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Kirkemøtekomiteens merknader:

”Misjon er ikke en løsrevet menneskelig handling som kirken kan gjøre eller
la være å gjøre, men et grunnleggende kriterium ved å være kirke. Misjon har
sitt opphav og utspring i Guds sendelse (Missio Dei) til verden. Den dypeste
drivkraft er at evangeliet er sant” (SMM-innstillingen s. 1). 
Komiteen vil gi uttrykk for glede og takknemlighet over videreføringen av
arbeidet med menighetenes misjonsengasjement. SMM-samarbeidet har
bidratt i betydelig grad til synliggjøring og styrking av misjonsansvaret i
menighetene. Det går frem både av tiltakene som rapporten fra SMM viser til,
uttalelsene fra de bispedømmer som har deltatt i samarbeidet, det statistiske
materiale som viser utviklingen i samarbeidsavtaler, og i noen grad
utviklingen i inntekter til misjonsarbeidet fra menighetene. 

SMM har gjennom sitt arbeid bedret samhandling og kommunikasjon mellom
misjonsorganisasjonene og mellom disse organisasjonene og øvrige kirkelige
organer, både nasjonalt og internasjonalt. Som eksempler på dette kan nevnes
- bedret samarbeid mellom bispedømmer og kretser, felles materiellutvikling
og informasjonsarbeid, og av konkrete prosjekter Norske kirkedager i 1997 og
arbeidet gjennom ”Jubileum 2000” og den årvisse utarbeiding av
ressursmateriell til åpenbaringstiden som misjonstid. - bedret samhandling
mellom misjonsorganisasjoner og kirkelige organer i forhold til søsterkirker. -
bidrag til å skape bedre kontakt mellom misjonsorganisasjonene og de
økumeniske organisasjoner og deltakelse i flere økumeniske og internasjonale
prosesser som for eksempel arbeidet i forbindelse med Kirkenes Verdensråds
(KV) misjonskonferanse i Salvador i 1996 og at organisasjonene har
observatørstatus i Nasjonalkomiteen for LVF i Norge. Dette innebærer at
norske misjonsorganisasjoner kan både bringe og hente impulser i forhold til
de økumeniske prosesser omkring misjon. Komiteen vil gi uttrykk for
anerkjennelse til alt det misjonsarbeidet som utføres av de ulike
organisasjoner i vår kirke. I SMM arbeidet ønsker kirken å uttrykke forståelse
for de enkelte organisasjoners egenart og selvstendighet. 

Komiteen gir sin tilslutning til rapportens konklusjon som gir uttrykk for de
videre utfordringer i form av ”en sterkere integrering av misjon og Dnks
øvrige internasjonale engasjement, samt en sterkere integrering av
(ytre)misjon og evangelisering/diakoni/ menighetsbyggende arbeid lokalt og
nasjonalt.” (rapporten s. 15) Innstillingen ”Misjonerende menigheter”



Komiteen gir sin tilslutning til innstillingen fra SMM med følgende
kommentarer:

Innstillingen fra SMM bærer navnet «misjonerende menigheter». Dette
samsvarer godt med det som er en overordnet målsetting for Dnk : Dnk skal
være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Det er en
prioritert oppgave for SMM å være med å virkeliggjøre den misjonerende
siden ved kirkens identitet. Samarbeidsrådet har en spesiell kompetanse i
forhold til dette. Samtidig er det rett å understreke at begrepet misjonerende
menigheter favner videre enn det som er misjonsorganisasjonenes
hovedoppgaver. Det vil derfor naturlig være flere av de kirkelige
organisasjoner som for eksempel diakonale organisasjoner og barne- og
ungdomsorganisasjoner som sammen med misjonsorganisasjonene har
oppgaver i forhold til det å bygge misjonerende menigheter. 

SMM-innstillingens pkt.1 refererer til den misjonsteologiske basis for
samarbeidet mellom organisasjonene og kirken som ligger i betenkningen av
1993. SMM ser på det nåværende tidspunkt intet behov for å revidere denne
basis. Det uttrykkes samtidig ønske om å fortsette de misjonteologiske og
misjonsstrategiske samtaler med Mellomkirkelig råds (MKR) fagnemnd for
økumenisk samarbeid og misjon (NØM). Komiteen gir sin tilslutning til dette
og viser til det arbeidet med misjonsforståelsen som foregår i NØM. NØM har
som del av arbeidet invitert til samtaler med SMM-partene og andre aktuelle
organisasjoner i Den norske kirke.

SMM-innstillingens pkt. 2 tar for seg den aktuelle misjonssituasjon. Komiteen
finner det viktig at det tas utgangspunkt i skiftet av tyngdepunkt innenfor den
globale kristenhet og at dette understreker behovet for norsk misjon å forstå
seg som ledd i et internasjonalt og økumenisk nettverk av kirker og
organisasjoner som arbeider sammen (pkt. 2.1). I arbeidet med å skape
misjonerende menigheter viser komiteen til at man på det lokalkirkelige plan i
rammen av SMM inkluderer ungdom og særskilte yrkesgrupper som
utsendinger fra menighetene. Komiteen vil understreke dette som et særlig
viktig anliggende. Komiteen gir sin tilslutning til rådenes ønske om en
styrking av den praktisk-økumeniske profil i SMM ved at
misjonsorganisasjonene i større grad gir ulike former for støtte til og
deltakelse i prosesser og aktiviteter i de økumeniske organisasjoner, ikke
minst i LVF. Komiteen vil særlig understreke misjonsorganisasjonene som
ressurs til åndelig fornyelse og kraft, ikke minst ved at de henter impulser fra
søsterkirker. I denne erkjennelse ligger en vilje til gjensidighet og likeverd i
relasjonen til søsterkirker som organisasjonene samarbeider med i
misjonsoppdraget. Komiteen vil også gi uttrykk for at menigheter som tar
ansvar for konkrete misjonsprosjekter og arbeid med vennskapsrelasjoner av
ulike slag både lokalt og regionalt er viktige i denne sammenheng.



SMM-innstillingens pkt.2.3 om de store misjonsutfordringene trekker frem et
vidt spekter av oppgaver. Komiteen understreker at et troverdig vitnesbyrd
om evangeliet innebærer arbeid for hele mennesket i den enkelte kontekst.
Både forpliktelsen til å bekjempe fattigdom og arbeidet for å fremme
menneskerettigheter er bærende elementer i det kristne vitnesbyrd. En slik
vektlegging også av det diakonale aspekt er i overensstemmelse med utsagnet
i avsnittet om det misjonsteologiske grunnlag, ”å formidle evangeliet både i
ord og gjerning”. SMM-innstillingens pkt.6 innfører den viktige sondringen
mellom basisoppgaver og samarbeidsprosjekter. Dette fremstår som et viktig
grep for å stimulere til felles prosjekter med andre kirkelige aktører som ikke
er medlemmer av SMM og som arbeider på den nasjonale og internasjonale
arena. Et konkret eksempel i denne sammenheng er samarbeid om ”Det
økumeniske ti-året mot vold”.

SMM-innstillingens pkt. 12 tar bl.a. for seg finansiering av det videre
arbeidet. Komiteen gir sin tilslutning til at det tas sikte på en tilnærmet 50/50
fordeling mellom Kirkerådet/bispedømmerådene og misjonsorganisasjonene.
Midlene til de regionale stillingene, uavhengig av organisasjonsform og
stillingstype som kan variere fra bispedømme til bispedømme, dekkes av
regionale OVF-midler, mens daglig leder finansieres over sentrale
OVF-midler. 

Komiteen understreker at det over tid er lite tilfredsstillende å binde opp
OVF-midler til permanent virksomhet. Utfra forståelsen av at Dnk er en
misjonerende kirke mener komiteen det må arbeides for at stillingene knyttet
til SMM finansieres av offentlige midler eller av andre alternative
finansieringsformer.

KIRKEMØTETS VEDTAK:

1. Kirkemøtet uttrykker glede og takknemlighet over samarbeidet som er
etablert og de gode erfaringene som er gjort gjenom Samarbeidsråd for
menighet og misjon.

2. Samarbeidsråd for menighet og misjon etableres som en permanent
ordning med virkning fra 01.01.2001.

3. Den norske kirkes andel av kostnadene til Samarbeidsråd for menighet og
misjon dekkes foreløpig av henholdsvis regionale OVF-midler for de
regionale stillinger uavhengig av organisasjonsform og stillingstype, og
sentrale OVF-midler for stillingen som daglig leder. Det må arbeides for at
stillingene knyttet til SMM skal finansieres av offentlige midler eller ved
andre alternative finansieringsformer.
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