
 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Den norske kirkes nord/sør-informasjon 

 

Protokoll fra Den norske kirkes nord/sør-informasjon 
11.09.2013 
 

 

Til stede:  Kristian Larsen (leder), Bendik Vollebæk, Åshild Solgaard, Rita Ims, 

Maria Skjerdingsstad, Siv Bonde 

Fra sekretariatet: Susanne Lende og Berit Hagen Agøy 

 

Forfall:  Wenche Fladen, Astrid Fylling, Lars B. Hellerdal, Inger-Torunn Sjøtrø, 

Ellen Ribeiro, Elin F. Sæverås 

 

Sted: Kirkens hus, Rådhusgt. 1-3. 

Tid: 13.00-17.00 

 

Kristian Larsen ledet møtet. 

 

 

Sak 18/13:  Protokollen fra utvalgsmøtet 13.05.13 og sakslisten  
ble godkjent. 

 

Sak 19/13:  Orienteringer 
 

Janne Dale Hauger er ansatt som ny rådgiver i Avdeling for økumenikk 

og internasjonale spørsmål med ansvar for Kirkens nord/sør-informasjon. 

 

NORAD-rapport om informasjonsstøtten  

Vi har sendt et kort høringssvar til Norad vedr. Gambit-rapporten. 

Vi merker oss at rapporten peker på brede folkelige – og kirkelige –

nettverk som viktige målgrupper. 

Vi arbeider videre som om informasjonsstøtten videreføres. 

 

Klimavalg 2013 

Susanne Lende orienterte om Klimavalg 2013. Kampanjen har skapt mye 

oppmerksomhet og engasjement internt i kirkelige kretser, og den har 

mobilisert svært bredt. Dette er verdifullt langt utover selve kampanjen. 

Det er etterlatt et solid inntrykk i offentligheten av at kirken er opptatt av 

miljø. Det har også vært viktig at kirkens toppledere har vært synlig 

engasjerte i Klimavalg 2013. – Dette betyr mye for legitimiteten innad i 

kirka og gjennomslagskraften utad.  

Det har vært mange lokale presseoppslag. Ressursheftet Klimarettferdig-

het har fått svært god mottakelse. 

Vi må følge opp med enda mer teologisk refleksjon omkring miljø- og 

klimaspørsmål og utnytte de gode og brede samarbeidsrelasjonene som 

nå er etablert. 

Klimavalg 2013 vil bli evaluert. 

 

Trosopplæringskonferansen 13. nov. 

Vi satser på omtrent samme opplegg som i fjor med en ‘grønn stand’. 
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Sak 20/13: Plan og budsjett for 2014  
 

Det er et ønske om å se informasjonsarbeidet i nærmere sammenheng 

med det øvrige arbeidet i Avdeling for økumenikk og internasjonale 

spørsmål. Derfor gikk Berit igjennom avdelingens plan for 2013 på møtet 

og viste relevansen av informasjonsarbeidet i forhold til det øvrige 

arbeidet.  

 

I planleggingen av 2014 vil planene ble bedre samordnet slik at vi kan få 

enda bedre effekt av informasjonsarbeidet. 

 

 Utvalget spilte inn dette til 2014-planen: 

 KNs TV-aksjon om vann  

 Videreføring av Klimavalg 2013-engasjementet 

 ‘Sør’ i ‘nord’ – bl.a. arbeid i forhold til migranter 

 Religionsdialog, samarbeid med f.eks. Kirkelig dialogsenter i Oslo 

 Midtøsten – MKRs engasjement 

 Barn og unge – materialisme og apati i forhold til nord/sør-spørsmål? 

 Materiell til familie/hjem: Snakk om det 

 Ungdom – romfolk, holdninger, frykt? 

 Arbeid med informasjonsmetodikk og verktøy – f.eks. i forhold til 

trosopplæring. Dette kan være mer relevant å diskutere enn bestemte 

tema 

 Evaluering av materiell 

 Materiell til skolene? 

 

Sekretariatet vil lage utkast til 2014-plan og sende den til utvalget slik at 

de får respondert før fristen til Norad 1. nov. 

 

Sak 21/13:  Evalueringsrapporten om vennskapsmenigheter  
 

Anniken Torset har laget en svært god og nyttig evalueringsrapport om 

vennskapsmenigheter. Rapporten gir en god realitetsorientering om 

hvordan mange vennskapsmenigheter fungerer. Konklusjonene fra 

rapporten ble drøftet, og utvalget stiller spørsmål ved om man skal satse 

videre på vennskapssamarbeid i den formen mange menigheter har gjort 

hittil.  

 

Berit foreslo at vi kan prøve å se vennskapssamarbeidet i nærmere 

sammenheng med samarbeidet med de tre søsterkirkene Den norske 

kirke har på nasjonalt nivå (de lutherske kirkene i Brasil, Sør-Afrika og 

Jordan/Det hellige land). Dette er også en måte å følge opp LVF-

relasjonene våre på. 

 

I første omgang kan vi prøve å samle de menighetene som har 

vennskapsmenigheter i Midtøsten, til et seminar hvor vi både gir 

oppdatert informasjon om utviklingen i Midtøsten, MKRs engasjement i 

regionen og deler erfaringer og samordner samarbeidet med vår lutherske 

søsterkirke og andre kirker i regionen. Det er ønskelig å få til et slikt 

seminar før jul. 
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Sak 22/13:  Freds- og menneskerettighetssøndagen (8. des.) 
 

Utvalget diskuterte mulig tematikk for årets freds- og 

menneskerettighetssøndag. Det kom fram forslag om at vi i år ikke 

fokuserer på et ‘problemtema’ eller ’problemland’ – men heller på 

hvorledes kirken rundt om i verden faktisk bidrar til fred og 

menneskerettigheter. Dette kan også knyttes an til tema for KVs 

generalforsamling «Livets Gud – led oss til rettferdighet og fred» og til 

den planlagte KM-saken i 2014 om Dnks arbeid med 

menneskerettigheter. Vi kan lage materiell med gode 

eksempelfortellinger. 

 

Arbeidet følges opp av sekretariatet i samarbeid med Global Info. 

 

Sak 23/13: Verdens aidsdag (1.des) 
 

Vi samarbeider med Global Info i Norges Kristne Råd om en 

interreligiøs markering av Verdens aidsdag 1. des. 

 

Sak 24/13:  Markering av KVs generalforsamling  
 

i gudstjenester (erstatter TV-aksjonssøndagen i år) 

Arbeidsgruppa er i gang med gjennomgangen av KVs materiell med 

tanke på bearbeiding til bruk i menighetene. 

 

Sak 25/13: «Agent for skaperverket» - samarbeid med IKO  
 

  Sekretariatet følger opp dette samarbeidet. 

 

Sak 26/13: Søknader 
 

Mandal og Holum menigheter: Agent for skaperverket’  

Vedtak:  kr. 10.000 i støtte (tiltak 1) 

 

Drøbak og Frogn menighet: Vennskapssamarbeid (vedlegg) 

Vedtak:  kr. 10.000 i støtte (tiltak 4) 

 

Grefsen menighet: Vennskapssamarbeid Ramallah 

Vedtak:  kr. 5.000 i støtte (tiltak 4) 

 

 

Neste utvalgsmøte 26. nov. kl. 12–16 (må bekreftes) 

 

BHA ref. 

 

 

 

 


