
  
 

 

____________________________________________________________________________ 

Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 21.09.2020  

Tid: 0900-1730 (middag kl.18) 

Sted: Digitalt og på Kirkens hus, møterom Oslo. Rådhusgata 1-3, Oslo 

Til stede: Kristin Graff-Kallevåg, Kari Storstein Haug, Tron Fagermoen, Kjersti Gautestad Norheim, 

Anne Hege Grung, Hallgeir Elstad, Sølvi Lewin, Erling Pettersen, Knut Alfsvåg (digitalt), Oddvar Johan 

Jensen (digitalt), Vidar Haanes (digitalt), Hilde Marie Movafagh (observatør fra Metodistkirken), 

Christofer Solbakken (observatør fra Bispemøtet), Sven Thore Kloster (sekretær)  

Forfall: Stein Reinertsen, Helen Storelv 

 

 

TN 07/20: Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Vedtak: Godkjent. 

 

TN 08/20: Orienteringssaker 

1) Informasjon om den nylig avsluttede, trilaterale, luthersk-mennonittisk-katolske 

samtalen om forståelsen av dåpen. https://mailchi.mp/lutheranworld/en-lwf-trilateral-

lutheran-menonite-catholic-report 

 

2) Informasjon om LWF Identity Study Process (2019-2022). Rapporten fra prosjektets 

første fase og hvordan oppfølgingen er tenkt, kan leses her: 

https://www.lutheranworld.org/content/resource-lutheran-identity-study-process-

phase-1-addis-consultation  

 

3) Informasjon om KV og Vatikanet (Pontifical Council for Interreligious Dialogue) sitt nylig 

utgitte fellesdokument “Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity: A Christian 

Call to Reflection and Action During COVID-19 and Beyond.”  

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-

dialogue-and-cooperation/serving-a-wounded-world-in-interreligious-solidarity-a-

christian-call-to-reflection-and-action-during-covid-19 

 

4) Orienteringer om utsettelse av KVs generalforsamling i Karlsruhe til 2022, og om at Beate 

Fagerli kommer tilbake til Kirkerådet høsten 2020. 

 

5) Orientering om Kirkerådets arbeidet med plan for likestilling. 
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6) Referat fra møte i Nådens fellesskap 11.august 2020. 

 

7) Carl Petter Opsahl er valgt inn i CPCEs arbeidsgruppe om «Practice and Theology of the 

Lord’s Supper» (2020-2024). 

 

8) Orientering om Norsk teologisk samtaleforums dokument om bioteknologi og kristen 

etikk: Hva er da et menneske, fra mai 2020.  

https://norgeskristnerad.no/2020/05/20/norsk-teologisk-samtaleforum-lanserer-ny-

rapport-om-bioteknologi/ 

9) Orientering om Mellomkirkelig råds arbeid med antisemittisme og kristensionisme. 

 

10) Orientering om en kommende bok om populisme og kristendom, som er initiert av 

Mellomkirkelig råd. 

 

Vedtak: TN tar orienteringene til etterretning.  

TN ønsker å følge saken om LWF Identity Study Process, og ønsker også å bli videre informert om 

plan for likestilling. Til o-sak 3 understreker TN at MKRs dialogarbeid må tydeliggjøres bedre på 

kirkens nettsider. 

 

TN 09/20: Seminar om religionsmøte og kirkelige handlinger 

Oppfølging av TN 07/19, 12/19 og 03/20. Pga. koronasituasjonen vedtok TN-au på sitt møte 26.mai 

2020 å utsette det planlagte seminaret om religionsmøte og kirkelige handlinger fra 21.september til 

vinteren/våren 2021, eller når smittesituasjonen tillater det. Det er tidligere nedsatt en 

arbeidsgruppe som skal forberede seminaret. Arbeidsgruppen jobber videre. TN drøftet det videre 

arbeidet med seminaret. 

Vedtak: TN ber arbeidsgruppa jobbe videre med planleggingen av seminaret. I lys av 

smittesituasjonen er det vanskelig å bestemme tidspunkt og størrelse på seminaret nå, men TN 

ønsker at muligheten for et halvdigitalt møte også vurderes, og at nytt og gammelt TN kan være med 

på seminaret. 

  

TN 10/20: Nytt mandat for TN. 

Oppfølging av TN 04/20. Forslag til nytt TN-mandat ble drøftet. Nytt mandat vedtas av MKR på 

høstmøtet 2020. 

Vedtak: TN har følgende innspill til forslaget til nytt mandat: 

- Bra med sterkere tilknytning til BM 

- Ikke ønskelig å redusere størrelsen. 10 medlemmer, ingen vara. Dagens antall sørger for 

nødvendig bredde. 

- Viktig at alle lærestedene er med, bl.a. på grunn av behovet for formidling, forankring og 

kommunikasjon kirke-akademi. 

- Vurdere å legge til under oppgavepunkt at TN fungerer som en møteplass mellom kirke og 

akademi.   
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TN 11/20: Medlemskap og fast ansettelse i vigslet stilling 

Oppfølging av TN 02/20-1. Det pågår en prosess med å utrede kravet om medlemskap i faste vigslede 

stillinger i Dnk i lys av Nådens fellesskap. TN drøftet et foreløpig notat fra den interne arbeidsgruppa 

som jobber med dette i Kirkerådet. 

Vedtak: TN takker for godt notat og peker på løsningsforslag a og b som de mest hensiktsmessige.  

 

TN 12/20: Baptism and Growth in Communion 

Oppfølging av TN 06/20. TN hadde satt av tid til å studere og diskutere dokumentet Baptism and 

Growth in Communion (2019).  

Dokumentet er utgitt av Den katolsk-lutherske kommisjonen for kirkelig enhet (mellom LVF og 

Pontifical Council for Promoting Christian Unity), og følger i kjølvannet av From Conflict to 

Communion (2013) og The Apostolicity of the Church (2006). I forordet kan man lese at det søker å 

artikulere en “ecumenical theology of baptism and its ecclesiological implications.” Til forskjell fra 

tidligere dokumenter av denne størrelsesorden sendes ikke dokumentet på høring. Likefullt 

understrekes følgende: “We now present this document to our churches and encourage their 

members and leaders to study these reflections.”  

Kristin Graff-Kallevåg, Oddvar Johan Jensen og Hallgeir Elstad innledet til samtale 

Vedtak: TN takker for et interessant dokument. Dåp og nattverd er viktige økumeniske temaer som 

TN gjerne kan fortsette å arbeide med, og da særlig ut fra perspektivene om det pluralistisk samfunn 

og digital kirke.  

 

TN 13/20: Evaluering av TN-perioden 

TN evaluerte siste 5årsperiode.  

Vedtak: TN takket for en fin nemndperiode, for god deltakelse, ledelse og for godt samarbeid. 

Følgende punkter kom også fram i evalueringen: 

- God støtte i sekretariatet 

- God sammensetning, både faglig, erfaringsmessig og disiplinmessig. Dette bør videreføres. 

- God ledelse 

- Funker veldig godt med saksordførere, dette bør fortsette 

- Kanskje kan medlemmene i TN utfordres på ansvar for ulike felt? 

- Det presenteres ofte lange dokumenter. Bør det noen ganger følge med lesebestillinger? 

- TN kan godt involveres i mer visjonært arbeid for Den norske kirke. 

 


