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Det er også en treffende overskrift på et 
begivenhetsrikt år hvor kirkene i fellesskap 
ikke bare har løftet frem kristne verdier i den 
norske offentlighet, men også ropt varsko 
ved en økende undertrykkelse og vold mot 
enkeltmennesker og grupper av ulike tros-
oppfatninger, ikke minst kristne. 

Dette kom klart til uttrykk under NKRs 
Rådsmøte i Trondheim 22.-23. mars 2011. Et 
samlet Kirke-Norge oppfordret regjeringen 
om å ta temaet religionsfrihet opp på høyes-
te politiske nivå i organer som Norge er del 
av. Uttalelsen ble ingen tale for døve ører, 
men førte til et møte mellom utenriksminis-
ter Støre og representanter for NKR. 

Et annet viktig anliggende på rådsmøtet var 
å prioritere arbeidet for økt gudstjenestedel-
takelse i Norge. «Gjenreis søndagen som 
kirkedag» oppfordret avtroppende styreled-
er Svein Jacobsen Veland i sin åpningstale 
og tilføyde at NKR på felleskirkelig grunn 
må være et redskap for endring. «Sammen 
kan vi bidra til at troen omsettes og bevirker 
forandring».   

Helt siden fusjonen mellom Norges Frikirk-
eråd og Norges Kristne Råd i 2006, har 
Velands kompetanse og erfaring vært en 
stor ressurs for det «nye» rådet. Med hans 
avgang settes punktum for NKRs etabler-
ingsfase.  

«Kirkene sammen» vil mangle slagkraft og 
troverdighet uten et virkelig nærvær av unge 
kristne. Erkjennelsen har aldri manglet, og 
et viktig steg på veien var Unges Rådsmøte 
arrangert som prøveordning i februar 2011. 
Utsendingene derfra var viktige bidragsytere 
på Rådsmøtet for NKR, og det er hevet over 
tvil at vi må legge forholdene til rette for 
deres fremtidige medvirkning. Kirkene er 
ikke sammen uten at ungdommen er med.  

Årsmeldingen fra styret i Norges Kristne Råd innledes med en kommentar knyttet 
til undertittelen i vår nye logo «Kirkene sammen». 

Forord

De tragiske hendelsene 22. juli rammet ikke 
minst medlemmer av Den norske kirke, 
men ikke bare. Uansett prøvde alle våre 
medlemssamfunn å stille opp og yte hjelp. 
Storstilt tilstedeværelse av regjeringen ikke 
bare i bisettelser av unge ofre, men også 
som personer som trøster og selv er beveget 
er noe nytt. Nå er tiden inne for våre ord, 
for troens ord, for Evangeliets ord. Og la 
kirkedøren forbli åpen: Noen av de etterlatte 
har den tyngste tiden nå.  

Som årsmeldingen vitner om er NKR involvert 
i et rikt mangfold av aktiviteter både nasjon-
alt og internasjonalt. Det spenner fra fred-
sarbeid til teologisk dialog, fra stigmatisering 
omkring hiv og aids til kompetansebygging 
i migrasjonstematikk. Når det er mulig å 
opprettholde et så stort virkefelt skyldes det 
ikke minst vårt sekretariat som innenfor et 
stramt budsjett får til svært mye. Den siste 
tilføyelse i NKRs stab er en informasjonsm-
edarbeider, og med en oppgradering av vårt 
nettsted håper vi at «Kirkene sammen» vil nå 
langt ut i det offentlige rom! 

 
Sr. Else-Britt Nilsen,
Styreleder 
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Styrets årsmelding

I NKRs nye logo er undertittelen «Kirkene sammen» tydeliggjort. Det er 
en konstatering av at medlemssamfunnene her lever sammen i all sin 
forskjellighet og i en felles tro på den treenige Gud. Samtidig er «kirkene 
sammen» også en visjon som søkes virkeliggjort gjennom NKRs arbeid.

Frem mot Rådsmøtet 2011 drøftet styret 
målsettinger som medlemssamfunnene 
foreslo for rådets arbeid.  Dette resulterte i 
et måldokument med 14 målsettinger, som 
er uttrykk for hvordan vi ønsker å handle 
sammen som kirker med NKR som redskap.  
Gjennom felles handlinger ønsker vi å ut-
gjøre en forskjell og å få til endring.

Hendelsene 22. juli rystet hele Norge, og de 
fleste tros- og livssynssamfunn ble berørt 
og er involvert i oppfølgingen.  Av NKRs 
medlemskirker var det uten tvil Den nor-
ske kirke som naturlig nok bar de største         
byrdene. Men også andre av NKRs 
medlemssamfunn har både vært rammet og 
deltatt på ulike måter i oppfølgingsarbeidet.  
Styret uttrykte i sitt møte i september takk 
og anerkjennelse til Den norske kirke og 
dens ledelse for måten de opptrådte i det 
offentlige rom. NKRs rolle var i første om-
gang informasjonsdeling.  Vi mottok hilsener 
fra kirker og søsterråd fra ulike deler av verd-
en.  I ettertid av hendelsene er det begynt 
en drøfting av hva som bør være NKRs rolle 
som «kirkene sammen» ved store katastrof-
er.  Drøfting av dette vil bli fulgt opp både 
i rådet og som del av Samarbeidsrådet for 
tros- og livssynssamfunn (STL).  

Blant målområdene og de mange aktivite-
tene vil styret trekke frem følgende:
(til informasjon – men ikke del av endelig 
årsmelding: mye av dette gjenfinnes i den 
mer «journalistiske» presentasjonen av NKR)

Unges Rådsmøte (URM)
11. - 12. februar 2011 ble det som en 
prøveordning arrangert Unges Rådsmøte. 
URM hadde fem utsendinger til Rådsmøtet 
for NKR.  På grunnlag av tydelig oppfordring 
fra URM og klar tilslutning fra Rådsmøtet 
vedtok styret at URM blir et årlig 
arrangement. 

Levere premisser for samtalen om religionens 
rolle i samfunnet
NKR har møtt utvalget som utreder norsk 
religionspolitikk (Stålsett-utvalget).  Det er 
også oversendt et fyldig skriftlig innspill 
med hovedvekt på de overordnede prinsip-
ielle problemstillingene innenfor utvalgets 
arbeid.  Utvalget har ved flere anledninger 
tatt kontakt med NKR for å få informasjon 
og drøfte ulike spørsmål knyttet til utvalgets 
mandat.  Også gjennom deltakelse i STL er 
NKR med på å legge premisser for debatten 
om religion og samfunn.  NKR har vært og er 
fortsatt opptatt av religionsfrihetens grenser 
både i forhold til andre rettigheter og til 
lovene generelt. 

Legge til rette for teologisk dialog som fører til 
økt innsikt og gjensidig forståelse
Norsk teologisk samtaleforum (NTSF) har 
også gjennom 2011 arbeidet med guds-
tjenestefeiring gjennom prosjektet «Når 
vi kommer sammen». Møtene har vært en 
kombinasjon av gudstjenestefeiring etter de 
enkelte tradisjoner, samtale og tekstarbeid.  
Det foregår en stadig teologisk dialog gjenn-
om mange av NKRs tiltak og aktiviteter.

Flere migrantmenigheter finner sin plass i 
kirkelandskapet
Flerkulturelt kirkelig nettverk samarbeider 
med flere migrantmenigheter i Oslo-områ-
det.  Som en direkte følge av dette engas-
jerte flere av menighetene seg i sultkatastro-
fen på Afrikas Horn, og gjennomførte en 
innsamling som resulterte i 30 000 kr til 
Kirkens Nødhjelp. Flere av menighetene har 
også engasjert seg i arbeidet for rettigheter 
til mennesker uten oppholdstillatelse gjen-
nom aksjonen «Ingen mennesker er ulovlig»

Styrke kirkelig kompetanse og engasjement i 
migrasjontematikk
NKR og Flerkulturelt kirkelig nettverk       
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engasjerer seg i regler og forvaltning av 
norsk utlendingslovgivning.  Sammen med 
STL tok vi tak i regelverket for opphold-
stillatelse for religiøse ledere.  Åpenbare 
urimeligheter ble påpekt gjennom direkte 
henvendelser til utlendingsmyndighetene og 
gjennom media.  Dette førte til at utsending 
av presten i Den etiopisk-ortodokse kirken i 
Norge ble utsatt i påvente av et bearbeidet 
regelverk.  Hans søknad blir nå behandlet på 
nytt.  

Redusere stigma ved bruk av One Body
I 2011 ble det gjennomført en evaluering av 
One Body-prosjektet. Evalueringen viser at 
One Body-materialets teologisk refleksjon 
rundt tema som Gudsbilder, seksualitet og 
en inkluderende kirke reduserer stigmati-
sering og diskriminering av mennesker 
som lever med hiv. Materialet har åpnet 
lederes øyne for evangeliets betydning i 
forhold til hiv og aids og forkynnelsen har 
mange steder endret seg fra fordømmelse 
til formidling av håp, mot og kjærlighet. Mer 
enn 3000 lokale kirkeledere har til nå blitt 
opplært i materialet.

Kirker og kirkelige aktører samhandler om fred
I november 2011 besøkte en økumenisk del-
egasjon av kirkeledere Sør-Sudan for å ut-
trykke solidaritet etter opprettelse av den 
nye staten og samtale om hvordan samar-
beidet mellom NKR og Sudan Council of 
Churches (SCC) kan videreføres og fornyes.  
Møte med ledere i kvinnearbeidet ga 
impulser til hvordan vi kan samarbeide for 
å styrke kvinners rolle og ansvar i kirkenes 
fredsarbeid. 
Gjennom Kirkelig Fredsplattform bidrar 
NKR også med fredskompetanse inn i både 
fredsarbeid og bistandsarbeid som gjøres av 
plattformens eierorganisasjoner. Et prosjekt 
hvor Fredsplattformen bidrar er Caritas sitt 
Filippinene-prosjekt, hvor også Kirkens Nød-
hjelp har en rådgivende rolle.

Styrke felles kirkelig samarbeid om miljø- og 
klimaspørsmål
Global Info følger opp NKRs deltakelse i 
det felles kirkelige prosjektet Skaperverk 
og bærekraft. Gjennom 2011 har arbeid for 
klimarettferdighet vært gjennomgangstema. 
Det var overskriften for konferansen Tro til 

forandring i november, som samlet cirka 70 
deltakere fra forskjellige kirkesamfunn. Det 
var også slagord for en global, tverr-religiøs 
mobilisering fram mot klimatoppmøtet i 
Durban i november/desember, der NKR 
deltok med en økumenisk delegasjon, samt 
inviterte en representant for Islamsk Råd 
Norge. Inntrykk og refleksjoner fra klima-
delegasjonen er delt på medlemssamfunns 
nettsider, i kirkeblader og på gronnkirke.no.

Yte tjenester for medlemmene
NKR yter kontinuerlig tjenester for sine 
medlemssamfunn i form av rådgivning og 
veiledning i forhold til trossamfunnsloven 
og andre aktuelle lover, avtale med Kopinor, 
innberetning av gaver for skattefradrag for 
trossamfunn som ikke er landsomfattende 
via Solidus og annen forefallende hjelp til 
medlemmene.  NKRs nettsider, som delvis 
har ligget ned en tid pga. fornyelse, inne-
holder ressurser til hjelp for medlemssam-
funnene.  

Økumenisk arbeid og relasjoner er gjort bedre 
kjent blant medlemskirkene
Ved årsskiftet 2011-12 kunne vi endelig leg-
ge ut den nye hjemmesiden.  Fra 1. august 
har NKR en egen informasjonsmedarbeider 
i 50 % stilling.  Det innebærer en betydelig 
styrking av vårt informasjonsarbeid, både til 
medlemmene, men også i form av publikas-
joner og i noen grad i det offentlige rom.

Mer om organisasjon, administrasjon og 
forvaltning kan leses på side 16 og 17. 

TAKK
Styret retter en takk til samtlige medlemssa-
mfunn for samarbeid og fellesskap i Norges 
Kristne Råd.  Styret takker også de ansatte 
for medarbeiderskap, kreativitet og stor 
innsats for å nå NKRs felles mål.

Else-Britt Nilsen, leder   
Terje Aadne, nestleder
Hans Rogstad    
Berit Hagen Agøy
Helga H. Byfuglien,  
Anne Karin Kristensen   
Øyvind Helliesen  
Jarle Råmunddal  

Arnfinn Løyning 
Øyvind Gaarder Andersen
Clive Adams    
Olav Lerseth,   
Erland Søderstrøm
Ørnulf Steen, Generalsekretær 
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På scenen sto Desmond Tutu, og blant 
tilhørerne var representanter for flere norske 
kirkesamfunn. Noen dager senere skulle de 
møte lederen for den norske forhandlings-
delegasjonen og minne ham om at verden 
trenger en rettferdig klimaavtale. Men, hva 
har dette med norske menigheter å gjøre?

Fra tro til forandring?
Vi spoler noen uker tilbake: På Diakonhjem-
met i Oslo er 70 deltakere fra forskjellige 
kirkesamfunn samlet til konferansen Tro til 
forandring. Kirkelig mobilisering for klima-
rettferdighet er hovedtema. 

- Det handler om en felles framtid og er et 
etisk område jeg er svært opptatt av, skriver 
en av deltakerne i evalueringen etterpå.
- Er engasjert i miljøsaka og ei rettvis forde-
ling av ressursane på jorda. Ser på det som 
ein naturleg konsekvens av trua mi, melder 
en annen.

Malcolm Damon frå Economic Justice Net-
work i det sørlige Afrika holder seminar og 
går rett på sak: - For å være en sann kirke 
må vi engasjere oss for rettferdighet. Det er 
en viktig del av kirkens oppdrag. Ofte prøver 
vi å dele opp kirken i menighetsarbeid og 
sosialt arbeid. Du kan ikke skille dem! Vi 
trenger å heve stemmene våre og overbevise 
politikerne.

Senere på dagen er politikerne på plass for 
å høre hva norske kirkefolk vil ta opp med 
dem på klimafronten. I små grupper disku-
teres klimakutt, fornybar energi, nestekjær-
lighet og rettferdighet om hverandre.

Tverr-religiøst engasjement
- Utgangspunktet er vårt gudegitte kall til å 
forvalte det vi har fått, reflekterer Pål Bratbak 
fra Den katolske kirke. Han er del av Norges 
Kristne Råds delegasjon til Durban, og har 

blitt spurt om hvorfor trossamfunn skal bry 
seg om klimaspørsmål.

- Vi «eier» ikke skaperverket, og har derfor 
ikke rett til å bruke det som i dag. Skaper-
verket er en refleksjon av Skaperen, og vitner 
om Skaperen. Å krenke skaperverket er å 
krenke Skaperen, fortsetter han.

I Durban møter han og resten av delegas-
jonen religiøse ledere fra mange forskjellige 
trossamfunn, og fra all verdens kontinenter. 
De afrikanske kirkene er tydelig til stede. 
Base og møteplass for de trosbaserte organ-
isasjonene er hos det frikirkelige Diakonia 
Council of Churches, som også sto sentralt i 
den kirkelige mobiliseringen mot apartheid. 
Slagordet er ”We have faith: Act now for 
climate justice” – Vi har tro: Nå trenger vi 
handling for klimarettferdighet! 

Fra Norge er det også med en representant 
fra Islamsk Råd, imam Ebraima Kebba Saidy, 
på invitasjon fra Norges Kristne Råd. - Når 
menneskelivet er truet må vi stå opp og si i 
fra. Det er derfor vi religiøse ledere er samlet 
her, sier han til Henrik Harboe når delegas-
jonen har fått noen verdifulle minutter av 
den norske forhandlingslederens travle dag.

- Det etiske engasjementet dere viser synes 
jeg er kjempebra, repliserer Harboe.   
- Dypest sett er det nettopp det dette 
handler om. 

Vi har tro – 
nå trenger vi handling!

“

Dagen før klimatoppmøtet startet, var det religiøse ledere som satte agen-
daen i Durban. Tusenvis av mennesker var samlet på Kings Park Stadium 
for å bevitne at 200 000 underskrifter for en rettferdig klimaavtale ble 
overlevert til klimatoppmøtets president.
Av: Kristine Hofseth Hovland

GLOBAL INFO

En ressurs for kirker og menigheter 
som vil ha et globalt perspektiv i 
arbeidet sitt. Drives med støtte fra 
Norad og Kirkens Nødhjelp.

Når 
menneskelivet er 
truet må vi stå 
opp og si i fra.
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Fv: Biskop Ingeborg Midttømme (Den norske kirke), Eli D. Taunton (Frikirken), Håkon Sigland (Baptistsamfunnet) Imam Ebrai-
ma Kebba Saidy (Islamsk Råd Norge), Pater Pål Bratbak (Den katolske kirke), Svein Arne Lindø (Den norske kirke), Phumzile 
Mabizela, Einar Tjelle (Den norske kirke), Berit Hagen Agøy (Den norske kirke), Hege M. Andersen (Norges Kristne Råd) og 
Susanne Lende (Den norske kirke).

Delegasjonen møtte Henrik Harboe, som ledet den norske forhandlingsdelegasjonen.
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Kampen mot kirkens og samfunnets stigma-
tisering av hivpositive har vært det over-
ordnede temaet for Norden-FOCCISAs One 
Body-prosjekt helt fra starten i 2004. Dette 
er et samarbeid mellom økumeniske råd i 5 
nordiske land og 11 land i det sørlige Afrika. 
30 år inn i hivepidemiens historie, med mye 
fokus på både hiv og på stigmaet knyttet til 
viruset, skulle en tro at en nå hadde kommet 
en lang vei.

Utvikling?
På det medisinske området har det skjedd 
fantastisk mye. I dag får nesten 7 millioner 
mennesker hivmedisiner globalt, noe som 
gir muligheten til å kunne leve et langt liv 
som hivpositiv. Når det derimot gjelder 
reaksjonene og holdningene som hivpositive 
møtes med i samfunnet, kirkene inkludert, 
har det ikke utviklingen vært like formida-
bel. I land med få hivpositive, som i Norge, 
er stigmaet og uvitenheten ofte sterkere 
enn i land der større deler av befolkningen 
er smittet. Det har blant annet  en sam-
menheng med hvor stort fokus det er på 
sykdommen.

Den norske religiøse delegasjonen til kli-
matoppmøtet i Durban, hadde satt av en 
dag for å lære om hiv og aids-tematikken. 
Området som Durban ligger i er blant de 
områdene i verden som er hardest rammet 
av hivepidemien. Enkelte steder er 45% av  
den voksne befolkningen hivpositive. I et 
slikt område møtte delegasjonen en støtte-
gruppe med svært fattig mennesker som le-
ver med hiv. De fortalte at de ikke fikk noen 
hjelp av kirkene i området, og at de heller 
ikke kunne møtes i noen kirkelige lokaler. 

I en rapport fra et One Body-seminar i det 
samme området kan en lese følgende: «..it is 
difficult to disclose your HIV status because 
you will be isolated by your relatives, friends 

and even workmates. In the end you die a 
lonely and miserable death.”

Resultater fra One Body
Har så One Body prosjektet vist seg å kunne 
være med å redusere stigmatiseringen 
og diskrimineringen av hivpositive ved å 
adressere tema som gudsbilder, seksual-
itet, kjønn og det å være en inkluderende 
kirke? I 2011 foretok vi en evaluering i fire 
av landene i Det sørlige Afrika der materi-
ellet brukes. Over 3000 lokale ledere for 
menigheter og kirkelige aktiviteter i 11 land 
i Det sørlige Afrika har til nå fått opplæring 
i One Body. Det er materiellets teologiske 
vinkling, at temaene oppleves aktuelle og 
relevante, henvisningene til Bibelen og det 
inkluderende språket som i evalueringsrap-
porten trekkes fram styrken i One Body.

Følgende sitater er hentet fra rapporten fra 
ledere som har gjennomgått opplæringen:

“Thank God for this program. I am a pastor 
and before this I preached that no Chris-
tian should be sick with HIV and now after 
the training I know I was making a mistake. 
Now I am aware that it is the church that is 
sick and the church members that are sick. 
Individually I have benefitted, my preaching 
has changed and my attitude to the sick is 
different – I can use the scriptures to deal 
with HIV and AIDS”

“Those people that were known or sus-
pected of being HIV positive were called dif-
ferent names, and as a result they stopped 
coming to church. Now with training these 
names are no longer used and people are 
slowly coming back to the church. Priests 
themselves used language that was not ap-
propriate but are now sensitized and have 
changed their approach.”

One Body: 
kamp mot stigmatisering
Det er 30 år siden hivepidemien startet, og et godt tidspunkt for å se seg 
tilbake og reflektere rundt utviklingen i stigmatiseringen som samfunnet 
og kirken har drevet mot de hivpositive. Har vårt arbeid bidratt til et bedre 
liv for de som er rammet av sykdommen?
Av: Jan Bjarne Sødal
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““There is a change in attitude so more peo-
ple are willing to go for testing as they now 
feel able to talk openly, because there is less 
stigma and discrimination. This has led to 
the formation of a support groups which was 
encouraged by some of the churches.”

Disse uttalelsene kan ikke utelukkende 
tilskrives One Body. I et lokalsamfunn er det 
alltid flere faktorer som spiller inn. Og på 
mange steder kreves det et enda mer lang-
siktig arbeid og oppfølging. Men uttalelsene, 
videreformidlet av en ekstern evaluator, 
viser noe av det som allikevel allerede faktisk 
skjer av oppnådde resultater og det enorme 
potensialet som dette arbeidet har. 

I 2011 møtte jeg selv en kvinnegruppe i 
Swaziland som hadde brukt og arbeidet 
med One Body. Jeg inviterte dem til å dele 
noen av sine tanker og erfaringer. De første 
snakket om viktigheten av å ta seg av barn 
som er blitt foreldreløse på grunn av hiv. Et 

sentralt, men allikevel på mange måter et 
ufarlig tema. Så var det en som fortalte at 
hun selv har barn som lever med hiv. Hiv ble 
brakt ett hakk nærmere. Til sist var det en 
kvinne som fortalte at hun selv er hivpositiv, 
og hadde mistet mannen sin på grunn av 
hiv. Tidligere hadde hun bare fortalt det til et 
par personer. Så dette var første gangen hun 
fortalte det til hele gruppen. I et ikke-stig-
matiserende miljø gir det nye muligheter 
for å bli møtt med støtte og omsorg, 
og få en bedre livskvalitet. Det er målet 
med One Body.

The OneBody material was an eye-opener. We as leadership bring the word 
of condemnation or judgment to people instead of words of hope – here we 
found the side of the gospel that talks of hope, love, encouragement.

Materiell med teologisk og erfar-
ingsbasert refleksjon knyttet til hiv 
i sammenheng med gudsbilder, 
seksualitet  og kirken.

Materiellet finnes på www.norkr.no

ONE BODY
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- Det er vanskelig å komme til et nytt land, 
nytt språk og uten å kjenne noen, sier Yo-
hannes Teffera. Han er pastor i den etiopiske 
menigheten, som nå består av 70 medlem-
mer.  - Hit kan du komme til gudstjeneste 
på ditt eget språk og samtidig få et nettverk, 
forteller han.

Menigheten er en av migrantmenighetene 
Flerkulturelt Kirkelig Nettverk samarbeider 
med, og har deltatt i flere av initiativene 
som ble tatt i 2011. Teffera legger spesielt 
vekt på innsamlingsaksjonen til Afrikas Horn 
og Papirløse-kampanjen som viktige tiltak i 
menigheten. - Etiopia vil alltid være i tanker 
og hjerter. Derfor vil vi gjøre det vi kan når 
noe oppstår. Så da tørkekatastrofen ram-
met gjorde vi det eneste mulige: bønn og 
innsamling. Sammen med flere migrantme-
nigheter i byen samlet de inn 30 000 kr som 
gikk til Kirkens Nødhjelps arbeid i katastro-
feområdet.

Etiopiske asylsøkere i telt utenfor Oslo Dom-
kirke, Papirløse-kampanjen, tørkekatastrofen 

på Afrikas Horn og nå returnering av flere 
etiopiske flyktninger. Det har vært et tøft år 
for menigheten. - Nå er vi mest bekymret 
for barna som står i fare for å bli sendt hjem. 
Noen av dem har bodd her store deler av 
livet sitt. Jeg synes det er brutalt å sende 
dem til et land som er økonomisk og politisk 
ustabilt, og der de ikke kjenner språk og 
kultur.

Likevel beholder pastoren håpet. - Det er 
viktig for oss å beholde håpet. Ingenting 
er umulig for Gud. Denne situasjonen er 
ekstremt vanskelig, og håpet virker som lite 
og langt unna. Men som kristne vet vi at det 
alltid finnes, bare tenk på David og Goliat. 
Ingenting er håpløst.

2012 starter som et tungt år for mange etiopiere som bor i Norge. Den 
evangeliske etiopiske menigheten i Oslo har vært gjennom mange ut-
fordringer det siste året, men finner styrke i fellesskap med andre migrant-
menigheter.

Håp, tross alt

Kirker og kirkelige organisasjoner 
som ønsker å jobbe for inkluderende 
fellesskap i kirken, og bidra til inklu-
dering i samfunnet for øvrig både 
lokalt og nasjonalt. 

FLERKULTURELT KIRKELIG NETTVERK

Av: Hege M. Andersen
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I 1994 besøkte Norges ambassadør til 
Sudan, Per Haugestad, Juba. Der ble han 
kontaktet av kirkeledere som ønsket kontakt 
med kirker utenfor Sudan. Ambassadøren 
sendte beskjeden via Utenriksdepartementet 
til Kirkens Nødhjelp, og dette resulterte i at 
den første delegasjonen fra NKR besøkte 
Sudan i 1995. Dette var begynnelsen på 
forholdet mellom Sudan Council of Churches 
(SCC) og NKR, som i hovedsak har bestått 
av årlige pastoralkonferanser i henholdsvis 
Norge og Øst-Afrika fra 1996 til 2004. Fra 
2001 var NKR representert i Sudan Ecu-
menical Forum (et forum som ble initiert av 
Kirkenes Verdensråd), men den direkte rela-
sjonen mellom NKR og SCC stilnet noe etter 
den siste pastoralkonferansen. I november 
2011 reiste så en delegasjon fra Norge til 
Juba, bestående av Else-Britt Nilsen, Tor B. 
Jørgensen, Marit Kromberg, Ørnulf Steen og 
Tor Kristian Birkeland.

Formålet med reisen var for det første å 
gjenopplive relasjonen til SCC. Men en 
relasjon mellom NKR og SCC er en ubalan-
sert relasjon – den ene parten opplever til 
stadighet vold og undertrykkelse, mens 
den andre parten opplever fred, frihet og 
overflod. Reisen hadde således et annet 
viktig formål, nemlig å forsøke å identifisere 
områder hvor NKR kan være en støttespiller 
i fredsarbeidet som SCC gjør, med et særlig 
fokus på kvinnenes innsats.

Vi møtte kirkeledere fra både Sudan og 
Sør-Sudan og fikk innblikk i et imponer-
ende samhold mellom kirkesamfunnene. 
Kirkeledere delte med oss fra sin hverdag, 
og vi fikk høre flere sterke historier. Det var 
tydelig – i møte med både kirkeledere og 
myndighetspersoner – at kirkene i Sør-Su-
dan utgjør en betydelig rolle i oppbygging-
en av samfunnet, og at myndighetene ofte 
er avhengige av kirkenes innsats når lokale 

konflikter tilspisser seg. Det er ofte menn 
som spiller sentrale roller i slike situasjoner, 
ettersom det er menn som har lederpo-
sisjonene i kirkene. Kvinnene vi møtte ga 
uttrykk for frustrasjon for nettopp dette. De 
fortalte at godt kvalifiserte kvinner med lang 
erfaring ofte ikke slipper til i lederposisjoner. 
På tross av dette gjør de det de kan for å 
bygge freden i landet. Et godt eksempel på 
kvinnenes fredsarbeid er ”Voice of women 
for peace and faith,” en gruppe kristne og 
muslimske kvinner i Juba som har valgt å 
arbeide aktivt sammen for en bedre fremtid. 
Av alle oppgavene de har identifisert, har de 
valgt å prioritere fredsbygging, beslutnings-
påvirkning, og forebygging av vold mot 
kvinner. De møtes tidvis i moskeen, tidvis i 
kirka, og kjemper en felles kamp for en felles 
fremtid. Denne type virksomhet bidrar til å 
bygge opp sivilsamfunnet i Sør-Sudan, og 
til å bygge ned barrierer mellom religiøs 
tilhørighet. Andre kvinnegrupper engasjerer 
seg i traumebearbeidelse, opplysningsarbeid 
om rettighetene til kvinner som sitter i 
fengsel, og bevisstgjøring rundt problemer 
ved å gifte bort jenter i for ung alder.

Vår utfordring i møte med dette er å finne 
frem til hvordan vi på best mulig måte 
kan slutte opp om det gode arbeidet som 
gjøres av våre søsterkirker. Det er også en 
utfordring å stimulere til refleksjon rundt 
kjønnsspørsmål i kirkesammenheng. Dette 
kan bare gjøres gjennom god dialog, som 
igjen forutsetter en god relasjon.

Sammen for fred

“

Krig har preget Sudan mer eller mindre siden landet fikk sin uavhengighet 
i 1956. Sør-Sudan ble sitt eget land 9. juli 2011 og måtte begynne å bygge 
en stat omtrent fra grunnen av. Dette er tiden for å stå sammen med våre 
søsterkirker, både i Sør-Sudan og Sudan.

Kirkene i Sør-
Sudan utgjør en 
betydelig rolle i 
oppbyggingen 
av samfunnet. 

Av: Tor Kristian Birkeland

KIRKELIG FREDSPLATTFORM

Møteplass for fredsengasjementet i 
Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp, 
Digni, Caritas Norge og Mellomkirke-
lig råd i Den norske kirke.
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Dissenterlovskomiteen konkluderte i 1959 at 
vi ikke i overskuelig framtid ville få et antall 
muslimer i Norge som gjør det aktuelt for 
dem å organisere seg.  8-10 år senere startet 
arbeidsinnvandringen fra Pakistan for alvor. 
Det er selvsagt ingen grunn til å bebreide 
noen for ikke å ha forutsett dette.

Konsekvensen har blitt at forholdet mel-
lom stat, storsamfunn, individet, religion 
og livssyn står oftere på dagsorden både i 
den politiske debatt og i samfunnsdebatten 
generelt.

Hvilken rolle skal tro og livssyn ha i det 
offentlige rom? Hvordan forholde seg når 
religiøst begrunnede moral- og livsstils 
krav avviker fra de generelle holdningene 
i samfunnet? Hvordan skal ulike mennesk-
erettigheter balanseres mot hverandre når 
de tilsynelatende kan være i konflikt med 
hverandre? Kan staten stille ideologiske 
vilkår for tilskudd til trossamfunn?

Ansvaret for ulike deler av politikken overfor 

tros- og livssynssamfunn er spredt på uilke 
departementer. Behov for en samordnet og 
helhetlig tros- og livssynspolitikk har vært 
etterlyst av bl.a. Norges Kristne Råd (NKR). 
Regjeringen har nedsatt et bredt sammen-
satt utvalg under ledelse av Sturla Stålsett.  
Utvalget skal levere sin innstilling i løpet av 
2012.

NKR har levert et omfattende notat til utval-
get med gjennomgang av våre synspunkter 
på sentrale punkter i utvalgets mandat.  I 
tillegg har vi på forespørsel levert annet ma-
teriale til utvalget, hatt møter med utvalget 
og deltatt i paneldebatter.  Nå forbereder 
vi oss på den videre prosess, mens vi venter 
på………..

De siste 50 år har det norske samfunnet gjennomgått store endringer. Ikke 
minst er det store kulturelle og religiøse mangfoldet blitt synliggjort i en 
grad det var vanskelig å forutse ved begynnelsen av denne perioden.

Mens vi venter på Godot    
Stålsett-utvalget

Av: Dag Nygård

RELIGIONSPOLITIKK

Religionspolitisk utvalg er et faglig 
utvalg som utreder og arbeider med 
religionspolitiske saker for styret.
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Årets Rådsmøte betso av 83 deltakere, som 
var delegater fra 17 medlemssamfunn, obser-
vatører, representanter fra kirkelige organ-
isasjoner og gjester. Etter pressedekningen å 
dømme var valg av ny styreleder den største 
nyheten. Søster Else-Britt Nilsen fra Den katol-
ske kirke avløste metodisten Svein Jacobsen 
Veland som leder av et samlet kristen-Norge, 
og det i selveste Erkebispegården. Dette ble 
lagt merke til og åpnet for muligheter til å nå 
ut med et økumenisk budskap.

Rådsmøtet debatterte mål for årene 2011-
2013 med særlig vekt på tiltak for å øke 
gudstjenestedeltakelsen, styrke det lokaløku-
meniske arbeidet og arbeidet for at NKR skal 
legge premisser for samtalen om religionens 
plass i samfunnet. Rådsmøtet ønsket Den 
etiopisk ortodokse kirken i Norge velkommen 
som medlem.

Delegater fra Unges Rådsmøte, deltok for 
første gang. De møtte med talerett og brukte 
den til innspill og spørsmål om hva kirkene 
forventer av de unge. Unges Rådsmøte er 
kommet for å bli!

22.-23.mars i Trondheim. Bildet viser ny og 
tidligere styreledere. Søster Else-Britt Nilsen og 
Svein Veland.

Rådsmøtet

11.-12 februar 2011 ble Unges Rådsmøte 
arrangert for første gang i historien. Det 
skjedde på Gulsrud leirsted, Vikersund, med 
delegater fra Den Evangelisk-Lutherske frikirke, 
Den katolske kirke, Frelsesarmeen, Svenske 
kyrkan, Den norske kirke, Changemaker og 
Metodistkirken. 

På programmet sto foredrag fra gener-
alsekretær i Ecumenical Youth Council in 
Europe Kristine Jansone, kommisær fra Kirkenes 
Verdensråd Nikos Kosmidis, religionssosiolog 
Lars Eriksen, Marianne H. Brekken fra Change-
maker og Trygve Jordheim fra Vårt Land. 
Lemma Desta fra NKR holdt bibeltime, og 
gudstjenestene var ledet av Jan Bjarne Sødal og 
gitarist Ulla Käll, i Taizétradisjon. 

Gjennom møtet ble det blant annet drøftet hva 
vi som delegater på Unges Rådsmøte legger i 
økumenikk, hvordan vi ser på situasjonen for 
kristne i samfunnet i dag og hvilke bønner vi 
har til våre kirkeledere.

11.-12. februar på Gulsrud leirsted ved Vikersund. 
Bildet viser deltakere som ved håndavtrykk aks-
jonerer for en effektiv våpenhandelavtale.

Unges Rådsmøte
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Rådsmøtet i mars 2011 kom med en ut-
talelse der de ba regjeringen om å løfte 
tematikken rundt religionsfrihet i internas-
jonale fora. Denne uttalelsen ble oversendt 
utenriksminister Jonas Gahr Støre og skapte 
oppslag i avisen Vårt Land da ministeren tak-
ket for engasjementet, hevdet han var enig 
og lovte å ta kontakt for videre samarbeid.

I september var Norges Kristne Råd invit-
ert til samtale hos utenriksdepartementet. 
Der ble det tid til å samtale om flere tema, 
som religiøse organisasjoners medvirkn-
ing i arbeidet med å fremme respekt for 
religionsfrihet og konvertitt-saken. Møtet 
skapte igjen oppslag i media, og NKR fikk 
skryt av utenriksministeren på sosiale medier 
(Facebook).

Det er lett å tenke at uttalelser og saksdokumenter forblir liggende på en 
harddisk, i beste fall lagt ut på en nettside. I 2011 har vi tydelig erfart at 
slike dokumenter kan ha reell effekt, de kan få oppmerksomhet og skape 
endring.

Det nytter - de lytter!
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Samlingen ga rom til å gjøre dypdykk i 
fredstematikker, dele erfaringer, ideer og 
utfordringer, og sette sitt preg på KVs videre 
arbeid for fred.

International Ecumenical Peace Convocation 
var en avslutning og feiring av «Tiåret mot 
vold» som har preget kirker verden over. I 
forkant og på selve Convocation var «rettfer-
dig fred» stikkordet. Kirkelig Fredsplattform 
i Norges Kristne Råd bidro inn i forarbeid 
med teologisk refleksjon rundt rettferdig fred, 
som munnet ut i «An Ecumenical Call to Just 
Peace».

Den norske delegasjonen på Convocation   
mobiliserte særlig på temaet våpenhandel. 
Både gjennom fagseminarer, nettverksmøter, 
og underskriftskampanje ble behovet for en 
sterk og robust internasjonal våpenhandel-
savtale løftet fram. Dette er i etterkant fulgt 
opp gjennom KV og er blitt en global 
kampanje inn mot FN-systemet der det 
forhandles om en våpenhandelsavtale.

Budskapet fra underskriftskampanjen gjelder 
derfor minst like mye fortsatt: 
Vær med og gi et håndtrykk for fred!

Et håndtrykk for fred

I mai 2011 inviterte Kirkenes Verdensråd (KV) til global fredskonferanse i Kingston, 
Jamaica. Over 1 000 representanter for kirker og kirkelige organisasjoner deltok. 

Bilder:
Kampanjen for sterk og effektiv våpenhan-
delsavtale får bred støtte på Jamaica. Her av 
Olav Fykse Tveit, Kjell Magne Bondevik, Joyce 
Nima, Iselin Jørgensen og Guro Almås.
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Styret
Styret består 31.12.11 av følgende personer:

Else-Britt Nilsen (leder),
Oslo katolske bispedømme, 
Terje Aadne (nestleder),
Det Norske Baptistsamfunn

Arnfinn Løyning, Den Evangelisk Lutherske 
Frikirke
Øyvind Gaarder Andersen, Pinsebevegelsen
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke
Olav Lerseth, Hellige Nikolai Ortodokse 
menighet, på vegne av gruppen av 
ortodokse menigheter
Øyvind Helliesen, Metodistkirken
Helga Haugland Byfuglien, Den norske kirke
Anne Karin Kristensen, Den norske kirke
Hans Rogstad, Oppdal Kristne Senter på 
vegne av gruppen av frittstående 
menigheter
Jarle Råmunddal, 
Det Norske Misjonsforbund
Clive Adams, Frelsesarmeen
Erland Søderstrøm, Svenska Margareta-
førsamlingen, på vegne av gruppen av 
utenlandsmenigheter.

De seks først nevnte styremedlemmer utgjør 
styrets arbeidsutvalg.  

Styret har hatt fire møter og behandlet 49 
saker. 

Medlemmer
Rådet har pr 31.12.11 følgende medlemmer 
og observatører:

Den Anglikanske kirke i Norge
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den Katolske Kirke
Den norske kirke
Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Nikolai 
menighet
Den tyske menighet i Norge
Det Greske Ortodokse Samfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Misjonsforbund
Den serbisk ortodokse kirke i Norge - Hl. 
Vasilije Ostroski menighet
Frelsesarmeen
Guds Menighet, Vegårshei
Metodistkirken i Norge 
Oppdal Kristne Senter  
Oslo kristne senter
Pinsebevegelsen i Norge
Svenska Margaretaförsamlingen
Vennenes Samfunn Kvekerne
Den etiopisk ortodokse kirke i Norge - 
opptatt som medlem ved Rådsmøtet 2011

Observatører
Den finske menighet
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Syvendedags Adventistsamfunnet

Observatører – økumeniske organisasjoner
Kirkens Nødhjelp
Det Norske Bibelselskap
Blå Kors Norge
NORME - Norsk Råd for Misjon og Evange-
lisering
Digni fra 1. juni 2011

Utvalg
Norges Kristne Råd har følgende faste råd 
og utvalg: 

Religionspolitisk utvalg (RPU) (vedtekts-
festet) 
Norsk teologisk samtaleforum (NTSF) og 
Norsk Økumenisk Kontaktutvalg for Kvinner 
(NØKK).  NØKK har gjennom 2011 arbeidet 
med restrukturering og revisjon av sine 
vedtekter.

Administrasjon og forvaltning
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Samarbeidsrelasjoner
NKR er medeier i Kirkens ressurssenter mot 
vold og seksuelle overgrep.  Ressurssenteret 
feiret sitt 15- årsjubileum i Trefoldighet-
skirken 6. november 2011 med HM Kong 
Harald til stede.  NKR arbeider sammen med 
Ressurssenteret om å øke antallet kirker som 
har avtale med senteret.

NKR er medlem av Frivillighet Norge og 
observatør i Kirkens Nødhjelps representant-
skap.

NKR er medlem i Frikirkelig Studiefor-
bund.  Styret fungerer som studieråd.  Ved 
årsskiftet gikk medlemskapet over til det 
fusjonerte Kristelig Studieforbund (K-Stud)

NKR fortsetter sitt medlemskap i Samar-
beidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
(STL).  Gjennom STL har NKR deltatt i drøft-
inger av mange av de samme sakene som 
NKR også har arbeidet med på egen hånd.  
Generalsekretær og spesialrådgiver repre-
senterer NKR i STL.

NKRs observatører i samtalegruppa mellom 
Mellomkirkelig råd for Dnk og Islamsk Råd 
Norge er Nora Stene Preston og general-
sekretær

Sekretariatet følger opp kontakten og sa-
marbeidet med økumeniske råd og kirker i 
Norden og Baltikum samt økumeniske råd i 
Europa og globalt.    

Økonomi
Regnskapet for 2011 viser et underskudd på 
kr.5 921,13 etter avsetninger. Finansinntek-
tene utgjør kr. 56 513,82.  Det gir et samlet 
årsresultat på kr. 50 592,69.  Regnskapet for 
2011 er satt opp under forutsetning av fort-
satt drift. Etter styrets mening gir regnskapet 
et rettvisende bilde av den økonomiske 
situasjonen i Norges Kristne Råd.  Styret 
har vedtatt at årets resultat legges til rådets 
egenkapital.  Å sikre finansiering av ulike 
prosjekter krever mye arbeid, og mange 
av NKRs aktiviteter er sårbare pga. avhen-
gigheten av ekstern finansiering av mange 
av tiltakene.  Virksomheten forurenser ikke 
det ytre miljø.  Virksomheten oppfyller like-
stillingslovens krav til ikke-diskriminering.

NKRs Stab 

Ørnulf Steen, 
generalsekretær

Dag Nygård, 
spesialrådgiver

Karin R. Thompson, 
kontorleder i 80 % stilling.

Lemma Desta, 
prosjektleder for Flerkulturelt kirkelig 
nettverk fra 1. april.

Iselin Jørgensen, vikar som prosjektleder for 
Fredsplattformen frem til 1. august 2011

Tor Kristian Birkeland, Prosjektleder for Fred-
splattformen fra 27. september 2011 

Kristine Hofseth Hovland, prosjektleder 
Global Info.

Jan Bjarne Sødal, prosjektleder for arbeidet 
med hiv og aids. 

Hege Merete Andersen, informasjons-        
medarbeider (50 %) fra 1. august 2011 

Bjørg Haugstulen, regnskapsfører i ca. 33 % 
stilling

NKR er representert ved ulike anledninger i 
medlemssamfunnene gjennom sine ansatte 
og ved styreleder.

Sekretariatet holder fortsatt til i Kirkens hus i 
Rådhusgt. 1-3 i Oslo og er samlokalisert med 
Frikirkelig Studieforbund, Norsk Kristelig 
Studieråd som fra 1. januar 2012 er fusjonert 
til Kristelig Studieforbund (K-Stud), Samar-
beidsrådet for tros- og livssynssamfunn og 
Stiftelsen Karibu. 
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NKR i media

Kristne Arbeidere, nr.3 2011

Vårt Land, 2.12.2011

Vårt Land, 24.11.2011

Vårt Land, 28.10.2011

Vårt Land, 2.12.2011

Dagen, 27.11.2011
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Det forplikter medlemssamfunnene i Norges 
Kristne Råd. Bunnlinjen er at vi anerkjenner 
hverandre som søsken – i all vår forskjellig-
het, med Gud som Far og Jesus som bror.  

Hvordan snakker vi om dette fellesskapet? 
Vi vil at kirkene omtaler NKR som “vi”, ikke 
“de”, som et integrert fellesskap som alle 
er en bærende del av.   Strukturen Norges 
Kristne Råd er kirkenes redskap til å fremme 
fellesskapet dem i mellom. Medlems-
samfunnene bekrefter dette gjennom 
deltakelse og handling, både når NKR er 
møteplass og når det er en aktør i 
samfunnet. NKR er kirkene sammen.  
Ansvaret for å få til dette ligger både hos 
medlemskirkene og hos sekretariatet.  
Sammen har vi et økumenisk leder-
ansvar som består i å være lydhøre for hva 
medlemssamfunnene er opptatt av og å 
identifisere felles utfordringer som kan 
bringes inn på arenaen.  Slik forankrer vi de 
ulike mål og tiltak i et felles eierskap.

Det er enklest å være sammen når NKR 
er en arena der vi møtes for å bli kjent, 
utveksle synspunkter og lære å respektere 
hverandre.  Men visjonen uttrykker også en 
forventning om felles handling.  Det er 
krevende når NKR er en aktør og 
kirkene skal handle sammen.  Felles 
handling avhenger av at vi prioriterer å 
bruke tid på den felles arenaen.  Den er et 
sted for å bryne seg på hverandres ståsteder 
og utforske det som er felles rom. Og å 
respektere de grensene som finnes.

Kirkene sammen er en utfordrende visjon.  Visjonen rommer både gave og  
oppgave.  Gaven er at vi er søsken i troen på den treenige Gud.  Oppgaven 
er at vi sammen skal arbeide for å gjøre dette synlig.

Etterord

Kirkene sammen er del av Guds misjon.  Guds 
misjon er handling.  Gud skaper, holder oppe 
og gjenoppretter – eller forvandler – for å si 
det med tema for Den økumeniske bønne-
uken 2012: Vi skal alle bli forvandlet ved 
seieren i Jesus Kristus, vår Herre.  Gud handler 
i kjærlighet.  Denne kjærligheten er kirkene 
sammen vevet inn i.  Det dreier seg om å være 
der Jesus er – hos de som er utstøtte, de som 
er rammet, de som er utenfor murene. Det 
er der Jesus ble født, der han levde, der han 
døde og oppstod.  Der skjer forvandling, 
gjennom liv i tro, vitnesbyrd i enhet og tjen-
este for fred barmhjertighet og rettferdighet.  

Ørnulf Steen,
Generalsekretær
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