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Høringssvar: Forslag til regler for Mellomkirkelig råd   
 
Jeg viser til NMS sitt høringssvar på høring om kirkeordning for Den norske kirke.  
 
Under avsnitt som omhandlet Mellomkirkelig råd hadde NMS følgende innspill (som det også 
refereres til i høringsnotatet):  
 

NMS støtter den foreslåtte omleggingen der Kirkemøtet skal ha primæransvar for det 
internasjonale samarbeidet (§36), og der Mellomkirkelig råd gjøres om til et fagutvalg. 
Vi vil utfordre Kirkemøtet, i sin utarbeidelse av mandatet for det nye mellomkirkelige 
rådet, til å ta misjon inn som en del av rådets helhetlige oppdrag. Misjon bør ikke være 
noe som kun finansieres av SMM-organisasjonene, men inngå, sammen med diakoni, i 
alt arbeid. Med misjon mener vi det helhetlige oppdrag med å dele troen på Jesus, 
utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet lokalt og globalt. NMS foreslår også at 
det tenkes mer helhetlig rundt sammensetningen av det nye mellomkirkelig rådet, og 
at flere av kirkens organisasjoner, som NMS, får fast representasjon i rådet. 

 
Selv om rådet i fremlagt forslag er utvidet med andre viktige partnere, gjennom Sjømannskirken 
og Bibelselskapet, mener NMS at dette bare til dels ivaretar NMS sitt anliggende i avsnittet over.  
 
Gjennom sitt langvarige og utstrakte samarbeid med kirker og organisasjoner på alle kontinent, 
har NMS og andre misjonsorganisasjoner ervervet seg unik kompetanse, kontaktflate og 
nettverk i den verdensvide kirke. Dette er forhold som NMS vurderer bør komme Mellomkirkelig 
råd til del.  
 
NMS foreslår derfor at en av organisasjonene i SMM, gjerne NMS, får fast representasjon i rådet. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 

 

 

 
 

 

Jeffrey Huseby  
Generalsekretær  

E-post: jeffreyh@nms.no 
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