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____________________________________________________________________________ 

Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 27. september 
2019  

 

Til stede: 
Kristin Graff-Kallevåg, Kari Storstein Haug, Knut Alfsvåg, Stein Reinertsen, Anne Hege Grung, 

Erling J. Pettersen, Hilde Marie Øgreid Movafagh, Kjersti Gautestad Nordheim 

 

Forfall: 
Vidar L. Haanes, Hallgeir Elstad, Sølvi Kristin Lewin, Helén Storelv Rabone, Oddvar J. Jensen, 

Tron Fagermoen. 

 

Fra sekretariatet: 
Sven Thore Kloster, Christofer Solbakken (Bispemøtet).  

 

 

Til innkalling og dagsorden: 
Ingen kommentarer 

 

 

TN 09/19  Protokoller 
 

Vedtak:  

Protokoll fra TN-møte 28. februar – 1.mars 2019 godkjennes. 

 

 

TN 10/19  Orienteringer 

TN 10/19-1 MKR: Protokoll fra MKR-møte i Oslo, 5.-6. september 2019. 

TN 10/19-2 Orientering om MKRs nyorganisering og høring om regelverk. 

TN 10/19-3 CPCE: Info om prosessen med navneskifte til «Communion of Protestant 

Churches in Europe» og norsk innsats i CPCEs arbeidsgrupper. 

TN 10/19-4 KV: Forberedelser til generalforsamlingen i Karlsruhe 2021. 

TN 10/19-5 LVF: Info om TEF-nettverk for kirkelige utdanningsinstitusjoner. 

TN 10/19-6 Nordic Faith and Order-meeting 23.-24. januar 2020 i Oslo. TNs medlemmer er 

invitert. 

TN 10/19-7 Økoteologi-konferanse Sustainability and Climate in Religion: Challenges and 

Potential for Society and Schools, Kronstad  12.-14. februar 2020. 

https://www.hvl.no/en/research/conference/sustainability-and-climate/ 
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TNs behandling (utvalgte momenter):  

- Nemnda er glad for at Arusha-tematikken følges opp, bl.a. i forberedelsene av KM 2020. 

- TN ser fram til å være med å tenke rundt framtidig organisering av TN, og ber om at dette 

blir en TN-sak neste år som berører spørsmål knyttet til funksjon, sammensetning, 

organisering, antall, tilhørighet, hyppighet og relasjonen til lærestedene. 

- TN merker seg LVFs planer om et TEF-nettverket, og mener at innsatsen til institusjonen 

som blir regional hub for nettverket vil være avgjørende for om dette initiativet lykkes. 

 
Vedtak: 

TN tar sakene til orientering. 

 

 

 

TN 11/19 Prolongering av nemndmedlemmer ut 2020 

  
TNs behandling:  

Mellomkirkelig råd ønsker å spørre TNs medlemmer om de kan forbli nemndmedlemmer i ett år 

til – ut 2020. Dette skyldes at nytt MKR kommer på plass først i begynnelsen av 2020 og at nytt 

råd (og andre) må ta stilling til hva et nytt TN skal være når nytt regelverk for Mellomkirkelig råd 

er vedtatt av Kirkemøtet i april 2020. Det er derfor ønskelig å vente med nyoppnevninger av TN-

representanter til slutten av 2020. I tillegg passer det bra at nåværende TN får videreført 

prosessen med religionsteologi og økumeniske avtaler. Det var stor interesse for å fortsette ett år 

til blant TN-representantene som var med på møtet. 

 

 

Vedtak: 

TN takker for forespørsel fra Mellomkirkelig råd om prolongering av nemndperiode ut 2020, og 

avventer de enkelte nemndmedlemmenes svar.  

 

 

TN 12/19  Kirkelige handlinger i en flerreligiøs kontekst 
 

TNs behandling:  

26. september hadde TN studiedag hos Centrum för religionsdialog i Stockholms stift. Tema for 

studiedagen var Svenska kyrkans biskopsbrev om kirkelige handlinger i en flerkulturell kontekst, 

som ble revidert i 2019. Nemnda evaluerte studiedagen og var godt fornøyd med den. Det ble 

understreket at det er mye å lære fra den svenske teksten. 

TN merker seg at Bispemøtet skal diskutere samme tematikk og den norske veiledningen på sitt 

møte i februar 2020, og stiller seg til disposisjon for samtale og bidrag dersom det er ønskelig fra 

BMs side. 

TN ønsker å følge opp tematikken ved å arrangere et dagsseminar i forbindelse med nemndas 

møte høsten 2020: Det bør også tenkes rundt hvordan bidragene fra seminaret kan formidles til 

flere enn de frammøtte, f.eks. i form av samarbeid med et tidsskrift.  

 



 

 

3 

Vedtak: 

TN ønsker å arrangere et dagsseminar om kirkelige handlinger i en flerreligiøs kontekst høsten 

2020, og ber AU sette ned en arbeidsgruppe som jobber med dette. TN ser fram til videre 

samarbeid med BM om tematikken. 

 

 

TN 13/19  Økumeniske avtaler og selvforståelse 

 
 

TNs behandling:  

TN peker på viktigheten av at det tas høyde for økumeniske perspektiver og avtaler i prosessen 

med utarbeiding av ny kirkeordning og regelverk for Dnk. Nemnda mener også at det er gode 

grunner for å se nærmere på forståelsen av disse avtalene nå. 

 

I anledning Porvoo Primates’ meeting i Finland i 2021 skal det markeres at Porvoo-avtalen er 25 

år, og i oktober 2020 skal det være en teologisk Porvoo-konsultasjon om ekklesiologi og 

resepsjonen av avtalen i Sverige. 

 

TN merket seg også at det er 25 år siden Nådens fellesskap ble signert. Nemnda mener at det er 

en god anledning til å løfte opp denne avtalen og se på dens muligheter og utfordringer, og spiller 

dette initiativet over til den bilaterale samtalegruppa mellom Den norske kirke og Metodistkirken 

i Norge. 

 

Vedtak: 

 

TN ber sekretariatet fortsette å jobbe for at økumeniske perspektiver og anliggender fra de 

økumeniske avtalene ivaretas i det videre arbeidet med kirkeordning i Dnk. TN ber om en 

redegjørelse til neste TN møte om hvordan de økumeniske avtalene ivaretas i arbeidet med ny 

kirkeordning og kirkelig organisering. 

  

 

TN 14/19  Møteplan 2020 
 

Vedtak: 

11.-12.mars 2020 i Oslo, i forkant av teologidagene. 

21.-22. september i Oslo, inkludert et dagsseminar om kirkelige handlinger i en flerreligiøs 

kontekst.  

 


