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Nytt fra den verdensvide kirke – Kirkenes verdensråd 

 

 
Sammendrag 
 
Vedlagt finnes rapporter fra to viktige begivenheter i Kirkenes verdensråd (KV). 
 
19. august åpnet «International Centre for Inter-Faith Peace and Harmony (ICIPH)» i 
Kaduna, i nordvest-Nigeria. Dette unike senteret er et samarbeidsprosjekt mellom 
muslimer og kristne. Utenriksdepartementet i Norge gav KV betydelig støtte til 
etableringen. Mellomkirkelig råd har vært involvert i planleggingen av senteret, og 
Gina Lende deltok ved åpningen. 
 

I juni var Den norske kirke vertskap for KVs sentralkomitémøte i Trondheim. I forkant 
ble det arrangert en urfolkskonferanse som Samisk kirkeråd hadde ansvar for. 
Mellomkirkelig råd hadde sammen med Norges Kristne Råd et særlig ansvar for 
stewards-opplegget. Staben ved Nidaros bispedømmeråd gjorde en fantastisk innsats 
med lokal tilrettelegging, særlig på åpningsdagen, gudstjenesteliv og St. Hans-feiring. 
 
 
Følgende tema fra sentralkomitémøtet er aktuelle i MKRs oppfølging: 
 

• «Pilgrimage of Justice and Peace»: videreutvikle våre pilegrimstradisjoner 

• Arbeide med barnevennlige kirker i Den norske kirke  

• Religion og vold inn i vår kontekst 
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• Urfolks rettigheter  

• Videreutvikle samarbeidet med KVs ungdomsarbeid og nettverk – sammen med 

Kirkerådets ungdomsutvalg. 

• «The Gift of Beeing» (mennesker med nedsatt funksjonsevne) 

• Hvordan bedre kommunikasjonsflyten om KVs arbeid til våre menigheter?  
 

MKR bidro i møteprogrammet ved at Knut Vollebæk og Berit Hagen Agøy holdt 
innledninger under plenumsmøtet om religion og vold. 
 
Marianne H. Brekken ble valgt til å sitte i planleggingsgruppen til den neste 
generalforsamlingen i 2021. 
 
Vedlagt finnes foruten rapporten fra Marianne H. Brekken, en del bilder, 
pressemeldinger og medieoppslag som gir et inntrykk av spennende og 
begivenhetsrike dager. 
 
Vi har fått svært hyggelige tilbakemeldinger fra KV som er meget godt fornøyd med 
gjennomføringen av møtet. Vedlagt finnes et brev fra KVs generalsekretær som 
oppsummerer møtet – og som inneholder nyttige lenker til ulike saker og 
vedtak. Vi anbefaler å lese rapportene fra sentralkomiteens leder Agnes Aboum og 
generalsekretær Olav Fykse Tveit (lenker i brevet). De gir god oversikt over det aktuelle 
arbeidet i KV og er svært inspirerende. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
MKR tar saken og følgende rapporter til orientering: 
 
Rapport frå etableringa av «International Centre for Inter-Faith Peace and Harmony 
(ICIPH)» 19. august 2016: ei historisk hending.  
 
Rapport fra Kirkenes verdensråds sentralkomitémøte i Trondheim 22.-28. juni 2016. 
 
 
 
 
 


