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Protokoll  
Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg (MKR/AU)  
22. januar 2014 

Kirkens hus, Oslo 
  

Til stede: 

Kjetil Aano (leder), Kjetil Drangsholt, Erling J. Pettersen (representant for Bispemøtet), Kristine 

Sandmæl, Andreas Henriksen Aarflot 

 

Forfall: Cathrine Waaler Halstensen 

 

Til stede fra sekretariatet: 
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Kjetil Aano hadde en kort åpningsrefleksjon. 

MKR/AU 01/14 Protokoller 

 

1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 9. oktober 2013 

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 27.-28. november 2013  

 

Vedtak: 

Protokollen tas til etterretning og oversendes MKR til godkjenning med følgende tillegg 

(understreket): 

 
Sak MKR 40/13: Sri Lanka, pkt. 5: 

Mellomkirkelig råd forutsetter at videre oppfølging skjer i nær kontakt med Fredplattformen i 

Norges Kristne Råd, Stiftelsen Karibu og Det norske menneskerettighetsfond, samt i dialog med 

Buddhistforbundet.  

MKR/AU 02/14 Orienteringssaker  

 

1. Åtte krav for en mer rettssikker asylpolitikk - kampanje våren 2014  

2. Midtøsten  

3. Eventuelt nytt tidspunkt for møte i MKR/AU og LVFs Nasjonalkomité i september/oktober 

2014  

 

MKR/AUs behandling:  
 

Ad pkt. 1: MKR/AU er positive til at MKR viderefører et bredt engasjement i asylpolitikken og 

slutter seg til kampanjen for en mer rettssikker asylpolitikk. 

 

Ad pkt. 2:  

- Generalsekretæren var med på en kirkelederkonsultasjon i Genève i regi av KV sist uke som 

ga innspill til Genève 2-forhandlingene denne uka.  

- Augusta Victoria Hospital i Jerusalem er i alvorlig økonomisk krise. Dette handler blant annet 

om at EU og andre har holdt igjen penger i påvente av gjennombrudd i fredsforhandlingene. 
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AVHs samarbeidspartnere, bl.a. Stiftelsen Oljeberget, samarbeider nå iherdig med LVF for å 

finne løsninger på den akutte økonomiske krisen. 

- Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige land, ELCJHL, har også opparbeidet gjeld, og 

søsterkirkene og andre partnere er nå i samtaler om hvordan dette skal løses.   

- Fr. Nabil Haddad, direktør for Jordanian Interfaith Coexistence Research Center og 

generalsekretær i Arab Initiative Against Christian Emigration, var på besøk i Oslo nylig. 

Den koptiske biskop Thomas kommer til Oslo neste uke, invitert av Stefanusalliansen. Det 

blir eget møte med MKR. Den koptiske paven er invitert til Norge i juni. 

 

Ad pkt. 3: Vi beholder 1.10. som tid for møte i MKR/AU og LVFs Nasjonalkomité. 

 

Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  

MKR/AU 03/14 Rapporter 

 

Rapport nr. 25/2013 Ulla Schmidt 

Rapport fra konferansen Liminal Protestantism. European Protestantism in 

Times of Change 24.-27.4.2013 i Doorn, Nederland 

 

Rapport nr. 27/2013 Trond Bakkevig  

Rapport fra reise til Jerusalem 21.-28.10.2013 (u.off. §14.1)  

 

Rapport nr. 31/2013 Trond Bakkevig  

Rapport fra møte i Sant’Egidio 29.09-02.10, 2013 i Roma 

 

Rapport nr. 33/2013 Leif Tore Michelsen  

Rapport fra opphold som observatør ved FNs generalforsamling 2013 

 

Rapport nr. 35/2013 Trond Bakkevig 

Rapport fra reise til Jerusalem 8.-11.12.2013 (u.off. §14.1)  

 

Rapport nr. 36/2013 Guro Almås  

Rapport fra besøk hos ELCSA 12.-17. oktober 2013  

 

Vedtak:  

Rapportene tas til orientering. 
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MKR/AU 04/14 MKR-møtet 26.-27. februar 2014 

 

MKR/AUs behandling: 
 

I anledning MKR-møtet i februar er det planlagt et besøk til synagogen for å møte representanter 

for Det Mosaiske Trossamfund. MKR/AU ba sekretariatet vurdere om MKR og DMT kan 

komme med en felles uttalelse om jødeparagrafen, koplet til grunnlovsjubileet.  

 

MKR/AU diskuterte også to mulige uttalelser på MKRs møte, en om asyl-problematikken og en 

om seksuelle minoriteters menneskerettigheter. Begge sakene er aktuelle i forhold til 

menneskerettighetssaken på Kirkemøtet, og sekretariatet ble bedt om å forberede uttalelsene. 

 

Vedtak: 

1. MKR/AU godkjenner den foreslåtte sakslisten for MKR-møtet 26.-27. februar 2014 med 

forbehold om eventuelle tilleggssaker.  

 

2. MKR/AU ber sekretariatet forberede forslag til tre uttalelser til MKR-møtet 26.-27. februar 

2014. 

MKR/AU 05/14 Religionsdialog/religionsteologi (mulig KM-sak 2015) 

 

MKR/AUs behandling: 

Sven Thore Kloster innledet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har jobbet med dette temaet en 

tid. Arbeidsoppgavene har bestått av tekstproduksjon av ressursmateriell og strategisk tenkning 

om hva en KM-sak i 2015, evt. 2016, kan være. 

Det ble i samtalen understreket at Egede instituttet har et relevant studieprosjekt gående om The 

Uniqueness of Christ, som er tenkt avsluttet før KM-saken. Særlig viktig er instituttets kontakt 

med evangelikale miljøer. 

Tanken er ikke at KM vedtar en egen plan, men det er ønskelig med et relativt omfattende vedtak 

som tolker og gir en retning, og med utfordringer til ulike adressater. Det er viktig at en ny KM-

sak om religionsteologi og religionsdialog ses i sammenheng med tidligere KM-saker om 

religionsdialog og misjon. 

 

Vedtak: 

1. MKR/AU ber om at arbeidet med å forberede en eventuell KM-sak om religionsteologi og 

religionsdialog i 2015/2016 fortsetter i tråd med de innspill som fremkom i møtet.  

 

2. Som ledd i dette ber MKR/AU om at det tas initiativ overfor Bispemøtet om å utvikle 

relevante veiledningsressurser til kirkelige handlinger.  
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MKR/AU 06/14 Prosess – Handlingsplan for samarbeid med Den 

evangelisk-lutherske kirke i Brasil (IECLB) og Den evangelisk lutherske kirke 

i Jordan og Det hellige land (ELCJHL) 

 

MKR/AUs behandling 

MKR/AU gav følgende innspill som sekretariatet tar med seg i det videre arbeidet med 

handlingsplaner: 

 

IECLB: 

 Trosopplæring  

 Diakoni 

 IECLBs erfaring med tverrfaglig arbeid  

 Misjonal identitet  

 Reformasjonsjubileet. 

 

ELCJHL: 

 - Vi må vi huske at dette er en meget liten kirke som lever under okkupasjon. 

 - Utvikle en Code of Conduct for reiser 

 - Kvinneprosjektet med bl.a. workshops. 

 - ELCJHLs økonomiske situasjon, egen offersøndag initiert av BM og KR/MKR? 

 

I forhold til begge kirkene er det viktig at handlingsplanene trekker inn et bredt spekter av norsk 

engasjement/aktører. 

 

Vedtak: 

1. MKR/AU ber sekretariatet arbeider videre i tråd med de innspill som ble gitt i møtet. 

 

2. MKR/AU ber om at ferdig utkast til konkret handlingsplan for samarbeid mellom IECLB og 

Dnk i perioden 2015-2017 legges fram på MKRs møte i september 2014 og behandles i 

forbindelse med IECLBs synoderådsmøte 15.-19. oktober 2014.  

 

3. MKR/AU ber om at ferdig utkast til konkret handlingsplan for samarbeid mellom ELCJHL 

og Dnk legges fram på MKRs møte i november 2014.  

MKR/AU 07/14 Årsplan 2014 for MKR 

 

MKR/AUs behandling: 

MKR/AU gav gode tilbakemeldinger på sekretariatets forslag til planer og prioriteringer for 

2014. Det ble understreket at planen virker gjennomtenkt og avspeiler et godt samsvar mellom 

MKRs oppdrag og prioriteringene. De prioriterte områdene uttrykker en bredde i arbeidet som 
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også kan finne gjenklang i ulike menigheter/kirkelandskap og ulike miljøer. Nye nettsider og god 

kommunikasjon er viktig.  

 

Vedtak: 

MKR/AU er godt fornøyd med den foreslåtte årsplanen for Avdeling for økumenikk og 

internasjonale spørsmål 2014. 

MKR/AU 08/14 Mandat for utvalg som skal revidere anbefalinger om 

kirkeasyl 

 

MKR/AU gav sin tilslutning til sekretariatets forslag om å nedsette er arbeidsgruppe som skal 

revidere anbefalinger om kirkeasyl, og kom med forslag til personer som kan spørres om å bli 

med i arbeidsgruppen. 

 

Vedtak:   

MKR/AU ber om at det opprettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å revidere anbefalingene til 

menighetene om kirkeasyl fra 1998. MKR/AU ber om at arbeidsgruppen leverer et forslag til 

reviderte anbefalinger som MKR kan behandle på møtet i november 2014.  

MKR/AU 09/14 Ekteskapsforståelsen i et evangelisk luthersk perspektiv 

(KM-sak)   

 

MKR/AUs behandling: 

 

Sakspapiret til KR var dessverre ikke ferdig til AU-møtet. MKR/AU hadde likevel en samtale om 

saken hvorledes økumeniske erfaringer kan bidra til en god håndtering av saken før, under og 

etter Kirkemøtet. 

 

 

MKR/AU 10/14 Eventuelt 

 

Kjetil Aano, som har vært ex-officio-medlem av MKR pga. sitt verv i KV, går ut av MKR i og 

med at han ikke ble gjenvalgt til KVs sentralkomité i høst. Han er derfor heller ikke valgbar på 

Kirkemøtet til en ny lederperiode i MKR. Nestleder i MKR har også nylig trukket seg. MKR/AU 

drøftet denne situasjonen. 

 

Innspill til nye lederkandidater til MKR gis til nominasjonskomiteen ved Gerd Karin Røsæg. 
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Vedtak: 

 

1. MKR/AU foreslår for MKR på februarmøtet å velge Kristine Sandmæl som nestleder fram 

t.o.m. Kirkemøtet i april. MKR/AU foreslår at rådet velger nestleder for resten av perioden 

etter at man ser hvem Kirkemøtet velger som leder. 

 

2. Regelverket ble diskutert, og MKR/AU merker seg at det nok ikke har tatt høyde for den 

situasjonen som nå har oppstått (ved at leder opphører å være ex-officio-medlem innenfor sin 

valgperiode (to år) og følgelig heller ikke kan gjenvelges). MKR/AU ser behovet for å se på 

regelverket på dette punktet. 

 

 

 

 

Neste møte i MKR/AU: Onsdag 14. mai 2014, kl. 10-14 på møterom Borg, Kirkens hus.   

 


