
Protokoll fra Kirkerådets møte 20. -
21. februar 2002

MØTEBOK – KIRKERÅDET 20. – 21. FEBRUAR 2002

Kirkerådet holdt sitt første møte i år 2002 i dagene 20.-21. februar. Møtet ble holdt
i Kirkens hus, Underhaugsveien 15 i Oslo.

 

 
SAKSLISTE
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Saksordfører: Gudrun Homstvedt

SAK KR 07/02 FRIKJØP AV RÅDSLEDERE 
Saksordfører: Ådne Berge

SAK KR 08/02 VURDERING AV ORDNINGEN LITURGISKE
FORSØKSSAKER
Saksordfører: Tore Kopperud

SAK KR 09/02 ENDRINGER I FORSKRIFTER TIL GRAVFERDSLOVEN
HØRING 
Saksordfører: Jens Olav Mæland

SAK KR 10/02 SÆRSKILTE PREKENTEKSTER 2003 – 2004
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Saksordfører: Berit Helgøy Kloster

SAK KR 14/02 INNSTILLING FRA KIRKE-STATUTVALGET
VIDERE SAKSGANG 
Saksordfører: Gunvor Kongsvik

SAK KR 15/02 KIRKESITUASJONEN
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Til stede fra rådet:

- Gunvor Kongsvik – leder
- Ådne Berge
- Odd Bondevik
- Gudrun Homstvedt
- Berit Helgøy Kloster
- Tore Kopperud
- Jens Olav Mæland
- Per Halstein Nielsen
- Ragnhild Hellemo
- Ole Bent Røiseland
- Gunnar Tveit Sandvin

Forfall: 
Solveig Fjøsne Saltvik
Marianne Nørgaard Aae



Katinka Solli Schøien Brodin

Til stede fra sekretariatet:
Erling J. Pettersen
Per E. Dehlin
Kristin Fæhn
Torbjørn Backer Hjorthaug
Åge Haavik
Eigil Morvik
Jan-Oluf Skonnord
Dag Stange
Per Tanggaard
Tone Thorp
Einar Weider
Gunnar Westermoen

Av rådsmedlemmene var følgende fraværende under enkelte saker:

Per Halstein Nielsen: 5/02, 8/02, 9/02, 6/02, 2/02, 4/02 og 3/02 (1. gang)

Ole Bent Røiseland: 7/02, 14/02, 15/02, 16/02, 12/02, 10/02, 13/02, 17/02, 11/02,
18/02, 3/02 (2. gang) og 1/02

Sak KR 07/02: Gunvor Kongsvik fratrådte under behandlingen. Tore Kopperud var
møteleder.

Sak KR 14/02 – ble behandlet for lukkede dører.

Også denne gangen fulgte en ordningen med saksordfører for hver sak.

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent.

Møtet ble ledet av Gunvor Kongsvik.

 

Sak KR 01/02 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

REFERATSAKER

Referat/protokoll fra møter i:

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 26.11.01 
Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM), 14.09.01, 03.12.01 
Teologisk nemnd 01. – 02.12.01 (Sendes med p.g.a. TN-sak 11/01: "Embetet i
Dnk".) 
Mellomkirkelig råd, 03. – 04.09.01 
Ressursgruppen for dialog mellom Romanifolkets landsforening og Den norske
kirke, 29.08.01, 13.12.01 
Nemnd for gudstjenesteliv, 30.08.01, 06.12.01, 28.01.02 



Samisk kirkeråd, 11. – 12.09.01 
Nemnd for kvinne- og likestillingsspørsmål, 23.11.01 
Bispemøtet, 12. – 13.12.01

ORIENTERINGSSAKER

Brev fra Tunsberg biskop om endring av syn på vedtak i KM- sak 08/97:
Arbeidsrettslige konsekvenser av Kirkemøtets vedtak om homofilt samliv og
kirkelig tjeneste. 
Lån fra Opplysningsvesenets fond 2001 
Høring fra Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement: Endringer i
forskrifter til gravferdsloven. 
Kirken og KOSTRA. Utredning om alternative rapporteringsløsninger for
kirkelig tjenestestatistikk. Høring. 
Kirken og kommunen – en veiledning. Kommentarer fra Kirkerådet. 
Rundskriv fra Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement: Kirken og
Kommunen – en veiledning. 
Fordeling av prestestillinger opprettet over Statsbudsjettet 2002. (Brev til
KUF fra KR) 
Informasjonstiltak ved valg av bispedømmeråd 
Utkast til revidert læreplan for faget KRL – Høringsuttalelse fra Kirkerådet 
Brev til Kultur- og Kirkedepartementet av 12.02.02 fra Kirkerådet med
melding om Kirkerådets vedtak i 2001 om ordinasjon og tilsetting av
personer som ikke er cand. theol. 
Saker fra Mellomkirkelig råds møte 11. – 12.02.02 til oppfølging i
Kirkerådet. 
Saker fra Samisk kirkeråds møte februar 2002 til orientering for Kirkerådet.

Kirkerådets vedtak: 

Kirkerådet tar sakene til orientering.

 

 

 
Sak KR 02/02 BUDSJETT 2002 

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet vedtar det fremlagte budsjettforslag for 2002 for Mellomkirkelig råd,
Samisk kirkeråd og Kirkerådet.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak KR 03/02 Opplysningsvesenets fond – tildeling av midler 



Kirkerådets vedtak:

Tildelingen fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål på 23 mill for 2002,
samt beløpet på kr 1 600.000 overført fra 2001, disponeres på følgende måte:

Kirkerådet avsetter 5.370.000 til finansiering av økumeniske
medlemskontingenter og KEK-Assembly 

1.

Kirkerådet avsetter 1.250.000 til prosjektene Kirkeoppvarming, Pedagogisk
utviklingsprosjekt og KIFO 

2.

Kirkerådet tildeler av sentrale midler til Kirkerådets virksomhet 2.040.000
adm.tilskudd og kr 3.610.000 til prosjekter. 

3.

Kirkerådet avsetter 1.400.000 til søsterkirkene. Disse midler fordeles av
Mellomkirkelig råd. 

4.

Det tildeles til arbeid innenfor samisk kirkeliv kr.700.000 5.

Det tildeles innenfor satsingsområdet "Barn og unge" i henhold til
anbefalingen i saksfremlegget kr 900.000. 

 

Norges KFUK/KFUM Barn i

Gudstjenestearbeidet

60.000

KRIK Undervisningsopplegg

for KRIK-konfirmanter

30.000

IKO Prosjekter i henhold til

samarbeidsavtale

440.000

Landås menighet Hjem og menighet i

samspill. Et pilotprosjekt

20.000

Laget PUST 40.000

Norges

KFUK-speidere

og Norges

KFUM-speidere

Landsleir 30.000

Ung kirkesang Regionalt ungdomskor 30.000

De Døves menigheter Korsvei og Min

kirkerbok -

videooversettelse

40.000

Norske

kirkeakademier

Kyrkjas kulturelle

kosttilskot – forprosjekt

50.000

6.



Norsk

Søndagsskoleforbund
Cd-sangbok for

førskolebarn

60.000

KABB Ny dåpsplan i ny

teknologi for

synshemmede

50.000

Kulturkammeret Forumteater 50.000

Sum  900.000

 

Det tildeles innenfor satsingsområdet "Rekruttering og bemanning" i henhold
til anbefalingen i saksfremlegget 290.000 

De Døves

menigheter i Norge

Lederopplæring

av

fjorårskonfirmanter

30.000

KA Ledelse av

frivillig arbeid.

Regionale kurs for

hvordan kirkelig

tilsatte kan styrke

menighetens

frivillige

medarbeiderskap

55.000

Acta Leirlederutvikling 30.000

Samarbeidsgruppe:

Høgskolen i

Volda, Kirkerådet

og Ullensaker

Kirkelige Fellesråd

Ungdom –

Tjeneste -

Utdanning

75.000

Sør-Hålogaland –

prosjekt

"Rekruttering til

Kirkemusikk" 

Sum

 
 

100.000 

290.000

7.



 

Det tildeles innenfor satsingsområdet "Prosjektorientert diakonal satsing" i
henhold til anbefalingen i saksfremlegget 1.455.000 

Norges KFUK-KFUM Holdninger og

handlinger, kurs om

overgrepsproblematikk

40.000

Åpen kirkegruppe for

lesbiske og homofile

Styrking av nettverk

for Åpne

Kirkegrupper

50.000

Åpen kirkegruppe for

lesbiske og homofile

Bistå kristne lesbiske

og homofile til å finne

og styrke sin identitet

75.000

Stiftelsen Kirkens

Bymisjon/Åpen

Kirkegruppe

Diakonalt senter for

lesbiske og homofile

75.000

Høgskolen for Diakoni

og Sykepleie

Diakoniutdanning i

endring

25.000

Kirkens Sosialtjeneste Prosjekt

ungdomsdiakoni

40.000

Til helhet Hjelpetiltak overfor

homofile

50.000

Kirkelig Ressurssenter

mot vold og seksuelle

overgrep

Drift 950.000

For livsrett og

menneskeverd

Kurs om etiske

dilemmaer i vår tid

60.000

Fagmiljø for

integreringskonsulenter

Mer enn ord 50.000

8.



Nord-Norges

Diakonistiftelse

Videreføring av tiltak

for

utviklingshemmede i

Nord

 

Norges KFUK-KFUM Webenheter og

nettdiakoni for 19 –

25 åringer

40.000

Sum
 

1.455.000

 

Det tildeles innenfor satsingsområdet "Åndelig fornyelse " i henhold til
anbefalingen i saksfremlegget 150.000 

Presteforeningen/KR Åndelig fordypning og veiledning
50.000

Tro og lys Tro og lys grupper 35.000

Institutt for sjelesorg Kirken og nyreligiøsiteten 25.000

Liturgisk senter
Kirkemusikalsk kompetanse –

skapende gudstjenestearbeid

50.000

Sum  160.000

 

9.

10. Det tildeles innenfor andre områder i henhold til anbefalingen i
saksfremlegget 700.000 

Norges kristelige

Studentforbund

Religiøs

ungdom i et

sekularisert

samfunn

20.000

Kirke-statutvalget Drift 600.000

Norges Kristne

Råd

Ti-år mot

vold – bygg

freden

80.000

Sum
 

700.000

   

11.



 
 

Bispedømmene tildeles følgende beløp12.

Samlet: kr 5.750.000,-.

Oslo 465.750

Borg 546.250

Hamar 621.000

Tunsberg 511.750

Agder 575.000

Stavanger 419.750

Bjørgvin 730.250

Møre 408.250

Nidaros 569.250

S-Hålogaland 442.750

N-Hålogaland 460.000

 

 
12. Det avsettes 975 000 kroner til regionale tiltak innen SMM.

Sør-Hålogaland Kr 75.000,-

Alle andre bispedømmer: Kr 100.000,-

Kr 60 000,- ble ikke fordelt. Overføres til disponible midler / adm. tilskudd.

 
Tore Kopperud fremmet forslag om å øke tilskuddet til "Til Helhet" til kr 75 000,-.
Forslaget fikk 1 stemme, og falt.

 
Kirkerådets vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Sak KR 04/02 Evaluering av kirkemøtet 2001

Kirkerådets vedtak:



Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet drøftet saken

 

Sak KR 05/02: Årsmelding for de sentralkirkelige råd 

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet godkjenner meldingen om virksomheten 2001 med de merknader
som er fremkommet i møtet.

1.

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak:

På grunnlag av den samredigerte årsmelding 2001 for Kirkerådet,
Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd tar Kirkemøtet Kirkerådets melding
om virksomheten til orientering og godkjenner meldingen om virksomheten
for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

2.

    3. Den endelige samredigerte årsmelding oversendes Kirkedepartementet.

Enstemmig vedtatt

 

Sak KR 06/02: Plandokumenter for de sentralkirkelige råd 

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til samlet årsplan for Kirkerådet,
Mellomkirkelig Råd og Samisk kirkeråd for 2002 med de endringer som fremkom i
møtet.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak KR 7/02: Frikjøp av rådsledere

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet ber administrasjonen arbeide videre med saken ut fra de momenter som
fremkom i samtalen på møtet og Mellomkirkelig Råds behandling med sikte på ny
behandling 10. – 11. juni.

Enstemmig vedtatt.

 

 
Sak KR 08/02: Vurdering av ordningen med liturgiske forsøkssaker 



Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet tar fremstillingen om liturgiske forsøkssaker til etterretning. 1.
Kirkerådet finner grunn til å understreke at myndigheten til å igangsette
revisjon av de gjeldende liturgiske ordninger ligger hos Kirkemøtet, som også
fatter endelig vedtak. 

2.

Når det gjøres vedtak om liturgiske forsøkssaker, bør omfang og varighet på
saken være klarlagt før praksis iverksettes. Det bør også legges til rette for en
evaluering, slik at saken etter en forsøksperiode kan fremmes for Kirkemøtet
som permanent ordning eller eventuelt avvikles. 

3.

Kirkerådet avventer den bestilte utredning av spørsmålet om nye
retningslinjer for høymessen (se sak KR 33/01-1). For at Kirkerådet skal
kunne "ta stilling til om det skal utarbeides nye retningslinjer for
Høymessen", må det være klarlagt om slike nye retningslinjer gjør saken til
en revisjon av høymessen, eller om de kan utarbeides innenfor rammen av en 
liturgisk forsøkssak. 

4.

Det er viktig at de til en hver tid aktuelle forsøkssaker gjøres tilgjengelige for
menigheter og tilsatte i Den norske kirke gjennom Forsøkspermen. 

5.

I forlengelse av vurderingen av ordningen med liturgiske forsøkssaker er det
avdekket et behov for en gjennomgang av prosedyrereglementet 
Retningslinjer for arbeidet med liturgisaker, med sikte på nødvendig
ajourføring og supplerende bestemmelser.

6.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak KR 09/02: Endringer i forskrifter til gravferdsloven – høring

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet slutter seg til det fremlagte forslag til uttalelse til endringer i forskrifter
til gravferdsloven med de forslag til endringer som fremkom på møtet.

Uttalelsen vedlegges protokollen. 

Enstemmig vedtatt.

 

 
Sak KR 10/02: Særskilte preiketekstar 2003 - 2004 

Kyrkjerådet sitt vedtak:

Særskilte preiketekstar for kyrkjeåret 2003/2004 vedteke i samsvar med framlegget.

Vedtaket var samrøystes.



Sak KR 11/02: Fastsetting av tid for Kirkemøtet 2003 (eventuelt for
3-årsperiode) 

Kirkerådets vedtak:
Kirkemøtet 2003 legges til uke 47, Kirkemøtet 2004 til uke 47 og Kirkemøtet 2005
til uke 46.

Kirkerådet gir direktør fullmakt til å justere tidspunktet hvis det er nødvendig av
hensyn til økonomi og bestemmelse av sted.

Enstemmig vedtatt.

Sak KR 12/02: Kirkerådets representasjon i diakonale institusjoner 

Kirkerådets vedtak:

Saken utsettes til Kirkerådets møte i juni.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak KR 13/02: Foreløpig saksliste Kirkemøtet 2002 
Kirkerådets vedtak:
Kirkerådet drøftet den fremlagte foreløpige sakslisten.

Sak KR 14/02: Innstilling fra Kirke-Stat-utvalget – videre saksgang

Kirkerådets vedtak:
Notatet tas til orientering. 

 

 
Sak KR 15/02: Kirkesituasjonen 

Følgende saker ble drøftet:

Kirkelig bemanning 
Soknebånd og kategorialmenigheter 
Ordinasjon av Nils Jøran Riedl 
Lærenemndsbehandling av spørsmålet om homofilt samliv

 
A) Kirkerådets uttalelse om ordinasjon av Nils Jøran Riedl

Det ble votert over følgende to forslag:

1) Kirkerådets uttalelse om Stålsetts ordinasjon av Nils Jøran Riedl



 
Biskop Gunnar Stålsett ordinerte 20. desember 2001 Nils Jøran Riedl til prest i Den
norske kirke. Ordinasjonen fikk bred presseomtale med utgangspunkt i at Riedl
lever i homofilt partnerskap. Biskop Stålsett uttalelse:

"Ordinasjonen av Riedl innebærer ikke noe nytt, da kirken allerede har prester som
lever i homofilt partnerskap. Han viste også til Lærenemndas uttalelse i
Dingstad-saken om at uenighet i homofilisaken ikke er kirkesplittende", og uttalte:
Kirkens enhet er ikke truet, den ligger i forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen
av sakramentene." 

Kirkerådet mener at biskop Stålsett ikke har grunnlag for å ta Lærenemndas
uttalelse i Tunsberg-saken til inntekt for sin ordinasjonshandling. Den begrunnelsen
han er referert på, er heller ikke tilstrekkelig til å legitimere hans opptreden. 

Kirkerådet vil peke på følgende forhold som grunnlag for sin kritikk av Stålsetts
handlemåte:

For det første drøfter Lærenemnda uttrykkelig spørsmålet om uenighet om etiske
spørsmål kan true kirkens enhet. Nemnda fastslår at et gitt standpunkt i et etisk
spørsmål kan skape problemer for kirkens enhet. I drøftelsen om betydningen for
kirkens enhet og i konklusjonen legges det til grunn at spørsmålet om homofilt
samliv er et viktig lærespørsmål som henger sammen med skriftsyn og
skrifttolking. Selv om nemnda konkluderer med at spørsmålet ikke behøver å splitte
kirken, gir drøftelsen ingen holdepunkter for at spørsmålet er irrelevant i forhold til
kirkens enhet. Nemnda konkluderer med at uenigheten i homofilispørsmålet "er en
belastning for enheten og fellesskapet i kirken" Det er derfor misvisende å bruke
som begrunnelse i den aktuelle saken at kirkens enhet alene ligger i forkynnelsen av
evangeliet og forvaltningen av sakramentene, slik biskop Stålsett uttaler. 

For det andre må Lærenemndas uttalelse forstås i forhold til det konkrete
saksforhold den skulle ta standpunkt til. Uttalelsen behandler homofilispørsmålets
vekt i forhold til kirkens enhet, men primært med sikte på om ren uenighet om
spørsmålet er kirkesplittende. Det er derfor all mulig grunn til forsiktighet med å
tolke Lærenemndas uttalelse om kirkesplittelse utvidende, slik det vil være om man
vil begrunne en ordinasjonshandling i den. 

For det tredje vil Kirkerådet peke på det selvfølgelige at en biskop ikke bare er
forpliktet på læren, men også på kirkens ordninger. Det er berøringspunkter mellom
læren og ordningene, men uansett har spørsmålet om enhet og samhold en
ordningsmessig side. Lærenemnda har i samsvar med sitt mandat ikke tatt
standpunkt til de forvaltningsrettslige konsekvenser av den læremessige vurdering i
Tunsberg-saken. Men forholdet mellom syn og ordning er drøftet. 

Lærenemnda uttaler at 

"uenigheten om homofilt samliv har vært en belastning for samholdet i kirken. Det
kan bli en ytterligere belastning for enhet og samhold i kirken om det er ulik praksis
i kirken i denne saken. Det gjelder særlig med tanke på vurderingen av hvem som
kan vigsles til tjeneste og eventuelle forbønnshandlinger for homofile par." 



Nemnda refererer deretter både Bispemøtets og Kirkemøtets syn, som gir rom for
ulike syn på homofilt samliv, men presiserer betydningen av enhetlig praksis. At
noen av biskopene har fraveket det man der var enige om, har ifølge Lærenemnda
ført til "at det er blitt en uryddig situasjon i den kirkelige praksis."

Problemet er imidlertid at det ikke foreligger noe vedtak i sentrale kirkelige organer
som legitimerer en slik praksis. Derimot foreligger det vedtak både i Kirkemøtet,
Kirkerådet og Bispemøtet som klart signaliserer det motsatte. Om disse vedtakene
ikke kan betraktes som rettslige bindende instrukser, har de i alle fall karakter av
retningslinjer som må tillegges betydelig vekt. Lærenemndas uttalelse kan uansett
ikke tas til inntekt for brudd med disse. 

Biskop Stålsett har ikke gjort noe forsøk på å begrunne sin handling som et unntak
fra retningslinjene. Derimot argumenterer han eksplisitt med tidligere brudd på
disse retningslinjene som grunnlag for sitt vedtak. Kirkerådet vil understreke at en
retningslinje ikke oppheves ved at den brytes. 

Kirkerådet vil sterkt beklage at biskop Stålsett i den aktuelle sak bevisst har forsøkt
å etablere en praksis i strid med lovlig fattede vedtak i Kirkens øverste organ.

 
Forslaget falt mot én stemme.

 

2) Kirkerådets uttalelse om ordinasjon av Nils Jøran Riedl

Kirkerådet beklager at det i Oslo bispedømme er foretatt ordinasjon av en som lever
i homofilt partnerskap. Etter Kirkerådets oppfatning er dette klart i strid med vedtak
fattet i Kirkemøtet.

Uttalelsen ble vedtatt mot to stemmer.

 

 
B) "Lærenemndbehandling av spørsmålet om homofilt samliv" –
forslag fra Tore Kopperud.

Av Kirkerådets uttalelse i saken fremgår det bl.a. at rådet ønsket å avklare ulike
organers myndighet i forhold til hverandre før den nevnte sak eventuelt reises for
Den norske kirkes lærenemnd. Kirkerådet anser at en slik avklaring langt på vei har
skjedd med Kirkemøtet 2001 sin behandling av sak KM 8/01:
"Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke"

Det er fortsatt Kirkerådets klare oppfatning at det er nødvendig med en nærmere
læremessig avklaring av homofilisaken i Den norske kirke. Lærenemnda er selv
inne på dette i uttalelsen til "Tunsberg-saken" (2000), hvor det heter: "Saken er ikke
tatt under behandling for å få en gjennomgang av homofilispørsmålet i sin helhet."
(s. 48). Det sies også: "Tatt i betraktning at homofilispørsmålet er et vanskelig og



komplisert lærespørsmål, er det ikke hittil behandlet på en fyllestgjørende måte i de
kirkelige organer", og videre: "homofilispørsmålet kan ikke sies å ha funnet sin
avklaring med det arbeid som hittil har skjedd i kirken med denne saken."

Dette gjelder flere forhold, men særlig vil Kirkerådet peke på at både flertall og
mindretall i Bispemøtet påberoper seg Skriften som autoritet når det gjelder å
begrunne sitt standpunkt. Hertil kommer at Bispemøtet er delt i et så fundamentalt
spørsmål som hvorvidt avvisning av homofilt samliv er en krenkelse av
menneskeverdet (Jfr. sak BM 12/99).

Kirkerådet er kjent med den samlivsetiske drøfting som Bispemøtet våren 1999 tok
initiativ til, og er klar over at Bispemøtet sikter mot å konkludere drøftingene på et
møte våren 2002. Kirkerådet vil i denne forbindelse – på den foran anførte
bakgrunn – be Bispemøtet om selv å reise homofilisaken for Den norske kirkes
lærenemnd, for å sikre en så grundig behandling av saken som mulig.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak KR 16/02: Plassering av dåp – liturgisk forsøkssak

Kirkerådets vedtak:

A. Kirkerådet vedtar Plassering av dåp i høymessen som liturgisk forsøkssak i
henhold til det fremlagte forslag.

B. Saken publiseres snarest mulig ved 

1) å legges ut på Den norske kirkes nettsted og 
2) å utgis av Verbum i Forsøkspermen.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak KR 17/02: Konfirmasjonsgudstjenestenes bønner – liturgisk forsøkssak

Kirkerådets vedtak:

 

A. Kirkerådet vedtar liturgisk forsøkssak Konfirmasjonsgudstjenestenes bønner i
henhold til det fremlagte forslag.
B. Saken publiseres snarest mulig ved 

1) å legges ut på Den norske kirkes nettsted og 
2) å utgis som fullstendig ordning av Verbum i Forsøkspermen.

Enstemmig vedtatt

 



Sak KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet søker om medlemsskap for Den norske kirke i Eurodiaconia

Enstemmig vedtatt. 


