
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES KRISTNE RÅD 

Tid: Onsdag 10. februar 2021 kl.10.00 – 15.00 på zoom 
 
Styremedlemmer 
Det Norske Baptistsamfunn:   Bjørn Bjørnø 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (leder) 

Olav Fykse Tveit 
Kristin Gunleiksrud Raaum 

Frelsesarmeen:     Knut David Wellander 
Metodistkirken:    Ingull Grefslie 
Misjonskirken Norge:    Øyvind Haraldseid (nestleder) 
Pinsebevegelsen:    Ingunn Ulfsten 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Eric Bedsvaag (Østfoldkirken)  
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Anssi Elenius (Den finske menighet) 
 
Øvrige medlemskirker 
Den Anglikanske Kirke i Norge:    Joanna Udal 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn:  Bertil Anderson 
Kvekersamfunnet:    Roger Cassidy 
 
Observatører 
Adventistkirken:    Victor Marley 
Brunstad Christian Church   Harald Kronstad 
Det Norske Bibelselskap:    Paul Erik Wirgenes 
Kirkens Nødhjelp:    Dagfinn Høybråten 
NORME:      Hans Aage Gravaas 
 

Andre 

NKR stab     Erhard Hermansen 

Kirkelig Ressurssenter    Anne Louise Skoland (Sak 25.2021) 

 

Min troshistorie v/Erhard Hermansen 
 
Sak 14.2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Det ble meldt to eventueltsaker: 

  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 
Sak 15.2021 Referatsaker 

a) Protokoll styremøte 18.11.2020 
b) Protokoll AU 27.1.2021 

 
  Vedtak: Referatene godkjent 



 
Sak 16.2021 Orienteringssaker  

• Bibelmaraton 
1 TV Inter har tatt kontakt med spørsmål om det kan være aktuelt med et 

samarbeid om «Bibelmaraton». De skriver «En Bibelmaraton der vi 
engasjerer hele landet både til lesing og gjennomføring, og at lesingen 
gjennomføres på sosiale medier. Ved hjelp av menigheter med kameraer 
fra hele landet, gjester i studio (både kjente og ukjente), kommentatorer 
og seervideoer tar vi derfor mål av oss til å lage en sending som varer og 
rekker fra litt før lesingen starter, og til den er ferdig» 

• Hauge jubileet 2021 
1 NKR ved GS sitter i den nasjonale rådgivningskomiteen for Hauge jubileet 

og i styret. Det arbeides med en rekke arrangement, se 
www.haugesminde.no NKR planlegger bl.a arrangement i tilknytning til 
Arendalsuka og Global uke med fokus på «Arbeidsliv og etikk» og 
«Religions-, ytrings- og forsamlingsfrihet».  

• Klimabrølet  
1 Foreningen Klimabrølet har tatt kontakt for å få med NKR på årets 

klimabrøl. De skriver «Stortingsvalget 2021 vil bli avgjørende for at Norge 
retter kursen mot grønn omstilling, og tempoet må skrus opp betraktelig. 
I år skal vi derfor mobilisere til Norgeshistoriens lengste klimamarkering: 
et 4 år langt Klimabrøl! Foreningen Klimabrølet er en politisk uavhengig 
forening, hvis overordnede mål er at våre politikere treffer tiltak slik at vi 
kan begrense global oppvarming til 1.5 grader. Foreningen vil spre 
eierskap til klima- og naturkampen til brede lag av samfunnet, for med 
det å bygge den nødvendige folkelige oppslutningen som politikerne 
trenger for å ta visjonære og til dels upopulære valg på vegne av oss alle. 
I 2021 skal vi lage den lengste klimamarkeringen. Vi skal brøle i 4 år, altså 
et sammenhengende brøl som varer en hel stortingsperiode. Brølene 
spilles inn av enkeltpersoner eller grupper via nettsiden klimabrølet.no. 
Brølene spilles av via en kunstinstallasjon som plasseres utenfor 
Stortinget, og som kan flyttes til andre steder i landet, klimatoppmøtet i 
Glasgow mm. Brølene vil også spilles av på klimabrølet.no. De tekniske 
løsningene lanseres 1. mars.» 

 
Vedtak: Styret er positive til- og støtter ideen om Bibelmaraton. Vi vil være med å spre 
informasjon om Klimabrølet og tar informasjonen til Hauge jubileet 2021 til 
orientering.  

 
 
Sak 17.2021 Behov fra medlemskirkene i lys av korona-situasjonen 
 

Samtalen hadde fokus på den oppgittheten som er i kirkene i forhold til 
forskjellsbehandlingen mellom ulike sektorer, der kirkene synes stadig bli 
nedprioritert.  Det er en opplevelse av manglende forståelse his myndighetene for at 
religionsfriheten er en fundamental rettighet, som det skal mye til å innskrenke 
troende rett til felles tilbedelse. Derfor må tros- og livssynssamfunn vurderes 
annerledes enn det øvrige kulturlivet. Kirkene har vært av de beste i klassen på å 
overholde myndighetene forskrifter og anbefalinger. Nå trenger vi å få åpnet kirkene 
igjen.   

 

http://www.haugesminde.no/


Det ble også satt fokus på TONO avgiften ved strømming. Gudstjenester er ordinært 
unntatt avgift og støttet av staten. Når det fysisk ikke har vært mulig å møtes til 
gudstjenester, bør ordningen knyttet til fysiske gudstjenester også gjelde ved digitale.  

 
Vedtak: Styret ber AU forberede en felles offentlig henvendelse fra NKR til BFD med 
kopi til HOD, H-dir og FHI med fokus på hva kirkene har gjort og at det nå må åpnes 
for at man igjen kan samles i kirkene.   

   
 Styret ber administrasjonen ta kontakt med TONO med hensyn til avgiftsfrie 
strømminger av gudstjenester i lys av pandemien og stengte kirkebygg.  
 

Sak 18.2021 Kirkens Nødhjelp - Status arbeid ift. Covid-19 og Fasteaksjonen 2021 
 

Dagfinn Høybråten orienterte om KN sitt Covid-19 arbeid og Fasteaksjonen 2021.  
 
Vedtak: Informasjonen mottatt.  

 
Sak 19.2021 Trosfrihet og diskriminering (Jfr AU sak 08.2021 «Trosfrihet og diskriminering») 
   
  Til grunn for samtalen lå notat fra styreleder Berit Hagen Agøy 
  
  Tre perspektiver: 

• Hvordan kan NKR støtte de menigheter eller organisasjonen som blir urettferdige 
behandlet, eller opplever at de blir urettferdig behandlet? 

• Hvordan kan vi som fellesskap bidra til å styrke allmennhetens kunnskap om hva 
trosfrihet og ytringsfrihet er? 

• Hvordan kan NKR  bidra til en mer opplyst samtale i det offentlige rom?.  
 

Vedtak: Styret ønsker at denne samtalen fortsetter med utgangspunkt i:  
1 De som rammes – Styret ber RPU drøfte notatet fra Berit Hagen Agøy og utarbeide 
et notat som redegjør for aktuelle problemstillinger. Hensikten er at NKR kan bruke 
dette i sin veiledning overfor dem som er oppe i akutt situasjon.  
2 Oss selv – Styret ber administrasjonen legge til rette for en fagdag (skolering) med 
fokus på trossamfunnslovens kriterier for støtte, samt diskrimineringslovgivningens 
åpning for «saklig diskriminering» ut fra en teologisk begrunnelse.  Til fagdagen 
inviteres diskrimineringsombudet. 
3 Politiske myndighetene – Styret ber administrasjonen legge til rette for en samtale 
med politiske myndigheter om en felles fortolkning av likebehandlingsprinsippet.  
4 Den offentlige samtalen – Vi trenger å være «på ballen» slik at vi sammen løfter 
opp ulike aktuelle problemstillinger, dette kan skje i media, på seminarer, under 
Arendalsuka, i direkte dialog med politiske myndigheter etc.  

 
Styret ber også RPU se på kravet til rapportering rundt den nye tros- og 
livsynssamfunnsloven. Her vises det til Statsforvalterens nettsider.  

 
 
Sak 20.2021 TV Visjon Norge (se AU sak 11.2021) 
 

Styret drøftet håndteringen av innlegget til Johannesen og Ødegaard og mente det 
var riktig av generalsekretær og styreleder å ikke gå ut offentlig med kritikk av en 
enkelt organisasjon, særlig ettersom saken ikke hadde vært behandlet i styret. Fordi 



det kan åpne for ulike tolkninger, ber styret om at NKR ikke deltar på TV Visjon 
Norges programmer. 

 
  Vedtak: Styret ønsker en bredere samtale om TV Visjon Norge på neste styremøte.  
 
 
Sak 21.2021 Regnskap 2020 

Utkast til regnskap for 2020 la ved innkallingen  
 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 437.404. 

• 450.000 av faktura fra Nordic Navigation overført til 2021 

• Restmidler på prosjekt 110 (Global uke) på kr. 92.544,69 er avsatt på konto 2995 
(Tilskudd overført nytt år) 

 
  Vedtak: Utkast til regnskapet tas til orientering 
 
Sak 22.2021 Søknad om medlemskap 

Det forelå tre søknader om medlemskap: Brunstad Christian Church, Den Islandske 
menigheten i Norge og Kristent Nettverk. Søknadene ble presentert og det ble 
redegjort for den videre prosessen.   

 
Vedtak:  
Når rådsmøtet nå utsettes til høsten, vedtar styret at årets rådsmøte behandler 
søknadene. Behandlingen skjer etter gjeldende vedtekter. Dette innebærer at styrets 
vedtak i sak 79/20 omgjøres. 
 
Videre prosess:  
1. Medlemskirkene får frist til 15.2. til å reise spørsmål som ønskes avklart fra 
søkerne.  
2. Søknadene sendes på høring til NKR sine medlemskirker i henhold til vedtektene 
med høringsfrist 28.4. 
3. Med bakgrunn i høringen behandles søknadene på styremøte 19.5 med innstilling 
til rådsmøtet 2021. 

 
Sak 23.2021 Vedtektsendringer  
 

Vedtak: Arbeidsgruppen som styret har nedsatt for å jobbe med vedtektsendringer 
bes utarbeide forslag til vedtektsendringer i tråd med styrets innspill og legge dette 
frem for styret på neste møte.  
 
Vedtektsendringene legges fram for rådsmøtet høsten 2021. 

 
Sak 24.2021 Rådsmøte 2021 

Styret vedtok i januar pr. mail å utsette rådsmøte til høsten 2021 i lys av den 

nåværende koronasituasjonen. 

Vedtak: Rådsmøtet legges til midten av september.  
 
Sak 25.2021 Styresamtale - Kristen metoo bevegelse 

Pinsebevegelsen fremmet i januar ønske om «at det tas et initiativ fra Norges Kristne 
Råd til en samtale og felles tilnærming rundt dette spørsmålet så raskt som mulig. 



Det trengs en opprydning både i synet på ledere, kvinnerollen og mannsrollen - og 
ønsker å fremme dette»  

 
Ingunn Ulfsten i Pinsebevegelsen og Anne Louise Skoland i Kirkelig ressurssenter mot 
vold og overgrep innledet til samtale.  

 
Noen momenter fra samtalen:  

• Retningslinjer løser ikke nødvendigvis problemet, om kulturen ikke også endres. 

• Erkjennelse av at det foregår, gode rutiner og retningslinjer, og at samtalen ikke 
bare er tas en sjelden gang – men en samtale vi har blant kristne ledere og 
organisasjoner kontinuerlig.  

• Tydelighet i media og ellers – om at det er greit å varsle, vi har gode rutiner for 
dette.  

• Viktig at vi også snakker om den gode seksualiteten 

• God ledertrening handler også om god forebygging – legge inn en stor innsats i 
forebygging blant unge.  

• NKR arbeider med tematikken kontinuerlig og i tett samarbeid med Kirkelig 
ressurssenter. NKR gav i 2016 ut «Arbeid mot seksuelle overgrep – veiledning for 
å lage retningslinjer» og arbeider mot en oversettelse og tilretteleggelse til norsk 
av «Ekumeniska riktliner - sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer» fra SKR med 
planlagt publisering høsten 2021. DIGNI har utarbeidet verktøy til bruk blant 
kirkeledere internasjonalt.  

• Selv etter tiår med økt kunnskap – er det fortsatt vanskelig å tenke at kristne 
ledere begår overgrep. Som en ide, men når det kommer ned til den enkelte 
person blir det vanskelig, «Vi ser det ikke før vi tror det». Vi må ta dette på alvor  
så vi lykkes i å varsle – og møte den forvoldte med omsorg og støtte. 

• Må også inkludere mennene, for også de opplever overgrep. 

• En utfordring å starte en metoo – at det kommer opp en hel del gamle historier… 
Det er viktig, særlig for dem dem gjelder… Men da kan man fort ende med en 
distansering til problematikken (det hadde ikke vært mulig i dag – og i en del 
tilfeller er dette riktig).  

• Maktbalansen – «Jeg som har gjort så mye for så mange – «fortjener» dette» . 

• Det handler om kultur og hvordan vi forvalter lederskap – og hvordan vi ser på 
likestilling og likeverd 

• Er det en sammenheng mellom synet på kjønnsroller og likestilling og omfanget 
av overgrep? 

• Etterlyser forskning   

• Metoo ikke blitt så stort i dag – fordi dette ble adressert og rammet også sterkt 
for 20 – 25 år siden, samt at kirkelig ressurssenter har gitt oss viktig hjelp i dette. 

 

Eventuelt 

1 Bønn i fastetid 
Vedtak: Søndag 14. mars inviteres NKR sine medlemskirker om solidaritet ved å stå 
sammen i bønn for de mange i verden som av mange grunner ikke får vaksiner, eller 
ikke får vaksiner i nødvendig tid. Kirkens Nødhjelp bistår med informasjon og utkast 
til fellesbønn.  
 
2 Antisemittisme 
Vedtak: Det settes av tid på neste styremøte til samtale om antisemittisme og 
hvordan dette kommer til uttrykk. Vi inviterer representanter fra HL senteret og fra 



det mosaiske trossamfunnet – hvordan jøder opplever situasjonen i Norge. På 
grunnlag av det er det aktuelt for NKR å komme med en felles uttalelse. 

 

Herøy 12.2.2021 

 

Erhard Hermansen, generalsekretær 


