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Saksorientering

Kirkerådet behandlet i sitt februarmøte under sak 5/02 "Årsmelding for de sentralkirkelige råd
2001". Den samlede årsmelding skal legges frem for Kirkemøtet for vedtak.

I meldingen var arbeidsfeltet "Funksjonshemmede i kirken" ikke innarbeidet. Melding fra dette
arbeidsfeltet er nå utarbeidet og legges frem for Kirkerådet.

 

Forslag til vedtak:

Kirkerådet tar meldingen om "Funksjonshemmede i kirken " til orientering. 1.
Meldingen innarbeides i "Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2002".2.

 

Årsrapport 2001 for feltet Funksjonshemmede i kirken.

Holdningsskapende arbeid: Det har også i år vært arbeidet med holdningsskapende arbeid for å
synliggjøre og styrke arbeidet for likebehandling og tilrettelegging for funksjonshemmede i
kirken. Dette er nå en naturlig del av Kirkerådets helhetlige arbeid, og kunnskapen blir stort sett
brukt på de arbeidsfelt og prosjekter der det er aktuelt. Det kan være et problem at dette er en 50
% stilling og at det dermed ikke er tid til å følge opp alt.

Videre har det vært en aktiv deltakelse og synliggjøring på noen av Kirkerådets egne
arrangementer som Ungdommens kirkemøte, Kirkemøtet og i noen av Kirkerådets nemder.

Utad har kontakten med utdanningsinstitusjoner som utdanner kirkelig personell vært viktig. Det
ble arrangert en konferanse med tema "Kirkelig utdanning for alle – en videreføring", som var en
oppfølgning av fjorårets konferanse. Kirkerådet vil nå la denne saken få litt tid på seg ute i
utdanningsinstitusjonene for så å komme tilbake og se hva som har skjedd om noen år. 

Det har vært avholdt forelesninger om temaet på utdanningsinstitusjoner også i år, og det merkes
nå en stadig økende interesse for å ha dette temaet på timeplanen.



 
Bispedømmene:

 Samarbeidet med Møre bispedømme fortsatte med en arbeidsdag der sammen med
bispedømmets konsulenter for diakoni og undervisning. 

Sammen med Morten Svendsen (Integreringsprest i Oslo bispedømme – arbeider med
mennesker med psykisk utviklingshemning.) hadde fagkonsulenten et informasjonsmøte med
ansatte i Borg bispedømme med relativt god deltakelse.

Samtidig var det også en økende interesse for foredrag, kurs og lignende fra enkeltmenigheter og
andre lokale sammenhenger. Denne interessen bør Kirkerådet prøve å dekke så langt det lar seg
gjøre tidsmessig. Det er i lokalmenighetene det kristne livet leves og det er der
funksjonshemmede skal være en naturlig del.

 
Nasjonal gruppe for funksjonshemmede:

 Det ble avholdt 5 ordinære gruppemøter + 2 fellesmøter med frikirkelig studieforbund (se
nedenfor) i løpet av 2001. Gruppen har bl.a. arbeidet med høringsuttalelse til NOU 2000:26
"…til et åpent liv i tro og tillit" – Dåpsopplæring i Den norske kirke. Den har også sett på
tilrettelegging av menighetsrådsvalgene – dette er et noe forsømt område som det bør arbeides
mer med ved neste valg. Videre har det vært en sak at bygningen til Kirkerådet ikke er
tilstrekkelig tilrettelagt, noe som gjør det vanskelig for noen av medlemmene å delta på møtene.
Gruppen ble dette året utvidet med en representant for integreringskonsulentene for psykisk
utviklingshemmede i bispedømmene.

 
Samarbeid med Frikirkelig studieforbund / Utarbeiding av informasjonsmateriell:

 Det har dette året vært et meget godt og fruktbart samarbeid mellom Frikirkelig studieforbund
og Kirkerådet. Samarbeidet har bestått i å utarbeide et kurs om tilrettelegging for alle typer
funksjonshemmede, med kristne ledere (ansatte og frivillige) som målgruppe. Kurspakken vil
bl.a. inneholde video, lysark, hefter og praktiske oppgaver. Kirkerådet håper og tror at dette vil
være et stort skritt fremover for å skape bevisstgjøring og handling på dette feltet i Den norske
kirke og i frimenigheter. Kurspakken vil bli ferdigstilt høsten 2002, men samarbeidet med
Frikirkelig studieforbund vil forhåpentligvis fortsette.


