
 

DEN NORSKE KIRKE 
Stavanger bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: stavanger.bdr@kirken.no Telefon: +47 51846270 Saksbehandler 
Lagårdsveien 44 Web:    Telefaks:    Geir Skårland 
4010 STAVANGER Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd 
Postboks 799 Sentrum 
 
0106 OSLO 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 14.10.2020 Vår ref: 20/02978-3    Deres ref:    

 
 

Svar på høring om kristne migranter  

Stavanger biskop og bispedømmeråd takker for godt grunnlagsarbeid med høringen om 
kristne migranter. Høringsnotatet gir god oversikt. Det peker på satsingsområder, verdier og 
tilnærminger Stavanger bispedømmeråd identifiserer seg med. Det gjør at vi ikke ser behov 
for å kommentere alle elementene i høringsnotatet i svaret på spørsmålene. 
 

Hva er de viktigste perspektivene i saken? 
Det viktigste perspektivet i saken er strategisk. Vi deler ønsket om å inkludere flere 
migranter i Den norske kirke. Det er på tide at dette blir et tydeligere satsingsområde.  
 
Høringsnotatet har stort fokus på hvilke holdninger Den norske kirke skal møte migranter 
med. Medlemsundersøkelsen i 2019 viste at medlemmer som i stor grad identifiserer seg 
med Den norske kirke er mer positive til migranter enn andre grupper. Det betyr at det ikke 
er på holdningsplanet blant kirkelige aktører de største utfordringene ligger. Utfordringene 
handler om hvordan kirken kan påvirke samfunnet i stort og i hvordan de positive 
holdningene kan bli til handling. De foreslåtte tiltakene er derfor den viktigste delen av 
høringsnotatet. 
 

Hva bør prioriteres i det videre arbeidet med saken? 
Å bygge fellesskap, vise gjestfrihet og være til støtte for mennesker i nød er sentrale kristne 
praksiser. Det er naturlig for Den norske kirke å være en stemme som støtter opp om et 
flerkulturelt og inkluderende samfunn. Mye av dette preger allerede kirkens uttalelser i det 
offentlige. Her ser vi ikke behov for vesentlige kursendringer. 
 
Vi vet at norskfødte med innvandrerforeldre deltar i trosopplæring og 
konfirmasjonsundervisning, også når de har bakgrunn fra andre trossamfunn. Språkkafeer 
og internasjonale grupper er et viktig innslag i mange menigheter. Vi kan gjerne gjøre slike 
tiltak mer synlige.  
 
Samtidig ser vi i både medlemstall og kulturell profil på gudstjenestedeltakere at 
menighetene er langt fra representative for befolkningen.  
 
Til en viss grad er dette naturlig. Å respektere at migranter hører til andre tradisjoner enn 
den kristne eller lutherske er også en kirkelig verdi. Det er heller ikke realistisk å vente seg 
at muslimer, sekulære europeere eller katolikker i store mengder skal slutte seg til Den 
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norske kirke når de flytter hit. Dette bør en ta høyde for i kirkelig kommunikasjonsarbeid og 
strategi.  
 
Det ligger til Den norske kirkes kjennetegn å være åpen, bekjennende, tjenende og 
misjonerende. I 2020 er det avklart at kirken verken skal være manipulerende, respektløs 
eller utidig påtrengende i måten vi bekjenner og formidler troen på. Det betyr ikke at kirken 
ikke skal være oppsøkende, åpen og inviterende. Vi ønsker oss positiv kontakt med hele 
bredden av befolkningen, ikke minst de som ønsker å etablere tilhørighet i et nytt land. 
 
Hvis flere migranter skal komme til Den norske kirke, er kanskje et viktig steg at 
representanter for kirken også kommer til migrantene?  
 
Vi har derfor behov for både nasjonale, regionale og lokale handlingsplaner for kristne 
migranter. Her kan lokalmenigheter bidra gjennom erfaringsdeling og kreativitet, mens 
regionale og nasjonale ledd kan spre gode ideer, sette fokus på behovene og utarbeide 
ressurser som gjør det lettere for menighetene å satse. Vi vil støtte at det brukes tid og 
penger på å styrke og utvide denne delen av kirkens virksomhet, også selv om det vil ta tid å 
få resultater.  
 
Vi tenker tre av kirkens kjennetegn fra høringen kan være prioriterte fokusområder på dette 
feltet i første omgang.  

 Diakonal tilnærming: Kirkens diakoni har sin kilde i troen, men retter seg mot alle, 

uavhengig av tro og bakgrunn. Migranter må ikke bli sett på som passive mottakere 

av kirkelig omsorg, men som en viktig gruppe å dele fellesskap med. Å anerkjenne 

og gi plass for mennesker med ulik bakgrunn er et viktig diakonalt oppdrag i vår tid.  

 Mangfoldige gudstjenester. Siden gudstjenesten er et sentralt uttrykk for kirkens 

liv, utfordres vi til å arbeide videre med gudstjenestefellesskapet som et flerkulturelt 

fellesskap. I gudstjenesteliturgien finnes det både overnasjonale og felleskristne 

elementer og innslag som er mer preget av konfesjonell og nasjonal tradisjon. Her 

ønsker vi oss en modig kirke som utforsker mulighetene.  

 Økumenisk samarbeid. Det økte mangfoldet av kirkesamfunn i befolkningen gir 

muligheter til sterkere økumenisk bevissthet og samarbeid. Den norske kirke kan 

være forankret i sin lutherske tradisjon og samtidig opptatt av felleskristen 

samhandling på tvers av ulike kirkesamfunn. Vi er positive til at det jobbes videre 

med tiltak og strukturer som legger til rette for dette.  

Vi ser også at barn med flerkulturell bakgrunn ønsker å delta i trosopplæring i Den norske 
kirke. Dette skjer spesielt i lokalsamfunn der det er vanlig at de mange slutter opp om 
tilbudene i kirken, og disse er det mange av utenfor sentrale strøk. Vi gleder oss over at nye 
får tillit til kirken og lyst til å delta og ser det som en positiv utfordring å møte dem med 
åpenhet for det de har med seg og ta høyde for at de har variert bakgrunn. Fokus på dette 
kan være sunt for det vi gjør generelt. Det utfordrer også til kompetanseheving, tilpassing av 
systemer og utvikling av ressursmateriell.  
 
Arbeidet med religionsdialog har gitt oss viktige erfaringer og kontaktformer som også kan 
komme til nytte i det økumeniske samarbeidet med kristne migranter.  
 
Vi ønsker oss at arbeidet med migranter innrettes slik at det blir lettere for menighetene å 
satse på dette. Det kan utvikles maler for til temakvelder og gudstjenester om tverrkulturelle 
møter, kirkelig materiell på ulike språk og digitale ressurser. Lokalt kan man også ha glede 
av å høre om ulike tradisjoner i ulike kirker, f.eks. sanger og bønner. Kurs om kirke og 
religion i Norge rettet mot migranter er en god idé. I områder med mange migranter kan det 
settes av ressurser til nybrottsarbeid. Noen av de eksisterende rådgiverstillingene i 
bispedømmene og kirkerådet bør ha faglig ansvar for dette satsingsområdet.  
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Ellers tror vi det er viktig med økt kontakt med migrantmenigheter, for å kartlegge ønsker om 
samarbeid. Å snakke sammen vil gjøre det lettere å gjøre ting sammen og å gjøre ting 
sammen vil bygge relasjoner. Vi tror også samarbeid med organisasjoner som KIA og 
FlexID er viktig for å komme lengre. KFUK-KFUM har gjort viktige og positive erfaringer med 
forandringshus og andre tiltak. De kristne organisasjonene kan være partnere i lokalt arbeid 
og ressurser i å utarbeide materiell og utvikle arbeidsformer. 
 

Andre kommentarer til saken og videre arbeid med den. 
Vi tror det vil ha positive ringvirkninger på hele kirken å satse på økt kontakt med migranter. 
Det kulturelle mangfoldet hjelper oss å utvide perspektivet og kan skape menigheter som i 
enda større grad er inkluderende og viser at Guds verden rommer et mangfold av 
mennesker. Verken Jesus, Paulus eller Martin Luther var norske, men de har alle levert helt 
vesentlige bidrag til vår kultur.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes, e.f.  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 avdelingsleder, menighetsutvikling 
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