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Nytt fra den verdensvide kirke – Norges Kristne Råd
(NKR)
Sammendrag
Årsrapporten for 2020 gir et godt innblikk i arbeidet i NKR i et annerledes år.
Smittevern preger selvsagt arbeidet i NKR også i vår, og det er et nært samarbeid med
Kirkerådet for å samordne veiledninger til kirkene.
Les mer: https://norgeskristnerad.no/informasjon-om-corona/
Det koronautsatte Rådsmøte blir 15.–16. september. Rådsmøtet som holdes hvert andre
år, behandler årsmelding og planer, velger nytt styre og styreleder og behandler søknader om
medlemskap.
Den norske kirke kan ha opptil 1/3 av medlemmene på rådsmøtet, og i inneværende periode
(2021–23) møter vi med 14. Mellomkirkelig råd er godt representert med Kristine Sandmæl,
Olav Fykse Tveit, Jostein Ådna, Oddny Miljeteig, Monika Tettli, Kai Steffen Østensen og Berit
Hagen Agøy. I tillegg møter disse fra Den norske kirke: Kristin Gunleiksrud Raaum, Thomas
Tinglum, Alex Ramstad Døsvik, Kurt Solstrøm, Ann Helen Mangelrød Gjone, Marta Kristine
Ims og Erling Birkedal. Alle bispedømmene er representert.
Når sakspapirene foreligger, vil alle disse bli kontaktet av sekretariatet i MKR for en felles
forberedelse fra Den norske kirke.
Styremøter
Styret møttes 10. februar og protokollen er vedlagt. Neste styremøte er 19. mai, hvor styret
bl.a. skal avgi innstilling til rådsmøtet om søknader om medlemskap (jf. MKR sak 26/21)
Martin Luther King Ikke-volds prisen 2021 ble utdelt 12. april til Safia Abdi Den Haase.
Den norsk‐somalisk sykepleieren får prisen for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse av kvinner,
arbeid mot rasisme og en rekke tiltak som bygger broer mellom ulike kulturer og etniske
grupper. Les mer her.
Rettferdskonferansen 2021 blir digital og internasjonal. (The Global Justice Conference)
Den 22. mai deltar ti land i en 24 timers konferanse i et online «konferansesenter» - med
muligheter for å velge de seminartemaene en er interessert i. Les mer her.
Koronapandemien har dessverre gjort Global uke mer relevant enn noensinne. Tema er også
i 2021 moderne slaveri, og uka arrangeres 4.-21. november. Pandemien har ført tusenvis av

mennesker ut i økonomisk desperasjon. En følge av dette er en merkbar økning i tvangsarbeid,
barnearbeid, og seksuell utnyttelse – utnyttelsesformer som allerede preget livene til millioner
av mennesker. Utviklingen har gått feil vei det siste året og bremser progresjonen for å nå
bærekraftsmålene.
Les mer om forberedelsene til årets Global uke.
NRK har arrangert en rekke webinarer og digitale gudstjenester gjennom påsken. Disse
er tilgjengelige på NKRs hjemmeside og Facebook-konto.
Nyheter: https://norgeskristnerad.no/blogg/
Det legges nesten daglig ut aktuelle saker på Facebook-kontoen, så ved å følge den, holder
man seg godt oppdatert om arbeidet i NKR.

Forslag til vedtak
Mellomkirkelig råd tar protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 10. februar 2021,
Årsrapport for 2020 for Norges Kristne Råd og saken til orientering.

