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____________________________________________________________________________ 
 

Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
26.-27.02.2014 
Kirkens hus, Oslo 
 
 

Til stede:  
Kjetil Aano (leder), Leif Christian Andersen, Marianne H. Brekken, Stephanie Dietrich 
(TN-leder) (ikke under sakene 2 (LVF, KV og KEK), 5, 6, 8, 10 og 17 ), Kjetil Drangsholt, 
Wenche Fone (KNs vararepresentant) (ikke under sakene 2, 7 og 9), Hilde Nygaard Ihle, 
Oddhild Johnsen Klevberg, Aslag Lajord, Kjell Nordstokke, Erling J. Pettersen (BMs 
representant), Eilert Rostrup (KISP-leder) (under sak 10), Kristine Sandmæl, Andreas 
Henriksen Aarflot og Ann-Mari Aas 

Forfall:  
Helga Haugland Byfuglien (LVF-representant), Cathrine Waaler Halstensen, Jenny 
Skumsnes Moe (LVF-representant) og Anne Marie Helland (KNs representant)  

Til stede fra sekretariatet: 
Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Liv Janne Dehlin, Beate Fagerli, Knut Hallen, 
Janne Dale Hauger, Jens-Petter Johnsen, Sven Thore Kloster, Susanne Lende og Einar 
Tjelle  

Gjest: 

Audun Myhre, Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet  
 
 
Møtet ble åpnet med en andakt i kapellet ved MKRs leder Kjetil Aano. Som vanlig 
ble hver sak presentert av en saksordfører, og ledet av MKRs leder. 
 
MKRs medlemmer var også på besøk i synagogen og møtte representanter fra Det 
Mosaiske Trossamfund, og det ble laget en pressemelding om møtet.   
 
Generalsekretær Audun Myhre presenterte det økumeniske arbeidet til 
Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet under møtet. 
 
Dette var siste rådsmøtet for leder i MKR, Kjetil Aano, og han ble takket for en flott 
innsats som leder. 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR 

Oslo, 26.-27. februar 2014 



2 
 

Sak MKR 01/14: Protokoller  

Sak MKR 02/14: Saker i de økumeniske organisasjonene  

Sak MKR 03/14: Orienteringssaker 

Sak MKR 04/14: Referatsaker   

Sak MKR 05/14: Årsrapport 2013 for de sentralkirkelige råd  

Sak MKR 06/14: Årsplan 2014 for de sentralkirkelige råd  

Sak MKR 07/14: Folkekirke nå - Bokprosjekt Teologisk nemnd  

Sak MKR 08/14: OVF 2014 - Fordeling av OVF-midler til søsterkirker og 
økumeniske organisasjoner 

Sak MKR 09/14: Høringsprosess – KV-dokumentet «The Church»  

Sak MKR 10/14: Uttalelser fra MKR (saksordfører: Kjetil Aano)  

Sak MKR 11/14: Valg av nestleder i MKR (saksordfører: Andreas H. Aarflot) 

Sak MKR 12/14: Oppnevning av observatør fra Den norske kirke til FNs 
generalforsamling 2014  

Sak MKR 13/14: Oppnevning av delegater til CCMEs generalforsamling juni 2014  

Sak MKR 14/14: Oppnevning av medlemmer fra Dnk til Kontaktgruppa med 
Human-Etisk Forbund (HEF)  

Sak MKR 15/14: Oppnevning av varamedlem til Utvalg for Den norske kirkes 
nord/sør-informasjon 2014-15  

Sak MKR 16/14: Oppnevning av varamedlem til KISP 2014-15  

Sak MKR 17/14: Religionsdialog/religionsteologi (mulig KM-sak)  

 



3 
 

 

MKR 01/14 Protokoller  
 
1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 27.-28. november 2013 
 

Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. 

 
2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 22. januar 2014 

 
Vedtak: 
Protokollen tas til etterretning. 

MKR 02/14 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Norges Kristne Råd (NKR) 

MKRs behandling: 
Det ble orientert om NKRs engasjement i forhold til den problematiske utviklingen i 
Sør-Sudan, og KN og andre aktørers bidrag inn i dette. I mars arrangeres det møter 
med blant annet det sør-sudanesiske kirkerådet i Nairobi, hvor NKR og 
fredsplattformen er en av tilretteleggerne. 

Vedtak: 
Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 25.11.2013 tas til orientering.  

 

Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) 

MKRs behandling: 
Hovedlinjene fra rådsmøtet til CPCE i desember ble redegjort for. 
 
Etter mange års forsøk kom det i desember i gang en dialog mellom CPCE og en 
katolsk delegasjon oppnevnt fra det pavelige enhetsrådet PCPCU. Stephanie Dietrich 
deltok fra MKR, og hun uttrykte at det var lovende samtaler om kirkeforståelsen/ 
fellesskap, samt majoritets/minoritets/folkekirke-problematikk. 
 

Vedtak: 
Rapport fra Rådsmøte i Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) 6.-7. 
desember 2013 tas til orientering. 
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Kirkenes verdensråd (KV) 

MKRs behandling: 
Et hovedfokus etter Busan må være hvordan MKR kan ta «Pilgrimage of Justice and 
Peace» videre. Vi ser det allerede reflektert i mange av MKRs planer. Det er 
interessant å se hva KVs generalsekretær Olav Fykse Tveit løfter fram til 
eksekutivkomiteen. Planer i KV vil bli mer konkretisert under sentralkomiteens møte i 
juli. 
 
Hvordan kan vi i norsk kontekst bruke «pilgrimage»-motivet?  
Mye interessant tenkning om pilegrimsarbeid i f.eks. Hamar, Stavanger og Nidaros 
som kan koples til dette. Det er viktig at Dnk er aktiv i hvordan vi tolker dette 
begrepet inn i vår kontekst. Det er positivt med en forståelse som tydeliggjør en 
bevegelse (versus en statisk forståelse), og en bevegelse i en inkarnert kirke hvor 
skaperverket trues. Videre vil det være viktig å holde sammen det himmelvendte og 
jordnære; om spiritualitet og jordvendthet. Her kan Dnk både utfordres og gi bidrag. 
 

Vedtak: 
MKR tar følgende saker til orientering: 
 
1. Rapport fra Kirkenes verdensråds (KV) generalforsamling i Busan, Sør-Korea, 30. 

oktober-8. november 2013 tas til orientering. 
 

2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet ta med seg videre innspillene fra samtalen inn 
i arbeidet med «Pilgrimage of Justice and Peace» i Den norske kirke/MKR. 

 
3. Uttalelse fra KVs økumeniske konsultasjon 15.-17. januar 2014 til 

fredskonferansen om Syria i Genève januar 2014 tas til orientering. 
 

Det lutherske verdensforbund (LVF) 

MKRs behandling: 
Gender Justice Policy ble vedtatt på sist rådsmøte i LVF. Dette er et viktig dokument 
med ti gode grunnprinsipper, den første policyen på dette området. Den viser en 
bevegelse i LVF fra women’s issues til gender issues, og en bevisstgjøring av menns 
rolle i dette. Positivt at denne nå blant annet kan brukes aktivt i arbeidet med 
revideringen av strategiplan for kjønn og kirke i Dnk. 
 
Augusta Victoria-sykehusets (AVH) problemer er økonomiske og skyldes manglende 
og utsatt refusjon fra palestinske myndigheter for behandling av pasienter. Norsk UD 
har spilt en konstruktiv rolle for å få til løsninger i samråd med Stiftelsen Oljeberget.  
 
I samtalen ble det høyt faglige og unike arbeidet som gjøres ved AVH understreket. 
Det er et faglig samarbeid både med Diakonhjemmets sykehus og Oslo Universitets-
sykehuset. Ikke minst utgjør LVFs engasjement i AVH en viktig sosial ressurs også 
på et meta-nivå.   
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Vedtak: 
MKR tar følgende saker til orientering: 
 

- LVFs pressemelding om Augusta Victoria  
- Diakonirapporten fra Seeking Conviviality  
- LVFs Gender Justice Policy 
- Foreløpig invitasjon til European LWF Church Leadership Consultation mai 2015 

i Trondheim 
- Nordisk Forum, Malmø, 12.-15. juni 2014 – New  Action  on  Women’s  Rights 

(LVF/WICAS bidrag) 
- Rapport fra møte i LVF World Service-komiteen, Bossey, 27.-28. januar 2014 
- Rapport  fra  prosessen  med  “Seeking Conviviality – Re-forming Community 

Diakonia in Europe” 
 

Konferansen av europeiske kirker 

MKRs behandling: 
Det ble med utgangspunkt i rapporten fra sist styremøte redegjort særlig om 
organisatoriske grep og utvikling i etterkant av fjorårets generalforsamling samt også 
noen gode «faglige» initiativ. Det ser ut til at den nye organisasjonsstrukturen matcher 
med den nye konstitusjonen. MKR er glad for Andreas H. Aarflots særlige innsats 
med å kvalitetssikre regelverket opp mot den nye konstitusjonen. 
 
Konferansen om romfolk-utfordringene fikk gode tilbakemeldinger fra de norske 
deltakerne, og sekretariatet bes merke seg flere gode muligheter og oppfølgingspunkt. 
 

Vedtak: 
Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 
 

1. Rapport fra styremøte i KEK 26.-29. november 2013 i Genève 
2. Rapport fra Conference on Roma in Europe, Frankfurt 22.-24. nov. 2013 i regi av 

LVF og CCME 

MKR 03/14 Orienteringssaker  
 

1. Økumenisk rapport 2013 fra Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet  
2. Filmen «På Min Måte – Fra Edøy og til Verden»  
3. Åtte krav for en mer rettssikker asylpolitikk  
4. Den norske kirke og menneskerettighetene (KM-sak) og Menneskerettighetsheftet 

“Sett  undertrykte  fri”   
5. Welcoming the Stranger  
6. Oppnevninger 2014  
7. Ekteskapsforståelsen i et evangelisk luthersk perspektiv  
8. Rapport fra COP 19/CMP9  
9. Reformasjonsjubileet  
10. Den norske kirkes nord/sør-informasjon – Ny rammeavtale med Norad  
11. Fasting for Climate Justice  
12. Religionsdialoger, med vekt på kontaktgruppa IRN-MKR 20 år 



6 
 

13. Filmen om Abrahams barn i Israel og Palestina 
 

Ad pkt. 9: En hovedkomité er nedsatt. 2. juni inviteres det bredt til en idémyldring og 
forslag til planer. Konkrete planer må komme til høsten.  

 
MKR-03/14 Vedtak: 
Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  

MKR 04/14 Referatsaker  
 

1. Referat fra møte i Samarbeidsråd for menighet og misjon 12.12.2013 
2. Protokoll fra møte i KATLUSA 3. desember 2014 
3. Referat fra kontaktgruppen med Buddhistforbundet 9. desember 2013 
4. Protokoll fra Kirkerådets møte 5.-6. desember 2013 
5. Protokoll fra møte i kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 11. desember 2013  
6. Referat fra møter i KISP 14.-15. mars 2013 og 10.-11. oktober 2013 

 
MKR-04/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 

MKR 05/14 Årsrapport 2013 for de sentralkirkelige råd 
 

MKR-05/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd godkjenner årsrapporten for Mellomkirkelig råds virksomhet i 
2013 og oversender den til Kirkerådet. 

MKR 06/14 Årsplan 2014 for de sentralkirkelige råd 
 

MKR-06/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid i 2014, som 
oversendes til Kirkerådet for endelig vedtak.  
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MKR 07/14 Folkekirke nå - Bokprosjekt Teologisk nemnd 

MKRs behandling: 
- Prosjektet har blitt tydeligere og inneholder mange viktige tema. Det er svært 

viktig å få en grundig behandling av «folke»-begrepet i «folkekirke». 
- Forslagene til tema i boken har blitt veldig forståelige. Leselighet er viktig, med 

forklaring av faglige begreper og gode overskrifter.  
- TN har vært invitert på en konstruktiv måte inn i samarbeid med kirkeordnings-

avdelingen i det siste. Samtidig har nemnda lyst til å gi konkrete innspill til 
tenkningen til begrepet folkekirke som er nytt i grunnloven. Her har det skjedd 
endringer siden 90-tallet. Nemnda er bredt sammensatt og vil slik kunne speile 
Dnk på flere måter. Både medlemmer av nemnda og andre er tenkt som 
bidragsytere. TNs arbeidsutvalg vil fungere som redaksjon for boka.  

- På 80-tallet betydde folkekirke en kirke for hele folket. Det fungerer ikke like godt 
nå, så det bør gjennomgås. Den grundtvigianske forståelsen av å være folkekirke 
må en si noe om, men også det å være kirke av og for hele folket som i noen andre 
tradisjoner. En bør også si noe om Bibelens forhold til etnisitet, nasjonalitet og 
folkelighet. Folkekirken i diakonalt perspektiv bør være eget avsnitt. Her bør ikke 
Olavsarven blandes inn. Kirke som kirke i det offentlige rom (public church) er 
viktig.  

- På nordisk BM i fjor var «folkekirke» tema. Tore Johnsen ga et foredrag om 
forskjellen på ethnos, laos og demos (forskjellige begreper på folk) som fortjener 
plass. Også folkekirke i samisk perspektiv er viktig.   

 
 

MKR-07/14 Vedtak:  
1. Mellomkirkelig råd støtter Teologisk nemnds forslag til bokprosjektet «Folkekirke 

nå» og ber TN om å vurdere de innspill som kom frem i løpet av samtalen.  
 
2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet om å legge administrativt og økonomisk til rette 

for en bokutgivelse.  
 
3. Mellomkirkelig råd ber om at boken benyttes som teologisk ressursmateriell for 

Kirkerådets og Kirkemøtets arbeid med ny kirkeordning.  

MKR 08/14 OVF 2014 - Fordeling av OVF-midler til 
søsterkirker og økumeniske organisasjoner 

MKRs behandling: 
Mellomkirkelig råd drøftet fordelingen og ønsker å komme tilbake til: 
 
1. Spørsmålet om «fair membership fee», sett i en større kontekst enn bare OVF-

midler. 
2. For 2015: et begrunnet forslag til endringer i OVF-overføringer til bispedømmene 
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MKR-08/14 Vedtak:  
 
1. Mellomkirkelig råd tildeler kontingenter til følgende organisasjoner med denne 
interne fordeling:  

 

Kirkenes verdensråd kr 1.530.000 
Det lutherske verdensforbund kr 1.525.000 
Ecumenical Advocacy Alliance kr        5.000 
Konferansen av europeiske kirker (KEK) kr    335.000  
Churches Commission on Migrants in Europe kr      50.000 
Menneskerettighetsfondet kr      90.000 
Leuenberg Kirkefellesskap kr      40.000 
Kirkelig fredsplattform kr      28.000 
Flerkulturelt kirkelig nettverk kr      50.000 
Norges Kristne Råd kr    334.000 
Sum kr 3.987.000 

 
2. Mellomkirkelig råd tildeler til generalforsamlinger og  
delegasjonsutgifter        kr 1.080.000 
     
3. Mellomkirkelig råd tildeler innenfor del I (50 %) til KV og LVF kr    921.650 
     
a) Mellomkirkelig råd tildeler til prosjekter i regi av  
Kirkenes verdensråd og KEK kr 460.825 med følgende interne fordeling: 
 
1. M23- Mission from the margins - indigenous and migrants  kr   237.100 
2. YYG1- General Secretariat – Ecum. Movement 21st century  kr    47.500 
3. YU1 - Faith and Order - Called to be the one church kr    81.500 
4. YG 106 – Pilgrimage of Justice and Peace (tidl. P3, I 2011-12 

støttet av UD) 
kr             0 

5. YT501- Bossey Ecumenical Institute  kr    51.400 
6. Konferansen av europeiske kirker: 50/50-fordeling mellom 

Church and Society og Migrantkommisjonens arbeid 
kr    43.325 

Sum kr 460.825 
 
b) Mellomkirkelig råd tildeler til prosjekter i regi av  
Det lutherske verdensforbund kr 460.825 med følgende interne fordeling:  
  
1. Tilskudd til "The LWF Foundation-Endowment Fund" kr  200.825  
2. Ecumenical Dialogue and Relations, PGS003 kr  180.000 
3. Institute for Ecumenical Research, Strasbourg 

Utgifter til deltakelse fra kirkene i sør til det internasjonale  
økumeniske seminaret 

   kr    80.000 

Sum kr 460.825 
  
c) Mellomkirkelig råd gir sekretariatet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i 
tildelingen dersom endringer i de enkelte prosjekter gjør det nødvendig.  
Totalbeløpene til hver organisasjon skal ikke endres.     
     
4. Mellomkirkelig råd tildeler innen del II (40 %)                kr  737 320 
til støtte til søsterkirker og partnerorganisasjoner i henhold til   
saksorienteringen og de endringer som framkom i møtet.   
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5. Mellomkirkelig råd tildeler innen del III (10 %) til bygging av  
vennskapsrelasjoner med søsterkirker følgende beløp og fordeling:            kr  184 330 
 

Hamar  12/34 Kr 65 000 
Bjørgvin 12/34 Kr 65 000 
Nord-Hålogaland 10/34 Kr 54 330 

 
Sum Kr 184 330 

MKR 09/14 Høringsprosess – KV-dokumentet «The Church» 
 

MKRs behandling: 
 
- Teologisk nemnd har vurdert det slik at dokumentet kan benyttes i egen prosess 

med kirkeforståelse og ny kirkeordning. Her er det viktig å skille mellom 
høringsprosess og resepsjonsprosess.  
 

- Høringsprosessen bør inneholde behandling av følgende tema:   
 

o Kirkeforståelse: Dette kan også gi viktige bidrag til forståelsen av hva det vil 
si å være folkekirke.  

o Misjonal kirkeforståelse: Dokumentet er en ressurs for å forstå sendelsen 
helhetlig.  

o Dokumentet gir noen ekklesiologiske knagger til å forstå kirken som i 
bevegelse, og det gir mulighet for refleksjon rundt det å være på 
pilegrimsvandring.  

o Faith & Order-kommisjonen ser 2017 som et år for å markere fornyelse: Hva 
betyr det å være en reformatorisk kirke?   

 

- Det er ikke nødvendigvis behov for en høring blant menigheter, men en spisset 
høring blant faglige organer. Det kan være nyttig med en bispedømmeprosess der 
det er mulighet for å involvere prostene. Hvert enkelt bispedømme kan bedømme 
hvordan de ønsker å behandle høringen, og også om biskopene skal avgi eget 
svar.  
  

- Her bør en tenke over om det skal være to separate prosesser. Høringssvaret til 
KV er én ting, men vår egen interne prosess er like viktig.  

 

MKR-09/14 Vedtak:  
1. Mellomkirkelig råd ber om at KVs dokument «Kirken – På vei mot en felles 

visjon» sendes ut på en bred intern høring blant bispedømmer i Dnk, fakulteter og 
kirkelige utdanningsinstitusjoner.  

 
2. Mellomkirkelig råd ber Teologisk nemnd om å utarbeide følgebrev til høringen og 

forslag til høringssvar til Kirkenes verdensråd basert på innkomne svar fra den 
interne høringen. MKR ber om å få forslaget til behandling på sitt møte i 
september 2015. 
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MKR 10/14 Uttalelser fra MKR  
 

MKR-10/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd vedtar følgende uttalelser: 
 
- Uttalelse om økt rettssikkerhet for asylsøkere  
- Uttalelse om rettighetene til LHBT  
 
Uttalelsene vedlegges protokollen.  

MKR 11/14 Valg av nestleder i MKR 

MKRs behandling: 
Suppleringsvalg av medlem(mer) til MKR/AU foretas på MKR-møtet i september.  
 

MKR-11/13 Vedtak:  
MKR velger Kristine Sandmæl til nestleder i Mellomkirkelig råd for perioden 2014-
15.  

MKR 12/14 Oppnevning av observatør fra Den norske kirke 
til FNs generalforsamling 2014 

 
MKR-12/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd oppnevner Janne Dale Hauger som observatør fra Den norske 
kirke til FNs generalforsamling 2014.  

MKR 13/14 Oppnevning av delegater til CCMEs 
generalforsamling juni 2014 

MKRs behandling: 
Kjønnsbalansen i delegasjonen ble diskutert, men det ble konkludert med at 
delegasjonens faglige kompetanse skulle veie tyngst.  
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MKR-13/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd oppnevner følgende delegater til CCMEs 19. generalforsamling 
26.-29. juni 2014: 
 

- Andreas Henriksen Aarflot  
- Lemma Desta  
- Sven Thore Kloster  

MKR 14/14 Oppnevning av medlemmer fra Dnk til 
Kontaktgruppa med Human-Etisk Forbund 
(HEF) 

MKRs behandling: 
- Kjønnsbalanse og alderssammensetning ble diskutert.  
- Religionssosiologi kunne vært representert, jf. UKMs planlegging av saken 

«Superkristen».  

 

MKR-14/13 Vedtak:  
1. Mellomkirkelig råd ønsker at det etableres en bilateral kontaktgruppe mellom Dnk 

og HEF. 
  

2. Sett fra Dnks side er hensikten med en bilateral kontaktgruppe Dnk-HEF å skape 
en møteplass for en lengre og substansiell samtale over tid om aktuelle temaer 
som berører begge tros- og livssynssamfunn, legge til rette for økt forståelse 
mellom Dnk og HEF samt å skape en bredere forankring av dialogen mellom de to 
tros- og livssynssamfunnene.   
 

3. Som for de andre bilaterale kontaktgruppene oppnevnes kirkelige medlemmer for 
en fireårsperiode med mulighet for gjenvalg én gang. 

 
4. Mellomkirkelig råd oppnevner for perioden 2014-17 følgende personer som 

kirkelige medlemmer til kontaktgruppa mellom Dnk og HEF: 
 

- Generalsekretær i MKR 
- Atle Sommerfeldt (biskop i Borg) 
- Oddbjørn Leirvik (prof. i teologi, UiO) 
- Ole Inge Bekkelund (avdelingsdirektør for Avdeling for kirkeordning i KR) 
- Peder Gravem (prof. em. MF, bosatt i Hamar)  
- Anne Berit Evang (prest, Grorud) 
 
MKR ber sekretariatet om å supplere listen med en kvinne til. Vedkommende bør 
være fra et annet sted i landet enn dem som allerede er oppnevnt.   
 
MKRs rådgiver for interreligiøse relasjoner fungerer som sekretær for 
kontaktgruppa på kirkelig side. 
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MKR 15/15 Oppnevning av varamedlem til Utvalg for Den 
norske kirkes nord/sør-informasjon 2014-15 

 

MKR-15/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd oppnevner Kari Winger Oftebro som varamedlem til Utvalg for 
Den norske kirkes nord/sør-informasjon for perioden 2014-2015. 

MKR 16/14 Oppnevning av varamedlem til KISP 2014-15 
 

MKR-16/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd delegerer oppnevningen av varamedlem til KISP til MKR/AUs 
møte i mai. 

MKR 17/14 Religionsdialog/religionsteologi (mulig KM-sak) 
 

MKRs behandling: 
- Det er ønskelig å få materiellet til behandling før det behandles som KM-

materiell.  
- Spennende å få frem religionsmøtet, som har stor betydning for kirken. For folk 

flest er det trosliv som er viktig, og arenaer der tro møter tro. Det planlegges en 
publikasjon og en nettside. Å lage et religionsteologisk dokument er krevende, 
derfor har en lagt seg på en modell med ressursmateriell. KM-saken kan være 
kort, mens eventuelle vedtak kan handle om en eventuell BM-sak med veiledning 
i forhold til kirkelige handlinger.  

- Det tidligere prosjektet «Religionsmøtet og menighetene» burde reflekteres inn, 
og det bør presiseres at dette er en oppfølging av dette prosjektet. 

- Vi må få en forståelse av religionspraksis: det handler her ikke bare om tro og 
teologi, men om religiøs praksis. Dette må presenteres tydelig på KM.   

- En mulighet er at BM utarbeider en veiledning på bakgrunn av KMs behandling, 
eller alternativt at veiledningen er ferdig til KM.  

- Skeptisk til å ha fokus bare på nettsider. Det direkte møtet er viktig fordi flere 
perspektiver bringes inn i forståelsen av andre religioner enn bare det rent 
teoretiske. Hvordan behandler vi en slik sak uten at den bare blir diskusjon, men 
blir et faktisk religionsmøte?  

- Positiv til nettsider som kan romme ressurser til både metode og teologi. Hvordan 
bør saken behandles på KM; som orienteringssak eller drøftingssak? Kan det 
være en oppfølging av KM-saken om misjon?  

- Modeller for praktisk religionsdialog innenfor en god religionsteologi er bra, som 
«praktiserende religionsteologi». Blir litt for kort tid til å få behandlet saken på 
KM 2015.  
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- Vi bør satse på nettsider, men med kvalitetssikring av hva som legges ut. 

Religionskunnskap er det lite av, og det må man være klar over.  
- Sekretariatet trekker forslaget om å ha dette som en KM-sak i 2015. En KM-sak 

må bygge på produksjon av ressursmateriell. Vi tar ikke sikte på å lage ny 
religionsteologi (slik som svenskene), men det er behov for økt religionsteologisk 
refleksjon. Om en antologi gis ut, vil bidragene stå for seg selv. TN bør trekkes 
inn i prosessen med disse dokumentene. Ressursmateriell finnes allerede; bl.a. 
«Troende møter troende», Ressursmateriell om antisemittisme, islamofobi og 
antisiganisme. En redegjørelse for arenaer hvor tro møter tro kan være en idé til 
hva en KM-sak skal være. Deling av praksis på diakonifeltet kan være en 
innfallsport til KM. På den annen side er det virkelig behov for en veiledning til 
kirkelige handlinger, og en utfordring til BM.  

- Teologisk nemnd er jo MKRs organ også for religionsdialog. Folkekirke-
prosjektet er et prosjekt som berører religionsdialog, og det er viktig å tenke det 
inn i dette prosjektet. En bør bekrefte relevansen av den teologiske betydningen 
av religionsmøtene. At det skjer arbeid i TN og KISP, vil få frem bredden i disse 
religionsmøtene. Det er også viktig å se at det skjer viktige religionsmøter i 
menighetene.  
 

MKR-17/14 Vedtak:  
Mellomkirkelig råd ber om at det forberedes en sak om religionsteologi og 
religionsdialog til KM 2016, og at det arbeides videre med et saksdokument i tråd 
med de innspill som framkom i samtalen. 
 
Neste møte i MKR: 9.-11. september 2014 i Genève. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 

- Uttalelse om økt rettssikkerhet for asylsøkere  
- Uttalelse om rettighetene til LHBT  
 


