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Referat fra møte i SMM-rådet 12. desember 2013 
 

Sted: Misjonsalliansens hovedkontor 

 

 

Til stede: 
 

Hans Aage Gravaas, Stefanusalliansen  

Marianne Haugerud, Stefanusalliansen  

Jeffrey Huseby, NMS  

Anne P. Vedum, NMS 

Grethe Matre, Misjonsalliansen 

Arnt H. Jerpstad, Misjonsalliansen 

Raag Rolfsen, Areopagos 

Tore Laugerud, Areopagos 

Mari-Anne Nybraaten, Normisjon 

Rolf Gunnar Heitmann, Israelsmisjonen 

Jorunn Andestad Langmoen, Israelsmisjonen 

Heidi Westborg Steel, HimalPartner  

Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig råd  

 

 

Forfall: Rolf Kjøde, Normisjon, Terje Holmedahl, HimalPartner, Jens-Petter Johnsen, 

Kirkerådet 

 

 

Vara: Espen Hasle, Normisjon 

 

 

Saker: 

 
11/13: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

 

12/13: Godkjenning av referat fra møtet 25. september 2013 

 

Vedtak: 

Referatet fra møtet 25. september 2013 ble godkjent. 

 

Dato:  08.10.2013 Vår ref: 11/162-20 KHA Deres ref:  
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13/13: Orienteringssaker   

1. Misjon i Kirkenes verdensråd (KV) – Glimt fra KVs generalforsamling i Busan 

Presentasjon utsatt til neste møte, men viktige stikkord er: 

- KV har et større fokus på misjon enn noensinne  

- Tydeligere enn før på evangeliseringsdimensjonen  

- Helhetlig misjon blir bekreftet som felles plattform for den globale kirke 

- WEA og Lausanne står i stor grad sammen med KV i misjonsforståelsen 

 

2. LVFs Mekong Mission Forum (MMF) 1.-4. mai 2014 

 

Daglig leder SMM er invitert til dette. Ønsker i den forbindelse å få en oppdatert 

oversikt over SMM-org. arbeid i Mekong-området. 

Areopagos: Var med å opprette MMF. Mulig relatert arbeid i sørvest-Kina 

(Yunnan). Lutheran Theological Seminary (LTS) i Hong Kong har studenter fra hele 

Mekong-regionen. 

NMS: Thailand (flest utsendinger pr. i dag), Laos, mulig Burma, kontakt NMS’ 

stedlig rep. for Mekong for mer info. 

Normisjon: Kambodsja bl.a. fred og forsoningsarbeid, storytelling, IMI-kirken 

involvert, mulig oppstart i Burma. 

Misjonsalliansen: Vietnam: mennesker med funksjonsnedsettelse, landsbyutvik-

ling, mikrofinans (40 000 familier). Kambodsja: samarbeid med World Renew om 

utviklingsprosjekter i Kina, inn mot Burma. 

Stefanusalliansen (SAINT): Inn mot Burma og Vietnam menneskerettighets (MR)-

prosjekter + lokale kirker, studietur til Burma i mars, kursing av lokale ledere på 

deres MR, minoritetsproblematikk. 

3. Økumenisk misjonskonferanse i Stavanger 30.10.-02.11.2014  

Eget infobrev kommer fra NORME og Norges Kristne Råd. 

 

4. Oversikt over misjonsavtaler 

Minner om vedtaket fra forrige SMM-rådsmøte: «Organisasjonene sender inn til 

SMM sentralt oversikt over sine misjonsavtaler (per 1. jan.) innen 1. februar hvert 

år.»  

5. Menighetsbyggende prosjekter  

Etter klargjøringene om SMM-utvalget i Borg (jf. utsendt referat fra SMM-utvalget i 

Borg) fortsetter SMM oppfølgingen av vedtaket om Menighetsbyggende prosjekter 

etc. fra SMM-råds møte 25.9.13 

 

6. Oversikt over SMM-organisasjonenes «Disability-prosjekter»  

Har alle levert denne? Jf. oppfordring fra inkluderingsrådgiverne i Dnk om å lage 

en». SMM-organisasjonenes ble oppfordret til å sende inn relevante prosjekter til 

SMM sentralt innen 11. okt.  

 

7. Seminar om kristen bistand og urfolk 19. nov. hos NORAD  

Normisjon, Misjonsalliansen, NMS, misjonsrådgivere i Nidaros, Sør-Hålogaland og 

daglig leder SMM deltok. 
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8. SMM-organisasjonenes urfolksengasjement  

Påminnelser: Svar til Olav Svanholm på forespørsel om SMM-organisasjonenes 

urfolksengasjement. Viktig at forespørsler blir videre sendt til rette vedkommende i 

org. Digni har oversikt over hvilke prosjekter som er urfolksrelatert. 

Hva er neste steg for å få flere urfolksrelaterte prosjekter? 

 

9. Ressursmaterialet om dialog i konfirmasjonsundervisningen  

Info fra Berit/Areopagos: Materiell utdelt. 

 

10. Rapport fra evaluering av vennskapsmenigheter i Dnk, vedlagt. 

Statistikken ikke helt oppdatert. Flere menigheter som har vennskapsrelasjoner enn 

det som er registrert. MKR/SMM vil arrangere konferanse for org. og menigheter 

som har Midtøsten-engasjement. 

. 

11. Nytt fra misjonsrådgiverne i bispedømmene + SMM sentralt.  

Kort muntlig gjennom gang av alle BDene. «Misjon til forandring»-heftet kommer i 

revidert utgave og nytt opptrykk (også digitalt) før nyttår. Se særlig utvidet del til 

samtale om misjon i stab, råd og foreninger, kap.6. Vær med og hjelp til så dette blir 

brukt til bevisstgjøring om misjon i dag! 

 

12. SMM-råds datoer 2014: 

19. mars kl. 09.30-14.30 på Kirkens hus.   

11.-12. juni på Hamar. Fellessamlingen 2014 

24. sept. kl. 09.30-14.30 hos Israelsmisjonen. 

10. des. kl. 09.30-14.30 på Kirkens hus. 

 

NB. Rådet ønsker fra nå av å la organisasjonene være vertskap på annet hvert møte. 

Tidspunktet er også forskjøvet litt så det korresponderer med fly fra Stavanger.  

 

13. Ny rådgiver i Den norske kirkes nord/sør-info i MKR  

Janne Dale Hauger kom på besøk i møtet: Samarbeidet mellom misjonsorganisa-

sjonene-Dnk og Nord/sør-info har en felles historie. Man kan søke Nord/sør-info om 

støtte til infoarbeid og besøk fra sør. 

Felles plattform SMM/ Nord/sør-info: «Styrke Dnks globale identitet og 

verdensvide oppdrag».  

  

14. Menneskerettighetssaken i KM 2014 

Hovedfokus: Hva er kirkens spesielle ansvar ifht. menneskerettigheter/brudd?  

Moralsk pliktbærer kontra juridisk pliktbærer. 

Innspill Heidi: Tas også forebyggende MR-arbeid opp?  

Espen: Hva med barnekonvensjonen, for eksempel om barns rett til åndelig 

utvikling? 

 

Vedtak: 

SMM-rådet tar daglig leders oppdatering til orientering.  

 

14/13:  Misjonsstrategisk samtale  

Tema: «Hvordan hjelper vi forfulgte kristne best?»                                 

Hans Aage Gravås fra Stefanusalliansen og Sven Thore Kloster fra MKR innledet. 
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1. kvartalsmøte 2014: «Misjon i Norge - Hvordan forholder vi oss til mennesker med en 

annen tro i Norge? Areopagos har et hovedansvar for denne. 

 

15/13:  Tiltaksplan og budsjett for SMM-sentralt 2014 

Vedtak: 

Tiltaksplan 2014 tas til orientering og budsjett for SMM-sentralt godkjennes. 

Budsjettrammer behandles fra nå av i 3. kvartalsmøte. 

 

16/13: Ansvars og rollefordeling for SMMs regionale arbeid 

Se vedlagt forslag fra SMM/AU til revidering av «Sentrale føringer for SMMs regionale 

arbeid» jf. sak om dette på SMMs rådsmøte i september. 

Vedtak: SMM-rådet gir sin tilslutning til foreslått revidering 

 

17/13: «Hvordan oppleves Dnks siste vedtak om misjon (KM 07/12) i det praktiske 

samarbeidet?  

Utsettes til neste møte. Gen.sekr. i MKR Berit Hagen Agøy innleder. 

 

18/13 Eventuelt 

Bør SMM ta opp saken om evt. «forbønn/vigsels liturgi for likekjønnede»?  

SMM-rådet vurderer å ta en runde på drøfting av konsekvensene etter KMs behandling 

av saken i april. 

 

 


