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Stat–kirke, demokratireform

10. april 2008 vil bli stående som en merkedag i Den 
norske kirkes historie. Samtlige sju partier på Stortinget 
inngikk et forlik om den videre prosessen for at kirken 
skal få en friere stilling i forhold til staten. Partiene 
uttrykte et felles mål om at utnevning av biskoper og 
proster skal overføres fra kirkelig statsråd til et kirkelig 
organ som kirkemøte eller bispedømmeråd.

I forliket ble det også foreslått endringer i grunnloven. 
Grunnlovens § 2 endres til: «Værdigrundlaget forbliver 
vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal 
sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.» 
§ 16 endres til: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Reli-
gionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk 
kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som 
saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ord-
ning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund 
skal understøttes paa lige Linje.»

Forliket inneholder en klausul om at det skal gjennom-
føres en demokratireform i kirken. Bare en måned etter 
stortingsforliket leverte en arbeidsgruppe under ledelse 
av prost Trond Bakkevig innstillingen ”Styrket demo-
krati i Den norske kirke”. Innstillingen tar til orde for 
å holde kirkevalg samtidig med offentlige valg, og økt 
bruk av direktevalg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
Menighetsrådsvalgene og valgene til bispedømmeråd/
Kirkemøte i 2009 bør legges til en felles valgdag over 

hele landet, samme dag som stortingsvalget. Fra 2011 
legges det opp til at de kirkelige valgene foregår samtidig 
med kommune- og fylkestingsvalget. Arbeidsgruppa 
mener det kreves betydelige økonomiske ressurser for at 
demokratireformen skal lykkes.

I annet halvår i 2008 har det vært arbeidet intenst i 
Kirkerådet for at demokratireformen og endringene i de 
kirkelige valgene blir gjennomført i 2009.

 

Representanter fra de syv partiene på Stortinget presenterte sitt stat-kirke-forlik 10. april 2008. Fra venstre: Odd Einar 
Dørum (V), Dagrun Eriksen (Krf), Anders Anundsen (Frp), Ine Marie Eriksen Søreide (H), Trond Giske (A), Rolf Reikvam 
(SV) og Inger Enger (Sp).  

Kultur- og kirkeminister Trond Giske mottok 13. mai 
2008 utredningen om demokratireformer i Den norske 

kirke fra utvalgsleder Trond Bakkevig (til venstre). 
Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen (til høyre) 

deltok også ved presentasjonen.

St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den 
norske kirke ble presentert 11. april 2008 

og godkjent i statsråd samme dag.
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Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen 
kommenterer året 2008:

Fokus på lokalmenigheten
… til for menigheten
I 2008 har det vært viktig å målrette Kirkerådets arbeid 
mot menighetene. Alt arbeidet Kirkerådet driver skal 
være ”… til for menigheten”. Som kirkeloven sier: 
Kirkemøtet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på 
«… alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige 
liv i menigheten, og det skal fremme samarbeidet innen 
Den norske kirke». Kirkemøte og Kirkerådet skal bringe 
inspirasjon, visjoner og fornyelse til menighetene på 
lokalplanet og hele vår kirke. Hensikten med gudstje-
nestereformen, ny salmebok, trosopplæringsreformen 
og planer for kirkemusikk og diakoni er at alt dette skal 
sette menigheten i stand til å utføre sitt arbeid i lokal-
miljøet. Menighetsutvikling handler ikke først og fremst 
om metoder og teknikker, men det kan være et godt 
utgangspunkt å ta i bruk det ressursmaterialet som stilles 
til disposisjon. Kvaliteten på Kirkerådets arbeid avgjøres 
av om det vi leverer, fungerer lokalt.

Ny kirkeordning
Arbeidet med en ny kirkeordning tok et avgjørende 
skritt videre i 2008 gjennom forliket i Stortinget 10. 
april. Forliket løser ikke alle spørsmålene omkring en 
framtidig kirkeordning, men det er en avgjørende start 
på en prosess mot en kirkeordning som vil gi kirken en 
friere stilling, samtidig som demokratiske kirkelige orga-
ner utvikles videre. Vi ser nå konturene av en selvstendig 
kirke som fortsatt er bekjennende, misjonerende, 
tjenende og åpen folkekirke.

Kirkerådets direktør 
Jens-Petter Johnsen

Bærekraft og Kristus-tro
Fra Kirkerådets side er det viktig å ha et samfunnsenga-
sjement, slik det kommer til uttrykk i det økumeniske 
tiåret for skaperverk og bærekraft. Den første trosartik-
kel gir oss mandat til å engasjere oss for skaperverket. 
Samtidig er det viktig at vi fokuserer på troens innhold 
og det personlige trosuttrykket, slik vi for eksempel gjør 
det i trosopplæringsreformen. Kirkemøtet nyformulerte 
visjonen for Den norske kirke: ”I Kristus – nær livet”. 
Vi ønsker en Kristus-sentrert kirke som er i stand til å 
vise at Jesus er relevant og nærværende i menneskers liv. 
Kirkerådet skal ha dette som fokus for sitt arbeid i årene 
som kommer.

Gudstjenestereformen

Arbeidet med reform av Den norske kirkes gudstjeneste-
liv gikk inn i en ny fase i 2008. Forslagene til nye liturgi-
er, ny tekstbok, ny salmebok og ny liturgisk musikk ble 
sendt ut på høring. 96 menigheter er valgt ut til å være 
høringsmenigheter, og alle bispedømmer er representert 
blant dem. Høringsfristen er satt til 15. september 2009.

Endringene som er foreslått i høringsmaterialet, går på 
to plan. Det ene er at det er utviklet mye nytt materiale, 
det andre handler om at ansvaret for utformingen av 
den konkrete liturgien blir flyttet fra sentrale instanser 
til lokalt nivå, det vil si soknet. Det betyr at det nye 
gudstjenesteopplegget introduserer en ny måte å tenke 
på. Arbeidet med reform av kirkens gudstjenesteliv, skal 
etter planen sluttføres på Kirkemøtet i 2010. Etter at 
Kirkemøtet har fattet vedtak i saken, skal det utvikles 
veiledningsmateriell til hjelp for menighetene, og refor-
men blir så innført i menighetene fra 1. søndag i advent 
2011.

Det er komponert og sendt ut til prøving i menighetene 
syv ulike varianter av gudstjenestemusikk. Både musikk 
med jazz- og gospelpreg og klassisk kirkemusikkpreg er 
representert.

Det siste året er det forslaget til ny salmebok som har 
fått størst oppmerksomhet i mediene. Utvalget som står 
bak forslaget, har lagt seg på en utvidet salmedefinisjon 
i forhold til det som har vært tilfellet i tidligere salme-
bøker. Enkelte tekster fra den allmenne lyrikken har fått 

plass, sammen med fremmedspråklige tekster og melodi-
er fra et vidt spekter av musikkformer. De nye bidragene 
er valgt ut blant mer enn 4000 innsendte forslag.

Fleksibilitet, involvering og stedegengjøring er kjerne-
verdier i gudstjenestereformen. I reformarbeidet har det 
vært satset på en åpen prosess som bygger på erfaringer 
fra menighetene. Både underveis i arbeidet med de nye 
liturgiene og i høringsfasen har utprøving av materialet i 
en rekke menigheter vært en viktig del av prosessen.

 Kirkerådets prosjektleder for reform av kirkens 
gudstjenesteliv, Lillian M. Dittmann, kunne i sep-

tember 2008 sende utkast til ny liturgi ut på høring.
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Diakoni, kirke og samfunn

Ny Plan for diakoni begynte å gjelde fra 1. januar 2008. 
Planen definerer diakoni slik: ”Diakoni er kirkens 
omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet.” Definisjonen ut-
trykker den retning diakonien skal ha i årene framover. 
Den første delen i planen handler om forståelsen av 
diakoni, mens den andre peker på oppgaver og arbeids-
metoder. Planen skal danne utgangspunkt for arbeidet 
med lokale diakoniplaner i alle deler av landet.

Kirkemøtet i 2007 vedtok å iverksette en 10-årig bære-
kraftreform som har som målsetting å berøre all kirkelig 
virksomhet. På Kirkemøtet i 2008 var saken oppe igjen 
i form av mer konkrete målsettinger for tiåret. Et en-
stemmig Kirkemøte ønsker å stå i bresjen for bevaring 
av skaperverket og en bærekraftig utvikling i årene som 
kommer. Vedtaket ”Truet liv – troens svar. Et økumenisk 
tiår for skaperverk og bærekraft” innebærer et økume-
nisk samarbeid mellom Norges Kristne råd, Kirkens 
Nødhjelp og Den norske kirke. Gjennom dette samar-
beidet vil Den norske kirke blant annet ”skape håp og 
fremtidstro med ord og handling” og ”demonstrere et 
bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd”.

Det har vært utstrakt kontakt med og besøk i bispe-
dømmer og menigheter i forbindelse med temadager 
og kvelder til klima, miljø, forbruk og rettferd. Det er 
stimulert til feiring av Skaperverkets Dag, noe som synes 

å bli etablert praksis i mange menigheter. Kirkerådet har 
deltatt både i lansering og markedsføring av ”Klimaklub-
ben” (Grønn Hverdag), ”Klimabudbringere” (WWF) og 
”Klimaløftet (Miljøverndepartementet).

Målsettinger i 2008 har vært å bidra til en mer human 
flyktningpolitikk, og styrke Den norske kirkes engasje-
ment for migrasjonsspørsmål og integrering av flyktnin-
ger og asylsøkere. Dette er fulgt opp på mange måter, 
blant annet gjennom aktiv deltakelse i Flyktningnettver-
ket i Norges Kristne Råd. Det har vært arbeidet for å 
styrke de politiske rettighetene til papirløse migranter, 
både gjennom lobbyarbeid mot de politiske partiene, i 
form av en uttalelse fra Mellomkirkelig råd i august og 
en årsmøteuttalelse fra Flyktningnettverket. Sammen 
med andre aktører har Mellomkirkelig råd bidratt til 
offentlige protester mot regjeringens forslag til innstram-
minger i asylpolitikken høsten 2008.

 

Plan for diakoni i Den norske kirke presenterer en 
diakonidefinisjon som trekker inn både inkluder-
ende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet i kirkens omsorgstjeneste.

Kirkemøtet 2008 vedtok Den norske kirkes målset-
tinger for det felleskirkelige tiåret Skaperverk og 
bærekraft. Tiltak for å redusere risikoen for global 
oppvarming står her sentralt.

Mellomkirkelig råd rettet i september 2008 kritikk 
mot regjeringens innstramminger i asylpolitikken. 

Dette og andre utspill omkring flykning- og 
asylpolitikk koordineres gjennom Flyktningenet-

tverket i Norges Kristne Råd  
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Generalsekretær i Mellomkirkelig råd Olav 
Fykse Tveit kommenterer året 2008: 

Søskenomsorg og 
religionsmøter
De kristne i Midtøsten
I 2008 har Mellomkirkelig råd arbeidet mye med for-
holdet til kirkene i Midtøsten. En omfattende sak om 
temaet ble behandlet av Kirkemøtet. Der ble det samlet 
oppslutning om at den vanskelige situasjonen i Israel og 
Palestina handler om mer enn forholdet mellom jøder 
og muslimer. Det fins også kristne i området. Etter 
beste evne prøver de å bringe et kristent vitnesbyrd inn 
i den aktuelle situasjonen. De arbeider aktivt for fred og 
forsoning. Vi har et ansvar for disse menneskene og for 
kirkene deres. De er våre søsken som har krav på vår om-
sorg og forbønn, uansett hva slags engasjement vi ellers 
har i området. Kirkemøtevedtaket er derfor en milepæl i 
vårt arbeid og engasjement i Midtøsten.

Religiøse ledere
Vi gleder oss over at samarbeidet mellom ulike religiøse 
ledere i Jerusalem er blitt institusjonalisert, i og med 
dannelsen av Rådet av religiøse institusjoner i Det hellige 
land. Den norske kirke har vært med på å legge til rette 
for dette. Rådet kan nå spille en aktiv rolle i arbeidet for 
fred og forsoning.

Religionsdialog
I 15 år har vi arbeidet her hjemme med å bygge kontakt 
mellom kirken og muslimer på lederplan. Det har også 
åpnet dører for å få til møter mellom kristne og musli-
mer på lokalplanet. Det er både mulig og ønskelig å ha 
kontakt med våre muslimske medborgere. Det er nød-

vendig for at vi skal lære å leve sammen, og det er fører 
til en bevisstgjøring i forhold til vår egen tro. I noen år 
har vi hatt prosjektet ”Religionsmøtet og menigheten” 
(ROM), som har tilbudt norske menigheter hjelp til å 
leve i et flerreligiøst samfunn på en ansvarlig, respektfull 
og åpen måte. Prosjektets første fase ble avsluttet i 2008, 
og er blitt erstattet av et nettverk av ressursmenigheter.

Hjemlig økumenikk
Ellers vil jeg trekke fram Menighetsfakultetets 100-årsju-
bileum høsten 2008 som et eksempel på at økumenikk 
verken er en sær eller suspekt sak lenger her i landet. Når 
en så luthersk institusjon som MF er blitt så økumenisk 
som den er, gir det et viktig signal. I forlengelsen av 
dette blir det vår oppgave å spørre hva det vil si å være en 
evangelisk-luthersk kirke i vår tid. Derfor er det nå satt i 
gang et studieprosjekt om dette.

Økumenikk og misjon

Det mellomkirkelige arbeidet i Norge har foregått på 
mange områder i 2008. Kontakten med Metodistkirken 
er organisert på en ny måte, noe som har skapt tettere 
forbindelser på lederplan. Samarbeidet er blant annet 
blitt utviklet innenfor diakoni. Den norske kirke har 
vært representert på Metodistkirkens årskonferanse, og 
Metodistkirken var til stede på Kirkemøtet.

Samarbeidsavtalen med Den Evangelisk Lutherske 
Frikirke ble sluttført, men Frikirkens synode vedtok at 
de ikke ville underskrive avtalen med Den norske kirke. 
Dermed ble avtalen også trukket fra Kirkemøtets saks-
kart. Det uventede resultatet av synodemøtets behand-
ling berører ikke de gode samarbeidsrelasjonene som 
allerede er etablert mellom de to kirkene, men setter en 
foreløpig stopper for å utvikle samarbeidet videre.

Den norske kirke har spilt en aktiv rolle i Norges kristne 
råd, både når det gjelder religionspolitisk arbeid, mil-
jøspørsmål, solidaritet med kirkene i Midtøsten – og 
ikke minst styrking av det lokale økumeniske arbeidet i 
Norge.

Samarbeidsavtalene med søsterkirkene i Brasil, Midt-
østen og Sør-Afrika har vært fulgt opp med delegasjons-
reiser til alle tre kirker. Samarbeidet er viktig på områder 
som miljø, menneskerettigheter, økumenikk og misjon. 
Også innenfor de store økumeniske organisasjonene – 
Kirkenes verdensråd, Det lutherske verdensforbund og 
Konferansen av europeiske kirker – er Den norske kirke 
involvert på en lang rekke felter.

Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM) er stadig 
et viktig organ for å synliggjøre kirkens misjonsoppdrag. 
I SMM deltar seks av misjonsorganisasjonene. Fokus i 
dette arbeidet er både å støtte søsterkirker i andre land 
og styrke misjonsarbeidet i hver enkelt menighet.

 

- Fred i Midtøsten må være mulig, sa utenriksminister 
Jonas Gahr Støre på en gudstjeneste i Ris kirke i Oslo 
8. juni 2008. Gudstjenesten var en del av en kirkelig 
internasjonal solidaritetsuke med overskriften “Bønn 
for fred i Israel og Palestina”. Biskop Munib Younan fra 
Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige land holdt 
prekenen. 

Generalsekretær 
Olav Fykse Tveit 
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Kultursatsing/kirkemusikk

Plan for kirkemusikk ble vedtatt av Kirkemøtet i novem-
ber 2008. Planen framhever mangfoldet i de kirkemu-
sikalske tradisjoner i salmesang og liturgi og vil styrke 
formidlingen av både tradisjonell og ny kirkemusikk. 
Kvalitet og bredde og samarbeid mellom amatører og 
profesjonelle er kjernebegreper. Ny Plan for kirkemusikk 
gjelder fra 1. januar 2009.

I 2005 behandlet Kirkemøtet kirkens kulturmelding 
”Kunsten å være kirke”. Kirkens bidrag til et levende 
kulturliv innebærer at menneskers skapende evner tas i 
bruk. Kirkemusikk og kultur er ett av Kirkemøtets ved-
tatte satsingsområder for perioden 2009–2014. 

Siden kulturmeldingen kom i 2005, har det vært 
fokusert på behovet for en kirkelig kompetanseøkning 
på dette feltet. I statsbudsjettet for 2009 la regjeringen 
inn fem millioner kroner til en sterkere kultursatsing 
i kirken. Det viser at kirken betraktes som en viktig 
kulturaktør, og at en økt satsing på dette feltet vil styrke 
folkekirkens framtid i vårt land.

Kirken ønsker å satse på økt kompetanse både nasjonalt 
og regionalt, og vil skape et samspill mellom ulike aktø-
rer fra det brede kulturliv. Kirkens ønske er at dette 

skjer ved at seks av bispedømmene får stillinger på feltet 
allerede i 2009, samt at en koordinerende stilling legges 
til Kirkerådet. Målsettingen fra Kirkerådets side er at alle 
bispedømmer skal ha en kulturrådgiver fra 2010.

De nye stillingene vil få ansvar for å koordinere kultur-
aktiviteter i bispedømmet, inspirere til samarbeid mel-
lom kirke og øvrig kulturliv, ta initiativ til nyskaping og 
ivareta kirkens kulturoppdrag på mange felter. Det vil 
også være en sentral oppgave å koordinere og viderefor-
midle kompetansen fra de ulike kirkelige kulturfestivaler 
i Norge.

Plan 
for 
kirkemusikk

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet

Plan for kirkemusikk ble vedtatt av 
Kirkemøtet i november 2008. 

Sang- og musikklivet i 
kirkene utgjør også et 

omfattende kulturtilbud i 
lokalsamfunnene.

Kirkens kulturmelding ”Kunsten å være kirke” (2005) 
følges nå opp ved at det bygges kompetanse på 

området både nasjonalt og regionalt.
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Samisk kirkeliv

Kirkerådet vedtok i 2008 at sektariatet i Samisk kirke-
råd skal flyttes til Tromsø. Dette skjedde etter ønske fra 
Samisk kirkeråd. Rådet ser det som viktig at sekretariatet 
har en geografisk nærhet til de samiske bosetningsområ-
dene i Sápmi. Det er viktig for å få kompetanse, inspira-
sjon og nærhet til de samiske kulturer for å utvikle det 
samiske kirkeliv i alle samiske områder. Samisk kirkeråd 
har understreket sine forpliktelser overfor de nordsamis-
ke, lulesamiske og sørsamiske språkområdene. Det legges 
opp til at flyttingen til Tromsø skjer i 2010.

Hele året har det vært arbeidet med Plan for samisk kir-
keliv. Planen skal være et verktøy i arbeidet med samisk 
kirkeliv lokalt, gi oversikt over ulike aktørers plass, og 
beskrive viktige utfordringer i utviklingen av samisk kir-
keliv. Den skal inneholde en delplan for samisk trosopp-
læring og synliggjøre ansvaret for bruk av samisk språk.

Det har vært arbeidet med å få i gang et samisk nettsted 
for trosopplæring på Internett. det skal bidra til å gjøre 
materiell tilgjengelig på nettet, til å dele erfaringer og 
materiell mellom ulike brukere av nettstedet, og utvikle 
dialogforum for samiske konfirmanter i sør-, lule- og 
nordsamisk område. Tiltaket blir vurdert som et stort 
framskritt og en god og tjenlig arbeidsmåte både i 
forhold til trosopplæring og samisk språk. Det kan vise 
seg å bli en god felles arena til å bygge opp den samisk-
kirkelige identiteten på hos barn og unge.

Forberedelsene til Samiske kirkedager i Enare i Finland 
sommeren 2009 har preget arbeidet i 2008. Kirkedagene 
samler samer fra Norge, Sverige, Finland og Russland. 
Det blir andre gang Samiske kirkedager arrangeres, første 
gang var i Jokkmokk i 2004.

Arbeidet med et firespråklig samisk 
nettsted for trosopplæring, www.osko.no, 
stod sentralt for Samisk kirkeråd i 2008. 

Fung. generalsekretær i Samisk kirkeråd 
Rávdná Turi Henriksen kommenterer året 2008:

Salmesang på sørsamisk
Nye salmer i ny menighet
Arbeidet med sørsamiske salmer har vært viktig i 2008. 
Det ble holdt et salmeseminar i Snåsa, som har hatt stor 
betydning for arbeidet. Det har vært et stort savn i sørsa-
miske miljøer at de har manglet salmer på sitt eget språk. 
Når en sørsamisk menighet er etablert som en forsøks-
ordning fra 1. januar 2009, er det enda viktigere at det 
skapes salmer som kan brukes på menighetens guds-
tjenester. Vi håper at noen av disse salmene skal kunne 
brukes også under Samiske kirkedager i Enare i 2009.

Planarbeidet
Mye av det vi har arbeidet med i Samisk kirkeråd i 2008 
er saker som ikke er fullført ennå. Vi er glade for at vi 
er i god gang med Plan for samisk kirkeliv. En slik plan 
har aldri vært laget etter at Samisk kirkeråd ble oppret-
tet. Dette handler om en plan for utvikling av samisk 
kirkeliv både i nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk 
språkområde.

Firespråklig nettsted
Samisk trosopplæring er et felt som også omfattes av 
Plan for samisk kirkeliv. Det har vært nedlagt et stort ar-
beid i å få på plass et samisk nettsted for trosopplæring. 
Det presenteres i fire parallelle språkversjoner – de tre 
offisielle samiske skriftspråkene i Norge pluss norsk. Det 

er et sentralt mål for trosopplæringsreformen at barn og 
unge finner språk og bilder som er meningsbærende for 
tro og eget liv. Arbeidet med den samiske nettsiden har 
gitt viktige erfaringer i arbeidet med en forståelse av den 
kristne tro ut fra samisk språk, kultur og historie. Nett-
siden er en ressurs hvor barn og unge kan få hjelp til den 
viktig dialogen mellom eget liv, egen identitet og den 
kristne tro.

Fung. generalsekretær 
Rávdná Turi Henriksen
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Barn/unge, trosopplæring
2008 var året da trosopplæringsprosjektet gikk over fra 
forsøks- og utviklingsfasen til en permanent ordning 
som gjelder alle døpte barn og unge fra 0 til 18 år. Over-
gangen ble markert ved arrangementet ”Lys våken” natt 
til 1. søndag i advent. Da var landets 11-åringer med 
på å skape en kirkeopplevelse utenom det vanlige. Mer 
enn 10 000 barn på landsbasis var med på en historisk 
adventsnatt i sine lokale kirker.

Reformen har fått mye oppmerksomhet og har vært kir-
kens satsing nr. 1 i disse fem årene. Ved at det er tilført 
økonomiske ressurser, har kirken blitt i stand til å tilby 
barn og unge oppfølging av dåpen og innføring i troens 
liv. Det har vært nytt at dette også gjelder etter konfir-
masjonen. Visjonen har hele tiden vært at kirken skal nå 
alle døpte – hele spennet av barn og unge – også barn 
med særskilte behov.

Forsøks- og utviklingsarbeidet har dannet grunnlag for 
plan for trosopplæring. Planen skal hjelpe lokalmenig-
hetene til å utvikle og fornye en systematisk og sammen-
hengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0–18 år. 
Ny plan for trosopplæring legges fram for Kirkemøtet 
2009.

Trosopplæringskonferansen 2008 gikk av stabelen i 
oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm. I 2007 ble det 
satt rekord med 470 deltakere på trosopplæringskonfe-
ransen, men denne rekorden ble grundig slått i 2008 da 
hele 1200 deltakere fra hele landet var med. Konferansen 
har gjort det tydelig hvordan trosopplæringsreformen 
har klart å fornye forståelsen av hva det er å være kirke. 
Det skjer noe med folks bilde av kirken når barn og 
unge sier at kirken er deres.

Fra en samling med prosjektmedarbeidere i oktober 2008.

22. oktober 2008 var det dekket langbord til 1200 på 
Norges Varemesse under trosopplæringskonferansen.

I 2008 hadde omlag 500 kirker fra Lindesnes til Nord-
kapp et LysVåken-arrangement. Mer enn 30 000 barn 
fikk invitasjon i posten, og omlag 10 000 deltok på den 
største kirkelige nyttårsfeiring i norsk historie.
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Medlemmer i de sentrale kirkelige rådene 2008

Kirkerådet
Leder: Seniorrådgiver Nils-Tore Andersen, Borg, valgt på fritt grunnlag,
kampanjekonsulent Harald Nyeggen Sommer, Oslo,
prostiprest Lars Erlend Kielland, Hamar,
prost Terje Fonk, Tunsberg,
student Jorund Andersen, Agder og Telemark,
omsorgssjef Svein A. Lindø, Stavanger,
kantor Tone Synnøve Øygard Steinkopf, Bjørgvin,
sosionom Kjersti Tytingvåg Rogne, Møre,
prosjektleder Petter N. Dille, Nidaros,
student Johanne Mekkalgården Ressem, Sør-Hålogaland,
sokneprest Ingunn Rinde, Nord-Hålogaland.
Følgende tre er valgt på fritt grunnlag (representerer ikke et bispedømme):
sokneprest Svein Malmbekk, Bodø,
lege Anne Louise Tveter, Asker (Kirkerådets nestleder)
forskningsleder Arne Backer Grønningsæter, Oslo.
Bispemøtets preses, biskop Olav Skjevesland.
Leder i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy.
Leder i Samisk kirkeråd, Tore Johnsen.

Mellomkirkelig råd 
Leder: Studieleder Berit Hagen Agøy, Agder og Telemark,
student Tale Hungnes, Oslo,
økologisk bonde Benedicte Aschjem, Borg,
student Jenny Skumsnes Moe, Hamar,
student Helene Bjerkestrand, Tunsberg,
generalsekretær Kjetil Aano, Stavanger,
høyskolelektor Henny Koppen, Bjørgvin,
student Erlend Rogne, Møre,
studentprest Einar Vegge, Nidaros,
ordfører Rolf Steffensen, Sør-Hålogaland,
kateket Oddhild Johnsen Klevberg, Nord-Hålogaland.

Generalsekretær Kjell Bertel Nyland, Bergen, valgt på fritt grunnlag.
Atle Sommerfeldt, generalsekretær Kirkens Nødhjelp.
Helge Aarseth, medlem av Rådet i Det lutherske verdensforbund (LVF).
Elise Sandnes, medl. av sentr.komitéen i Konferansen av europeiske kirker (KEK).
I tillegg møter Harald Hegstad (leder av Teologisk nemnd) og 
Raag Rolfsen (leder av Komiteen for internasjonale spørsmål).

Samisk kirkeråd 
Leder: Stiftskapellan Tore Johnsen, Tromsø  nordsamisk område,
jordmor Jonhild Joma, Trones – sørsamisk representant fra Nidaros,
daglig leder Mareno Mikkelsen, Tysfjord – lulesamisk representant fra Sør-Hålogaland,
sykepleier Inga Marie Nordstrand Tromsø – nordsamisk representant fra Nord-Hålogaland,
sykepleier Ingrid Jåma, Oslo – valgt på fritt grunnlag,
biskop Tor Berger Jørgensen – Bispemøtets representant,
Ingrid Johansen – Sametingets representant.
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