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Sammendrag  

 

På sitt møte i oktober 2012 behandlet Teologisk nemnd under TN-sak 09/12 Ekklesiologi 

og diakoni fire dokumenter: Faith and Order-dokumentet: «The Church: Towards a 

Common Vision», KV-dokumentet «Theological Perspectives on Diakonia in the 

Twenty-First Century», ALIC/LVF-dokumentet: «To Love and Serve the Lord: Diakonia 

in the Life of the Church» og Den norske kirkes diakoniplan. På bakgrunn av 

behandlingen utarbeidet nemndas arbeidsutvalg et utkast til et notat, «Ekklesiologiens 

diakonale dimensjon».  

 

På bakgrunn av notatet fremmet Teologisk nemnd et forslag til en KM-sak om 

ekklesiologiens diakonale dimensjon. I mars 2013 behandlet MKR forslaget under 

MKR-sak 07/13 og ba TN arbeide videre med saken med tanke på å fremme saken som 

KM-sak i 2014. MKR ba TN om å ta hensyn til KRs videre arbeid med ny kirkeordning 

og koordinere saksprosessen med KRs arbeid med KM-sak om kirke og helse.  

 

På sitt møte i mars 2013 behandlet Teologisk nemnd «Ekklesiologiens diakonale 

dimensjon» på nytt (TN 03/13). Saken hadde mange berøringspunkter med TN-sak 

04/13: Ny kirkeordning og teologiske implikasjoner.  

 

På samme møte vurderte nemnda også sammenhengen mellom disse sakene og KR og 

BMs felles seminar om «Ny kirkeordning og ekklesiologi» i januar 2013 og TNs 

seminar om «Folkekirkebegrepet» i mars 2013. (Innledninger og responser til 

seminarene er utgitt i henholdsvis Luthersk Kirketidende i april 2013 og Nytt Norsk 

Kirkeblad i september 2013). På bakgrunn av denne drøftingen ba TN nemndas 

arbeidsutvalg om å jobbe videre med alle temaene under en samlet arbeidstittel.   
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På sitt påfølgende møte i oktober 2013 diskuterte nemnda forslag fra TNs arbeidsutvalg 

om å utarbeide et bokprosjekt «En tjenende folkekirke - ekklesiologiens diakonale 

dimensjon».  

 

Samtidig arrangerte TN et åpent seminar om «Tilsyn» i Den norske kirke som en 

oppfølging av saken om Ny kirkeordning og teologiske implikasjoner. (Innledninger og 

responser fra seminaret utgis i Luthersk Kirketidende i desember 2013). Videre ble tema 

om Olavsarven diskutert på møtet og knyttet til folkekirkebegrepet. I sin drøfting holdt 

nemnda frem sammenhengen mellom saker knyttet til kirkeordning, ekklesiologiens 

diakonale dimensjon, tilsyn og folkekirke. Videre pekte nemnda på behovet for å 

utarbeide teologisk ressursmateriell knyttet til disse temaene som kan brukes i Den 

norske kirkes arbeid med ny kirkeordning. TN ba arbeidsutvalget om å legge frem et 

forslag til bokprosjekt om folkekirken til behandling på nemndas vårmøte. Videre ba 

nemnda om at saken behandles på MKRs møte i november 2013 med tanke på en mulig 

Kirkemøtesak i 2016.  

 

 

Forslag til vedtak  

 

1. MKR støtter TNs forslag til bokprosjekt om folkekirken som kan benyttes som 

teologisk ressursmateriell for arbeidet med ny kirkeordning.  

 

2. MKR ber sekretariatet om å legge frem forslag til tidsplan og utrede økonomiske 

konsekvenser for bokprosjektet.  

 

3. MKR ber sekretariatet i samarbeid med kirkeordningsavdelingen om å legge frem 

forslag til Kirkemøtesak i 2016.  
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