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Sammendrag 
 

Community of Protestant Churches (CPCE) sendte to større dokumenter på høring til 

medlemskirkene i 2016, læredokumentet «Church Communion», og studiedokumentet 

«Protestant Perspectives on Religious Plurality in Europe». Mellomkirkelig råd behandlet disse 

første gang på sitt møte i oktober 2016, og sendte dokumentene videre til bearbeidelse i 

Teologisk nemnd. For begge dokumentene har det blitt innvilget utsatt høringsfrist til høsten 

2017. Dokumentene er vedlagt som bakgrunnsstoff.  

 

På sitt møte i november 2016, satte TN ned en arbeidsgruppe for å utarbeide et første utkast til 

høringssvar på læredokumentet «Church Communion» til behandling på TNs vårmøte. 

Arbeidsgruppen har tatt innspillene med seg i det videre arbeidet, og utkast til høringssvar 

oversendes MKR og BM for endelig behandling.  

 

På CPCEs generalforsamling i 2012 ble det vedtatt å følge opp spørsmål knyttet til 

religionsdialog og religionsmangfold i Europa. I oppfølgingen ble en arbeidsgruppe opprettet, 

hvor Anne Hege Grung fra Den norske kirke har bidratt i arbeidet med det foreliggende 

studiedokumentet, «Protestant Perspectives on Religious Plurality in Europe». Teologisk 

nemnd behandlet dokumentet på sitt vårmøte i 2017 og satte ned en arbeidsgruppe for å 

utarbeide høringssvar. Første utkast til høringssvar oversendes MKR og BM for behandling, før 

endelig høringssvar utarbeides.  
 
 

Forslag til vedtak 
 

1. MKR ber generalsekretæren om å ferdigstille høringssvaret til CPCEs læredokument 

«Church Communion» i tråd med innspill fra samtalen og i samarbeid med Bispemøtet. 
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2. MKR ber generalsekretæren om å ferdigstille høringssvaret til CPCEs studiedokument 

«Protestant Perspectives on Religious Plurality in Europe» i tråd med innspill fra samtalen 

og i samarbeid med Bispemøtet.  

 


