
 

 

STYREMØTE 
 

19. september 2019 kl 10.00-15.00 

Sted: Misjonskirken Norge, Hovedkontoret. Christian Krohgsgt. 34 

 
 

PROTOKOLL 
 
MEDLEMMER 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 
Den katolske kirke:      Bernt Eidsvig 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (leder) 

Helga Haugland Byfuglien 

Kristin Gunleiksrud Raaum, forfall 
Frelsesarmeen:      William Cochrane, forfall 
      Vara: Bente Gundersen 

Metodistkirken:      Ingull Grefslie, forfall 
Misjonskirken Norge:    Øyvind Haraldseid (nestleder) 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen, forfall 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Eric Bedsvaag (Østfoldkirken) forfall 
Gruppen av ortodokse menigheter:  Dan Urdesic (Den serbisk-ortodokse kirke), forfall 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge) forfall 

 
ANDRE MEDLEMSKIRKER 
Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge:  Frezer Teklu  
Den nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 
Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg 
 

OBSERVATØRER 
Det Norske Bibelselskap:    Paul Erik Wirgenes 
Kirkens Nødhjelp:    Dagfinn Høybråten 
NORME:      Hans Aage Gravaas 
 
ANDRE  
Generalsekretær    Erhard Hermansen 

 
(SAK 71 – 72) 
Spesielrådgiver NKR    Dag Nygård 
Leder RPU     Håkon Sigland 
 
TIDSPLAN 
10.00-10.20 Min troshistorie: Øyvind Haraldseid - Bønn 

10.20-12.00 Sak 67 – 72/19 
12.00-12.45 Lunsj  
12.45-15.00 Sak 73/19 Styresamtale: Kirkens ansvar for barns rettigheter 

 
 
SAKSTYPER 

V - Vedtak 
I - Informasjon  



Sak 67/19 Godkjenning av innkalling og saksliste (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 
 

Sak 68/19 Protokoller (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Protokoll, styremøte, 29.5.19 
 Protokoll, AU, 5.9.19  

 
 

 

Vedtak  Protokoll fra styremøte 29.5.19  
er utsendt og godkjent via e-post.  

 Protokoll fra AU 5.9.19 godkjent.  

  

 
 

Sak 69/19 Informasjon (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Ny nordsamisk bibel 
Paul Erik Wirgenes orienterte om ny nordsamisk 
bibel som nylig er utgitt, og som er et resultat av 

30 år arbeid. Det har vært et samarbeidsprosjekt 
mellom Norge, Sverige og Finland. Bibelen 
erstatter en bibel fra 1896.  

 General Assembly, SSCC 

Erhard Hermansen orienterte fra 
generalforsamlingen til SSCC og om videre 
kontakt og oppfølging av kirke-til-kirke 
samarbeidet. 

 Bernt Eidsvig orienterte om solidaritetsreise til Sri 
Lanka hvor Den norske kirke og Den katolske 

kirke reiste sammen. 
 Informasjon KEK og KV 

Berit Hagen Agøy orienterte om KV; * Hovedtema 
for KV 2019 er rasisme med hovedfokus på Asia. * 
Generalforsamling i Karlsruhe i 2021. * Ny GS skal 
ansettes * Misjonskonferanse i Arusha, materialet 

er tilgjengelig digitalt. * Faith og order 

dokumenter er gjort tilgjengelig digitalt.  
KEK; * Ny generalsekretær skal ansettes etter at 
den tidligere ble avsatt av styret i mai.  

 Plussord TV Inter 
Erhard Hermansen informerte om TV Inter sin 
satsing «Plussord», en daglig ett minutts andakt 
med Egil Svartdahl som ønskes spredd gjennom 

lokale facebook/instagram plattformer 
(menigheter/kirkesamfunn/organisajoner) 

 Midtøstenforum og Kirkeuka for fred  
Berit Hagen Agøy redegjorde for Kirkeuka for fred 
i Palestina og Israel som er en solidaritetsuke som 
oppstod etter henvendelse fra våre kristne søsken 

i Israel og Palestina. MIFF og Norge IDAG har 
profilert kirkeuka og årets gjest på en feilaktig 
måte. Det ble også snakket om hvordan vi 

kommuniserer om hverandre i det offentlige rom. 
Gjesten ifm årets kirkeuke er uproblematisk for 
styrets medlemmer. Generalsekretær ønsker en 
generell samtale om kirkeuka på neste styremøte. 

 Møte med Kevin Bales 9.11.19 er avlyst, men alle 
kirkeledere anbefales å prioritere 
Rettferdskonferansen 8.11.19 i Storsalen 

  

Vedtak Informasjonen mottatt   

 
 

Sak 70/19 Pinsefestival Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Mail fra arbeidsgruppen   



Vedtak Styret ber AU følge opp dette sammen med komiteen 

for pinsefestival og fremme forslag til styret på neste 
møtet.  

  

 

Sak 71/19 Oppfølging:  
«Her er ikke mann eller kvinne, eller hva?  

Vedlegg Oppfølging 

Merknader Til grunn for samtale lå: 

Vedtak i sak 15/19: * AU løfter også frem at det er 
viktig at det også jobbes ift mannsrollen, og om 
holdninger til kjønn og ledelse. Og, mens de fleste 
kirke- og trossamfunnene mangler kvinnelige ledere 
er det i for eksempel Dnk og Metodistkirken behov for 
flere menn i lederoppgaver. * Fagdag/temasamling; 
Kjønnsrollen i kirken i dag. * Styresamtale; 

Presentasjon av undersøkelsen og samtale om 
kjønnsrollemønster og rekruttering til lederoppgaver. 
Handlingsplanen 2019 – 2021 som sier: «Følge opp 
undersøkelsen «Her er det ikke mann eller kvinne, 
eller hva?» gjennom å skape refleksjon rundt 
problemstillingen i styret». 
 
Helga Haugland Byfuglien og Jarle Skullerud innledet 
kort til samtale.  
 
Samtalen viste at det er delta erfaringer med kjønn og 
ledelse i medlemskirkene. Det er mange grunner, 
knyttet til både teologi og tradisjon, til at 
representasjonen av menn og kvinner er ujevn og hva 
som kan gjøres med dette. 
 
Undersøkelsen er viktig og hjelper kirkesamfunnene 
med å sette fokus. Flere kirkesamfunn er i gang med 
konkrete oppfølginer av undersøkelsen. 
 
 
Krav om kjønnskvotering må gå i begge retninger.  
 
Undersøkelsen er også utenfor våre egne 
sammenhenger, benyttet godt (bl.a barne- og 
familiedepartementet, kultur- og 
likestillingsdepartementet og NRK) 
 
Undersøkelsen «Her er ikke mann eller kvinne, eller 
hva?» 

  

Vedtak Flere av medlemssamfunnene jobber aktivt med menn 

og kvinners representasjon i styrer og råd og noen 
forteller om tydelige endringer siden undersøkelsen, 
både i forhold til oppmerksomhet og konkret 

representasjon. Kirkesamfunnene vil arbeide med 
dette videre.  

  

  

Sak 72/19 Ny lov om tros- og livsynssamfunn Vedlegg Oppfølging 

Merknader Dag Nygård og Håkon Sigland (leder RPU) innledet på 

bakgrunn av stortingsproposisjonen og RPU sitt 
notat/gjennomgang av denne.  
 
RPU er relativt tilfreds med lovforslaget som 
foreligger. Det er ingen høringsuttalelse som det er 
hentet så mye fra som NKR sin høringsuttalelse. 

  

Vedtak Medlemskirkene bes se på lovproposisjonen og melde 
tilbake til administrasjonen om det er spørsmål til 

  

https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2019/02/Her-er-ikke-mann-eller-kvinne.pdf
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2019/02/Her-er-ikke-mann-eller-kvinne.pdf


 

Sak 73/19 Styresamtale:  
Kirkens ansvar for barns rettigheter 

Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Innledning ved Erhard Hermansen med fokus på KV 
dokumentet «Kirkens ansvar for barns rettigheter» 
og barns rettigheter i Norge og de tre 
fokusområdene: 
* Å fremme beskyttelse av barn og unge 
* Å fremme barn og unges medvirkning 
* Å kjempe for klimarettferdighet på tvers av 
generasjonene og støtte initiativer for og med 
barn og unge 

 

 De bibelske tekstene for barns rettigheter, 
lederens forhold til barn – som er sterkt 
maktkristiske «Hindre dem ikke…» 

 Bringe barn ut av fattigdom 

 Barn som blir oversett av foreldre/voksne 

 Under samtalen ble det også reist spørsmål om 

Kan NKR gjøre mer i forhold til behovet for flere 
fosterhjem? – Som en del av den samlede kirkes 
arbeid i Norge. Generalsekretæren orienterte om 

at dette spørsmålet også var blitt reist av barne- 
og familieministeren til NKR. FA orienterte om 
deres arbeid på dette feltet. Dette er noe resten 
av NKR kan lære mer av.  

 
Helt konkret i videre oppfølging;  

 Mail ang. «Kirkens ansvar for barns rettigheter» og 
uttalelsen fra rådsmøte er sendt medlemskirkene 
for videre oppfølging.  

 Det er invitert til fagdag med barne- og 
ungdomsorganisasjonene i oktober med fokus på 
«Kirkens ansvar for barns rettigheter». 

 Kontakt med barneombud og barnevern 
 
 
Det ble også orientert om ressurser som kan være til 
god hjelp:  

  «Medvirkningskort» (Den norske kirke)  

 «Input» (Frikirken»  
 
Andre ressurser; 

 Kirkens ansvar for barns rettigheter 

 Uttalelse fra NKR etter rådsmøtet 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Vedtak Samtalen tas til    

 
 
 
 
 

Oslo, 21. september 2019 
Erhard Hermansen 
 
 
 
 
 

avklaring eller konkrete områder NKR bør løfte frem i 

høringene.  

https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2019/02/Kirkens-ansvar-for-barns-rettigheter.pdf
https://norgeskristnerad.no/2019/08/13/hva-gjor-din-menighet-for-barns-rettigheter/

