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Nytt fra den verdensvide kirke – Kirkenes 
verdensråd (KV)  
 
Sammendrag 

 

 
Eksekutivkomiteen møttes digital 15.–17. februar og ble enige om agendaen for 
det kommende sentralkomitemøte og at valget av ny generalsekretær forutsetter et 
fysisk lukket møte i sentralkomiteen. Et slik møte kan skje tidligst i 2022. 
 
Sentralkomitemøtet blir digitalt 23.–29. juni. Møtet må ta viktige avgjørelser 
knyttet til planleggingen av generalforsamlingen, bl.a. oppfølging av rapporten fra 
Assembly Planning Committe og oppnevne «utjevningsdelegater» (i tillegg til dem 
som medlemskirkene har nominert). Sentralkomiteen må også bli enige om 
prosessen fram mot valg av ny generalsekretær og man skal drøfte det store 
byggeprosjektet knyttet til det økumeniske senteret i (Green Village) 
 
I forkant av møtet inviteres det til et nordisk samordningsmøte mellom de nordiske 
medlemmene og rådgivere med ansvar for KV. 
 
 

 
Nå er det kommet et spennende dokument som reflekterer 
over generalforsamlingens tema «Christ’s Love Moves the 
World to Reconciliation and Unity». 
 
Så snart agendaen for generalforsamlingen er klar og flere 
dokumenter blir ferdig starter vi arbeidet med en sak til 
Kirkemøtet i 2022. MKR vil få denne saken til behandling på 

sitt møte i oktober. 
 
Assembly Planning Committe, hvor Marianne R. 
Brekken er med, hadde et digitalt møte 22.–23. mars 
og Marianne vil rapportere muntlig fra møtet til 
MKR. 
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Det er opprettet en hjemmeside for generalforsamlingen hvor en kan følge 
planleggingen.: 
https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly 
 
 
Påskehilsen fra generalsekretær  
Ioan Sauca kan leses her: 
https://www.oikoumene.org/news/wcc-message-as-we-confront-uncertainty-may-
easter-infuse-us-with-power-and-courage’’ 
 
 
     
Ledsagerprogrammet i Palestina 
og Israel (EAPPI) er foreløpig stanset 
på grunn av covid-19 pandemien.  Men i 
forbindelse med påsken ble det laget et 
opplegg med bibelstudier, tekster, bilder 
og film som forbinder den bibelske 
påskehistorien og Jesu vandring mot 
korset og oppstandelsen med forholdene 
i dagens Palestina. 
 
 
Opplegges finnes her: 
https://www.oikoumene.org/what-we-do/eappi/easter-initiative-2021 
 
https://www.oikoumene.org/news/video-nationality-for-palestinians-easter-initiative-2021 
 
 

Kirkerådet i Asia og Kirkens kom med en fellesuttalelse om situasjonen i 
Myanmar som kan leses her 
 
https://www.oikoumene.org/resources/documents/joint-statement-of-the-wcc-and-the-cca-
on-the-continuing-deterioration-of-the-situation-in-myanmar 
 
 
Flere nyheter: https://www.oikoumene.org/ 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar Rapport fra møte i KVs eksekutivkomite 15.–17.02.2021 og saken til 
orientering. 
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