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Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
10.-11.09.2015 

Samisk hus og Kirkens hus, Oslo 

 

Til stede:  

Erling J. Pettersen (leder/BMs representant), Leif Christian Andersen, Helga Haugland 

Byfuglien (LVF-representant) (under sakene 14 (LVF, KEK), 15, 16, 18, 22, 23, 24 og 26: Uttalelse 

om Armenia), Berit Nøst Dale (vara for Cathrine Waaler Halstensen), Stephanie Dietrich (TN-

leder) (under sakene 14, 20, 24, 26: Uttalelse om Armenia), Kjetil Drangsholt, Anne Marie 

Helland (KNs representant) (under sakene 13, 19 og 21), Hilde Nygaard Ihle, Oddhild 

Johnsen Klevberg, Kjell Nordstokke, Eilert Rostrup (KISP-leder) (under sakene 13, 19, 21 

og 26: Uttalelse om Armenia), Kristine Sandmæl, Bjørn Solberg, Andreas Henriksen 

Aarflot (KEK-representant) (under sakene 14 (LVF, KEK), 15, 16, 18, 22, 23, 24, Sak 26: Uttalelse 

om Armenia)  

Forfall:  

Marianne H. Brekken, Cathrine Waaler Halstensen, Anne-Lise Brenna Ording, Jenny 

Skumsnes Moe (LVF-representant) og Ann-Mari Aas 

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Beate Fagerli, Liv Janne Dehlin, Knut Hallen, 

Janne Dale Hauger, Jens-Petter Johnsen, Vidar Kristensen, Gina Lende, Susanne 

Lende, Einar Tjelle og Jon Aalborg 

 

 

Etter lunsj den 10. september var det felles rådsmøte med Samisk kirkeråd på Samisk 

hus. 

 

Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder 

Erling J. Pettersen. 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 
Oslo, 10.-11. sept. 2015 
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MKR 13/15 Protokoller  

 

1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 5.-6. mars 2015 

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 28. mai 2015 

 

Vedtak: 

Protokollen tas til etterretning. 

MKR 14/15 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Norges Kristne Råd (NKR)  

MKRs behandling: 

Det var et svært godt rådsmøte i Bergen. NKR har utviklet en god en samtaleform 

preget av konsensustenkning hvor det også er mulig å ta opp vanskelige og sensitive 

spørsmål. Rådsmøtet valgte Terje Aadne fra Baptistsamfunnet til ny styreleder. Berit 

Hagen Agøy ble nestleder. 

 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar protokoll fra NKRs Rådsmøte 16.-17. mars 2015 og protokoll 

fra styremøte i Norges Kristne Råd 2. juni 2015 til orientering. 

 

Konferansen av europeiske kirker (KEK) 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

 

Rapport fra styremøte i KEK 24.-25. mars 2015 i Brussel  

Rapport fra møte i eksekutivkomiteen i CCME 24.–25. april 2015 

 

Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar Rapport fra konsultasjon mellom CPCE og PCPCE, Sibiu 27.-

30.6.2015 til orientering. 
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Kirkenes verdensråd (KV) 

MKRs behandling: 

Det ble påpekt at det er lite penger til det løpende teologiske arbeidet i KV, for 

eksempel til regelmessige møter i Faith and Order-nettverket. Kan man vurdere å 

bevilge mer OVF-penger til slikt arbeid? 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

 

Commission of the Churches on International Affairs 2015 Summary 

Rapport fra møte i Faith and Order kommisjonen, Caraiman Kloster, Romania, 17.-

24. juni 2015 

Rapport fra KVs Ecumenical Theological Educations rundbordsmøte i Genève, Sveits 

16. juni 2015 

 

Det lutherske verdensforbund (LVF) 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar saken og følgende dokumenter til orientering: 

 

Rapport fra Manchester (Luther King House): “Seeking Conviviality – Re-forming 

Community Diakonia in Europe 

Rapport fra møte i den internasjonale luthersk-ortodokse dialogkommisjonen, Rhodos 

28.4.-5.5.2015 

Rapport fra Det lutherske verdensforbunds europeiske kirkelederkonsultasjon, 

Trondheim 11.-14. mai 2015 

Rapport fra Det lutherske verdensforbunds rådsmøte 18.-22. juni 2015 i Genève 

Brev fra LVFs generalsekretær om flyktningsituasjonen 

 

Porvoo 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar Rapport fra Porvoo Pilgrimage til Santiago de Compostela 22.-

30. august, 2015 til orientering. 

MKR 15/15 Orienteringssaker  

1. Årsrapport 2014 Det norske menneskerettighetsfond  

2. Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 21.-27. september 2015  

3. Globale perspektiver i oppfølgingen av KM-saken om Kirke og helse  

4. Rapport fra Church of Scotlands generalforsamling   

5. Rapport fra Kairos-konferanse i Sør-Afrika  

6. Klimaarbeid  

7. Årsmelding for Kirkens Nødhjelp 2014  

8. Midtøsten-saker (muntlig) 

9. Sri Lanka (muntlig)  
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10. Samarbeid med Pinsevennene (muntlig) 

11. Oppnevning til KISP og TN (muntlig) 

12. Flyktningkrisen 

MKRs behandling: 

 

Ad pkt 2: 

Når det gjelder Kirkeuka, er det gjort en ny vri i år. I stedet for å invitere profilerte 

gjester fra Israel og Palestina har vi valgt å heller bruke ledsagere som ressurs-

personer. Med dette håper vi å nå bedre ut til nye tilhørergrupper i ulike deler av 

landet. Vi har også sterkere oppfordret menighetene til forbønn, Luthersk 

Kirketidende har et helt temanummer om muren, og det er en del artikler i Nytt Norsk 

Kirkeblad om temaet. Dermed satser vi på å ta ambisjonsnivået (i betydningen 

politiske møter med kjente debattanter) litt ned, men heller nå lenger ut i menighetene.  

 

Ad pkt 7: 

Kjetil Aano er valgt inn i KNs styre.  

Representantskapet satte ned en arbeidsgruppe som skal se på hvorledes eierskapet og 

oppdragsgiverrollen forstås.  

 

Ad pkt. 8: 

Midtøsten-saker: Generalsekretæren orienterte om samarbeidet med Den evangelisk 

lutherske kirke i Jordan og Det hellige land, om samarbeidet mellom KV, KN og 

MKR og om økonomisk støtte fra UD. Arbeidet med å finansiere Middle East Council 

of Churces er også på vei opp; bidragene begynner å komme. Situasjonen på Augusta 

Victoria-sykehuset er noe usikker etter at den tidligere direktøren dessverre døde i vår. 

Stiftelsen Oljeberget fikk avslag fra UD på søknad om støtte til bygging av ny 

geriatrisk avdeling.  

 

Ad pkt. 12:  

Anne-Marie Helland orienterte om flyktningkrisen på bakgrunn av nylige besøk til 

Midtøsten og Øst-Europa. Kirkens Nødhjelp ønsker å bidra til at det blir mobilisert 

bredt i menighetene, både når det gjelder menneskelige og økonomiske ressurser. KN 

oppretter en idébank på Fasteaksjonens nettsider hvor menigheter kan melde inn gode 

ideer for lokalt engasjement. Viktig å dreie engasjementet bort fra primært innsamling 

av klær og ting til andre former for engasjement uten å frata menighetene eierskap til 

responsen på denne krisen.  

 

Det ble utvekslet informasjon om hva som skjer i menighetene lokalt, og utfordringer 

ble løftet fram. Det ble også diskutert hvordan vi som kirke kan ha en dynamisk 

respons og møte en krise som handler om anstendighet og verdier. 

 

MKR-15/15 Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  

MKR 16/15 Referatsaker  

 

1. Protokoll fra møte i TN 18.-19.03.2015  
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2. Protokoll fra møte i KISP 09.-10. april 2015  

3. Protokoll fra utvalgsmøte i Den norske kirkes nord/sør-informasjon 09.03.15  

4. Referat fra møte i SMM 25.03.15 (vedlagt) og Fellessamling SMM 26.-27. mai 

2015 (muntlig)  

5. Protokoll fra møte i Nådens Fellesskap 10.03.15  

6. Protokoll fra møte i KATLUSA 21.05.15  

7. Protokoll fra Kontaktgruppen mellom Human-Etisk Forbund og Den norske kirke 

16.02.15  

8. Referat fra møte i Kontaktgruppen med Buddhistforbundet 15.03.15  

9. Referat fra møte i Kontaktgruppen med Islamsk Råd Norge 26.05.15  

10. Protokoll fra møte i Kontaktgruppen med Det Mosaiske Trossamfund 11.05.15  

11. Protokoll fra KNs Representantskapsmøte 29. mai 2015  

12. Protokoll fra SKR 10.-11.03.15  

13. Protokoll fra møte i Kirkerådet 19. mars 2015  og 11.-12. juni 2015   

14. Referat fra rådsmøte i STL 26.2.15 og 04.06.15  

 

MKR-16/15 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 

MKR 17/15 Ungdom og økumenikk 

 

MKRs behandling: 

Innspill fra samtalen: 

 Ofte snakker vi om dette på nasjonalt plan. Hvordan konkretisere dette til lokale 

utfordringer/grep? 

 Viktig: Forholdet mellom praktisk økumenikk, praktiske møtesteder og en 

bevissthet på egen identitet og tro.  

 Ofte unngås konfesjonskunnskap/sakramentssyn i flere av våre 

ungdomsmiljøer/organisasjoner 

 Godt eksempel fra Bjørgvin: «Kyrkjeskule for vaksne»: Hva tror vi selv – hva tror 

andre?  

 Ung Dialog (Stavanger): I denne interreligiøse sammenhengen blir vi bevisstgjort 

på egen kristen tro. 

 Mange ungdommer er selv usikre og trenger en «dialog med seg selv». 

 Vi begynner nå å se frukter av trosopplæringen.  

 

MKR-17/15 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet om å følge opp rekruttering til økumeniske 

konferanser og råd i samarbeid med Ufung for å sikre ungdomsdeltakelse.  

 

2. Mellomkirkelig råd støtter Ufungs planer for et møte med ungdomsdelegater i 

forbindelse med Kirkenes verdensråds (KV) sentralkomitémøte i Trondheim i 

2016, og ber sekretariatet om å følge opp ungdomsarbeidet i KV.  
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3. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet om å samarbeide med Kirkenes verdensråd, 

Norges Kristne Råd, våre nordiske søsterkirker og Ufung for rekruttering av 

stewards til Kirkenes verdensråds sentralkomitémøte i Trondheim 2016.  

 

4. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet om å følge opp et nordisk samarbeid i regi av 

LWF Global Young Reformers 2015-2017, med fokus på ungdom fra 18 til 30 år. 

MKR 18/15 KM-sak om Religionsmøte og religionsdialog (2. 

gangs behandling) 

 

MKRs behandling: 

Rådet tok med seg den svært gode samtalen fra fellesmøtet med Samisk kirkeråd om 

religions- og tradisjonsmøter ut fra samiske erfaringer.  

 

Sakspapiret er under utarbeidelse, og rådet konsentrerte seg derfor om å gi innspill til 

tematikk som er viktig å få med i KM-saken, snarere enn å kommentere detaljer i 

dokumentet. Både Kirkerådet, Bispemøtet, SMM og Teologisk nemnd skal gi innspill 

til MKR, og MKR og KR får saken til avsluttende behandling i november-desember. 

 

Det er skjedd en arbeidsfordeling slik at Bispemøtet arbeider med en sak som går i 

retning av en veileder til menighetene rundt kirkelige handlinger i en multireligiøs 

kontekst. Det arbeidet er godt i gang. Det er ikke tenkt at denne veiledningen skal til 

Kirkemøtet, og punkt 6 i det foreslåtte vedtak tas derfor ut. 

 

Innspill som kom fram i samtalen: 

 

 Tydeliggjøring av lokale dialoger/hverdagsdialoger og erfaringer fra 

dialogsentrene 

 Klargjøre forskjeller mellom nasjonale og lokale dialoger 

 Behovet for å skape «trygge rom» 

 Ungdomsperspektiver 

 Misjonens dobbelhet: dialogiske erfaringer med interreligiøse møter – men 

også konflikter i religionsmøtene. 

 Balanse mellom hensynet til kirkens behov for selvforståelse og identitet og 

samfunnets behov for gode relasjoner mellom ulike kulturer. 

 Samfunnet preges av at religionsmøtet er et kulturmøte, og det handler om 

velferd og helse – koblinger til KM-sak om kirke og helse 

 Pedagogisk og språklig bearbeiding av KM-sakspapiret 
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MKR-18/15 Vedtak:    

 

I. Mellomkyrkjeleg råd ber Kyrkjerådet fremme saka «Religionsmøte og dialog» 

til Kyrkjemøtet i 2016. 

 

II. Mellomkyrkjeleg råd ber sekretariatet innarbeide rådets innspel i saka til 

Kyrkjemøtet. 

 

 

III. Mellomkyrkjeleg råd føreslår for Kyrkjerådet å fremje forslaget til vedtak i 

Kyrkjemøtet i 2016 ut frå desse forslagspunkta:  (vil formulerast ferdig til 

rådsmøta i nov./des.) 

 

1. Eit punkt der ein forklarar tilhøvet mellom kyrkja sitt unike 

misjonsoppdrag og det at vi høyrer saman med alle menneske med ulike 

livssyn og religionar. Noko om kyrkja sitt menneskesyn og kultursyn. 

2. Eit generelt punkt om kor naudsynt det er at kyrkja finn sin plass i det 

fleirreligiøse samfunnet. Noko om Den norske kyrkja sin identitet, 

sjølvforståing og rolle som viktig samfunnsaktør. Noko om tilhøvet 

religion og samfunn etter grunnlovsendringane; kultur, tradisjon, 

religionsfridom mm. Kyrkja si kompetanse på religion og samfunn. 

3. Eit punkt om kor viktig det er at arbeidet med ny kyrkjeordning skjer i lys 

av problemstillingar knytte til det å vere kyrkje i eit økumenisk fellesskap 

og i eit fleirreligiøst samfunn.  

4. Eit punkt om at Kyrkjemøtet set pris på det dialogarbeidet som skjer i dag 

– og oppmodar til å styrkje det (ref. STL, kontaktgruppene, dialogsentre 

mm.) 

 Noko om at religionsdialogen kan styrkje vår egen tru og identitet 

som kristne. 

 Noko om dialogen sin verd for å skape gode mellommenneskelege 

relasjonar og eit godt og fredeleg samfunn.  

 Noko om religionsdialog som reiskap for motverke antisemittisme, 

islamofobi og anna framandhat. 

 

5. Kyrkjemøtet ber Bispemøtet i samarbeid med Teologisk Nemnd i 

Mellomkyrkjeleg råd og dei teologisk lærestadene om å arbeide vidare 

med religionsteologi i lys av Den norske kyrkas lære.  Det er særleg 

aktuelt å sjå på kva Den norske kyrkja lærer om jødedom og islam. 

6. Utgår 

7. Behov for auka kompetanse:   

 Kyrkjemøtet anbefaler boka Religionsteologi på norsk for tilsette og 

frivillige i Den norske kyrka. 

 Kyrkjemøtet oppmodar dei teologiske lærestadane til å styrkje 

arbeidet med religionsteologi og interreligiøs dialog.  

 Kyrkjemøtet ber Bispemøtet og Kyrkjerådet om å setje desse 

spørsmåla på dagsorden i etterutdanninga av kyrkjelege tilsette.  
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 Kyrkjemøtet ber om at det vert etablert rutinar for 

erfaringsutveksling mellom kyrkjelydar. 

 

8. Kyrkjemøtet oppmodar dei lokale kyrkjelydane til å skape møteplassar for 

dialog og samhandling mellom menneske med ulik tru og livssyn 

9. Kyrkjemøtet oppmodar dei lokale kyrkjelydane til å arbeide med å 

integrere religionsdialog i arbeidet med diakoni og trusopplæring.  

Dette arbeidet må gjerast synleg i planar og rapportering. 

Kyrkja og gudstenesta må kommunisere på fleire språk (avhengig av 

lokale tilhøve). 

 

10. Kyrkjemøtet ber om at etablering av kyrkjelege ressurssenter for 

religionsdialog i dei bispedømma som enno ikkje har slike, vert vurdert. 

MKR 19/15 Innspill til Årsplan 2016 

MKRs behandling: 

Rådet mener det er forståelig at MKR har behov for å spisse sitt mandat og 

virksomhetsomfang. Samtidig etterlyses en synliggjøring av hva som prioriteres vekk. 

Europapolitikken, misjonsforståelse samt en rekke samfunnsetiske spørsmål er 

eksempler på tema som ikke er løftet høyt opp. Det ble bemerket at det er viktig å 

legge til rette for erfaringsdeling av praksis i religionsdialogen og ikke kun fokusere 

på «negative tema» som antisemittisme og ekstremisme.  

 

MKR har flere viktige funksjoner som fortsatt bør ivaretas, herunder bl.a.:  

- Formidle impulser fra den verdensvide kirke gjennom de økumeniske 

organene 

- Nettverksarbeid – være en god nettverksaktør 

- Bidra med spisskompetanse på utvalgte tema 

- Rådet berømmer sekretariatets arbeid og peker på at det er krevende å ivareta 

disse brede og viktige saksfeltene i en stab som har hatt svært liten tilførsel av 

nye ressurser.  

- Det er ønskelig at underkomiteene til MKR møtes på tidspunkt som i større 

grad korresponderer med rådets møtetidspunkt.  

- Det er ønskelig at KISP fortsatt kan bidra til å sette dagsorden i MKR og bidra 

til nettverksbygging. 

- Det bør pågå en løpende evaluering av hvilke av MKRs arbeidsfelt som 

grenser opp mot nasjonale satsinger, og som det er mulig at andre instanser 

bør involveres i/ta over.   
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MKR-19/15 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber sekretariatet merke seg innspillene til arbeidet med årsplan for 

2016 som kom fram på møtet. 

MKR 20/15 Samarbeid med søsterkirker 

MKRs behandling: 

Biskop Munib Younans rapport ble særlig framhevet og anbefalt å lese.  

 

MKR-20/15 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd vedtar forslaget til avtaletekst med Den evangelisk lutherske 

kirke i det sørlige Afrika (ELCSA). 

  

2. Mellomkirkelig råd tar Rapport fra møte i COCOP, Beit Jala, 5.-7. mai 2015 til 

orientering. 

MKR 21/15 Den norske kirkes nord/sør-informasjon   

MKRs behandling: 

Rådet berømmer det gode arbeidet og den grundige rapporteringen i årsrapporten. 

Rådet anerkjenner utfordringen knyttet til skifte fra flerårige til ettårige avtaler, og det 

er derfor særskilt positivt at Den norske kirkes nord/sør-informasjon har fått et meget 

positivt svar fra Norad i forkant av den nye søknadsperioden.  

 

MKR-21/15 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd godkjenner årsrapporten for Den norske kirkes nord/sør-

informasjon for 2014. 

 

2. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet merke seg følgende innspill til ny søknad til 

Norad om informasjonsstøtte for 2016:  

 

- I den grad det er mulig, bør respons på flyktningkrisen tenkes i sammenheng 

med Norad-midlene  

- Det er en naturlig konsekvens av Norads utlysning at Nord/sør-info blir en mer 

integrert del av avdelingens arbeid i søknaden om støtte fra Norad i 2016. 

 

3. Mellomkirkelig råd delegerer ansvaret for å godkjenne søknad om 

informasjonsstøtte for 2016 (frist 1. nov 2015) til MKR/AU. 
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MKR 22/15 Oppnevning til Norsk teologisk samtaleforum i NKR 

fra 2016 til Rådsmøtet 2019 

MKR-22/15 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner Stephanie Dietrich og gjenoppnevner teologisk 

rådgiver Beate Fagerli som medlemmer av Norsk teologisk samtaleforum for perioden 

fra 2016 til NKRs rådsmøte 2019. 

MKR 23/15:  Nominasjon av delegater fra Dnk til LVFs 

generalforsamling 2017 i Namibia 

MKR-23/15 Vedtak:   

1. Mellomkirkelig råd foreslår følgende delegasjon til Det lutherske verdensforbunds 

generalforsamling i Windhoek, Namibia 2017, for endelig oppnevning i 

Kirkerådet: 

 

1. Mellomkirkelig råds leder (vara: nestleder) 

2. Kjetil Drangsholt, medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd og MKR 

(vara: Leif Christian Andersen, Stavanger bispedømmeråd og MKR)  

3. Jenny Skumsnes Moe, rådsmedlem LVF 2010-2017  

4. Helga Haugland Byfuglien, LVFs visepresident/rådsmedlem 2010-2017 

5. Harald Hegstad, professor MF, leder Oslo bispedømmeråd (vara: Vidar 

Haanes, professor MF) 

6. May Bente Anita Jønsson (26), medlem av Ufung og medlem av Saemien 

Åålmege  

MKR foreslår for KR at det delegeres til SKR å finne en samisk 

vararepresentant.  

7. Ingvild Lalim Bjørnøy (22), teologistudent MF, medlem LVF Global Young 

Reformers (Vara: Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby (25), 

teologistudent TF, LVF Global Young Reformers) 

 

2. Kandidaten fra Den norske kirke til LVFs råd må  etter nordisk koordinering  

foreslås på MKR/KRs møter i november/desember til valget på 

generalforsamlingen i LVF.  

 

3. Ut fra signaler fra LVF samt Dnks manglende kontingentinnbetaling kan vi ikke 

legge opp til en stor norsk delegasjon ut over de 7 formelle delegatene.  
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MKR 24/15 Dnks høringssvar til KV-dokumentet «The Church» 

MKRs behandling: 

Det viser seg at Den norske kirke er av de kirkene som følger opp denne saken godt, 

noe «Faith and Order» i Kirkenes verdensråd uttrykker glede over. Høringsfristen er 

utsatt til 31.12.2016 slik at flere kirker får mulighet til å respondere. 

 

Momenter som kom fram i samtaler, og som det må tas hensyn til i det videre arbeidet 

med høringssvar: 

 

 Embetsteologien må klargjøre og Dnks kirkes særtrekk forklares bedre. 

 Viktig at ekklesiologien ikke blir «ekklesiosentrisk» slik at «kirken i verden» 

blir underbetonet.  

 Kap. 4 er viktig. Diakoni må framheves. 

 Kirkene i sør: mangfold og perspektiver herfra er viktige. 

 

Forslag til høringssvar drøftes av Kirkerådet og Bispemøtet i høst, og synspunkter 

herfra oversendes Teologisk nemnd som arbeider videre med høringssvar. 

 

Rådet anbefaler at Kirkemøtet ikke drøfter selve høringsuttalelsen, men får en sak 

hvor de temaene i «The Church» som har særlig relevans for Den norske kirke, 

trekkes fram. Kirkemøtet inviteres til å drøfte disse. Synspunkter fra Kirkemøtet tas 

med i ferdigstillelsen av høringssvaret. 

 

MKR-24/15 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd ber om at rådets innspill tas med i det videre arbeid med 

høringssvaret. 

 

2. Mellomkirkelig råd oversender forslag til høringssvar til Kirkerådet og 

Bispemøtet.  

 

3. Mellomkirkelig råd anbefaler at KM får en sak i 2016 hvor tematikken i «The 

Church»-dokumentet med særlig relevans for Dnk drøftes. Synspunkter fra 

Kirkemøtet tas med i arbeidet med å ferdigstille høringssvaret. 

 

4. Mellomkirkelig råd vedtar endelig høringssvar i samråd med Bispemøtet høsten 

2016.   

MKR 25/15 Temagudstjenester høsten 2017 til markering av 500 

år siden starten av den lutherske reformasjonen 

Rådet mente at ideen om å finne noe som kan være landsdekkende og samtidig helt 

lokalt, er veldig god. Nå blir det viktig at hvert enkelt bispedømme følger opp dette. 

Fleksibilitet i veiledningsmateriell og studiemateriell bør legges tydeligere inn slik at 

flere kan bruke det, eksempelvis på små steder med få gudstjenester. 

Et hovedfokus må være å ikke være tilbakeskuende, men aktuelle i dag og reflektere 

den verdensvide kontekst. 
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MKR-25/15 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd gleder seg over forslagene til temagudstjenester og slutter seg til 

forslaget til vedtak til Kirkerådet.  

MKR 26/15 Eventuelle uttalelser 

MKR-26/15 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar følgende uttalelser som vedlegges protokollen: 

 

1. Folkemordet i Armenia 

2. Uttalelse om støtte til TV-aksjonen 2015 

 

- I tillegg ga Mellomkirkelig råd sin tilslutning til Samisk kirkeråds uttalelse «Norge 

har fortsatt mye ugjort i oppfølgingen av samiske rettighetsspørsmål». 

 

 

Neste møte i MKR: 24.-25. november 2015.  

 

 

 

Vedlegg:  

 

Uttalelser: 

1. Folkemordet i Armenia 

2. Uttalelse om støtte til TV-aksjonen 2015 


