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Referat SMM-rådsmøte 25.02.2020 

 
Sted: Kirkens hus møterom 5. etg. (KAs rom kl. 13-14) 

 

Tid: kl. 09.00-14.00 

 

 

Til stede: 

 

Helge Gaard, NMS  

Else Storaas Vatne,NMS  

Andreas Andersen, Misjonsalliansen 

Vegard Soltveit, Israelsmisjonen 

Ingrid Vad Nilsen, Kirkerådet/Dnk  

Jan Christian Kielland, vara Dnk 

Tore Laugerud, vara for gen.sek. Areopagos 

Hilde Skaar Vollebæk, vara for gen.sek. Stefanus 

 

Forfall:  

Anne-Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon 

Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig råd/Dnk  

Ed Brown, Stefanusalliansen 

Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby, HimalPartner  

Lars Mollerup-Degn, konst.dir., Areopagos  
 

Guds ord og bønn v/Ingrid:   

Ruth 1,15-17. 

Ruth som del av frelseshistorien som stammor til David.  

Salme 697 (NO13): «Der det nye livet lever». Vidar Kristensens salme med 

misjonsperspektiv. 

 

Saker: 
 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

Sak 02/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 16.10.2019 (vedlagt igjen) 

 

Dato:  25.02.2020 Vår ref: KHA Deres ref:  

KR 19.3/20 
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Vedtak: Referatet fra SMM-rådsmøte 16.10.2019 ble godkjent. 

 

 

03/20 Budsjett og handlingsplan SMM-sentralt 2020 

Se vedlagt forslag til budsjett og handlingsplan til orientering. 

Vedtak: 

Foreslått budsjett for 2020 vedtas og handlingsplanen tas til orientering med følgende 

presiseringer: 

a) Budsjett: SMM-rådet ber rådsledelse snakke med daglig leders nærmeste 

overordnede i forbindelse med lønnsforhandlinger i 2020. 

b) Handlingsplan: Utsetter ny strategiplan inntil evalueringsprosessen er ferdig. 

Nåværende strategiplan forlenges til å gjelde også i 2021. Evalueringsprosessen har 

første prioritet i 2020. 

 

04/20 Drøfting og oppfølging av SMM-evalueringen 

Se eget sakspapir vedlagt. 

 

Momenter fra samtalen: 

 

Hvordan har partene behandlet dette foreløpig?  

Evalueringsrapporten fra VID om SMM bevisstgjør på verdien av denne felles 

plattformen og er en bra bekreftelse av fellesskapet. 

Organisasjonene er i gang med å drøfte evalueringen internt i sine fora, og Den norske 

kirke har lagt et løp for sin behandling, jf. vedlagte notat til denne saken. 

 

Drøftingen av de 4 momentene fra kap.6 i evalueringsrapporten: 

Misjonsforståelse: 

 -Glad for at den helhetlige misjonsforståelsen har nådd ut, men det er potensiale for å 

styrke evangeliseringsdimensjonen.  

-Styrke kirke til kirke-samarbeid og evangeliseringsdelen fordi det er vanskelig å få 

støtte til dette i mer allmenne fora. 

 -Styrking av evangeliseringsdelen i misjon bør være et satsingsområde.  

- Det kan også være krevende med helhetlig misjon, misjon kan bli alt og ingenting. 

- De siste KM-sakene om misjon er preget av konsensus mellom organisasjonene og 

Dnk. Utfordringen er at dette ikke er rotfestet like godt i alle bispedømmene og 

menighetene 

- Det diakonale tyngdepunktet gjenspeiler en gammeldags misjonsforståelse i 

lokalmenigheten 
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- Vil ikke snakke ned diakonien, men løfte frem helheten. 

- Helhetlig misjon er avgjørende ikke minst med tanke på miljøperspektivet som del av 

dette. 

- Hva er den dypeste grunnen til at vi ønsker at folk skal komme til kirke både i Norge 

og i utlandet?  

- Spisse hva SMM skal være innenfor hele kirkens oppdrag.  

- Hva er SMMs særlige rolle og merverdi? 

- Bispedømmene passive med tanke på å fronte misjon selv, skaper kun rom for 

organisasjonene. 

- Utforske vårt felles rom sammen, hvor langt ønsker organisasjonene at Dnk skal gå 

inn i dette rommet? 

- Misjon synes for lite på nasjonalt plan. 

- Dnk skriver om misjon hvert år i årsrapportene, men antall misjonsavtaler ligger fra 

rapporten for 2019 som skrives nå, ikke inne i resultatmålene.  

 

 Vekst og utvikling 

- Hvis SMM kan frigjøre ildsjeler og lokale krefter, så er det stort potensiale 

- Bør vi arbeide for en SMM-kontakt i hver menighet? (likt som KN) 

- Vi som organisasjoner har et ansvar for å unngå sovende avtaler, og at ting 

kvalitetssikres. 

- Felles standarder og minimumskrav for oppfølging av misjonsavtaler bør gjennomgås. 

- Vise merverdien ved SMM-avtalene. 

- Ønsker at alle menigheter skal ha minst én misjonsavtale som langsiktig mål. For 

realistisk oppfølging har Areopagos satt et tak på 30. 

- Enkeltmenigheter kan ha flere avtaler for å synliggjøre bredden og mangfoldet i 

misjon 

- NMS har mal på avtale med gjensidig forpliktelse + håndbok.  

- NMS har økt inntektene etter at de tok tak for å følge opp menighetene bedre. 

- Det bør framgå i offersøknader hvilke organisasjoner som er tilknyttet SMM. 

- Potensiale for vekst både for Dnk og organisasjonene med tanke på arbeid med 

givertjeneste/fundraising fremover. 

 

Struktur og økonomi  

 

- Ikke falle for fristelsen til å gå hver for oss som organisasjoner; noe av styrken og det 

vakre fra menighetsperspektiv er at organisasjonene står samlet. 

- Forpliktelsen og sameie er det unike med SMM-modellen. 
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- Det som er samlende for organisasjonene i SMM, er ønsket om å fremstå som 

misjonsorganisasjoner (og å samarbeide tett med Dnk). 

- Ønsker å se på regionleddet, både utvalg og misjonsrådgiverstillingene  

- Minst fornøyd med de regionale SMM-utvalgene, vanskelig å få folk til å stille; her 

må det skje en endring 

- Spille ballen tilbake til Dnk: kan de ta ansvaret helt og fullt for misjonsrådgiverne? 

- Hva vil Dnk med misjonsrådgiverstillingene og med misjon? 

- Ønske om 100 % misjonsrådgiverstillinger. 

- Kan gjerne styrke innsatsen i samarbeidet, men trenger å vite hva Dnk og fellesskapet      

vil. 

- Hvorfor må kirken eie alt alene? (spørsmål fra Dnk). 

- Hvordan bruke digitaliseringen som har skjedd de siste 25 år for å styrke arbeidet? 

- Passe på å ikke kaste «barnet ut med badevannet» ved evt. endringer. 

- Det faller mye på NMS-ansatte når det er vakanser i misjonsrådgiverstillingene. 

- Alternativ struktur: 4 misjonsrådgivere(«huber») for hele landet (+ daglig leder 

nasjonalt), arbeidsgrupper som konkret jobber mot fagdager etc.                                  

Misjonsrådgivere bør ikke jobbe lenger ned enn på prostinivå. 

- Satse mer inn mot prostinivået. 

- Legge ned de regionale utvalgene.  

- Dnks handlingsrom er annerledes nå enn før skille stat/kirke med tanke på finansiering 

av misjonsrådgivere. 

-Hvis Dnk kan fullfinansiere misjonsrådgiverstillingene, vil organisasjonene i så fall 

kunne frigjøre midler til å jobbe mer inn mot samarbeidsmenighetene. 

- Misjon kan også bli KM-sak i april 2021 på for eksempel misjonsstrategi, ikke 

avhengig av at det blir en sak på strukturendring. 

 

Vedtak: 

SMM-rådet ønsker nå at alle partene i samarbeidet behandler evalueringen videre 

internt i sine organisasjoner og vil komme med følgende foreløpige innspill til 

oppfølgingsprosessen: 

 

I. Misjonsforståelse: 

a) Styrke evangeliseringsdimensjonen (forkynnelse til tro og dåp) innenfor kirkens 

helhetlige misjonsoppdrag (holistic mission). 

b) Spisse SMM sin rolle innenfor hele Dnks oppdrag. 

 

II. Struktur: 
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a) Legge ned de regionale SMM-utvalgene og søke mer operative samhandlingsarenaer 

for Dnk og misjonsorganisasjonene i bispedømmene.  

b) Tydeliggjøre felles standarder som en del av oppfølgingen av menighetens 

misjonsavtale. 

c) Gjennomgå misjonsrådgiverstrukturen. 

III. Økonomi: 

Sondere mulighetene for at Dnk fullfinansierer misjonsrådgiverstillingene  

 

 

Sak 05/20 Hans Nilsen Hauge (1771-2021) 250-årsjubileum 

 

Vedtak: 

SMM-rådet har følgende innspill til «Haugejubileet-2021»: 

Hvis noen andre kan være koordinator/«hub» for en markering av Hans Nilsen Hauge i 

2021, kan SMM-organisasjonene og rådgiverne gjerne være med å bidra med innhold 

til dette. Særlig relatert til organisasjonenes kobling til Hauge-arven, historisk og 

gjennom dagens misjonsarbeid.  

 

Sak  06/20   Orienteringssaker  
 

- IKO med ny bok «Fokus: Misjon» i samarbeid med NMSU og Stefanusalliansen, 

bestill den (www.iko.no), spre og bruk den. Den ble lansert på den årlige nasjonale 

fagdagen «Misjon i trosopplæringen» (IKO/SMM/OBD) 30. januar. 

- Misjon tema på Ungdommens kirkemøte høsten 2019 – «Misjon å vere kyrkje» 05/19. 

Vedtak vedlagt. Sakspapir 3 A4 sider se  https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-

kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2019/05_19_misjon.pdf  

- Olavsfestdagene – misjon var et viktig tema særlig gjennom NMS og den gassisk 

lutherske kirken i fjor. Ønsker SMM-organisasjonene å spille inn noe til årets festdager, 

er Berit H. Agøy, ba777@kirken.no kontaktperson. 

- Arendalsuka – SMM hadde ett seminar i fjor: «Næringsliv, bistand og misjon». Vi kan 

prøve å utvide i 2020, flere som er interessert i å bidra? Innspill til Arendalsuka gis til 

Per Ivar Våje, pv383@kirken.no   

- Rettferdskonferansen er i ferd med å etablere seg som en viktig arena for å utruste folk 

i menigheter og organisasjoner til «kamp for rettferdighet».                                                 

Årets konferanse blir 13. oktober (dagen før Trosopplæringskonferansen). Kan vi 

sammen få konferansen til å bli et årlig momentum for internasjonal diakoni og misjon?  

www.rettferdskonferansen.no v/Andreas/Knut 

Oppfølging av «Kallet fra Arusha - transforming discipleship»:  

Følgende bispedømmer har hatt/skal ha dette opp på prostemøte (dvs. biskop med alle 

sine proster): 

- Nord-Hålogaland 

- Sør-Hålogaland 

http://www.iko.no/
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2019/05_19_misjon.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2019/05_19_misjon.pdf
mailto:ba777@kirken.no
mailto:pv383@kirken.no
http://www.rettferdskonferansen.no/
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- Nidaros 

- Møre (Stiftsdager) 

- Bjørgvin (daglig leder skal til prostemøte 4.-5. mai 2020) 

- Stavanger 

- Agder og Telemark 

- Tunsberg (vil ta opp tematikken med proster i forbindelse med SMMs 

fellessamling 2.-3. juni 2020) 

- Oslo (Berit i desember 2019 – OBD tar tematikken videre på stiftsmøte med ny 

preses juni 2020) 

- Hamar 

- Borg –foreløpig ingen respons… 

 

Nytt fra SMM i bispedømmene og status for misjonsrådgiverstillingene: 

- Geir Sakseid har nettopp startet i stillingen som misjonsrådgiver i Møre. 

- Brita Bye har overtatt for Bernt Aanonsen i Sør-Hålogaland og har 50 % misjon 

i tillegg til 50 % (hun hadde100 % diakoni-stilling tidligere). 

- Nytt fra SMM i bispedømmene siden sist møte (16.10.2019) ettersendes. 

 

Relevant info fra de 8 partene: 
 

Hver part ga 4. min. relevant info.  

 

Areopagos: 

- Jobber med prosessen rundt ny direktør. 

- HVPU-prosjektet i Nanjing overoppfylt i rapport fra Digni. Overføres til myndig-

hetene og får ringvirkninger for kinesiske myndigheters arbeid på dette området over 

hele landet. 

- Fastlandsprestenes berikelsesprogram - meget viktig og verdt å støtte i dagens 

situasjon i Kina. 

- Corona-viruset lammer arbeidet, bl.a. TCG-nordica i Kunming. 

 

Dnk: 

- Kirkefaggjennomgangen klar nå i slutten av februar, sendes ut på høring. SMM-

organisasjonene kan også svare på høringen. (Legges ved referatet, høringsspørsmål 

kommer senere). 

- Saker på Kirkemøtet i april i år: 

- Frivillighet 

- Migrantsak  

- Revidert plan for diakoni (er misjon inne i arbeidsbeskrivelsen for diakoner? - 

spørsmål fra Helge) 

- Konfirmasjonstidens gudstjenester  

 

- Kirkeordningsprosessen pågår frem til 2022. 

- Prostiene/«stor-fellesråd» utredes som mulig felles arbeidsgiverenhet. 

 

Stefanusalliansen: 

- Jobber med fundraisingsstrategier 

- Mislighetssak Digni – Myanmar - fører til utvikling og kvalitetssikring 
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Israelsmisjonen: 

- Mener vi har en balansert og god teologi og ønsker å nå lenger ut i Dnk. 

- «Evangeliet tilbake til jødene»-konferanse i Bergen 17.-18. april (diakoni-/ 

misjonsrådgiver Vetle K. Eide deltar også). 

- Bibelskoleprosjekt i Israel, hvor disippelskap, teologisk undervisning og praktisk 

misjonsarbeid er sentrale elementer. Vi ser også på muligheten for å lage et fysisk senter 

i Israel, hvor både internasjonale (norske) og lokale (israelske) kan ta kortere bibelkurs 

(2-3 mnd.).  

- Jobbet en del med de jødiske høytidene. (Funfact: Hva er pinse? på topp 3 på Google). 

Lanserer i 2020 fornyede ressurser kalt «Høytidsprat».  

- Satser mer på teologi og kompetanse fremover. 

NMS 

- Misjonsuka i Oslo bd, bra program, men manglende felles eierskap. 

- Helge Gaard starter opp som ny GS 1. april. 

- Senter for Interkulturell kommunikasjon(SIK) går gjennom NMS som organisasjon ut 

fra endringen i 2015. 

- GF i Ålesund i slutten av juni i år. 

- Gassisk kollega (67 år gammel kvinne som var leder for «Tamar Campaign») drept og 

voldtatt nylig. 

- Tema man jobber med: Skal NMS spisse arbeidet mer? Misjonærer? 

 

Misjonsalliansen: 

Igangsatt gjennomføring av ny strategi for 2020 - 2024: 

Hovedfokus for virksomheten 

1. Diakonal samfunnsutvikling 

2. Arbeid og inntekt - mye spennende samarbeid med bl.a. næringslivsaktører (jf. 

.Haugearven) 

3. Mobilisering for rettferdighet – en tydeligere stemme i Norge 

- Flyttet landsrådet til to engasjerte lokalmenigheter (Randaberg og Ålgård). 

- Budsjettet for misjonsarbeidet har aldri vært større. 

 

Vedtak 

 

SMM-rådet tar sakene til orientering 

 

Sak 07/20  Eventuelt  
 

SMM-rådets møtedatoer 2020: 

- Ekstraordinært vårmøte om evalueringen 8. mai kl. 9-11 på videorommet på Kirkens 

hus (Vegard og Helge blir med på skype).  

- Fellessamlingen i Sandefjord: 2.-3. juni (tirs-onsdag).  

- Høstmøte: 25. august kl. 9-14 på NMS sitt Oslokontor (Bernhard getz. gt.3) 


