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Saksdokumenter: 

Rapport fra Kirkenes verdensråds (KV) generalforsamling i Busan, Sør-Korea, 30. 

oktober-8. november 201 m/ vedlegg: Unity Document og Message 

Report of the General Secretary to the WCC Executive Committee 7–12 February 2014 

(jf. Årsplan for MKR for 2014) 

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

Syria i Genève januar 2014 

 

Saker i de økumeniske organisasjonene 

 

Kirkenes verdensråd (KV) 

 

 

Sammendrag 
 

Kirkemøtet i 2013 bad om å få en rapport om generalforsamlingen i KV i Busan 2013. 

(Se vedlegg). 

 

KVs sentralkomitémøte i juli 2014 vil vedta planer for oppfølging av generalforsam-

lingen, og det er først etter dette møtet vi får vite mer konkret hvorledes Busan skal følges 

opp av KVs stab og styrende organer, og hvilke forventninger man har til medlems-

kirkene. Noen ideer får vi imidlertid ved å lese KVs generalsekretærs rapport til møtet i 

eksekutivkomiteen som nylig ble holdt i Genève. I skrivende stund foreligger det ikke 

noen rapport fra dette møtet. 

 

Generalforsamlingen vedtok at ’Pilgrimage for Justice and Peace’ skal være det 

overordnede programmet – eller rettere sagt – perspektivet for hele KVs virksomhet i 

årene fram mot neste generalforsamling. All programvirksomhet skal nå bygge opp om 

dette perspektivet som utdypes i vedlagte interessante rapport fra Olav Fykse Tveit. 

 

MKR vil på sitt møte i september, som blir i Genève, få mulighet til å drøfte grundigere 

hva ’Pilgrimage for Justice and Peace’ innebærer for Den norske kirkes selvforståelse og 

arbeid. Vi vil da vite mer om KVs egne planer og få mulighet til å drøfte dem med KVs 

ledelse og stab. 

 

Men allerede i MKRs plan for 2014 er det innarbeidet perspektiver og aktiviteter som 

bygger opp om at vi som medlemskirke i KV skal delta på pilegrimsreisen som en kirke 

som arbeider for fred og rettferdighet. 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 02/14 
Oslo, 26.-27. februar 2014 
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KVs arbeid med fredsprosesser i Syria vil bli muntlig kommentert av generalsekretæren i 

møtet. 

 

 

Forslag til 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 har følgende innspill til oppfølgingen av ’Pilgrimage for 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. 
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Bakgrunn 
 

Oppfølging av ’Pilgrimage for Justice and Peace’ i MKRs årsplan for 2014 

 

KVs overordnede perspektiv for arbeidet framover lar seg lett innpasse i de 

målsettinger og den virksomheten som MKR allerede driver. 

 

1. Kirkelig enhetsarbeid   

KVs generalforsamling vektla at det er den verdensvide kirken som skal arbeide 

for fred og rettferdighet. Det er derfor viktig å forsterke enhetsbestrebelsene og å 

utruste KV, gjennom aktivt samarbeid med medlemskirkene, til å bli den ledende 

globale økumeniske organisasjonen. KV ønsker også å utvide samarbeidet ut over 

medlemskirkene, noe Busan-møtet var et godt eksempel på. Kirkene skal gi 

verden et felles vitnesbyrd og fred og rettferdighet, jf. Unity-dokumentet og 

Message fra Busan. 

 

For Dnk og MKR innebærer dette at vi fra vår side bevisstgjør oss på hva det 

betyr å tilhøre den verdensvide kirken, og hva forpliktelsen som medlemskirke i 

KV innebærer. Samtidig skal vi søke fellesskap ut over KV. Alle de økumeniske 

relasjoner Dnk har, spiller naturligvis med her. Økumenisk identitet og samarbeid 

er ikke minst viktig i en periode hvor Den norske kirke er inne i omfattende 

endringsprosesser og skal finne sin identitet som norsk ’folkekirke’. 

 

Eksempler fra årsplanen (7.1 og 7.2): 

 

 Utarbeide høringssvar til The Church 

 Arbeide videre med ’plan’ for økumenikk i Dnk 

 Refleksjoner og planlegging av reformasjonsmarkeringen 

 Gi teologiske og økumeniske innspill til arbeidet med ny kirkeordning 

 Styrke fellesskapet med våre tre søsterkirker 

 Starte opp samtale med pinsebevegelsen i Norge 

 

2. Religionsdialog og interreligiøst samarbeid  

KV vektlegger samarbeidet med alle mennesker ’av god vilje’ i arbeidet for fred 

og rettferdighet. Interreligiøs dialog er viktig i fredsarbeid, særlig i områder hvor 

religion er innvevd både i årsaker og løsninger til konflikter. Busan-dokumentene 

understreker også sammenhengen mellom enheten mellom kristne, fellesskapet 

mellom alle mennesker og hele skaperverket. 

 

Eksempler fra årsplanen (7.3): 

 Religionsdialog i Midtøsten 

 Videreutvikle dialogen mellom jøder, kristne og muslimer i Norge 

 Opprette ny dialog med Human-Etisk Forbund 

 Interreligiøst samarbeid knyttet til FNs klimatoppmøter 
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3. Fred og menneskerettigheter og vern om skaperverket 

Dette er et svært vidt område, og staben i MKR er opptatt av å videreføre det 

arbeidet MKR er gode på og konsentrere oss om noen områder framfor å spre oss 

på ’alle gode saker’. Det foreslås at vi i oppfølgingen av ’Pilgrimage for Justice 

and Peace’ i 2014 konsentrerer oss om noen områder. 

 

Eksempler fra årsplanen (7.4, 7.5 og 7.6)) 

 Klima 

 Fred og forsoning i Midtøsten 

 Trosfrihet og minoriteters rettigheter (inkl. arbeid med asylpolitikk) 

 Kjønn og reproduktiv helse i et menneskerettsperspektiv 

 

4. Misjon 

Oppfølging av kirkemøtesaken om misjon i 2012 går svært godt sammen med 

utfordringene KVs nye misjonsdokument Sammen på vei mot livet gir oss. Vi 

ønsker å styrke det økumeniske samarbeidet om misjon i Norge og forsøker også 

å knytte SMM-organisasjonene tettere til LVF og KVs arbeid med misjon. Det er 

også et mål å forsterke samarbeidet mellom SMM – KN og MKR for å 

synliggjøre sammenhengen mellom evangelisering, dialog og 

beslutningspåvirkning i den ’nye’ misjonstenkningen. 

 

Eksempler fra årsplanen (7.7) 

 Prostiturné i Bjørgvin sammen med SMM og KN 

 Økumenisk misjonskonferanse i Stavanger (Norme, NKR) 

 Styrke samarbeidet med teologiske læresteder (eks.: MHS-rektor til KVs 

misjonskommisjon?) 

 

5. Pilegrimsarbeid 

Etter at årsplanen ble sendt ut, har vi vært i kontakt med Nidaros pilegrimsgård 

og pilegrimsprest Einar Vegge, og vi planlegger et samarbeid hvor KVs 

’Pilgrimage for Justice and Peace’ kan være et perspektiv og en ressurs inn i 

pilegrimsarbeidet i Nidaros. 

Her ligger det også et potensiale for samarbeid om etisk turisme og 

pilegrimsreiser til Det hellige land. 

 

Vi undersøker om også Hamar kan kobles på dette arbeid. 

 


