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NÅDENS FELLESSKAP 
 

Samarbeidsrådet mellom Metodistkirken i Norge og Den norske 

kirke 
 

Protokoll 

 
 
Tid:    Mandag 7. oktober 2013 kl. 10.00-14.00 
Sted:    Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo 
 
 
Til stede:  

 
Metodistkirken:  Christian Alsted,   biskop, Norden og Baltikum 

Vigdis-Merete Rønning,  tilsatt ved Metodistkirkens 
hovedkontor 

   Øyvind Helliesen,   tilsynsmann, Østre distrikt 
    

Den norske kirke: Stein Reinertsen,   biskop, Agder og Telemark  
Ingvild Osberg, prostiprest, Rygge 
Wenche Fladen   diakonirådgiver, Oslo bispedømme  
Hans Erik Ruud,   kirkefagsjef, Tunsberg 

 
Sekretær:  Einar Tjelle,    ass. gen. sek. Mellomkirkelig råd  
Meldt forfall:   Gunnar Bradley,   administrativ leder, Metodistkirken i 

       Norge 

 
 
Åpning ved Stein Reinertsen. En refleksjon knyttet til «Sola Scriptura» og Lukas 10,2; 
«Maria har valgt den gode del». Erfaringer fra Mamma Maggies arbeid i slummen, 
søppelberget i Kairo, hvordan Bibelen er viktig for å skape identitet hos barna. Vi fikk et 
bokmerke med Salme 23. «Det fineste de kunne gi oss.»  

 
 
Sak 8/13: Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll fra siste møte 
 
Vedtak: Innkalling, dagsorden og protokoll godkjennes, med noen justeringer i dagsorden. 
 
 
Sak 9/13 Reformasjonsjubileet 2017 
 
Einar Tjelle innledet kort om LVFs tenkning så langt og planer i Den norske kirke. 
 
Det lutherske verdensforbund har satt 2015-2017 som hovedperioden for jubileet. 
 
Hovedtema for LVF blir «Liberated by Gods Grace», med tre undertema; Salvation - not for 
sale, Human beings – not for sale, Creation – not for sale. LVFs generalforsamling i Namibia 
2017 og reformasjonsdagen 31.10.17 blir viktige markeringer. Like viktig er lokale prosesser 
og arrangementer, og økumeniske initiativ og samarbeid. LVF ønsker å vektlegge at 
reformasjonsjubileet må skje: a) i en økumenisk ånd, b) reflektere at kirkene i dag er «Global 
Citizen», c) at kirken stadig skal reformeres (Ecclesia Siemper Reformada). 
 
Den norske kirke etablerer i høst en reformasjonsjubileumskomité, men vil arbeide tett med 
relevante grupper i tiden som kommer, ikke minst med NKR. 
 
Den katolsk-lutherske internasjonale kommisjonen har i år gitt ut en rapport «From Conflict 
to Communion» som kan være viktig også for vår relasjon.  
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Hvordan kan Nådens fellesskap arbeide med reformasjonsjubileet framover? Hvilke innspill 
kan vi gi i prosessen? Hvilke muligheter kan dette gi? 
 
Innspill : 

- Viktig at vi klarer å få fram hva reformasjonen handlet om, og gjøre det forståelig i dag.  

- Involvering av grasrota blir avgjørende. 

- Er det Luther/Wittenberg 1517 eller alt som har skjedd etterpå, som er mest 

interessant? 

- MiN definerer seg som «barn av reformasjonen». 

- Flott med økumenisk perspektiv. Vi henger ikke fast i en gammel konflikt, selv om viktige 

områder gjenstår. Det er en stadig fornyelse og «pågående reformasjon» i våre kirker, 

selvsagt også i Den katolske kirke.  

- Kunne vi i Norge ha en stor vekt på reformasjonen som bevegelse? Som lever videre? 

- Gylden anledning til å vise økumenikk i praksis. Behov for felles reevangelisering i vår tid. 

- Det økumeniske må ikke bare bli et sidespor/ alibi. 

- Reformasjonsfeiringen må speile at det ikke bare ble etablert ny innsikt, men politisk 

oppgjør, opprør mot makt, og en stor samfunnsmessig forandring.  

- Reformasjonen var en forløper til demokratiutviklingen i Europa. 

- Reformasjonen har formet vårt samfunn i dag, setter stadig spor.  

- Bibelen til folket; et viktig reformatorisk og økumenisk perspektiv. Salmediktning på 

eget, forståelig språk. Nært samarbeid med Bibelselskapet blir viktig.  

- Kirkene i dag snakker «latin» for mannen i gata. 

- Gudsordet skal bli allment tilgjengelig. Hva innebærer det i vår tid? 

- Kan kirkesamfunnene i Norge tilslutte seg en «økumenisk katekisme»; med de viktigste 

reformatoriske innsiktene i dag? 

- Kan jubileet gi rom for en felles diakonal samhandling? 

- Reformasjonen handler om mye mer enn den katolsk-lutherske relasjonen: Wesley tok 

f.eks. reformasjonen videre inn i England, knytter an til flere av Luthers tanker i de 39 

religionsartiklene. 

- De fem «økumeniske imperativer» i «From Conflict to Communion», kan være nyttige i 

en større økumenisk kontekst, ikke minst med tanke på et felles vitnesbyrd og diakoni. 

- Viktig å forankre denne samtalen i Norges Kristne Råd, fokusere på hvilke punkter som 

er mest relevante og være lydhøre også for kritiske perspektiver. Blant annet; 

- Den kirken som vokser fram nedenfra, men som igjen blir «fanget» av makten ovenfra. 

Det er mange ulike historiske innfallsvinkler.  

- Erfaringene med «Jubileum 2000», både organisatorisk grep og diakonal profil som 

kommuniserer utad (i 2000; gjeldslette) bør benyttes.  

- Viktig for oss HVORDAN dette planlegges, og holdningen til hvordan det tenkes og 

planlegges videre. 

 
Vedtak: Nådens Fellesskap ber om at disse innspillene formidles videre til komiteen i Dnk og 
til NKR. NF ber om at saken kommer opp igjen også i vårt forum. 
 
 
Sak 10/13 Samlivsetikk og debatt om samkjønnet ekteskap i Den norske kirke 
 
Nådens Fellesskap hadde en kort samtale om samlivsetiske spørsmål og relasjonen mellom 
våre kirker. Dette på bakgrunn av blant annet Dnks Bispemøtes samlivsutredning og 
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kommende behandling i Bispemøtet og Kirkemøtet, samt et åpent brev til Dnks biskoper fra 
flere misjons- og kirkeledere. Fra Metodistkirken ble følgende uttrykt: 
 
- MiN har av prinsipielle grunner ikke ønsket å signere dette brevet, da vi anser dette som 

en innblanding i andre kirkers anliggender. 
 
- Som kirker med samarbeidsavtale, snakker vi med hverandre og ikke om hverandre. 
 
- Det er delte meninger om samkjønnet ekteskap i MiN, men vi er bundet av United 

Methodist Church sitt klare lovverk på dette. 
 
- Om Dnk generelt åpner opp for samkjønnet ekteskap, må vi samtale om hvilke 

konsekvenser dette vil medføre kirkene imellom. 
 
Fra Dnk ble det uttrykt at det går mot en delt læreuttalelse på kommende Bispemøte, og 
deretter en «liturgisak» som skal behandles på Kirkemøte i 2014, eventuelt siste gang i 2015. 
 
Kommentarer:  
- En prest fra Metodistkirken kan ikke foreta en slik vielse. 
- En metodistkirke kan ikke lånes ut til slike vielser. 
 
 
Sak 11/13: Generalforsamlingene i KEK og KV 
 
Nådens Felleskap hadde en kort samtale om generalforsamlingen i Konferansen av 
europeiske kirker (KEK) i Budapest i juli som ligger bak oss, og den kommende 
generalforsamlingen i Kirkenes verdenråd (KV) i Busan senere i høst. Begge våre kirker har 
vært/skal være representert. 
 
KEK: Fra Dnks side er det en tilfredsstillelse at det er gjennomført viktige organisatoriske 
endringer i KEK, noe som er avgjørende for årene som kommer. Det er viktig å fokusere mer 
på det økumeniske klimaet og innholdet i samarbeidet framover. Metodistkirken har opp-
prioritert samarbeidet med KEK. Det er viktig også å være bevisst på små kirkers utfordringer 
og mulighet (eller mangel på sådan) for innflytelse. Andreas Henriksen Aarflot fra Dnk er ny 
sentralstyremedlem i KEK. 
 
KV: Den norske delegasjonen har hatt flere forberedende møter i forkant av Busan. Det vil 
være viktig med en god kontakt mellom våre kirker under og i etterkant av Busan. 
 
Vedtak:  
a) Nådens Fellesskap inviterer Andreas Henriksen Aarflot til neste møte for en samtale om 

KEK og felles anliggender. 
b)  Sekretær sender referat fra forberedende møter i den norske delegasjonen til Busan 

samt liste over delegasjonen til Christian Alsted. Det utfordres til god kontakt mellom 
Dnk og Metodistkirken i Busan. 

 
 
Sak 12/13 Aktuelle saker fra kirkene 
 
Fra Den norske kirke: 
 
Ny kirkeordning. Kirkemøtet i april 2013 ba staten om a) å opprette et nytt rettssubjekt; 
kirken sentralt (i tillegg til sognet), b) å få overført arbeidsgiveransvaret til dette 
rettssubjektet. Det bes også om en kortfattet rammelov som kan legge til rette for et eget 
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lovverk. I neste omgang er det viktig å legge vekt på hva som skal prege kirken, men 
ordningsspørsmålene vil måtte ha stor plass i lang tid. 
Ny salmebok innføres fra 1. søndag i advent. En stor begivenhet. 
Et utvalg vil oppheve boplikten i Dnk. Argumenter for og imot i Dnk. Hva tjener menigheten 
best? Signaler fra ny regjering blir også viktig her. (Kommentar: MiN opphevet boplikten i 
2005. For prestene vil de fleste si at det var et gode. Positivt at de har fått seg egne boliger. 
Det som er blitt krevende, er å flytte på prestene). 
Stålsettutvalget: Det er nylig sendt høringssvar fra Kirkerådet/Bispemøtet m.fl. En generell 
anerkjennelse til hovedprinsippene om livssynsåpenhet og likeverd. Samtidig flere kritiske 
kommentarer, blant annet i forhold til historisk bakgrunn og medlemsmengde som bør få 
avveies mot likeverdsprinsippet i flere tilfeller. Hele svaret kan lese her: 
http://www.kirken.no/?event=dolink&famId=373613 
 
 
Fra Metodistkirken i Norge: 
 
Diakoniplanen oversatt til engelsk (utdelt i møtet). Lenke: Perspektivene ligger nær Dnks 
diakoniforståelse. Planen er godt mottatt i USA og ble nylig presentert i Europa. Vi har noe å 
bidra med over landegrensene, et naturlig uttrykk også pga. at vi er en «global kirke». Det 
samme med trosopplæringsplanen som også er oversatt til engelsk.  
 
Vi arbeider med vårt internasjonale kontor, avdeling for enhet og interreligiøs dialog, om å 
holde et seminar i Oslo 2014 med tema om å dra erfaringer fra økumeniske dialoger. MiN 
har vært pådriver i dette, og det vil på seminaret også bli reflektert rundt de viktige 
erfaringene som er gjort i Nådens Fellesskap.  
 
Generelt er MiN inne i en god utvikling; nye medlemmer, nye menigheter, utbredt 
optimisme i kirken og et sterkt barne- og ungdomsarbeid. 
En stor lederkonferanse avholdes i København i høst med mange deltakere fra Norge. MiN 
har fått ny misjonssekretær; Øyvind Aske, som overtar etter Tove Odland. 
 
 
13/13 Nytt møte: 
 
17. mars 2014 kl. 10-14.00 i Akersbakken. Hovedsak blir samarbeidsavtalen. 
  
Vi leser avtalen med tanke på mulige oppdateringer. Øyvind Helliesen og Ingvild Osberg 
forbereder sammen et notat med problemstillinger. 

http://www.kirken.no/?event=dolink&famId=373613

