
Mellomkirkelig råd plan for 2017 
 

Prioriteringer i 2017 

• Reformasjonsmarkering og LVFs generalforsamling 

• Europa (med vekt på Europas respons på global utvikling) 

• Religionsdialog og religionspolitikk  

• Kommunikasjon, roller og målgrupper 

 

Andre viktige arbeidsfelt 

• Klima 

• Flyktninger og asylpolitikk 

• Menneskerettigheter (trosfrihet, minoritetsbeskyttelse, kjønn) 

• Midtøsten 

 

Hovedmål  

vedtatt av KM 

Resultatmål 2017 

vedtas av rådene 

Eksempel på tiltak i 2017 

1. Gudstjenestelivet blomstrer 

 

1.3  

Gudstjenesten knytter oss til hele den 

verdensvide kirken 

• Alle Dnk- menigheter deltar i reformasjons-

markeringen  

• Reformasjonsmarkeringen i Norge blir 

økumenisk.     

o 4 temagudstjenester - 2017 (jfr. Skaperverkets dag 

og global uke) 

o 31.10 gudstjeneste i Nidarosdomen 

o Innslag fra LVFs gen.forsml. i Dnk-menigheter.       

2. Flere søker dåp og trosopplæring 

 

2.3 

Konfirmasjonstiden gir næring til tro 

og liv 

 

• Konfirmantene utrustes til tro og tjeneste 

gjennom solidaritet, deling og dialog. 

o Oppfølging av konfirmantkampanjen "Hva er en 

flyktning?": 

o Pinsekampanje - sosiale medier (nåde - vennskap - 

språk) 

o Videreutvikling av "Sier vi" / LVF-prosjekt? 

o "Frykt ikke!" prosjekt 

o UKM-sak om religionsdialog – oppfølging 

o  

 

2.5  

Kirken har trosopplæring for voksne.  

• Kirkens medlemmer ser seg som del av et 

europeisk og internasjonalt kirkefellesskap. 

• Bevisstgjøring på protestantisk kirke og misjons 

samfunnsbetydning i forbindelse med 2017-

markeingen 

o Europa fokus - "Frykt ikke!" prosjekt 

o Kompetansebygging - religionsdialog (oppfølging 

KM-sak) 

o Bokprosjekt - reformasjons samfunnsbetydning 



3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  

 

 

 

3.2  

Kirken fremmer menneskeverd, fred, 

menneskerettigheter og respekt for 

skaperverket. 

• Kirken bidrar til å sikre tros- og livssynsfrihet og 

beskytte minoriteter 

o Oslokoalisjonen 

o KV- Midtøsten (jfr. pkt 6) 

o Kjønn, menneskerettigheter og teologi (NKR, KV-

samarbeid  

• Kirken bidrar til å realisere FNs bærekraftmål o Utarbeide KM-sak om økonomi og etikk (2018?) 

o Interreligiøst klimasamarbeid - COP-møtet 

o Broen til framtiden 

• Kirken bidrar til en rettferdig flyktningpolitikk i 

Norge og Europa 

o Kampanje flyktninger - se pkt. 2.3   

3.3 

Misjon er del av menighetens identitet 

og et uttrykk for at Gud har gjort oss 

til sine sendebud. 

• Sammen med det globale kirkefellesskapet 

utfører Dnk sitt misjonsoppdrag 

o Forberede den globale misjonskonferansen 

(CWME) i 2018 

o Konferanse om misjon og urfolk  

3.5 

 Kirken er en tydelig og konstruktiv 

aktør i det norske samfunnet i 

samarbeid med myndigheter, 

livssynssamfunn, kulturliv og ulike 

organisasjoner 

• Kirken deltar konstruktivt i dialogene om ny 

tros- og livssynslovgivning 

o Høringsuttalelse til lovforslag om finansiering mm 

(2017) 

o Innspill til arbeid med stortingsmelding om ny tros- 

og livssynslovgivning 

3.6  

De som er nye i Norge, finner sin plass 

i menighetene i Den norske kirke eller 

i sine egne trossamfunn. 

• Avklaring om hvorledes kristne innvandrere og 

migrantmenigheter inkluderes og/eller 

samarbeider i Dnk 

o Utarbeide KM-sak 

3.7 Kirken legger vekt på 

religionsdialog. 
• Kirkelige dialogsentre bygges gradvis ut i alle 

bispedømmene 

• Kompetanseløft om religionsdialog i kirken 

o Oppfølging av vedtak i KM-saken om dialogsentre 

o Studie- og kursmateriell / kurs / etterutdanning 

o Nasjonal konferanse om dialog og pedagogikk 

o Evaluere CRIHL sammen med DU 

 

 

  
5. Gjennomføre forvaltningsreformen  



5.2  

Arbeide med fremtidig kirkeordning 
• Teologi og ekklesiologi reflekteres inn i arbeidet 

med ny kirkeordning  

o TN gir innspill til ny kirkeordning 

o Kirkens grunnlag / bispevalg/tilsetting jfr. 

økumeniske avtaler 

6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i felles vitnesbyrd og oppdrag i verden       

6.1 

Fremme økumenisk samarbeid i Norge 
• Reformasjonsmarkeringen i Norge blir 

økumenisk. 

• Bidra til NKRs jubileumsfeiring 

o NKR reformasjonsgruppe 

o Gudstjeneste 31.10 

o NKR rådsmøte 27.-28.03  

o Økumenikk og reformasjonsseminar på 

o Olavsfestdagene         

6.2  

Fremme økumenisk samarbeid i 

Norden 

• Nordisk forberedelse til LVFs generalforsamling o Vertskap for nordisk Pre-Assembly 3 - 4.04 

6.3  

Bidra til å fremme europeisk 

økumenisk samarbeid 

• Dnk bidrar til å styrke samarbeidet mellom 

europeiske kirker 

o Hovedfokus på Europa   - "Frykt ikke!"Høringssvar 

til KEK og CPCE dokumenter 

o Forberede KEKs generalforsamling i 2018 

6.4 

 Bidra til å fremme globalt økumenisk 

samarbeid 

• Dnk deltar i Pilgrimage of Justice and Peace 

• Dnk uttrykker solidaritet med utsatte kristne 

o LVF Namibia / side-event  

o Pakistan (reise i januar) 

6.5 

 Ivareta Den norske kirkes 

medlemskap i de økumeniske 

organisasjonene 

• Dnk ivaretar sine medlemsskapsforpliktelser i de 

økumeniske organisasjonene og bidrar aktivt for 

å styrke organisasjonenes arbeid. 

o Betale forventet medlemskontigent 

o Fornyet UD-KV prosjekt? 

o Pilgrimage of Justice and Peace- Nigeriamøte 

6.6  

Styrke Den norske kirkes identitet som 

en luthersk kirke som er del av et 

verdensvidt økumenisk fellesskap 

• Reformasjonsmarkeringen bidar til global 

tilhørighet 

• Dnk-delegasjon bidrar konstruktivt på LVFs 

generalforsamling 

o Besøk av gen.sekr. i LVF, Martin Junge på KM 

2017 

o KM-sak om LVFs generalforsamling 2017 

     BHA 15.11.16 


