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Saksdokumenter: 

KVs sentralkomitémøte i Trondheim, foreløpig program 
 

Invitasjon til stewardsprogrammet på sentralkomitémøtet 
 

WCC/UN conference calls for coordinated action on refugee crisis, Genève, 18.-19.01.16 
 

«Service and advocacy: Matters of faith?»: Speech given by WCC General Secretary 

Olav Fykse Tveit at the Nordic Conference on Systematic Theology, Helsinki, 09.01.16  

 

Saker i de økumeniske organisasjonene 

Kirkenes verdensråd (KV) 

 

Sammendrag 

 
Sentralkomitémøtet 

Planleggingen av sentralkomitémøtet i Trondheim 22.-28. juni i år er i god gjenge, og det 

er et svært godt samarbeid mellom KVs kontor i Genève, bispedømmekontoret i 

Trondheim og stabene i MKR og Norges Kristne Råd. 

De to sistnevnte har hatt et særlig ansvar for å forberede stewardsarbeidet. 

Hovedtrekkene i programmet er nå klare, men det foreligger ingen endelig saksliste ennå. 

Generalsekretæren vil gå igjennom programmet i møtet og gi en muntlig oppdatering om 

planleggingen. 

 

Pilgrimage of Justice and Peace 

Berit Hagen Agøy er medlem av KVs referansegruppe for Pilgrimage of Justice and 

Peace. Denne gruppen møtes årlig for å gi KVs generalsekretær (og derigjennom de 

styrende organer) refleksjoner og anbefalinger om hvorledes dette overordnede 

perspektivet integreres i alle deler av KVs arbeid, samt i medlemskirker og 

samarbeidende organisasjoner. Det er også etablert en teologisk studiegruppe som 

arbeider med teologiske perspektiver knyttet til Pilgrimage of Justice and Peace. Begge 

disse gruppene (som har overlappende medlemskap) møttes nylig i Jerusalem og Beit 

Jala. 

 

Referansegruppen som har om lag 20 medlemmer (fra sentralkomiteen, medlemskirker, 

andre kirker og partnere), holdt sitt møte 12.-17. februar. I tillegg deltok Agnes Aboum 

og Olav Fykse Tveit og annen sentral stab i KV. Generalsekretæren vil gi en muntlig 

rapport fra møtet. (Sluttrapporten med anbefalingene er pr. i dag ikke helt ferdig). 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 02/16 
Oslo, 3.-4. mars 2016 

 



Mer om Pilgrimage of Justice and Peace: 

http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/pilgrimage-of-justice-and-peace 

 

Toppmøte om flyktninger  

18.-19. januar arrangerte KV sammen med flere FN-organisasjoner et møte i Genève om 

flyktningsituasjonen. Knut Vollebæk, medlem av KVs Commission of the Churches on 

International Affairs (CCIA), og biskop Atle Sommerfeldt deltok fra norsk side. 

Uttalelsen fra møtet er vedlagt. Den tyske innenriksministeren var en av innlederne, og 

hans tale som er vel verdt å lytte til, er tilgjengelig via KVs hjemmeside: 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/conference-underlines-need-for-greater-

cooperation-in-refugee-and-migrant-crisis 

 

Nordisk teologikonferanse 

Olav Fykse Tveit holdt et foredrag på den nordiske konferansen for systematisk teologi i 

Helsinki i januar om hvorfor og hvorledes håp og nestekjærlighet må være retnings-

givende for kirkens arbeid med fred og rettferdighet. Foredraget vedlegges her som 

inspirasjon og ettertanke for MKRs arbeid med disse tema. 

 

Mer informasjon om denne konferansen finnes på: 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/at-nordic-conference-tveit-reflects-on-

role-of-hope-in-advocacy 

 

 

Følg KVs arbeid: 

Det er mulig å få tilsendt jevnlige nyhetsmeldinger om KVs arbeid ved å sette seg på 

mailinglisten her: http://www.oikoumene.org/en/press-centre/sign-up-for-wcc-press-list 

 

Ellers anbefales det å følge Olav Fykse Tveit og kommunikasjonsdirektør Marianne 

Ejdersten på Facebook og Twitter. De legger nesten daglig ut kommentarer og bilder fra 

ulike KV-arrangementer. 

 

  

Forslag til vedtak 
 

Mellomkirkelig råd tar saken til orientering. 
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