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Årsplan 2016 - Mellomkirkelig Råd m/tiltak  

    
 

  

HOVEDMÅL (KM) 

 

 

RESULTATMÅL 

 

 

EKSEMPEL PÅ TILTAK   

(til orientering) 

 

1. Gudstjenestelivet blomstrer 
 

1.3 Gudstjenesten knytter oss til 

hele den verdensvide kirken 

 

 

 

At økumeniske og internasjonale perspektiver 

blir tydelig kommunisert og oppfattet i bønner, 

salmer og forkynnelsen i gudstjenesten 

 

Tilhørigheten til den globale kirke synliggjøres 

i menigheten og lokalsamfunnet gjennom 

gudstjenestelivet. 

 

Flere menigheter synliggjør den verdensvide 

kirke i åpenbaringstiden, fasteaksjonen, 

«Skaperverkets dag» og «Freds- og 

menneskerettighetssøndagen» 

 

 

• Materiell til: 

o Åpenbaringstiden med fokus på misjon 

o Skaperverkets dag 

o Nord/sør-søndagen 

o Freds- og menneskerettighetssøndagen,  

o Fastetiden (sammen med KN) 

o Søndag for forfulgte 

 

• Gudstjenester under KVs sentralkomitémøte 

i Trondheim 

1.4 Kirken ivaretar og fornyer 

kirkemusikken og gir rom for 

ulike kunst- og kulturinntrykk. 

 

Kunst- og kulturuttrykk fra den verdensvide 

kirke formidles og utveksles i menighetene. 
• Økonomisk støtte gjennom Dnks N/S-info 

til kulturarrangementer i menighetene 

 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 
 

2.2 Alle døpte og tilhørende i 

alderen 0−18 år blir invitert til 

trosopplæring som gjør at de 

føler seg hjemme i kirken, og 

som gir kunnskap om kristen 

tro 

 

Klima, miljø og flykninger blir tydelige 

fokusområder i trosopplæringen. 

 

• Klimarettferdighet i trosopplæring  

• KM-saken om menneskerettigheter – 

materiell til menighetene om flyktninger 

• Trosopplæring og misjon (SMM) 
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2.3 Konfirmasjonstiden gir 

næring til tro og liv. 

Styrke konfirmantenes kunnskap, øke 

respekten for og stimulere til mer samhandling 

med ungdom med annet livssyn og motarbeide 

fremmedfrykt og intoleranse. 

 

 

 

• Oppfølging   -- «Sier vi…» 

• Religionsdialog (Ung dialog STL) 

2.4 Aldersgruppen 18−30 år 

erfarer at kirken er relevant, 

livsnær og tilgjengelig. 

 

 

 

 

Etisk refleksjon og praktisk engasjement for 

skaperverk og rettferdighet er en naturlig del 

også i møte med denne aldersgruppen. 

  

• KM-saken om menneskerettigheter – 

materiell til menighetene  

• Klimarettferdighet 

• Religionsdialog – UKM- og KM-sak, 

materiell menigheter 

• Samarbeid med KN-Changemaker 

• Sosiale medier 

2.5 Kirken har trosopplæring 

for voksne. 

 

 

 

Utarbeide relevant materiell og 

handlingsalternativer til voksne i menighetene 

for å styrke kunnskap og engasjement om 

folkekirkens oppdrag 

 

• Folkekirke-bokprosjekt 

• KM-sak: Religionsmøte og dialog 

 

 

2.6 Samisk kirkeliv er 

livskraftig og likeverdig, og 

samisk språk og kultur blir 

ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen. 

 

 

Styrke Dnks internasjonale urfolkssamarbeid 

 

 

• Urfolkskonferanse i Trondheim KVCC 16 

sammen med SKR 

 

 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
 

3.2 Kirken er en tydelig og 

konstruktiv aktør i det norske 

samfunnet i samarbeid med 

myndigheter, livssynssamfunn, 

kulturliv og ulike 

organisasjoner 

 

Arbeide for å realisere det livsynsåpne samfunn 

 

Tydeliggjøre menneskeverdet i norsk politikk 

knyttet til flyktning- og asylspørsmål og 

integrering. 

 

 

• STL –råd, lederforum 

• Følge arbeidet med av ny tros-  og 

livssynslovgivning 

• Følge norsk asylpolitikk, særlig blikk på 

barn 

• Flyktningekatastrofen: media 
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I forbindelse med den store flykningestrømmen 

bidrar kirken ved påvirkningsarbeid, akutt hjelp 

og langsiktig arbeid for integrering. Dette skjer i 

samarbeid med myndigheter og organisasjoner 

mellom ulike nivåer og instanser i kirken. 

 

 

• Fattige tilreisende 

• Churches Commission for Migrants in 

Europa 

• Norges Kristne Råd 

• Kontaktgruppene 

• Ekstremismeprosjekter – STL, IRN 

 

 

3.3 Kirken fremmer 

menneskeverd, fred, 

menneskerettigheter og respekt 

for skaperverket. 
 

 

. 

 

En større bredde av meningsbærere i Den norske 

kirke blir engasjert i debatt rundt teologi og 

menneskerettigheter, og blir eksponert for 

stemmer fra sør på dette feltet. 

 

Bidra til å sikre utsatte minoriteters rettigheter 

 

Bidra til å sikre tros- og livssynsfrihet i Norge og 

internasjonalt. 

 

Dnk er en tydelig samfunnsaktør og pådriver 

overfor norske myndigheter, og arbeider gjennom 

nettverk og samarbeidsprosjekter for at 

ansvarshavere på lokalt og sentralt plan ivaretar 

vern om skaperverket, (klima-) rettferdighet og 

menneskerettigheter. 

 

Samarbeid med fagbevegelse, miljøbevegelse og 

forskning og andre relevante samarbeidspartnere, 

bl.a. gjennom Klimavalgalliansen/Broen til 

framtiden. 

 

Videreutvikle det økumeniske klimasamarbeidet. 

Dnk forsterker en trosbasert og interreligiøs 

klimastemme 

 

 

 

• Følge opp KM-saken om 

menneskerettigheter i tverrfaglig 

samarbeid i Dnk gjennom utvikling av 

verktøy, studiemateriell, ressurser og 

kommunikasjonstiltak 

• Menneskerettighetsfondet 

• Dalitnettverket  

• Seminarvirksomhet og mediearbeid i 

videreføring av nettverksarbeidet med 

teologi og menneskerettigheter, med 

fokus på seksuell og reproduktiv helse og 

rettigheter (SRHR), og kvinners 

rettigheter. 

• Arbeid overfor FNs kvinnekommisjon 

• Oslokoalisjonen, STL, NKR 

• Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 

• Religionsdialog og kristent nærvær i 

Midtøsten (KV og KN) 

• Arbeide for økt antall «grønne 

menigheter», og bidra til samarbeid og 

erfaringsutveksling mellom grønne 

menigheter 

• STL-klima 

• LVF og KV – klimarettferdighet 

• Synlighetskampanje for Grønn Kirke, 

samt videreutvikling av plattform for 

synliggjøring av lokalt engasjement på 

facebooksiden 

• Flere med i Interreligiøst klimanettverk 
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3.4 Misjon er del av 

menighetens identitet og  

et uttrykk for at Gud har gjort 

oss til sine sendebud 

 

Kirkemøtets forståelse av misjon får feste i 

menighetene. 

 

Misjonsavtalene(SMM-avtalene) styrkes 

kvalitativt og kvantitativt i menighetene 

 

Forankre forståelsen om at diakonien er en del av 

misjonsoppdraget innenfor «Missio dei» der kamp 

for rettferdighet og vern om skaperverket naturlig 

hører med. 

 

• Planlegge arrangementer og tiltak 

protestantisk kirke og misjon sammen 

med SMM, Digni, KN og 

Kirkeakademiene 

 

• Nye råd får opplæring i «Kirkens globale 

oppdrag» DVD og materiell sammen 

med SMM og KN 

 

• LVF Mekong Mission Forum 

• Oppfølging av  

SMM-tur til Midtøsten  

 

3.5 De som er nye i Norge, finner 

sin plass i menighetene i Den 

norske kirke eller i sine egne 

trossamfunn. 

 

Følge opp KM-saken  KM 7/09 Kristne 

innvandrere og menighetene i Norge, særlig med 

tanke på arbeidet med ny kirkeordning. 

 

 

• Samarbeid med KR - diakoni 

• Flerkulturelt kirkelig nettverk, NKR 

 

 

3.6 Kirken legger vekt på 

religionsdialog. 

 

 

Videreføre interreligiøs dialog gjennom 

medlemskapet i Samarbeidsrådet for tros- og 

livssynsamfunn og i kontaktgruppene. 

 

Utvide og styrke samarbeid med andre 

trossamfunn om klima-, miljø- og 

rettferdsspørsmål. 

 

Styrke Dnks arbeid med religionsdialog på 

ulike nivåer kirken (jfr KM-sak 2016) 

 

Integrere religionsdialog i trosopplæringen. 
 

 

• STL  

• Kontaktgruppene 

• Oslo-koalisjonen 

• KM-sak16 om religionsmøte og dialog 

• Kirkelig dialogsenter 

• Midtøsten KV, KM 

• CRIHL 

• Nigeria - KV 
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5. Gjennomføre forvaltningsreformen 

 

5.2 Arbeide med fremtidig 

kirkeordning 
 

 

I samarbeid med Bispemøtet utrede saken om 

grunnleggende veivalg for fremtidig kirkeordning 

 

Arbeide videre med Den norske kirkes grunnlag 

som det øverste regelverket for Den norske kirke 

 

 

• Avklare MKRs plass i ny kirkeordning 

• Gi innspill til Kirkens grunnlag 

(Teologisk nemnd) 

 

• Gi innspill til KR og BMs arbeid med ny 

kirkeordning 

 

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

6.1 Ivareta Den norske kirkes 

medlemskap i de økumeniske 

organisasjonene 

 

 

 

 

 

Ivareta medlemskapet i Norges Kristne Råd og de 

internasjonale økumeniske organisasjonene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Være vertskap for KVs sentralkomitémøte i 

Trondheim i juni 

 

Fremme kirkelig urfolksarbeid gjennom deltakelse 

i Indigenous Peoples’ Ecumenical Initiative i 

samarbeid med Kirkenes verdensråd.  

 

 

• NKR råds- og AU-arbeid 

• Ivareta Dnk-medlemskap, møter og 

samarbeidstiltak i: 

o WCC (KV) 

Referansegruppe for WCC-PJP 

WCC-kommisjoner 

o KEK  

o CCME 

o Povoo 

o CPCE 

o CCME 

o MECC Core Group/partnermøte 

 

• Vertskap KV-møte (sammen med NKR 

og KN) 

o Temamøter 

o Ungdom, stewards 

o Pilegrimer, NKR-tur 

 

• Sri Lanka 

• Kirkelederbesøk til Egypt og Pakistan 

 

 

6.2 Styrke Den norske kirkes 

identitet som en luthersk kirke 

 

LVF-felleskapet styrkes gjennom medvandring og 

samarbeid med søsterkirker 

 

• Handlingsplaner Sør-Afrika, Brasil, 

Jordan/Det hellige land 
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som er del av et verdensvidt 

økumenisk fellesskap 

 

 

Forberede generalforsamlingen i 2017 

 

Arbeide for at reformasjonsmarkeringen i Norge 

blir økumenisk, global og vedvarende 

reformasjon. 

 

 

 

• Forberede seminar 2017 med EST, Pmb, 

TF m.fl. 

• LVFs Young reformers Network 

• From Conflict to Communion 

• Reformasjonsplanlegging 

• Dnks hovedkomité 

• NKRs reformasjonsgruppe 

 

 


