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STYREMØTE 
 
14. november 2017 kl 10.00-15.30 

Tøyenkirken, Herslebs gate 43, Oslo 
 
 

PROTOKOLL 
 
MEDLEMMER 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) 

Helga Haugland Byfuglien 

Kristin Gunleiksrud Raaum 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 
Den katolske kirke:      Bernt Eidsvig (forfall) 
Frelsesarmeen:      William Cochrane (forfall) 
Metodistkirken:      Øyvind Helliesen 
Misjonskirken Norge:    Øyvind Haraldseid (sak 89-95/17) 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen 

 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter)  
Gruppen av ortodokse menigheter:  Dan Urdesic (Den serbisk-ortodokse kirke) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge) 
 
ANDRE MEDLEMSKIRKER/OBSERVATØRER/GJESTER 

Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge:  Frezer Teklu (sak 89-95/17) 

Den nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 
Den serbisk-ortodokse kirke:   Dragan Jovanov (sak 95-96/17) 
Den tyskspråklige menighet i Norge:   Sebastian Wilhelm (sak 89-95/17) 
Den greske orthodokse menighet:   Alexandros Loukatos (sak 96/17) 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Rolf Ekenes 
Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg 

 
Kirkens Nødhjelp:    Siv Bonde (sak 89-95/17) 
 
Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og Vest-Europa, Bispedømmet Mahidere Sibehat 
Kidist Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge:  Habtamu Melese (sak 89-95/17) 
 
TIDSPLAN 

10.00-10.15 Innledning v/ Knut Refsdal og sak 89-90/17. 

10.15-11.00 Sak 91/17. 
11.00-12.15 Sak 92-94/17. 
12.15-13.15 Sak 95/17: Styresamtale: «Kirke, teologi og politikk». 
13.15-14.00 Lunsj 
14.00-16.00 Sak 96/17: Rapport fra Dialoggruppe om likekjønnet ekteskap. 

 
SAKSTYPER 
V - Vedtak 
I - Informasjon  

KR 45.3/17 
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Sak 89/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 

Sak 90/17 Protokoller (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Protokoll, styremøte, 07.09.17. 
 Protokoll og sakspapirer, AU, 30.10.17. 

x 
x 

 

Vedtak  Protokoll fra styremøte 07.09.17 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

 Protokoll fra AU 30.10.17 godkjent.  

  

 

Sak 91/17 Kursopplegg: «Dialogisk menighet» (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Handlingsplan 2017-19: «NKR skal være en pådriver 
for å fremme økumenikk og interreligiøs dialog og 

samhandling, lokalt, nasjonalt og globalt» og «Følge 
opp det interreligiøse samarbeidet i STL og oppmuntre 
lokalmenigheter til å delta i lokale interreligiøse 
dialoger og andre samarbeidsprosjekt.» 
 
Hanna Barth Hake, Kirkelig dialogsenter, og 
generalsekretær orienterte om et kurs for ledere i 

NKRs medlemskirker, som er spisset i forhold til 
posisjon og rolle for å involvere lokalmenigheter i tros- 
og livssynsdialog.  
 
Det tas sikte på et tre dagers kurs i løpet av 2018, 
pluss en ekskursjon. Kurset vil være åpent for 2-3 

deltakere fra hvert kirkesamfunn, hvorav en muligens 

bør være en representant fra de respektive kirkers 
ungdomsarbeid. Det blir viktig å inkludere 
grunnleggende spørsmål knyttet til tros- og 
livssynsdialog, som f.eks. målet med dialogen og 
forholdet mellom dialog og evangelisering/misjon. I 
forlengelsen av dette er «religionsdialog» et aktuelt 

tema. 

  

Vedtak Styret takker for presentasjonen og er positiv til 
ideen. Hanna Barth Hake og generalsekretær 
utarbeider et detaljert kursopplegg som kirkene 
inviteres til i løpet av 2018. 

 KR 

 

Sak 92/17 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
(V) 

Vedlegg Oppfølging 

Merknader Kulturdepartementet har sendt forslag til ny lov ut på 

høring. Svarfrist: 31.12.17. Religionspolitisk Utvalg 
(RPU) er i gang med å utarbeide høringssvar. Styret 
drøftet blant annet følgende problemstillinger:  
 
 Antallskravet: Forslaget legger opp til et minimum 

på 500 voksne medlemmer. «Likeartede» samfunn 

kan søke sammen. NKR mener antallet er for 
høyt. 

 Investeringstilskudd til kirkebygg fra før 1900: 
Dette må gjelder alle tros- og livssynssamfunn. 

 Fjerning av medlemstallet i Den norske kirke som 
utgangspunkt for beregning av tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn kan være vanskelig å forene med 

kravet om likebehandling. 
 Den generelle tendensen i forslaget om å flytte 

begrunnelsen for tilskudd fra kompensasjon til 
samfunnsnytte, vil bli problematisert. 

 Det at tros- og livssynssamfunn bare vil få 
tilskudd for medlemmer over 15 år, innebærer en 
reduksjonistisk forståelse av hva religion er. 

x  
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 Uklare formuleringer knyttet til vilkår for støtte må 
konkretiseres.  

Vedtak  RPU ferdigstiller sitt forslag til høringssvar 

04.12.17. Forslaget sendes ut til styret og AU får 
fullmakt til å godkjenne endelig høringssvar. 

 Medlemskirkene oppfordres til å gi egne 
høringssvar. 

 KR 

 

Sak 93/17 Åremålsstilling for generalsekretær (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Denne saken ble behandlet kun med styrets ordinære 
medlemmer til stede. Se også AU, 30.10.17, sak 
78/17. 

  

Vedtak Knut Refsdal ansettes i åremålsstilling som 
generalsekretær for Norges Kristne Råd i seks år fra 1. 

mai 2018. AU utarbeider arbeidskontrakt for neste 
åremålsperiode. 

  

 

Sak 94/17 Informasjon Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Jarle Skullerud informerte om bruk av konsensus 
på Den Evangelisk Lutherske Frikirkes 
synodemøte. 

 Torsdager i svart: Generalsekretær informerte om 

kampanjen (se AU, 30.10.17, sak 87/17). 
 Oppdal Kristne Senter har blitt medlem av 

Pinsebevegelsen og avslutter dermed sitt 
medlemskap i NKR. 

 Berit Hagen Agøy orienterte om fredsgudstjeneste 
i forbindelse med Nobelprisutdelingen, 09.12.17 kl 

17.00 i Trefoldighetskirken der generalsekretær 
Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd taler. 

  

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 95/17 Styresamtale: «Kirke, teologi og politikk» (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Berit Hagen Agøy innledet til samtale. x  

 

Sak 96/17 Dialoggruppe om likekjønnet ekteskap (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Dialoggruppas rapport var utsendt. Gruppa 
presenterte sitt arbeid ved å avholde en dialogsesjon 
med styret som observatører. 
 
I tillegg til tilretteleggerne Thomas Dorg, 

Pinsebevegelsen, og Jan Bjarne Sødal, Den norske 

kirke, og generalsekretær, var følgende til stede fra 
gruppa: Jarle Skullerud, Terje Aadne, Roger Cassidy, 
Roar Fotland og Alexandros Loukatos. 

x  

Vedtak Rapport fra dialoggruppa mottatt. Styret takker 

gruppa for arbeidet og ber Thomas Dorg, Jan Bjarne 
Sødal og generalsekretær om å lage en komplett 
guide slik at metoden som har vært gjennomført kan 
brukes i og mellom kirkesamfunn, til dialog både om 
likekjønnede ekteskap og andre saker. 

  

 

 
Oslo, 15. november 2017 
Knut Refsdal 


