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Sak-nr. KR 23/02: FORELØPIG SAKSLISTE KIRKEMØTET 2002

Saksorientering:

Kirkerådet drøftet i sitt møte 20.-21.02.2002 under sak KR 13/02 foreløpig
saksliste for Kirkemøtet 2002. Med utgangspunkt i det da fremlagte forslag til
saksliste, drøftelsene i møtet samt nye forhold som er kommet til senere,
fremlegges følgende forslag til foreløpig saksliste for Kirkemøtet 2002:

Sak KM 1/02: Innstilling fra Protokollkomitéen

Sak KM 2/02: Valg og oppnevninger

Valg av dirigentskap
Valg av tellekorps
Valg av protokollkomité
Valg av valgkomité
Kirkemøtets komitéer – fordeling av medlemmer
Valg av komitéledere
Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder
Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råd
leder
Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder
Suppleringsvalg til KEK’s og LVF’s
generalforsamlinger
Valg av medlemmer til Den norske kirkes lærenemnd



Valg av medlemmer til Kirkerådets evalueringsnemnd
Oppnevning av medlemmer til Norges Kristne Råd
Valg til representantskapet for Den norske
Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet

Sak KM 3/02: Årsmelding for de sentralkirkelige råd

Sak KM 4/02: Statsbudsjettet 2003 og 2004

Sak KM 5/02: Orienteringssaker:

Protokoll Bispemøtet 2001/2002
Melding om bispedømmerådenes tilsettinger 2001/2002
Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet 
Årsmelding 2001
Døvekirkenes fellesråd – Årsmelding 2001

Sak KM 6/02: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket

Sak KM 7/02: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakon

Sak KM 8/02: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantor

Sak KM 9/02: Kirkemøtets forretningsorden

Sak KM 10/02: Gravferdsliturgien

Sak KM 11/02: Innstillingen fra Kirkerådets Kirke/stat-utvalg

Sak KM 12/02: Den norske kirke – kirke i Europa

Sak KM 13/02: Menighetsrådsvalget 2001

Kommentarer til enkelte av sakene:

Det ble under Kirkerådets møte i februar 2002 referert anmodningen fra
Mellomkirkelig råd, sak MKR 04/02, om å fremme saken "Den norske kirke-
kirke i Europa" for Kirkemøtet 2002. Kirkerådet syntes å slutte seg til dette
forslaget. Temaet er aktuelt og relevant som en oppfølging av
"Diakoni-manifestet" som ble lagt frem for Kirkemøtet 2001 under sak KM
3/01: "Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2000" samtidig som det er en
forberedelse til KEK’s generalforsamling i Trondheim 2003 med temaet
"Jesus Kristus helbreder og forsoner – vårt vitnesbyrd i Europa". Saken vil
være fokusert mot Den norske kirkes relasjoner mot Europa og vil gi hjelp til
å se den norske kirkes medansvar i den europeiske kontekst.

Sekretariatet la frem for Kirkerådet under sak KR 13/02 om saksliste KM



Sekretariatet la frem for Kirkerådet under sak KR 13/02 om saksliste KM
2002, og fikk tilslutning til, at tilbakemeldingen og evalueringen av
menighetsrådsvalget 2001 skulle legges frem som en del av årsmeldingen for
de sentralkirkelige råd 2001.

Etter nærmere vurdering fremmes det nå forslag om at "Menighetsrådsvalget
2001" settes opp som egen sak. Det vises nærmere til sak KR 24/02 om
menighetsrådsvalget 2001, der det vil fremgå hvordan saken tenkes drøftet av
Kirkemøtet.

 
Hovedforedraget

 vil ta for seg hva det vil si å være kirke. I en tid med fokus på struktur- og
ordningsspørsmål ønsker en med hovedforedraget å inspirere til refleksjon og
handling i den lokale kirke ut fra problemstillingen: "Vi er kirken. Hva slags
kirke er vi?". Som foredragsholder foreslås Dr. Agnes Aboum: 

Dr. Aboum er afrikansk president i Kirkenes
Verdensråd.
Hun har i en årrekke arbeidet med å utvikle kirkens
visjoner og metoder i kampen om en rettferdig verden.
Dr. Aboum kjenner godt Europa fra hennes
doktorgradsstudier i Uppsala og gjennom hyppige
oppdrag knyttet til Kirkens Verdensråd.
Dr. Aboum var med i en gruppe oppnevnt av
Kirkenes Verdensråd som i 1989 gjennomførte en
studie av Kirkens Nødhjelp, sett fra "Sør". Gruppens
rapport ble skjellsettende for Kirkens Nødhjelps
strategiske snuoperasjon på 90-tallet.
Dr. Aboum er en særskilt kunnskapsrik og
engasjerende foredragsholder.

 
 

Forslag til vedtak:

Kirkerådet vedtar den fremlagte foreløpige sakslisten.


