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Forslag på kandidat fra Den norske kirke til styret i 
KEK 2018-2023 

Sammendrag 
 
Konferansen av europeiske kirker (KEK) er et fellesskap av rundt 115 ortodokse, 
protestantiske, anglikanske og gammelkatolske kirker fra alle land i Europa. I tillegg er en 
rekke kristne råd og organisasjoner tilknyttet KEK. Organisasjonen jobber for å styrke 
fellesskap mellom kirkene gjennom gudstjenesteliv, vitnesbyrd og tjeneste. Mellom 2009 og 
2013 gjennomgikk KEK en større omorganiseringsprosess og er nå i ferd med å bygge opp et 
godt programarbeid. Konkrete programmer er blant annet dialog med de europeiske 
institusjonene når det gjelder saker som er relevante for kirkene; teologisk dialog, freds- og 
forsoningsarbeid, menneskerettigheter, økonomisk og økologisk rettferdighetsarbeid, 
sosialøkonomiske spørsmål, etikk og demokrati. KEK jobber også tett sammen med CCME, 
Kirkenes kommisjon for migrasjon i Europa.  
 
På sin neste generalforsamling i Novi Sad, Serbia, 31. mai-6. juni 2018, skal KEK velge et nytt 
styre («Governing Board»). De nordiske medlemskirkene får vanligvis opp til tre represen-
tanter i styret. De samarbeider om å fordele nordiske og baltiske representanter, ettersom ikke 
alle medlemskirker kan få sin kandidat innvalgt.  
 
Etter forrige periode sluttet både visepresidenten fra Svenska kyrkan og styremedlemmet fra 
Den evangelisk-lutherske kirken i Finland. Det er derfor ønskelig å foreslå gjenoppnevning av 
Den norske kirkes medlem i styret, Andreas Henriksen Aarflot, for å sikre kontinuiteten i 
representasjonen fra de nordiske medlemskirkene. Det ser ut til å være bred nordisk støtte for 
dette forslaget. På den annen side kan det også bety at Den norske kirke ikke uten videre kan 
regne med å få støtte til en annen kandidat, eller til å bli valgt inn i styret i neste valgrunde.  
 
Når det gjelder Aarflots valgbarhet, ble dette spørsmålet avklart i forbindelse med hans 
ansettelse i Kirkerådet.  
 
Andreas Henriksen Aarflot har i forrige periode (2013-2018) bidratt med en betydelig innsats i 
styret, ikke minst i forhold til å sikre etterrettelighet i arbeidet med KEKs nye konstitusjon og 
regelverk. Det er ventet at generalforsamlingen vil måtte foreta noen lovendringsvedtak, slik at 
organisasjonsendringene kan avsluttes på en god måte.  
 
Aarflot har i tillegg vært KEK-styrets representant i eksekutivkomiteen i Churches Commission 
for Migrants in Europe (CCME). Dette har gitt ham en bred oversikt over organisasjonene og 
de saker som til enhver tid rører seg i det kirkelige og økumeniske arbeidet i Europa. Aarflot 
bidrar jevnlig med rapportering fra arbeidet, også til våre nordiske søsterkirker.   
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Som en ung, lek mann, vil Aarflots kandidatur sannsynligvis bidra til god balanse i sammen-
setningen av styret.  
 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd foreslår at Andreas Henriksen Aarflot oppnevnes som Den norske kirkes 
kandidat til KEKs styre (CEC Governing Board) for perioden 2018-2023.  
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Den norske kirke må ta høyde for reise- og deltakerutgifter i forbindelse med deltakelse i KEKs 
styre.  


