AU-MØTE
24. august 2017 kl 13.00-15.00
Kirkens hus, Oslo

PROTOKOLL
Terje Aadne, Det Norske Baptistsamfunn (leder)
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke (nestleder)
Øyvind Gaarder Andersen, Pinsebevegelsen
Øyvind Helliesen, Metodistkirken
Dan Urdesic, Den serbisk ortodokse kirke
ADMINISTRASJON
Sak 51/17
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedlegg

Oppfølging

Sak 52/17
Merknader

Protokoll
Protokoll fra styremøte 24.05.17 er utsendt og
godkjent via epost.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Økonomi
Regnskapsrapporter for NKR, Churches, Gender &
Human Rights og Global Info pr. 31.07.17 ble
presentert av Karin R. Thompson.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 54/17

Møteplan 2017-19

07.09.17 kl 10-15: Styremøte, Svenska
Margarethakyrkan. Styresamtale: «Trosfrihet og
likestilling».

14.11.17 kl 10-15: Styremøte, Den greske
orthodokse menighet. Styresamtale: «Kirke,
teologi og politikk».

08.02.18 kl 10-15: Styremøte, Den tyskspråklige
menighet. Styresamtale: «Ekklesiologi».

29.05.18 kl 09-15: Styremøte og Kirkeledermøte.
Styresamtale: «Åndelig vær varsom-plakat».

20.09.18 kl 10-15: Styremøte. Styresamtale:
«Klimapsykologi».

22.11.18 kl 10-15: Styremøte. Styresamtale:
«Tilstandsrapport for Kirke-Norge».

07.02.19 kl 10-15: Styremøte. Styresamtale:
«Kirkens fredsmandat».

27.-28.03.19: Rådsmøte.

Vedlegg

Oppfølging

Sak 55/17
Merknader

Informasjon

NKR har ansvar for et seminar i Bakke kirke (Den
norske kirke) i forbindelse med reformasjonsmarkeringen i Trondheim 31.10.17 kl 15-17. Dette
inngår i et omfattende program for denne dagen
og er ett av fire seminarer. Temaet for seminaret
er «Orthodox-Protestant dialogue – historical and
present perspectives». Medvirkende er metropolitt
Cleopas of Sweden and All Scandinavia, Jovan

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak
Sak 53/17
Merknader

Vedtak
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Stojanovic fra Den serbisk ortodokse kirke
(«Orthodox and Protestantism ecclesiology in XX
century») og biskop Halvor Nordhaug fra Den
norske kirke.
Dan Urdesic, styremedlem for gruppen av
ortodokse menigheter, vil ta initiativ til å etablere
Ortodoks forum med tre hovedoppgaver, hvorav
de to første er særlig relevante for strukturen i
NKR:
o Det innkalles til Ortodoks forum i forkant
av hvert styremøte i NKR for gjennomgang
av og mulighet for tilbakemelding på saker
som skal tas opp.
o Ortodoks forum vil organisere de
ortodokse menighetenes representasjon i
styret og ulike råd og arbeidsgrupper i
NKR og bruke møtene til gjensidige
oppdateringer.
o Ortodoks forum vil arrangere egne
samlinger om saker av felles interesse for
de ortodokse i Norge – og andre
interesserte.
Råd for samarbeid med arbeidslivet ved MF:
Generalsekretær er bedt av rektor Vidar Haanes
på MF om å sitte i «Råd for samarbeid med
arbeidslivet» (RSA) ved MF. De ulike profesjonene
innen Dnk egne representanter i rådet. Det er
naturlig å se generalsekretær som representant
for de kirkene som har (deler av) utdanningen sin
ved MF. Derfor er det sendt en henvendelse til de
medlemskirkene dette gjelder der det er invitert til
et formøte med muligheter for tilbakemeldinger
vedrørende hvordan utdanningen ved MF
fungerer, hva som er bra, hva som ikke er så bra,
hva man ønsker annerledes, i hvilken grad MF
tilfredsstiller de enkeltes ønsker til utdanning etc.
På siste møte ble dette blant annet uttrykt slik:
«Partene bes om å fortelle om sine ønsker for
ansatte som er utdannet ved MF: Hva slags
endringstrykk skal de forholde seg til, hva slags
evne til å se helhet og til å ta initiativ forventes,
hva slags etisk skjønn kreves? Hvilket inntrykk har
dere av nyutdannede fra MF i denne forbindelse?»
Olavsdagene i Sarpsborg og Olavsfestdagene i
Trondheim: Generalsekretær prekte på økumenisk
olsokgudstjeneste i Sarpsborg 29.07.17 og deltok i
to arrangementer under Olavsfestdagene i
Trondheim, henholdsvis et seminar i regi av
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke,
«Reformation in our World Today – an ecumenical
conversation», med Agnes Aboum, Helga H.
Byfuglien og Else-Britt Nilsen og økumeniske
samtaler på Austrått, «Fra konflikt til fellesskap.
Ønsker man at kirken skal være én?», med ElseBritt Nilsen, Jo Neve og Ragnhild Jepsen.
11.09.17 avholdes det et lanseringsseminar på
Litteraturhuset der rapporten «Tro, tillit og
toleranse. Ungdommers holdninger til tros- og
livssynsfrihet i en flerkulturell kontekst», utgitt av
Kirkeforskning (KIFO), lanseres.
Misjonskonferansen i Tanzania: NKR har tatt
kontakt med NORME og Mellomkirkelig råd for Den
norske kirke for å samordne deltakelse på
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Kirkenes Verdensråds misjonskonferanse i
Tanzania 08.-15.03.18. Vi arbeider for å avholde
et felles forberedelsesseminar og vil nominere 1-2
observatører i samarbeid med Den norske kirke.
I tråd med handlingsplanens punkt om å «etablere
kontakt og samarbeid med organisasjoner og
institusjoner på sammenfallende interesseområder
(integrering, fredsengasjement, klima, religion og
utvikling, tros- og livssynspolitikk,
lokaløkumenikk, vold og overgrep)», ble det
avholdt et møte med generalsekretærene i
Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband
23.08.17.
Syria: Jan Jacobsen har sendt en henvendelse der
han spør om NKR kan utgjøre en positiv medvirker
til å få de kristne trossamfunnene i Norge så vel
som internasjonalt, så vel som andre trossamfunn
i tale med tanke på å gi utrykk for solidaritet
overfor de koptiske kristne i Egypt og andre rundt
om i verden som blir utsatt for terrorisme.
Ungdom I Oppdrag og Diakonova inviterer til
seminar om ledelseskultur i kristne organisasjoner
og fellesskap 25.09.17.
Nettverksmøte med UDI: NKR er invitert til
nettverksmøte med UDI for religiøse
organisasjoner og menighetsledere 26.09.17.
Kirkelig dialogsenter har tilbudt NKR plass på sitt
kurs «Dialogisk menighet» når dette starter opp
på nytt i januar 2018.
Rapporten "Tro, håp og forfølgelse" (om iranske
konvertitter) lanseres 26.09.17.
NKR er bedt av «Kirkelig dialogplattform om
økonomiske virkemidler mot Israels okkupa sjon»
om å fasilitere en dialog om kristne i Norge som
samler inn penger til israelske bosettinger på
Vestbredden og dermed støtter eller medvirker til
handlinger som er i strid med Folkeretten.
Informasjonen mottatt.
Vi vurderer muligheten for å invitere inn aktuelle
kirkelige organisasjoner for samarbeid på
sammenfallende interesseområder.
NKR sender brev til alle landets menigheter med
oppfordring til solidaritet og forbønn for forfulgte
kristne. Kopi av brevet sendes søsterkirkeråd i
Midtøsten, Pakistan og eventuelt andre steder.
NKRs representanter i STL og Kontaktgruppa
mellom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og
Islamsk Råd Norge forespørres om å delta på
kurset «Dialogisk menighet».
NKR er positiv til å fasilitere en dialog om kristne i
Norge som samler inn penger til israelske
bosettinger på Vestbredden
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VIRKSOMHET
Sak 56/17
Merknader
Vedtak

Flerkulturelt kirkelig nettverk

Vedlegg

Oppfølging

Sak 57/17
Merknader
Vedtak

Global Info
Referat fra styringsgruppemøte, 11.05.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging
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Sak 58/17
Merknader

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak

Churches, Gender & Human Rights
Det arbeides med søknad for perioden 2018-20. I den
forbindelse har vi vært i kontakt med Norad og
Utenriksdepartementet, blant annet for å koordinere
med et arbeid FRI gjør.
Informasjonen mottatt.

Sak 59/17
Merknader
Vedtak

Norsk Teologisk Samtaleforum (NTSF)
Referat fra møte, 29.05.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 60/17
Merknader
Vedtak

Religionspolitisk Utvalg

Vedlegg

Oppfølging

Sak 61/17
Merknader
Vedtak

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep

Vedlegg

Oppfølging

Sak 62/17
Merknader

Nettverk for religion og utvikling

Referat fra møte, 23.05.17.

På et nettverksmøte 10.10.17 vil vi gjøre et forsøk
på å få til en mer lavmælt samtale mellom
kirkelige aktører omkring SRHR-utfordringer.

Vedlegg
x

Oppfølging

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Referat fra møter 28.02.17, 18.04.17 og 12.06.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Medlemskap i CCME og Forum

NKR har fått en ny henvendelse fra Churches’
Commission for Migrants in Europe (CCME) om å
bli medlem i kommisjonen. Dette ble satt på vent
inntil samtalene mellom CCME og Konferansen av
europeiske kirker (KEK) ble avklart. Nå er det klart
at disse ikke fusjonerer og CCME fortsetter som
selvstendig organ, dog med tett samarbeid med
KEK.

Det er et ønske fra staben at NKR blir medlem i
Forum for utvikling og miljø (ForUM), som består
av rundt 50 norske organisasjoner og er et
religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk.
ForUMs visjon er en demokratisk og fredelig
verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet,
menneskerettigheter og økologisk bæreevne.
NKR blir medlem i CCME og ForUM.

Vedlegg

Oppfølging

Observatør fra NKR i Komiteen for internasjonale
spørsmål i Mellomkirkelig råd for Den norske
kirke (KISP)
Fredsrådgiver har tradisjonelt representert NKR.
Inntil videre møter generalsekretær i KISP. Det ses på
muligheten for at et styremedlem kan overta plassen.

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak
Sak 63/17
Merknader
Vedtak

ANDRE SAKER
Sak 64/17
Merknader

Vedtak
Sak 65/17

Merknader
Vedtak

Oslo, 25. august 2017
Knut Refsdal
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