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Høringssvar fra Den norske kirke: Søknader om medlemskap i 
Norges Kristne Råd 

Den norske kirke takker for brev av 23.02.2021 med invitasjon til å uttale oss om søknader 

om medlemskap i Norges Kristne Råd. 

 

Innledningsvis vil vi bemerke at det er krevende å vurdere søknadene ut fra gjeldende 

vedtekter som har få kriterier for medlemskap ut over antallskravet. Vi er derfor glade for at 

Rådsmøtet vil gå igjennom vedtektene med tanke på å få klarere medlemskriterier som vil 

gjelde for framtidige søknadsvurderinger. 

 

Vi har vurdert de innkomne søknadene også i lys av dokumentet Takt og tone for 

samarbeidet i Norges Kristne Råd, vel vitende om at det er gjeldende vedtekter som er 

avgjørende. 
 

§ 3 Medlemskap og andre tilknytningsformer 

 

a) Kristne kirker og trossamfunn og grupper av disse, som samlet har mer enn 1000 

medlemmer, kan bli medlem. Rådsmøtet kan, etter innstilling fra styret, gjøre 

unntak fra kravet om 1000 medlemmer dersom spesielle forhold tilsier det. 

b) Kristne kirker og trossamfunn og grupper av disse, som samlet har mer enn 1000 

medlemmer, kan få observatørstatus. Styret kan gjøre unntak fra kravet om 1000 

medlemmer dersom spesielle forhold tilsier det. 

c) Felleskirkelige organisasjoner kan få observatørstatus. 

 

Det foreligger tre søknader om medlemskap; fra Brunstad Christian Church, Den Islandske 

Menighet i Norge og Kristent Nettverk. Vi merker oss at de to første har observatørstatus i 

Norges Kristne i Råd i dag. 

 

Vurdering av søknadene: 

 

Den Islandske Menighet i Norge 

Den norske kirke kjenner godt til vår lutherske søsterkirke på Island, bl.a. gjennom et nært 

nordisk samarbeid og felles medlemskap i Det lutherske verdensforbund, Kirkenes 

verdensråd og Konferansen av europeiske kirker. Den Islandske Menighet i Norge er 

tilknyttet kirken på Island og har gjennom dette solid økumenisk erfaring. Vi ser ingen 

forhold som er problematiske i søknaden. 
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Den norske kirke anbefaler at Den Islandske Menighet i Norge innvilges medlemskap i 

Norges Kristne Råd. 

 

Kristent Nettverk 

Den norske kirke ser det som positivt at nye miljøer søker tilknytning til det økumeniske 

fellesskapet i Norge. Men vi stiller spørsmål ved om Kristent Nettverk, ut fra presentasjonen 

som gis i søknaden, kvalifiserer til medlemskap i Norges Kristne Råd. Ifølge vedtektene er 

Norges Kristne Råd «et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn», og «Kristne kirker og 

trossamfunn og grupper av disse» kan bli medlem.  Det er uklart om Kristent Nettverk er en 

kirke eller et trossamfunn eller en gruppe av slike, i den betydning vedtektene legger til 

grunn. 

 

Forholdet mellom Kristent Nettverk, som er en privat juridisk stiftelse, og de 21 juridisk 

selvstendige menighetene framstår som uklart. I vedtektene til Kristent Nettverk omtales ikke 

menigheter. Dette gjør det problematisk å innvilge medlemskap til Kristent Nettverk ut fra 

deres egne vedtekter. Hva er kriteriene for å bli med i/medlem av nettverket? 

 

Vi stiller også spørsmål ved hvordan det åndelige tilsynet nettverket har overfor 

menighetene, kommer organisatorisk til uttrykk, ut over det som nevnes i søknaden.  Er 

menighetene representert i stiftelsens styre?  Er de bundet av «Dette tror vi i Kristent 

Nettverk»? På nettverkets hjemmeside brukes uttrykk som at menighetene «samarbeider» og 

«er tilknyttet» nettverket. Nettverket gir dermed inntrykk av å være et samarbeidsorgan som 

utøver åndelig tilsyn med likesinnede menigheter, mer enn et eget trossamfunn.  

 

Vi forstå begrepet «gruppe» i Norges Kristne Råds vedtekter som noe som er fastere 

organisert, og hvor «gruppe» har mer preg av en samling av menigheter innenfor samme 

trossamfunn/trostradisjon.  

 

Den norske kirke ber styret i Norges Kristne Råd vurdere om Kristent Nettverk 

oppfyller kriteriene for å søke medlemskap. 

 

Brunstad Christian Church  

Brunstad Christian Church har levert en omfattende søknad og gitt utfyllende svar på 

tilsendte spørsmål. Vi har også gode erfaringer med Brunstad Christian Church som 

observatør i Norges Kristne Råd. 

 

Når Den norske kirke likevel er nølende til å anbefale medlemskap nå, skyldes det at det 

fortsatt hefter en del usikkerhet om Brunstad Christian Church. Økumenikk forutsetter vilje 

til åpenhet og dialogisk framtreden, og Brunstad Christian Churchs reaksjoner på den 

kritikken som har framkommet i offentligheten og i media den siste tiden, har ikke overbevist 

oss om at Brunstad Christian Church har tilstrekkelig tillit blant andre kirkesamfunn til at det 

er tilrådelig å innvilge medlemskap på årets rådsmøte. Det er fortsatt for mange ubesvarte 

spørsmål.   

 

Vi skulle gjerne sett mer dokumentasjon på Brunstad Christian Church sitt økumeniske 

engasjement og fått mer kjennskap til deres økumeniske profil. Dette ville bidratt til å skape 

større trygghet og tillit, noe som må ligge til grunn mellom medlemssamfunnene i Norges 

Kristne Råd. En videreføring av observatørstatusen vil kunne bidra til at styret i Norges 

Kristne Råd blir bedre kjent med Brunstad Christian Church, noe som vil bidra til at en 

eventuell innvilgelse av medlemskap på et senere tidspunkt vil være bedre forankret og skje 

uten tvil. 
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Den norske kirke anbefaler at Brunstad Christian Church viderefører sin observatør-

status i Norges Kristne Råd, og at det ikke innvilges medlemskap på det nåværende 

tidspunkt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Olav Fykse Tveit 

preses i Bispemøtet 

 
Berit Hagen Agøy  

internasjonal direktør 

Mellomkirkelig råd/Kirkerådet 
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Mottakere: 
Norges Kristne Råd            Rådhusgata 1-30151 

Oslo  
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