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SAK KR 05/03 KIRKEMØTET 2003 – FORELØPIG SAKSLISTE 

Sakslisten

I henhold til kirkeloven av 1996 § 25 er det Kirkerådet som forbereder de
saker som skal behandles av Kirkemøtet. Det betyr at Kirkerådet skal vedta
forslag til saksliste for Kirkemøtet 2003.

Kirkemøtets forretningsorden § 2-1 slår fast at følgende instanser kan
anmelde saker til behandling av Kirkemøtet:

Regjeringen 
Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kultur- og
kirkedepartementet) 
Bispedømmerådene 
Medlemmer av Kirkemøtet 
Bispemøtet

Andre som ønsker å anmelde saker må gjøre det gjennom en av de nevnte
instanser.

Fristen for å anmelde saker til Kirkemøtet er 14 uker før Kirkemøtet.
Kirkemøtet 2003 vil finne sted 17.-22. november, dvs. at fristen for å melde
saker er 11. august. Kirkemøtet kan etter egen vurdering føye til saker som
kommer opp etter denne fristen.

Det er ikke gått ut noen direkte oppfordring til å melde saker for Kirkemøtet
2003. Kirkerådet har heller ikke mottatt forslag på saker hittil. Det forslag til
saksliste som fremlegges nedenfor, vil kreve mye arbeid både i forberedelsen
og under selve møtet.



Følgende foreløpige saksliste foreslås for Kirkemøtet 2003:

Sak KM 01/03 Innstilling fra Protokollkomitéen

Sak KM 02/03 Valg og oppnevninger

- Valg av dirigentskap
- Valg av tellekorps
- Fordeling av nye medlemmer på Kirkemøtets komitéer
- Valg av komitéledere
- Valg av medlemmer til Det Norske Bibelselskaps representantskap
- Valg av medlemmer til Kirkens Nødhjelps representantskap

Sak KM 03/03 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2002

Sak KM 04/03 Statsbudsjettet 2004 og 2005

Sak KM 05/03 Strategidokument for Den norske kirke 2004 – 2008

Sak KM 06/03 Orienteringssaker:

- Fremdriften i arbeidet med å utrede ordninger for godkjenning av utdanning
på lavere nivå innenfor utdanning, diakoni og kirkemusikk
- Orientering om arbeidet med "Trosopplæring i en ny tid"
- Protokoll Bispemøtet 2002/2003
- Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet – Årsmelding 2002
- Døvekirkenes fellesråd – Årsmelding 2002

Sak KM 07/03 Kirkelige reformer/kirkelig økonomi

Sak KM 08/03 Prosedyrereglement for behandling av liturgiske saker

Sak KM 09/03 Liturgi for vigsel

Sak KM 10/03 Hiv/aids som utfordring til kirkene

 

Kirkemøtets hovedtema

Kirkerådets arbeidsutvalg drøftet i sitt møte 10. januar 2003 under sak
KR/AU 04/03 tema for Kirkemøtets hovedforedrag. Arbeidsutvalget ønsket å
ta utgangspunkt i Den norske kirkes egen målformulering, med følgende
struktur:

Kirkemøtet 2003: En tjenende kirke
Kirkemøtet 2004: En bekjennende kirke
Kirkemøtet 2005: En misjonerende kirke



Kirkemøtet 2003 foreslås derfor å stå i den tjenende kirkes tegn, med vekt på
det diakonale perspektiv. Tilbakemeldinger fra generalforsamlingene til Det
Lutherske Verdensforbund i Winnipeg, Canada, og Konferansen av
Europeiske Kirker i Trondheim, sommeren 2003, med sine hovedtemaer om
helbredelse og forsoning, vil være en del av behandlingen av Kirkemøtets
hovedtema.

Det er tenkt at hovedtemaet alene skal få prege en hel dag under Kirkemøtet.
Arbeidet med opplegget for dagen er satt i gang i Kirkerådets sekretariat. Det
er tenkt en variert behandling av temaet, for eksempel gjennom innledere,
verksted, gruppearbeid, drama o.a. Det vil bli lagt vekt på både
institusjonsdiakoni og menighetsdiakoni nasjonalt og diakoni i økumenisk
sammenheng.

Sak KM 10/03 "Hiv/aids som utfordring til kirkene" foreslås som en
oppfølging av hovedtemaet og som en aktuell utfordring for kirkene, både
nasjonalt og i økumenisk sammenheng.

 
Gudstjenestelivet

Det foreslås at åpningsgudstjenesten mandag og avslutningsgudstjenesten
lørdag blir ivaretatt av Hamar bispedømmeråd i samarbeid med Lillehammer
menighet. Kirkerådet vil gi visse føringer for gudstjenestene. Gudstjenestene
legge til kirker i området.

Det legges videre opp til å arrangere Taizé-samlinger morgen og kveld de
øvrige dagene. Disse samlingene legges det til rette for i et av de større
møterommene i hotellet. Hotellet har et eget kapell i haven, som dessverre
ikke kan romme hele Kirkemøtet. Kapellet tenkes imidlertid brukt som et
stille sted til meditasjon.

Åpningsmøtet

Det er ønskelig å gi Kirkemøtets åpningsdag en noe endret profil.
Åpningsdagen med mange gjester bør oppleves mer som et festmøte med
bl.a. kulturelle innslag. Det arbeides i sekretariatet med planene for dette.
Kirkerådet vil bli nærmere orientert om dette i sitt neste møte.

 

 
Forslag til vedtak:

Kirkerådet vedtar den fremlagte foreløpige sakslisten for Kirkemøtet
2003. 

1.

Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av2.



Kirkemøtet 2003 ut fra de føringer som fremkom i møtet.


