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MKR-saker på Kirkemøtet ut rådsperioden 

 

Sammendrag 
 
Tilbakemeldingene fra årets kirkemøte er at flere ønsker større synlighet av MKRs arbeidsfelt 
på møtet. MKR har de senere årene hatt en tendens til å fremme få, men ganske omfattende, 
og noen vil si litt kompliserte, saker til Kirkemøtet. I tillegg har vi naturligvis gitt innspill til en 
rekke av sakene fra Kirkerådet og Samisk kirkeråd, og vi har bidratt gjennom å utforme 
hovedtema gjennom seminarer og foredrag. 
 
MKR-rådet utfordres til å drøfte: 
 

• Synlighet og behandling av MKR-saker og tema på kirkemøtene de siste årene (både i 
plenum og komiteer). 

• Bør MKR fremme flere og mindre omfattende saker? 

• Forslag til saker rådet bør fremme for Kirkemøtet ut denne rådsperioden (2018 og 
2019). 

• Forslag til kirkemøtesaker i neste rådsperiode (fra 2020 -). 

• Hvordan kan MKRs ansvarsområder bidra til å prege Kirkemøtet ut over at MKR 
fremmer ordinære saker? Kan vi være mer kreative? 

• Hvilke tema (hovedtema, seminarer, foredrag o.l.) kunne dere tenke dere på 
kirkemøtene i årene framover? 

 
Å utarbeide en kirkemøtesak tar lang tid ettersom den skal behandles både i MKR og 
Kirkerådet – ofte et par ganger. Noen ganger må den også innom Samisk kirkeråd.  
 
Saksutredningen gir en oversikt over MKR-saker på de siste kirkemøtene og redegjør for 
planene framover som rådet inviteres til å diskutere og supplere. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd ber sekretariatet ta følgende innspill med i arbeidet med kirkemøtesaker i 
årene framover: 
………………….. 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd 

MKR 05/17 
Oslo, 9.-10. mars 2017 



  

Saksorientering 
 
Tilbakemeldingene fra årets kirkemøte er at flere ønsker større synlighet av MKRs arbeidsfelt 
på møtet. MKR har de senere årene hatt en tendens til å fremme få, men ganske omfattende, 
og noen vil si litt kompliserte, saker til Kirkemøtet.  
 
Tidligere kirkemøter 

Oversikten viser hvilke saker MKR har lagt fram for Kirkemøtet de siste årene. I tillegg har vi 
naturligvis gitt innspill til en rekke av sakene fra Kirkerådet og Samisk kirkeråd. 
 
2017  KM 10/17 Forberedelse til LVFs 12. generalforsamling: Frigjort av Guds nåde 

Orienteringssak: Sluttrapport fra Skaperverk og bærekraft 
Deltakelse fra LVFs generalsekretær Martin Junge 

 

2016  KM 15/16 Religionsmøte og dialog 
KM 16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon  
(Høringssvar til KV-dokumentet «The Church») 

 

2015  Uttalelse: Styrk den humanitære innsatsen for syriske flyktninger 
Orienteringssak: Oppnemning til økumeniske organisasjonar 

 

2014  KM 09/14 Den norske kirke og menneskerettighetene 
Orienteringssak: Rapport fra Kirkenes verdensråds generalforsamling 
Orienteringssak: Rapport fra generalforsamlingen i Konferansen av europeiske kirker  
Foredrag ved generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fykse Tveit. 

 

2013  KM 09/13 Økumeniske generalforsamlinger 2013 (KV og KEK) 
KM 11/13 NOU 2013: Det livssynsåpne samfunn – Stålsettutvalget 
KM 12/13 Forsvarlig etisk forvaltning av norske petroleumsressurser og bruk av 
oljefondet – forslag til uttalelse 
Orienteringssak: Religionsdialog og religionssamarbeid i Jerusalem, innledning ved 
Trond Bakkevig 
Orienteringssak: Oppnemning til økumeniske organisasjonar 

 

2012  Uttalelse fra Kirkemøtet 2012 om norsk asylpolitikk  
KM 04/12 Skaperverk og bærekraft. Revidert prosjektplan. 
KM 07/12 Misjon til forandring - utfordringene fra Edinburgh 2010 
Hilsen fra generalsekretær i Det lutherske verdsforbund Martin Junge. 
Orienteringssak: Oppnemning til økumeniske organisasjonar 

 

2011  KM 12/11 Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst 
 

2010  Orientering om LVFs generalforsamling i 2010 
Generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fykse Tveit deltok på seminaret 
«Kirkeordning – religionsfrihet – menneskerettigheter» 

 
I tillegg til å fremme saker har MKRs ansvarsområder vært med å prege flere av Kirkemøtene 
ved at generalsekretærene i KV og LVF begge har vært til stede på to møter hver siden 2010 og 
gjennom hovedtemaene: 
 
2017 Nåde (reformasjonsåret) 
2016  Gå og fortell (Bibelselskapets 200-års jubileum) 
2015  Det gode livet, kyrkje, helse og livsmeistring 
2014 Fri til å tale, tro og tjene (grunnlovsjubileum) 
2013 Folkekirke - Kirkefolk 
2012 Bibelen - I opphavet var Ordet 
2011 Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i økumenisk kontekst 
2010 Luther glede 
 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2017/saksdokumenter/km_10_17_forberedelse-til-lvfs_12-generalforsamling.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2016/saksdokumentene/km_15_0_16_religionsmote_dialog.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2016/saksdokumentene/km_16_0_16_kirken_vei_mot_felles_visjon.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/kirkemotet-styrk-den-humanitare-innsatsen-for-syriske-flyktninger/
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2015/saksdokumenter/km_03_8_15_oppnevninger.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2014/taler-saksdokumenter-og-vedtak/km_03_7_14_rapport_kv.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2014/taler-saksdokumenter-og-vedtak/km_03_8_14_rapport_kek.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2014/kirkemotet_2014_olav_fykse_tveit_foredrag.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2015/saksdokumenter/km_03_8_15_oppnevninger.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2012/km_2012_uttalelse_norsk_asylpolitikk.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2012/km_2012_martin_junge.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/km_3_9_12_oppnevning_okomeniske_org.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2010/km2010_seminar_ftveit_kirkeordning.pdf


  

Planer framover 

2018  

• Generalforsamling i Konferansen av europeiske kirker - muligens utvidet til en 
Europa-sak 

• Orienteringssak: Rapport fra generalforsamlingen i LVF 

• Orienteringssak: Religionsdialog – dialogsentre (jf. KM-sak fra 2016) 

• Økonomi og etikk 

• Muligens: høringer i forbindelse med ny tros- og livssynspolitikk 

• Muligens: Hvordan kan Den norske kirke bidra til realiseringen av FNs 
bærekraftsmålene? 

 
2019   

• Rapport fra generalforsamlingen i Konferansen av europeiske kirker 

• Rapport fra generalforsamlingen i Community of Protestant Churches in Europe 
(Leuenbergfellesskapet) 

 
Andre ideer   

• Samarbeid med søsterkirker 

• Migrantmenigheter – integrering av kristne innvandrere 

• Kirkevekst 

• «Forfulgte kristne» 

• «Frykt ikke!» 

• SMM har 25-årsjubileum i 2019. Det er da syv år siden forrige KM-sak om misjon 
(KM 07/12: «Misjon til forandring» og syv år før den første saken i 2005). Mulig 
tema: «Økumenikk og misjon» (Holistisk misjon som felles grunnlag og oppdrag 
for den globale kirke?) 

• Økumenikk og diakoni 
 
MKR-rådet utfordres til å drøfte 

• Synlighet og behandling av MKR-saker og tema på kirkemøtene de siste årene 
(både i plenum og komiteer).  

• Bør MKR fremme flere og mindre omfattende saker? 

• Forslag til saker rådet bør fremme for Kirkemøtet ut denne rådsperioden (2018 og 
2019). 

• Forslag til kirkemøtesaker i neste rådsperiode (fra 2020 -) 

• Hvordan kan MKRs ansvarsområder bidra til å prege Kirkemøtet ut over at MKR 
fremmer ordinære saker? Kan vi være mer kreative? 

• Hvilke tema (hovedtema, seminarer, foredrag o.l.) kunne dere tenke dere på 
kirkemøtene i årene framover? 

 
Å utarbeide en kirkemøtesak tar tid ettersom den skal behandles både i MKR og Kirkerådet – 
ofte et par ganger. Noen ganger må den også innom Samisk kirkeråd.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Utgifter til utarbeidelse av kirkemøtesaker inngår i det ordinære driftsbudsjettet for MKR. 


