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Referat SMM-rådsmøte 12.03.2021 
 
Sted: Teams 

 

Tid: kl. 09.00-12.00 

 

 
Til stede:  
Andreas Andersen (Misjonsalliansen) 

Helge S Gaard (NMS)  

Vegard Soltveit (Israelsmisjonen)  

Silje Kvamme Bjørndal (Areopagos)  

Tor Kristian Birkeland (HimalPartner) 

Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd) 

Ingrid Vad Nilsen (Kirkerådet)  

Hilde Skaar Vollebæk (Stefanusalliansen)  

 
Forfall: 
Kjetil Haga (Normisjon)  

 
Ord for dagen og bønn: v/Andreas 
«Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov» Gal 6,2. 

 

 

Saker 
 
02/21 Orientering om høringssvarene fra bispedømmene i Dnk med 
mulighet for respons 
 

Se oppsummering vedlagt.  

Se også AUs behandling 11.02.21. Referat vedlagt. 

 
Momenter fra samtalen: 
  

- Savner større vilje til større satsning med tanke på stillingsprosent. Mange positive 

ord, men hvordan det skal følges opp i praksis, er neddempet. 
 

- Bekymring for at flere bispedømmer den siste tiden i praksis har kuttet ned på 

stillingsprosenten til misjon. 
 

- Vi må ha fokus på at både kirken og organisasjonene må ha kompetanse og 

kapasitet til å bidra i samarbeidet. 
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- Hvilke erfaringer har organisasjonene med misjonsrådgiverstillingene? (Daglig 

leder følger opp i samtale med den enkelte organisasjon). 
 

- Bruke koronakompetanse, webinarer etc. i arbeidet videre. 
 

- For tidlig med prosent-diskusjon, spille inn på innholdet i stillingene først. 
 

- Hvordan ser det ut når SMM lykkes på de ulike nivå? 
 

- Må jobbe mer med hvordan å få det til lokalt. 
 

- Tydeligere felles standarder på misjonsavtaler, oppfølging og rapportering. 
 

- Tydeligere rollefordeling mellom misjonsrådgivere og organisasjonene. 
 

- Hvordan vil organisasjonene jobbe mot menighetene?  

 

- Kan ikke strømlinjeforme det som for eksempel med diakoni pga det tette 

samarbeidet med SMM-organisasjonene! (Og vil ikke ha det annerledes. Men dette 

må vi finne ut av sammen.) 
 

- Nyttig å bli kjent med de regionale forholdene for oss i organisasjonene. 
 

- Bruker gjerne 95% av tiden på menighetene. 
 

- Vanskeligere å komme inn på Dnks plattformer enn i UDs. 
 

- Ikke nødvendigvis bispedømmeleddet som er mest interessant. 
 

- SMM-kontaktperson i hvert menighetsråd – institusjonalisert. 
 

- Vurdere å samarbeide mer på prostinivå istedenfor bispedømmenivå? 
 

- Veldig viktig at Kirkerådet etterspør misjon i sine faste samtaler med 

bispedømmene. 
 

- Spørsmål 3 og 4 i høringen handler mest om Dnk, den tar de videre. 

 
Vedtak: 

 
SMM-rådet har følgende respons/kommentarer til høringssvarene fra bispedømmene: 

 

- Først og fremst veldig positivt å få tilbakemelding på at bispedømmene ønsker å 

prioritere misjon som fagfelt videre gjennom å overta det finansielle ansvaret for 

misjonsrådgiverstillingene, og at man vil videreutvikle samarbeidet med 

misjonsorganisasjonene i SMM. Dette gir et godt grunnlag for felles arbeid for 

«Misjonerende menigheter» fremover. 

 

- SMM-rådet vil presisere at dette er et samarbeid hvor alle parter forplikter seg til å 

bidra, også misjonsorganisasjonene. 

 

- Positivt også at bispedømmene etterspør innspill til innholdet i disse stillingene. 

SMM-rådet bidrar gjerne i prosessen videre med erfaringer på hva vi tenker har 

fungert best om det er ønskelig. Her er noen foreløpige momenter: 

 

• De som har med SMM å gjøre, bør være i fulle stillinger. Det vil sikre stabilitet 

og gjøre det lettere med fagnettverk og fagutvikling. 

 

• Stillingene bør ha relevante kombinasjoner som sikrer synergier innenfor hele 

Dnks globale arbeid (jf. MKRs portefølje), for eksempel misjon-diakoni. 
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• Høringssvarenes betoning av å styrke eierskapet til misjonsperspektivet i det 

flerfaglige samarbeidet, er også et viktig moment når man skal jobbe med 

fagporteføljen her.  

 

- Ellers ble det ut fra høringen identifisert et tydelig behov for fokus på 

lokalmenighetsplan, og et konkret spørsmål ble stilt: Kunne det for eksempel blitt 

institusjonalisert en SMM-kontaktperson i hvert menighetsråd? (jf. SMMs vedtekter, 

paragraf 1: «SMM har som sitt formål å styrke misjonsengasjementet i Den norske 

kirkes menigheter»). 

 

- Høringssvarenes forslag om å etterspørre misjon i Kirkerådets samtale med 

bispedømmene ble også særlig fremhevet. 

 

03/21  Revidering av vedtektene 
 

Foreløpig forslag fra AU var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: 

 

SMM-rådet ønsker å gjøre følgende foreløpige endringer i vedtektene, se vedlagt. 

 

Saken tas opp igjen sammen med konklusjonen på evalueringen i junimøtet. Det kan 

også gjøres endringer i forbindelse med revidering av grunnlagsdokumentet, som vil bli 

satt i gang etter at KM-saken «Dnks globale oppdrag» er behandlet i november 2021. 

 

 

04/21 Oppnevning av SMM-organisasjonenes representant + vara til 

Mellomkirkelig råd (MKR) 

(Representantene fra KR/MKR deltok ikke i behandlingen). 

 

Kirkerådet ber SMM-rådet oppnevne en representant (med vararepresentant) som skal 

sitte i MKR i fire år. (Se sak 3, AU 11.02.21) 

 

Antydning av omfanget for vervet: 

  
Den som representerer SMM-organisasjonene i MKR, må påregne en del ekstra tid til 

saksforberedelse til tre møter i året (1-2 dager). 

Noe av merverdien ved å ha misjonsorganisasjonene i SMM representert i MKR, er i 

større grad å kunne koordinere, samkjøre og søke synergier med det øvrige 

internasjonale arbeidet til Dnk, for eksempel knyttet til LVF, KV, KN, Sjømannskirken 

og Bibelselskapet. Det er for denne representanten derfor viktig med kjennskap/oversikt 

over både SMM-organisasjonenes arbeid og noe kjennskap til Dnks øvrige samarbeids-

partnere/økumeniske nettverk etc., slik at man kan bidra fruktbart i samtalen rundt 

relevante saker.  

 

Den som stiller, representerer alle SMM-organisasjonene og bør konsultere de andre 

organisasjonene i forkant av møtene i relevante saker for å sikre at hele kompetansen til 

SMM-organisasjonene blir ivaretatt. (For eksempel Stefanusalliansen med tanke på 

trosfrihet, Israelsmisjonen med tanke på Dnks forhold til misjon overfor 

jøder/messianske jøder etc.). 
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Vedtak: 

 

SMM-organisasjonene oppnevner Helge S Gaard til å representere misjons-

organisasjonene i MKR fra 2021-2025 og Andreas Andersen som vara i samme periode. 

 

 

05/21 Orienteringssaker 
 

Neste SMM-råd legges til Fellessamlingen (8.-9. juni kl.10-14 begge dager) 

Fellessamling i år blir intern som i 2020 med bl.a. strategiarbeid, samme tre grupper 

som i august 2020. (SMM-rådet, misjonsrådgiverne og SMM Praktisk arbeidsgruppe). 

6. oktober kl.10-14: SMM-rådsmøte med bl.a. vedtak av ny strategiplan 2022-2025. 

 

Rettferdskonferansen skjer f.o.m. 2022 annethvert år. Men i mellomåret vil det likevel 

være noen innslag. 22. mai i år blir det felles global og digital konferanse sammen med 

alle de 10 andre landene, se www.rettferdskonferansen.no Vi håper flest mulig fra 

SMM-nettverket vil delta på dette og være med å heie fram en bred kirkelig bevegelse 

for mer rettferdighet! Misjonsalliansen er initiativtaker og sekretariat. 

 

9 av 11 bispedømmer ønsker å koble seg på initiativet fra Agder og Telemark: 

«Sammen som kirke i hele verden» fra Kr.himmelfart til St. Hans(13. mai-24. juni). 

 

250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauge markeres med ulike arrangement i nesten alle 

bispedømmer. Den nasjonale komiteen har nettside www.haugesminde.no 

  

Fokus: misjonsboka til IKO/NMSU/Stefanusalliansen kjøpt inn og delt ut til prester og 

trosopplærere i mange av bispedømmene nå i åpenbaringstiden. Settes opp som tema på 

prostemøter, prostisamlinger, fagsamlinger etc.  

 

 
Relevant info fra partene:  

 

Areopagos: 

  

- Implementering av omstillingsprosess i Areopagos nå.  

- Strategiarbeid på gang. Ferdigstilles fra sommeren. Har særlig fokus på Asia.  

 

Israelsmisjonen:  

 

- Tel Aviv: Åpner forsiktig kirken igjen og feirer med dåp. 

- Planlegger og arbeider med et senter i Israel (Disippelsenteret). Senteret er både 

ment for lokale troende og internasjonale. Dette er en storsatsing for oss, som har 

høy prioritet. Vi har alt startet med norske disippelkurs i Israel og planlegger to kurs 

til høsten. Senteret blir også viktig for den lokale kirken i Israel, da under 1 % av 

befolkningen er Jesustroende. Senteret vil bygge broer, arbeide relasjonelt og sosialt 

og gi livsnær undervisning 

 

HimalPartner:  

 

- Det har vært mye smitte og lockdown i Nepal, noe som har forsinket prosjekt-

arbeidet. 

- Stadig vanskeligere å få oppholdsvisum i Nepal. Strengere krav til ekspertise når det 

gjelder arbeidsvisum. 

http://www.rettferdskonferansen.no/
http://www.haugesminde.no/
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- Ingen utsendinger i Nepal nå, men to i Thailand som har Tibet/Kina som ansvars-

område.  

- Stadig innskrenkning av kristnes frihet, noe som bl.a. gjenspeiles gjennom 

utlendingers muligheter til å etablere bedrifter. 

 

Dnk/Kirkerådet 

 

- Det tok tre måneders arbeid å endre covid-19-forskriftens begrep fra fastmonterte 

seter til fast tilviste plasser. Dette og mange flere endringer i korona-reglene skaper 

mye frustrasjon. 

- Det nyvalgte Kirkerådet har ennå ikke møttes fysisk og har hatt tre to-dagers møte 

digitalt med de begrensninger det har.  

- Over påske presenteres utvalgsrapporten om kirkelig organisering. Det ligger an til 

høring i høst og prinsippbeslutning på Kirkemøtet i april neste år. 

- Kirkemøtesaken om kristne migranter er nå fulgt opp med en handlingsplan. 

- Deling av verdier mellom kirken og Opplysningsvesenets fond pågår nå og skal 

være sluttført til 1.juli. 

 

 

Dnk/MKR: 

 

- MKR arbeider med en oppdatert strategi for arbeidet i Palestina og Israel som skal 

vedta i slutten av april.   

- Ellers jobbes det med saken «Den norske kirkes globale oppdrag» til Kirkemøtet i 

november. 

 

 

NMS: 

 

- Covid-19: 

• Partnerkirkene sliter med finansiering av kirkeledelsen. 

• Mindre forbruk i prosjekter er ikke bra, men vanskelig å holde oppe full 

aktivitet. 

• Savner mulighet for fysisk ansikt til ansikt-samtale for relasjonsbygging med 

partnerne. 

- Nærliggende at NMS oppleves som kontrollør der partnere ikke oppfyller 

avtaleverket i Norad-avtaler. 

- Justering av organisering av NMS-strukturen med geografisk overbygning og 

fagteam som binder sammen organisasjonen. 

- 2020 har gått greit; 8 mill. kr mer på testamentariske gaver enn budsjettert berger 

inn reduserte gaver på menighetsoffer og fra foreninger. 

- Vi har registrert å ha mottatt ca. kr 500.000 på aksjonen Sammen som kirke i hele 

verden, men vi tror at sammen med det som er registrert som kirkeofringer og 

menighetsavtaler, har aksjonen gitt 1-1,5 mill. kr til NMS. Utfordringen er 

manglende konkretisering fra avsender, og dermed ble mye ikke registrert på 

aksjonen. 

 

Stefanusalliansen: 

 

- Kriser er normaliteten for mange av våre partnere, prøver å lære av dem. 

- Gisle Skeies masteroppgave: «Som om dere var lenket sammen med dem»: en 

kvalitativ studie av givermotivasjonen hos et utvalg faste givere til Stefanus-

alliansen: Les her. 

https://hdl.handle.net/11250/2726027
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- Vårt nye hefte Women in focus: om hvordan kvinners trosfrihet hindres på andre 

måter enn menns: Les her. 
- Håper pavens besøk i Irak kan føre til mer enhet blant de kristne minoritetene der. 

- Samarbeid med World Evangelical Alliance (WEA) sitt kontor i Genève, Sveits, inn 

mot FN-advocasy. 

 

Misjonsalliansen: 

 

- Gjennomføringsgrad i prosjekter og økonomi i 2020 ser ut til å ha gått langt bedre 

enn fryktet. Stor omstillingsevne både i Norge og internasjonalt har bidratt til dette.  

- Vi er svært fornøyd med kompetanse, profil og «egnethet» hos søkere til ledige 

stillinger som utsendinger i Kambodsja og Vietnam.  

- Vi er i ferd med å etablere et fond for profesjonelle/institusjonelle investorer. Fondet 

skal utvikle mikrofinansinstitusjoner i nye land.  

- Vi er i gang med utredning av nytt land i Afrika. I tillegg er vi i sluttfasen før 

godkjenning av et prosjekt i Etiopia der vi ser ut til å vinne igjennom med vår 

søknad under ordningen «strategisk partnerskap» i Norad.  

- Planlegging av Rettferdskonferansen 22. mai i global og digital utgave. I 2021 er det 

ikke ordinær konferanse, men vi skal samarbeide med det internasjonale nettverket 

om en global konferanse, samt utvikle en podkast-serie og delta på enkelte arrange-

menter.   

- Nylig inngått avtale med KRIK om konseptet «Idrett krysser grenser».  

 

 

 

06/21 Eventuelt 
 

Ingen saker meldt. 

https://www.yumpu.com/en/document/read/65345561/freedom-of-religion-and-belief-for-everyone-women-in-focus

