STYREMØTE
7. september 2017 kl 10.00-15.00
Svenska kyrkan i Norge, Hammersborg Torg 8B, Oslo

PROTOKOLL
MEDLEMMER
Det Norske Baptistsamfunn:
Den norske kirke:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke :
Den katolske kirke:
Frelsesarmeen:
Metodistkirken:
Misjonskirken Norge:
Pinsebevegelsen:
Gruppen av frittstående menigheter:
Gruppen av ortodokse menigheter:
Gruppen av utenlandsmenigheter:

Terje Aadne (leder) (forfall)
Berit Hagen Agøy (nestleder) (forfall)
Helga Haugland Byfuglien
Kristin Gunleiksrud Raaum (forfall)
Jarle Skullerud (forfall)
Bernt Eidsvig (forfall)
William Cochrane (forfall)
Øyvind Helliesen
Øyvind Haraldseid (forfall)
Øyvind G. Andersen
Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter) (forfall)
Dan Urdesic (Den serbisk-ortodokse kirke)
Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge)
(forfall)

ANDRE MEDLEMSKIRKER/OBSERVATØRER/GJESTER
Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge :
Frezer Teklu
Abune Hiryakos
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn:
Jan Erik Askjer
Den nordisk-katolske kirke:
Roald Flemestad
Kvekersamfunnet:
Marit Kromberg
Blå Kors Norge:
Kirkens Nødhjelp:
Stab:
TIDSPLAN
10.00-10.15
10.15-12.00
12.00-12.15
12.15-12.45
12.45-15.00

Knut Refsdal
Dag Nygård (sak 72/17)
Informasjon om Svenska kyrkan i Norge v/ Anna Runesson
Sak 72/17: Styresamtale: «Trosfrihet og likestilling»
Middagsbønn v/ Daniel Löfgren
Lunsj
Sak 66-71/17

SAKSTYPER
V - Vedtak
I - Informasjon
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Jan Elverum
Amund Gillebo (sak 70/17)
Siv Bonde (sak 66-71/17)

Sak 66/17
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Sak 67/17
Merknader
Vedtak

Sak 68/17

Vedtak
Sak 69/17
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Vedlegg

Oppfølging

Protokoller (V)

Protokoll, styremøte, 24.05.17.

Protokoll og sakspapirer, AU, 24.08.17.

Protokoll fra styremøte 24.05.17 er utsendt og
godkjent via e-post.

Protokoll fra AU 24.08.17 godkjent med følgende
endring: Styremøte og Kirkeledermøte 2018
flyttes til 29.05.18.

Vedlegg
x
x

Oppfølging

Informasjon (I)

Frivillighet Norge har utarbeidet anbefalinger for
godt styresett i frivillige organisasjoner.

Invitasjon til medlemskirkene om å bli med i
Klimavalgalliansen.

De fem økumeniske imperativene, utarbeidet i
forbindelse med Den katolske kirke og Det
Lutherske Verdensforbunds felles markering av
reformasjonen, i Lund i oktober 2016, som også
ble benyttet på NKRs Rådsmøte i 2017, er revidert
av Vidar Kristensen og generalsekretær, med
tanke på bruk i Reformasjonsgudstjenesten i
Nidarosdomen 31.10.17.

Prest i Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge, Aba
Habteyesus Legesse, har blitt forfremmet til
biskop, Hans Hellige Abune Hiryakos.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Samtaler med de etiopiske ortodokse kirkene (V)

Det er gjennomført tre samtaler med
representanter fra de etiopiske ortodokse kirkene
etter søknaden om medlemskap fra Den Etiopiske
Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og Vest-Europa,
Bispedømmet Mahidere Sibehat Kidist Lideta
Lemariam kirke i Oslo-Norge som Den Etiopiske
Ortodokse kirke i Norge uttrykte motstand mot.
Vedlagte skriv er forfattet som en forklaring fra
sistnevnte kirkes side.

Fra NKRs side har blant annet følgende blitt
understreket i samtalene:
o Å være medlem (i NKR) innebærer å be,
leve, handle og vokse sammen i
fellesskap, noen ganger gje nnom uenighet
og konflikt.
o NKRs rolle er å bringe kirkene inn i en
levende kontakt med hverandre og legge
til rette for samtaler om kristen enhet og
hva dette betyr for kirkene.
o NKR er ikke basert på en spesiell
forståelse av hva det vil si å være kirke. I
rådet er det tvert imot plass for ulike
kirkers ekklesiologi så lenge de er villige til
å ta del i den økumeniske dialogen.
o Medlemskap i et kristent råd forutsetter
ikke nødvendigvis full gjensidig
anerkjennelse av andre kirkers lære eller
praksis eller at man må se på "andre
medlemskirker som kirker i den sanne og
fulle betydningen". Kristne råd eksisterer
tvert imot for at ulike kirker kan bringes

Vedlegg
x

Innkalling og saksliste godkjent.

x
x

Oppfølging

Vedtak

Sak 70/17
Merknader

Vedtak
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inn i en levende kontakt med hverandre.
Dette er det unike med kristne råd: De
legger til rette for fellesskap mellom kirker
som ikke er i stand til å anerkjenne og
akseptere hverandre fullstendig. Når det
er sagt må det også sies at medlemskap i
et kristent råd både innebærer en
anerkjennelse av at de andre
medlemskirkene også tilhører Kristus og
bekjenner ham, selv om denne
bekjennelsen kan ha radikalt ulik form og
en anerkjennelse av at medlemskap i
Kristi kropp er mer omfattende enn
medlemskap i ens egen kirke.
o Kirkene i NKR er ulike på mange måter.
De tenker forskjellig om både teologi og
politikk.
o Verken NKR eller medlemskirkene tar
stilling til hvilken av de to ortodokse
kirkene som er «den rette». Prinsipielt er
det ikke noe i veien for at Den Etiopiske
Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og
Vest-Europa, Bispedømmet Mahidere
Sibehat Kidist Lideta Lemariam kirke i
Oslo-Norge blir medlem i NKR.

I Kirkenes Verdensråd er det «Addis-synoden»
som er medlem, altså de som søker medlemskap
nå. I Sveriges Kristna Råd er begge kirker
medlemmer.

Samtalene har avdekket at kirkene som sådan
ikke har mye kontakt med hverandre, men at
medlemmene kjenner hverandre.

På direkte spørsmål til Den Etiopiske Ortodokse
kirke i Norge om hvordan de vil stille seg til at Den
Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og
Vest-Europa, Bispedømmet Mahidere Sibehat
Kidist Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge blir
opptatt som medlem i NKR, svarer de at de ikke
støtter det, men at de vil akseptere det og kunne
leve med situasjonen.

Samtalene mellom de to kirkene fortsetter under
ledelse av Lemma Desta for å fortsette å bygge
tillit og forståelse.
Styret innvilger Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo
kirke i Nord- og Vest-Europa, Bispedømmet Mahidere
Sibehat Kidist Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge
observatørstatus.
Kirkelig entreprenørskap (I)
Blå Kors ønsker å ta initiativ til å skape økt
engasjement og finne nye muligheter sammen med
kirker og menigheter og andre kristne organisasjoner
for å gjøre en forskjell for mennesker som strever
med sine liv. Organisasjonen ønsker derfor å invitere
kirkesamfunnene i NKR til et samarbeid om økt lokalt
diakonalt arbeid.
Jan Elverum presenterte vedlagte notat. Dette ble
godt mottatt av styret, som ser muligheter for fornyet
samarbeid mellom menighets- og institusjonsdiakoni.
Dette initiativet er etterlengtet. Særlig fokuset på barn
og unges oppvekstvillkår, knyttet til rus , avhengighet
og sosialt press, i et videre samfunnshelseperspektiv,
er det ønskelig med mer fokus på. Dette samsvarer
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Vedlegg
x

Oppfølging

JE

med en trend som gjør seg gjeldende mange steder,
der man ønsker mer lokalt diakonalt engasjement. Blå
Kors følger opp med kontakt med kirkesamfunn og
eventuelle regionale samlinger, gjerne kombinert med
pilotprosjekt som kan synliggjøre mulighetene.
Sak 71/17
Merknader

Vedtak

Organisasjonsendringer (V)

Arbeidsgruppa som ble valgt på styremøtet
24.05.17 med tanke på organisasjonsendringer
mot Rådsmøtet 2019, bestående av Terje Aadne,
Berit Hagen Agøy, Per Anders Sandgren, Dan
Urdesic og generalsekretær, har vært samlet til ett
møte.

Arbeidsgruppa er enig om følgende som legges
fram til samtale i styret:
o Det som i dag er AU blir framover omtalt
som styret, mens det som i dag er styret
blir framover omtalt som Rådsmøte.
Arbeidsfordelingen mellom de to
opprettholdes som i dag.
o AU (framover: styret) bør bestå av seks
ordinære medlemmer og to
varamedlemmer.
o Ordningen med grupper av
medlemssamfunn opphører. I det
framtidige Rådsmøtet møter alle
medlemskirker med tale-, forslags- og
stemmerett. Det må vurderes hvorvidt
antallet medlemmer fra hver
medlemskirke skal være basert på
medlemstall.
o Rådsmøtet møtes fire ganger pr. år. Ett av
disse møtene, fortrinnsvis i mai, avholdes
som en større samling (Årskonferanse?)
og erstatter dagens Kirkeledermøte. I
stedet for sistnevnte anbefales det at NKR
arrangerer en pilegrimsvandring for ledere
sommeren 2018.
o Det må avklares hva vi gjør med dagens
Rådsmøte: Skal dette erstattes av en
Generalforsamling annethvert år eller kan
ett av årets fire ordinære møter avholdes
som Årsmøte?
o På sikt er det ønskelig å inkludere flere
organisasjoner i NKR som observatører.
Det må avklares hvordan disse, og
organisasjoner som allerede er
observatører, skal innpasses i strukturen.
Styret takker for et godt arbeid som det gir sin
tilslutning til. Arbeidsgruppa arbeider videre med
forslag til vedtektsendringer til Rådsmøtet 2019,
basert på innspill gitt i møtet:
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Utviklingen den siste tiden med
arbeidsfordelingen mellom styret og AU er
positiv.
Vi bør se på mulighetene for å fortsette med
dagens benevnelser på styre og AU for å ikke
gi signaler som «svekker» styrets rolle som
både øverste organ og et forum for
kirkeledere. Vedtektene kan f.eks. eksplisitt si
noe om at AU ivaretar styrets funksjoner
overfor det offentlige.

Vedlegg

Oppfølging
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Sak 72/17
Merknader

Flere tok til orde for at Rådsmøtet kan
erstattes ved at ett av årets fire styremøter
gjøres til et årsmøte.
Inkluderingen av flere organisasjoner og
institusjoner gjelder i første omgang
deltakelse på sammenfallende
interesseområder. Det er viktig å opprettholde
NKR som primært et fellesskap av kirker, men
som også legger til rette for videre økumenisk
samarbeid.

Styresamtale: Trosfrihet og likestilling (V)
NKR hadde møte med Likestillings- og
diskrimineringsombudet om likestilling i trossamfunn
05.04.17 og deltok på Kulturdepartementets
innspillsmøte om likestilling i tros- og livssynssamfunn
09.05.17. Noen oppsummerende punkter fra disse
møtene:
o

o
o
o
o

o

o

o

o

For de aller fleste vil et vilkår om kvinner i
styrerepresentasjon være uproblematisk,
men ikke nødvendigvis for alle.
Det er viktig å erkjenne at det har skjedd
store endringer på relativt få år.
Likestilling og likeverd er viktige verdier vi
bør stå for som kirker.
Årsakene til mangel på likestilling er ikke
bare teologiske, men også kulturelle.
Samtaler er bedre enn vilkår hvis man
ønsker å oppnå endring. Gulrot framfor
pisk.
Likestilling må vurderes opp mot
trosfrihet: Hvor går grensen nå og hvor vil
den gå hvis nye kriterier blir innført for å
begrense unntakene fra
diskrimineringsloven?
NKR starter en samtale i styremøtet i
september om feltet, samtidig som det
foretas en kartlegging av praksis og policy
i forhold til kvinneandel i styrer i NKRs
medlemssamfunn.
Likestillings- og diskrimineringsombudet
har som intensjon å styrke positive
krefter, blant annet ved å kartlegge mer,
kreve dokumentasjon av status fra tros og livssynssamfunn som mottar
statsstøtte, gjennomføre
holdningskampanjer og gi midler til
likestillingsarbeid.
Det avholdes et nytt møte med
likestillings- og diskrimineringsombudet
om ca. ett år.

Presentasjoner:
o

o

o
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«Likestilling og livssynsfrihet – dilemmaer
for stat og trossamfunn» v/ Ingvill
Thorson Plesner, HL-senteret.
Undersøkelse av praksis og policy i forhold
til kvinneandel i styrer i NKRs
medlemssamfun v/ Dag Nygård.
«Strategiplan for likestilling mellom kjønn i
Den norske kirke 2015-2023» v/ Helga H.

Vedlegg
x

Oppfølging

Vedtak

Byfuglien.
Styret takker for innledningene. Staben vil fortsette
arbeidet med en kartlegging av medlemskirkenes
praksis og policy i forhold til kvinneandel i styrer og
råd spesielt og likestillingsarbeid generelt, gjerne
kombinert med mer kvalitative intervjuer. Hensikten
er å bidra til opplyste og mer empirisk-baserte
samtaler mellom kirkene og i den offentlige samtalen.

Oslo, 8. september 2017
Knut Refsdal
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