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Sammendrag  

Sekretariatene i Mellomkirkelig råd (MKR) og Human-Etisk Forbund (HEF) foreslår at 

det opprettes ei bilateral kontaktgruppe mellom HEF og Dnk. Fra kirkelig side vil det 

være MKR som følger opp kontaktgruppas arbeid, oppnevner medlemmer og ivaretar 

sekretariatsfunksjoner. 

 

I tråd med praksis fra de andre bilaterale kontaktgruppene foreslås det at MKR oppnevner 

7 medlemmer fra kirkelig side, og at disse velges for en fireårsperiode. Jf. praksis i de 

andre kontaktgruppene vil det være mulig å bli gjenvalgt én gang, dvs. sitte maks to 

perioder (8 år). 

 

Hensikten med en bilateral kontaktgruppe mellom Dnk og HEF vil være å skape en 

møteplass hvor en kan føre en lengre og mer substansiell samtale over tid om aktuelle 

temaer som berører begge tros- og livssynssamfunn, legge til rette for økt forståelse 

mellom Dnk og HEF, samt å skape en bredere forankring av dialogen mellom de to tros- 

og livssynssamfunnene.   

 

 

Forslag til vedtak  

 
1. MKR ønsker at det etableres en bilateral kontaktgruppe mellom Dnk og HEF. 

  

2. Sett fra Dnks side er hensikten med en bilateral kontaktgruppe Dnk-HEF å skape en 

møteplass for en lengre og substansiell samtale over tid om aktuelle temaer som 
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berører begge tros- og livssynssamfunn, legge til rette for økt forståelse mellom Dnk 

og HEF, samt å skape en bredere forankring av dialogen mellom de to tros- og 

livssynssamfunnene.   

 

3. Som for de andre bilaterale kontaktgruppene oppnevnes kirkelige medlemmer for en 

fireårsperiode med mulighet for gjenvalg én gang. 

 

4. MKR oppnevner for perioden 2014-17 følgende personer som kirkelige medlemmer 

til kontaktgruppa mellom Dnk og HEF: 

 

- Generalsekretær i MKR 

- Atle Sommerfeldt (biskop i Borg) 

- Oddbjørn Leirvik (prof. i teologi, UiO) 

- Ole Inge Bekkelund (avdelingsdirektør for Avdeling for kirkeordning i KR) 

- Peder Gravem (prof. em. MF. Bosatt i Hamar)  

- Anne Berit Evang (prest, Grorud) 

 

MKRs rådgiver for interreligiøse relasjoner fungerer som sekretær for kontaktgruppa 

på kirkelig side. 

 

 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Opprettelsen av en ny kontaktgruppe vil innebære noen utgifter til møter, samt noen 

administrative ressurser. Dette er det budsjettert for i inneværende år.  
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