DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

MKR
Oslo, 31. mai-1. juni 2016

____________________________________________________________________________

Protokoll
Mellomkirkelig råd (MKR)
31. mai-1. juni 2016
Kirkens Hus, Oslo
Til stede:
Kristine Sandmæl (leder), Marianne H. Brekken, Kjetil Drangsholt, Marianne
Kjøllesdal Dyrud, Kristin Graff-Kallevåg (TN-leder) (under sakene 3, 10, 14, 15, 18, 20, 21,
23, ), Harald Hauge, Anne Marie Helland (KNs representant) (under introduksjonsdelen),
Maren Elgsaas Jenssen, Kai Krogh, Jenny Skumsnes Moe (LVF-representant) (under
sakene 10 (LVF), 14, 18), Kjell Nordstokke, Maja Andresen Osberg, Erling J. Pettersen
(BMs representant), Raag Rolfsen (KISP-leder) (under sakene 3, 10, 20, 21, 23), Jostein Ådna
(vara for Arne Jon Myskja), Steinar Aanstad og Andreas Henriksen Aarflot (KEKrepresentant)

Forfall:
Helga Haugland Byfuglien (LVF-representant), Nora Sætre Baartvedt, Arne Jon Myskja
Til stede fra sekretariatet:
Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Liv Janne Dehlin, Knut Hallen, Janne Dale
Hauger, Steinar Ims, Jens-Petter Johnsen, Vidar Kristensen, Gina Lende, Susanne
Lende og Einar Tjelle
Ved begynnelsen av møtet ble det nye rådet gitt en introduksjon om MKRs arbeid.
Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder
Kristine Sandmæl.
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MKR 09/16

Protokoller

Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 3.-4. mars 2016
Forslag til vedtak
Protokollen ble godkjent.

MKR 10/16

Nytt fra den verdensvide kirke

Norges Kristne Råd (NKR)
Vedtak:
Mellomkirkelig råd tar saken og protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 8. mars
2016 til orientering.
Konferansen av europeiske kirker (KEK)
Vedtak:
Mellomkirkelig råd tar saken og Rapport fra CCMEs eksekutivkomité 4.-5. april 2016
til orientering.

Kirkenes verdensråd (KV)
MKRs behandling:
MKR foreslår at sentralkomitémøter i KV forberedes som egen sak i MKR i forkant
av sentralkomitémøtene. Det neste møtet er i 2018.
Vedtak:
Mellomkirkelig råd tar saken og Rapport fra møte i Commission of the Churches on
International Affairs (CCIA) i Kirkenes verdensråd, Genève, 8.-14. mars 2016 til
orientering.

Det lutherske verdensforbund (LVF)
Vedtak:
Mellomkirkelig råd tar saken og følgende dokumenter til orientering:
-

Innkalling til møte i LVFs nasjonalkomité 1. juni 2016
Om Commemoration i Lund 31.10.16 med pave Frans
Bakgrunnsnotat om et MKR/KN-prosjekt på Inequity i forbindelse med
generalforsamlingen 2017
LVFs misjonskonsultasjon: “I Am Not Ashamed of the Gospel…”
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MKR 11/16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Orienteringssaker

Flyktningsaken
Klimasaken
Invitasjon til å markere Kirkeuka for fred i Palestina/Israel 18.-25. september 2016
Rapport fra reise til Pakistan 8.-16. mars 2016
Årsrapport 2015 – Menneskerettighetsfondet
Årsrapport 2015 – Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn
Program for reformasjonsseminaret «Justification 1517-2017: From Stumbling
Stone to Common Ground», 21. november 2016 på MF
Religionsdialog og misjon – artikkel i Luthersk Kirketidende
Konferanse om «Religion and Development: Dialogue on Gender, Rights and
Sensitive Issues» 20. mai 2016 (muntlig)
Reformasjonsjubileet (muntlig)
Rapport fra deltakelse på Church of Scotlands generalforsamling mai 2016
(muntlig)

MKRs behandling:
MKR foreslår at det utarbeides et årshjul, slik at det kan være lettere å holde seg
orientert om faste arrangementer og møter i løpet av året.
MKR-11/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.

MKR 12/16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Referatsaker

Referat fra møte i Samarbeid menighet og misjon 02.03.2016
Protokoll fra møte i Nådens fellesskap 03.03.2016
Protokoll fra møte i Kirkerådet 14. mars 2016
Protokoll fra Samisk kirkeråd 30. nov.-1. des. 2015
Referat fra møte i Kontaktgruppen med Buddhistforbundet 14. mars 2016
Referat fra årsmøte og rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
19. april 2016
Protokoll fra møte i Abrahams forum 27.04.16
Protokoll fra Kontaktgruppen mellom Human-Etisk Forbund og Den norske kirke
07.03.16
Protokoll fra møte i KISP 2.-3. mai 2016
Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 21.-22. april 2016

MKR-12/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering.
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MKR 13/16

Oppfølging av KM-saken om Religionsmøte og
dialog

MKRs behandling:
MKR mener at Kirkemøtets vedtak er et svært godt fundament for å styrke arbeidet
med religionsdialog i Den norske kirke. Vedtaket forankrer dialogen i kirkens
ordinære arbeid og synliggjør kulturmøter og dialogens aktualitet i lokalmenighetene.
MKR får en oppfølgingsplan til orientering på sitt neste rådsmøte.
Innspill fra rådet til sekretariatets oppfølging av vedtaket i kirkemøtesaken:
Ad vedtakspunkt 1 (samarbeid, landsdekkende nettverk):
-

Vurdere hvordan MKR kan utfordre bispedømmer som ikke har dette på plass.
Bygge på det andre gjør, men tilpasse regionalt.

-

Møteplasser på mottak viktig å reflektere inn, hvor f.eks. prest og imam opptrer
sammen.

-

MKR kan bistå med at informasjonsflyten mellom bispedømmene blir god på
dette området, samt synliggjøre samarbeidet med Areopagos.

Ad vedtakspunkt 2 (erfaringer samlet og delt):
-

Viktig tilnærming er nedenfra-perspektivet, synliggjøre det som allerede finnes,
men ikke nødvendigvis oppfattes som dialogisk møtested.

-

Erfaringer fra flyktningarbeid kan være en pådriver. Eksempler på gode erfaringer
fra bispedømmer bør videreformidles.

-

Sørge for at erfaringer i ulike kirkelige miljøer hentes inn, også fra kirkelige
læresteder, og gjøre dette tilgjengelig

Ad vedtakspunkt 3 (bidra til lokal dialog og refleksjon):
-

Mange gode dialogerfaringer i den verdensvide kirke. MKR kan kommunisere at
søsterkirker har praksis og ressurser her.

-

En nær sammenheng med religionsmøte og hvordan vi møter migrantmenigheter
og kristne med annen bakgrunn. Diakonien utfordrer oss på vår måte å være kirke
på.

-

Bevisstgjøring på de ressursene enkeltmennesker lokalt har av dialogerfaringer, og
spille disse inn i deres lokale sammenhenger. Eks.: lærere, helsepersonell…

Ad vedtakspunkt 5 (indrekirkelig dialog, samisk spiritualitet):
-

Naturlig at MKR utfra sitt mandat, i samarbeid med Samisk kirkeråd, arbeider
med urfolksspiritualitet. Her kan det være naturlig med samarbeid (over grenser),
f.eks. med Svenska kyrkan.

-

Det er ulike samiske kontekstuelle teologier; det som kan være ukontroversielt i
det sør-samiske, kan være mer komplisert i nord. I arbeidet videre er kontekstuelle
perspektiver og bevissthet om makt(fordeling) viktig.
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MKR-13/16 Vedtak:
MKR ber sekretariatet ta med seg innspillene fra møtet i sitt arbeid med å utarbeide en
oppfølgingsplan for KM-saken «Religionsmøte og dialog».

MKR 14/16

The Self-Understanding of the Lutheran
Communion

MKRs behandling:
Innspill på møtet vil bli innarbeidet i høringssvaret som blir sendt til behandling i
Kirkerådet.
MKR-14/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd anbefaler Kirkerådet å vedta høringssvaret med de endringer som
kom frem i samtalen.

MKR 15/16

Frykt ikke – for forandring

MKRs behandling:
MKR mente at «Frykt ikke!»-initiativet er svært godt og tar opp mange aktuelle
problemstillinger som kirken nå må arbeide med. Prosjektskissen fanger opp en stor
bredde av tematikk og knytter an til flere ulike initiativer som de økumeniske
organisasjonene også arbeider med, bl.a. Kirkenes verdensråds «Pilgrimage of Justice
and Peace».
Rådet hadde en rekke konkrete innspill til ulike sider ved problemstillinger som
sakspapiret tar opp. Disse oversendes sekretariatet.
MKR-15/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd ønsker initiativet «Frykt ikke!» velkommen og ber om at
sekretariatet arbeider videre med prosjektet ut fra de innspill som kom fram i møtet.

MKR 16/16

Møteplan for rådsmøter 2017

MKR-16/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd vedtar følgende møteplan for MKRs rådsmøter i 2017:
1. møte: Administrasjonen og MKRs leder finner dato for dette møtet.
2. møte: 20.-21./22. september
3. møte: 22./23.-24. november
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MKR 17/16

Årsrapport 2015 Dnks nord/sør-informasjon

MKRs behandling:
MKR ber om at Den norske kirkes nord/sør-informasjons særlige rolle og bidrag
kommer enda tydeligere fram i rapporten.
MKR-17/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd godkjenner årsrapport 2015 for Den norske kirkes nord/sørinformasjon og ber sekretariatet innarbeide innspillet som kom fram i møtet.

MKR 18/16

KM-sak om LVFs generalforsamling i 2017

MKRs behandling:
MKR takket for et godt og grundig sakspapir.
MKR-18/16 Vedtak:
MKR har følgende innspill til kirkemøtesaken om LVFs generalforsamling:
Det er viktig å tenke på hvordan en kan skape engasjement rundt denne saken på
Kirkemøtet gjennom en god presentasjonsmåte.
Tematisk bør KM-saken løfte frem:
-

-

Den norske kirke er en tallmessig liten del av den verdensvide kirke, men vi gir og
henter mye fra dette felleskapet.
Fokus i KM-saken må være å synliggjøre det globale felleskapet i LVF – og
konkretisere hva dette felleskapet («communion») betyr for vårt selvforståelse
som kirke. Kirkens spiritualitet og oppdrag må knyttes sammen.
Det viktige diakonale arbeidet i regi av LVF og World Service er også en del av
Den norske kirke og må løftes frem.
Kvinner og ungdoms sentrale rolle i LVF må synliggjøres.

MKR 19/16

Valg av MKRs arbeidsutvalg og nestleder

MKRs behandling:
Valgene ble foretatt ved skriftlig avstemming.
MKR-19/16 Vedtak:
1. Mellomkirkelig råd velger Harald Hauge til nestleder i Mellomkirkelig råd.
2. Mellomkirkelig råd velger følgende som medlemmer i arbeidsutvalget (i tillegg til
leder, nestleder og representanten fra BM):
Kjell Nordstokke og Marianne Brekken
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1. vara: Kjetil Drangsholt (møter fast)
2. vara: Maja Osberg

MKR 20/16

Oppnevning til Kirkens Nødhjelps
representantskap 2017-20

MKRs behandling:
Maja Osberg ble på møtet foreslått som ungdomsrepresentant i KNs representantskap.
Det kom forslag om at Mari Johansen Aune, som var foreslått som
ungdomsrepresentant, i stedet ble kandidat som vararepresentant for Kjetil
Drangsholt.
Skriftlig avstemming viste at Maja Osberg ble kandidat som ungdomsrepresentant og
Mari Johansen Aune kandidat som vararepresentant for Kjetil Drangsholt.
MKR-20/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet å oppnevne følgende personer til Kirkens
Nødhjelps representantskap for perioden fra representantskapsmøtet i 2017 fram til
representantskapsmøtet i mai 2020.
Representanter:

Vararepresentanter:

MKRs leder

MKRs nestleder

MKRs generalsekretær

MKRs ass. generalsekretær

Leif Christian Andersen

Kristin Hofseth Hovland

Jovna Zakharias Dunfjell (samisk
representant)

Johan Vasara (samisk
vararepresentant)

Maja Osberg (ungdomsrepresentant)

Arnstein Bleiktvedt

Nord-Hålogaland biskop (oppnevnt av BM)

Tromsø domprost (oppnevnt av
BM)

Kjetil Drangsholt

Mari Johansen Aune

MKR 21/16

Supplerende oppnevning til Kontaktgruppen med
Human-Etisk Forbund 2016-17

MKRs behandling:
Sekretariatet ble minnet om at MKR-medlemmene ved valg og oppnevninger skal få
e-post der de blir gitt mulighet til å foreslå kandidater.
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MKR-21/16 Vedtak:
Ingeborg Sommer oppnevnes til nytt medlem fra Den norske kirke i Kontaktgruppen
med HEF for resten av oppnevningsperioden (2016-2017).

MKR 22/16

Oppnevning av representanter fra Den norske
kirke til Norges Kristne Råds rådsmøte 2016-19

MKRs behandling:
MKR understreket viktigheten av at de valgte medlemmene i MKR prioriterer å stille
på NKRs rådsmøte.
MKR-22/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet følgende oppnevning av representanter til
Rådsmøtet i Norges Kristne Råd fra Den norske kirke i perioden 2016-2019:
Representanter:

Varaer:

De 11 medlemmene i MKR fra bispedømmene

Varaene i MKR

MKRs leder

MKRs nestleder

Kirkerådets leder

KRs nestleder

Preses (foreslått av BM)

Visepreses (foreslått av BM)

Tre medlemmer av Kirkerådet (oppnevnt av
Kirkerådet)

Varaene for disse medlemmer i
Kirkerådet

MKR 23/16

Oppnevning av samisk vararepresentant til
Teologisk nemnd 2016-19

MKR-23/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd oppnevner Bierna Leine Bientie som personlig samisk
vararepresentant for samisk representant i Teologisk nemnd for perioden 2016-2019.
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MKR 24/16

Eventuelle uttalelser

MKR-24/16 Vedtak:
Mellomkirkelig råd vedtar uttalelsen Kirken vil fortsette å bidra til integrering.
Uttalelsen vedlegges protokollen.

Neste møte i MKR: 4.-5. oktober 2016 i Oslo. 5. oktober blir det felles møte med
Kirkerådet og Samisk kirkeråd.

Vedlegg: Uttalelsen Kirken vil fortsette å bidra til integrering.
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