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Protokoll fra møte i Katolsk-luthersk samtalegruppe 

(KATLUSA) 5. desember 2019 

 

Tidspunkt: Torsdag 5. desember 2019 kl. 12.00-15.30 

Sted: Oslo katolske bispedømme, Akersveien. 

Til stede: Arne Marco Kirsebom, Pawel Wiech, Else-Britt Nilsen, biskop Bernt Eidsvig (Den katolske 

kirke) 

Einar Vegge, Anne-May Grasaas og biskop Kari Veiteberg (Den norske kirke) 

Sekretær: Einar Tjelle 

Forfall: Aud Valborg Tønnessen, Kjetil Aano 

 

Biskop Bernt Eidsvig hadde en kort åpning og ledet møtet. 

Sak 8/19 Innkalling, dagsorden og protokoll fra forrige møte  

Disse ble godkjent. 

Sak 9/19 Rapport fra kirkene 

Fra Den katolske kirke: 

 Det ble orientert om sykdom hos påtroppende biskop elect Erik Varden. Bispevigslingen i 

Nidarosdomen utsettes derfor inntil videre. Les mer på 

http://www.katolsk.no/nyheter/2019/11/trondheim-stift-2013-midt-norge-bispevielsen-utsatt . 

Biskop Bernt Eidsvig fortsetter som administrator for Trondheim inntil videre. Takk for velvilje fra 

Den norske kirke; er glad for at vigslingen kan skje i Nidarosdomen.  

 Det er nylig innviet en ny katolsk kirke på Gjøvik i et gammelt Frelsesarme-lokale. 

 I St. Paul kirke og Marias Minde i Bergen er det en utfordring med for lite plass for de ca. 20 000 

medlemmene der.   

 Flere nye liturgiske bøker er nå på plass. 

 Stram økonomi i OKB, siste tilbakebetalinger skjer i 2020-2021.  

 Utfordring med rekruttering: Tilsig blant sekulærgeistligheten. Litt tyngre blant ordensprester. 

Generelt er rekruttering blitt vanskeligere.  

 

Den norske kirke: 

 Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes verdensråd, er eneste nominerte til ny preses og 

vigsles til biskop den 26.4.2020 under Kirkemøtet i Trondheim. Nåværende preses Helga 

Haugland Byfuglien avslutter sin tjeneste 26. januar med gudstjeneste og avskjed i 

Nidarosdomen.  

 Et dokument om dåp kommer fra Bispemøtet over nyttår og skal leses opp i menighetene i 

Åpenbaringstiden. Dåp er en viktig satsing i Den norske kirke også i 2020. 

 Det har vært valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd i høst. Kirkemøtet konstituerer seg 

under sitt første møte i april. 

 Et prosjekt fram mot enhetlig organisering av Den norske kirke er satt i gang. 
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 Mellomkirkelig råd kom med tre uttalelser på sitt forrige møtet; om seksualisert vold i krig og 

konflikt, ureturnerbare asylsøkere og «Forsvar internasjonal rett» - om USAs utenriksministers 

uttalelse om israelske bosettinger. Disse finnes på nettsiden kirken.no: https://kirken.no/nb-

NO/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/   Man arbeider også med saken om kristne 

migranter og relasjonen til Den norske kirke (og andre kirker). Mye å lære av Den katolske kirke 

her.  

 Rekruttering er en stor utfordring også i Den norske kirke. Store kull som pensjoneres nå. Det 

mangler ca. 100 prester i tillegg til en del andre funksjoner. Det arbeides strategisk med dette. 

 Den tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, trues med fengselsstraff på grunn av at han har 

lønnet en såkalte ureturnerbar kvinne fra Eritrea. Nye gode allianser oppstår for å endre en 

urimelig lov på dette området.  

Den katolske kirke er gjerne med i en samtale om dette tema. 

 

10/19  Hovedsak: Baptism and Growth in Communion 

Anne-May Grasaas innledet om den nye rapporten Baptism and Growth in Communion fra the 

Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity. Det lutherske verdensforbund godkjente (approved) 

rapporten på sitt rådsmøte i sommer. Vatikanets enhetskommisjon (PCPCU) behandler den nå i 

desember. 

NB! Innledningen er vedlagt protokollen.   

Momenter fra samtalen:  

- Interessant dokument med god tilnærming. Viktig å enes om tydelig å kalle hverandre kirker, det 

gir håp. Utgangspunktet er dåpens bad som radikalt syndstilgivende.  

-  Skriftemålet er ikke berørt (men boten er nevnt). Savner også en tydeligere definisjon på hva 

kirken er. «Man døpes inn i Kristi legeme» som her ikke er identisk med kirken. Kristi kropp og 

kirken er to ulike størrelser i dokumentet 

- Særlig kap. 3 er interessant og fornyende. Bygger klart på Det annet vatikankonsil og 

kommisjonens tidligere arbeider. Et paradigmeskifte? 

-  Mye godt grunnlag for økumenikk lokalt, muligheter til samarbeid. Ulike liturgiske varianter i 

lutherske kirker, men ordo-tenkningen står sterkt. 

- Viktig å fokusere på hva vi har felles. De fem forpliktelsene i rapporten er nyttige å bruke.  

 

11/19  En samtale om boka «Reformasjon uten folk» av Henning Laugerud 

Denne saken ble utsatt.  

 

12/19  KATLUSAs Roma-reise 3.-6. september 2019 

Med utgangspunkt i rapporten fra reisen oppsummerte vi kort: 

- Rapporten fanger godt opp de viktigste møtene og refleksjonene. Reisen fikk gode 

tilbakemeldinger, både innholdsmessig og praktisk. Kan ikke undervurdere betydningen av slike 

reiser.  
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- Biskopene ledet an og presenterte gruppa på en god måte. Fint at alle ble inkludert i 

innledninger, samtaler etc.  

 

13/19  Sri Lanka – økumenisk reise i august 

Det ble gitt en kort oppsummering fra høstens reise som begge biskopene samt sekretær var med på. 

Også her var det gode tilbakemeldinger på opplegget. Som en del av «Pastoral visit» besøkte vi blant 

annet en av kirkene som ble rammet av påsketerroren, noe som ga oss sterke inntrykk. At 

delegasjonen var satt sammen både økumenisk og med deltakere fra diasporaen i Oslo, var svært 

konstruktivt. - Valget i november var en skuffelse, særlig for minoritetene (og kirkene). 

En oppfølging vil skje i et samarbeid mellom Caritas (lead), Den katolske kirke og Oslo 

biskop/Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. 

 

14/19  Neste møte 

Neste møte blir onsdag 13.5.20 kl. 12.00-15.30 på Oslo bispedømmekontor/Den norske kirke. 

En mulighet er å gjennomgå sammen biskop elect Erik Vardens The Shattering of Loneliness – On 
Christian Remembrance. 

 

Se for øvrig et bilde og en liten nettsak om KATLUSA her: 

http://www.katolsk.no/nyheter/2019/12/katlusa-i-okb 

 

5.1.20 

ETJ 

 

 

Vedlegg: Innledning om «Baptism and Growth in Communion», Rapport fra den katolsk-lutherske 

kommisjon for enhet 
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