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Forslag til kandidat til Kirkenes Verdensråds 
generalforsamling 2021 
  

 

Sammendrag 
Kirkenes Verdensråd har sendt brev om oppnevning av delegater til Kirkenes Verdensråds 

11. generalforsamling som avholdes den 8.-11. september 2021 i Karlsruhe, Tyskland. 

Delegater til generalforsamlingen beregnes etter antall medlemmer i kirkene, og Den norske 

kirke skal etter beregningen sende to delegater med stemmerett. I tillegg kan sentralkomiteen 

bestemme at andre delegater sendes, herav også urfolksdelegater. Samisk kirkeråd ønsker å 

foreslå en person som urfolksdelgat.  
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Samisk kirkeråd legger saksorienteringen til grunn og foreslår følgende person som 
fast medlem i delegasjonen som urfolkrepresentant til Kirkenes Verdensråds 
  
 - Hanne Øygard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Kirkenes Verdensråd har sendt brev om oppnevning av delegater til Kirkenes Verdensråds 

11. generalforsamling som avholdes den 8.-11. september 2021 i Karlsruhe, Tyskland. 

Delegater til generalforsamlingen beregnes etter antall medlemmer i kirkene, og Den norske 

kirke skal etter beregningen sende to delegater med stemmerett. I tillegg kan sentralkomiteen 

bestemme at andre delegater sendes, herav også urfolksdelegater. Dette forutsetter at det er 

en god begrunnelse for dette. Sekretariatet vurderer det slik at det vil være av betydning for 

det økumeniske urfolksarbeidet om det er delegater med stemmerett som er knyttet til urfolk i 

medlemskirkene. Samisk kirkeråd har i perioden etter generalforsamlingen i Busan vært 

involvert i urfolksarbeidet i Kirkenes Verdensråd (se også sak Rapport om urfolksarbeidet 

2013-2019), og det kan være mulig at Den norske kirke får en tredje kandidat knyttet til dette. 

Denne kandidaten vil også få samme rettigheter til tale, forslag og stemmegivning som de 

andre.  

 

Begrunnelse for å få sende en urfolksdelegat fra Den norske kirke 

Den norske kirke har ved Samisk kirkeråd bidratt til å få til en fast struktur for arbeidet med 

urfolk i KV, og bidra til å drøfte teologiske spørsmål fra et urfolks perspektiv. En viktig 

begivenhet, og en stor hendelse for Samisk kirkeråd, var forsoningskonferansen i Trondheim 

i juni 2016 der Samisk kirkeråd var arrangør. Forsoningskonferansens navn var: 

Reconciliation Processes and Indigenous Peoples: Truth, Healing and Transformation” hvor 

urfolk fra 29 urfolk tilknyttet medlemskirker i Kirkenes Verdensråd var samlet.  

For ungdomsarbeidet for urfolk som KV har startet med de siste årene, har Samisk kirkeråd 

bidratt med erfaringsutveksling og faglige samtaler. Samisk ungdomsutvalgs leder har også 

bidratt i dette arbeidet.  

 

Hanne Øygard som er foreslått som delegat, er kapellan i Harstad menighet. Hun deltok som 

samisk representant på Kirkenes Verdensråds misjonskonferanse i Arusha, Tanzania i 2018. 

Hun deltok også på KVs urfolkskonferanse og en urfolksungdomskonferanse i Aotearoa juli 

2018. I etterkant av reisen til Arusha har hun blant annet skrevet en artikkel i Luthersk 

kirketidende om misjon og urfolk.  

 

Det vises for øvrig også til SKR 20/19 som beskriver Samisk kirkeråds arbeid med urfolk de 

siste årene.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Noen økonomiske og administrative konsekvenser må påregnes.  
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