STYREMØTE
17. januar 2013 kl 09.15-15.00
Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo

PROTOKOLL
TILSTEDE
Styremedlemmer
Den katolske kirke:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:
Den norske kirke:
Det Norske Baptistsamfunn:
Det Norske Misjonsforbund:
Frelsesarmeen:
Metodistkirken:
Pinsebevegelsen:

Else-Britt Nilsen (leder)
Arnfinn Løyning (til kl 14.00)
Berit Hagen Agøy
Helga H. Byfuglien (fra kl 12.30)
Anne Karin Kristensen
Terje Aadne
Øyvind Haraldseid
Clive Adams (forfall), v: Jan P. Fosen (til kl 12.00)
Øyvind Helliesen
Øyvind Gaarder Andersen

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

Hans Rogstad
Vasiliki G. Engesæth (forfall)
Kajsa Kvarned

Andre medlemskirker/Observatører
Vennenes Samfunn Kvekerne
Syvendedags Adventistsamfunnet:
Digni:
NORME:

Inger-Ma Gabrielsen
Reidar Kvinge
Jørn Lemvik (til kl 12.00)
Anne Lise Søvde

Staben/Andre
Karin R. Thompson
Lemma Desta
Dag Nygård
Otter Brødholt (AS Revision)

Sak
Sak
Sak
Sak

03/13
11/13
13/13
03/13

Tidsplan
09.15-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-15.00

1

Innledning v/ Øyvind Gaarder Andersen
Sak 01-02/13, 04-10/13, 12/13, 14-15/13, 24/13
Sak 03/13
Lunsj
Sak 11/13, 13/13
Sak 16-22/13
Sak 23/13

ADMINISTRASJON
Sak 01/13
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/13
Merknader

Vedtak
Sak 03/13
Merknader

Vedtak

Sak 04/13
Merknader

2

Vedlegg

Oppfølging

Protokoller

Protokoll fra styremøte, 19.11.12.

Protokoll fra AU-møte, 13.12.12. Det ble minnet
om at neste styremøte (22. mai kl 09.15-15.00)
etterfølges av en samtale om hva ulike responser
på homofili gjør med oss og relasjonene mellom
våre kirker (kl 17.00-21.00).
Protokollene er utsendt og godkjent via e-post.

Vedlegg
x
x

Oppfølging

Økonomi

Regnskapsoversikter pr. 30.11.12 for NKR,
Flerkulturelt kirkelig nettverk, Global Info,
Hiv/Aids og Kirkelig Fredsplattform følger vedlagt.

Budsjett 2013: Otter Brødholt fra AS Revision
informerte om overgangen til «konsernregnskap»
som viser tydeligere den totale økonomien i NKR.
I utarbeidelsen av den nye malen for budsjett og
regnskap har regnskapsfører Bjørg Haugstulen
gjort en flott jobb. Styret gav positiv respons på
denne måten å rapportere på og hadde en del
innspill som staben tar med seg i det videre
arbeidet.

Regnskapsoversiktene mottatt.

Budsjett 2013 godkjent.

Vedlegg
x

Oppfølging

Rådsmøte 12.-13. mars 2013, Kristiansand

Lokal programkomité: Rune Tobiassen, Den
Evangelisk Lutherske Frikirke og Bjarne Sveinall,
Den norske kirke.

Program:
Tirsdag:
13.00 Åpningsgudstjeneste
14.00 Forhandlinger
18.00 Middag

20.00 Kveldsarrangement: Panelsamtale med bl.a.
Øyvind Valvik, Frode Eikenes, Bjarne Sveinall og
en eller to til. Debattleder. Tema:
«(Lokal)økumenikk - et kostbart fellesskap»
(poeng: å vise både gledene, men også
utfordringene i et økumenisk fellesskap). Korsang.
Utdeling av Økumenikkprisen.
Onsdag:
09.00 Forhandlinger
12.00 Lunsj
13.00 Forhandlinger
16.00 Slutt

Økumenikkprisen: Invitasjon til å nominere er
sendt ut med svarfrist 31.01.13. Retningslinjer:
o Økumenikkprisen tildeles personer,
kirkesamfunn, organisasjoner eller
institusjoner som anerkjennelse for
handlinger og holdninger som styrker
enhet mellom kirker, lokalt, regionalt
og/eller nasjonalt. Prisen er både uttrykk
for anerkjennelse for det som er gjort og
en motivasjon for videre arbeid.
o Medlemssamfunn og observatører

Vedlegg

Innkalling og saksliste godkjent.

x

Oppfølging

Vedtak

inviteres til å nominere kandidater for
tildeling av prisen.
o Styret fastsetter hvem som skal tildeles
prisen.
Tidligere vinnere: 1997: Dnk og Metodistkirken i
Sarpsborg, 1998: Per Voksø, 1999: Trondheim
kristne råd, 2000: Jubileum 2000 Arendal, 2001:
Møre Jubileum 2000, 2002: Ingrid Vad Nilsen,
2003: Edin Løvås, 2004: Det Norske Bibelselskap,
2005: Ansgar Teologiske Høyskole og Det
Teologiske Menighetsfakultet, 2006: Peder A.
Eidberg, 2007: Arne Sand, 2009: Jorunn Wendel,
2011: Egil Svartdahl. Mer informasjon blir gitt i
møtet.

Sakspapirer: Årsmelding og årsregnskap 2012 er
ikke ferdigstilt enda. Disse vil bli sendt styret før
de sendes ut til delegatene.

Det er tatt kontakt med IRN og MKR for Dnk med
tanke på en tilslutning til uttalelsen om retten til
konvertering, eventuelt med en markering på
Rådsmøtet. Begge parter var positive til dette.
Dette kan eventuelt knyttes til norske
myndigheters arbeid for minoriteters rettigheter.
Saken sendes ut på høring i medlemskirkene.

Gjester: Det er kommet forslag om at vi inviterer
de fire i hovedkomiteen for migrantmenighetsforumet som observatører.
Informasjonen mottatt. Generalsekretær arbeider
videre med Rådsmøtet i samarbeid med AU og lokal
programkomite.




KR

De fire i hovedkomiteen for migrantmenighetsforumet, representanter fra den lokale programkomiteen og Den nordisk-katolske kirke inviteres
til Rådsmøtet. Ytterligere gjester vurderes av AU.
Styret drøftet innkomne forslag til Økumenikkprisen. Her kan det komme flere forslag innen
fristens utløp, så avgjørelse foretas av AU etter at
styret er orientert via e-post.

Sak 05/13
Merknader
Vedtak

Styretur, Hellas, 13.-18. september 2013
Datoene er avklart.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Sak 06/13
Merknader

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak

Unges Rådsmøte (URM), 16.-17. februar 2013

Tema: «Unge voksne - hvordan vokse i troen i
stedet for å vokse ut av menigheten.»

Brosjyre for arrangementet ble utdelt: Styret
inviteres spesielt til å overvære en panelsamtale
om hvordan lykkes med involvering av unge
voksne, lørdag kl 14.00-16.30.
Informasjonen mottatt.

Sak 07/13
Merknader

Informasjon
Generalsekretær informerer om aktuelle saker:

Vedlegg

Oppfølging
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NKR er invitert til Kontaktmøte med Kristelig
Folkeparti 12. februar. Det vil bli tatt kontakt med
andre partier med tanke på møter for å gi innspill
på utfordringer i tros- og livssynspolitikken
framover.
Lokaløkumenisk erfaringskonferanse: NKR har kr
188.000 avsatt til lokaløkumenisk arbeid fra

KR/DN

KR

Vedtak

Jubileum 2000. Vi har invitert 15 lokale
økumeniske råd til å sende minimum fem
representanter hver til en konferanse 5.-6. april.
På fredag vil vi være med på en åpen fagdag om
økumenikk på MF, mens vi fortsetter for oss selv
på fredag kveld og lørdag med undervisning i
økumenisk teologi, erfaringer fra lokale kristne råd
og tips til agenda for lokalt økumenisk arbeid.
Sven Oppegaard har sagt seg villig til å arbeide
med konseptet og bidra med undervisning.

Uganda: Generalsekretær sendte i desember et
brev til sentrale politikere i Uganda i forbindelse
med et forslag til strengere lovgivning mot
homofili, samt en henvendelse til norske
kirkeledere om å følge opp henvendelsen. Den
katolske kirke, Den norske kirke, Kirkens
Nødhjelp, Vennenes Samfunn Kvekerne, Norme og
Digni har fulgt opp dette.

Camilla Aschjem er ansatt i en seks-måneders
prosjektstilling for å arbeide med teologi og
menneskerettigheter. Tanken er at vi gjennom
dette skal skape et større prosjekt som vi allerede
har meddelt UD at vi vil søke om støtte til.

Stabstur, Sverige, 9.-10. januar: Staben møtte
representanter fra Sveriges Kristna Råd og andre
kirkelige aktører.

KVs Generalforsamling: Sammen med Dnk og KN
sendte vi inn forslag på mange workshops. De to
som er antatt er “Indigenous-Non Indigenous
Reconciliation Processes in the Nordic Countries”
og “Walking Together in Hope in Palestine and
Israel” (om EAPPI). I tillegg til generalsekretær
har Terje Hegertun, etter initiativ fra ham og MF,
blitt nominert som «delegated representative» fra
NKR til generalforsamlingen.

Med utgangspunkt i forslaget til måldokument, der
vi har skrevet at NKR bl.a. skal ha fokus på
trosformidling og gudstjenestefeiring, har staben
så vidt begynt å snakke om en inspirasjonsdag/et
gudstjenesteseminar der bl.a. følgende vil bli tatt
opp: Hva gir mening for mennesker i dag? Hva er
tro, hvordan uttrykkes tro og hvordan møtes det
moderne mennesket i kirkens liturgi? Liturgiens
mange former. Nye og kreative former for
gudstjeneste. Hva skal vi med liturgi i en
foranderlig verden? Hvorfor beholde gamle salmer
og synge nye?

Misjonskonferanse: Denne blir sannsynligvis
avholdt i Stavanger i september 2014. Det
etableres nå samarbeid med lokale miljøer.
Konferansen arrangeres i samarbeid med NORME.

NKR samarbeider med Det Norske Baptistsamfunn
om en Martin Luther King jr-dag på Holtekilen
folkehøgskole 21. januar.
Informasjonen mottatt.

x

x

KR

ALS/ØH

x

VIRKSOMHETSOMRÅDER
Sak 08/13
Merknader
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Global Info

Styringsgruppemøte 05.12.12. Nye medlemmer:
Mette Bruusgaard (Den katolske kirke) og JanEivind Viumstad (Digni, observatør).

Vedlegg

Oppfølging



Vedtak
Sak 09/13
Merknader

Vedtak
Sak 10/13
Merknader
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Kontekstuelt bibelstudium 27.11.12 v/Stine Kiil
Saga (i forbindelse med Den internasjonale dagen
for avskaffelse av vold mot kvinner). 13 deltakere
fra fem medlemskirker, Kirkens Ressurssenter,
KFUK-M og NKR.

Solidaritetsmarkering Verdens Aidsdag 01.12.12 i
samarbeid med Aksept, Primærmedisinsk
verksted, Kirkens Bymisjon og
migrantmenigheter. Vellykket arrangement med
ca. 100 frammøtte. Programmet bestod av
lystenning og appeller, og hadde deltakere fra 15
ulike religiøse grupper og nettverk.

Klima & miljø: Skaperverk og bærekraft (SoB):
Særlig fokus: Klimavalg 2013 og kirkenes bidrag.
12 av 40 medlemsorganisasjoner er kirkelige.
Planlagt: nettverksseminar, besøk til regionale
ressursgrupper for mobilisering, opptrapping i
forbindelse med valgkamp, mediestrategi mm.
Saker om klimatoppmøtet i Doha er lagt på
gronnkirke.no.

RoRG-rapport om frivillige organisasjoners rolle i
Nord-/Sør-Info. Positiv konklusjon = viktig innspill
mot signaler om reduksjon i støtte ved eventuelt
regjeringsskifte.

Møter med KN om fasteaksjonen.

Undervisning om tverrkulturelle spørsmål på
Frelsesarmeens Offisersskole, 08.01 sammen med
koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk.

One Body hadde nasjonal dialogsamling 06.12.
Informasjonen mottatt.
Kirkelig Fredsplattform (FPL)

Fredsdokumentet til SKR: «Fred – detta vil
kyrkorna i Sverige» ble nevnt på forrige styremøte
og følger vedlagt. Litt om dokumentet: Det ble til i
løpet av 2-3 år, med flere runder i styret, etter et
ønske om å forenkle og konkretisere den første
versjonen av Kirkenes Verdensråds «An
ecumenical call to just peace». Alle 28
medlemssamfunn i SKR stiller seg bak
dokumentet.

Styringsgruppemøte 3.12. Ny representant fra KN:
Veslemøy Ask (erstatter Arne Sæverås).

Søknad for 2013 på kr. 2,16 mill er sendt til UD.
Søknaden inkluderer to kirkerådskonferanser i hhv
Sør-Sudan og Rwanda.

Fagmøte med tema «Kvinner, fred og religion» ble
holdt 17.12. Ca. 30 deltakere, og innledere fra
PRIO, NORAD og Religions for Peace.

Koordinator Tor Kristian Birkeland reiser til Cape
Town 19.2 for å delta på den femte Gøteborgprosess-konferansen (initiativ fra svenske kirker
om monitorering av våpeneksport).
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Hiv og aids
Det jobbes nå aktivt i 10 kirkeråd i sør og de 3
nordiske med dialogmøter for å diskutere hva de
ønsker å vektlegge i forbindelse med nye temaer i One
Body. Vi får gode tilbakemeldinger fra møtene og flere
kirkeråd har fått ekstra tilskudd for å kunne avholde
mer enn to møter. De to internasjonale fasilitatorene
skal legge fram en rapport på møte i Sør Afrika i

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak
Sak 11/13
Merknader

begynnelsen av februar. Denne rapporten skal danne
grunnlaget for det dokumentet som skal diskuteres på
møte med alle fasilitatorene i mars og for det nye One
Body-materiellet som skal utarbeides i løpet av året.
Siden Camilla Aschjem nå er engasjert i arbeidet med
prosjektet «Human rights and theology» håper vi å
være godt i gang med planleggingen av dette
prosjektet i løpet av januar.
Informasjonen mottatt.
Flerkulturelt kirkelig nettverk
Lemma Desta informerte om nettverket. Han nevnte
blant annet følgende aktiviteter fra høsten 2012:

Vedlegg

Oppfølging

Skaperverk og bærekraft
Ingrid Joys har sagt ja til å gå inn som representant
fra NKR i arbeidsgruppa for prosjektet.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Religionspolitisk utvalg
Vedlagte notat vil danne utgangspunkt for en samtale
om NKRs religionspolitiske engasjement framover.
Særskilt er NOU-en «Det livssynsåpne samfunn» på
dagsorden. RPU har hatt møte der det legges opp til to
seminarer i løpet av våren der utvalgte temaer fra
NOU-en diskuteres: 19. mars og 29. mai. Tanken er

Vedlegg
x

Oppfølging
DN/KR













Vedtak
Sak 12/13
Merknader
Vedtak
Sak 13/13
Merknader
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3. september 2012 ble arrangert seminar med
Ched Meyers om kirkens forhold til de
marginaliserte i samfunnet, særlig papirløse.
3.-4. oktober 2012 ble «Nordisk nettverk samling»
avholdt i København med rapporter fra de
nordiske landene med et særlig fokus på
myndighetenes holdning til kristne konvertitter i
asylsaker.
9. november 2012 på Fossum kirke fant det sted
et tverrkirkelig seminar og samtale om samarbeid
mellom migrantmenigheter og Den norske kirke i
Groruddalen.
21. november hadde vi det årlige fagseminaret
med erfaringer fra ulike menigheter i inn- og
utland om «Hvordan å bygge flerkulturelle
menigheter?»
29. november var det seminar på UNE for
saksbehandlere med temaet «konvertitter fra
Islam». Det ble en interessant og konstruktiv
samtale omkring mangfoldet i kirkenes holdning til
konvertitter fra Islam, med særlig vekt på hvordan
troen ofte kan vokse frem raskere enn selve den
forstandsmessige stillingstagningen til
kristendommen.
Migrantmenighetsundersøkelsen er avsluttet og
nettsiden «migrantmenighet.no» ble lansert på
DAWN Forum 2013.
Forum for Flerkulturelle menigheter i Norge ble
etablert i juni 2012 og har gjennomført ulike
møter og samtaler inkludert julebord 6. desember.
Forumet har organisert seg med fire komiteer.

Når det gjelder planer framover blir det en
evangeliseringskonsert 16. mars og lederkonferanse
20. mai.
Informasjonen mottatt.

Vedtak
Sak 14/13
Merknader
Vedtak
Sak 15/13
Merknader
Vedtak

en felles uttalelse fra NKR, men med mulighet for
dissenser og/eller særuttalelser.
Informasjonen mottatt.
Norsk Teologisk Samtaleforum
Arbeidet med «nytt» NTSF starter opp i februar. Vi
mangler oppnevninger fra de ortodokse menighetene
og Den Anglikanske Kirke.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Norsk Økumenisk Kontaktutvalg for Kvinner
Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra NØKK på vårt
forslag om omgjøring av utvalget. 19. januar skal
staben ha et oppfølgingsmøte med NØKK.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Vedlegg
x

Oppfølging

Vedlegg

Oppfølging

ANDRE SAKER
Sak 16/13
Merknader

«Snakk om tro»
Anne-Kristine B. Wiecek, Frikirken, Siv Thompson,
Den norske kirke, Anne Lise Søvde, NORME og Anne
Lynn Leonen Gelacio, Den katolske kirke drøftet en
eventuell gudstjenestekampanje sammen med
informasjonsmedarbeider og generalsekretær i et
møte 12.12.12. Referat fra møtet følger vedlagt.
Vi ønsker en slags «kampanje» som kan samles i
overskriften «Snakk om tro» (eller noe liknende) der
målet er å stimulere til samtaler om tro, meningen
med livet o.l. Noe av bakgrunnen for dette er bl.a.
kombinasjonen av hvor mye religion betyr for mange
menneskers hverdag og selvforståelse og den
«berøringsangsten» for tro som preger store deler av
norsk offentlighet. Dette fører bl.a. til at etnisk norske
ungdommer ikke sier at de er kristne, mens for
ungdommer fra minoritetsreligioner er dette en
naturlig del av deres identitet. Dette kan skyldes
mange forhold, men neppe at folk ikke tror eller
reflekterer over tro og meningen med livet.
I det moderne mangfoldsamfunnet, som bl.a. preges
av motstridende trender som sekularisering på den
ene siden og en ny åpenhet mot alternativ religiøsitet
på den andre siden, er det viktig at vi tenker gjennom
hva og hvem vi er som kirke og kristne. Da er det
viktig å være frampå og ikke overlate de viktige
arenaene til andre.
Vi har snakket om noen setninger som vi vil jobbe
videre med å finne bruksmåter for: «Du ser det ikke
før du tror det», «What’s in it for me?», «Himmel over
livet», «Gjør alt med kjærlighet» og «Du har ikke alt
før du har».

Vedtak

Sak 17/13
Merknader
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I neste omgang vil informasjonsmedarbeider og
generalsekretær ta kontakt med reklamefolk for tips
om videre prosess.
Informasjonen mottatt. Styret støtter planene og ber
staben arbeide videre med saken.
Medlemskap for Den nordisk-katolske kirke
Denne saken har vært grundig drøftet i både styre og

Vedtak

Sak 18/13
Merknader

Vedtak
Sak 19/13
Merknader

AU, i flere omganger. Det har ikke kommet
innvendinger mot at Dnkk tas opp som medlem i NKR.
Dette kan imidlertid ikke skje uten etter
vedtektsendringer på Rådsmøtet, noe som er for sent
å fremme nå (og som også hadde vært for sent å
fremme etter at det på forrige styremøte viste seg
ikke å være mulig å plassere Dnkk i en av de allerede
eksisterende gruppene av medlemskirker i NKR).

Styret ønsker at Dnkk skal tas opp som medlem i
NKR. Dette kan imidlertid ikke skje uten etter
vedtektsendringer på Rådsmøtet.

Styret ønsker å fremme endringer av vedtektene
til Rådsmøtet 2015, slik disse presenteres i AUreferatet fra 13.12.12.

Dnkk inviteres som gjester til styremøter og andre
møter i den neste perioden og innvilges møte- og
talerett.

KR
KR

Økumeniske tiltak ifm katastrofer
Vi ønsker å gjøre noe felles med STL på dette. Vi tror
på å øke medlemskirkenes bevissthet om sin rolle ved
større ulykker og katastrofer, kanskje ved at kirkene
lager egne beredskapsplaner og/eller deler det de har?
I løpet av 2013 eller 2014 vil vi ha en konferanse med
en tredelt agenda: Generelt om beredskapen ved
katastrofer og ulykker, case (som er åpent, slik at de
enkelte kan velge plot) og en faglig del.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging
KR/KRT

Reformasjonsjubileet 2017
Dnk har, i likhet med mange andre kirker, både
lutherske og andre, stort fokus på hvordan 500årsjubileet for reformasjonen skal markeres.

Vedlegg

Oppfølging

Berit H. Agøy innledet til samtale ved å referere til
Martin Junges (Det Lutherske Verdensforbund) forslag
til fokus for markeringen:




Reformasjonsjubileet må være økumenisk.
Markeringen må være global.
Dette er en anledning til å understreke at kirken
alltid befinner seg i en reformasjon og til å stille
spørsmål om hva som må reformeres i dag.

Det er viktig at alle kirkesamfunnene får et eieforhold
til jubileet i Norge.
Vedtak

Sak 20/13
Merknader

Vedtak
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Kanskje kan temaet være på dagsorden i NTSF?
Dnk inviterer til en samtale som reflekterer litt mer
fram mot neste styremøte og legger fram en rapport.
Live Below the Line
Dette er en årlig kampanje som setter fokus på global
fattigdom (www.livebelowtheline.com). Live Below the
Line har som mål både å endre måten vi tenker om
fattigdom på og å gjøre en forskjell. Dette gjøres ved
å utfordre vanlige mennesker til å leve på et minimum
av penger i fem dager og samtidig spare penger som
gis til arbeid mot fattigdom. I Norge er summen 10
kroner.
Datoer er ikke satt enda, men i fjor var det i mai.
Styret ønsker at NKR skal engasjere seg i dette og

BHA

Vedlegg

Oppfølging

KR

utfordre kirkeledere og andre til deltakelse.
Sak 21/13
Merknader

Måldokument
På siste styremøte ble vi enige om at vi bruker saken
med måldokumentet til en samtale på Rådsmøtet om
spørsmålet: «Hva vil kirkene bruke NKR til?»
Staben har arbeidet videre med denne saken. I den
forbindelse har to saker kommet fram:




Vedtak

9



Er det mulig å tenke seg en retning der vi gjør
enda mer bruk av AU i behandling av mer
forretningsmessige saker og der styret fokuserer
mer på de overordnede sakene. Det er mulig
styret bør møtes to ganger i året, men hele tiden
bli informert og få mulighet til å respondere på
AU-saker? Om vi velger å gå den veien, bør vi
arbeide mer med forståelsen og praktiseringen av
konsensus.
Noe av målet med den nye formen på
måldokumentet er å understreke at alt vi gjør i
NKR er en del av den samme helheten og et
resultat av en økumenisk agenda som inkluderer
både arbeid for kristen enhet og et engasjement
for fred og rettferdighet. Av den grunn ønsker vi
ikke å bruke uttrykket prosjekter om
virksomhetsområder som har vært og er en
integrert del av vår virksomhet. Ett økonomisk
moment er viktig i så måte: Til en del av
virksomhetsområdene (Flerkulturelt kirkelig
nettverk, Kirkelig Fredsplattform og Kirkens
Ressurssenter og NØKK) bidrar noen av
medlemskirkene med økonomiske bidrag som
kommer i tillegg til medlemskontingenten. Totalt
dreier det seg om ca 140.000 kr, om Den norske
kirke holdes utenfor. I forbindelse med
overgangen til konsernregnskap ønsker staben å
øke kontingenten for at slike ekstrabidrag faller
bort. Begrunnelsene for dette er blant annet at
revisorene anbefaler det, det gir mindre
administrasjon, gjør virksomheten mindre sårbar
og det tydeliggjør at alle bidrar til helheten, som vi
sammen på råds- og styremøter har bestemt at
skal være NKRs arbeid. Denne måten å organisere
på har en historisk begrunnelse, men vi opplever
at tiden er inne for å gjøre om på dette. Rent
konkret vil det føre til at det samlede bidrag for
Den norske kirke og de fleste av frikirkene vil
være på samme nivå som i dag (muligens bli noe
redusert), mens det for Den katolske kirke og
Pinsebevegelsen vil representere en mindre økning
i medlemskontingenten. Vi tenker oss at den økte
medlemskontingenten fordeles etter samme
system som i dag. Dette vil tidligst kunne
gjennomføres fra 2014. For 2013 anbefaler vi
styret å drøfte en løsning der deler av det økte
statstilskuddet brukes til å redusere
medlemskirkenes bidrag til virksomhetsområdene.
Styret støtter en utvikling av styrearbeidet der vi
gjør mer bruk av AU i behandling av mer
forretningsmessige saker og der styret fokuserer
mer på de overordnede sakene. Hele styret vil
holdes løpende informert om AUs arbeid og gis
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mulighet til innspill.
Styret støtter en økning av medlemskontingenten
slik at bidrag til virksomhetsområdene fra
medlemskirkene legges inn i denne. For 2013
brukes deler av det økte statstilskuddet til å
redusere medlemskirkenes bidrag til
virksomhetsområdene.

Kampanje språk og omtale
AU var bedt om å arbeide videre med denne saken,
som berører forhold som hvordan man omtaler
religion, nulltoleranse for banning i skolen, viktigheten
av ordenes betydning og språkets makt. Det var
enighet om at staben arbeider med denne tematikken,
f.eks. i samarbeid med ungdomsorganisasjoner som
LNU, KRIK og andre, idrettsforbundet,
Utdanningsforbundet, Språkrådet, Familie & medier,
andre tros- og livssynssamfunn og NRK. Saken kan
utvides til generell omtale av hverandre på TV og kan
linkes til uttrykket «framsnakking» av mennesker. I
første omgang gjøres det henvendelser til mulige
samarbeidspartnere for å presentere konseptet og
invitere til et samarbeid om videre prosess.
Styret anbefaler at vi dropper denne kampanjen nå.
Dette skyldes at vi ønsker fokus på «Snakk om tro»
og at to kampanjer kan bli for mye, men enda mer
fordi de to kan kombineres.

Vedlegg

Oppfølging

Retreatbevegelsen
Guro Hellgren og Ulla Käll fra retreatbevegelsen møter
styret til en samtale om retreatbevegelsens
forankring, den årlige samlingen for retreatbevegelsen
og retreatbevegelsens utviklingsstipend. Utkast til
brev til kirkesamfunnene om støtte til utviklingsstipendet følger vedlagt.
Styret anbefaler medlemskirkene å støtte søknaden
om bidrag til retreatbevegelsens utviklingsstipend.
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NKR tar, i første omgang i samarbeid med Kirkerådet i
Den norske kirke, ansvar for den årlige samlingen for
retreatbevegelsen.
Sak 24/13
Merknader

Romfolket - et felleskristent anliggende?
Sekretariatet har mottatt en henvendelse fra Per
Øvergaard: «Sist sommer var det et sterkt mediefokus
på Romfolkets situasjon, eller Romfolket som
samfunnsproblem i Norge, som noen vil uttrykke det.
Den norske kirke ved biskop i Oslo, var den kristne
røst som tydeligst framsto som talsmann for at kristen
nestekjærlighet også omfatter Romfolket. Enkelte
politikere var talspersoner for at Romfolket burde
hjelpes i sitt hjemland. Majoriteten av
medlemssamfunnene i NKR forholdt seg tause.
Frelsesarmeen har arbeid rettet mot Romfolket både
her i Norge og i Europa. Pinsevenner og Baptister i
Europa har arbeid rettet mot Romfolket, - et arbeid
som vi fra Norge har tilgang til gjennom europeisk
kontaktnett. Det er sikkert også andre
medlemssamfunn i NKR som har tilsvarende.
Nå går vi mot ny sommer, og med økende
arbeidsledighet i Europa er det stor sannsynlighet for
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at Romfolket blir å finne på gater og offentlige plasser
også kommende sommer.

Vedtak

Jeg vil herved utfordre NKR v/styret til å tone flagg i
denne saken, ved å ta initiativ som kan gi Romfolket
et verdig opphold i Norge og også utfordre våre
myndigheter til å bevilge midler som kan hjelpe disse i
sitt hjemland.»
Styret ber staben forberede en uttalelse fra Rådsmøtet
på denne saken, muligens som en uttalelse om kristen
gjestfrihet der romfolket og asylbarna behandles
spesielt.

Oslo, 18. januar 2013
Knut Refsdal
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