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UTKAST Protokoll  
TN 24.–25. oktober 2013 

 
Til stede:  
Knut Alfsvåg, Atle Sommerfeldt, Stephanie Dietrich, Svein Granerud, Gunnar 

Haaland, Vidar Haanes (fredag), Kjersti Gautestad Norheim, Oddbjørn Leirvik, Lars-

Erik Nordby, Terje Solberg, Ulla Schmidt 

 

Forfall:  

Kristin Graff-Kallevåg, Hallgeir Elstad, Idar Kjølsvik, Helen Storelv-Rabone, Øystein 

Gjerdrum (vara) 

 

Fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy, Beate Fagerli  

 

 

Til innkalling:  

 

Merknader:  

Teologisk nemnd burde ha vært konsultert i arbeidet med dialogheftet til Kirkelig 

dialogsenter.  

 

Vedtak:  

Innkallingen ble godkjent med de merknader som ble nevnt i møtet.  

 

 

TN 08/13 Protokoller 

TN 08/13/1 (TN 03/12) Protokoll fra møtet i TN 21.–22. mars 2013 med 

samtalereferater (2 vedlegg) 

 

Merknader:  

Korrigeringer i liste over tilstedeværende ble notert.  

 

Vedtak:  

TN har godkjent protokollen per epost.  

 

 

TN 09/13 Orienteringssaker 

TN 09/13/1 Protokoll fra Mellomkirkelig råds (MKR) møte 5.–6. mars 2013  

TN 09/13/2 Protokoll fra Mellomkirkelig råds (MKR) møte19.–20. september 2013  

TN 09/13/3 NTSF: «Må de alle være ett»  

TN 09/13/4/1 Protokoll fra Katolsk-Luthersk Samtalegruppe (KATLUSA)  

TN 09/13/4/2 «From Conflict to Communion» (sendes per post) 
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TN 09/13/4/3 Invitasjon til katolsk-luthersk seminar «From Conflict to Communion», 

Oslo, 3. desember 

TN 09/13/5 Protokoll fra Nådens Fellesskap 

TN 09/13/6 Årsmelding 2012 Kontaktgruppa IRN – MKR 

TN 09/13/7 «Sannhetens øyeblikk – Israel, Palestina og Den norske kirke 

TN 09/13/8 Orientering fra Porvoo 

TN 09/13/8/1  Kommuniké fra Porvoo Theological Conference, Dragør, oktober 2012 

TN 09/13/8/2  Kommuniké fra Porvoo-konsultasjon om kirkens diakonale tjeneste, 

Dublin, mars 2013 

TN 09/13/9 Rapport fra CPCE Council 

TN 09/13/10 Rapport fra KEKs generalforsamling 

TN 09/13/11 Rapport fra LVFs rådsmøte 

TN 09/13/12 KM-sak 2014: Kirken og menneskerettighetene (ny versjon) 

TN 09/13/13 KRs høringssvar til NOU 2013 1: Det livssynsåpne samfunn 

 

Fra samtalen:  

- I tillegg til CPCEs dokument om ”Ministry, Ordination, Episkopé” (MOE) ber 

TN om at LVFs dokument om «Apostolic Ministry» fra Lund oversettes til norsk. 

- Til videre drøfting av arbeidet med ny kirkeordning ønsker TN å invitere Øyvind 

Helljesen, tilsynsmann i Metodistkirken, til TNs vårmøte.  

- TN ber AU om å vurdere spørsmålet om forholdet mellom dåp og nattverd bør 

behandles som egen sak. TN ber om at en eventuell behandling av saken gjøres i 

samarbeid med Metodistkirken i Norge.  

 

Vedtak:  

TN tar sakene til orientering med de innspill som kom frem i samtalen.  

 

 

TN 10/13 Folkekirke 

TN 10/13/1 Oppfølging av TN-seminar om Folkekirkebegrepet 

TN 10/13/2 Nytt Norsk Kirkeblad: Folkekirke  

 

Vedtak:  

TN ber TN/AU om å lage et forslag til bokprosjekt om Folkekirke på bakgrunn av 

samtalen i nemnda. Forslaget legges frem for nemnda på vårmøtet. 

 

  

TN 11/13 Ny kirkeordning og teologiske implikasjoner 

TN 11/13/1  Luthersk Kirketidende: Ekklesiologi og Kirkeordning  
 

Ole Inge Bekkelund fra Kirkerådets sekretariat orienterte om det pågående arbeidet 

med ny kirkeordning, hvor en ser for seg et kortsiktig løp som omhandler opprettelsen 

av et selvstendig rettssubjekt, og et langsiktig løp, hvor kirken selv kan vedta egne 

ordninger.  

 

Vedtak:  

TN takker for orienteringen og ser frem til videre samarbeid i arbeidet med ny 

kirkeordning. TN ber om å få saksdokumentet om forfatningsgrunnlag til drøfting.  
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TN 11/13/2 Oppfølging av seminar om tilsyn 
 

Vedtak:  

1. TN ber sekretariatet om å kontakte LKT for mulig publisering av innleggene fra 

tilsynsseminaret og følge opp saken med de enkelte bidragsyterne.  

2. TN ber sekretariatet i samarbeid med Atle Sommerfeldt og Stephanie Dietrich om 

å utarbeide utkast til et problemnotat rundt tilsynet.  

 

 

TN 12/13 Reformasjonsjubileet 2017 

TN 12/13/1 Planlegging av reformasjonsjubileet 2017 

TN 12/13/2 EKD informasjon  

 

Vedtak:  

TN foreslår at hovedkomiteen for reformasjonsjubileet vurderer å utgi en lesbar og 

lett tilgjengelig pamflett om Luther og reformasjonsjubileet. TN er villig til å være en 

ressurs for dette arbeidet.  

 

 

TN 13/13 Høringsprosesser i Kirkenes verdensråd 

TN 13/13/1 Høringsbrev for Kirken – på vei mot en felles visjon 

TN 13/13/2 Kirken – på vei mot en felles visjon  

TN 13/13/3 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i 

endring  

TN 13/13/4 The Church – Towards a Common Vision 

TN 13/13/5 Together Towards Life – Mission and Evangelism in Changing 

Landscapes 

 

Vedtak:  

1. TN anbefaler at en søker F&O om å utsette fristen til 31. juni 2016 for å ha tid til 

en bred høringsprosess i Dnk.  

2. TN ber sekretariatet i samarbeid med AU om at et førsteutkast til høringssvar 

basert på TNs tidligere behandling av dokumentet, legges frem til drøfting på TNs 

vårmøte i 2014.  

3. TN ber sekretariatet om å utarbeide tidsplan for høringsprosessen.  

4. TN takker MKR og NKR for oversettelse og utgivelse av dokumentet på norsk. 

TN ber sekretariatet om å følge opp med NKR om en økumenisk uttalelse fra 

Norge.  

5. TN ber sekretariatet om å planlegge et seminar i samarbeid med SMM om 

misjonsdokumentet.  

 

TN 14/13 Olavsarven og våpenskjold 

Vedtak:  

TN oppfordrer de sentralkirkelige råd til å ta opp til behandling hva Dnks våpenskjold 

kommuniserer i dag og vurdere om øksene bør tas ut av våpenskjoldet.   
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TN 15/13 Samlivsutvalgets rapport 

TN 15/13/1  «Sammen – Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» 

 

Vedtak:  

TN ber sekretariatet sende innspill fra samtalen som følger protokollen til den videre 

saksbehandling til KR og MKR.  

 

 

TN 16/13 Eventuelt 

- Innspill til protokollførsel 

- Invitasjon til religionsteologisk konsultasjon «Luthersk selvforståelse i møte med 

andre religioner», Oslo, 4. desember 

- Neste møte, datoer for senere møter 

 

Vedtak:  

- TN ber sekretariatet om å utarbeide strammere vedtaksforslag til sakene.  

- Følgende datoer ble satt for møter i 2014:  

10.–11. mars 2014  

23.–24. oktober 2014 

Datoer for 2015 settes på vårmøtet.  

 

 

 


