STYREMØTE
20. mai 2014 kl 10.00-14.00
Metodistkirken, Trondheim

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

Else-Britt Nilsen
Arnfinn Løyning
Berit Hagen Agøy
Helga Haugland Byfuglien
Per Kristian Sætre (forfall)
Terje Aadne
Øyvind Haraldseid
Dick Krommenhoek (ikke til stede)
Øyvind Helliesen
Øyvind Gaarder Andersen

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

Hans Rogstad
Per Anders Sandgren (forfall)

Andre medlemskirker/Observatører/Gjester
Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge:
Hirut Worku
Kvekersamfunnet:
Inger-Ma Gabrielsen (forfall), vara: Marit Kromberg
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn:

Rolf Ekenes

Blå Kors Norge:
Digni:
Kirkens Nødhjelp:

Jan Elverum
Jørn Lemvik
Anne M. Helland (forfall), vara: Siv E. Bonde

Unges Kristne Råd:

Nina K. Oskarsdottir

Tidsplan
10.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
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Innledning v/ Rune Joar Larsen, Metodistkirken, Trondheim
Sak 21-22/14, 25-26/14
Lunsj
Sak 23-24/14, 27-28/14

Sak 21/14
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 22/14
Merknader
Vedtak

Sak 23/14
Merknader

Vedlegg

Oppfølging

Protokoller

Protokoll, styremøte, 24.03.14.

Protokoll, AU, 29.04.14

Protokoll fra styremøte 24.03.14 er utsendt og
godkjent via e-post.

Protokoll fra AU 29.04.14 godkjent.

Vedlegg
x
x

Oppfølging

Møteplan

8. september 2014, Oslo
09.00-13.00 Styreseminar: Israel og bibellesning
09.00 Velkommen og orientering
09.15-10.00 «Bibelske perspektiver» v/ Torleif
Elgvin, NLA Høgskolen
10.00-10.15 Korte responser v/ Den katolske
kirke og Pinsevennene
10.15-10.40 Samtale
10.40- 11.00 Pause
11.00-11.30 «En jødes møte med en arabisk
verden» v/ Anne Sender, tidligere forstander i
DMT og ledsager i Kirkenes Verdensråds
ledsagerprogram
11.30-11.45 Samtale
11.45-12.15 «Kristensionismen og
dispensasjonalismen» v/ Jens Olav Mæland,
forfatter av boken «Glemt av sine egne?»
12.15-12.30 «En undersøkelse om holdninger til
det Israel vi lærer om i Det gamle testamentet og
den moderne stat Israel» v/ Hans Morten Haugen,
Diakonhjemmet Høgskole
12.30-13.00 «Forsoningsteologi blant Messianske
jøder» v/ Knut Helge Høyland, pastor, Grimstad
Frikirke (daglig leder, Casparisenteret 2007-13)
13.00-14.00 Lunsj
14.00-17.00 Styremøte

5. november 2014, Oslo kl 10.00-15.00 Styremøte

10. februar 2015, Oslo kl 10.00-15.00 Styremøte

16.-17. mars 2015, Bergen: Rådsmøte, Den
katolske kirke. Innkalling med forslag til endringer
av vedtektene må sendes fire måneder før møtet.
Hotell ordnes av NKR.

Vedlegg

Oppfølging

Innkalling og saksliste godkjent.
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Vedtak
Sak 24/14
Merknader
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20.-27. april 2015: Tur til Israel/Palestina.
Styreseminaret 8. september ses som en del av
forberedelsene til turen, sammen med ett eller to
forberedelsesmøter i tillegg. Hensikten med dette
er blant annet å utforske nye innfallsvinkler til
hvordan vi som kristne i Norge forholder oss til
konfliktene i Midtøsten og hvordan ulike syn virker
inn på konflikten, samt å bidra til et nytt
samtaleklima. Det bør avklares hvem som blir
med på turen i løpet av sommeren.
Informasjonen mottatt.
Informasjon

Agenda: UT!, 30. oktober-2. november: Mange
spennende seminarer. Informasjonsmateriell
sendes ut i sommer og medlemskirkene anmodes
om å distribuere disse.

Midtøstenforum: 1. juli kl 13.00-15.00. Nabil

KR

Vedlegg

x

Oppfølging

Vedtak

Costa, Executive Director of the Lebanese Baptist
Society (LSESD). Temaer: "Forhold mellom kristne
og muslimer" og "Den aktuelle situasjonen med
interne flyktninger".

Pressemelding 05.05.14: Norges Kristne Råd
ønsker Dalai Lama velkommen!

Pressemelding 05.05.14: Kirkeasyl

Brev fra AS Revision angående regnskapsrutiner
knyttet til overgang til samlet årsregnskap for hele
virksomheten: Dette følges opp av staben i
samarbeid med revisjonsfirmaet.
Informasjonen mottatt.

Sak 25/14
Merknader

Styresamtale: Hva vil kirkene bruke NKR til?
Stikkord fra innledninger og samtale:
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Helga H. Byfuglien - Styre og stab:
o Styret har valgt en generalsekretær, som
har ansvaret for staben. Styret kjenner
således bare generalsekretæren. Dette
forutsetter tillit og at styret gir signaler.
Signaler må tydeliggjøres i vedtak.
o Vi ønsker at NKR skal være en proaktiv
organisasjon og ta initiativ. Dette ansvaret
må generalsekretær ta, basert på å lytte
til hva som rører seg i fellesskapet.
o I den daglige driften sitter AU og
styreleder tettere på enn hva vi kan
forvente av hele styret.
o Et moment til styrearbeidet er at vi har
ulikt mandat fra våre respektive kirker.
Det påhviler alle å sjekke ut dette i forhold
til aktuelle saker. Alle har også et ansvar
for å forankre NKR i medlemskirkene.
Dette har vært en utfordring knyttet til
noen av prosjektene.
o Balansen mellom å komme kjapt på med
saker og ha lange prosesser, lever vi alltid
med.
o Konsensus betyr ikke nødvendigvis full
enighet, men kan innebære at de som er
uenige aksepterer at andre er enige om å
gå videre med en sak.
o Styrelederfunksjonen oppleves noe
uavklart i NKR. Dette reflekterer blant
annet ulike tradisjoner i kirkene.
Øyvind Haraldseid - Hvordan har det vært å
komme inn i NKRs styre og AU
o Det har vært krevende å bli kjent med
NKR. Dette er knyttet til både styret,
kirkeledere, stab og virksomhetsområder.
Å skulle mene noe kvalitativt om saker på
sakslisten kan derfor være krevende.
o Styrearbeidet oppleves ofte langt fra den
vanlige arbeidsdagen, noe som gjør det
utfordrende hva man tar med «hjem».
o Hvordan skiller vi det interessante fra det
viktige og hvilket ansvar har kirkeledere
for å gjøre interessante saker til viktige
saker for kirkens selvforståelse?
o NKR må være et forum for kirkeledere, der
det bygges relasjoner, der vi har viktige
strategiske samtaler som angår alle kirker

x
x
x

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak

Sak 26/14
Merknader
Vedtak
Sak 27/14
Merknader
Vedtak

Sak 28/14
Merknader
Vedtak

og der vi står sammen i forhold til
offentligheten. Er det behov for et eget
forum for kirkeledere?
o Hvordan legger vi til rette for de store,
men også vanskelige sakene?
o Kan NKR bidra til å svekke økumenikken
ved å være et slags alibi?

Jørn Lemvik - NKRs virksomhetsområder, med
særlig henblikk på «prosjekter»:
o Det er et interessant spørsmål hvor
kirkene er i forhold til de store globale
utfordringene i dag?
o Er det et ønske om å drive prosjekter?
Inngangsporten for små organisasjoner til
Norad og UD blir mindre.
o Prosjekter koster tid og ressurser, men å
gjøre ting sammen, viser bredde. Da er
det viktig med forankring og deltakelse fra
kirkene.
o Prosjektene aktualiserer spørsmål om
kirkeforståelse. Trenger vi en teologisk
samtale om forståelsen av prosjektene?
De må i tillegg ha en «merverdi» ved at vi
gjør dem sammen.
o Hvordan kan NKR gi perspektiver på
internasjonal diakoni som kan tas med
tilbake til medlemskirkene?
Denne samtalen fortsetter fram mot Rådsmøtet 2015.
I første omgang drøfter AU videre prosess basert på
innspillene i dette møtet.
Orientering
Orientering fra Den norske kirke etter Kirkemøtets
behandling av «Ekteskapsforståelsen i et luthersk
perspektiv».
Orienteringen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Pinsebudskap
Samtale om hva vi ønsker å formidle til norske
menigheter.
Følgende elementer bør inn: Grunnlovsjubileet, at vi
som kirker og mangfoldet av kirker sammen er
bærere av den kristne kulturarven og at Den hellige
ånd gir kraft til tjeneste, i Norge og i verden.
Pinsebudskapet gjorde at vi kunne forstå hverandre.

Vedlegg

Oppfølging

Global Uke
Styringsgruppa for Global Info har samtalt videre om
konseptet Global Uke, blant annet basert på innspill
fra medlemskirkene.

Informasjonen mottatt. Styret vil anbefale temaet
«rettferdighet» for en eventuell Global Uke 2015,
med fokus på klima, siden dette vil være fokusert
den høsten i anledning Klimatoppmøtet i Paris. I
2016 kan temaet fortsatt være «rettferdighet»
med fokus på menneskehandel.

Klima blir fokus på et styremøte i høst, med vekt
på informasjon om planer for satsingen fram mot
Paris 2015, og hvordan kirkene kan engasjeres.

Vedlegg
x

Oslo, 21. mai 2014
Knut Refsdal
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Oppfølging

