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Reformasjonsmarkeringen 2017 

 

Om få uker går vi inn i «Reformasjonsåret 2017». MKR har gjennom lang tid vært 
orientert og kommet med innspill til arbeidet med reformasjonsmarkeringen og 
jubileet. Temaet er satt opp som en hovedsatsing for rådets arbeid neste år. Vi ser for 
oss en tredelt hensikt med denne saken; 
 

1. En oppdatert hovedoversikt ved prosjektleder Vidar Kristensen  

2. En kort rapport fra hvert av bispedømmene om hva som planlegges 2017. (Se 

e-post fra generalsekretæren hvor vi ber MKR-medlemmer fra bispedømmene 

om å forberede seg på en muntlig runde om dette).  

3. En bevisstgjøring på hva som er MKRs særlige bidrag, og en samtale om noe 

av dette skal markeres særlig gjennom f.eks. symbolhandlinger, uttalelser e.l. 

 

Mellomkirkelig råd og særlige bidrag 
 

• Det lutherske verdensforbund har bidratt med verdifulle perspektiver på tema og 

undertema som vi har forsøkt å spille inn i «nasjonal og lokal planlegging». 

Reformasjonsmarkeringen som «ongoing, global and ecumenical» har vært 

styrende. Viktige begivenheter neste år er reformasjonsmarkering og besøk av LVFs 

generalsekretær under Kirkemøtet i januar samt Dnks deltakelse ved LVFs 

generalforsamling i Namibia i mai.  

Ved engasjement og innspill fra UKM og deltakelse i LVFs Global Young Reformers 
er unges perspektiver forsøkt tatt inn. 
 

• Gudstjenester og lokale markeringer er viktige. MKR bidrar inn i planleggingen av 

de fire «reformasjonssøndagene» neste høst. Gjennom Norges Kristne Råds Global 

uke vil fokus også neste år være moderne slaveri (og «Mennesket – ikke til salgs»). 

• MKR har i dialog med Kirkens Nødhjelp spilt inn LVF-/reformasjonsperspektiver 

til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017, som uttrykk for et globalt diakonalt bidrag i 

reformasjonsåret. 
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• Teologisk har vi bidratt til oversettelse av dokumentet From Conflict to 

Communion, som evaluerer den katolsk-lutherske dialogen ved inngangen til 

reformasjonsåret. Rapporten deles ut til alle KMs delegater. Flere i MKR var til 

stede i Lund og Malmø under den offisielle Commemoration på reformasjonsdagen 

31.10. med pave Frans og de lutherske lederne Munib Younan og Martin Junge til 

stede. Teologisk nemnd, Katolsk-lutherske samtalegruppe og Nådens fellesskap 

(Dnk og Metodistkirken) har jobbet med denne og andre «reformasjonstekster». 

Fagseminaret Justification 1517-2017: From Stumbling Stone to Common Ground 

som fant sted 21.11. i år, er et uttrykk for dette. 

• Protestantisk kirke og misjon ‒ en avgjørende faktor for samfunnsutvikling er et 
samarbeidsprosjekt mellom Mellomkirkelig råd, Samarbeid menighet og misjon 
(SMM), Digni, Kirkens Nødhjelp og Norske Kirkeakademier, og vil ventelig munne 
ut i en publikasjon og folkemøter. Det er gjennomgående liten bevissthet om 
sammenhengen mellom reformasjonen, statens funksjon og dagens 
velferdssamfunn. Mange verdier, goder og institusjoner vi i dag tar som en 
selvfølge, har sitt utspring i reformasjonen og dens konsekvenser, ikke minst i 
lutherske land. Det gjelder for eksempel tidlig lese- og skriveopplæring, offentlig 
helsevesen og demokratiske strukturer. 

 

• MKR har lagt til rette for at en norsk by blir med i et europeisk reformasjons-
prosjekt. Europeisk vegkart for reformasjonsjubileet 2017 er et prosjekt som 
gjennomføres av Den evangeliske kirken i Tyskland (EKD) i samarbeid med 47 
kirker på 67 steder i 19 europeiske land. Det er en omreisende utstilling, en 
«storymobil» som drar fra sted til sted, og lokalt legges det opp til et allsidig 
program i forbindelse med besøket. I Norge er det eneste stoppestedet Bergen, og i 
dagene 3.-5. mars blir det en mengde arrangementer i byen. Når Bergen er knyttet 
til dette europeiske vegkartet, er det fordi de første spor av luthersk innflytelse i en 
norsk by finnes her. 

 

• MKRs Menneskerettighetsutvalg har Luther og menneskerettigheter som tema, 
med kritisk blikk på blant annet Luthers forhold til jøder, sigøynere og muslimer. I 
samarbeid med Holocaust-senteret arrangerer MKR et kritisk seminar om Luther 
og jødene 10.11.17. 

 

• Olavsfestdagene 2017 vil ha «Idol» som tema, og «Reformasjon» som et 
underliggende tema. MKR er representert i programarbeidet rundt Kirke2017 som 
har flere relevante programposter. Leder i KV, Agnes Aboum, inviteres. 
Listen kunne sikkert vært lenger, men dette er noen viktige konkrete spor og 
arbeidsoppgaver for MKR 2016-2017 knyttet til reformasjonsmarkeringen.  
Det er flere viktige akademiske bidrag, «relevante for MKR», blant annet i Aschim, 
Rasmussen red: Reformasjon nå. Luther som utfordring og ressurs for Den norske 
kirke (Eide forlag 2016), som er «pensum» for videreutdanning for prester og 
andre kirkelige ansatte. Fra MKRs side savner vi globale, økumeniske og aktuelle 
perspektiver inn i dette. 
 

Aktuelle spørsmål  
 
- Hvordan er MKRs mandat ivaretatt inn i planleggingen så langt? 
- Hvordan er det lokale eierskapet og økumenisk engasjementet i forhold til 

reformasjonsmarkeringen? 
- Er det noen særlige aspekter eller kritiske perspektiver MKR bør synliggjøre i 2017? 



  

 
 

Forslag til vedtak 
-  

1. Mellomkirkelig råd tar informasjonen til orientering. 
 

2. Mellomkirkelig råd har følgende innspill til kommunikasjon overfor 
lokalmenigheter/bispedømmene: 
…………. 
 

 
 
 
 
 
 


