STYREMØTE
17. september 2015 kl 09.00-12.00
Det økumeniske senteret, Geneve

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

Terje Aadne (leder)
Berit Hagen Agøy (nestleder)
Helga Haugland Byfuglien (forfall)
Petter N. Dille (forfall)
Jarle Skullerud
Ingrid Rosendorf Joys
Vibeke Krommenhoek
Øyvind Helliesen (forfall), vara: Svein Veland
Øyvind Haraldseid
Øyvind G. Andersen (forfall)

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

Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter)
F. Johannes (Den ortodokse kirke i Norge) (forfall)
Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge)

Andre medlemskirker
Kvekersamfunnet:

Marit Kromberg (forfall), vara: Roger Cassidy

Representanter fra barne- og ungdomsorganisasjonene
Caroline Holm-Hansen
Frelsesarmeens barn og unge
Gudrun Kringlebotn
Norges Unge Katolikker
Ingrid Holmedahl
Changemaker
Maia Blomhoff Holm
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund
Maria Kr. Bækkelie
Ung Baptist
Stab
Hege Merete Andersen
Knut Refsdal
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Informasjonsmedarbeider
Generalsekretær

Sak 88/15
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 89/15
Merknader
Vedtak

Sak 90/15
Merknader

Vedtak
Sak 91/15
Merknader

Vedtak

2

Vedlegg

Oppfølging

Protokoller

Protokoll, styremøte, 02.06.15.

Protokoll og sakspapirer, AU, 31.08.15.

Protokoll fra styremøte 02.06.15 er utsendt og
godkjent via e-post.

Protokoll fra AU 31.08.15 godkjent.

Vedlegg
x
x

Oppfølging

Informasjon

Global Uke: Mange ting legger seg på plass. Det
blir arrangementer på mange steder.
«Signalarrangementet» finner sted i Jakobskirken
i Oslo onsdag 11.11.15 kl 19.00 der blant andre
Erik Solheim og Garness deltar. Styret oppfordres
til å delta. Nettsiden www.globaluke.no er oppe og
går.

Det årlige møtet med Kulturdepartementet ble
avholdt 14.09.15 der leder, nestleder og
generalsekretær møtte fra NKR. Mange positive
tilbakemeldinger på NKRs arbeid.

NKR arrangerer et møte med Frank Chikane,
Senior Vice President, og biskop Malusi
Mpumlwana, Acting General Secretary, fra South
Africa Council of Churches fredag 18.09.15.
Representanter fra ulike kirker og organisasjoner
som har hatt/har relasjoner til Sør-Afrika er
invitert.

NKR har sendt ut en oppfordring til alle
menigheter om bønn og engasjement for
flyktningene som kommer til Norge.

NKR koordinerer en interreligiøs delegasjon som
skal delta på Klimatoppmøtet i Paris i november
og desember. Både leder, nestleder, koordinator
for Global Info og generalsekretær skal delta.

Før jul planlegges det et nytt nummer i NKRs
skriftserie bestående av tre artikler om
økumenikken i Norge i dag. Artiklene egner seg
godt for videre samtaler om hva vi ønsker med
det økumeniske samarbeidet i Norge framover, og
generalsekretær ønsker å møte kirkeledelsene ut
over våren.

Kirkenes Verdensråd holder på med å rekruttere
stewards til Sentralkomitemøtet i Trondheim i juni
2016. NKR er involvert i arbeidet og vil bruke
denne anledningen til å engasjere ungdom i
økumenikk, muligens i form av en
oppfølgingssamling i ettertid.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Kirkelig Fredsplattform
Fredsplattformen har blitt evaluert av Scanteam.
Denne har blitt drøftet i eierorganisasjonene for å
finne veien videre for plattformen. Siden
Utenriksdepartementet har gitt beskjed om at støtten
til plattformen opphører, jobbes det i disse dager med
søknad til Norad.
Evalueringen mottatt. Styret støtter planene om å
videreføre NKRs fredsengasjement da dette er viktig
for en økumenisk agenda.

Vedlegg
x

Oppfølging

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 92/15
Merknader

Vedlegg
x

Oppfølging

Vedtak

Styresamtale: Konsensus som beslutningsform
Styret gjennomførte en god og konstruktiv samtale
om konsensus. Det er enighet om at tiden er inne til å
utfordre kirkene mer på hvordan konsensusmetodikk i
større grad kan prege kirkenes beslutningsprosesser.
Vi ønsker å bruke kirkeledermøtet 24.05.16 til et
seminar om konsensus. Medlemskirkene inviteres til å
sende flere nøkkelpersoner til møtet, ikke bare
toppleder. Dagen får da følgende program:
10.00-12.00 Styremøte
12.00-13.00 Lunsj
13.00-17.00 Seminar om konsensus
Informasjonen mottatt.

Sak 93/15
Merknader

Evaluering av styretur
Momenter fra evalueringen av styreturen:

Vedlegg

Oppfølging

Vedlegg

Oppfølging












Dette er en veldig bra måte å bli kjent med
Kirkenes Verdensråd på.
Dette har vært nyttig både faglig og sosialt. Det
har vært flott å være i Geneve. Turen har åpnet
en ny verden i forhold til hva Kirkenes Verdensråd
er og gjør.
Turen har vært over all forventning. Det oppleves
relevant for egen sammenheng og har gjort oss
kjent med et viktig arbeid.
Besøket har gitt bedre «grep» om sakene i NKR,
som har tydelig sammenheng med Kirkenes
Verdensråds agenda. Sånn sett gir dette hjelp til
det fortsatt arbeidet i styret. Det er viktig med
kontakten med Kirkenes Verdensråd for å være
oppdatert på arbeidet og prosessene.
Dette har vært viktig også for det sosiale
fellesskapet og gir en merverdi inn i styret.
Dette har vært lærerikt, givende, interessant og
godt organisert.
«Jeg er glad jeg prioriterte dette!»
Turen kan med fordel gjentas ved begynnelsen av
neste Rådsmøteperiode.

Vedtak
Sak 94/15
Merknader

Vedtak

Neste styremøte
19. november kl 10.00-15.00. De to store sakene er
samtale med Kirkelig Ressurssenter som har foretatt
en gjennomgang av kirkenes retningslinjer/
beredskapsplaner for overgrep og som vil gi en
vurdering av disse (kl 10.00-11.30) og en
styresamtale om temaet «Teologisk refleksjon om tro
og skaperverk» der leder i styringsgruppa for
Skaperverk & bærekraft, Paul Erik Wirgenes, blir med
(kl 13.00-15.00).
Saksbehandlere i overgrepssaker og/eller fagetiske
råd inviteres til samtalen med Kirkelig Ressurssenter.

Oslo, 22. september 2015
Knut Refsdal
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