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Referat fra rådsmøte i SMM 25. september 2013 
 

Kl. 08.45: Andakt i «hjørnesteinen»/kapellet i Kirkens hus 

 

Møte kl. 09.00-14.00.  

 

Innkalt:  
 

Hans Aage Gravås, Stefanusalliansen  

Hilde Vollebæk, Stefanusalliansen  

Jeffrey Huseby, NMS  

Anne P. Vedum, NMS 

Grethe Matre, Misjonsalliansen 

Arnt H. Jerpstad, Misjonsalliansen 

Raag Rolfsen, Areopagos 

Tore Laugerud, Areopagos 

Rolf Kjøde, Normisjon 

Mari-Anne Nybraaten, Normisjon 

Rolf Gunnar Heitmann, Israelsmisjonen 

Jorunn Andestad Langmoen, Israelsmisjonen 

Heidi Westborg Steel, HimalPartner  

Terje Holmedahl, HimalPartner 

Jens-Petter Johnsen, Kirkerådet 

Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig råd  

 

 

Forfall: Rolf Kjøde, Berit Hagen Agøy, Jens-Petter Johnsen, Heidi W. Steel, Terje 

Holmedahl  

 

Vara: Einar Tjelle(MKR), Espen Hasle (Normisjon) 

 

 

Saker: 

 
1/13: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

2/13: Godkjenning av referat fra møtet 12. desember 2012  

 

Vedtak: 

Referatet fra møtet 12. desember 2012 ble godkjent. 

 

Dato:  08.10.2013 Vår ref: 11/162-20 KHA Deres ref:  
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3/13: Orienteringssaker   

1. SMM-rådet datoer: 

Neste SMM-rådsmøte flyttet til 12. des. kl. 12.00-16.00 med lunch fra kl. 11.30 hos 

Misjonsalliansen. 

19. mars kl. 09.30-14.30 på Kirkens hus. 

24. sept. kl. 09.30-14.30 hos Israelsmisjonen. 

10. des. kl. 09.30-14.30 på Kirkens hus. 

NB. Rådet ønsker fra nå av å la organisasjonene være vertskap på annet hvert møte. 

Tidspunktet er også forskjøvet litt så det korresponderer med fly fra Stavanger.  

2. Religionsteologisk konferanse 4. des. i Oslo bispegård - egen invitasjon er sendt. 

3. Fellessamlingen for 2014 er nå bekreftet: 11.-12. juni på Hamar. 

4. «Misjon - menighet og urfolk» - mulig konferanse i Alta i mars 2014 

5. Det ble bestemt i AU at DL reiser til Busan sammen med den norske delegasjonen 

forutsatt at dette kan dekkes over det ordinære budsjettet. 

6. Regionale avtaler: Vi bør ta sikte på å synkronisere prosessen for eksempel frem 

mot 2015 i dialog med bispedømmene. Gjennomgå alle avtalene samtidig i SMM-

rådet, og så langt det er mulig, få sammenfallende avtaletid. 

7. Nytt fra misjonsrådgiverne i bispedømmene + SMM sentralt. 

8. Oppdatert oversikt over misjonsrådgiverne delt ut.  

 

9. Turid Skorpe Lannem er tilsatt og har takket ja til stillingen som 50 % 

misjonsrådgiver i Oslo bispedømme. Starter 1. jan. 2014. 

 

10. Oppfordring fra inkluderingsrådgiverne i Dnk om å lage en oversikt over SMM-

organisasjonenes «Disability-prosjekter». SMM-organisasjonenes oppfordres til å 

sende inn relevante prosjekter til SMM sentralt innen 11. okt. 

Konferanse om «Disability, Illness and Religion» på Misjonshøyskolen 7.-9. mai. 

 

Vedtak: 

 

SMM-rådet tok daglig leders oppdatering til orientering.  

 

4/13:  Misjonsstrategisk samtale  

«Hvordan kan partene i SMM bidra til at KM-vedtaket om personlig givertjeneste og 

forbruksmønstre skal bli virkelighet?» 

Jf. Kirkemøtets vedtak KM 07/12 1a: 

«Kirkemøtet oppfordrer Dnks medlemmer til disippelskap og etterfølgelse:  

- søke Kristus 

- dele troen 
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- vise omsorg for vår neste 

- og for skaperverket. 

Kirken utfordrer derfor alle sine medlemmer (3.7 mill.) til personlig givertjeneste og forbruksmønstre 

som bidrar til global rettferdighet og vern om skaperverket.» 
 

Innledning ved Arnt + samtale: Se egne vedlegg (til SMM-medlemmene). 

Drøfte om vi skal skrive et felles avisinnlegg?  

Vedtak:  

 

Ikke noe samlet utspill, men daglig leder kan selv skrive et innlegg om han finner det 

hensiktsmessig. 

 

Neste tema: 12. des.: «Hvordan hjelper vi forfulgte kristne best?»                                 

To innledere: Stefanusalliansen og MKR: 10 min. hver.  

1. kvartalsmøte 2014: «Misjon i Norge»  

- AU spisser dette temaet. For eksempel: Hvordan forholder vi oss til mennesker med 

en annen tro i Norge? 

 

5/13:  Utfordring fra Borg misjonsråd 

Borg Misjonsråd ønsker å profilere SMM-prosjekter med fokus på ledertrening/ 

trosopplæring/menighetsbyggende planting/evangelisering. Her kan vi få drahjelp til å 

løfte frem viktigheten av denne siden ved SMM-organisasjonenes arbeid til flere 

mennesker i menighetene. 

Lurt av oss å spille dette inn mot menighetene i Borg nå! 

 

Vedtak:  

Organisasjonene sender inn to prosjekter hver til DL innen 11. okt. med fokus på 

ledertrening/ trosopplæring/menighetsbygging/-planting etc. som de ønsker å fronte i 

Borg. DL sender dette samlet til prostemøtet i Borg 22. okt. Rådet vil presisere at man 

gjør dette under forutsetning av at man holder fast ved den helhetlige misjonsforståelsen 

og kommuniserer dette. 

 

SMM-rådet ønsker i tillegg å få på bordet evt. endringer i organiseringen av Borg 

misjonsråd. 

 

6/13:  Rutiner for innmelding av misjonsavtale-statistikk  

Det har vært uklarheter i opptellingen av misjonsavtaler. Organisasjonenes tall er mest 

oppdatert og bør legges til grunn, jf. drøfting på fellessamlingen i Borg. 

 

Vedtak:  

Organisasjonene sender inn til SMM sentralt oversikt over sine misjonsavtaler (per 1. 

jan.) innen 1. februar hvert år. 
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7/13: Avklaring av tellemåte for misjonsavtaler  

Vedtak:  

Hver avtale med et menighetsråd teller som en avtale. Der menigheter blir slått sammen 

og går fra to til ett menighetsråd, må menighetsrådet selv ta stilling til om de fortsetter 

med for eksempel to avtaler eller kun vil ha ett prosjekt. Vi henstiller til organisasjonene 

om å gå gjennom avtalene og sørge for at hver avtale er knyttet til et vedtak i 

menighetsrådet. 

 

8/13:  Avklaring av mandat for regionale utvalg  

(Jf. tidligere prosess på dette).  

Drøfting av mandatet til de regionale utvalgene på bakgrunn av forslaget til sentrale 

føringer.  

 

Vedtak:  

SMM-rådet går inn for forslaget til sentrale føringer og ber AU sluttføre dokumentet 

med de korrigeringer som kom fram under møtet: 

- Knytte det til de 6 punktene for regionalt samarbeid som står i 

grunnlagsdokumentet. 

- Gi et eget punkt til innholdet 

- Skjelne mellom arbeidsgiver og oppdragsgiver 

 

9/13: Bruk av SMM-studieturer 

AU drøftet dette og kom opp med følgende momenter: 

- Behov for kulturbriefing før turen, kanskje ha en samling i forkant. 

- Hver deltaker leverer refleksjonsnotat på en A4-side, evt. svarer på faste 

spørsmål. 

- Øke bevisstheten hos organisasjonene på hvordan man bruker turdeltakerne i 

etterkant. 

 

Spørsmål til rådet: 

Ønsker organisasjonene at det jobbes med å få med andre grupper på tur i tillegg til eller 

kombinert med de fastlagte «kompetansehevingsturene for misjonsrådgiverne» hvert 

tredje år? For eksempel: kulturkonsulenter, trosopplæringsrådgivere, diakonirådgivere 

etc. på bispedømmekontorene. 

Klokt å ha minst to fra samme arbeidsplass for å skape synergier og god etterbruk. 

 

 

10/13: Bruken av «Misjon til forandring»-heftet 

I hvilken grad blir dette brukt i organisasjoner og menigheter? 

Hvordan kan det brukes mer? 

Kan det brekkes opp digitalt?  
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Bør det trykkes opp på i flere eks.?  

 

Vedtak:  

Partene i SMM oppfordres til å bruke og å gjøre heftet kjent i sine sammenhenger. 

 

 

Info fra partene med særskilt ønske om forbønn 

Misjonsalliansen: 

- Har etter 60 år i Japan avsluttet samarbeidet med kirken de har vært med å etablere. 

Godt å se at kirken lever videre; små, men livskraftige forsamlinger. Neste år samme 

prosess i Taiwan. 

- Jobber med strategiplaner i forhold til hvor det skal satses videre.  

Israelsmisjonen:  

- Samarbeidspartneren Finsk evangelisk luthersk Misjonsselskap (FELM) har sendt ut 

et homofilt samlevende par til Kambodsja. Skaper problemer. Går mot brudd i 

samarbeidet med FELM. 

- Det jødiske folk i store deler av verden har erfart behovet for lederopplæring. Mange 

menigheter uten kvalifisert lederskap.  

- Ny markeds- og kommunikasjonsleder. 

  

Stefanusalliansen: 

- Spennende å gå i gang å skulle lede en organisasjon som gjennom mange år har vært 

i stadig vekst. 

- Gruppene som er forfulgt for sin tros skyld, vokser.  

- Utvikle både menneskerettigheter og misjon. - Nytt strategidokument skal opp på 

generalforsamling i Oslo neste sommer.  

- Viktig også kjempe for andres trosfrihet - for eksempel muslimer som hetses i Norge. 

Aeropagos: 

Jobber med strategiplan mot 2018 «Vår tid er nå!». Vektlegger kommunikasjon, 

virtuelle møtesteder, drømmer om vekst, mål om 6 dialogsenter i 2017, ønsker økende 

antall kristne meditasjonsgrupper, fokusere mer entydig på fire partnere i Asia. 

SMM: 

- Tur til Thailand i sommer med foredrag om «Holistisk misjon og luthersk identitet» 

på «Luther Seminar Thailand»(LST).  

- Åpner seg en mulighet for at Knut kan bli med i LVFs Mekong Mission Forum. 

- Får mange invitasjoner til å sette misjon på dagsorden i menigheter.  

- Hver første søndag i måneden kl. 12.00 hele skoleåret er det etablert gudstjeneste 

med globalt perspektiv i Nordmarkskapellet: En arena hvor Oslofolk kan møte 

utfordrende forkynnelse og inspirerende informasjon i forhold til global tjeneste. 

Spre ryktet! 

Mellomkirkelig råd: 

- Jobber med høringssvar til Stålsett-rapporten. 

- Prosess på sak om «Den norske kirke og menneskerettighetene» til Kirkemøtet. 

- Økumenisk handlingsplan med skråblikk til KV.  

- Fokus på Syria på siste MKR-møte. 

- Kondolansebrev til bl.a. Pakistan etter terroraksjonen  

- Lederen for Global Christian Forum - Larry Miller - kommer til Norge 8.-11. okt. 
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- SMM-organisasjonene er igjen invitert til møte i Det lutherske verdensforbunds 

Nasjonalkomité 9. oktober på Kirkens hus.  

Normisjon: 

- Styrking og satsing i Sør-Asia. Dhakka som ny base for Asia-arbeidet. Ønsker nå å 

jobbe også i forhold til bengalene, ikke kun blant urfolk og minoriteter.  

- KG-aksjonen i år går til Normisjons skole i Dhakka i Bangladesh.  

- Mali-misjonærene er trukket ut. Mange jobber fra Senegal inn mot samme 

målgruppe. Stor samling for alle ansatte i januar.  

- Ingvar Torsvik ny generalsekretær - begynner 1. januar. 

NMS: 

- Rådsmøte i oktober med kirkeledere i samarbeidsland 

- Gjennomgang av strategiplan som skal behandles på generalforsamlingen i Oslo 

neste sommer.  

- Håper Sommerfest og GF (2.-6. juli) kan synliggjøre misjon i hovedstaden. Motto: 

«Skapt til å dele». 

- Merk datoen 18. okt.: Stavangerkonferansen «Freedom of Religion or Belief». Se 

egen invitasjon. NMS er arrangør i samarbeid med MHS, MKR, Stavanger 

Bispedømme, Norad og Sparebank1. 

 

Eventuelt 

 

Samtale om prostirunden i Bjørgvin bispedømme 
 

Både MKR og SMM-organisasjonene er invitert til å bli med på disse møtene, jf. 

utsendt invitasjon. Det er naturlig at man representerer sin organisasjon, men samtidig 

sier noe om den felles plattformen man har sammen med Dnk gjennom SMM (jf. 

grunnlagsdokumentet fra 1993, se «om oss» www.menighetogmisjon.no ) 

 

 

Neste SMM-rådsmøte: Torsdag 12. des. kl. 12.00-16.00 med lunch fra kl. 11.30 hos 

Misjonsalliansen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.menighetogmisjon.no/

