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NY HEL – konferansen 2017 
En inkluderende kirke i reformatorisk lys 

Trondheim 31. oktober – 1. november 2017. 
 

Program og link til påmelding legges ut 1. mars 2017. 

 

Foreløpig program: 

Tirsdag den 31. oktober 2017. 

12.00 - 13.00  Registrering. Kaffe/frukt/noe å bite i. 

13.00 - 13.15   Velkommen/Åpning. Fungerende biskop i Nidaros ønsker  

                           velkommen.  

13.15 – 14.30  Hovedforedrag I. «The Gift of Being».  

Presentasjon av KV`s dokumentet «The Gift of Being - Called to Be a Church of All and for All” 

og drøfting av hvordan kirken her utfordres i møte med mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

14.30 – 15.00   Pause 

15.00  - 17.00  Konsultasjon 

 
Om konsultasjonen 

Den norske kirke har valgt det reformatoriske kjerneordet «nåde», som gjennomgangstema  for 

reformasjonsmarkeringen  i 2017. Dette er konkretisert i: 

 «Frelsen er ikke til salgs – Guds frelse er gratis»« 

 «Mennesket er ikke til salgs – hvert menneske er skapt i Guds bilde»    

 «Skaperverket er ikke til salgs – miljøet må beskyttes».  
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Ved denne konsultasjonen vil vi særlig gå inn i hvordan denne reformatoriske forståelsen av 

«menneskeverd» og «frelse» utfordrer kirkens holdninger i handlinger i møte med mennesker med 

nedsatt kognitiv funksjonsevne. Vi tror at dette vil komme ikke bare mennesker med denne 

funksjonsnedsettelsen til gode, men oss alle, og gjøre oss til en sannere  kirke, - i ord og gjerning. 

 

Del 1. Teologisk grunnlag 
I nåden lys:  

 Hva betyr «Frelsen er ikke til salgs – Guds frelse er gratis» for kirkens møte med mennesker 

med nedsatt kognitiv funksjonsevne? Om menneskesyn (antropologi) og frelsesforståelse 

(soteriologi). 

Innlegg av dr.theol. Gudmund Waaler, forsker ved Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen.   

 Hva betyr «Mennesket er ikke til salgs – Hvert menneske er skapt i Guds bilde» for kirkens 

møte med mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne? Om menneskesyn (antropologi) og 

kirkeforståelse (ekklesiologi). 

 

Innlegg av professor  Idar Kjølsvik, Høgskolen i Nord- Trøndelag. 

 

Del 2. Praksis og konsekvens. 
Konsekvenser for kirkens tilnærming til gudstjenesten, forkynnelsen, fellesskapstenkning osv.  

 

Korte innlegg og panelsamtale med biskop  Olav Øygard, sokneprest Rune Rasmussen og diakon Heide 

Thorsen. 

17.00 – 18.00. Enkel middag.  

19.00   Vi deltar på nasjonal økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen.  

20.30.  Kirkekaffe – «mat og prat»- sammen med diakonikonferansen. 

  

Onsdag den 1. november. 

08.30: Mulighet for å ha morgenbønn i Nidarosdomen 

09.15 – 10.00   Hovedforedrag II: Å utvikle et fellesskap hvor alle er likeverdige. 

Stikkord: Å utvikle et fellesskap med alle – hvor alle er likeverdige. Å lære å leve sammen som 

likeverdige.   En Kirke med plass for alle, hvor vi lever i  et likeverdig fellesskap med hverandre. Både som 

en del av læringen i trosopplæring og forkynnelsen  generelt  og i utvikling av fellesskapet i praksis.   
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10.30 – 12.00 Valgfrie tema 

Analyse, oppgjør og framtid – Kritiske blikk og veien videre. 

 

1.) Mennesker med utviklingshemning og nedsattfunksjonsevne i GT og NT 

ved Anna Rebecca Solevåg, Misjonshøgskolen/VID.   

2.)  Mennesker med utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne i Systematisk teologi. Ved 

Professor Gunnar Heiene, Det teologiske Menighetsfakultet.  

3.) Mennesker med utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne i misjonstenkningen. 

Grete Raddum, Areopagos.  

4.) Mennesker med utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne i diakonien. Høgskolelektor, 

studieleder i Diakoni Kari Jordheim, Diakonhjemmet/VID. 

 

 

12.00 – 13.00  Lunsj. Serveres stående i foajeen.  

13.00 – 14.00  Hovedforedrag  III: Inkludering som metode – hvordan gjør vi det?   

                           Konsekvenser for den praktiske tilnærming. 
Stikkord: Gudstjenestearbeid, fellesskap, forkynnelse, diakoni, sjelesorg. 

Rektor Stig Lægdene ved KUN – Kirkens utdanningssenter i nord.   

 

14.10 – 14.45. Avslutning. Tema: Et ledelsesansvar og et tilsynsansvar  

 

 

 


