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Nytt fra den verdensvide kirke – Kirkenes verdensråd 

 

Sammendrag 
 
Det er mye aktivitet i Kirkenes verdensråd, noe vi også vil få inntrykk av mens vi er i Genève. 
Den første dagen skal vi ha møte med generalsekretæren, Olav Fykse Tveit, som vil gi oss en 
innføring til møtene vi senere skal være med på.  
 
Her skal bare nevnes noen få saker som har direkte relevans til arbeidet i Mellomkirkelig råd. 
 
Nytt dokument om økumenisk diakoni (vedlagt) 

MKR-medlem Kjell Nordstokke har vært sentral i utarbeidelsen av et nytt dokument om 
diakoni. Under møtet i Genève skal vi delta på en økt under stabsdagene til KV hvor de skal 
diskutere nettopp dette dokumentet. 
 
Refleksjon over reformasjonen og utvikling i økumenisk samarbeid (vedlagt) 

Olav Fykse Tveit holdt i forrige uke et foredrag i USA, en svært interessant og spennende 
refleksjon knyttet til reformasjonsmarkeringen og utviklingen i KVs arbeid de senere år. 
 
Begge disse dokumentene gir god bakgrunnsinformasjon til møtene vi skal ha med KV. 
 
Time for Creation 

Nå i september markere det globale økumeniske fellesskapet «Time for Creation». Dette var et 
initiativ som den økumeniske patriarken Bartholomeus tok i 2007. Både KV, LVF og Vatikanet 
er sterkt involvert i denne forbønnsperioden hvor vi ber for vern av skaperverket. Les om KVs 
klimaengasjement på lenken her. 
 
Feiringen av Skaperverkets dag i Norge 17. sept. er koblet til den globale kirkes klima-
engasjement, og i år også til markeringen av reformasjonstemaet «Skaperverket – ikke til 
salgs». Les mer om dette på lenken  her 
 
 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel   

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd 
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http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/christians-around-the-world-pray-for-creation
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/skaperverket-er-ikke-til-salgs/


  

Det er rett før årets Kirkeuke som ble til etter forespørsel fra KVs medlemskirker i Israel og 
Palestina. KVs nettside om kirkeuka finnes på lenken her  Den norske nettsiden for Kirkeuka 
finnes på lenken her. 
 
Faith and Order-kommisjonen  

Vedlagt finnes rapporten fra møte i Faith and Order-kommisjonen i juni. 
 
Andre møter 

Det vil bli muntlig informasjon om noen andre møter som MKRs rådsmedlemmer og stab har 
deltatt på i KV-sammenheng siden forrige rådsmøte, nemlig om Reference Group of Human 
Sexuality, om besøk til Egypt og om besøk til Israel og Palestina. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar saken og Rapport fra møte i KVs Faith and Order Plenary, Pretoria, 
South Africa, 15.-22. juni 2017 til orientering. 
 
 
 

 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-invites-global-participation-in-world-week-of-peace-in-palestine-and-israel
http://www.kirkeukaforfred.no/

