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KEKs generalforsamling 2018    
 

Sammendrag 
 
31. mai-6. juni 2018 avholder Konferansen av europeiske kirker (KEK) sin 15. 
generalforsamling. Den norske kirke får sende fire delegater til generalforsamlingen.   
I juni 2017 ble følgende delegater oppnevnt av Kirkerådet:  
 

1. Kristine Sandmæl, MKR-leder 
2. Atle Sommerfeldt, Bispemøtet 
3. Andreas Henriksen Aarflot, medlem av Governing Board og kandidat til nytt Governing 

Board 
4. Ingvill Thorson Plesner, tidligere medlem av KEKs arbeidsgruppe for 

menneskerettigheter.  
 

I tillegg reiser Berit Hagen Agøy som observatør, Miriam Stålsett Follesø fra 
kommunikasjonsavdelingen og Beate Fagerli for KEK.  
Norges Kristne Råd er invitert som Associate Organisation.  
 
KEK har de senere årene gjennomgått en omfattende omstrukturering som har ført til nye 
interessante muligheter for det økumeniske programsamarbeidet i Europa. Sammen med 
generalforsamlingens nøkkelord, vitnesbyrd, rettferdighet og gjestfrihet, vil dette danne 
grunnlaget for en relevant og interaktiv orienteringssak om det kirkelige samarbeidet i Europa 
på Kirkemøtet i 2018. Mellomkirkelig råd ga innspill til en slik orienteringssak på sitt møte i 
november 2017.  
 
Generalforsamlingen finner sted i Novi Sad, Serbia og har som hovedtema: «Dere skal være 
mine vitner (You shall be my witnesses)». De tre bibelske nøkkelordene (vitnesbyrd, 
rettferdighet og gjestfrihet) har dyp relevans for kirkenes arbeid i Europa i dag og kommer til 
å prege generalforsamlingen. 
 
Per i dag har vi ikke mottatt sakspapirer til generalforsamlingen fra KEK.  

 

1. Vitnesbyrd 

KEK ble til i etterkrigstiden hvor samarbeidet mellom kirkene spilte en viktig rolle for 
europeisk forsoningsarbeid. Organisasjonen samlet protestantiske og ortodokse kirker over 
hele Europa, og et nært samarbeid med Den romersk-katolske kirke i Europa ble etablert. 
Sammen ga kirkene ut Charta Oecumenica i 2001, et dokument som gir retningslinjer for 
samarbeidet også i dag. Dette gir seg utslag i to hovedsatsinger; dialogen for kirkelig enhet og 
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kirkenes felles vitnesbyrd og misjon i dagens Europa. Fokus på forsoningsarbeid i Europa, 
både politisk og kirkelig, er en rød tråd i arbeidet. 

 

 

2. Rettferdighet 

Den politiske situasjonen i Europa har ledet til en studieprosess frem mot generalfor-
samlingen, «What future for Europe?». Studieprosessen tar sikte på å analysere den politiske 
situasjonen i dagens Europa, med usikkerhet rundt de europeiske institusjonene og tendenser 
til økt nasjonalisme. KEK er en viktig stemme for sivile og kirkelige aktører opp mot de 
europeiske institusjonene. Dette arbeidet omfatter mange aktuelle etiske problemstillinger. 
KEKs medlemskirker er invitert til å gi sine innspill til studieprosessen og analysen av dagens 
situasjon, særlig med tanke på den rollen kirkene fortsatt kan spille for rettferdighet, forsoning 
og samarbeid i Europa. MKR har sendt sitt høringssvar til studiedokumentet «What future for 
Europe?».  

 

3. Gjestfrihet 

Flyktningkrise, arbeidsinnvandring og økt migrasjon er globale tendenser som bidrar til økt 
politisk uro i Europa. Kirkene i Europa spiller en viktig rolle i arbeidet med mottak og 
integrering av flyktninger og nødstilte mennesker som søker trygghet i Europa. Samtidig 
strever kirkene selv med de utfordringene som følger av kulturelle, religiøse og økonomiske 
ulikheter. Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) samarbeider tett med KEK 
og har blitt en viktig ressursorganisasjon for kirker, både i Europa og globalt. Her samles fakta 
og informasjon, her finnes råd og retningslinjer for kirker i møte med migrasjon, og her møtes 
etablerte kirker med migrantkirker. Dette vil også være med å prege generalforsamlingen.  
 
Den norske delegasjonen deltar på et nordisk-baltisk forberedelsesmøte i Sverige 1.-2. mars 
2018. MKR vil få en muntlig orientering fra møtet. I tillegg planlegges det et norsk 
forberedelsesmøte i Oslo. Dette gir MKR/AU mulighet til å komme med relevante innspill i 
forberedelsesprosessen.  
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar saken til orientering og har følgende innspill til forberedelsene til 
generalforsamlingen:  
… 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Det er satt av egne generalforsamlingsmidler til KEKs generalforsamling og 
forberedelsesprosessen.  


