STYREMØTE
24. mars 2014 kl 09.30-15.00
Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo

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

Else-Britt Nilsen
Arnfinn Løyning
Berit Hagen Agøy
Helga Haugland Byfuglien (forfall)
Per Kristian Sætre
Terje Aadne
Øyvind Haraldseid
Dick Krommenhoek (forfall)
Øyvind Helliesen
Øyvind Gaarder Andersen
Hans Rogstad
Per Anders Sandgren (forfall), vara: Friedbert Baur

Andre medlemskirker/Observatører/Gjester
Vennenes Samfunn Kvekerne
Inger-Ma Gabrielsen (forfall), vara: Marit Kromberg
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn:
Syvendedags Adventistsamfunnet:

Rolf Ekenes
Reidar Kvinge

Blå Kors Norge:
Digni:
Kirkens Nødhjelp:
NORME:

Jan Elverum
Jørn Lemvik (sak 01-17/14, 20/14)
Anne M. Helland
Anne Lise Søvde

Tidsplan
09.30-09.45
09.45-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.30-14.00
14.00-15.00
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Innledning v/ Per Kristian Sætre
Sak 01-06/14, 17/14
Lunsj
Sak 07-16/14, 20/14
Sak 18/14
Sak 19/14

ADMINISTRASJON
Sak 01/14
Merknader
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedlegg

Oppfølging

Sak 02/14
Merknader
Vedtak

Protokoller
Protokoll, styremøte, 25.11.13.
Protokoll fra styremøtet 25.11.13 er tidligere utsendt
og godkjent via e-post.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 03/14
Merknader
Vedtak

Årsmelding 2013
Årsmelding 2013.
Årsmelding 2013 godkjent.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 04/14
Merknader

Økonomi
Regnskap 2013 for NKR, Hiv/Aids, Global Info, Kirkelig
Fredsplattform, Flerkulturelt kirkelig nettverk, Teologi
& menneskerettigheter og Stiftelsen Oljeberget. Disse
ble presentert både enkeltvis og i konsernoppstilling.

Vedlegg
x

Oppfølging

Innkalling og saksliste godkjent.

x
Vedtak
Sak 05/14
Merknader

Budsjett 2014 for NKR, Global Info, Hiv/Aids, Kirkelig
Fredsplattform og Stiftelsen Oljeberget.
Regnskap 2013 og budsjett 2014 godkjent.
Møteplan 2014-15
20.05.14, Trondheim
10.00 Styremøte, Metodistkirken
16.30 Nasjonal grunnlovsgudstjeneste, Nidarosdomen
19.00 Mottakelse, Herresalen, Erkebispegården

Vedlegg

Oppfølging

Vedlegg

Oppfølging

21.05.14, Trondheim
10.00 Seminar: «Vor kristne og humanistiske arv»
Invitasjoner er sendt ut til gudstjeneste, mottakelse
og seminar. Styremedlemmene anmodes om å delta
så mye som mulig.
08.09.14, Oslo
09.00-13.00 Styreseminar om Israel og bibellesning
(utvidet) med f.eks. Gunnar Johnstad, Dagfinn Rian,
Jens Olav Mæland, Anne Sender, Torleif Elgvin, Ole
Chr. Kvarme, Jostein Ådna e.a.
13.00-14.00 Lunsj
14.00-17.00 Styremøte
05.11.14: Oslo
10.00-15.00 Styremøte
10.02.15: Oslo
10.00-15.00 Styremøte
16.-17.03.15: Rådsmøte, Bergen
Vedtak
Sak 06/14
Merknader
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Mai: Tur til Israel/Palestina med Anne Sender og KN
Møteplan vedtatt.
Informasjon

Nettverk for overgrepsfeltet ble etablert på et
stiftelsesmøte 10.01.14 der 26 kirkesamfunn,
organisasjoner og institusjoner var representert.
Neste møte i nettverket er en nettverkssamling

27.05.14 (vedlegg).
SRHR-nettverk: Norad utlyste koordineringen av
nettverket på nytt i 2014. NKR var eneste søker
og har fått denne oppgaven.

Martin Luther King Jr-markering: Sammen med
Det Norske Baptistsamfunn og Holtekilen
folkehøyskole arrangerte vi seminar, festkveld og
gudstjeneste 19.-20.01.14.

Lemma Desta har blitt forespurt om å stille som
norsk representant i Churches’ Commission for
Migrants in Europe fra sommeren 2014.

Generalsekretær deltok på den årlige samlingen
for økumeniske sekretærer i Norden og Baltikum i
Tallinn 28.-30.01.14. Dette er en viktig samling.
Neste år avholdes den i Norge og det er ønskelig
at flere kirker er representert på samlingen.

STL: Beate Thormodsæter (Metodistkirken) er
NKRs tredje representant i STL.

Tverrkulturell kriseforståelse: 26.03.14 arrangerer
vi et seminar sammen med Stiftelsen Betanien,
Oslo, Betaniastiftelsen Sverige, STL, Seksjon for
likeverdig helsetjeneste og Oslo universitetssykehus med påfølgende middag og samtale for
medlemskirkene (vedlegg). Sistnevnte ble avlyst.

Den lokaløkumeniske erfaringskonferansen 28.29.03.14 er avlyst på grunn av liten påmelding.
Fagdagen på MF avholdes som planlagt (vedlegg).
Det lokaløkumeniske perspektivet følges opp med
lokale møter og arbeid med lokaløkumenisk
verktøykasse/årshjul.

Sammen med Erik Høydahl (KIA) og Berit Hagen
Agøy (MKR for Dnk) hadde generalsekretær et
leserinnlegg i Vårt Land 26.02.14 (vedlegg).

Else-Britt Nilsen og Knut Refsdals tur til Sudan i
desember ble avlyst fordi vi ikke fikk visum.

Misjonskonferansen i Stavanger/Sandnes 30.1002.11.14 begynner å ta form (vedlegg). Det
arbeides nå med detaljert program og PR.

Nettverk for religion og utvikling har utarbeidet et
fundament for sitt arbeid (vedlegg).

Ressursdatabase: Vi jobber med en oversikt over
personer i medlemskirkene som kan benyttes på
ulike tema, primært når vi trenger personer som
kan fronte spesielle saker i media.
Ressurspersoner bes meldt til sekretariatet.

Heftet «Samhandling mellom helse- og
omsorgstjenesten i kommunene og tros- og
livssynssamfunn» ble lansert 19. desember. De
fleste medlemskirkene har enda ikke gitt beskjed
om hvordan de vil distribuere heftet i sine
sammenhenger.

Idé: Pinsebudskap fra kirkene i Norge til
opplesning i alle menigheter?

Staben har arbeidet med å involvere menigheter i
KNs fasteaksjon. Er det en idé å sende en
oppfordring i form av kunngjøring i gudstjenester
30. mars?
Informasjonen mottatt. Styret støtter ideene om
pinsebudskap og oppfordring til oppslutning om
involvering i KNs fasteaksjon.


Vedtak
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VIRKSOMHETSOMRÅDER
Sak 07/14
Merknader

Flerkulturelt kirkelig nettverk
Referater fra styringsgruppemøter 10.12.13 og
11.02.14, samt konseptskisse av pinsemarkering og
pressemelding i anledning av at Norske
kirkeakademier gir Brobyggerprisen 2014 til
nettverket.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Global Info
Referater fra styringsgruppemøter 17.09.13 og
27.11.13, samt sonderingsmøte om Global uke.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Hiv/Aids
Det siste Core Group-møtet for One Body avholdes i
Johannesburg i august. Det nye materiellet går snart i
trykken og vil bli lansert i høst. På møtet i august
forsøker vi å få til et felles møte med alle
generalsekretærene i FOCCISA (kirkerådene i det
sørlige Afrika) og Norden, for å snakke om veien
videre for dette samarbeidet.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Kirkelig Fredsplattform
Referat fra styringsgruppemøte 17.01.14, samt
slutterklæring fra Kirkerådskonferanse, Great Lakes,
29.05-02.06.14.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Skaperverk og bærekraft
Teologisk grunnlag og faglig grunnlag, samt
planleggingsmøte om videre bruk av førstnevnte: Det
arbeides i disse dager med bruken av disse
dokumentene, lansering/publikasjon og
publikasjonsform. Styret inviteres til innspill.
Teologisk grunnlag og faglig grunnlag for Skaperverk
og bærekraft er mottatt. Styret vil gi honnør for
bredden av kirkelige tradisjoner som er reflektert i det
teologiske grunnlaget.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 12/14
Merknader
Vedtak

Religionspolitisk utvalg (RPU)

Vedlegg

Oppfølging

Sak 13/14
Merknader

Vedlegg
x

Oppfølging

Vedtak

Teologi og menneskerettigheter
Referater fra nettverksmøter om religion og SRHR
12.11., 03.12.13 og 03.03.14.
Informasjonen mottatt.

Sak 14/14
Merknader
Vedtak

Norsk Teologisk Samtaleforum
Referater fra 11.11.13 og 10.02.14.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg
x

Oppfølging

Sak 15/14
Merknader
Vedtak

Norsk Økumenisk Kontaktutvalg for Kvinner

Vedlegg

Oppfølging

Sak 16/14
Merknader

Unges Kristne Råd
Den planlagte samlingen 28.02-01.03.14 ble avlyst på
grunn av liten påmelding. Kanskje finnes det bedre

Vedlegg

Oppfølging

Vedtak
Sak 08/14
Merknader
Vedtak
Sak 09/14
Merknader

Vedtak
Sak 10/14
Merknader
Vedtak
Sak 11/14
Merknader

Vedtak
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Vedtak
Sak 17/14
Merknader
Vedtak

måter å nå ungdom på med økumenisk arbeid. UKR
jobber videre med andre tiltak: 1) Ungdomsdeltakelse
på «trygge rom»-seminar, 2) Seminar på
misjonskonferansen Agenda: UT, 3) Frokostseminarer,
og muligens 4) Økumenisk tur for ledere i
ungdomsorganisasjonene til Geneve/Taizé.
Styremedlemmene anmodes om å identifisere unge i
sine sammenhenger til å være med i dette arbeidet
videre.
Informasjonen mottatt.
Stiftelsen Oljeberget
Berit Hagen Agøy, styreleder i stiftelsen, orienterte om
stiftelsen og situasjonen for Augusta Victoriasykehuset. NKR er forretningsfører for stiftelsen.
Informasjonen mottatt.

Vedlegg

Oppfølging

Konferansen av europeiske kirker (KEK)
Andreas H. Aarflot, Dnks representant i Governing
Board i KEK, orienterte om KEK og innledet til samtale
om prosessen i KEK fra generalforsamlingen i juli 2013
og fram til nå.
Styret takker for informasjonen og ser fram til fortsatt
godt samarbeid.

Vedlegg

Oppfølging

Styresamtale: Hva vil kirkene bruke NKR til?
NTSF har arbeidet videre med samtaleprosessen fra
Rådsmøtet 2013 (vedlegg).

Vedlegg
x

Oppfølging

ANDRE SAKER
Sak 18/14
Merknader

Vedtak

Sak 19/14
Merknader

I styresamtalen kom mange perspektiver fram, bl.a:
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Utvikling av nye økumeniske samarbeidsformer
(etter mønster av Global Christian Forum, som er
et mer åpent og fleksibelt nettverk).
Forståelsen av NKR som et fellesskap og en
organisasjon.
Det er ikke hva man gjør sammen som er det
essensielle for et kristent råd, men hva man er
sammen. Har vi større potensial som fellesskap
enn som organisasjon?
Når kirker kommer sammen som kirker, skjer det
noe annet enn når man kommer sammen i en
organisasjon. Hvordan ønsker vi å bruke NKR som
et verktøy for kirkene på deres vei mot et dypere
fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling?
Er det behov for å tenke nytt om involvering? Det
er mange store organisasjoner i Norge som ikke
har noen befatning med økumenikk. Hvordan
balanseres dette i så fall med hensynet til at NKR
primært er et fellesskap av kirker?
Som kirker og kristne står vi overfor store
utfordringer framover. Bør NKR i større grad ha
fokus på disse?
På samme måte som den økumeniske bevegelse i
det forrige århundret forholdt seg til og satte ord
på de store spørsmålene som skilte kirkene - som
dåp, nattverd og embete - må NKR være en arena
for dialog på områder som skaper spenninger
mellom kirker i dag.
Kriterier for å evaluere arbeidet: Tjener NKRs

Vedtak

Sak 20/14
Merknader
Vedtak

arbeid og struktur til å bygge fellesskapet mellom
kirkene? Setter NKRs struktur kirkene i stand til å
lære hverandre bedre å kjenne? Legger NKRs
arbeid opp til at alle kirkene er likeverdige
bidragsytere i fellesskapet? Har vedtak i NKR
fokus på hva NKR skal gjøre eller på hva kirkene
sammen skal gjøre gjennom NKR?

Er det nødvendig å tenke nytt om organiseringen
av AU, styret og rådsmøtet?

Blir de ulike virksomhetsområdene sett på som
integrerte deler av en helhetlig økumenisk agenda
eller som «tillegg» til det «egentlige» arbeidet?
Styret takker NTSF for et spennende dokument. Det er
viktig at vi tar god tid i denne prosessen. Samtalen
fortsetter på neste styremøte.
Høringssvar: Reservasjonsordning for fastleger
Utkast til høringssvar med frist 30.04.14. Utkastet ble
diskutert og styret hadde noen kommentarer, primært
til ordlyd, ikke de grunnleggende perspektivene.
Forslag til revidert uttalelse sendes styret med
svarfrist for tilbakemelding.

Oslo, 27. mars 2014
Knut Refsdal
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Vedlegg
x

Oppfølging

