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Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 20. september 2018 
 
 

Nytt fra den verdensvide kirke – Norges Kristne Råd 
(NKR)  

 
 
Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 20. september 2018 til 
orientering.  
 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd MKR 23/18 

Oslo, 28.-29. november 2018 



 

 

STYREMØTE 
 
20. september 2018 kl 10.00-16.00 
Frelsesarmeens hovedkvarter 
 

 

PROTOKOLL 
 
MEDLEMMER 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 

Den katolske kirke:      Bernt Eidsvig forfall 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) 

Helga Haugland Byfuglien  

Kristin Gunleiksrud Raaum forfall 
Vara: Harald Hegstad 

Frelsesarmeen:      William Cochrane  
Metodistkirken:      Ingull Grefslie 
Misjonskirken Norge:    Øyvind Haraldseid 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen 

 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter) forfall 
      Vara: Roberto Opheim forfall 
Gruppen av ortodokse menigheter:  Dan Urdesic (Den serbisk-ortodokse kirke) forfall 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge) 

 
ANDRE MEDLEMSKIRKER/OBSERVATØRER/GJESTER 

Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge:  Emush Asefa  
Den finske menighet:     Anssi Elenius 
Den nordisk-katolske kirke:   Asle Dingstad 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Rolf Ekenes 
Kvekersamfunnet:    Marit Kromberg 
Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og Vest-Europa, Bispedømmet Mahidere Sibehat 
Kidist Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge:  Yonas Gidey Ageze 

NORME:      Anne Lise Søvde Valle 
 

 
Generalsekretær    Erhard Hermansen 
 

TIDSPLAN 
10.00-10.10 Innledning v/William Cochrane 
10.10-11.30 Sak 63-70/18 
11.30-13.00 Lunsj med markering av generalsekretærskifte 

13.00-16.00 Sak 71/18 Styresamtale: Klima og miljø 
 
SAKSTYPER 
V - Vedtak 
I - Informasjon  



Sak 64/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent.   

 

Sak 65/18 Protokoller (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Protokoll, styremøte, 29.05.18 
 Protokoll og sakspapirer, AU, 03.09.18  

x 
x 

 

Vedtak  Protokoll fra styremøte 29.05.18  
er utsendt og godkjent via e-post.  

 Protokoll fra AU 03.09.18 godkjent.  

  

 

Sak 66/18 Samtale med ny generalsekretær (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Informasjonen mottatt    

 

Sak 67/18 Informasjon (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Etter samtalen med KFUK KFUM Global om OD 
2018 i AU 3.9.18 har de sendt vedlagte 
orientering (Se AU sak 63/18).  

 5.8.18 Oppstartsmøte for prosjektet 
«Migrantmiljøers bevissthet om seksuelle 
overgrep». Prosjektet er støttet av BUFDIR og 
ledes av Kirkelig ressurssenter i samarbeid med 
FKN/NKR. Prosjektet skal munne ut i en fagdag 
der innhentet informasjon legges frem. 

 Konferanse om barns rettigheter i kirke- og 

samfunn 8.1.19 
 Rådsmøte 20.-21.3.2019, sted: Frelsesarmeen, 

Templet Korps 
 9.9.18 Markering i Den Etiopisk Ortodokse kirke 

ifm. at den langvarige splittelsen mellom deler av 
kirken i hjemlandet og utlandet grunnet den 

politiske situasjonen er over. 
 «Kirkens fremtid i Europa», middag med Jürgen 

Moltmann mandag 24.9. kl.18.00 – 20.30 i Den 
tyskspråklige menigheten i Oslo. 

x 
 
 

 
 

 
 

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 68/18 Abloom – felleserklæring (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Stiftelsen Abloom arbeider mot en felleserklæring fra 
ulike trosretninger hvor hovedbudskapet er 

«Funksjonshemminger er ikke en straff fra Gud» og 

ønsker NKR med. 

«Abloom opplever at det enda er mange tabuer rundt 
funksjonshemminger. Særlig i minoritetsmiljøene står 
ofte forestillingen om at funksjonshemminger er en straff 
fra Gud sterkt. Dette gjør at foreldre som opplever få 
funksjonshemmede barn skjuler dette eller isolerer seg 
på grunn av sine barns funksjonshemminger. Gjennom 
dette prosjektet ønsker vi å bidra til å 
holdningsendringer ovenfor funksjonshemmede fra 
minoritetsmiljøene. Denne holdningsendringen vil gjøre 
at vi kommer et godt stykke på vei for å bedre 
livsvilkårene for mange funksjonshemmede fra særlig 
minoritetsmiljøene og deres familier». 

x EH/MK 

Vedtak Styret ber Marit Kromberg og generalsekretær møte 

Abloom for videre dialog.  

  

 
 
 



Sak 69/18 Grønne menigheter og etisk handel (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Arbeidsgruppen som ble nedsatt i tråd med vedtak i 
styremøte 8.2.18 (sak 22/18) har levert sitt arbeid. 

 

X  

Vedtak Styret takker arbeidsgruppen for arbeidet. Styret 
anbefaler sine medlemskirker og deres menigheter å 
slutte opp om og arbeidet med disse perspektiver ved 
å ta hjelpemidler og verktøy for etiske innkjøp og 
miljøledelse i bruk. 

  

 

Sak 70/18 Veiledning/samtaleguide – likekjønnet ekteskap 
(I) 

Vedlegg Oppfølging 

Merknader Se AU sak 53.18 X  

Vedtak Informasjonen mottatt; Norges Kristne Råd vil 

anbefale veilederen som en ressurs for bruk i 
menighetene. 

  

 

Sak 71/18 Styresamtale: Klima og miljø (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Samling om klima og miljø: Utfordringer, hindringer 
og muligheter, og hva er kirkers og kristne 
organisasjoners rolle og oppgave i dette? 
 
Terje Osmundsen – styreleder i Caritas og gründer 

av Scatec Solar og Empower New Energy. Tema 
«Fornybar energi i sør: Et kinderegg for utvikling, 
fattigdomsbegrensning og for å imøtekomme 
klimaendringene. Hva kan Norge bidra med, og 
hvilken rolle kan kirker og kristne organisasjoner spille 

i dette?» Noen stikkord fra innledningen: Truslene mot 
vårt felles hjem; Menneskeskapte klimaendringer, 

artsutryddelse, befolkningsøkning, sult og fattigdom, 
forurensning, migrasjon og flyktningebølger, 
overforbruk av naturressurser 
 
Per Ivar Våje – seniorrådgiver i Kirkerådet, Den 
norske kirke. Tema «Klimapsykologi». Innlegget var 

basert på Ted-talk Per Espen Stokklund foredrag som 
finnes tilgjengelig på nett.  
 
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, 
generalsekretær i Normisjon og Terje Aadne, 
generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn. Tema: 

Teologi. Hvordan kan teologi og tradisjon være en 

hindring eller en mulighet for større engasjement for 
klima og miljø? 
 
Etter Osmundens innlegg var det tid for spørsmål og 
refleksjon, og mot slutten av dagen ble det samtalt 
rundt bord og i plenum omkring hva vi kan gjøre hver 
for oss, og hva vi kan gjøre sammen.  

 
Oppsummering: Kan NKR legge til rette for en felles 
uttalelse? Kan NKR lage materiell til en temasamling 
til bruk i menighetene? Kan NKR invitere de ulike 
partiene til samtale i forbindelse med utarbeidelse av 
nye partiprogram?  

 

  

 
 
Oslo, 20. september 2018 
Erhard Hermansen 
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