et nasjonalt 

økumenisk råd for norske kirkesamfunn. 

Samarbeidet gjelder blant annet religionspolitikk 

i Norge, flyktningesaker, fred og miljø, 

Midtøsten-engasjement.  

 

SØSTERKIRKERELASJONER 
Den evangeliske kirke av lutherske konfesjon i 

Brasil (IECLB) 

Luthersk tradisjon kom til Brasil i 1820-årene. 

IECLB ble medlem av LVF i 1952 

 

Samarbeidsavtale ble underskrevet i 2003 

mellom Dnk og IECLB under LVFs 

generalforsamling i Winnipeg. Samarbeidet 

omfatter også Det norske misjonsselskap, 

Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken. 

Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det 

hellige land (ELCJHL) 

Etablert i 1959  

 

En vennskapsavtale er inngått mellom ELCJHL og 

Den norske kirke, som formelt ivaretas av Borg 

bispedømme. Skriftlig avtale fra 2001 foreligger. 

Nære samarbeidsformer opprettholdes mellom 

ELCHJL og MKR. 

Den lutherske kirke i Det sørlige Afrika (ELCSA) 

Etablert i 1975 

En samarbeidsavtale mellom Dnk og ELCSA ble 

underskrevet på Kirkemøtet i 2005 med 

deltakelse av offisielle representanter for ELCSA. 

Det norske misjonsselskap og Kirkens Nødhjelp 

er også partnere i avtalen. 
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