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Rapport fra styremøte i KEK 24.-26. november 2016 
v/Andreas H. Aarflot 

 

Styret i Konferansen av europeiske kirker (KEK) hadde sitt halvårlige møte 24.-26. november 2016 i 

Brussel.  

 

 

Presidentens rapport 

 

Møtet startet med at presidenten, biskop Christopher Hill fra Church of England, ga en rapport fra 

presidentskapet som ble diskutert. Momenter som kan refereres er: 

 

- Presidenten var en av noen svært få økumeniske observatører på The Orthodox Great and 

Holy Council. Visepresident H.E. Metropolitt Emmanuel fra Det økumeniske patriarkatet 

og enkelte av de andre ortodokse medlemmene av styret hadde også deltatt. Fra konsilet ble 

det fremhevet at det var en historisk hendelse for Den ortodokse kirke. Ti av de ortodokse 

kirkene deltok, mens fire trakk seg i siste minutt. Konsilet vedtok seks dokumenter som nå 

er sendt ut på en resepsjonsprosess. I resepsjonsprosessen er det et håp om at de fire ikke-

deltakende kirkene vil delta.  
 

- Brexit sjokkerte kirkene i Skottland som hadde en klar posisjon om at de ønsket fortsatt å 

være medlem i EU. Også enkelte kirkeledere i Church of England mottok resultatet av 

folkeavstemningen med sjokk. 
 

- Det er startet sonderinger for å se nærmere på mulighetene for at Den russisk-ortodokse 

kirke vil kunne oppheve suspensjonen av medlemskapet sitt i KEK. Medlemskapet ble 

suspendert etter at KEK ikke godkjente en medlemskapssøknad fra Den ortodokse kirke i 

Estland under Moskvapatriarkatet, men godkjente en søknad fra en annen ortodoks kirke i 

Estland. Det vil være aktuelt å sende en delegasjon til Estland for – i dialog med 

Moskvapatriarkatet – å undersøke om dette problemet kan løses. Samtidig vil Den russisk-

ortodokse kirke også kunne ha noen reservasjoner til noen av KEKs sosialetiske posisjoner. 
 

- KEK samarbeider med de katolske Council of European Bishops’ Conferences (CCEE) 

gjennom en felles komité som har årlige møter. Styret ble orientert om at møtet i 2016 ble 

avlyst, noe som flere mente var negativt. Det er planlagt et nytt møte i komiteen i 2017. 
 

Generalsekretærens rapport 
 

Generalsekretær Fr. Heikki Huttunen løftet fram noen spørsmål og perspektiver i sin rapport: Hva sier 

utviklingen som Brexit og valget av Donald Trump om status for det vestlige demokratiet? Hvordan 

skal kirkene møte voksende nasjonalisme og stenging av grenser? Dette er noe KEK bør jobbe med 

frem mot generalforsamlingen i 2018. Han pekte også på viktige økumeniske hendelser som skjedde i 

2016, både The Orthodox Great and Holy Council og the Ecumenical Commemoration of the 

Reformation i Lund. For øvrig orienterte han og staben om gjennomførte og planlagte aktiviteter i 2016: 

 

- CEC, CCME og WCC arrangerte konferansen «Have no Fear» i Nederland  

- CEC og CCMEs konferanse «Changing Religious and Ecclesial Landscape resulting from 

Migration to Europe – A European Response to The Church – Together Towards a 

Common Vision” 8.-11. desember 2016. 

- Conference on Religious Minorities as part of Culturally Diverse Societies, 21.-22. oktober, 

Zagreb. 

- Generalforsamling i the European Christian Environmental Network (ECEN) ble 

gjennomført i Finland. 

- Deltakelse på COP 22 i Marrakesh i november 2016. 



  

 

Prosjekter i 2017 
 

KEK-styret ble orientert om og drøftet planlagte prosjekter for 2017. Av disse kan nevnes: 
 

- GETI 2017 Europe: Global Ecumenical Theological Institute, Berlin, 19. mai–1. juni 2017 

- Two-day seminar on the Reformation 

- Being a church of all and for all: Disability in theological Perspective in cooperation with 

the European Desk of EDAN and Volos Academy for Theological Studies. 

- Den tematiske referansegruppen for fredsbygging og forsoning planlegger en konferanse i 

tilknytning til hundreårsjubileet for Paris-fredskonferansen i 2019 

- Development of Good Practices for Legal Protection of Places of Worship and Cultural 

Heritage in Europe 

- Human Rights Summer School 2017: Rights under Threat – Stand up for Migrants’ and 

Refugees Rights! 

- Roles for Religious minorities in the process of European integration 

- Climate change and sustainable development 

- Economic justice 

- European Christian Environmental Network (ECEN) 

- Future of Europe: Regionale samlinger for CEC-medlemskirker, bl.a. på Island mars 2017 

- European Pillar of Social Rights 

- Ineequalities of Europe 

- CALL Network 

- European Sunday Alliance 

- Gene Editing Conference: Churches in Europe contributing to the actual and burning 

public debate on Gene Editing. 
 

KEK og CCME 

 

KEK-styret diskuterte resultatet fra felleskomiteen mellom KEK og CCMEs drøftelser om fremtidig 

samarbeid mellom organisasjonene. Forslaget fra komiteen er en ordning med styrket samarbeid 

gjennom en samarbeidsavtale, jf. tidligere rapport. KEK-styret var nok litt skuffet over at man ikke 

klarte å komme til enighet om en form for sammenslåing.  

 

Styret gjorde vedtak om å be generalsekretæren, i samarbeid med presidentskapet og generalsekretæren 

i CCME, om å tegne ut en kort visjon om hva kirkene ønsker å gjøre i forbindelse med 

migrasjonskrisen, med et foreløpig utkast klart til 31. mars 2017. Alle ble oppfordret til å implementere 

et styrket samarbeid i praksis mellom KEK og CCME, og generalsekretæren ble bedt om å definere 

hvordan KEK kan tilføre CCME en «added value». For meg var dette vedtaket litt ullent, og jeg er litt 

spent på det videre arbeidet.  

 

KEKs generalforsamling 

 

Det ble vedtatt at KEKs generalforsamling vil bli i holdt i Novi Sad i perioden 31. mai til 6. juni 2018. 

Temaet for generalforsamlingen ble også diskutert, men dels fordi generalforsamlingens 

forberedelseskomité ikke hadde hatt møte ennå for å diskutere spørsmålet, og dels fordi det ikke var tid 

på styremøtet, ble det besluttet å delegere beslutningen til presidentskapet etter råd fra 

forberedelseskomiteen. Et foreløpig forslag til tema er You shall be my witnesses (Acts 1:7-8) – 

Christian responsibility for a just and hospitable Europe.  

 

European Christian Convention 

 

Europaparlamentsmedlem Svein Giegold fra Tyskland deltok i møtet for å orientere om initiativet 

European Christian Convention (ECC). Visjonen for tiltaket er å etablere et sted hvor vanlige kristne 

kan komme sammen og dele sitt syn på utviklingen av Europa, delvis etter inspirasjon fra de tyske 

Kirkedagene. Tanken er samtidig at ECC skal feire kristen tro like mye som å legge til rette for sosio-



  

politisk debatt. Den store forskjellen mellom den foreslåtte samlingen og de tidligere European 

Ecumenical Assemblies, er at den vil være ledet av lekfolk og ikke kontrolert av kirkelige hierarkier, 

noe som forhåpentligvis også vil åpne for at vanskelige temaer kan bli diskutert. Initativtakerne har 

etablert en belgisk forening for å ta intitativet videre, og det er forventet at den første samlingen vil 

kunne bli holdt tidlig i 2020-årene.  

 

I diskusjonen var det reist en del spørsmål om økonomi, språk, relasjon til en eventuell fremtidig fjerde 

European Ecumenical Assembly arrangert av CEC og CCEE og praktiske spørsmål. KEK-styret tok 

ikke stilling til om det ønsket å støtte prosjektet, men ga uttrykk for at det ville følge prosjektet med 

interesse videre.  

 

Andre saker 

 

- Møte med Mr. Jan Figel, EUs spesialutsending for tros- og livssynsfrihet utenfor EU 

- Uttalelse om at Climate Change is a Matter for All. 

- Budsjett for 2017 ble vedtatt.  

- Et forslag om å ha en uttalelse mot selektiv abort ble ikke realitetsbehandlet, da det ble klart 

at det ville reise en rekke problemstillinger kirkene i Europa ikke ville kunne ha konsensus 

om. 

- Undertegnede ble oppnevnt som en av KEKs to representanter til CCMEs 

generalforsamling i Praha 2017. 
 

I forbindelse med møtet fikk jeg også anledning til å delta på KEK-styremedlem Rev. Canon Dr. Leslie 

Nathaniel fra Church of Englands innsettelse som «Canon» i Church of England’s Europabispedømmes 

prokatedral i Brussel. Det var en fin opplevelse. 

 

Neste styremøte blir 31. mai-3. juni 2017. 

 

Oslo, 7. mars 2017 

Andreas H. Aarflot 

 

 

http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2016/11/2GB2016_DocA-Draft-PI-Climate-Change-FINAL.pdf

