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Rapport nr. 2/2014 

 

Rapport fra Rådsmøte i Community of Protestant Churches in Europe 

(CPCE) 6.-7. desember 2013 
v/Kristin Graff-Kallevåg - vara for Kirsten Jørgensen (Danmark). 

 

 

Rådsmøte ble holdt 6.–7. desember 2013 i Praha. På rådsmøtet stilte både faste medlemmer 

og deres varaer. Dette var det andre rådsmøtet etter generalforsamlingen i 2012. Flere av 

prosjektene som ble vedtatt der begynner nå å ta form, og flere av sakene i rådsmøtet 

omhandlet status i disse prosjektene. Noen av prosjektene bærer preg av en litt svak 

progresjon og styring – og det ble ytret ønske om at kontoret og presidiet skal følge disse 

prosjektene tettere opp mellom rådsmøtene.  

 

1. Representasjon i Brussel 
 

Frem til nå har CPCE hatt tilknytting til Brussel gjennom et samarbeid med KEK. En ansatt i 

CPCE jobber på kontoret til KEKs nemnd for kirke og samfunn (CSC) i Brussel. Med de 

endringer som nå skjer i KEK, ikke minst hva gjelder CSC, så må også CPCE tenke nytt om 

representasjonen i Brussel. Men før det kan tas noen beslutninger om dette så må man vente 

til situasjonen i KEK er mer avklart. 

 

2. Økumeniske samtaler 
 

Diskusjonen rundt samtalen med de anglikanske kirkene bar preg av optimisme. Grunnen til 

denne optimismen var ikke minst at den nye erkebiskopen i The Church of England har vist 

interesse for økt samarbeid med CPCE, og at det er avtalt et konkret møte høsten 2014 for en 

konsultasjon med de anglikanske kirker i Europa. Rådet satt ned en delegasjon som skal 

representere CPCE ved konsultasjonen. Vi fra Norden og Baltikum ytret da et ønske om at 

minst én i delegasjonen bør komme fra en kirke i CPCE som også er med i Porvoo – og dette 

ønsket ble innfridd i avstemmingen. Det er ikke avklart hvem dette blir – men mest trolig en 

fra Den danske Folkekirke. 

 

Hva gjelder samtalen med de ortodokse kirkene, så var det mindre optimisme å spore. 

CPCEs ekspertgruppe i økumenikk har konkludert med at man på det nåværende tidspunkt 

ikke ser det som hensiktsmessig å prioritere denne samtalen. Rådet ble fulgt opp i vedtaks 

form. Den samme beslutningen ble også tatt vedrørende samtalen med Den europeiske 

baptistføderasjonen.  

 

På rådsmøtet ble det også vedtatt at man skal utarbeide en prosjektskisse for CPCEs 

tilnærming migrantkirkene og CCME. Det ble understreket at her kan mye viktig og bra skje 

på lokalt nivå – men at det også er behov for at CPCE jobber mer målrettet med dette fra 

sentralt hold. 

 

En annen prioritert oppgave er å stake ut en kurs for dialog med pentekostale kirker og 

“emerging churches”. Her ser rådet et behov for å få en bedre oversikt over situasjonen og en 

avklaring av hvordan man innad i CPCE ønsker å gå frem, før man eventuelt initierer en mer 

formell dialog. Man ønsker særlig å høste innsikter fra The World Christian Forum. 

Styremøtet i 2014 vil diskutere dette temaet mer grundig.  
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Det ble også gitt en rapport fra den pågående konsultasjonen med Det pavelige råd for 

fremme av kristen enhet. Det første møtet i konsultasjonen ble holdt i februar 2013 og det 

andre i midten av desember 2013 – og man forventer konkrete resultater i løpet av 2014. 

Stephanie Dietrich er med i disse samtalene. 

 

3. Doktrinesamtale om forståelsen av CPCE som kirkefellesskap 
 

Noe av bakgrunnen for dette igangsatte prosjektet er et ønske fra noen mindre kirker om et 

tettere fellesskap mellom kirkene i CPCE. Fra et nordisk-baltisk perspektiv er det viktig at 

man her ikke beveger seg i retning av en kirkefellesskapsform eller -forståelse som er 

inkompatibel med de avtaler og det fellesskap vi har med den anglikanske kirke. Det ble også 

uttrykt fra presidiets side at man i denne samtalen må vise forsiktighet slik at ikke 

beslutningene i denne samtalen er til hinder for de samtaler man nå har med Vatikanet og de 

anglikanske kirker.  

 

4. Religionsmangfold 
 

Her er den nedsatte arbeidsgruppen i gang med sitt arbeid, og de skal levere en rapport 

sommeren 2014. Det ble uttrykt en viss bekymring over progresjonen, og i den forbindelse ble 

det reist et mer generelt spørsmål om man har tilstrekkelig ressurser til å følge opp alle de 

initierte prosjektene godt nok (særlig i lys av at reformasjonsjubileet tar ekstra fokus og 

ressurser). Man ber gruppen som jobber med religionsmangfold, om å spisse prosjektet bedre, 

så det kun tar for seg problemstillinger som er direkte CPCE-relevante. Det ble også drøftet 

om kontoret og presidiet kan følge opp dette og de andre prosjektene enda tettere for å sikre 

tilstrekkelig progresjon. 

 

5. Europe’s Churches turn to the Future 
 

Dette er et prosjekt som videreføres fra forrige rådsperiode – men nå som et enda mer spisset 

prosjekt. John Bradbury leder dette prosjektet. Prosjektet ser på endringer i kirkelige 

strukturer innenfor det større temaet om «Europas kirker vender seg mot fremtiden». Det ble 

vedtatt at Turid Skorpe Lannem og Benedicte Tveter Kivle skal spørres om å sitte i denne 

arbeidsgruppen. Lannem satt i denne arbeidsgruppen i forrige rådsperiode også.   

 

6. Utdannelse  
 

Den sørøstlige regionsgruppen er bedt om å utarbeide en studie omhandlende teologisk 

utdanning for fremtiden. Studiet vil ha et spesielt fokus på koplingen mellom utdanning og 

menighetsbygging: Hvordan er teologisk utdanning viktig for å utruste menigheter og kirker 

til sitt virke? Et annet mål innenfor dette prosjektet er å gjennomføre årlige konsultasjoner 

eller forum om teologisk utdanning i Europa. Første forum vil bli holdt i Tutzing 27.-29. 

oktober i 2014. Temaet for forumet er den samfunnsmessige betydningen av teologisk/ 

religionsutdanning i en europeisk kontekst, samt utdanningsutveksling/mobilitet i Europa. 

 

7. Uttalelser om EU-valg og om 1. verdenskrig 1914 
 

Det ble drøftet forslag til uttalelser og bønner som kan brukes i CPCE-kirkene i forbindelse 

med EU-valget (søndag 18. mai 2014) og i forbindelse med markeringen av 1. verdenskrigs 

utbrudd. Kontoret ble bedt om å bearbeide forslagene etter innspillene i samtalene. De 

regionale gruppene ble oppfordret til å organisere markeringer av utbruddet av krigen som er 

mer lokalt forankret – der fred og forsoning tematiseres i en mer lokal kontekst. 
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8. Teologi i diaspora 
 

Også dette prosjektet er vedtatt videreført fra forrige rådsperiode. Frem mot neste 

generalforsamling vil man gjøre en akademisk bearbeidelse og videreføring av det arbeidet 

som ble gjort i forrige periode. Rådet ber kontoret om å nedsette en liten ekspertgruppe til å 

jobbe frem en mer konkret prosjektskisse og plan til neste rådsmøte.  

 

9. Europeisk protestantisk forum for leke synodemedlemmer 
 

Det neste forumet vil bli holdt i Ungarn i januar 2015. Målet med disse foraene er å bringe 

leke ledere av kirkenes synoder sammen for å bidra til sterkere mellomkirkelige relasjoner på 

synodenivå.  

 

10. Europa Reformata  
 

 Sentralt i CPCEs arbeid med reformasjonsmarkeringen står prosjektet Europa Reformata. 

Byer med en spesiell reformasjonstilknytting kan søke om å få status som reformasjonsby. 

CPCE-kontoret kan tilby disse byene ideer til det lokale arbeidet og hjelpe dem til å 

presentere seg innenfor et felles nettverk av reformasjonsbyer. Flere byer har allerede søkt og 

mottatt diplom. Det har imidlertid vært en del uklarheter og dobbeltbeskjeder i forhold til 

hvem som har ansvar for hva i dette prosjektet. Det er også en del parallelle prosjekter her; en 

del sentrale reformasjonsbyer har sine egne prosjekter pågående uavhengig av CPCEs arbeid. 

Man anser prosjektet som viktig, men man ser også behov for en sterkere ledelse av prosjektet 

fremover. 

 

11. Jubileumsgudstjenester i 2017 
 

Et annet CPCE-initiativ i forbindelse med reformasjonsmarkeringen er arbeidet med 

jubileumsgudstjenester. I samarbeid med regionsgruppene er kontoret nå i gang med å lage 

liturgiblokker som kirkene kan bruke i sine lokalt forankrede jubileumsgudstjenester. CPCE 

tar gjerne imot ideer og materiale fra enkeltkirker. Rådet diskuterte hvordan CPCE best kan 

formidle dette liturgimaterialet til medlemskirkene. Det var delte meninger om hvorvidt man 

bør prioritere å investere i en bokpublikasjon av liturgimateriale (da på tysk, engelsk og 

fransk), eller om det er mer hensiktsmessig med en nettbasert publikasjon av pdf-filer som 

medlemskirkene selv kan laste ned og bruke som de vil. Rådet kom for øvrig med flere 

innspill som blir tatt med i det videre arbeidet, som at det skal bli utarbeidet materiale også for 

familiegudstjenester. 

 

12. Utdanning til ordinert tjeneste 
 

I løpet av høsten 2015 vil det bli holdt en konferanse om utdanning til ordinert tjeneste. På 

konferansen vil man blant annet diskutere dokumentet ”Training for ordained office in the 

Community of Protestant Churches in Europe”. Konferansen holdes i samarbeid med EKD.  

 

13. Liturgifornyelse 
 

CPCE har fått ny liturgisk rådgiver, Jochen Arnold. Arnold er direktør for liturgikk og 

kirkemusikk på senteret for liturgikk og kirkemusikk på Michaelisklosteret, Hildesheim. 

Arnold informerte om og inviterte til en konsultasjon om liturgisk fornyelse høsten 2014. 

Konsultasjonen vil være tospråklig (tysk/engelsk). Tanken er å bringe sammen mennesker 

som jobber med liturgisk fornyelse, og at man i etterkant lager en felles publikasjon ”Forms 

of worship in Europe”. Konsultasjonen er planlagt å bli holdt høsten 2014 i Hildesheim.  
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14. Annet relevant fra møtet: 
 

I fjor ble 40-årsjubileet for Leuenberg-avtalen markert, og det vil nå bli publisert en 

artikkelsamling med utgangspunkt i denne markeringen. 

 

Generalsekretær Bünker kommenterte at det er ønskelig med en mer formell organisering av 

regionsgruppen som dekker Porvoo-område. Er det noe vi er interesserte i? Og hvordan kan 

dette i så fall best gjøres? Dette er spørsmål vi må stilling til fremover og i samtale med de 

andre aktuelle kirkene. 

 

15. Oppsummering av begivenheter fremover: 
 

27.–29. oktober i 2014 i Tutzing: Forum for teologisk utdanning  

Høsten 2014: Konsultasjon om liturgisk fornyelse i Hildesheim. 

Januar 2015 i Ungarn: Forum for leke synodeledere. 

Høsten 2015: Konsultasjon om utdanning til ordinert tjeneste 

For de kommende møtedatoene, se referatet som er vedlagt. 

Den 8. generalforsamling i CPCE vil bli holdt i Basel i 2018. 

 

 

08.02.14, Kristin Graff-Kallevåg 

 

 

 

 

 


