
 
11. oktober 2019 

 
Til Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere i Den norske kirke, 
 
 
Bispedømmerådene og Kirkemøtet er oppdragsgivere for Kirkens Nødhjelp og oppnevner sine 
representanter til vårt Representantskap. 
Fungeringsperioden for Kirkens Nødhjelps Representantskap er lik valgperioden for Den norske kirke.  
Det sittende Representantskap fungerer formelt sett fram til det årlige Representantskapsmøtet i 
2020. 
 
Det har nettopp vært gjennomført kirkevalg, og de nye bispedømmerådene samles nå utover for å 
konstituere seg og fordele ansvarsoppgaver. 
Da er det også tid for å oppnevne bispedømmenes og Kirkemøtets representanter og 
vararepresentanter i Kirkens Nødhjelps Representantskap. 
Ny oppnevningsperiode går fra og med Representantskapsmøtet 2020 til Representantskapsmøtet 
2024. 
Representantskapsmøtet i 2020 er lagt til 3.-4. juni i Lillestrøm. Dette blir da de nye representantenes 
første møte. 
 
Vi ber om at Bispedømmerådene, Mellomkirkelig Råd og Kirkerådet (på vegne av Kirkemøtet) setter 
oppnevning av representant med personlig vara til Kirkens Nødhjelps Representantskap opp på sine 
sakslister for førstkommende møte og gir oss tilbakemelding innen 20. desember 2019. 
Vi trenger opplysning om navn, adresse, e-mail og telefon for både hovedrepresentant og 
vararepresentant. 
 
Vedlagt finner dere listen over sittende Representantskap. 
 
Vi vil også minne om vedtaket som Representantskapet fattet i 2016 vedr. oppdragsgiverrollen. 

Representantskapet definerer oppdragsgiverrollen som følger: 

1. Oppdragsgiver oppnevner en sentralt plassert person som sitt medlem i representantskapet. 

2. Protokoll fra representantskapsmøte, inkludert årsmelding og regnskap, sendes 

oppdragsgiver. Oppdragsgiver tar denne formelt til orientering, og gir Kirkens Nødhjelp 

konstruktiv tilbakemelding.  

3. Oppdragsgiver inviterer Kirkens Nødhjelp til samtaler om aktuelle utfordringer i kirkens 

internasjonale oppdrag. 

4. Der det ligger til rette for det, utnevner menighetsråd en Kirkens Nødhjelp-kontakt.  

Oppdragsgiver mobiliserer til Fasteaksjonen og initierer ikke konkurrerende innsamlingstiltak 

i fastetiden.  

Kirkens Nødhjelp tilbyr menighetene ressursmateriell til Fasteaksjonen.  

Der det ligger til rette for det, gjennomføres lokalaksjonen økumenisk.  

5. Menighetene bør regelmessig gi offer til Kirkens Nødhjelp og bidra ved 

katastrofeinnsamlinger. 



 
Vi ser fram til å høre fra dere. 
Husk å oppgi både navn og kontaktdetaljene for deres representanter/vara. 
 
Hvis dere har spørsmål, må dere bare ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sidsel Riis Evensen 
Administrasjonskonsulent, Generalsekretariatet 
Kirkens Nødhjelp 
sre@nca.no 
93242444 
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