AU-MØTE
1. februar 2017 kl 12.00-14.00
Kirkens hus, Oslo

PROTOKOLL
Terje Aadne, Det Norske Baptistsamfunn (leder) (sak 16/17)
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke (nestleder)
Øyvind Gaarder Andersen, Pinsebevegelsen (forfall)
Ingrid Rosendorf Joys, Den katolske kirke
Jarle Skullerud, Den Evangelisk Lutherske Frikirke (forfall)
ADMINISTRASJON
Sak 1/17
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/17
Merknader
Vedtak
Sak 3/17
Merknader

Vedtak
Sak 4/17
Merknader
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Vedlegg

Oppfølging

Protokoll
Protokoll fra styremøte 23.11.16 er utsendt og
godkjent via epost.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Økonomi
Regnskapsrapporter for NKR, Churches, Gender &
Human Rights og Global Info pr. 30.11.16. Endelige
regnskap for 2016 vil bli lagt fram for godkjenning i
styremøtet 23.02.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Informasjon

«Splittet kirke har intet å si til en splittet verden»:
Knud Jørgensen har skrevet et innlegg i Vårt Land
der blant andre Norme og NKR blir utfordret.

Skolegudstjenester: Sammen med
generalsekretær Mehtab Afsar, skrev Knut Refsdal
en kronikk om skolegudstjenester som stod på
trykk i Aftenposten før jul.

Kontanter: Fader Johannes har sendt en
henvendelse til Vårt Land som han ber NKR følge
opp: «Leste stoffet om kontantproblemer på s. 4-5
fredag 23. des. Dette var bare en ren reportasje
som beskrev forholdene, men som ikke hadde
noen som helst kritisk vinkling på fenomenet. Det
opprører meg (…) Denne (manglende)
behandlingen av norske kontante penger
innebærer mye mer enn praktiske forhold. Det
dreier seg om kontroll av befolkningen, om
overvåkning, og i særdeleshet om bankenes
grådighet idet de ikke ønsker å utføre oppgaver
som "koster noe" (selv om det er vi som kunder
som betaler for det). Kontante penger er ifølge
norsk lov "tvungent betalingsmiddel", likevel er
det stadig flere butikker og bedrifter som ikke tar
imot kontanter, og i særdeleshet BANKER (som jo
skulle være nettopp de som tar imot penger). Her
mener jeg pressen i stor grad har forsømt sin

Vedlegg
x

Oppfølging

Innkalling og saksliste godkjent.














Vedtak






oppgave som kritiske samfunnsdebattanter og
overvåkere (…) Jeg foreslår at vi i NKR tar opp
problemet - først internt, deretter OM noen
beslutning tilsier det, at vi ber om et møte med
banknæringen og fremlegger synspunkter på
dette.»
Fra 01.01.17 fører KNIF regnskap for NKR.
01.01: Generalsekretær prekte på økumenisk
nyttårsgudstjeneste i Moss.
16.01: Seminar på Eldorado bokhandel sammen
med Human-Etisk Forbund (HEF) med fokus på
hva Grunnlovens § 16 om Den norske kirke som
«folkekirke» betyr. Dette er det første av to
seminarer sammen med HEF.
19.01: Generalsekretær deltok på markering av
Bønneuken for kristen enhet ved Frelsesarmeens
hovedkvarter.
25.01: Stabsdag med opplæring i One Note og
Skype for Business.
28.-31.01: Styreleder og generalsekretær deltok
på Den norske kirkes Kirkemøte i Trondheim.
02.02: Generalsekretær og spesialrådgiver deltok
på Pinsebevegelsens LED 17.
03.02: NKR arrangerer et møte med
kommunikasjonsmedarbeidere i medlemskirkene
med fokus på samarbeidsrelasjoner.
06.02: Generalsekretær deltar på
reformasjonsmarkering i Nidarosdomen i
anledning samenes nasjonaldag.
07.02: Generalsekretær deltar på KrFs årlige
kontaktmøte med kirker og kristne organisasjoner.
14.-17.03: Generalsekretær deltar på det årlige
møtet for økumeniske sekretærer i Norden og
Baltikum på Island.
Informasjonen mottatt.
«Splittet kirke har intet å si til en splittet verden»:
Vi inviterer Norme til en prosess i forbindelse med
World Conference on Mission and Evangelism i
Tanzania, 08.-13.03.18.
Kontanter: AU ser ikke på dette som en naturlig
oppgave for NKR.
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VIRKSOMHET
Sak 5/17
Merknader
Vedtak
Sak 6/17
Merknader

Vedtak
Sak 7/17
Merknader
Vedtak
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Flerkulturelt kirkelig nettverk
Religion og integrering-konferansen blir avholdt
04.05.17 i samarbeid med Islamsk Råd Norge.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Global Info
Referat fra styringsgruppe 16.12.16 og 17.01.17.
«Moderne slaveri» vil bli tema også for årets Global
Uke, 12.-19.11.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Kirkelig Fredsplattform
Svar på søknaden til NORAD om støtte til
kirkerådssamarbeid med Great Lakes forventes i mars.
Informasjonen mottatt. På et senere tidspunkt må vi
ha en samtale om hvordan vi skal forholde oss til
historien vår med kirkerådene i Afrika.

Vedlegg

Oppfølging
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Sak 8/17
Merknader

Churches, Gender & Human Rights
Fredsrådgiver og generalsekretær deltar på
koordinatormøte for prosjektet i Johannesburg 12.15.02.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Norsk Teologisk Samtaleforum (NTSF)

Referat fra møte 28.11.16.

NTSF har levert høringssvar på «The Church:
Towards a Common Vision».
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 10/17
Merknader
Vedtak

Religionspolitisk Utvalg

Vedlegg

Oppfølging

Sak 11/17
Merknader

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep
Årets nettverkssamling blir avholdt 12.06.17 kl 09.0012.00. Temaet er "Sunne menigheter" og fokuset er
på hvordan vi kan bygge trygge og åpne kulturer.
Grethe Nordhelle blir hovedforedragsholder, mens
Kjetil Sigerseth fra Naturlig Menighetsutvikling og Elin
Brastein fra Epitel er andre medvirkende.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Sak 12/17
Merknader
Vedtak

Nettverk for religion og utvikling

Vedlegg

Oppfølging

Sak 13/17
Merknader
Vedtak

Stiftelsen Oljeberget
Vi avventer fortsatt svar på søknaden til NORAD.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Sak 14/17
Merknader

Sluttrapport fra Skaperverk og bærekraft
Prosjektet Skaperverk og bærekraft ble avsluttet i
2016. Dermed avrundes et 9-årig samarbeid mellom
NKR, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke om en
felles utfordring: at vår livsstil bidrar til å ødelegge
Guds skaperverk og gjøre livet enda vanskeligere for
verdens fattigste.

Vedlegg
x

Oppfølging

Vedtak
Sak 9/17
Merknader
Vedtak

Vedtak

Dette betyr at vi ikke lenger har et felles kirkelig
prosjekt som talerør i det offentlige rom på vegne av
kirkene i Norge.

Vedtak
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Sekretariatet i Kirkerådet i Den norske kirke foreslår å
føre videre en tydelig satsing på dette feltet, og bygge
videre på det momentum som er etablert gjennom
fellesprosjektet. Dette innebærer at Kirkerådet
fortsetter å arbeide offensivt i fagfeltet – både med en
selvstendig stemme og i samarbeid med aktuelle
samarbeidspartnere.

NKR tar sluttrapporten for Skaperverk og
bærekraft til orientering. Rapporten gir et godt og
omfattende bilde av hva som er oppnådd gjennom
prosjektets levetid. NKR takker
samarbeidspartnerne for et godt samarbeid
gjennom Skaperverk og bærekraft.

NKR vil videreføre et økumenisk og interreligiøst
nettverksarbeid om klima og miljø, blant annet,
sammen med samarbeidspartnerne, ved å være
med på å arrangere en årlig ledersamling om



klima og miljø for kirker og kirkelige
organisasjoner.
Skaperverk og bærekraft-samarbeidet blir løftet
tydelig fram på Rådsmøtet.

Sak 15/17
Merknader
Vedtak

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Vedlegg

Oppfølging

Sak 16/17
Merknader

Rådsmøte 2017

Gjennomgang av programskisse.

Uttalelser:
o Flyktninger, asylsøkere og integrering
o Lokal tros- og livssynsdialog
o Reformasjonen
o Forfulgte kristne.

Økumenikkprisen 2017.

Årsberetning 2016.

Søknader om medlemskap: Søknaden fra DELK er
utsendt på høring. Når det gjelder s øknaden fra
Den Etiopisk Ortodokse Tewahedo Kirke avventer
vi med denne til samtalene med og mellom de to
etiopisk-ortodokse kirkene er avklart.

Handlingsplan 2017-19.

Kontingent 2018-19.
Informasjonen mottatt og følges opp i styremøtet
23.02.17.

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak

Oslo, 3. februar 2017
Knut Refsdal
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