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Referanser:  
 
Arkivsak: 17/01435-2  
 
Saksdokumenter: 

Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd NKR 23. november 2016 og 23. februar 2017 
 

Årsrapport for 2016 og sakspapirer til NKRs rådsmøte 27.-28. mars 2017 i Oslo 

er lagt ut på NKRs hjemmeside: NKR  
 
 

Nytt fra den verdensvide kirker – Norges Kristne Råd 

 
 

 

Sammendrag 
 
Norges Kristne Råd har rådsmøte 27.-28. mars, og alle valgte MKR-medlemmer fra 
bispedømmene er medlem av rådsmøtet.  
 
Som et ledd i vår forberedelse til møtet tar vi en gjennomgang av sakspapirene på MKR-møtet, 
med et særlig fokus på sak 7: «Handlingsplan» og sak 10: «Uttalelser» 
 
Det anbefales også å lese igjennom den flotte årsrapporten for 2016. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar saken og protokollene fra styremøte i Norges Kristne Råd 23. 
november 2016 og 23. februar 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 

  

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd 

MKR 02/17 
Oslo, 9.-10. mars 2017 

http://www.norgeskristnerad.no/index.cfm?id=434451


  

 

 

STYREMØTE 
 
23. november 2016 kl 09.00-16.00 
Det Teologiske Menighetsfakultet 
 

 

INNKALLING 
 
Medlemmer 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) 

Helga Haugland Byfuglien (sak 93/16) 
Petter N. Dille (forfall) 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 

Den katolske kirke:      Ingrid Rosendorf Joys (forfall) 

Frelsesarmeen:      Jan Peder Fosen (forfall) 
Metodistkirken:      Øyvind Helliesen (forfall) 
Misjonskirken:      Øyvind Haraldseid 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen (sak 87-92/16) 
 

Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter) 
Gruppen av ortodokse menigheter:  F. Johannes (Den ortodokse kirke i Norge) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan) (sak 93/16) 
      Gunhild H. Halvorsen (Den tyskspråklige menighet) 
 
Andre medlemskirker/Observatører 
Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge:   Aba Habteyesus Legesse og Emush Asefa 

Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg 
 

Den finske menighet:     Anssi Elenius  
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Rolf Ekenes 
Adventistkirken:    Reidar Kvinge 
 
Kirkens Nødhjelp:    Anne-Marie Helland (sak 87-89/16, 93/16) 

Siv E. Bonde (sak 93/16) 
NORME:      Anne Lise Søvde (sak 93/16) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
SAKER 

 

Sak 87/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 

Sak 88/16 Protokoller Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Protokoll, styremøte, 14.09.16. 

• Protokoll og sakspapirer, AU, 15.11.16. 

x 

x 

 

Vedtak • Protokoll fra styremøte 14.09.16 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

• Protokoll fra AU 15.11.16 godkjent.  

  

 

Sak 89/16 Informasjon Vedlegg Oppfølging 

 • Det blir ikke Midtøsten-tur i februar grunnet for få 
påmeldte. 

  
 
 



  

• Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017: Aksjonen er 
50 år og Reformasjonsmarkeringen har valgt den 
som sitt diakonale prosjekt. Temaet er «Ja, vi 
elsker dette vannet!» NKR er innstilt på å ha en 

forsterkerrolle, blant annet ved at kirkeledere 
utfordres til å bli med på en aksjon i sosiale 
medier. Fasteaksjonen er et økumenisk verktøy. 

Mer informasjon på www.fasteaksjonen.no. 
• Spesialrådgiver og generalsekretær har hatt møter 

med Høyre og Venstre, og skal ha møte med 
Arbeiderpartiet, for å gi innspill til behandlingen av 
endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn utenom Den norske kirke. 

• Generalsekretær har hatt møte med KNIF 
samfunn for å avklare rollefordeling i det tros- og 
livssynsmessige engasjementet. 

• NKR hadde ansvar for undervisning i økumenikk 
ved Frelsesarmeens offisersskole 06.10.16. 

• Generalsekretær representerte NKR ved 
reformasjonsmarkeringen i Lund 31.10.16. 

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 90/16 Søknader om medlemskap i NKR Vedlegg Oppfølging 

 Samtaler med Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 
og Den Etiopisk Ortodokse Tewahedo Kirke som søker 

medlemskap i NKR (se AU, 15.11.16, sak 75/16).  

  

Vedtak • Søknaden fra DELK sendes ut på høring i 
medlemssamfunnene. 

• I samtalen med Den Etiopisk Ortodokse Tewahedo 
Kirke kom det fram at det er noen omstendigheter 

mellom denne kirken og Den etiopisk-ortodokse 
kirke i Norge som må avklares. Saken oversendes 

AU. 

 KR 

 

Sak 91/16 OU-prosess Vedlegg Oppfølging 

Merknader SWOT-analyse, formålsformuleringer, kontroll-
spørsmål, organisasjonskart og verdier er utarbeidet.  

x  

Vedtak • Fundament, visjon, hensikt og verdier anses ferdig 
behandlet. 

• Dette danner bakgrunn for Handlingsplan 2017-19 
(til behandling på styremøtet 23.02.17) som skal 
vedtas av Rådsmøtet. 

  

 

Sak 92/16 Rådsmøtet 2017 Vedlegg Oppfølging 

 Innkalling med program, informasjon om 
oppnevninger og nominasjon til Økumenikkprisen 
sendes ut 25.11.16. 

  

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 93/16 Styreseminar: «Kirke og misjon – på vei mot en 
felles visjon?» 

Vedlegg Oppfølging 

 Seminaret ble avholdt i samarbeid med NORME.  x  

Vedtak Seminaret tok opp viktige problemstillinger som det er 

nødvendig å snakke videre om. 

  

 
 
Oslo, 25. november 2016 
Knut Refsdal 

  



  

 

 

STYREMØTE 
 
23. februar 2016 kl 10.00-16.00 
Kirkens hus (Agder og Bjørgvin) 
 

 

PROTOKOLL 
 
Medlemmer 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) (forfall) 

Helga Haugland Byfuglien 
Petter N. Dille (forfall) 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 

Den katolske kirke:      Ingrid Rosendorf Joys 

Frelsesarmeen:      William Cochrane 
Metodistkirken:      Øyvind Helliesen 
Misjonsforbundet:    Øyvind Haraldseid 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen 
 

Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter)  
Gruppen av ortodokse menigheter:  F. Johannes (Den ortodokse kirke i Norge) (forfall) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per A. Sandgren (Svenska Kyrkan i Norge) (forfall) 
 
Andre medlemskirker/Observatører 
Den Etiopisk-Ortodokse Kirke i Norge:  Habteyesus Legesse 
Den nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 

Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg  
 

Adventistkirken:    Reidar Kvinge 
Den finske menighet:     Anssi Elenius 
 
 
TIDSPLAN 

10.00-12.00 Styremøte (sak 17-24/17) 
12.00-12.45 Lunsj 
12.45-14.00 Styremøte (sak 25/17) 
14.00-16.00 Seminar (sak 26/17) 
  



  

Sak 17/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 

Sak 18/17 Protokoller Vedlegg Oppfølging 

Merknader • Protokoll, styremøte, 23.11.16. 
• Protokoll og sakspapirer, AU, 01.02.17. 

x 
x 

 

Vedtak • Protokoll fra styremøte 23.11.16 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

• Protokoll fra AU 01.02.17 godkjent.  

  

 

Sak 19/17 Informasjon Vedlegg Oppfølging 

 • Tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet er mottatt. 
Sum: 2.945.000. 

• NKR inviterer til et møte med National Council of 
Churches in India (NCCI) 03.03.17 kl 09.00-
11.00: “Challenges to the Freedom of Religion or 

Belief in India”. Medvirkende: Roger Gaikwad, 

generalsekretær, NCCI. Samuel Jayakumar, 
Commission on Policy, Governance and Public 
Witness, NCCI og Aariz Mohammad, Center for 
Social Justice, Hyderabad. Møtet har fokus på 
diskriminering og vold mot kristne og muslimer i 

India og etterfølges av en lunsj for inviterte. 
Medlemskirker som har arbeid i India bes melde 
fra slik at de kan inviteres. 

• Religionspolitisk Utvalg (RPU) har levert utkast til 
høringssvar fra NKR på NOU 2016:13 
«Samvittighetsfrihet i arbeidslivet». 

• Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har 

sendt en oversikt over «politiske saker» som bes 
tatt opp i medlemssamfunnene før behandling i 

STL slik at STL om mulig kan si noe samlet om 
hver av dem. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 
x 

 

Vedtak • Informasjonen mottatt. 
• «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet»: Styret gir sin 

tilslutning til utkastet til høringssvar fra RPU. 
• Politiske saker fra STL: Punktene i STLs 

henvendelse ble drøftet. På følgende punkter 
ønsker NKR å bidra til nyanseringer: 
Skolegudstjenester (skolegudstjenestens plass i 
skolen og spørsmålet om aktiv påmelding eller 

mer fleksible løsninger), nasjonalt niqab-forbud 
(alternativt: nasjonale retningslinjer), obligatorisk 
lederopplæring (er dette realistisk?), 
gravlundsforvaltningen (det kan være løsninger 
som legger forvaltningen til Den norske kirke) og 

livssynsåpne seremonirom (bør dette være et 
kommunalt ansvar eller et ansvar for de enkelte 

tros- og livssynssamfunn?). 

  

 

Sak 20/17 Årsberetning 2016 Vedlegg Oppfølging 

  x  

Vedtak Årsberetning 2016 godkjent.   

 

Sak 21/17 Årsregnskap 2016 Vedlegg Oppfølging 

  x  

Vedtak Årsregnskap 2016 godkjent.   

 

Sak 22/17 Budsjett 2017-19 Vedlegg Oppfølging 

 Dette er foreløpige budsjetter som kan bli endret, 

blant annet som følge av respons på NORAD-

søknader. 

x  

Vedtak Budsjett 2017-19 godkjent.   

 



  

Sak 23/17 Rådsmøtet 2017 Vedlegg Oppfølging 

 Styret inviteres til å gi innspill på følgende: 
 
• Programskisse. 

• Uttalelser. 
• Økumenikkprisen 2017. 

• Søknader om medlemskap. 
• Handlingsplan 2017-19. 
• Kontingent 2018-19. 

  

Vedtak • Informasjonen mottatt. Innspill fra styret tas med 
i videre forberedelsen av Rådsmøtet. 

• Styret fremmer følgende forslag til uttalelser fra 
Rådsmøtet: 

o Flyktninger, asylsøkere og integrering. 
o Reformasjonen. 
o Tros- og livssynsdialog. 
o Trosforfølgelse. 

• Søknader om medlemskap:  

o Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: 
Søknaden er utsendt på høring. Styret 
anbefaler at DELK tas opp som medlem i 
NKR. 

o Den Etiopisk Ortodokse Tewahdo Kirke: 
Søknaden avventes til prosessen med de 

to etiopisk-ortodokse kirkene er avklart. 
Inntil videre inviteres Den Etiopisk 
Ortodokse Tewahdo Kirke som gjester til 
Norges Kristne Råds Rådsmøte og 
styremøter. 

o Den finländska evangelisk-lutherska 
församlingen i Norge og Østfoldkirken: 

Søknadene er mottatt de siste ukene. De 
sendes på høring og AU får mandat til å 

gjennomføre samtaler med representanter 
fra de to kirkene og innstille på vegne av 
styret til Rådsmøtet.  

• Kontingent 2018-19: Styret foreslår en økning på 
7% for perioden. 

  

 

Sak 24/17 Møteplan 2017-19 Vedlegg Oppfølging 

 • 24.05.17 kl 09-15: Styremøte og Kirkeledermøte. 

• 07.09.17 kl 10-15: Styremøte. 
• 16.11.17 kl 10-15: Styremøte. 
• 15.02.18 kl 10-15: Styremøte 
• 24.05.18 kl 09-15: Styremøte og Kirkeledermøte. 
• 20.09.18 kl 10-15: Styremøte. 
• 22.11.18 kl 10-15: Styremøte. 

• 14.02.19 kl 10-15: Styremøte. 

• 27.-28.03.19: Rådsmøte. 

  

Vedtak Møteplan godkjent.   

 

Sak 25/17 Samtale: Vigsel for likekjønnede Vedlegg Oppfølging 

 24.05.16 hadde styret en samtale etter at Kirkemøtet 

i Den norske kirke vedtok at en ny vigselsliturgi skal 
innføres. Nå er liturgien vedtatt og innført. Noen av 
medlemskirkene i NKR, Misjonskirken, 
Pinsebevegelsen og Den Evangelisk Lutherske Frikirke, 
har utarbeidet retningslinjer for lokalmenighetene. 
Retningslinjer fra de to første var utsendt på forhånd, 

men den tredje lyder slik (skrevet av Jarle Skullerud 
på vegne av Frikirkens 10 tilsynsmenn): 

 
«Jeg vil sterkt oppfordre til respektfull omtale av 
mennesker med en annen overbevisning, både i 
spørsmålet om likekjønnet ekteskap og andre sentrale 
spørsmål. Det er både rett og godt å si fra om at vi er 

x ØHa 



  

uenige, og å kunne begrunne vårt ståsted, men 
Frikirken skal ikke være kjent for dømmende og 
nedlatende språkbruk.  
 

Mange har valgt å bli værende i Den Norske Kirke, 
selv om de er uenige i den nye vigselsordningen. De 
trenger vår støtte, ikke kritikk. Når medlemmer som 

er svært profilert i denne saken, og som velger å 
forlate DNK på grunn av vedtaket, åpent støtter de 
som velger å bli, bør vi gjøre det samme. Samtidig 
skal de som velger å melde seg ut også møte vår 
forståelse og støtte i sine valg. 
 

Samarbeid med DNK 
a. På nasjonalt plan vil det økumeniske samarbeidet 
fortsette, og Frikirken vil møte Den Norske Kirke både 
i Norges Kristne Råd, gjennom samarbeidet i Det 
Lutherske Verdensforbund, Bibelselskapet og andre 

fora hvor vi møtes på tvers av kirkesamfunn.  
b. Å samarbeide med kirker og personer som har en 

annen lære om ekteskap og likekjønnet samliv, er 
utfordrende. Dette gjelder særlig på områder der 
veiledning og undervisning er tema, blant annet i 
konfirmantundervisning, sjelesorg og åndelig 
veiledning. Som ledere har vi et ansvar for at 
forkynnelsen i våre menigheter ikke er i strid med vår 
kirkes lære. Slik må det også være i det økumeniske 

arbeidet. 
c. Lokale kristne råd og predikantringer fungerer også 
ulikt fra sted til sted. En av de viktige resultatene av 
et slikt fellesskap, er at ansatte fra ulike kirkesamfunn 
blir kjent med hverandre og kan samordne større 
arrangement. Disse møtene bør vi fortsatt prioritere 

der det er naturlig. 
d. Lokalt vil det allerede være store forskjeller på 
hvordan samarbeidet fungerer. Generelt vil vi si at 
brudd på samarbeid ikke bør skje for å markere et 
standpunkt, men som en naturlig konsekvens av at 
ulik lære vil begrense og vanskeliggjøre et samarbeid. 
Dette vil kunne være like relevant å vurdere på begge 

sider. Men der man kan finne et godt felles grunnlag 
for samarbeidet, og i enkeltsaker vi er enige om, vil vi 
oppmuntre til fortsatt samarbeid. Uansett hva man 
lander på, gjelder det som er skrevet over, om 
respektfull omtale.» 
 
Representanter fra de tre kirkene presenterte sine 

retningslinjer. I den påfølgende samtalen hadde 
flesteparten av styrets medlemmer ordet. Samtalen 
ble gjennomført i en respektfull tone selv om 
meningsforskjellene er store. Pr. dags dato er det 
ingenting som tyder på at dette skal innvirke 
nevneverdig på Norges Kristne Råd. 

Vedtak Samtalen fortsetter på neste styremøte.   

 

Sak 26/17 Seminar: «Framtidig finansiering av tros- og 
livssynssamfunn» 

Vedlegg Oppfølging 

 Kulturdepartementet utreder for tiden ulike modeller 

for framtidens offentlige finansiering av tros- og 
livssynssamfunn (vedlegg). Det endelige forslaget 
kommer på høring før sommeren. Til denne delen av 

møtet var representanter fra andre tros- og 
livssynssamfunn og medlemmene i Religionspolitisk 
Utvalg invitert. 
 

x  



  

14.00 Åpning v/Lars-Petter Helgestad, Human-Etisk 
Forbund. 
14.05 Hovedinnledning: Utredning av nye modeller for 
offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn v/ 

Jørn Hagen, fagdirektør, Kulturdepartementet. 
14.45 Innledning: Rammer for finansiering i 
Grunnloven og menneskerettighetene v/ Ingvill 

Thorson Plesner, Senter for menneskerettigheter. 
15.05 Responser fra Mehtab Afsar, Islamsk Råd 
Norge, Helga Haugland Byfuglien, Den norske kirke, 
Kristin Mile, Human-Etisk Forbund og Knut Refsdal, 
Norges Kristne Råd. 
15.30   Ordveksling i plenum. 

 
 
Oslo, 24. februar 2017 
Knut Refsdal 

 


