
 

 

STYREMØTE 
 
22. november 2018 kl 10.00-15.00 

Sted: Den greske ortodokse Maria Bebudelses menighet, Thor Olsens gate 9 

 
 

PROTOKOLL 
 
MEDLEMMER 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud forfall 
Den katolske kirke:      Bernt Eidsvig 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) 

Helga Haugland Byfuglien 
Kristin Gunleiksrud Raaum forfall 

Frelsesarmeen:      William Cochrane forfall 
      Vara: Jan Peder Fosen  
Metodistkirken:      Ingull Grefslie 
Misjonskirken Norge:    Øyvind Haraldseid forfall 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen forfall 

      Vara: Sigmund Kristoffersen 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter) forfall 
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 nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 
Den greske orthodokse menighet:   Alexandros Loukatos 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Rolf Ekenes 
Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg 
 
Kirkens Nødhjelp:    Siv Bonde 

NORME:      Anne Lise Søvde Valle 
 
Generalsekretær    Erhard Hermansen 
 
TIDSPLAN 
10.00-11.00 Sak 89/18 Samtale med biskop em. Munib Younan 
11.00-12.00 Sak 90/18 Global Uke/moderne slaveri m/Tina Davies og Elin F. Sæverås  

12.00-13.00 Lunsj  
13.00-14.30 Sak 87 – 88/18 og 91-94/18 
14.30-15.00 Overlevering av opprop mot moderne slaveri på Stortinget 
 
SAKSTYPER 
V - Vedtak 

I - Informasjon  

KR 20.2/19 



Sak 87/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 

Sak 88/18 Protokoller (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Protokoll, styremøte, 20.9.18 
 Protokoll og sakspapirer, AU, 13.11.18  

x 
x 

 

Vedtak  Protokoll fra styremøte 20.09.18  
er utsendt og godkjent via e-post.  

 Protokoll fra AU 13.11.18 godkjent.  

  

 

Sak 89/18 Samtale med biskop em. Munib Yunan (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Biskop em. Munib Younan, tidligere biskop i Den 

lutherske kirken i Jordan og det hellige land og 

tidligere president i Det lutherske 

verdensforbund innledet til samtale. Younans 

innledningen ligger ved som vedlegg til protokoll. 

X  

Vedtak Samtalen tatt til orientering   

 
 

Sak 90/18 Global uke (I/V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader a) Innlegg fra Tina Davis, Raftostiftelsen om 
situasjonen i Norge og verden i møte med moderne 
slaveri - og arbeidet mot moderne slaveri. 
b) Prosjektkoordinator for Global Uke Elin Finnseth 
Sæverås innledet med tanke på tidspunkt for Global 
Uke 2019 og ny rammeavtale med NORAD 2020-
2022. 

  

Vedtak a) Informasjonen mottatt 
b) Styret anbefaler fortsatt Global uke i uke 46 og 
anbefaler administrasjonen å finne gode 
samarbeidsløsninger med Stefanusalliansen/Åpne 
Dører ift. søndag for forfulgte.  

Styret anbefaler administrasjonen/styringsgruppen å 
søke NORAD om ny rammeavtale for perioden 2020–

2022 med samme tematikk. Tidspunkt foreslås lagt til 
omlag samme tid på året, men vedtas endelig etter en 
kartlegging i kirkene og organisasjonene om best 
egnet tidspunkt. 

  

 

Sak 91/18 Opprop mot moderne slaveri (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Felles opprop mot moderne slaveri X  

Vedtak Felles opprop fra kirkeledere mot moderne slaveri 
vedtas og overleveres storting og regjering. 

  

 
 

Sak 92/18 Informasjon (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Kirkens ansvar for barns rettigheter; heftet kan 
bestilles fra Kirkerådet og finnes til nedlastning på 
DnK/NKR hjemmesider 

 Samtaleguide/Veileder - Hvordan samtale om 
vanskelig tema i kirkelig sammenheng (NKR 

skriftserie nr. 22). Heftet kan bestilles fra NKR. 
Det finnes til nedlasting på NKRs hjemmeside. 

 Her er ikke mann eller kvinne – eller hva? Heftet 
kan bestilles fra NKR og finnes som nedlasting på 
NKRs hjemmeside. 

 Grønne menigheter, etisk handel og miljø. Heftet 
kan bestilles fra NKR og finnes som nedlasting på 

NKRs hjemmeside 
 Martin Luther King dagen/Ikkevoldsprisen 21.1.19 

 
 
X 
 
 

 
 

 
 

Vedtak Informasjonen mottatt.   

https://ressursbanken.kirken.no/contentassets/6f666c6b46b647c1a23b95c79a2c8f3a/barnrettigheter_infobrosjyre.pdf
http://www.norgeskristnerad.no/doc/Samtaleguide.pdf?fbclid=IwAR1gJHGwZWRC1M2TszVvhJ0lG5eof-MgH2t5aoIEiHr7uZdbNlUk1B_QKes
http://www.norgeskristnerad.no/doc/Kvinneandelundersokelsen.pdf


 

Sak 93/18 Rådsmøte 2019 (I/V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Innkalling sendt ut 20.11.2018 
 Utkast til program 

- Ønsker mer tid til grupper, mer tid til fellesskap 

og mindre tid mellom.  
 Handlingsplan 2019-2020 (se AU 13.11.18) 

- Det forelå ikke noe utkast, men styret brukte 
noe tid på ønsket prosess ift ny handlingsplan og 
enkelte konkrete innspill til planen.  

 Økumenikkprisen 2019 

 
x 
 

 

 
 

Vedtak Innspill til program og handlingsplan tas med i det 
videre arbeidet. Informasjon om økumenikkprisen 
sendes ut til medlemmer og observatører. 

  

 
 

Sak 94/18 Tilstandsrapport for Kirke-Norge (I/V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Saken kom opp i forbindelse med ressursbruk i Kirke-
Norge med mange små menigheter på mange steder, 

med til dels lite samarbeid, der vi bruker mye 
ressurser på å opprettholde et (ofte lite) arbeid. Er det 

mulig å samarbeide mer, bruke mindre ressurser?  
Samtidig var det også en anledning til å gi en analyse 
av hva som er situasjonen for Kirke-Norge.  
 

  

Vedtak Styret ber administrasjonen forberede en sak til 
rådsmøte (gruppesamtale/plenum) med fokus på den 
åndelige tilstanden, praktisk samarbeid og kirken i det 
offentlige rom. 

  

 

Sak 95/18 Eventuelt (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader a) Brev fra NKR ang. situasjonen i Bulgaria knyttet til 
forslaget om ny lov som innskrenker trosfriheten 

sendes Bulgarias ambassade i Norge og Bulgarias 
statsminister med kopi til CEC. 
 

b) Styret vil invitere repr. for «Beveg byen» til 
styremøte i 2019 
 

X  

Vedtak Tas til orientering   

 
 
 
Oslo, 28. november 2018 
Erhard Hermansen 
 


