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Religionsdialog/religionsteologi (mulig KM-sak 
2015) 

 

Sammendrag  

Det ble i 2013 – bl.a. som en oppfølging av KM-saken om misjon – satt ned ei bredt 

sammensatt arbeidsgruppe som har begynt å forberede en mulig KM-sak til 2015 om 

religionsdialog og religionsteologi. Arbeidsgruppa har startet tekstproduksjon av diverse 

ressursmateriell som kan følge en KM-sak. I tillegg arrangerte MKR sammen med BM 

og Egede Instituttet en konsultasjon om luthersk selvforståelse i religionsmøtet i 

desember 2013. Bidrag fra denne konsultasjonen er også tenkt inn i ressursmateriellet. 

 

Det som planlegges av ressursmateriell, er som følger: 

 

1) En artikkelsamling (utgitt på Verbum) med religionsteologiske essays og artikler. 

2) Nettside: Erfaringsdatabase med praktiske ressurser for lokale dialoger  

3) En veiledning om kirkelige handlinger i en flerreligiøs kontekst. Bispemøtet har 

ansvaret for å utvikle denne. 

4) En samling med tekstrefleksjoner: bibelske tekster lest med dialogiske briller.  

 

MKR/AU ba på sitt møte 22. januar 2014 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». (Sak MKR/AU 05/14) 

 

Fordi ressursmateriellet blir såpass omfattende, tenker sekretariatet at selve KM-

sakspapiret kan være ganske kortfattet, men med et strategisk fokus og forslag til vedtak. 

MKR bes om å ta stilling til om det skal forberedes en KM-sak om religionsteologi og 

religionsdialog til 2015, og videre komme med innspill til hva en slik sak bør 

vektlegge/handle om/ha som forslag til vedtak.  

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 17/14 
Oslo, 26.-27. februar 2014 
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Forslag til vedtak  

 
1. Mellomkirkelig råd ber om at det forberedes en sak om religionsteologi og 

religionsdialog til KM 2015, og at det arbeides videre med et saksdokument i tråd 

med de innspill som framkom i samtalen, som MKR får til førstegangsbehandling på 

sitt rådsmøte i september 2014. 

 

2. Mellomkirkelig råd ber om at et KM-saksdokument særlig må fokusere på følgende: 

- 

 

3. Mellomkirkelig råd viser til at det er startet et arbeid med å utvikle relevant 

ressursmateriell om religionsteologi og religionsdialog, og ber om at dette blir 

publisert til KM-saken 2015. 

  

4. Mellomkirkelig råd takker BM for at de vil utvikle en veiledning til «kirkelige 

handlinger i en flerreligiøs kontekst» i anledning KM-saken i 2015, og ser fram til å 

samarbeide med BM om dette. 

 

 

 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Forberedelse av en KM-sak om religionsteologi og religionsdialog vil innebære noen 

ressurser.  

 

Utviklingen av ressursmateriell vil kreve både arbeidsressurser og ressurser til 

trykking/utgivelse. 
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