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Nytt fra den verdensvide kirke – Kirkenes verdensråd 
(KV)  
 
Sammendrag 
 
70-års jubileum 
 

I 2018 feirer Kirkenes verdensråd 70-års jubileum, 
og dette vil prege året gjennom en lang rekke 
aktiviteter. På KVs nettside KV 70 år gis en 
oversikt over historien og 70-årsmarkeringen.  
 
Her i Norge planlegger Den norske kirke 
v/Mellomkirkelig råd, Metodistkirken (som er de 
to medlemskirkene), Norges Kristne Råd og 
Kirkens Nødhjelp en bursdagsfeiring søndag 26. 
august i Oslo.  
 
 

Misjonskonferansen 
 

Nå er det like før over tusen deltakere samles til 
misjonskonferansen i Arusha. Som en sa det  
“Let us tune ourselves to the rhythm of the Holy Spirit” 
 
Det blir en bredt økumenisk sammensatt delegasjon fra 
Norge som også bidrar på urfolkskonferansen, Global 
Ecumenical Theological Institute (GETI) og i ulike 
verksteder.   
 
  

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd MKR 02/18 

Oslo, 6.-7. mars 2018 

http://www.oikoumene.org/en/wcc70
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/at-mission-conference-let-us-tune-ourselves-to-the-rhythm-of-the-holy-spirit
http://www.oikoumene.org/en/wcc70/70th-anniversary/resolveuid/31dcdce18b344db7a9b829d11df9b944


  

Så vidt vi har oversikt over, deltar følgende personer:  
 

Bård Mæland,   kommisjonsmedlem for Dnk, CWME Commission 
Harald Hauge,   delegat Dnk, medlemskirke 
Berit Hagen Agøy,   delegat Dnk, medlemskirke (H. Nordhaug har meldt forfall) 
Tore Johnsen,   delegat Dnk, medlemskirke, urfolk 
Stephanie Dietrich,  kommisjonsmedlem for Dnk i Faith and Order-kommisjonen -  
Hanne Øygard,  deltaker urfolksprogrammets ungdomskonferanse, Samisk 

kirkeråd 
Marion Grau,    ressursperson GETI-programmet  
Marianne Brekken,   deltaker GETI-programmet 
Knut Hallen,    media, Samarbeid menighet og misjon 
Beate Fagerli,    KV Co-opted staff 
Kjell Nordstokke,   workshop 
 
Vija Herefoss,    Stefanusalliansen, workshop 
Knud Jørgensen,   delegat, den internasjonale Lausannebevegelsen  
Roar Fotland,    delegat, United Methodist Church, medlemskirke 
Jeffrey Huseby,   NORME, NMS workshop 
Ørjan Tinnen,   delegat NORME  
 
MKR vil få en grundig rapport fra konferansen på rådsmøtet i september. Følg med på hva 
som skjer underveis i konferansen, på KVs nyhetstjeneste og konferansens nettside 
KVs misjonskonferanse 
 
Seminar i Roma om fremmedfrykt og populisme 
Etter invitasjon fra KVs generalsekretær deltok Kjetil Drangsholt 13.-15. desember på et 
seminar i Roma om fremmedfrykt og populisme. Her skulle representanter for KV og et nytt 
råd i Vatikanet forberede et møte i Vatikanet i mai 2018 som skal omhandle fremmedfrykt og 
den medfølgende økte populismen sett i sammenheng med global migrasjon generelt og i 
forhold til flyktningsituasjonen spesielt. - Vedlagt følger rapport fra seminaret   
 
Sentralkomiteen har sitt neste møte i Genève 15.-20 juni d.å. 
 
Pilgrimage of Justice and Peace  
På MKR-møtet vil generalsekretæren gi en rapport om møtet i referansegruppen for 
Pilgrimage of Justice and Peace som var i Colombia i februar. PowerPoint-presentasjonen vil 
bli lagt ut i DropBox i ettertid. 
 
Kommisjonen for internasjonale spørsmål (CCIA) hadde også møte i Bogota i februar. 
Det foreligger ikke noe referat ennå, men generalsekretæren vil gi en muntlig oppdatering. Den 
norske kirke har for tiden ingen medlemmer av kommisjonen etter at Knut Vollebæk har 
trukket seg. 
 
KVs samarbeid med norsk UD 
19. feb. hadde gen.sekr. Olav Fykse Tveit i KV og Berit Hagen Agøy møte med utenriksminister 
Ine Søreide-Eriksen og med andre i Utenriksdepartementet. Det var svært konstruktive møter; 
UD viser stor interesse for KVs arbeid og tilbød KV en rammeavtale for arbeid innenfor 
menneskerettigheter, trosfrihet, dialog og forsoning.  
 
 

Nobelprisutdelingen 
Til orientering legges ved en kort rapport om feiringen av Nobels fredspris til ICAN i desember 
hvor KV spilte en sentral rolle. 
Ellers skjer det noe nytt i KV hver eneste dag. Følg med KVs hjemmeside og sosiale medier! 
 
 

Forslag til vedtak 
Mellomkirkelig råd tar saken og Rapport fra økumenisk seminar om fremmedfrykt og 
populisme 13.-15.12. 2017 til orientering. 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/conference-on-world-mission-and-evangelism-moving-in-the-spirit-called-to-transforming-discipleship
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Rapport fra økumenisk seminar om fremmedfrykt og populisme 13.-
15.12. 2017 
v/Kjetil Drangsholt 
 
Onsdag 30. november 2017 ble jeg kontaktet av Olav Fykse Tveit om jeg hadde mulighet til å 

delta i et møte mellom Kirkenes verdensråd og «The Dicastery for Promoting Integral Human 

Development» som er et nyopprettet råd pave Frans tok initiativet til i august 2016, og som 

kom i drift 1. januar 2017. Bakgrunnen for henvendelsen er dokumentet «Frykt ikke» som 

Olav fikk under møtet i Mellomkirkelig råd på Bossey i september 2017. Han var særlig 

interessert i innspillene fra et medisinsk og psykologisk ståsted; når vi frykter noe, flykter vi, 

sloss vi eller blir handlingslammede (Fly, fight or freeze). Jeg ble sant å si ganske overrasket, 

og på kort varsel fikk jeg flyttet mange avtaler, arrangert pass av bikkja og sørget for 

flybilletter. Her kommer en liten rapport: 

Målsettingen med seminaret var å forberede et møte i Vatikanet i mai 2018 som skal 

omhandle fremmedfrykt og den medfølgende økte populismen sett i sammenheng med 

global migrasjon generelt og i forhold til flyktningsituasjonen spesielt. Seminaret skulle ta 

opp psykologiske, sosiokulturelle, politiske og økonomiske utfordringer møtet med 

migrasjon kan føre til, og hvordan dette kan håndteres av kirken.  

Seminaret startet onsdag 13. desember på kvelden med en presentasjon av deltagerne og en 

hilsen fra kardinal Peter Turkson som leder det omtalte nye rådet i Vatikanet. Torsdag 14. 

desember var en skikkelig arbeidsdag med to tema: Fremmedfrykt og populisme i 

samfunnsperspektiv og fremmedfrykt og populisme som en utfordring til kirkene. 

Det første temaet ble tatt opp i tre sesjoner; en kort gjennomgang av sosiokulturell teori og 

praksis, en sesjon om å avdekke mytene om rasisme, fremmedfrykt og populisme og en 

sesjon om migrasjon, fremmedfrykt og populisme der jeg var moderator. Jeg merket meg 

særlig innleggene fra leder av FNs komité mot rasisme som understreket at fremmedfrykt gir 

grobunn for rasisme. Tilsvarende var det et tidsnært innlegg fra nestlederen i CSU i Bayern, 

Markus Blume, som pekte på betydningen av en demokratisk resiliens og tillit i møtet med 

migrasjon. Sesjonen gav også innblikk i hvordan det er arbeidet lenge og intenst i Argentina 

gjennom en frivillig organisasjon der lederen, Paola Cyment, slo fast: «No human being is 

illegal».  

Det andre tema ble tatt opp i to sesjoner; hvordan fremmedfrykt og populisme er en 

utfordring for kirkene, og hvordan kirkene kan legge til rette for inkludering i det kristne 

fellesskapet. Jeg merket meg særlig hvordan Den evangelisk lutherske kirke i Tyskland (EKD) 

høsten 2015 responderte på et stort antall flyktninger med konkret diakonal innsats og 

verdien av en «bottom-up»-strategi som basis for inkludering.  

Seminaret ble avsluttet fredag 15. desember med en oppsummering i grupper der det ble 

gitt råd til teamet som skal planlegge den globale konferansen 22. og 23. mai 2018.     



Takk til Olav som inviterte meg til dette spennende seminaret med ønsket om den merverdi 

medisinen kan gi når adferd skal forstås. Ikke minst takk til Einar og Berit som på strak arm 

godkjente min deltagelse langt utenfor gjeldende retningslinjer for deltagelse på dette 

nivået i økumenisk arbeid. 

Til slutt: Jeg er ganske stolt av arbeidet som har ført til dokumentet «Frykt ikke» og ser at det 

er helt i tråd med internasjonale problemstillinger innen migrasjon og populisme.  

 

Kristiansand, 9. januar 2018 

Kjetil Drangsholt  
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ICAN og fredsprisen – orientering om 
markeringen av Nobels fredspris 2018 
 
Det ble en fantastisk flott festhelg i Oslo  
rundt utdelingen av Nobels fredspris til ICAN 10. des.   
 
Mellomkirkelig råd er medlem av ICAN, og i samarbeid 
med Kirkenes verdensråd, Norges Kristne Råd, Oslo 
biskop og preses hadde vi ansvar for å arrangere en 
fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken lørdag 9. des. 
ICAN satte veldig stor pris på dette, og det var flott å feire 
gudstjeneste og be om fred sammen med mange 
utenlandske ICAN-aktivister som var kommet til Norge i 
anledning fredsprisen. Gudstjenesten var godt besøkt og 
ble en verdig samling. Den ble streamet direkte på nett slik at 
den kunne følges fra hele verden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gudstjenesten kan sees i opptak på kirken.no, og Olav Fykse Tveits preken er lagt ut. 
 
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/fredsgudstjeneste-9.-desember-kl.-17.00-i-
trefoldighetskirken-oslo/ 
 
Mellomkirkelig råd var medarrangør av fakkeltoget som hyllet fredsprisvinnerne søndag 
ettermiddag. Flere tusen deltok, og etterpå inviterte ICAN Norge aktivister og partnere til fest 
på Rockefeller. Mellomkirkelig råd bidro økonomisk til toget og festen.  

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd  MKR 02/17 

Oslo, 6.-7. mars 2018 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/fredsgudstjeneste-9.-desember-kl.-17.00-i-trefoldighetskirken-oslo/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/fredsgudstjeneste-9.-desember-kl.-17.00-i-trefoldighetskirken-oslo/
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/ican-accepts-nobel-prize-vows-to-usher-world-toward-freedom-from-fear/image/image_view_fullscreen
https://photos.oikoumene.org/pages/preview.php?ref=127991&search=!collection5160&order_by=relevance&offset=96&restypes=&starsearch=&archive=0&per_page=48&default_sort_direction=DESC&sort=DESC&context=Modal&k=4018434db3&curpos=&ext=jpg&


  

 
 
Kirkenes verdensråd sendte et kommunikasjonsteam på tre personer som brukte Kirkens hus 
som sitt senter i løpet av helga, og de fikk god støtte fra Kirkerådets kommunikasjonsavdeling. 
Kirkenes verdensråd publiserte flere nyhetsmeldinger som kan leses på deres hjemmeside: 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/news?b_start:int=25 
 
Via denne lenken kan en også se en rekke bilder fra KV fra de ulike arrangementene. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
MKR/AU tar saken til orientering. 
 
 
 
 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/news?b_start:int=25
https://photos.oikoumene.org/pages/view.php?search=!collection5160&k=4018434db3&modal=&display=thumbs&order_by=relevance&offset=0&per_page=48&archive=0&sort=DESC&restypes=&recentdaylimit=&foredit=&ref=128536
https://photos.oikoumene.org/pages/view.php?ref=128084&search=!collection5160&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=4018434db3&
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