
Katolsk-luthersk samtalegruppe (KATLUSA)   
 

Protokoll fra møte 3. desember 2013 kl. 11.30-13.00 

 

Akersveien, Oslo 

 

Til stede:  

Fra katolsk side:  

Arne Kirsebom, Jo Neve, biskop Bernt Eidsvig 
 

Fra luthersk side:  

Aase M. B. Cameron, biskop Ole Christian Kvarme, Trond Skard Dokka, Anne-May 

Grasaas og Einar Vegge  
 

Einar Tjelle (ref.) 
 

Forfall:  

Lars Erik Rikheim og Else-Britt Nilsen 

 

Biskop Bernt Eidsvig ledet møte. Dette var Trond Skard Dokkas siste møte, og han 

ble takket for sin lange fartstid og gode bidrag i KATLUSA. 

 

 

Sak 7/13: Innkalling og protokoll fra møtet i mai  

 

ble godkjent. 

 

 

Sak 8/13: Rapport fra kirkene: 

 

Den katolske kirke ved biskop Bernt Eidsvig: 
 

- Det ble informert om en overgrepssak, og hvordan dennee har blitt håndtert.  

- Det er arbeidet frem en pastoral handlingsplan og en beredskapsplan som inneholder 

prosedyrer når kirkelige medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle 

overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd. Biskopen tar gjerne imot reaksjoner 

på disse planene.  

- Stor glede over den nye katolske St. Johannes kirke (tidligere Bredtvet kirke) som dekker 

Groruddalen. Ved Requiem-messen for ofrene etter tragedien på Filippinene forrige 

fredag var det samlet 800 mennesker. Kirken gir også mulighet for slike større 

arrangement. Glad for fleksibiliteten fra Dnk.  

- Per i dag er 147.000 katolikker formelt registrert i Norge. 

 

Fra Den norske kirke ved biskop Ole Christian Kvarme: 
 

- Ny salmebok med bønnebok ble introdusert i (mange av) menighetene 1. søndag i 

advent. Et stort løft og med et økumenisk bredt tilfang av salmer. Ca. 30 % av 

salmene er «nye». (Biskop Bernt Eidsvig fikk en salmebok overrakt). 

- Bispemøtets uttalelse om Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv fra 17. 

oktober, er en krevende sak for vår kirke: 

http://www.kirken.no/?event=dolink&FamID=375555. 

Biskop Kvarme tilhører selv et mindretall i bispekollegiet som ønsker å videreføre 

en klassisk luthersk og økumenisk forståelse. Et flertall på åtte biskoper bryter 

http://www.kirken.no/?event=dolink&FamID=375555


med dette, ønsker å si ja til likekjønnet ekteskap og foreslår at det utarbeides en 

forbønnshandling for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap. Saken drøftes i 

Kirkerådet og siden i Kirkemøtet i april. Mulige tre utfall synes å være; a) ny 

vigselsliturgi for likekjønnede, b) ny ordning for forbønnshandling for 

likekjønnede eller c) at saken avvises.  

Det ble en samtale om denne saken. 

- Bispemøtet drøftet også sted for vielse. Nå skal dette gjøres i en kirke eller et sted 

godkjent av biskopen. En mer fleksibel praksis ønskes. I samtalen ble det 

understreket at det vil være viktig at kirken ikke bidrar til å forsterke sosiale 

skiller i samfunnet; en slags likeverdighet bør tilstrebes. 

- Dåpstallene i Dnk er sunket med 10 % de siste ti årene. Konfirmasjonstallene er 

mer stabile. Grunn til å reflektere over denne tendensen. 

- Et arbeid i gang internt i forlengelsen av NOU-en «Et livssynsåpent samfunn», 

blant annet i forhold til feltprest- og sykehustjenesten. Det siste er mest krevende. 

- Grunnlovsjubileet 2014: 23.2. planlegges en gudstjeneste i Oslo domkirke med 

økumenisk bredde. Det planlegges også et seminar i februar med tema: 

«Statsmakt, folkekirke, livssynsåpent samfunn». I slutten av august planlegges et 

700-årsjubileum for Oslo by (noe uenighet om hvilket årstall som er viktigst..). 

Økumenisk friluftsgudstjeneste, blant annet sammen med migrantmenigheter, er 

under planlegging.  

 

 

Sak 9/13 Nytt møte 

   

Dette ble satt til St. Hallvardsdag 5. juni 2013 kl. 12-16 i Oslo bispegård.  

 

Det forberedes en hovedsak om hvordan vi følger opp dagens seminar/rapport om 

From Conflict to Communion i vår kontekst de nærmeste årene, både praktiske 

innsteg og noen teologiske. Både inkarnasjonsteologi knyttet til nattverds-

/sakramentforståelsen og embetsteologi, særlig knyttet til forståelsen av bispeembetet, 

kan være nyttig å arbeide mer med.  

 

 

Sak 10/13 Hovedsak: «From Conflict to Communion; Lutheran-Catholic 

Commemoration of the Reformation in 2017» 

 

Dette ble arrangert som et åpent seminar kl. 13.30-16.00 med rundt 30 deltakere. Se 

eget program, samt manus. 

 

Vedlegg til protokollen:  

 

Biskop Ole Christian Kvarmes respons 

 

 


