
 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Arkivsak: 14/2643 - 8  (16/28299)   
   
 
 
Saksdokumenter: 

Protokollene fra styremøte i Norges Kristne Råd NKR 24. mai 2016 og 14. september 
2016.  
 

 

Nytt fra den verdensvide kirke - Norges Kristne Råd 
(NKR) 

 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar protokollene fra styremøte i Norges Kristne Råd NKR 24. mai 
2016 og 14. september 2016 til orientering. 
 
 
 
 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd MKR 26/16 

Oslo, 4.-5. oktober  
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STYREMØTE 
 
24. mai 2016 kl 10.00-16.00 
Oslo bispegård 
 
 

PROTOKOLL 
 
Medlemmer 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) 

Helga Haugland Byfuglien 
Petter N. Dille 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 
Den katolske kirke:      Ingrid Rosendorf Joys 
Frelsesarmeen:      Vibeke Krommenhoek (forfall) 
Metodistkirken:      Øyvind Helliesen 
Misjonsforbundet:    Øyvind Haraldseid (forfall) 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter) (forfall) 
Gruppen av ortodokse menigheter:  F. Johannes (Den ortodokse kirke i Norge) (forfall) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge) 
 
Andre medlemskirker/Observatører 
Den tyskspråklige menighet i Norge:   Sebastian Wilhelm 
Den greske orthodokse menighet:   F. Alexandros Loukatos 
Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg 
 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Rolf Ekenes  
 
Digni:      Jørn Lemvik 
 
 
TIDSPLAN 
10.00-12.15 Styremøte 
12.15-13.00 Lunsj 
13.00-16.00 Kirkeledermøte  
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Sak 41/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg Oppfølging 
Merknader    
Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   
 
Sak 42/16 Protokoller Vedlegg Oppfølging 
Merknader · Protokoll, styremøte, 08.03.16. 

· Protokoll og sakspapirer, AU, 03.05.16. 
x 
x 

 

Vedtak · Protokoll fra styremøte 08.03.16 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

· Protokoll fra AU 03.05.16 godkjent med følgende 
kommentarer: Kurs i «Endringsprosesser og 
nettverksorganisering» 10.06.16 er utsatt. 
Resterende oppnevninger til dialoggruppe om 
likekjønnet ekteskap: Den katolske kirke: Bernt 
Eidsvig. Det Norske Baptistsamfunn: Terje Aadne. 

  

 
Sak 43/16 Rapport 2015 og Budsjettsøknad 2017 til 

Kulturdepartementet 
Vedlegg Oppfølging 

Merknader Disse ble sendt til fristen 30.04.16. Vi søker om en 
økning i støtten fra 2017 for økt satsing på lokal-
økumenikk og engasjement i den videre tros- og 
livssynsdialogen, samt utvidelse av informasjons-
medarbeiderstillingen. 

x  

Vedtak Informasjonen mottatt.   
 
Sak 44/16 Midtøsten-tur Vedlegg Oppfølging 
Merknader Foreslått tidspunkt: 14.-19.02.17.   
Vedtak Informasjon og invitasjon utsendes med frist for 

bindende påmelding 31.08.16. 
 KR 

 
Sak 45/16 OU-prosess Vedlegg Oppfølging 
Merknader · SWOT-analyse, formålsformuleringer, kontroll-

spørsmål og organisasjonskart er utarbeidet.  
· Prosess framover:  

o NKRs visjon og hensikt må bli klarere 
forstått. Hvem har ansvar for økumenisk 
bevissthet, slik at visjonen blir en levende 
visjon? 

o Kontakte organisasjoner og institusjoner 
med tanke på deltakelse i ulike 
virksomhetsområder, herunder avklare 
organisatorisk tilknytning til NKR. 

o Arbeide med å øke nettverkskompetansen 
i staben og avveie denne mot nødvendig 
fagkompetanse. 

o Øke informasjonsmedarbeiderstillingen til 
full stilling, fordi nettverksorganisering 
forutsetter en annen måte å kommunisere 
på. 

o Reflektere over hvilke konsekvenser skillet 
mellom staten og Dnk får for NKR. 

o Avklare styremedlemmers muligheter til å 
være med i «arbeidsgrupper». 

o Utvikle verdier/holdninger for NKR. 
o Utarbeide forslag til vedtektsendringer og 

Handlingsplan 2017-19/21 for Rådsmøtet 
2017. 

x KR 

Vedtak Informasjonen mottatt.   
 
Sak 46/16 Styresamtale: Vigsel for likekjønnede Vedlegg Oppfølging 
Merknader Helga H. Byfuglien informerte om Kirkemøtet i Den 

norske kirkes behandling av saken, samt videre 
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saksgang. Deretter ble det åpnet for spørsmål og 
samtale. 

 
Oslo, 10. juni 2016 
Knut Refsdal 
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STYREMØTE 
 
14. september 2016 kl 10.00-15.00 
Kvekersamfunnet, Grønland 12 (rett ved Grønland Torg) 
 
 

PROTOKOLL 
 
Medlemmer 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (forfall) 
      Vara: Einar Tjelle 

Helga Haugland Byfuglien (forfall) 
Petter N. Dille 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud (forfall) 
Den katolske kirke:      Ingrid Rosendorf Joys (sak 65-67, 69-70/16) 
Frelsesarmeen:      Jan Peder Fosen (forfall) 
Metodistkirken:      Øyvind Helliesen (forfall) 
      Vara: Svein J. Veland 
Misjonsforbundet:    Øyvind Haraldseid (forfall) 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen (forfall) 
      Vara: Sigmund Kristoffersen 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen 
Gruppen av ortodokse menigheter:  F. Johannes (ikke tilstede) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (sak 65-67, 69/16) 
 
Andre medlemskirker/Observatører 
Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge:   Yishak Bekele 
Den nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 
Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg og Hanne Hognestad (sak 65-67/16) 
 
Den finske menighet:     Anssi Elenius  
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Rolf Ekenes  
Adventistkirken:    Reidar Kvinge 
 
Kirkens Nødhjelp:    Siv E. Bonde (sak 71/16) 
 
Gjester 
Feltprestkorpset:    Alf Petter Hagesæther (sak 69/16) 
Konferansen av europeiske kirker:  Andreas H. Aarflot (sak 70/16) 
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke: Beate Fagerli (sak 70/16) 
 
 
TIDSPLAN 
10.00-10.20 Innledning og orientering v/ Hanne Hognestad 
10.20-11.00 Sak 65-68/16 
11.00-12.00 Sak 69/16 
12.00-12.45 Lunsj 
12.45-13.45 Sak 70/16 
14.00-15.00 Sak 71/16 
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Sak 65/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg Oppfølging 
Merknader    
Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 
Sak 66/16 Protokoller Vedlegg Oppfølging 
Merknader · Protokoll, styremøte, 24.05.16. 

· Protokoll og sakspapirer, AU, 30.08.16.  
o 57/16: 63/16: Styret ønsker en utsatt frist 

for bindende påmelding til Midtøstentur til 
30.09.16 med et håp om å øke 
deltakerantallet til minimum ti. 

x 
x 

 

Vedtak · Protokoll fra styremøte 08.03.16 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

· Protokoll fra AU 03.05.16 godkjent.  

  

 
Sak 67/16 Informasjon Vedlegg Oppfølging 
 · 12.09.16: Kulturdepartementet inviterer til 

seminar om helhetlig tros- og livssynspolitikk. 
Påmelding innen 8. september via 
www.regjeringen.no/2509985. Det er to prosesser 
som pågår nå: For det første skal departementet 
utarbeide forslag til en helhetlig lov for tros- og 
livssynssamfunn. Denne er ventet i 2017. For det 
andre arbeider departementet med en 
stortingsmelding om helhetlig tros- og 
livssynspolitikk. Mer informasjon blir etter hvert å 
finne på www.regjeringen.no/trooglivssyn. 

· 08.11.16: Modum Bad og NKR inviterer til 
frokostmøte med tittelen «Skatten og leirkaret. 
Invitasjon til dialog om ledelse i trosfellesskap». 

· NKR har blitt invitert av Mellomkirkelig råd for Den 
norske kirke til å spille inn forslag til medlemmer i 
Utlendingsnemnda. Følgende er forespurt: Mette 
Marie Hebnes (Det Norske Baptistsamfunn), Jan 
Bygstad (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), 
Bjørn Bjørnø (Pinsebevegelsen), Terje Høyland 
(IMI-kirken) og Dag Nygård (NKR). 

· Høringssvaret på «Forslag om endringar i 
lovgivinga om tilskott til trudoms- og 
livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja (om 
statstilskott til pensjonspremie og eigenkapital til 
Den norske kyrkja)» ferdigstilles i ettermiddag og 
sendes styret.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

Vedtak Informasjonen mottatt.   
 
Sak 68/16 OU-prosess Vedlegg Oppfølging 
Merknader · SWOT-analyse, formålsformuleringer, 

kontrollspørsmål og organisasjonskart er 
utarbeidet.  

· Saker som må avklares:  
o Organisasjoners og institusjoners 

deltakelse i ulike virksomhetsområder, 
herunder eventuell organisatorisk 
tilknytning til NKR. 

o Styremedlemmers muligheter til å være 
med i «arbeidsgrupper». 

o Mulige vedtektsendringer: (1) Kutte ut 
muligheten for at kirker kan være 
observatør og således kun være ordinært 
medlem (2) Åpne muligheten for 
observatørstatus for flere organisasjoner 
(3) Vedtektsfeste at alle medlemmer har 

x  
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minst en delegat med stemmerett i 
Rådsmøtet. 

Vedtak Informasjonen mottatt. Sakene til avklaring blir tema i 
generalsekretærs møter med kirkenes lederskap 
denne høsten og på styremøtet i november. 

  

 
Sak 69/16 Orientering om feltpresttjenesten Vedlegg Oppfølging 
Merknader Feltprost Alf Petter Hagesæther orienterte om 

feltpresttjenesten i den nærmeste framtid. Korpset 
har prinsipielt åpnet for ansatte fra andre tros- og 
livssynssamfunn enn Den norske kirke og ønsker å 
styrke denne profilen. Dette forutsetter tilsyn fra den 
ansattes eget tros- og livssynssamfunn. 

  

Vedtak · Informasjonen mottatt. Medlemskirkene i NKR 
som ønsker en nærmere prat med 
Feltprestkorpset om denne saken inviteres til å ta 
kontakt med Feltprosten med tanke på i første 
omgang å inngå en intensjonsavtale og deretter 
en mulig samarbeidsavtale. 

· Invitasjon til en konferanse om «chaplaincy» 
sendes medlemskirkene i NKR. 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
KR 

 
Sak 70/16 Samtale om Konferansen av europeiske kirker  

(KEK) og Kirkenes Verdensråd (KV) 
Vedlegg Oppfølging 

Merknader Andreas H. Aarflot, medlem i Governing Board i KEK, 
og Beate Fagerli, Mellomkirkelig råd for Den norske 
kirke, innledet til samtale.  

  

Vedtak  Informasjonen mottatt.   
 
Sak 71/16 Styresamtale: Sammenhengen mellom 

økumenisk samarbeid nasjonalt og lokalt 
Vedlegg Oppfølging 

Merknader Generalsekretær innledet til samtale og stilte blant 
annet spørsmålene: Er det naturlig at kirker som har 
inngått forpliktende relasjoner mellom hverandre på 
nasjonalt plan også lar dette få organisatoriske 
konsekvenser på lokalt plan? Hvordan kan kirkene 
sentralt bidra til etableringen av flere lokale kristne 
råd? Hva er mulighetene og utfordringene knyttet til 
dette?  
 
Det foregår mye bra lokaløkumenisk arbeid. Denne 
har varierende form, oppgaver og struktur. Mye av 
den lokale økumenikken er veldig personavhengig. Vi 
har ikke noe behov for å strømlinjeforme lokalt 
økumenisk samarbeid, men styrkene med å 
organisere noe mer er blant annet: 
 

· Bedre forankring i lokalmenighetenes 
strukturer 

· Mulighet til å engasjere flere enn ansatte 
prester/pastorer/forstandere og andre ledere 

· Større bredde (som i NKR) 
· Muligheter for å koble arbeidet tettere til 

nasjonal og internasjonal økumenikk. 
 
Mulige tiltak: 
 

· Kirkenes ledere oppfordres til å inkludere 
lokaløkumenisk fokus, herunder muligheten 
for å opprette lokale kristne råd, i sin kontakt 
med lokalmenigheter. 

· NKR utarbeider en lokaløkumenisk 
verktøykasse. 
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· Kartleggingen av lokale økumeniske råd og 
utvalg oppdateres og publiseres på nettsiden. 

 
 
Oslo, 15. september 2016 
Knut Refsdal 


