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Oppnevning av tre delegater til CPCEs general-
forsamling 2018 og kandidater til CPCEs råd 
 

Sammendrag 
 
Delegater til generalforsamlingen 

The Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) avholder sin åttende 
generalforsamling i Basel, Sveits, 13.-18. september 2018, med tema «Liberated – connected – 
committed». Den norske kirke får sende tre delegater til generalforsamlingen. I tillegg reiser 
Kristin Graff-Kallevåg, utgående medlem av CPCEs råd, som observatør.  
 
Vanligvis deltar MKRs leder som delegat ved større generalforsamlinger med MKRs nestleder 
som vara. I tillegg deltar en av Den norske kirkes biskoper. Da CPCEs generalforsamling 
kommer til å jobbe med større teologiske, sosialetiske og religionsdialogiske studieprosesser og 
læresamtaler, kan det være en fordel å sende en fagperson innenfor et eller flere av fagfeltene 
som en tredje delegat.  
 
Det foreligger to forslag til en tredje delegat:  
- Eivind Nordgaard Hermstad, ung, lek, medisinerstudent  
- Tron Fagermoen, ordinert prest, førstelektor i diakoni og ekklesiologi ved MF, sitter i TN.  

 
Begge kandidater er forespurt og er villige til å stille.  
 
I tillegg foreslås det at generalsekretæren i MKR reiser som rådgiver for delegasjonen, og som 
vara i tilfelle forfall av delegater under generalforsamlingen.  
 
Kandidater til CPCEs råd 

På generalforsamlingen skal det velges nytt råd for perioden 2018-2024. Den norske kirke og 
Den danske folkekirke får vanligvis ett fast medlem av CPCEs råd (fra den ene kirken), med én 
vara (fra den andre kirken). Ettersom Kristin Graff-Kallevåg fra Den norske kirke nå går ut av 
rådet, er det ønskelig å fremme nye kandidater i samarbeid med Den danske folkekirken.  
 
Den danske folkekirke ønsker å fremme Ulla Schmidt som kandidat til fast medlem av rådet. 
Ulla Schmidt har i mange år vært medlem av CPCEs etikkutvalg, først for Den norske kirke, 
senere for Den danske folkekirke. Hun er nå professor i systematisk teologi ved Universitetet i 
Århus, men har tidligere vært professor II ved Universitetet i Oslo og jobbet i KiFo. 
Sekretariatet anbefaler å støtte forslaget. I tillegg foreslår sekretariatet at Tron Fagermoen 
fremmes som kandidat til vara for Ulla Schmidt i CPCEs råd. Varamedlemmer i CPCEs råd 
møter fast én gang i året. Tron Fagermoen er førstelektor i diakoni og ekklesiologi ved 
Menighetsfakultetet, og sitter i Teologisk nemnd.  
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Begge kandidater er forespurt og er villige til å stille.  
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
1) Mellomkirkelig råd foreslår følgende delegater til CPCEs generalforsamling:  
 

1. Mellomkirkelig råds leder (vara: nestleder) 
2. BMs representant (oppnevnes 19. desember) 
3. En av følgende kandidater:   

a. Eivind Nordgaard Hermstad, ung, lek, medisinerstudent  
b. Tron Fagermoen, ordinert prest, førstelektor i diakoni og ekklesiologi ved MF, 

sitter i TN 
 
2) Mellomkirkelig råd foreslår at Tron Fagermoen fremmes som kandidat til vara for Ulla 

Schmidt i CPCEs råd for neste periode.  
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Kostnader knyttet til reiser og deltakelse for Den norske kirkes delegasjon, på 
forberedelsesmøter så vel som selve generalforsamlingen, er inkludert i budsjettet for 
økumenisk og internasjonalt samarbeid i 2018 (Gruppe 2-midler).  
 
I tillegg må utgifter til deltakelse for varamedlem i CPCEs råd påregnes for kommende periode.  
 
 


