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Innkalling til Kirkemøtet 2021 

Det innkalles med dette til Kirkemøte i perioden torsdag 11. november kl. 16.00 til tirsdag 

16. november 2021 kl. 14.30. Møtet blir avholdt i Trondheim på Scandic Hotel Nidelven.  

Kirkemøtet åpner med gudstjeneste i Vor Frues kirke kl. 16.00. Gudstjenesten på søndag vil 

være i Nidarosdomen. 

Åpningsmøtet finner sted kl. 18.00 på Scandic Hotel Nidelven.  

Dagen avsluttes med middag på hotellet kl. 20.00 for Kirkemøtets medlemmer og gjester.    

Som tidligere år vil alle måltider under Kirkemøtet være alkoholfrie, i tråd med 

Kirkemøtevedtaket fra 1993 som anbefaler at all representasjon i regi av kirkelige organer 

skal være alkoholfrie (KM 10/93 punkt 2).  

Vedlagt oversendes   

• Saksliste til Kirkemøtet 2021 

• Foreløpig programskisse  

• Orientering om sakene og behandlingen     

• Møteplikt  

• Informasjon om reiseregninger  

• Tapt arbeidsfortjeneste  

• Beskrivelse av eMeetings 

• Kirkemøtets forretningsorden 

• Oversikt over komitesammensetning med fordeling av saker på komiteer 

Kirkerådet legger til rette for elektronisk saksbehandling. Saksdokumentene legges ut i 

eMeetings. Denne finner dere på samme sted som sakspapirer til bispedømmerådsmøtene. 

Om du ikke har tilgang til denne, se vedlagte beskrivelse. Mangler du brukernavn ta kontakt 

med Øyvind Meling (om269@kirken.no), tlf. 402 33 257. Under Kirkemøtet vil møteappen 

«GoPlenum» bli benyttet. GoPlenum vil bli brukt til komitearbeid, til å levere 

endringsforslag, be om ordet og foreta avstemninger. Brukerveiledning for denne vil bli sendt 

ut før møtet.  
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Den enkelte bestiller selv sin reise gjennom reisebyrået Berg Hansen på telefon (220) 08050 

med ref. 1101310 Tone H. Welden.  

Rom på hotellet er bestilt til hver enkelt av medlemmene fra torsdag 11. november med 

avreise tirsdag 16. november. Flybussen fra Værnes flyplass stopper i gangavstand fra 

hotellet, og det er gangavstand fra jernbanestasjonen.   

Eventuelle spørsmål om hotelloppholdet kan rettes til Kristian Myhre, tlf. 482 48 625, e-post: 

km289@kirken.no  

Ev. forfall til møtet må meldes til Øyvind Meling, epost: om269@kirken.no så snart som 

mulig.  

Vi vil selvsagt også følge eventuelle smittevernregler fra myndighetene. 

Vi ser med glede fram til samarbeid under Kirkemøtet 2021 og ønsker alle vel møtt til 

fellesskap og felles innsats.  La oss alle forberede møtet med bønn om Guds nærvær og 

rettledning.  

 

Med vennlig hilsen  
 
 
Kristin Gunleiksrud Raaum  
leder Ingrid Vad Nilsen 
 direktør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Saksliste KM 2021 
Orientering om sakene og behandlingen 
Møteplikt 
Reiseregninger Kirkemøtet november 2021 
Tapt arbeidsfortjeneste fra 01.01.2021 
Programskisse KM 2021 vedtatt KR 
eMeetings -Pålogging 
Kirkemøtets forretningsorden 
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