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____________________________________________________________________________ 

 

Protokoll  
Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg (MKR/AU)  
24. mars 2021 

Digitalt på Teams 
  

Til stede: 

Kristine Sandmæl (leder), Kjetil Drangsholt, Oddny Irene Miljeteig, Atle Sommerfeldt 

(representant for Bispemøtet) 

 

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy, Einar Tjelle 

 

Kristine Sandmæl åpnet og ledet møte. 

Saksliste 

 

Sak MKR/AU 06/21: Protokoller  

 

Sak MKR/AU 07/21: Møtet i Mellomkirkelig råd 27.-28. april 2021 

 

Sak MKR/AU 08/21: Oppnevning av medlemmer til utvalget «Kirken i møte med jødedom og 

jøder» 

 

 

 
  

MKR/AU 
Digitalt, 24. mars 2021 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 
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MKR/AU 06/21 Protokoller 

 

1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 14. januar 2021 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 2.-3. februar 2021 

 

Vedtak: 

Protokollen tas til etterretning og oversendes MKR til godkjenning. 

MKR/AU 07/21 Møtet i Mellomkirkelig råd 27.-28. april 2021 

 

MKR/AUs behandling:  

Det ble redegjort for status på flere av prosess-sakene.  

MKRs justerte strategi om Israel og Palestina bes sendes ut til AU til orientering, slik den er nå. 

 

Vedtak:  

1. MKR/AU godkjenner sakslisten for MKR-møtet 2.-3. februar 2021  

 

2. Det tas forbehold om at det kan dukke opp aktuelle saker senere.  

MKR/AU 08/21 Oppnevning av medlemmer til utvalget «Kirken i møte med 

jødedom og jøder» 

 

I forkant av denne saken ble det 23.03.21 sendt ut en forespørsel fra internasjonal direktør til 

MKR/AU om å elektronisk godkjenne mandatet til utvalget. 

 

E-posten lød:  
 

«Det er utarbeidet et mandat for utvalget. Bispemøtet godkjente mandatet på sitt møte nylig. 

  

Vedtak BM 16/21: 

Med de endringer som framkom i møtet stiller Bispemøtet seg bak mandatet for et utvalg om 

Den norske kirkes relasjon til jødedom og jøder. Bispemøtet delegerer til Bispemøtets 

arbeidsutvalg å utnevne medlemmer til utvalget i tråd med mandatets kriterier og i samarbeid 

med Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg. 



3 

 

  

Det var ingen «endringer som framkom i møtet», så dermed har BM stilt seg bak 

mandatsteksten slik den forelå før møtet. 

  

Ettersom MKR ikke møtes igjen før i slutten av april, er det MKR/AU som godkjenner 

mandatet fra vår side. Kan dere gjøre det?» 

 

Atle Sommerfeldt hadde allerede godkjent mandatet som medlem av Bispemøtet, de øvrige 

medlemmene av MKR/AU gav sin tilslutning på e-post. 

 

 

MKR/AUs behandling: 

 

Det har vært jobbet godt med forslag til utvalget. Både kriterier for utvalget og de ulike foreslåtte 

navnene ble gjennomgått. BM/AU har behandlet forslaget og støttet innstillingen. Det ble 

bemerket at det foreslåtte utvalget er i overkant stort, med 13 mulige navn. Om noen ikke er villig 

til å bli med, kan det vurderes at det blir noen færre, dersom «balansen» i utvalget er til stede. 

 

Vedtak: 

1. MKR/AU stiller seg bak forslaget til medlemmer i utvalget. 
 

2. MKR/AU gir preses og internasjonal direktør fullmakt til å supplere utvalget dersom noen av 

kandidatene takker nei. 
 
 

 

Neste møte i MKR/AU: 16. september 2021.  

 


