
 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Arkivsak: 17/00326-7 
 
Saksdokumenter: 
Rapport nr. 27/2017 Andreas Henriksen Aarflot 

Rapport fra seminar og styremøte i KEK 20.-25. november 2017 
 
 
 
 

Nytt fra den verdensvide kirke – Konferansen av 
europeiske kirker (KEK) 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar Rapport fra seminar og styremøte i KEK 20.-25. november 2017 til 
orientering.  
 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd MKR 02/18 

Oslo, 6.-7. mars 2018 



 1 

Rapport nr. 27/2017 
 
Rapport fra seminar og styremøte i KEK 20.-25. november 2017 
 
Styret i Konferansen av europeiske kirker (KEK) hadde møte 23.-25. november 2017. I 
forkant av styremøtet ble det arrangert et seminar 20.-22. november 2017 om ”The 
Reformation and the making of Ecclesial Identities”. 
 
Seminar om ”The Reformation and the making of Ecclesial Identities” 
 
KEK har, som en organisasjon som består av ortodokse, protestanter og anglikanere, ikke hatt 
så mange store arrangementer i forbindelse med reformasjonsmarkeringen i 2017. I forkant av 
styremøtet i november ble det imidlertid avholdt et seminar om reformasjonen og dens 
påvirkning på kirkelig identitet, med bidrag fra blant annet lutheranere, anglikanere, 
katolikker og mennonitter. Bidragene fra de ortodokse var litt mer begrenset, men en ortodoks 
teolog som tidligere jobbet for KV, som nå er Georgias ambassadør til Vatikanet, Dr. Tamara 
Grdzelidze, holdt et innlegg om ortodokse og reformerte i økumenisk dialog. 
 

 
 
Medlemskapssøknader 
 
Den skotske episkopale kirke, en tidligere medlemskirke som for en tid siden meldte seg ut av 
KEK, hadde søkt KEK-styret om å bli medlem igjen. Bakgrunnen for dette er Brexit, noe som 
gjør at de skotske kirkene ønsker et tettere samarbeid med kirker i Europa. KEK-styret gledet 
seg over dette, ønsket dem velkommen og vedtok enstemmig å ta dem opp som medlemmer 
igjen. 
 
The Convocation of Episcopal Churches in Europe er en av de parallelle anglikanske 
jurisdiksjonene i Europa. Selv om denne er registrert i Frankrike, hører kirken til den 
episkopale kirken i USA. Etter råd fra de anglikanske medlemmene i styret, og fordi kirken 
ikke tilfredsstilte KEKs medlemskapskrav om å være basert i Europa, vedtok styret å avslå 
søknaden. Samtidig ble det vedtatt å diskutere om hvordan KEK på andre måter kan 
samarbeide med dem. 
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Forberedelser til generalforsamlingen 
 
En viktig del av møtet var behandlingen av rapporten fra KEKs Assembly Planning 
Committee. Styret gjennomgikk forslag til program, vedtok budsjett, diskuterte eksterne 
personer som bør inviteres, logo m.m. Styret valgte også å anbefale et dirigentskap til 
generalforsamlingen, med Beate Fagerli som hoveddirigent. Det foreløpige programmet for 
generalforsamlingen er lagt ved som vedlegg. 
 
Konstitusjonelle spørsmål 
 
Som tidligere rapportert om, jf. sak MKR 13/17, har det vist seg at det er et behov for å gjøre 
noen endringer i KEKs konstitusjon. En liten arbeidsgruppe bestående av Rev. Canon Dr. 
Leslie Nathaniel, Rev. Dr. Patrick Schnabel og undertegnede har på oppdrag fra styret 
konsultert et belgisk advokatfirma som spesialiserer seg innen belgisk foreningsrett, nærmere 
bestemt internasjonale non-profit-foreninger. På bakgrunn av denne konsultasjonen er det 
klart at den aktuelle foreningstypen er underlagt enkelte krav etter belgisk lovgivning som 
KEKs konstitusjon ikke tilfredsstiller. Advokatene utarbeidet i samarbeid med 
arbeidsgruppen et forslag med nødvendig endringer som ble lagt frem for styret. Forslaget 
innebærer en rekke til dels omfattende endringer, samtidig som det holder seg til de 
prinsippene Budapest-generalforsamlingen har lagt ned. Endringene dreier seg i hovedsak om 
at det er en rekke forhold ved styringsorganene som må spesifiseres i detalj for å tilfredsstille 
kravene etter den belgiske lovgivningen. For eksempel må det stå i konstitusjonen hvem som 
har ansvaret for å innkalle og fastsette agendaen til styret og generalforsamlingen, inkludert 
hvem som overtar ansvaret dersom den ansvarlige ikke kan gjøre det.  
 
Styret kom med noen innspill til enkelte bestemmelser i forslaget, men konkluderte med å 
vedta at saken utsettes til styrets marsmøte, hvor de belgiske advokatene også inviteres for å 
forklare nærmere nødvendigheten av de aktuelle endringene. Antageligvis må generalfor-
samlingen vedta de aktuelle bestemmelsene for å tilfredsstille kravene etter belgisk 
lovgivning, men måten dette håndteres på av generalforsamlingen, er svært viktig. Ingen 
ønsker å gjenta de konstitusjonelle forhandlingene, slik det ble gjort på forrige 
generalforsamling i KEK. 
 
European Christian Convention 
 
Det er etablert en belgisk forening som har som formål å arrangere en European Christian 
Convention en gang i perioden 2022-2024. ECC vil være et arrangement som ligner på de 
tyske kirkedagene (Kirchentag), men som vil være for hele Europa. Noen i KEK-styret ga 
uttrykk for at dette er et spennende arrangement som bør støttes, mens andre var kritiske til at 
dette i praksis kunne bli en rival til noen av KEKs aktiviteter. Det ble blant annet pekt på at 
KEKs neste generalforsamling er planlagt i 2023. Det ble vedtatt at en gruppe av KEKs 
stabsmedlemmer og styremedlemmer skulle vurdere nærmere hvordan og om KEK skal 
relatere seg til ECC, med et forslag til et senere styremøte.  
 
KEK og CCME 
 
Lemma Desta møtte som observatør i KEK-styret i kraft av å være leder av Churches’ 
Commission of Migrants in Europe – CCME. KEK-styret godkjente en endelig avtale om et 
nærmere samarbeid mellom KEK og CCME for perioden 2018-2023. 
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Økonomi 
 
KEKs økonomi er stabil, men størrelsesnivået er noe lavere enn det har vært tidligere år. 
Noen av de største kirkene betaler betydelig mer enn mindre kirker. Den norske kirke er blant 
disse kirkene. KEKs budsjettkomité har drøftet ulike modeller for medlemskontingent for 
fremtiden, men har ikke klart å komme med noen anbefalinger til noen objektive kriterier for 
fastsettelse av medlemskontingent. Det er viktig for styret at de største giverkirkene ikke 
endrer nivået på sine utbetalinger i forberedelsene til generalforsamlingen, hvor medlemskon-
tingentnivået og økonomiske utsikter kommer til å være et tema. Styret ba derfor KEKs 
presidentskap, i samarbeid med KEKs kasserer og generalsekretær, om å ha en dialog med de 
viktigste medlemskirkene om dette. 
 
 
Brussel, 20. februar 2018 
Andreas Henriksen Aarflot 
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