STYREMØTE
5. november 2014 kl 10.00-15.00
Kirkens hus, Oslo (møterom Agder)

PROTOKOLL
Medlemmer
Den katolske kirke:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:
Den norske kirke:
Det Norske Baptistsamfunn:
Det Norske Misjonsforbund:
Frelsesarmeen:
Metodistkirken:
Pinsebevegelsen:

Else-Britt Nilsen (leder)
Arnfinn Løyning
Berit H. Agøy (forfall), v: Einar Tjelle (10.00-13.00)
Helga Haugland Byfuglien
Petter N. Dille (12.00-15.00)
Terje Aadne
Øyvind Haraldseid
Dick Krommenhoek (forfall)
Øyvind Helliesen
Øyvind Gaarder Andersen

Gruppen av frittstående menigheter:
Gruppen av ortodokse menigheter:
Gruppen av utenlandsmenigheter:

Hans Rogstad
Per Anders Sandgren (forfall)

Andre medlemskirker/Observatører/Gjester
Kvekersamfunnet:
Marit Kromberg
Digni:
NORME:

Jørn Lemvik (12.00-15.00)
Bård R. Løkken

Den nordisk-katolske kirke:

Asle Dingstad

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:

Jarle Skullerud (nyvalgt synodeformann)

Tidsplan
10.00-12.00
12.00-13.00
14.00-15.00
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Sak 36-37/14, 41/14
Lunsj
Sak 38-40/14

Sak 36/14
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 37/14
Merknader
Vedtak

Sak 38/14
Merknader

Vedlegg

Oppfølging

Protokoller

Protokoll, styremøte, 08.09.14.

Protokoll og sakspapirer, AU, 21.10.14.

Protokoll fra styremøte 08.09.14 er utsendt og
godkjent via e-post.

Protokoll fra AU 21.10.14 godkjent.

Vedlegg
x
x

Oppfølging

Informasjon

Agenda: UT: Øyvind Helliesen og Bård R. Løkken
orienterte om konferansen, som fungerte godt på
mange måter. Det arrangementsmessige var
meget godt ivaretatt av IMI-kirken.

Vedlegg

Oppfølging

Innkalling og saksliste godkjent.

Misjonsorganisasjonene stilte godt opp med sine
ledere, mens en del av kirkesamfunnene manglet.
Det samme gjorde det lokale kirke- og
organisasjonslivet.
Åpningsgudstjenesten i Den katolske kirke var en
fin opplevelse. Dette bidro til å sette en god
økumenisk tone for resten av konferansen.
Sporet om «Misjon og ledelse» hadde mange
spennende samtaler og møtepunkter. Kanskje
kunne utfordringen til misjon vært tydeligere
uttrykt?
Det endte på ca 250 deltakere og 20 seminarer:
Antallet seminarer kunne kanskje vært mindre og
mer spisset i utgangspunktet.
Ved eventuelle framtidige konferanser må både
eierskap og forankring bli bedre.




Konferansen vil bli grundig evaluert på et møte
mellom alle samarbeidspartnere 12. desember.
Høring om bilaterale samtaler, 15.12.14.
Global Uke avholdes 8.-15. november 2015 med
tema «rettferdighet» der hovedfokus er
klimarettferdighet. Vi vil snarest gå ut med
informasjon, sammen med en beskrivelse, der det
framgår tydelig og konkret hva som forventes av
kirkeledere og menigheter og om NKRs rolle.
Informasjon bør vise egenarten i Global Uke: At
uka består av både egne og felles arrangementer,
noe vi gjør sammen og samtidig. Vi vil få til noe
på nasjonalt plan som viser at kirkene gjør dette
sammen, samt få til interreligiøse markeringer,
hvis mulig.
Hvordan blir forholdet til Klimapilegrim 2015?
Viktig å se budskapene til de to arrangementene i
forhold til hverandre. Klimapilegrim pågår på
sommeren (fokus på organisasjonsliv og
sommerstevner). Vi kan begynne våren med å
markere Skaperverkets Dag, fortsette med
Klimapilegrim på sommeren og avrunde med
Global Uke, slik kan disse presenteres som en
helhet.
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x

Det må være rom for at ulike kirkesamfunn kan
vinkle/vekte klimarettferdighet på måter og med
begrep som er relevant for dem, samtidig som
man finner fellesarenaer.
Vi vil velge ut/tenke pilot-områder for 2015.
Eksempelvis kan ressurspersoner gjennomføre en
«turné» i utvalgt område med fem byer, der lokale
økumeniske råd/-grupper står som arrangør og vi
tilbyr at ressurspersoner eller vi selv kommer.


Vedtak
Sak 39/14
Merknader

Vedtak

Sak 40/14
Merknader

Vedtak

Sak 41/14
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Medlemsregistrering i Den katolske kirke: ElseBritt Nilsen orienterte om problematikk knyttet til
registrering av immigranter fra katolske land som
har blitt ført som medlem i kirken.
Informasjonen mottatt.
Norsk økumenisk kontaktutvalg for kvinner
NØKK fungerer i sin nåværende form ikke etter
hensikten, som er å være et representativt organ for
norske kirkekvinner. Samtidig er det viktig å ha et
kontaktpunkt for det europeiske kvinnenettverket.
Staben vil derfor, i samtale med NØKK, finne en
løsning på dette, f.eks. ved å la en i staben være
nasjonal koordinator, ved å lage en liten
arbeidsgruppe som kan fungere som Nasjonalt forum
for Ecumenical Forum of European Christian Women
og ved å invitere medlemskirkene (eller noen av dem)
til å oppnevne representanter til dette forumet.
Styret støtter planene og ber staben jobbe videre med
dette.

Vedlegg

Rådsmøtet 2015

Vedtektsendringer (se AU 21.10.14/sak 36/14).

Praktiske saker: Pris for deltakelse på Rådsmøtet
med overnatting i enkeltrom er kr 2200, mens det
for dobbeltrom koster kr 1700. For privat
innkvartering er prisen kr 800.

Åpent møte på kvelden (tema, sted)

Representasjon fra stab

Styret har tidligere bestemt at konsensus skal
være et tema på Rådsmøtet.

Måldokument 2015-17.

Vedtekter: Forslag til endring av vedtekter sendes
ut sammen med innkalling til Rådsmøtet. Denne
saken behandles tidlig. Fordi høring om opptak av
Den nordisk-katolske kirke ble gjennomført før
Rådsmøtet 2013, er det ikke nødvendig med en ny
høring nå. Den nordisk-katolske kirke vil bli
foreslått opptatt som medlem.

Innkalling, brev om oppnevninger til NKR og
invitasjon til nominasjon til Økumenikkprisen
sendes ut før 16. november.

Det er ønskelig med et åpent kveldsarrangement.

Styret ønsker at en presentasjon og drøfting av
konsensusforståelse i NKR skal være en viktig del
av Rådsmøtet, tidlig i møtet og gjerne med innspill
fra ulike kirker.

Det arbeides videre med måldokumentet til NKR i
AU og stab, basert på innspill fra styret.

Vedlegg

Styresamtale

Vedlegg

Oppfølging

KR

Oppfølging

x

KR

KR
AU
AU

KR

Oppfølging

Merknader



Bjørn Olav Hansen innledet til samtale om
hvordan Gaza-krigen i sommer påvirker
relasjonene mellom oss som kristne i Norge.
Hansen presenterte seg som Israelsvenn, noe han
har vært siden 1970-tallet. De siste årene har han
blitt mer opptatt av «de levende steinene» og fått
kontakt med kristne i området, både messianske
jøder og arabiske kristne fra de historiske kirkene.
Dette resulterte i en artikkel i sommer, med fokus
på barnas lidelser på begge sider, som han har
fått massevis av tilbakemeldinger på. Mange av
disse har vært til dels harde og uforsonlige, mens
støtten har vært liten, og den som har kommet,
har kommet fra ikke-kristne.
Det som særlig har opprørt er de sterke
reaksjonene på noe som burde være uttrykk for
menneskelighet, samt at kristne, blant annet
ledere, ikke har gitt støtte.
Hva skjer med oss når vi ikke ser menneskene,
men er mer opptatt av å tone flagg? Gud har et
hjerte for alle folk.
Samtalen om disse sakene handler dels om ulike
syn på situasjonen i Israel og Palestina, men også
om hvordan vi forholder oss til hverandre i saker
som er vanskelige og som vi har et emosjonelt
forhold til? Vi har alle et ansvar for hvordan vi
kommuniserer i våre respektive sammenhenger.
Hvorfor er vi så ofte så harde? Og når vi kler
språket vårt med åndelig terminologi virker det
ofte hardere? Anonyme tilbakemeldinger og/eller
uttalelser som man ikke ville sagt offentlig, må
karakteriseres som «mørkets gjerninger». Dette
må vi alle ta et oppgjør med.
Er det behov for NKR å si noe om måten å
kommunisere på? Hvordan kan vi støtte hverandre
når noen opplever «tøft kjør» i media?
Samtalen reiser spørsmål om hva som er kirkens
rolle, hvem kirken skal gi stemme til og hvem som
definerer agendaen.

Oslo, 5. november 2014
Knut Refsdal
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