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Protokoll  
Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg (MKR/AU)  
9. oktober 2013 

Kirkens hus, Oslo 
  

Til stede: 

Kjetil Aano (leder), Kjetil Drangsholt, Erling J. Pettersen (representant for 

Bispemøtet), Andreas Henriksen Aarflot 

 

Fraværende: 

Cathrine Waaler Halstensen og Eleanor Brenna 

 

Til stede fra sekretariatet: 

Einar Tjelle og Beate Fagerli  

 

Gjest: 

Stig Utnem (under sak 30) 

Saksliste 

 

Sak MKR/AU 24/13: Protokoller   

Sak MKR/AU 25/13: Orienteringssaker  

Sak MKR/AU 26/13: Rapporter   

Sak MKR/AU 27/13: MKR-møtet 27.-28. november 2013  

Sak MKR/AU 28/13: Økumenisk handlingsplan  

Sak MKR/AU 29/13: Innspill til møtet i LVFs Nasjonalkomité  

Sak MKR/AU 30/13: Sri Lanka-engasjement 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 

MKR/AU 
Oslo, 9. oktober 2013 
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MKR/AU 24/13 Protokoller 

 

1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 29. mai 2013 

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 19.-20. september 2013  

 

Vedtak: 

Protokollen tas til etterretning og oversendes MKR til godkjenning. 

MKR/AU 25/13 Orienteringssaker  

 

1. Religionsteologiseminar Oslo 4.12.13  

2. Seminar 3.12.13 om “From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common 

Commemoration in 2017”)  

3. Uttalelse om Pakistan  

4. Kirkeuka for fred i Israel og Palestina – oppfølging i MKR  

5. Opprop om forskriftsendring for barnets beste  

6. COP19 i Polen og økumenisk/tverreligiøs mobilisering  

7. Olavsfestdagene 2014, innspill til internasjonalt program  

8. Regjeringserklæringen, med relevans for MKR 

 

MKR/AUs behandling: 

Ad 7: Innspill til økumenisk/internasjonalt program under Olavsfestdagene:   
 

- Agnes Aboum vil være en spennende gjest som kan sette ord på kvinnelig 

lederskap, erfaringer i afrikansk kirkeliv, nye signaler fra Busan/KV. 

- Keltisk spiritualitet med Ray Simpson, Global Christian Forum, som en god 

talsmann. 

- Erfaringer fra dialogprosessen i Great Lakes Region gjennom NKR. 

- Generalsekretær Martin Junge fra LVF; om reformasjonsjubileet, luthersk og 

økumenisk identitet. (alternativt delta ett av de kommende årene).  

 

Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering. 

MKR/AU 26/13 Rapporter 
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Rapport nr. 10/2013 Trond Bakkevig 

Rapport fra reise til Jerusalem 03.-11.06.2013 (u.off.)  

 

Rapport nr. 11/2013 Berit Hagen Agøy 

Rapport fra Church of Scotland General Assembly, Edinburgh, 

17.-19. mai 2013 

Rapport nr. 12/2013 Trond Bakkevig 

Rapport fra reise til Jerusalem 26.-27.06.2013 (u.off.)  

Rapport nr. 15/2013 Kasper Landmark 

Rapport fra deltagelse på Sabeels Global Young Adult Festival,  

1.-6. juli 2013 i Betlehem 

Rapport nr. 16/2013 Oddbjørn Leirvik  

Rapport frå konferansen ”Citizenship: Muslims and Christians 

for the Sake of Human Dignity” 2.-4. juli 2013 i Amman 

Rapport nr. 20/2013 Trond Bakkevig 

Rapport fra konferansen “The Challenging facing Arab 

Christians”, Amman, 03.-04.09.2013 (u.off.)  

Rapport nr. 22/2013 Sven Thore Kloster 

Rapport fra Journées d’Arras 21.-24. mai 2013 

Rapport nr. 24/2013 Sven Thore Kloster 

Rapport fra årskonferanse i International Council for Christians 

and Jews 30.06.-03.07 

 

Vedtak:  

Rapportene tas til orientering. 

MKR/AU 27/13 MKR-møtet 27.-28. november 2013 

 

MKR/AUs behandling: 

- I stedet for seminar bør det være en utvidet presentasjon av KVs 

generalforsamling i Busan. Synagogebesøk inkludert en samtale med ledelsen kan 

vurderes ved det følgende MKR-møtet i februar.  

- «Kirkeordning etter 2013» bør opp som sak med en samtale/spissing på 

relasjonen mellom rådene.   

- «Sri Lanka og MKRs engasjement» bør opp som sak på dette møtet. (jf. sak 

MKR/AU 30/13) 

 

Vedtak: 

MKR/AU godkjenner den foreslåtte sakslisten for MKR-møtet 27.-28. november 

2013 med de forslag til tilleggssaker som kom frem i samtalen.  
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MKR/AU 28/13 Økumenisk handlingsplan  

 

MKR/AUs behandling: 

- Ungdommens kirkemøte stiller viktige spørsmål og har spennende erfaringer som 

vi må ta med.  

- Skepsis til å sette i gang et stort planarbeid i tillegg til årsplaner og annet 

økumenisk arbeid MKR er med på.  

- Hvordan vi kommuniserer økumenikk lokalt, er en hovedutfordring. Omfanget og 

måten å gjøre det på, kan vi tenke nytt om.  

- De kompliserte samtalene går nå ikke mellom kirkesamfunn, men internt i 

kirkene. Dermed får vi tre forskjellige utfordringer som henger sammen: dialog 

med andre religioner, dialog med andre kirker og dialog internt. 

Allianseøkumenikk må vi også forholde oss til. Disse elementene må med i 

handlingsplanen.   

- Vi må ha en hovedplan som er nasjonal. I tillegg bør vi ha noe som handler om 

hvordan en stadfester det økumeniske arbeidet som allerede skjer, både 

bispedømmevis og på menighetsplan; en plan som stadfester at det arbeidet som 

skjer lokalt, er økumenisk. 

Det bør være en praktisk, menighetsorientert plan.  

- Viktig å tenke prosessuelt og involvere andre avdelinger i Kirkerådet i det 

praktiske økumeniske arbeidet vi gjør.   

- 500-årsjubileet er spennende økumenisk sett, og den diakonale siden er viktig.  

- Tidsplan: En mulighet er å legge forslag til plan fram for KM i 2016, med 

startåret i 2017. Det ville gi god tid til å jobbe fram noe som kan sørge for at 

økumenikken lever rundt reformasjonsjubileet.  

 

Vedtak: 

MKR/AU ber sekretariatet arbeide videre med saken ut fra de innspill som kom fram i 

møtet. 

MKR/AU 29/13 Innspill til møtet i LVFs Nasjonalkomité 

 

MKR/AUs behandling: 

AU gikk gjennom agendaen for møte i LVFs Nasjonalkomité (samme ettermiddag) 

 

Under saken om å styrke eierskapet vårt til LVF kom blant annet følgende innspill: 

 

- Viktig å trekke veksler på LVF inn i norsk kirkevirkelighet. Hvordan lære av 

LVF-samtaler og -prosesser? 

-  Hvordan kommunisere i det daglige i bispedømmer/menigheter at vi er en del av 

et større (LVF) fellesskap? MKR-medlemmene bør bruke sin plass i 

bispedømmerådene for å bevisstgjøre om dette. Prostene og andre nøkkelpersoner 

kan utfordres til å bruke nyhetsbrevet, LVFs nye nettsider, ressursside om 

reformasjonsjubileet osv. og ta opp viktige tema i sine fora. 

- Den norske kirkes nord/sør-informasjon kan brukes mer bevisst til å knytte an til 

LVF. 
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- Viktig å synliggjøre LVF-relasjoner gjennom SMM, KN, samt relasjonen mellom 

de lutherske kirkene/menighetene (jf. «accompaniement in mission»).  

 

Vedtak: 

MKR/AU tar med seg innspillene til drøftingene i Nasjonalkomiteen og ber 

sekretariatet arbeide videre med forslagene som kom fram i møtet. 

MKR/AU 30/13 Sri Lanka-engasjement 

 

MKR/AUs behandling: 

Stig Utnem orienterte om saken.  

 

Tre utfordringer ble presentert for MKR:  

 

1) Tydeligere forankring av Sri Lanka-engasjementet i MKR 

2) Fundraising gjennom UD  

3) Kontakt mellom Sri Lanka Council of Churches og Den norske kirke  

 

- Fredsplattformen i NKR har støttet reiser til Sri Lanka 

- Informere Fredsplattformen om at vi vil at de skal jobbe på vegne av MKR på Sri 

Lanka.  

- Når vi har kontakt med Kirkerådet på Sri Lanka, innebærer det også kontakt med 

buddhister fordi det finnes et religiøst lederråd som prøver å spille en rolle i 

fredsarbeidet 

- Sri Lanka Forum i Norge er startet. Neste år forberedes en stor Commemoration – 

kanskje vi skulle lage en markering i Oslo?  

- Orientere dialoggruppen med Buddhistforbundet om dette arbeidet. 

- Forsoningsprosessarbeid på Sri Lanka linkes opp mot de refleksjoner MKR gjør 

seg sammen med SKR.  

- Det har vært et arbeid i det stille. Dette har vært en riktig arbeidsform i en periode, 

men det er enighet om at det nå må forankres i MKR.  

- Settes opp som sak på MKR-møtet i november hvor Stig Utnem inviteres.  

 

Vedtak: 

MKR/AU tar saken om MKRs engasjement på Sri Lanka til orientering og følger opp de 

utfordringer som ble lagt frem.  

 

 

Neste møte i MKR/AU: Onsdag 22. januar 2014 kl. 10-14, på møterom Borg, 

Kirkens hus.  

 

 


