AU-MØTE
30. oktober 2017 kl 12.30-15.00
Kirkens hus, Oslo

PROTOKOLL
Terje Aadne, Det Norske Baptistsamfunn (leder)
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke (nestleder)
Øyvind Gaarder Andersen, Pinsebevegelsen
Øyvind Helliesen, Metodistkirken (forfall)
Dan Urdesic, Den serbisk ortodokse kirke
Per Anders Sandgren, Svenska kyrkan i Norge
ADMINISTRASJON
Sak 73/17
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedlegg

Oppfølging

Sak 74/17
Merknader

Protokoll
Protokoll fra styremøte 07.09.17 er utsendt og
godkjent via epost.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Økonomi
Regnskapsrapporter for NKR, Churches, Gender &
Human Rights og Global Info pr. 30.09.17 ble
presentert.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 76/17
Merknader

Møteplan 2018-19

29.01.18 kl 12-14: AU.

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

05.04.18 kl 12-14: AU.

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

03.09.18 kl 12-14: AU.

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

13.11.18 kl 12-14: AU.

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 77/17
Merknader

Informasjon

11.09.17 ble det avholdt et seminar på
Litteraturhuset der rapporten «Tro, tillit og
toleranse. Ungdommers holdninger til tros - og
livssynsfrihet i en flerkulturell kontekst», utgitt av
Kirkeforskning (KIFO), ble lansert.

20.09.17 ble det sendt en oppfordring til alle
medlemskirker: «Støtt kristne som utsettes for
vold og diskriminering!» Denne er også oversatt

Vedlegg
x

Oppfølging

Vedtak
Sak 75/17
Merknader

Vedtak
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Innkalling og saksliste godkjent.

x










Vedtak

Sak 78/17
Merknader




og sendt noen utvalgte nasjonale kirkeråd.
27.09.17 arrangerte NKR Midtøstenforum.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018
ligger det inne et forslag om tilskudd til NKR på kr
3.000.000. Dette er en liten økning fra årets
tildeling.
Kirkelig dialogsenter og NKR settet opp et kurs,
«Dialogisk menighet», for kirkeledere i 2018.
Hensikten er å styrke medlemskirkenes deltakelse
i lokal tros- og livssynsdialog.
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke og Ingrid R.
Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, har sagt ja til å være med som
representanter fra NKR i juryen for Ikkevoldsprisen 2018, som utdeles sammen med Det
Norske Baptistsamfunn og Holtekilen folkehøgskole på Martin Luther King Jr-dagen 15.01.18.
Invitasjon til å nominere kandidater til prisen er
utsendt.
Global Christian Forum arrangerer Global
Gathering III i Colombia 23.-28. april 2018.
NKR blir med på å arrangere fredsgudstjeneste og
seminar i forbindelse med fredsprisen, 09.12.17.
Informasjonen mottatt.
NKR ønsker å sende en observatør til Global
Gathering III.

x
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Åremålsstilling for generalsekretær

Generalsekretær Knut Refsdal ble ansatt i en seks
års åremålsstilling i mai 2012. Det er således tid
for ny ansettelse av generalsekretær fra mai
2018.

Vedtektene i Norges Kristne Råd sier dette:
o § 5.3.f Styret ansetter generalsekretær og
fastsetter instruks for stillingen
o § 5.6.a Generalsekretær ansettes på
åremål. Ansettelsen kan fornyes en gang.

AU forbereder sak til styremøtet 14. november.

AU evaluerer nåværende generalsekretær Knut
Refsdals periode som generalsekretær.

Styreleder og nestleder tar samtale med
generalsekretær Knut Refsdal for å avklare ønsket
om videre ansettelse.

AU vurderer deretter forslag om fornyelse av
åremål opp mot utlysning av stilling.

AU gir innstilling til styret om videre prosess.

Vedlegg

Oppfølging

Flerkulturelt kirkelig nettverk
NKR har vært med på å utgi rapporten «Tro, håp og
forfølgelse II» sammen med NOAS, Stefanusalliansen
og Den norske kirke.
NKR vil bidra til at rapporten får mer oppmerksomhet i
offentligheten.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 80/17
Merknader
Vedtak

Global Info
Referat fra styringsgruppemøte, 06.09.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 81/17
Merknader

Churches, Gender & Human Rights

Pearson Banda, koordinator for prosjektet, døde

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak

VIRKSOMHET
Sak 79/17
Merknader

Vedtak
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Vedtak

12.10.17. Dette skjedde veldig plutselig og er et
stort tap for oss alle. Begravelsen ble avholdt
14.10.17 der prosjektet var representert ved Zita
Agostao, nasjonal koordinator fra Mozambique.

Det arbeides nå med alternative løsninger for
prosjektet ut 2017.

Søknad for en ny periode er sendt NORAD.

NORAD foretar en såkalt «systemsjekk» av NKR
08.11.17.
Informasjonen mottatt.

Sak 82/17
Merknader
Vedtak

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

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 83/17
Merknader
Vedtak

Religionspolitisk Utvalg
Referat fra møte 19.10.17.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 84/17
Merknader

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep
Morten Holmboe har nylig utgitt boken "Tale eller tie.
Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige
domfellelser" på Gyldendal.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Nettverk for religion og utvikling
16. november inviterer nettverket utvalgte ledere i
kirker og misjons- og bistandsorganisasjoner til en
dialog mellom kirkelige aktører omkring utfordringer
knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
Fokus vil være på økt forståelse for hverandres
posisjoner og arbeidsmåter i møte med moralske og
etiske posisjoner når vi møter «virkeligheten på
bakken». Medvirkende er blant andre Øyvind
Helliesen, Metodistkirken, representant fra NORAD,
Bjørn Bjørnø, PYM, Anne-Marie Helland, Kirkens
Nødhjelp og Magnar Kleiven, Den Kristelige
Legeforening.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Leder Britt S. Thoresen, generalsekretær Ingrid R.
Joys og spesialrådgiver Anne Sender i STL møtte AU
for å informere og samtale om rådets arbeid.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak
Sak 85/17
Merknader

Vedtak
Sak 86/17
Merknader

Vedtak

ANDRE SAKER
Sak 87/17
Merknader
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Torsdager i svart
«Torsdager i svart» er en kampanje som er en protest
mot vold, overgrep og voldtekt. Den stammer fra det
mødre og bestemødre gjorde i Argentina under
diktaturet: De samlet seg foran palasset til
diktatorene, kledd i svart, stille, men «visuelt
øredøvende til stede». De ville få diktatorene i tale, få
vite hvor det var blitt av deres forsvunne
familiemedlemmer. Senere er kampanjen båret fram
blant annet i Sør-Afrika under apartheidregimet og i
Bosnia av kvinner som viste solidaritet med ofrene for
vold, voldtekter og undertrykking. Så tidlig som i
1980-årene begynte Kirkenes Verdensråd å markere

«Torsdager i svart» med fokus på manglende respekt
for menneskerettighetene. På New Zealand er det en
stor studentbevegelse og de har en egen dag for
markering av aksjonen.
Motivasjonen for kampanjen er følelsen av avmakt og
sorg vi som medmennesker kjenner på i møte med
vold og brutalitet. Det maner oss til et synlig tegn i
respekt og solidaritet med de som rammes. Volden
lever i dagens verden. Når vi ser smerten til alle som
opplever volden, påvirker det oss. Maktesløsheten
overfor verdens ondskap kan så raskt gripe tak i oss,
gjøre oss likegyldige. Vi ønsker ikke å være passive
tilskuere, men vil delta med en stille protest og
solidaritet. Denne aksjonen er global med et klart
solidarisk og bibelsk fundament. Det er derfor vi med
frimodighet inviterer alle som ønsker det til å være
med.
Hovedbudskapet er at vi er lei av å høre om vold,
undertrykking, drap og voldtekter i vårt samfunn. Vi
ønsker å kunne bevege oss fritt omkring uten å være
redd for å bli banket opp, slått, bli voldtatt eller
diskriminert på bakgrunn av rase, legning eller kjønn.
Vi oppfordrer hverandre til å bære svart på torsdager.
Det er et symbol på styrke og mot til å si fra,
representerer solidaritet med ofrene for vold og krever
en verden uten voldtekt og vold av noe slag.

Vedtak
Sak 88/17
Merknader

Vedtak

Denne kampanjen har vi lyst til å gjøre noe med i regi
av NKR. Konkret vil vi utfordre til å gå kledd i svart
og/eller med svarte buttons på torsdager. Vi vil lage
gensere og buttons. Det blir en liten markering på
Kirkens hus 23. november kl 10.30 der vi markerer
startskuddet for kampanjen. Datoen er ikke tilfeldig
valgt, for perioden 25.11-10.12 er en periode FN
oppfordrer til å jobbe for avskaffelse av vold. Særlig
har denne perioden handlet om vold mot kvinner, men
vi ønsker også å inkludere volden menn utsettes for.
Informasjonen mottatt.
Kirkeledermøte 2018
Generalsekretær og leder har vært i kontakt med
Naturlig Menighetsutvikling med tanke på samarbeid
om kirkeledermøtet 2018. Foreslått tema er «Kirkens
framtid i samfunnets framtid».
Informasjonen mottatt.

Oslo, 1. november 2017
Knut Refsdal
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