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Rådsmøte 2019
PROGRAM

ONSDAG 20. MARS
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 14.15

14.15 – 14.45
14.45 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.00
18.30 – 20.30

Registrering
Åpningsgudstjeneste. Tema: Enhet og bønn
Sigmund Kristoffersen, Pinsebevegelsen
Musikk og ledelse v/repr. fra Frelsesarmeeen
Lunsj
Forhandlinger
Sak 1: Godkjenning
Sak 2: Konstituering
Sak 3: Leders tale: Terje Aadne
Sak 9: Uttalelser
Gruppe- og plenumssamtaler
Sak 4: Årsmelding 2017 og 2018
Sak 5: Årsregnskap 2017 og 2018
Sak 6: Vedtektsendringer
Kaffe- og fruktpause
Mottagende økumenikk
Foredrag v/Olle Kristenson, direktør Ekumenisk teologi, Sveriges Kristna Råd
Kort respons
Pause
Beveg byen
Joakim Magnes, Ungdom i Oppdrag og Fred Håberg, Join good forces innleder
Middag, Scandic St. Olavs plass
Utdeling av Økumenikkprisen 2019
Sang ved Anne Mari Schiager Topland
Kåseri ved Henrik Syse

TORSDAG 21. MARS
09.00 – 09.15
09.15 – 11.00

Morgebønn. Tema: Unity and justice
Fader Alexandros Loukatos, Den greske orthodokse menighet
Døpt til å være én kropp: Åndens enhet i gjestfrihetens hus
Foredrag ved Terje Hegertun, professor i systematisk teologi, MF Vitenskapelig
Høyskole
Responser; Bernt Eidsvik (Den katolske kirke) og Berit Hagen Agøy (Den norske

kirke), samtale
11.00 – 11.45 Lunsj
11.45 – 13.30 Forhandlinger
Sak 7: Handlingsplan 2019-2021
Sak 8: Budsjett
Sak 10: Fastsetting av kontigent 2020-2021
Sak 9: Uttalelser
13.30 – 14.00 Kaffe- og fruktpause
14.00 – 14.30 Forhandlinger
Sak 11: Valg
14.30 – 15.00 Avslutningsgudstjeneste. Tema: Kirkene sammen
Ingunn Folkestad Breistein, Misjonskirken Norge
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Rådsmøte 2019
Dagsorden

SAK 1:
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Rådsmøte 2019
Deltakerliste
Stemmeberettigede
Den Anglikanske kirke (1)
Den Evangeliske Lutherske Frikirke (4)
Gunnar Johnsen
Stein Vegard Antonsen
Anne Mari Schiager Topland
Marit Ecklo Brevik

Metodistkirken (3)
Knut Refsdal
Johanna Lundereng
Misjonskirken Norge (3)
Øyvind Haraldseid
Ingunn Folkestad Breistein

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (2)
Rolf Ekenes

Oslo Kristne Senter (1)
Roberto Opheim

Den finländska evangelisk-lutherska
församlingen i Norge (1)
Anssi Elenius

Pinsebevegelsen (5)
Jan Eilert Aakre
Kjell Ohldieck
Sigmund T. Kristoffersen
Øyvind Gaarder Andersen

Den greske orthodokse menighet (1)
Alexandros Loukatos
Den katolske kirke (6)
Bernt Eidsvig
Ingrid R. Joys
Ulrik Sverdrup-Thygeson
Unn Madsø
Ewa Bivand
Astrid Bleken
Det Norske Baptistsamfunn (3)
Biak Tha Sung Siang Pum
Magnar Mæland
Terje Aadne
Den norske kirke (17)
Kristin Gunleiksrud Raaum
Berit Hagen Agøy
Kristine Sandmæl
Olav Myklebust
Jan Olav Olsen
Ingjerd Breian Hedberg
Jostein Ådna
Kjetil Drangsholt
Marianne Kjøllesdal Dyrud
Nora Sætre Baartvedt
Den Ortodokse Kirke Hellige Nikolai menighet (1)

Svenska kyrkan i Norge (3)
Per Anders Sandgren
Marie-Anne Sekkenes

DIGNI
Hjalmar Bø
Hellige Olga menighet – Den
russisk ortodokse kirke
Lillian Christin Ulveland
Kirkens Nødhjelp
Lisa Sivertsen
MF Vitenskapelige Høgskole
Terje Hegertun
NORME
Anne Lise Søvde Valle
Sveriges Kristne Råd
Olle Kristenson

Stab
Erhard Hermansen
Dag Nygård
Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge Elin F. Sæverås
Hege Andersen
Karin R. Thompson
Lemma Desta
Den nordisk-katolske kirke
Sindre Fjellestad
Asle Dingstad
Kristin Skjøtskift
Guds Menighet Vegårshei
Erling Myre
Svein Flaten

Ikke-stemmeberettigede

Kvekersamfunnet
Hanne Hognestad
Marit Kromberg

Observatører og gjester
Adventistkirken
Viktor Marley
Blå Kors Norge
Amund Gillebo
Jan Elverum

Den Evangeliske Lutherske Frikirke
Det Serbisk Ortodokse Kirkesamfunn i Norge (2) Terje Solberg
Dan Urdesic
Dragan Jovanov
Den greske orthodokse menighet
Kiriaki Papadopoulou Samuelsen
Frelsesarmeen (2)
William Cochrane
Det Norske Bibelselskap
Andrew Hannevik
Paul Erik Wirgernes
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Rådsmøte 2019
Vedtekter
Vedtatt på konstituerende rådsmøte 31. mars 2006.
Endret i Rådsmøte 24.-25. mars 2009 og 16.-17. mars 2015

§1

Rådets fundament
NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som
kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som
skaper, frelser og livgiver.

§2

Rådets formål
Rådets formål er å:
fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne
kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.
fremme forståelse for kristen tro, moral og kultur i samfunnet og styrke kristent nærvær i
det offentlige rommet.
fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og globalt.
fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på
alle plan.
arbeide for å bryte ned barrierer mellom mennesker og skape rettferdighet og fred.
arbeide for å verne skaperverket mot ødeleggelse for at alle kan erfare livets fylde.
ivareta medlemmenes felles interesser overfor det offentlige og å være et kontakt ledd og
bistå medlemmene i felles spørsmål av juridisk og forvaltningsmessig art i forhold til det
offentlige.
medvirke internasjonalt til å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne
trossamfunn.
delta i økumeniske organisasjoner og i interreligiøse organer og sammenhenger, samt
representere rådet i disse.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

§3

a.
b.
c.
d.

§4

4.1
a.
b.
c.

Medlemskap og andre tilknytningsformer
Kristne kirker og trossamfunn og grupper av disse, som samlet har mer enn 1000
medlemmer, kan bli medlem. Rådsmøtet kan, etter innstilling fra styret, gjøre unntak fra
kravet om 1000 medlemmer dersom spesielle forhold tilsier det.
Kristne kirker og trossamfunn og gruper av disse, som samlet har mer enn 1000
medlemmer, kan få observatørstatus. Styret kan gjøre unntak fra kravet om 1000
medlemmer dersom spesielle forhold tilsier det.
Felleskirkelige organisasjoner kan få observatørstatus.
Både medlemmer og observatører betaler kontingent i henhold til vedtatte satser.
Rådsmøte
Innkalling til rådsmøte
Ordinært rådsmøte holdes én gang hvert annet år innen utgangen av mars.
Ekstraordinært rådsmøte holdes når styret innkaller til det eller når minst 1/3 av
medlemssamfunnene krever det.
Innkalling til rådsmøte sendes ut 4 måneder før møtet finner sted og eventuelle forslag til
vedtektsendringer skal følge med denne. Sakspapirer sendes ut en måned før rådsmøte
avholdes. Saker som medlemssamfunn ønsker behandlet på ordinært rådsmøte sendes
styret innen 1. januar.
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4.2
a.

Deltakelse på rådsmøte
Medlemmer representeres som følger på rådsmøte:
Antall medlemmer
1000-3000
3001-8000
8001 -15000
15001-30000
30001-60000
60001-

Antall representanter
1
2
3
4
5
6

Medlemstall for de enkelte samfunn baseres på sist kjente tall for beregning av
offentlig tilskudd med mindre annet grunnlag er fastsatt av styret.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
4.4
a.
b.

§5

5.1

Grupper av kristne kirker og trossamfunn med minimum 1000 medlemmer til sammen,
jfr § 3a, velger av og blant medlemmene én felles representant. Samtlige i gruppen kan
møte med én representant med talerett.
Medlemmer med færre enn 1000 medlemmer kan møte med én representant med talerett.
Den norske kirke kan ha inntil 1/3 av det totale antall stemmeberettigede representanter i
henhold til denne paragraf.
Observatører har møte- og talerett i rådsmøtet, men ikke forslagsrett. Disse kan møte med
inntil 2 representanter hver.
I de tilfeller hvor et styremedlem ikke er representant for sitt medlemssamfunn, har
vedkommende møte- og talerett på rådsmøtet.
Medlemssamfunnene oppnevner ett varamedlem for hver av sine representanter til
rådsmøtet.
Rådsmøtet skal
drøfte utfordringer i kirke og samfunn, og ved behov fatte vedtak.
behandle regnskaper og årsmeldinger.
fastsette kontingenter.
behandle budsjett og planer.
fatte vedtak om vedtektsendringer.
fatte vedtak om opptak av nye medlemssamfunn etter forutgående høring i
medlemssamfunnene.
godkjenne medlemssamfunnenes oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer.
velge styreleder og nestleder. Leder og nestleder kan gjenvelges én gang.
velge valgkomité på tre medlemmer.
velge revisor.
Rådsmøtets beslutningsformer
Vedtak under § 4.3 a fattes på basis av rådets retningslinjer for konsensus ved
beslutninger. Øvrige saker, med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall,
avgjøres ved alminnelig flertall.
Rådsmøtet er beslutningsdyktig med de oppnevnte medlemmer eller vararepresentanter
som er til stede.
Styre og arbeidsutvalg
Styrets sammensetning
Alle medlemssamfunn med over 5000 medlemmer har én representant i rådets styre med
unntak av Den norske kirke som har 3 representanter. Grupper av kirker og trossamfunn
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med over 3000 medlemmer samlet, representeres i styret ved én felles representant pr.
gruppe. Alle medlemmer og observatører har møte- og talerett. Styremedlemmene
oppnevnes av medlemssamfunnene for en periode på 2 år. Hvert styremedlem skal ha et
personlig varamedlem.
5.2

Møtefrekvens
Styret møtes minst 3 ganger årlig.

5.3

Styrets ansvar og oppgaver
Styret
er øverste myndighet mellom rådsmøtene og leder rådet i samsvar med disse vedtekter og
rådsmøtets vedtak.
godkjenner regnskap og budsjett.
forbereder rådsmøtet.
avgir uttalelser i aktuelle saker.
etablerer utvalg.
ansetter generalsekretær og fastsetter instruks for stillingen.
beslutter opptak av observatører.
godkjenner opprettelse av grupper av kirkesamfunn jfr § 3a.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.4

Styrets beslutningsformer
Styret fatter vedtak på basis av rådets retningslinjer for konsensus ved beslutninger, med
mindre annet er bestemt. Budsjetter og andre organisatoriske spørsmål av driftsmessig
karakter avgjøres ved alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten
av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder, eller ved dennes fravær,
styrets nestleder, dobbeltstemme.

5.5

Arbeidsutvalg
Styret velger et arbeidsutvalg av og blant styrets medlemmer til å behandle saker mellom
styremøtene i henhold til fullmakter gitt av styret. Arbeidsutvalget består av styrets leder
og nestleder samt tre av styrets øvrige medlemmer, samt to varamedlemmer. Den norske
kirke skal være representert i arbeidsutvalget.

5.6
a.
b.

Generalsekretær
Generalsekretær ansettes på åremål. Ansettelsen kan fornyes én gang.
Generalsekretær har møte- og talerett i organer etter vedtektene og i andre råd og utvalg
som blir oppnevnt.

§6

Ledermøte
Ledere i de kristne kirker og trossamfunn som er medlem eller observatør, og ledere for
felleskirkelige organisasjoner som er observatører inviteres til et ledermøte minst én gang
i året. I tillegg møter styrets medlemmer og varamedlemmer. Ledermøtet drøfter
utfordringer i kirke og samfunn i henhold til rådets formål. Temaer til drøfting kan
foreslås av styret og av medlemssamfunnene. Ledermøtet ledes av styrets leder.

§7

Religionspolitisk utvalg
Religionspolitisk utvalg er et faglig utvalg som utreder og arbeider med religionspolitiske
saker for styret. Styret kan delegere saker av religionspolitisk art til utvalget. I saker hvor
det ikke oppnås konsensus, oversendes saken styret. I saker med motstridende
interesser mellom Den norske kirke og de øvrige kirker, kan styret om nødvendig
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oversende saken til Frikirkelig forum for videre behandling. Oppnevning av medlemmer
til og fastsetting av retningslinjer for religionspolitisk utvalg foretas av styret.

§8

Frikirkelig forum
Frikirkelig forum består av de medlemssamfunn og observatører som er omfattet av
lov om trossamfunn og har som formål å ivareta særinteresser for disse. Nærmere
retningslinjer for Frikirkelig forum kan fastsettes av styret. Generalsekretær innkaller
til møter i Frikirkelig forum.

§9

Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer fra ulike medlemssamfunn, den konstituerer seg
selv og sitter til over neste rådsmøte. Valgkomiteen innstiller på valg av leder og
nestleder blant de oppnevnte styremedlemmer samt innstiller på valg av revisor. Det
utarbeides egne retningslinjer for valgkomiteen. Generalsekretær innkaller til
konstituerende møte.

§10

Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av medlemssamfunnene senest 6 måneder
før rådsmøtet. Forslag til endring av vedtektene kan også fremmes av styret.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§11

a.
b.

§12

Oppsigelse av medlemskapet og andre tilknytningsformer
Ved oppsigelse av medlemskapet i NKR trer medlemssamfunnets representant(er)
umiddelbart ut av styrende organer. Dette gjelder også observatører.
Oppsigelse som foretas innen 30. juni medfører betaling av kontingent ut kalenderåret.
Oppsigelse som foretas etter 30. juni medfører betaling av kontingent ut påfølgende
kalenderår.
Oppløsning
NKR kan oppløses etter at beslutning om dette er fattet på to etterfølgende ordinære
rådsmøter. Begge beslutninger krever 2/3 flertall. Rådets eiendeler skal tilfalle virksomhet
med tilsvarende formål.
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Rådsmøte 2019
Takt og tone for samarbeidet i Norges Kristne Råd

1.

Vårt økumeniske samarbeid bygger på den basis som er formulert i NKRs fundament, vedtektenes § 1: NKR er
et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner
én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver.

2.

Økumenisk arbeid innebærer også et aktivt ønske om å forstå hverandre og å arbeide seg fram mot en bredest
mulig enighet i teologiske og kirkelige spørsmål. Til dette arbeidet kommer vi som likeverdige parter.

3.

Økumenisk samarbeid bygger på gjensidig respekt for hverandre som kristne kirker og trossamfunn. Dette
innebærer respekt for teologiske læreforskjeller. Økumenisk samarbeid og samhandling innebærer imidlertid
ikke en anerkjennelse av alt i den andres teologi som ”den rette lære”.

4.

I vanskelige teologiske og kirkelige spørsmål søker vi gjennom en åpen samtale å forstå hverandres
standpunkter og tolkningen av Guds Ord. Markering av teologisk uenighet er en del av vårt kirkeøkumeniske
samarbeid.

5.

I kirkeøkumenisk samarbeid respekterer vi de ledere et kirkesamfunn har valgt.

6.

Et økumenisk samarbeid med personer eller kirker og trossamfunn med en annen teologi enn oss selv,
innebærer ikke at vi svekker vår egen teologi og overbevisning eller anerkjenner den andres som fullt ut ”rett
og sann”.

7.

Vårt økumeniske fellesskap bygger på at vi har et gjensidig ansvar for hverandre. Det betyr at vi er villige til å
stå til rette for hverandre, og at vi til en hver tid søker å være åpne og etterrettelige i vårt samarbeid (mutual
accountability).

8.

Det økumeniske arbeid har som mål å forene og skape gode relasjoner mellom våre kirker og trossamfunn.
Vårt arbeid skal derfor ikke brukes til å bekrefte kirkesplittelser. Vi ønsker å være åpne for dialog med
nyetablerte kristne kirker og trossamfunn, slik at økumenisk arbeid kan favne så bredt som mulig og søke å
forene disse bredest mulig.

9.

I vårt land lever ulike kirkeforståelser side om side. Vi bekrefter alle kirker og trossamfunns rett til å
evangelisere uavhengig av kirkesyn. Formålet med evangelisering er å forkynne evangeliet om frelse i Jesus
Kristus. Vi tar avstand fra polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon.

10.

Når en person ønsker å melde seg inn i et trossamfunn, anbefales det mottakende trossamfunn å forsikre seg
om at vedkommende ikke er medlem av annet samfunn eller sørge for at dette medlemskapet opphører. Vi
oppfordrer til gode rutiner i alle kirker ved kirkelige handlinger som involverer personer med ulik
kirketilknytning. I slike tilfeller anbefaler vi et samarbeid mellom de involverte kirkesamfunn.

Med disse punkter har vi som er medlemmer i NKR utdypet hva vi forstår med å anerkjenne hverandre som kristne
kirker og trossamfunn. Vi har også utdypet hvilken forpliktelse vi tar på oss når vi går inn i et økumenisk samarbeid.
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Rådsmøte 2019
Retningslinjer for konsensus ved beslutninger

Jfr. vedtektenes §4.4.a og 5.4 og den generelle kultur som ligger til grunn for organisasjonen

1.

Konsensusbegrepet
NKR er et redskap for kirker og trossamfunn i Norge som arbeider for kristen enhet, inspirert av Jesu bønn:
”Må de alle være ett.” Det innebærer at medlemssamfunnene og de som representerer disse behandler
hverandre med respekt og kjærlighet.
Konsensus er en prosess der vi søker etter en felles oppfatning i et møte uten at vi benytter formell avstemning.
Det er videre en prosess der vi involverer oss i en genuin dialog som er respektfull, og som gjensidig støtter og
styrker hverandre.
Vi har nådd konsensus når ett av følgende skjer:
Alle de som har rett til å være med å fatte beslutninger er enige om et resultat (enstemmig), eller de fleste er
enige. De som ikke er enige aksepterer at de har blitt hørt og at de kan leve med resultatet. På denne måten er
det enighet om at møtet har nådd konsensus.
Konsensusprosedyrer gir rom for å konsultere, utforske, stille spørsmål og reflektere sammen. Å fatte
beslutninger etter konsensusmodellen oppmuntrer også til å lytte til hverandre og utvikle gjensidig forståelse
mellom ulike kirkelige tradisjoner. Det vil som oftest ta mer tid og det krever mye disiplin både fra ordstyrere
og deltakere. Det må være regler som styrer prosessene. Hensikten er primært å komme frem til felles forståel
se heller enn til flertallets vilje.
Enighet om et resultat er ikke begrenset bare til å bekrefte ordlyden i et forslag. Det kan være hva man har blitt
enige om. Men det kan også være at man har nådd konsensus om et annet resultat, inkludert den muligheten at
man er enige om å avslå et forslag, eller om å henvise en sak til ytterligere bearbeiding, eller til å bekrefte at
kirker kan innta ulike posisjoner i forhold til den aktuelle saken.
Ved bruk av konsensusprosedyre regner man med at alle lytter for også å søke etter andres innsikt. Å søke etter
konsensus innebærer en holdning av respektfull forventning siden alle delegater arbeider mot et felles mål.

2.

Noen praktiske regler
Alle deltakere i et møte får utlevert fargede kort (blått og oransje – farger valgt av hensyn til at også fargeblinde
skiller mellom disse to fargene). Kortene benyttes for å gi uttrykk for tilslutning til ideer som blir fremført
(oransje) eller for å markere uenighet (blått). Ordstyrerne kan anmode om bruken av disse kortene ved hvert
innlegg.
Ordstyrerne kan be plenum om å diskutere et spesielt tema i små grupper, bl.a. for å bringe dialogen ut av en
situasjon tilsynelatende uten løsning.
Ordstyrerne kan underveis i dialogen sjekke ut konkrete områder der det allerede er en enighet.
Ordstyrerne må klargjøre handlingsalternativer når konsensus synes vanskelig å oppnå.
Noen spørsmål i en slik situasjon:
Må vi fatte en beslutning i dag?
Kan dette forslaget behandles i den forståelse at noen av medlemmene ikke kan støtte dette?
Har vi stilt de rette spørsmålene?
Det kan oppstå en situasjon hvor det er nødvendig å fatte beslutning. Dette til tross for at møtet er langt fra
konsensus om en sak. I slike tilfeller kan man gå til avstemning dersom 85 % av deltakerne gir sin tilslutning til
dette. Dette må også sees i sammenheng med pkt 3, Sikkerhetsventiler.
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3.

Sikkerhetsventiler
Når et møte søker etter en felles forståelse av veien videre i en sak, er det også nødvendig å sikre at ingen skal
bli presset inn i en uakseptabel posisjon. Alle meninger er verdifulle og når en minoritet, etter å ha lyttet til
og ha gjennomtenkt en sak, ikke kan akseptere det som har blitt møtets oppfatning, understrekes følgende
forhold:

A.

Hva er det konsensus om?
Det kan være konsensus om at det er mulig for medlemssamfunnene å ha ulike standpunkter til en bestemt
sak. Dette kommer frem og bekreftes i ordlyden i vedtaket eller resolusjonen.

B.

Konsensus – ikke alltid enstemmig
Definisjonen av konsensus er ikke begrenset til enstemmighet. Det kan også være konsensus når de fleste er
enige, og de som ikke er enige er tilfreds fordi deres syns punkter har blitt hørt, diskusjonen har vært både
grundig og korrekt og at deres kirke/trossamfunn ikke er omfattet av den enighet som er protokollført
i angjeldende sak.

C.

Anførsel av minoritetenes oppfatninger
Selv om alt er gjort for å nå konsensus, så kan man i enkelte saker allikevel ikke komme til enighet. Dersom
det allikevel er nødvendig å avslutte en sak umiddelbart, vil en mulighet kunne være at møtet aksepterer de
vurderinger som de fleste representantene har gjort, samtidig som noen få står for noe annet. De som ikke er
enige med flertallet, men likevel kan akseptere resultatet, benytter sin rett til å anføre sin mening i en egen
protokolltilførsel.

D.

Forståelse av egenart (Ekklesiologisk selvforståelse)
Når en representant mener at en sak som blir tatt opp strider mot vedkommende kirke/trossamfunns forståelse
av sin egenart, kan representanten be om at saken ikke blir tatt opp til behandling. Dette må da vurderes av
vedkommende representant sammen med andre representanter fra samme eller beslektet kirkefamilie. Hvis det
er enighet om at dette går mot det aktuelle medlemssamfunns selvforståelse, vil saken bli trukket fra sakskartet
for saker det skal besluttes om. Saken vil imidlertid kunne bli drøftet uten realitetsbehandling og både
forberedelsesmateriell og referat fra samtalene vil bli sendt til medlemssamfunnene for studier og
kommentarer.

E.

Et medlemssamfunn kan handle etter selve møtet
Hvis et medlemssamfunn etter at møtet er avsluttet kommer frem til at det ikke kan støtte møtets beslutning,
kan kirken gi offisiell melding om dette til NKR og det vil bli føyd inn i protokollen eller det vil bli informert
om på annen måte. Dette endrer imidlertid ikke selve vedtaket.
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Sak 1
Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAKSANSVARLIG: Terje Aadne
Innkalling til Rådsmøtet ble utsendt 20.11.18
Sakspapirer ble publisert på Norges Kristne Råds nettside 21.02.19
Det har ikke kommet saker som medlemssamfunnene ønsker behandlet på Rådsmøtet.
Forslag til vedtak:
Innkallling og dagsorden godkjent.
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Sak 2
Navneopprop, konstituering
og foretningsorden
SAKSANSVARLIG: Terje Aadne
Navneopprop
Leder foretar navneopprop
Valg av ordstyrere
Anne Lise Søvde Valle
Gunnar Johnsen
Valg av referenter
Elin Finnseth Sæverås
Kristin Skjøtskift
Valg av protokollunderskrivere
Nora Sætre Baartvedt
Roberto Oppheim
Valg av redaksjonskomité
Hege Merete Andersen
Øyvind Gaarder Andersen
Forslag til forretningsorden
1.
Rådsmøtet i Norge Kristne Råd er beslutningsdyktig med de oppnevnte medlemmer eller
vararepresentanter som er til stede. (Vedtektene §4.4.b)
2.
Rådsmøtet velger to ordstyrere. Disse leder forhandlingene inklusive valg.
3.
Til å føre rådsmøtets protokoll velges to referenter.
4.
Til å godkjenne protokollen velges to protokollunderskrivere.
5.
Rådsmøtet vedtar bestemmelser om taletid til delegatene og delegasjonsledere.
Ordstyrerne har rett til å foreslå forkorting av taletid og setting av strek ved inntegnede
talere.
6.
Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne. Det gjelder også forslag til tilføyelser/
endringer av årsmeldinger, virksomhetsplaner, budsjetter, protokolltilføyelser mm.
7.
Vedtektenes § 4.4. om Rådsmøtets beslutningsformer fast slår at ”vedtak under § 4.3 a
fattes på basis av rådets retningslinjer for konsensus ved beslutninger. Øvrige saker, med
unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall, avgjøres ved alminnelig flertall.”
Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
8.
Forretningsorden vedtas av rådsmøtet etter forslag fremmet av styret.
Forslag til vedtak:
Styrets leder foretok navneopprop. Styrets forslag til konstituering og
forretningsorden ble godkjent.
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Sak 3
Leders tale

SAKSANSVARLIG: Terje Aadne
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet har mottatt og drøftet leders tale. Talen og momenter fra samtalen som fulgte, er samlet i
et eget samtalereferat som vedlegges protokollen.
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Sak 4
Årsmelding 2017 og 2018

SAKSANSVARLIG: Terje Aadne
Rådsmøtet for Norges Kristne Råd avholdes annethvert år. Det utarbeides årsmelding for hvert år.
Det legges derfor fram to årsmeldinger for Rådsmøtet.
Styrets årsmeldinger rapporterer til medlemmer, samarbeidspartnere og Kulturdepartementet.
Årsmeldingene skal primært rapportere på måloppnåelse i henhold til vedtatte målsettinger for
perioden.
Styreleder presenterer årsmeldingene.
Saksvedlegg:
Vedlegg 1: Årsmelding 2017
Vedlegg 2: Årsmelding 2018
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet har mottatt og drøftet styrets årsmeldinger for 2017 og 2018. Momenter
fra samtalen som fulgte årsmeldingene er samlet i et eget samtalereferat som vedlegges
protokollen.
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Sak 5
Årsregnskap 2017 og 2018

SAKSANSVARLIG: Karin R. Thompson
Rådsmøtet for Norges Kristne Råd avholdes annethvert år. Det utarbeides årsregnskap for hvert år.
Det legges derfor fram to årsregnskap for Rådsmøtet
Saksvedlegg:
Vedlegg 3: Årsregnskap 2017
Vedlegg 4: Årsregnskap 2018 (revisorberetning ettersendes)
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet har mottatt og behandlet de reviderte årsregnskapene og revisjonsberetningene
for 2017 og 2018.
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Sak 6
Vedtektsendringer

SAKSANSVARLIG: Terje Aadne
Saksvedlegg:
Vedlegg 5: Forslag til nye vedtekter
Det foreslås i hovedsak tre endringer:
1. Ny §4.3i (tidligere §5.5):
velge et arbeidsutvalg av og blant styrets medlemmer til å behandle saker mellom styre
møtene i henhold til fullmakter gitt av styret. Arbeidsutvalget ivaretar styrets oppgaver
overfor det offentlige og består av styrets leder og nestleder samt tre av styrets øvrige
medlemmer, samt to varamedlemmer. Den norske kirke skal være representert i
arbeidsutvalget.
2. Dersom pkt 1 blir vedtatt, vil nummereringen rettes slik at resten av paragraf 4.3 lyder:
j.
k.

velge valgkomité på tre medlemmer
velge revisor

3. Dersom pkt 1 og pkt 2 blir vedtatt, vil tidligere §5.6 Generalsekretær nummereres §5.5 Generalsekretær
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet vedtok de foreslåtte vedtektsendringene.
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Sak 7
Handlingsplan 2019-2021

SAKSANSVARLIG: Erhard Hermansen
Saksvedlegg:
Vedlegg 6: Handlingsplan 2019-2021
Generalsekretær presenterer Norges Kristne Råds organisasjonsutviklingsprosess, som
har ledet fram til forslag til Handlingsplan 2019-21.
Fundament, visjon, hensikt og verdier for Norges Kristne Råd er vedtatt av styret.
Rådsmøtet inviteres til å drøfte Strategisk plan 2019-21 og gi innspill til innhold i hovedpunktene.
Handlingsplanen vil bli ferdigstilt på styremøtet 29.05.19.
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet har mottatt, drøftet og gitt innspill til Norges Kristne Råds Handlingsplan 2019-21.
Momenter fra samtalen som fulgte av presentasjonen, er samlet i et eget samtalereferat som
vedlegges protokollen. Handlingsplan 2019-21 ferdigstilles på styremøtet 29.05.19.
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Sak 8
Budsjett

SAKSANSVARLIG: Karin R. Thompson
Saksvedlegg:
Vedlegg 7: Budsjett 2019-2021
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet har mottatt og behandlet budsjettet for perioden 2019-2021.Vedtas endelig av styret
29.05.2019.
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Sak 9
Uttalelser

SAKSANSVARLIG: Erhard Hermansen
Saksvedlegg:
Forslag til uttalelser ettersendes.
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet har mottatt og behandlet uttalelsene foreslått av styret.
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Sak 10
Fastsetting av kontigent 2020-2021

SAKSANSVARLIG: Terje Aadne
Saksvedlegg:
Vedlegg 8: Oversikt over gjeldende og forslag til nye kontingentsatser
Den modellen som ble vedtatt ved fusjonen mellom Norges Frikirkeråd og Norges Kristne
Råd i 2006 baserer seg på intervaller i medlemstall. En av forutsetningene den gang
var at den samlede medlemskontingenten skulle tilnærmelsesvis være på samme nivå
som summen av kontingenten til de to fusjonerende organisasjonene.
Intervaller for kontigentberegning:
Antall medlemmer <1000

1001 3000

3001 5000

5001 8000

8001 20 000

20 001 - 40 001 40 000 60 000

Kr.

4000

2000

4000

10 000

20 000

15 000

5000

Sum i h. h. til
medlemstall 2006

4000

6000

10 000

20 000

40 000

55 000

5000

60 001+

Siden 2010 har kontingenten blitt justert tilnærmet utviklingen i konsumprisindeksen
fra Statistisk Sentralbyrå.
Observatørsamfunn betaler 75% av den kontingent de skulle ha betalt som medlemmer.
Felleskirkelige observatørorganisasjoner betaler en fast avgift som indeksreguleres
på samme måte som ordinære kontingenter.
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner at medlemskontingenten for 2020 og 2021 økes med 4,5 % i forhold til
inneværende periode.
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Sak 11
Valg

SAKSANSVARLIG: Valgkomité (Jarle Skullerud, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Johanna
Lundereng, Metodistkirken, Kjetil Drangsholt, Den norske kirke).
Saksvedlegg:
Vedlegg 9: Valg
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner medlemskirkenes oppnevnte styremedlemmer.
Rådsmøtet velger revisorfirmaet AS Revisjon som revisor.
Rådsmøtet velger følgende medlemmer til valgkomité for Rådsmøtet 2021:
Jan Eilert Aakre, Pinsebevegelsen
Kjetil Drangsholt, Den norske kirke
Johanna Lundereng, Metodistkirken
Rådsmøtet velger følgende medlemmer til styreleder og nestleder
Leder:
Berit Hagen Agøy
Nestleder:
Øyvind Haraldseid
Rådsmøtet godkjenner medlemskirkenes oppnevnte medlemmer til øvrige organ.
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Vedlegg 1:
Årsmelding 2017
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Økumenikk - viktigere enn
noen gang
Norges Kristne Råd (NKR) er en del av den økumeniske bevegelsen.
Denne har alltid stått for verdier som respekt, åpenhet, solidaritet, tro på
internasjonalt samarbeid, omsorg for andre og vern om skaperverket.

I dag virker det som andre trender er på
frammarsj: Egoisme, nasjonalisme,
isolasjon, polarisering, kontroll, strengere
grenser og kortsiktige interesser - ofte
målbåret i et hat-språk og en oss-mot-demretorikk som spiller på frykt. Vi fortsetter å
bygge murer, men vi trenger det motsatte,
broer. Vi trenger å styrke vår opplevelse av å
være én menneskehet som deler én verden.
Dette er grunnen til økumenikkens engasjement - teologisk, praktisk og politisk - i
saker som tro og skaperverk, flyktninger,
menneskerettigheter, moderne slaveri,
teologisk samtale, våpenhandel, vold og
overgrep, religionsfrihet og tros- og livssynsdialog.
Tre overbevisninger er tydelige for oss: For
det første: Økumenikk er viktigere enn noen
gang. For det andre: Kirkene kan gjøre en
forskjell. Vi representerer mange nok til det
og vi tilbyr et annet språk, andre innfallsvinkler, en overbevisning om at vi har et
kall til å bidra og ikke minst et håp om at
verden kan ledes i en bedre retning. Og for
det tredje: Vi trenger hverandre, vi trenger
å stå sammen som kirker og hente styrke i
hverandre.
I innledningen til NKRs handlingsplan står
det: «Vi tror at Kristus kaller oss til å leve
og vandre sammen i forsonet fellesskap, slik
at verden får se og tro at rettferdighet og
fred er mulig fordi det er Guds gave til
verden. Den ene Gud (…) kaller oss til å
vitne sammen som kristne pilegrimer om
den hellige og rettferdige fred.» Dette ligger
til grunn for NKRs visjon om at kirkene
sammen fremmer liv i fellesskap og
forsoning, i kirkene og i samfunnet. I dette
perspektivet skal NKR være et verktøy for
kirkene som har til hensikt å tjene, inspirere
og utfordre kirkene på deres vei mot et
dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og

samhandling.
Derfor vil NKR den kommende perioden ha
hovedfokus på noen strategiske områder:
• ta aktivt del i samtaler om kirkens misjonsoppdrag og formidling av kristen tro
• være en tilrettelegger for åpne og fleksible
nettverk
• være en pådriver for å fremme økumenikk
og interreligiøs dialog og samhandling
• styrke, utruste og mobilisere kirkene i
Norge til engasjement og handling for
global rettferdighet
• være en konstruktiv aktør i utformingen
av ny tros- og livssynspolitikk
• legge til rette for teologisk dialog som
fører til økt innsikt og gjensidig forståelse
• arbeide for at kirkene utvikler sterkere
forpliktelser og relasjoner seg imellom
Dette årsskriftet har to deler: I den første
delen finnes rapporter fra NKRs virksomhet
i 2017. I denne følger vi de sju hovedpunktene i periodens handlingsplan.I den andre
delen har vi samlet tekster av litt forskjellig
karakter: Her finnes taler, artikler, innlegg
fra ulike møter, blogginnlegg og uttalelser
fra NKR. Noe av dette er hentet fra
Rådsmøtet 2017, mens annet er hentet
fra andre sammenhenger. Denne delen av
årsskriftet gir et godt bilde av mangfoldet i
aktiviteter som NKR er involvert i.
Vi mener at årsskriftet gir et godt bilde av
NKRs virksomhet og er takknemlige for
tilbakemeldinger på både innhold og form.
Terje Aadne, styreleder
Knut Refsdal, generalsekretær
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Formidling av kristen tro
i dag
MÅL 2017-2019

.........................................
Norges Kristne Råd
skal ta aktivt del i
samtaler om kirkens
misjonsoppdrag og
formidling av kristen
tro, lokalt, nasjonalt
og globalt.

Det er viktig for NKR å «fremme forståelse for kristen tro, moral og
kultur i samfunnet og styrke kristent nærvær i det offentlige rommet» og
å «fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og
globalt», som det heter i vedtektene.
Med bakgrunn i dette vil NKR være en
bidragsyter i samtalene om hvordan kristen
tro formidles og kommuniseres i vår tid – og
framover.
Kirkeledermøte
Hvert år arrangerer NKR et kirkeledermøte
der ledere for kirker og organisasjoner
kommer sammen. I 2017 var temaet for
møtet «Å kommunisere kristen tro i dag»
og foredragsholder var Ole Jacob Nyhus,
sokneprest i Den norske kirke. Han holdt
et tankevekkende foredrag som skapte mye
god refleksjon og samtale. Noen utdrag fra
foredraget:
«Holdningen til religion og dogmer er
kritisk. Dagens åndelige klima tilsier at å
dosere dogmatikk og metafysikk er ytterst
vanskelig. Derimot er folk mer lydhøre for
det livsnære og den tro som springer ut av
erfaringen. Skal vi kommunisere kristen
tro til unge og voksne som stiller kritiske
spørsmål, må vi ta på alvor erfaringer og ny
kunnskap som for mange gjør det vanskelig
eller umulig å tro. Altfor ofte neglisjeres
folks vanskelige og kanskje vonde erfaringer
med å tro…»
«Å kommunisere kristen tro er å gjøre
verden vakker og avdekke dens meining!»
«Så hvorfor kommer forkynnelsen stadig
ut med klisjeer og tilvante talemåter? Jeg
tror det ofte skyldes en usikkerhet på hva
en egentlig tror! Hva betyr dette egentlig?
Prester og kirkas ledere er ofte for lite
opptatt av å formulere hva kristendom er for
noe og slik bli språklig og teologisk nyskapende. Tida går heller med til strategier,
kampanjer, trosopplæringstiltak, PR, øke
medlemstallet, holde de daglige gjøremål i
menighetene i gang - dette kjenner vi. Altfor
få går inn i dønn ærlige og dristige samtaler

om kjernen i kristen tru sammen med folk
som trur og tenker annerledes enn oss, som
gjør at vi tvinges til å justere språket vårt,
tenke oss om og formulere oss på ny (…)
Hva betyr f.eks. «frelse» for min blide nabo
som har det bra? Gode familieforhold,
meiningsfullt arbeid, trygg økonomi,
god helse, aktiv i Røde kors og trener for
småguttlaget. Hva skal han «frelses» fra?
Han bidrar mer til fellesskapet enn de fleste
kirkegjengere. Hvis vi må begynne å karikere livet i denne verden for å gjøre evangeliet relevant, er det bedre å holde tett.»
«Ikke få avskriver kristen tro i voksen alder
fordi det blir et altfor stort gap mellom de
erfaringene livet gir og den gud en lærte
å tro på. Til slutt gir en slipp på gud for å
være tro mot virkeligheten. Men her er gapet
mellom ens gudsbilde og virkeligheten. Gud
skje lov, lar ikke et usant bilde av Gud seg
forene med virkeligheten (…) Noen slipper
sin gud for å holde på virkeligheten, andre
gjør det motsatte: de slipper virkeligheten
for å holde på sin gud. For å kunne holde
fast på sitt bilde av gud, må en fornekte
deler av virkeligheten. En snakker ikke
lenger helt sant om livet og mister noe av
bakkekontakten (…) Men det går an å
kommunisere kristen tru på alminnelig
norsk, med utgangspunkt i alminnelige livserfaringer, på en måte som gir en troverdig
tydning av livet på godt og ondt for folk
både i og utafor kirka. Og kanskje er dette
første kriterium på hva som kjennetegner
god kommunikasjon av kristen tru. Det som
formidles oppleves ærlig og troverdig! Etter
å ha hørt evangeliet, er det et mål, at folk, at
vi kan si: ja, sånn er det! Sånn er livet. Sånn
er du og jeg, og sånn håper jeg at Gud er!»
«Jesus hadde en magnetisk tiltrekning på
de forskjelligste mennesker! Allerede som
nyfødt trakk han til seg gjetergutter som var
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Kirkelederne samlet på kirkeledermøtet i mai. Foto: Hege M. Andersen

analfabeter og rike, topp utdanna vismenn.
I stallen måtte de på kne i undring og
takk og alle fikk det samme møte med det
hellige. Ekspertene i hellige skrifter hadde
ingen fortrinn framfor gjetergutta som ikke
kunne lese. Like mye av Gud ble åpenbart.
Og sånn fortsatte det! Rundt Jesus ble folk
forena i et fellesskap som stakk djupere enn
forskjellene. Nær Jesus fikk kvinner og barn,
tollere og syndere, fiskere og skriftlærde, det
samme møte med Gud! Alle stilte likt (…)
Kirka er til for at noe av det samme som
skjedde rundt Jesus skal fortsette å skje! Det
frigjørende budskapet kommuniseres - blir
noe vi har felles!»
«Kirkens framtid i samfunnets framtid»
Vi har igangsatt et nytt prosjekt der vi blant
annet stiller spørsmålene: «Hva venter
oss som kirker og organisasjoner 20 år
fram i tid? Hvordan ser samfunnet ut da til
forskjell fra nå? Hva kan vi forvente når
det gjelder etnisitet og demografi? Hvordan
ser ungdomskulturen ut om 20 år? Hvilke

tendenser ser vi til endringer i åpenhet rundt
trosspørsmål og -praksis som kan gi andre
forutsetninger enn i dag? Hvilke behov ser
vi for oss? Hvordan kan vi som kirker,
menigheter og ledere forberede oss på å
møte nye tider?»
Dette er et samarbeid med Naturlig
Menighetsutvikling og lanseres på kirkeledermøtet i 2018. Det skal også arrangeres
regionale samlinger som stiller de samme
spørsmålene. Det er et mål at disse regionale samlingene skal være økumeniske og
dermed bidra til samtaler på tvers av kirkene
om hvordan vi sammen kan møte framtiden,
som felles bærere av den kristne tro og
tradisjon i Norge.
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Fellesskap av kirker og tilrettelegger for videre nettverk
MÅL 2017-2019

.........................................
Norges Kristne Råd
skal være en tilrettelegger for åpne og
fleksible nettverk som
fremmer samarbeid
mellom kirker,
organisasjoner og
institusjoner

NNKR er primært et fellesskap av kirker. Vi ønsker imidlertid også å være
en tilrettelegger for videre økumeniske fellesskap som fremmer samarbeid
om saker av felles interesse.

Dette kommer til uttrykk i for eksempel
«Churches, Gender & Human Rights»,
«Flerkulturelt kirkelig nettverk», «Sammen
mot overgrep» og «Nettverk for religion og
utvikling».
Sammen mot overgrep
Dette er et nettverk som samler nærmere 50
kirker og organisasjoner og som har som
mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid
med overgrepsfeltet. I 2017 arrangerte vi en
fagdag med temaet «Hva gjør menigheter
og relasjoner sunne? Hvordan kan vi skape
trygge og åpne kulturer?» der blant andre
psykolog og advokat Grethe Nordhelle
deltok.
NKR har vært samarbeidspartner i satsningen «Ingen skal bære alene», med fagdager ulike steder i Norge som bidrar til at
lokale kristne fellesskap og sammenhenger
på en bedre måte kan gi plass til overgrepserfaringer, og være gode steder å være for
den utsatte. Prosjektet «Ingen skal bære
alene» driftes av Kirkelig Ressurssenter mot
vold og seksuelle overgrep med støtte fra
barne-, ungdoms og familiedirektoratet, og
har involvert samarbeidspartnere fra et bredt
fagfelt med et tverrkirkelig nedslagsfelt.
Fagdagene er et første ledd i etablering av
regionale og lokale kirkelige tilbud til
voksne kvinner og menn med overgrepserfaring.
Torsdager i svart
23. november 2017 ble kampanjen
#torsdagerisvart relansert. Fra og med denne
dagen har mange norske kirke- og kristenledere forpliktet seg til å gå kledd i svart
på torsdager. Med dette knytter vi oss til en
kampanje som har pågått i mange år.
#torsdagerisvart er en kampanje som uttrykker protest mot vold og overgrep og

solidaritet med ofrene. Den stammer fra
Argentina under diktaturet da mødre og
bestemødre samlet seg foran diktatorpalasset hver torsdag, kledd i svart, stille, men
«visuelt øredøvende til stede». De ville få
myndighetene 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 og overgrep. Kirkenes
Verdensråd begynte å markere #torsdagerisvart med fokus på manglende respekt for
menneskerettighetene på 1980-tallet.
Hovedbudskapet er at vi er lei av å høre om
vold, undertrykking, drap, voldtekter og
trakassering. Vi ønsker at alle skal kunne
bevege seg fritt uten å være redd for å bli
banket opp, slått, voldtatt, trakassert 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 og krever en verden
uten vold.
Det legges ikke opp til store konferanser,
kurs eller handlingsplaner. I stedet oppfordrer vi de som går kledd i svart til å benytte
de anledningene dette gir til å snakke om
konsekvensene og til å vise solidaritet og
protestere.
Nettverk for religion og utvikling
Dette nettverket består av ADRA Norge,
Caritas, Digni, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Strømmestiftelsen og NKR og er et
møtested for kristne bistands- og misjonsorganisasjoner. I 2017 ble det blant annet
avholdt et dialogmøte der vi fikk til en
lavmælt samtale mellom kirkelige aktører
omkring utfordringer knyttet til seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter. Fokus var
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En gruppe deltakere møttes hos Drammen Baptistmenighet for å analysere nyheter som en del av Refugees reporting-prosjektet.
Foto: Hege M. Andersen

på økt forståelse for hverandres posisjoner
og arbeidsmåter i møte med moralske og
etiske posisjoner når vi møter «virkeligheten
på bakken».
Refugees Reporting
Hvordan ivaretas flyktninger rettigheter i
europeiske medier? Dette var utgangspunktet for et europeisk kirkelig prosjekt i regi av
World Association for Christian Communication (WACC) og Churches’ Commission
for Migrants in Europe (CCME). Norge var
et av 8 europeiske land som deltok i studien.
Ved utvalgte datoer på våren samlet vi inn
nyheter som omhandlet flyktninger. Takket
være deltakere fra Den norske kirke, Det
Norske Baptistsamfunn, Frelsesarmeen
og Metodistkirken, samt organisasjonene
Freethem og Røde Kors (flyktningguiden)
greide vi å overvåke mye av de norske
mediene, både eletronisk og trykte versjoner. I juni samlet deltakerne seg i grupper i

Kristiansand, Drammen og Oslo for å
analysere nyhetene vi hadde funnet. Våre
funn ble sendt til Brüssel, der de ble
sammenliknet med funnene fra de andre
landene i studien. Rapporten «Changing the
Narrative: Media representation of refugees
and migrants in Europe» ble lansert i
november, og finnes tilgjengelig på www.
refugeesreporting.eu.
Et av de tydeligste funnene i studien var at
flyktninger selv sjelden kommer til orde i
saker som omhandler dem. Ofte er det
interesseorganisasjoner, politikere eller
byråkrater som snakker på vegne av flyktningene. Til tross for dette kan rapporten
tyde på at norske medier generelt er flinkere
i klassen enn en del andre europeiske
medier. Mer om dette, og hvorfor dette kan
være tilfellet, leser du i rapporten som finnes
på våre nettsider.
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.........................................
Norges Kristne Råd
skal være en pådriver
for å fremme
økumenikk og interreligiøs dialog og
samhandling, lokalt,
nasjonalt og globalt.
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Økumenisk og interreligiøs
dialog og samhandling
Forpliktelse til dialog på tvers av tro og livssyn, og samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon, er en uunnværlig del av kirkens oppdrag i vår
tid.

Tros- og livssynsdialog
Dialog og samarbeid er derfor et viktig
anliggende for NKR, som kommer til
uttrykk på ulike måter:
• NKR er en aktiv bidragsyter i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL),
der vi har en kontinuerlig dialog med
representanter fra andre tros- og livssynssammenhenger i Norge. NKR var i 2017
representert i STLs lederforum med
styreleder Terje Aadne og i rådsmøtene med
Jarle Skullerud, Den Evangelisk Lutherske
Frikirke, Ingull Grefslie, Metodistkirken og
Knut Refsdal.
• NKR deltar som observatør i Kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.
Våre representanter er Øyvind Haraldseid,
Misjonskirken Norge og Knut Refsdal.
• Det er i løpet av året startet et samarbeid
med Kirkelig Dialogforum for å utvikle et
kurs for kirkeledere, som er spisset i forhold
til posisjon og rolle for å involvere lokalmenigheter i tros- og livssynsdialog. Kurset
vil bli gjennomført i 2018.
• Dag Nygård har vært engasjert i et arbeid
for å kartlegge tros- og livssynsmangfoldet i
Oslo. Arbeidet skjer i kontakt med et
tilsvarende prosjekt i Drammen. Hensikten
med dette arbeidet er å kunne gi grunnlag
for vurdering av muligheten til etablering av
et «Oslo STL» eller en modell med tros- og
livssynsdialoger på kommunalt- og bydelsnivå i Oslo. Den innledende studien foretas
av KIFO (Kirkeforskning).
Arbeidet med og om migrantmenigheter
Gjennom Flerkulturelt kirkelig nettverk
holder vi kontakt med ledere i migrant-

menigheter. Koordinator Lemma Desta
sender jevnlig ut aktuelle oppdateringer,
oppfordringer og påminnelser til migrantmenighetene. I Oslo møtes flere av lederne
månedlig til bønn, samtaler, orienteringer og
felleskap.
I tillegg til kontakt og brobygging, bidrar
nettverket og koordinatoren med rådgiving
til den enkelte leder eller menighet. Ofte
dreier dette seg om spørsmål knyttet til
møtelokaler, registrering av menighet og
forstander i trossamfunn og tilskuddsordning. I ett tilfelle handlet det også om
omskjæring av gutter.
Det gjøres mye utadrettet arbeid gjennom
media, ulike møter, deltakelse og bidrag på
seminarer og arrangementer. Koordinator
deltok på missiologisk forum i regi av
NORME 30.mars 2017, og på Novemberkonferansen i regi av Kirkelig Ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep.
Koordinatoren deltok både på en
felleshøring i Oslo Rådhuset i forbindelse
med diskusjon om langtidsplaner for Oslo.
Det ble etterfulgt med et eget møte med
Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for
kultur, idrett og frivillighet. Formålet med
møtet var å først og fremst å informere
byråden og bystyret om det religiøse mangfoldet med fokus på ulike kristne menigheter. Videre ønsket vi å diskutere langsiktige planer for byen og dens mangfoldige
befolking særlig med tanke på både
effektiv bruk av de eksisterende kirkebygg
og om arealplanlegging med hensyn til
behov for lokaler. I tillegg var det også en
samtale om behovet for møteplasser på tvers
av religion, kultur og nasjonalitet, noe som
kan bidra til trivsel, felleskap og mangfold.
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Pinsefestivalen 2017 ble avholdt på St.Hanshaugen park i Oslo. Foto: Ole Christian Sand

Nettverket har også fokusert på å spre
informasjon om migrantmenigheter ved å ta
aktiv del i utforming av en ny lærebok som
skal brukes av studenter på lærerutdanningene og innenfor teologi og religionsvitenskap. Boken inneholder en egen artikkel om
migrantmenigheter, og blir gitt ut i 2018
av Cappelen akademisk forlag, med Ola
Tjørholm som redaktør.
Pinsefestival 2017
I samarbeid med flere menigheter i Oslo
arrangerte Flerkulturelt kirkelig nettverk
en flerkulturell pinsefestival mandag 5.
juni 2017 kl.11-15 i St.Hanshaugen park i
Oslo. Festivalen bestod av en felles pinsegudstjeneste etterfulgt av kulturfestival. Det
overordnede temaet for årets pinsefestival
var forsoning og felleskap på tvers av kultur
og konfesjon. Målet med arrangementet var
å skape en møteplass for byens mangfoldige
befolkning i anledning til Pinsehøytiden,
og å bidra til nye kontakter, vennskap og

fellesskap.
På gudstjenesten prekte pastor Joseph
Akinyele fra Tønsberg International Church,
mens lovsangsgrupper fra ulike menigheter
deltok med variert musikk og sang. Det
ble også anledning til å takke avtroppende
biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, for
godt samarbeid, gjestfrihet og vennskap. Vi
var glade for at Pinsefestivalen ble omtalt
i media, med kronikk i Dagen, dobbeltside
i Vårt Land og innslag på NRKs kveldsnyheter.
Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger og ønsker om å fortsette med
dette årlige arrangementet. Vi vil også
jobbe videre med å få med flere menigheter
fra frikirkene og Den norske kirke.
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Felles innsats mot moderne
slaveri
MÅL 2017-2019

.........................................
Norges Kristne Råd
skal styrke, utruste og
mobilisere kirkene i
Norge til engasjement
og handling for å
fremme global rettferdighet – spesielt på
områder som asyl- og
integreringspolitikk,
fred og rettferdighet,
vern om skaperverket
– basert på et
teologisk fundert
engasjement for
menneskerettighetene
og i samarbeid med
andre relevante
aktører.

Global uke 2017 ble markert av minst syv kirkesamfunn og med 85
arrangementer. Moderne slaveri ble belyst i gudstjenester, seminarer,
konserter, foredrag, på konfirmant- og ungdomssamlinger, byttemarked
og i teateroppsetninger.
Noen synes det er drøyt å bruke ordet
«slave» om vår tids mennesker. Anerkjente
organisasjoner som ILO og Walk Free
Foundation rapporterer imidlertid at 40.3
millioner mennesker i verden faktisk lever
som slaver - 25 millioner i tvangsarbeid
eller tvungen prostitusjon og 15 millioner i
tvangsekteskap. Fattigdom, klimakrise, krig,
korrupsjon og mangel på utdannings- og
jobbmuligheter skaper desperasjon. Når
alternativene mangler, lar du andre utnytte
din arbeidskraft, din kropp, ditt barn.
I Norge identifiserer politiet årlig omkring
300 ofre for menneskehandel i ulike næringer og i sex- og pornobransjen. Flyktninger
og migranter - ofte i sårbare situasjoner og
prisgitt andres spilleregler - utnyttes på
reisen eller på det nye, fremmede stedet.
«Når noen dør, kommer gribbene frem».
Slik beskriver Maria Konti-Galinou det hun
har sett gjennom sitt arbeid som frelsesoffiser blant ofre for menneskehandel i
Hellas.
Midt i disse realitetene står kirkene - vi
som hevder at alle er skapt i Guds bilde.
Slaveri er uforenlig med Guds skapertanke,
det utgjør grove menneskerettighetsbrudd
og er et stort hinder for utvikling og for
rettferdighet. Kirkene i NKR setter derfor
søkelys på fenomenet gjennom en årlig
uke i perioden 2016- 2019. Uka skal bidra
til å forstå moderne slaveri, utruste med
handlingsalternativer og engasjere flere til å
bekjempe ondet.
Mange ble eksponert for problematikken
i løpet av Global uke 2017. De var med i
bønn, diskuterte løsninger og ble utfordret
til konkret handling. Noen fikk også høre
flyktninger dele sine erfaringer med å bli
utnyttet. Global uke sammenfalt med

Reformasjonsmarkeringens tema
«Mennesker ikke til salgs» og mange
menigheter markerte dermed begge deler
samtidig.
Kjernetroppene var ansatte og frivillige i
menighetene som tok Global uke til sine
faste arenaer. Styringsgruppa spilte en
avgjørende rolle i å involvere kirkene, bidra
til ressursmateriell og til gjennomføringen.
Frelsesarmeen, Mellomkirkelig Råd for Den
norske kirke, Freethem og en rekke andre
organisasjoner bidro med faglig innhold.
To internasjonale gjester var med under
Global uke. Maria Konti-Galinou besøkte
lokale møter, skoler og seminarer. Hennes
personlige engasjement og beretninger
berørte tilhørerne sterkt og flere reagerte
med å spørre: «Hvordan kan vi bidra?».
«Pray! Educate and prepare yourselves!
Volunteer! Get involved», var hennes svar.
Dr. Chandran Paul Martin fra India, leder
for Evangelical Church of America sitt
diakonale arbeid i Asia, var invitert av NKR
og Den norske kirke i fellesskap. Gjennom
et hektisk reiseprogram nådde han svært
mange med sin beretning om hvordan
slaveri og diskriminering er del av den
indiske samfunnsveven. Han takket norske
menigheter for engasjementet og utfordret
oss til å bli enda mer bevisste vår identitet
som profetisk samfunnsrøst, så vi påtaler
urett og arbeider aktivt og konkret for
rettferdighet, fordi Gud lider når mennesker
lider: «The call to be a justice-establishing
community is not an option, it is God’s
calling. Humans are not for sale»
Flere eksempler på aktiviteter under Global
uke:
• Over 40 gudstjenester som tematiserte
moderne slaveri i preken, bønn, kirkekaffe
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Det deles ut bønnelapper under familiegudstjeneste hos Frelsesarmeen i Moss i forbindelse med Global uke. Bønn om mot og kraft var
en av flere stasjoner om slaveri, mot og menneskeverd. Foto: Petra Kjellen Brooke

• Undervisning på Stavern folkehøgskole
ved Freethem
• Økumenisk og internasjonal kveldsgudstjeneste i Drammen initiert av
Frelsesarmeen
• Fagseminar om moderne slaveri med 50
deltakere fra en rekke menigheter i Oslo og
omegn
• Utvidet strikkekafé med tema moderne
slaveri, Grünerløkka korps, Frelsesarméen
• Dagsseminar i Kristiansand med 50
ansatte og frivillige fra menigheter og
offentlige etater
• Rektors time med Chandran Paul Martin
for 140 elever på Viken folkehøgskole
• Forelesning «Humans not for sale» for 60
studenter i regi av Norsk Lærerakademi og
Raftostiftelsen
• «Puslespillgudstjeneste» for ungdom i St.
Jakobskirken, Bergen
• Webinar med 150 deltakere fra ulike
land om utnytting av etiopiske arbeidere i
Midtøsten

• Teateroppsetning med stykket «Valgt det»
i Gjøvik og Kongsvinger
• Bapteens ungdomstreff med slaveri i
fokus, Tabernaklet, Halden
• Temagudstjeneste «Sett de undertrykte fri,
Guds ønske for verden», Adventistkirken i
Tromsø
• Ungdomstreff med temaet menneskehandel, porno og holdninger, Kurlandkirken,
Sarpsborg
• Gerdas kafé, lunsj-intervju med Maria
Konti-Galinou for alle studenter på
Ansgarskolen
• Vandregudstjeneste for hele familien, med
stasjoner om slaveri, mot, og menneskeverd,
Moss
Varm takk til alle som var med i 2017! Det
blir Global uke mot moderne slaveri i 2018
og 2019 også . Velkommen med!
«Darkness cannot drive out darkness; only
light can do that» (Martin Luther King).
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Flerkulturelt kirkelig nettverk
Flerkulturelt kirkelig nettverk (FKN) består av kirkesamfunn, kirkelige
organisasjoner og migrantmenigheter som jobber for inkluderende
fellesskap i kirkene og i samfunnet, lokalt og nasjonalt.

Global Uke 2017
I forbindelse med Global uke mot moderne
slaveri arrangerte Flerkulturelt kirkelig
nettverk frokostseminar om migrasjon og
menneskesmugling. På seminaret deltok
Sigmund Book Mohn fra Statistisk Sentralbyrå med en presentasjon om menneskesmugling med referanse til lovverket og
kriminalstatistikken, etterfulgt av journalist
og serieprodusentt Liv Berit Helland
Gilberg som viste filmsnutter fra NRKs
dokumentar «Drømmen om Europa». Målet
var å sette fokus på hvordan migrasjon og
menneskesmugling eksternaliserer grenser
fysisk og mentalt. Presentasjonene ble
etterfulgt av panelsamtale med Jan Austad,
seniorrådgiver i politiavdelingen i Justis- og
beredskapsdepartementet, Rune Arctander
fra FN-sambandet, Sigmund Book Mohn
og Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen.
Rundt 25 personer fra ulike organisasjoner
deltok.
I tillegg til dette ble migrantmenighetene
forsøkt mobilisert til andre aktiviteter under
Global uke - i tillegg til at de ble oppfordret
til å ta i bruk materiellet som en del av sine
gudstjenester og samlinger.
I samarbeid med pastor Yohannes Teferra i
den etiopiske menigheten i Oslo arrangerte
nettverket et webinar om etiopiske arbeidsmigranters forhold i Midtøsten. Webinaret
ble sendt over internett lørdag 18.november
og hadde 157 deltakere fra hele verden. Det
kom fram forferdelige fortellinger om vold,
urettferdighet og urett blant etiopiske
arbeidsinnvandrere, hovedsakelig blant unge
kvinner i den arabiske verden.
Minnemarkering
I forbindelse med Verdens Flyktningdag
20.juni arrangerte nettverket i samarbeid

med den Gresk ortodokse kirke en minnemarkering i den gresk ortodokse Maria
Bebudelses kirke i Oslo 19.juni.
Minneseremonien besto av en kort liturgi
med skriftlesing, musikk, appeller og lystenning. Liturgisk bønn i gresk tradisjon ble
ledet av Metropolitt Cleopas av Sverige,
fader Alexandros Loukatos og fader Olav
Lerseth. På tidspunktet arrangementet fant
sted hadde 1808 mennesker mistet livet på
vei til Europa, og innen utgangen av 2017
steg tallet til 3116. Minnemarkeringen var
del av forpliktelsen fra kirker i Europa som
ble enige om å minnes de døde og be for
de pårørende. I tillegg til å uttrykke vår
solidaritet og medfølelse ville vi med denne
minnemarkeringen også vise vår skuffelse
over manglende vilje for bedre vern av
flyktninger. Vi ønsket også å sette fokus på
flyktningsituasjonen i verden og behovet for
lovlige og trygger reise til Europa.
Konvertitter
Norges Kristne Råd har i mange år engasjert
seg i problemstillinger knyttet til konvertitter, med et ønske om å forbedre rettsikkerheten med tanke på religionsfrihet og vern
for mennesker som frykter fra forfølges
på grunn av tro. I 2017 lanserte vi en ny
rapport om situasjonen i Iran basert på
gjennomgang av rettsaker i Norge, EUdomstolene, praksis fra nabolandene og ny
informasjon innhentet fra Tyrkia og
England. Rapporten «Tro, håp og forfølgelse II» var utarbeidet i samarbeid med
NOAS, Stefanusalliansen, Mellomkirkelig
Råd og Bispemøtet for Den norske kirke.
Prosjektet ble muliggjort blant annet av
økonomisk bidrag fra pinsemenigheten
Filadelfia i Drammen i tillegg til bidrag fra
de samarbeidende organisasjonene. I etterkant av lanseringen er rapporten fulgt opp
med et møte med UNE og korrespondanser
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Minnemarkeringen i den Gresk Ortodokse Maria Bebudelses kirke. F.v: Georgios Magklaras, Kiriaki Papadopoulou Samuelsen, Fader
Alexandros Loutkas, Metropolitt Cleopas av Sverige, Fader Olav Lerseth, Shoaib Sultan (Antirasistisk senter), Trude Jacobsen (Dråpen i
Havet) og Eleni Triantafyllou (Den greske ambassaden i Oslo)

med Justisdepartementet. Selv om rapporten
anga en rekke områder der det er vesentlig
behov for forbedringer gjenstår det likevel å
se om det vil føre til endringer.
I løpet av året ble det også arrangert et
høynivå kontaktmøte mellom kirkene og
forvaltningsorganene UDI, UNE og Landinfo, samt en faglig dialog med UDI.
Asylpolitisk samarbeid
En annen side ved vårt arbeid er engasjementet i asylpolitisk forum sammen med
sivilsamfunnsorganisasjonene på fagfeltet.
Sammen arrangerte vi den årlige asyl-konferansen 5.desember 2017 i Oslo med fokus
på opphør av flyktningstatus, reform av
UNE (Graverutvalgets utredning) og enslige
mindreåriges situasjon. NKR har sluttet seg
til mange ulike initiativer blant annet
kampanjen «La oktoberbarna bli.»

Nettverk
Tirsdag 7. november ble det arrangert en
nettverkssamling med en foredrag om
migrasjon i norsk utenrikspolitikk ved Tove
Skarstein, avdelingsleder i Utenriksdepartementets seksjon for migrasjon.
Foredraget ble etterfulgt av samtaler om
norsk engasjementet både hjemme og ute.
Koordinatoren deltar i ulike arbeidsgrupper
som medlem av landsstyret i Kristent
Interkulturelt Arbeid (KIA) i to perioder
på fire år; arbeidsgruppen for migrantmenigheter og flyktningarbeid i Kirkerådet
og møter Mellomkirkelig råd i Den norske
kirke årlig. Kurs og foredrag på Teologisk
fakultet/UiO, Menighetsfakultet, HLT og
for Frelsesarmeen. Sommeren 2017
ble koordinator valgt som leder for den
felleskirkelige organisasjonen for migranter
og flyktninger i Europa (Churches’
Commission of Migrants in Europe).
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Churches, Gender and
Human Rights
NKR har lenge hatt et engasjement for å styrke engasjementet for
menneskerettighetene i kirkelige miljøer i Norge og i samarbeidsland.

Gjennom prosjektet Churches, Gender &
Human Rights – som NKR gjennomfører
i samarbeid med FOCCISA (det regionale
kirkerådet for elleve land i sørlige Afrika) vil vi bidra til å styrke et teologisk fundert
engasjement for menneskerettighetene.
Dette arbeidet er særlig fokusert på retten
til ikke å bli utsatt for vold. Det er viktig
å inkludere kvinner på lik linje med menn
i dette arbeidet, for å ivareta verdighet og
anerkjenne kvinner først og fremst som likeverdige agenter for endring fremfor ofre for
vold og diskriminering.
One Body
Samarbeidet startet i 2003 knyttet til
arbeidet med hiv og aids. En av de store
utfordringene knyttet til sykdommen var
stigmatiseringen og diskrimineringen som
mennesker som levde med hiv eller aids opplevde. Kirker og religioner har vært
med på å skape og opprettholde stigmatiserende holdninger. Det har med synet
på seksualitet å gjøre samt i noen sammenhenger en forkynnelse som oppleves
fordømmende. Generalsekretærene for de
økumeniske rådene i Norden og FOCCISA
besluttet derfor å innlede et refleksjonsarbeid rundt temaet.
Siden den gang har vi sammen utarbeidet to
sett publikasjoner med teologisk refleksjon
og dialog; det første var ferdig i 2005 og
handlet om stigmatisering knyttet til hiv og
aids. Det andre var ferdig i 2014 og utforsker temaer knyttet til menneskelig verdighet, slik som ungdom, kjønn og misbruk.
Churches, Gender and Human Rights
«One Body. Human dignity - inherent in
every human being» er tittelen på det siste
heftet, som sammen med en fasilitators
guide, tar opp spørsmål knyttet til «gender,

youth and abuse». Heftet forteller historien
til mennesker fra Norden og det sørlige
Afrika, og knytter disse fortellingene til
bibeltekster og informasjon om temaene.
Målet er at kirkene skal forstå sin viktige
rolle i kampen for menneskers verdighet. I
fasilitators guide finner man tips til hvordan
man kan gjennomføre dialogsamlinger, og
oppskrifter på syv ulike samlinger. Heftene
finnes foreløpig på engelsk og portugisisk,
og kan lastes ned på NKRs nettside.
Med bakgrunn i den siste publikasjonen ble
prosjektet«Churches, Gender and Human
Rights» startet i 2015. Prosjektet ble støttet
av Norad, og i samarbeid med FOCCISA
Health Justice Network (FHJN) skulle man
ved hjelp av materiellet øke forståelse for
likestilling og minske kjønnsbasert vold.
Prosjektet ble implementert i Sør-Afrika,
Swaziland, Zambia, Botswana og
Mosambik, og i tillegg fikk de andre 6
landene i det Sørlige Afrika mulighet til å få
materiell og kompetanse til å bruke det.
Koordinatorer i de økumeniske kirkerådene
har hatt ansvar for å arrangere seminarer
for å trene opp lokale kirkeledere gjennom
seminarer og workshops. I tillegg har de
arbeidet for å ta opp tematikken i lokalsamfunnet, via media og arbeidet for at så
mange kirker som mulig skal ha en god
Code of Conduct.
Endret behov
I samarbeidet med FOCCISA har det mange
ganger blitt pekt på behovet for en dypere
og mer omfattende diskusjon omkring
voldsproblematikk både når det gjelder
kvinner og barn og LHBT-personers grunnleggende menneskerettigheter.
Det har tidligere vært vanskelig å ta opp
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Kirkeledere på Churches, Gender and Human Rights-seminar i Sør-Afrika. Foto: Vusi Libambo

disse temaene, men gjennom en varsom og
respektfull dialog, og ikke minst gjennom å
invitere innledere som setter ord på fremmede eller tabubelagte problemstillinger, har vi
opplevd en styrket forståelse for uretten som
sårbare grupper utsettes for. Det er åpenbart at en endret holdning i forhold til disse
spørsmålene krever nytenkning i forhold til
diakoni, forholdet mellom kirke og stat, og
grunnleggende holdninger til allmenne
menneskerettigheter innen kirkene.
Dette har også ført til at FRI (Foreningen
for kjønns- og seksualitetsmangfold) har fått
mulighet til å starte samarbeid med FHJN
og de økumeniske kirkerådene om hvordan
materiellet og dialogmetoden fra One Body
kan brukes til å starte dialog og øke forståelse for seksuelle minoriteters rettigheter.
Veien videre
Siden prosjektet Churches, Gender and
Human Rights skulle ende i desember 2017,

ble det sommeren 2017 satt i gang et større
arbeid for å lage ny søknad om økonomisk
støtte fra Norad. Som en del av denne
prosessen gjennomførte koordinatorene fra
kirkerådene i fem land en baseline-studie
der de innhentet tall og statistikk som ble
brukt som grunnlag for ny søknad. Svar på
denne søknaden får vi i mars/april 2018.
I løpet av høsten 2017 ble imidlertid store
deler av rammebetingelsene for vår søknad
endret, da vår nøkkelperson og primus
motor i prosjektet døde plutselig. FHJN ble
stående uten sin viktigste ressurs, og
prosjektet ble veldig sårbart. I tomrommet
som fulgte var vi heldige å få bistand fra
Irene Wenaas Holte til å sluttføre prosjektet. Disse endringene medfører at NKR må
ta en ordentlig diskusjon på hva vi ønsker å
gjøre av slikt arbeid videre, og hvilken form
det eventuelt skal ha. Denne diskusjonen
kommer i 2018
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Religionspolitikk og
religionsfrihet
MÅL 2017-2019

.........................................
Norges Kristne
Råd skal være en
konstruktiv aktør i
arbeidet med
utforming av ny trosog livssynspolitikk
og forvaltningen av
gjeldende lovverk på
området

NKR har vært engasjert i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn, gjennom blant annet å arrangere seminar, delta i debatter og i
det offentlige ordskiftet.

NKR har deltatt på flere konsultasjoner
arrangert av Kulturdepartementet i
forbindelse med utarbeidelse av utkast til
ny samlet lov om tros- og livssynssamfunn.
NKR har også foretatt en kartlegging av
kvinnerepresentasjonen i 185 av pinsebevegelsens menigheter. Hensikten var å
presentere for departementet faktabasert
kunnskap om saksforholdet. Pinsemenighetene ble valgt fordi hver pinsemenighet er
registret som et selvstendig trossamfunn.
Undersøkelsen ble oversendt både
departementet og Diskriminerings- og
likestillingsombudet som et innspill i
drøftingen om det i ny lov skulle være krav
om kjønnsrepresentasjon/-kvotering.
29.september kom høringsutkast til ny
samlet lov om tros- og livssynssamfunn.
Det var tre forslag som vakte særlige
reaksjoner blant NKRs medlemssamfunn.
Det ene var forslag om en nedre grense på
500 medlemmer over 15 år som vilkår for å
kunne bli registret som tros- eller livssynssamfunn og dermed ha vigselsrett og rett til
å motta offentlige tilskudd. Det andre var
at barn under 15 år ikke skulle regnes med
i medlemsgrunnlaget for tros- og livssynssamfunn. Det tredje var forslag om å holde
Den norske kirkes medlemstall utenfor den
årlige reguleringen av tilskudd til øvrige
tros- og livssynssamfunn. NKRs høringsuttalelse er tilgjengelig på våre nettsider.
NKR har også aktivt i arbeidet med disse
spørsmål i Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn. Videre blir NKR invitert
til å bidra på seminarer om aktuelle
religionspolitiske problemstillinger og
NKRs kompetanse har blitt etterspurt av
andre organer og organisasjoner som
arbeider med religionspolitiske spørsmål. Vi
har i samarbeid med Human-Etisk Forbund

arrangert tre seminarer: Det første fant sted
16. januar og tok for seg grunnlovens §16
og spenningen mellom særstilling og likebehandling. Professor i offentlig rett ved
Universitetet i Oslo Eivind Smith, direktør
Petter Wille, Norges nasjonale institusjon
for menneskerettigheter bidro sammen med
Ole Inge Bekkelund, Kirkerådet og Dag
Nygård. Det andre seminaret fant sted 23.
februar og belyste nye modeller for offentlig
finansiering av tros- og livssynssamfunn
og menneskerettslige problemstillinger. Fagdirektør Jørn Hagen, Kulturdepartementet
og forsker Ingvill Thorson Plesner, Senter
for menneskerettigheter, Universitetet i
Oslo holdt innledningene. Det var responser
fra Islamsk Råd Norge, Den norske kirke,
Human-Etisk Forbund og Norges Kristne
Råd. Det tredje ble avholdt 2. mai med
temaet «Hva betyr et livssynsåpent
samfunn». Sturla Stålsett, leder av det
regjeringsoppnevnte utvalget som la fram
innstillingen «Det livssynsåpne samfunn»,
fagsjef i Human-Etisk Forbund Bente
Sandvig og politisk redaktør i VG Hanne
Skartveit innledet til samtale.
Spørsmålet om tilskudd til tros- og livssynssamfunn dukket også opp i den offentlige
debatt ved flere anledninger. NKR har gjennom flere innlegg i både den riksdekkende
og regionale dagspressen forsøkt å bidra til
en opplyst debatt. Utover dette har
representanter fra NKR vært invitert til ulike
fora for å holde foredrag om utkast til ny lov
om tros- og livssynssamfunn.
Religionspolitisk utvalg har først og fremst
arbeidet med høringsuttalelsen til utkast til
ny samlet lov om tros- og livssynssamfunn.
Videre har man utarbeidet høringssvar
til NOU 2016: 13 «Samvittighetsfrihet i
arbeidslivet.»
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Rådsmøtet lytter interessert på vitnesbyrd fra opplevelsen av å være ‘Den andre’ v/ Jorunn Wendel, Metodistkirken og Marit Landrø,
Pinsebevegelsen.

Klage mot Halden kommune
Etter henvendelse fra medlemssamfunn tok
NKR i 2016 Halden kommunes beregning
av kommunale tilskudd opp med
kommunen. Kommunens svar sommeren
2017 indikerte at den ikke hadde forstått
problemstillingen. I tilsvar fra NKR ble det
ytterligere tydeliggjort at kommunen bare
på en enkeltpost hadde en bevilgning til
kirkelige formål som var nesten dobbelt så
stor som beregningsgrunnlaget for tilskudd
til trossamfunn. Kommunen erkjente da at
deres måte å beregne tilskuddet på hadde
vært feil over flere år og ønsket å etterbetale
for lite utbetalt tilskudd.
The Oslo Coalition on Freedom of Religion
or Belief (Oslokoalisjonen)
Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (OC) er et internasjonalt program på
Senter for menneskerettigheter ved Juridisk
fakultet, Universitet i Oslo. Det organiserer
et internasjonalt nettverk av representanter

fra tros- og livssynssamfunn, frivillige
organisasjoner, internasjonale organisasjoner og forskningsinstitusjoner.
NKR har bidratt aktivt til Oslokoalisjonens
arbeid i 2017. Dag Nygård er medlem av
Oslokoalisjonens rådgivende utvalg og har
deltatt i Oslokoalisjonens operative arbeid
gjennom året. Han er med i en internasjonal
ekspertgruppe som leder et forskningsprosjekt om «Legitimate Limitations on the
Freedom of Religion or Belief», og har også
representert Oslokoalisjonen på konferanser
Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid
i Europa har hatt i Wien og Warszawa.
Videre leder han et samarbeid mellom
universiteter i Tbilisi, Georgia og Oslokoalisjonen om religiøse minoriteters
rettigheter i samfunn med en dominant
majoritetsreligion. Senter for menneskerettigheter har også arrangert flere seminarer
med relevans til vår hjemlige diskusjon om
ny religionslovgivning.
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Teologisk dialog
MÅL 2017-2019

.........................................
Norges Kristne Råd
skal legge til rette for
teologisk dialog som
fører til økt innsikt
og gjensidig forståelse, også om
de vanskelige
spørsmålene

Både gjennom styret, Norsk Teologisk Samtaleforum og i egne dialoggrupper har det i 2017 blitt arbeidet med teologisk dialog med ulike
temaer.

Styret
Styret i NKR er en viktig møteplass for
kirkeledere i Norge. De siste årene har det
vært viktig å legge til rette for samtaler om
mange av de store utfordringene vi står
overfor som kirker i Norge. I løpet av 2017
har det vært gjennomført styresamtaler om
«Framtidig finansiering av tros- og livssynssamfunn», «Vigsel for likekjønnede»,
«Kirke, teologi og politikk» og «Trosfrihet
og likestilling».
Norsk Teologisk Samtaleforum er en
teologisk samtalegruppe bestående av
representanter fra NKRs medlemskirker.
Forumet har i 2017 gjort ferdig prosjektet
«Bibelforståelse og –bibelbruk» (i NKRs
medlemskirker), som vil bli utgitt i NKRs
skriftserie og bli lansert på den økumeniske
fagdagen 15. mars 2018.
Dialog om ekteskap mellom likekjønnede
De siste årene har diskusjonen om ekteskap
mellom likekjønnede og hvordan kirkene
skal forholde seg til dette, preget mange
kirkelige og økumeniske relasjoner. Styret i
NKR vedtok derfor 19.11.15 at det nedsettes
en dialoggruppe som skal gjennomføre en
økumenisk dialog om likekjønnede ekteskap.
Gruppa har bestått av sju oppnevnte
representanter fra medlemskirkene, i tillegg
til to eksterne tilretteleggere, Thomas Dorg,
Pinsebevegelsen, og Jan Bjarne Sødal, Den
norske kirke. Gruppa har møttes seks ganger. Hver av samlingene har hatt en varighet
på 3,5 timer, med unntak av den første som
varte i fem timer.
Hensikten med dialogen var å øke innsikten
i temaet, få større forståelse for hvorfor de
ulike deltakerne og deres tradisjoner mener

som de mener, samt å utforske hva ulike syn
gjør med relasjonene mellom kirkene.
I rapporten fra gruppa står det blant annet:
• Som gruppe har vi brukt mye tid på å
bygge tillit til hverandre. Vi har våget å
være sårbare når vi har delt personlige
erfaringer og refleksjoner.
• Dialogen har vært preget av respektfull
lytting, ærlighet, åpenhet og en stillhet som
har gitt rom for refleksjon, ettertanke og
forsøk på å forstå. Dette har vært viktig for
å tåle de vanskelige samtalene. Vi har erfart
at det som oppleves vanskelig ikke trenger å
være farlig når vi våger å snakke åpent om
det.
• Dialogen har ikke inneholdt noen form for
argumentering med hverandre eller forsøk
på å få andre til å endre standpunkt.
• Vi erkjenner at det i våre kirker finnes
medlemmer med ulike syn på homofili og
likekjønnet ekteskap.
• Vi tror at et tydelig ståsted skaper trygghet,
også i møte med de som tenker annerledes
enn oss selv.
• Vi mener at våre kirker trenger økt
kunnskap om homofili og kjennskap til
homofile, at vi trenger å tilrettelegge for
gode samtaler og at vi må utruste ledere
som våger å møte vanskelige spørsmål og
situasjoner med kunnskap, trygghet,
åpenhet og kjærlighet.
• Vi bør all tenke gjennom hvordan vi møter
mennesker som har blitt såret og støtt bort,
både på grunn av seksuell orientering og
fordi de har hatt andre syn på homofili og
likekjønnet ekteskap enn det rådende
flertallets.
Tilbakemeldingene fra gruppedeltakerne var
positive:
«Det har vært lærerikt og godt å samtale om
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Utklipp fra avisen Vårt Land 14.12.2017, som omtalte dialogen om ekteskap mellom likekjønnede.

et vanskelig tema i ei gruppe der vi har lagt
vekt på å lytte aktivt til hverandre. Jeg har
blitt tryggere på mitt eget ståsted, og på å
formidle dette på en respektfull måte.»
«Det rolige tempoet - med god tid til å
formulere seg og stillhet mellom våre forskjellige innspill - løftet hele prosessen.»
«Uansett om ståstedet til likekjønnet ekteskap var tradisjonelt eller progressivt, så
fortalte alle kirkesamfunn om sine erfaringer med en pastoral tilnærming til de som er
berørt av tematikken.»
«Dialogprosessen ga meg en viktig korreks
til egne stereotyper jeg hadde i forkant. Jeg
er takknemlig for det. Jeg ble møtt, sett og
hørt av mine medvandrere og lærte mye av
deres erfaringer og tilbakemeldinger.»
«I denne dialoggruppen har vi tatt hverandre på alvor og lyttet fremfor å diskutere.

Søkt innsikt heller enn å overbevise. Det har
gitt rom til hele mennesket uansett ståsted
i disse spørsmålene. Jeg har opplevd å bli
forstått, og har samtidig også forstått andre
bedre. God tid til å prate, tydelige regler for
samtalen og tillit til hverandre og prosessen
samt god møteledelse, er noen nøkkelelementer slik jeg ser det.»
«Dialogformen har vært en læring i seg selv,
det å lytte og gi rom for refleksjon. Det har
også gitt et større rom for å lytte til andres
erfaringer og ståsted i en tematikk som er
krevende (…) Dialogformen kan ha overføringsverdi til eget kirkesamfunn.»
«Vi var uenige i mange ting, men våget å
snakke åpent fordi vi ikke ble dømt, men
lyttet til. Dette var noe av det geniale med
metoden, at vi ikke skulle forsvare noe, men
presentere vårt syn. De andre skulle ikke
imøtegå eller prøve å korrigere, men tvert
imot lytte og si hva de hadde hørt.»
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Ortodoks forum
MÅL 2017-2019

.........................................
Norges Kristne Råd
skal arbeide for at
kirkene utvikler
sterkere forpliktelser
og relasjoner seg i
mellom.

Både ortodoks forum og arbeidet med diakonalt entreprenørskap (neste
side) er gode eksempler på hvordan NKR arbeider for at kirkene skal
utvikle gode relasjoner seg i mellom.

Ortodoks forum ble startet på initiativ fra
de greske og serbiske menighetene i august
2015. Det har vært et ønske om å få med
flere av de ortodokse menighetene inn i
dette forumet.

• Ortodoks forum vil organisere de
ortodokse menighetenes representasjon i
styret og ulike råd og arbeidsgrupper i NKR
og bruke sine møter til gjensidige oppdateringer.

Fader Olav Lerseth ble ansatt hos Norges
Kristne Råd i en 20% prosjektstilling fram
til 30.juni, blant annet med mål om å få
ortodoks forum ordentlig i gang. Etter
prosjektperioden har arbeidet med ortodoks
forum vært ledet av Dan Urdesic, styremedlem for gruppen av ortodokse
menigheter.

• Ortodoks forum vil arrangere egne
samlinger om saker av felles interesse for de
ortodokse i Norge – og andre interesserte.

Ortodoks forum har tre hovedoppgaver:
• De ortodokse menighetene har en felles
representant i styret til NKR. Derfor bør
det innkalles til Ortodoks forum i forkant
av hvert styremøte i NKR for gjennomgang
av og mulighet for tilbakemelding på saker
som skal tas opp.
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Diakonalt entreprenørskap
Å arbeide for sterkere forpliktelser og relasjoner mellom kirkene innebærer
også å se på våre felles samfunnsoppgaver. I det norske samfunnet er
det mange uløste utfordringer. På individnivå finner vi mennesker som
er berørt av utenforskap, fattigdom, psykisk uhelse eller negativ bruk av
rusmidler.
Den ferske rapporten «Sosial puls» peker på
Norges åtte største utfordringer, blant annet
barn som utsettes for vold og omsorgssvikt,
fattige barnefamilier, unge utenfor utdanning og arbeidsliv og personer med
psykiske utfordringer.
Blå Kors, i samarbeid med NKR, har tatt
initiativ til å skape økt engasjement og finne
nye muligheter for kirker og andre kristne
organisasjoner for å gjøre en forskjell for
mennesker som strever med livet.
Blå Kors har virksomheter i mange norske
kommuner, med ulike støttende tilbud for
barn, ungdom, unge voksne og familier, i
tillegg til tilbud for voksne rusavhengige.
Blå Kors ønsker å bruke denne kompetansen
til å inspirere til mer kristent diakonalt
arbeid i nærmiljøene. Som paraplyorganisasjon kan Blå Kors for eksempel
bidra til å bygge nettverk mellom gründere,
ildsjeler og kirkelige aktører med interesse
for diakonalt entreprenørskap.

Blå Kors og andre diakonale organisasjoner driver virksomheter både i og utenfor
rusfeltet, men i liten grad i samarbeid med
lokale kirker.
Kirkene driver i noe grad lokalt diakonalt
arbeid gjennom sine menigheter, dog
sjelden i et samarbeid med organisasjonene.
Samarbeid om slike tiltak på tvers kan åpne
for nye muligheter for kristen tjeneste.
Særlig på det forebyggende området, i
arbeidet med sårbare barn og unge, er det
store behov. Oppvekstmiljøet er en viktig
beskyttelsesfaktor for unge, og lokalmenighetene rundt om i landet spiller en
stor rolle allerede. Samtidig har vi et stort
potensiale for mer lokalbasert diakonalt
arbeid. Det er et skrikende behov for at flere
robuste trygge miljøer kan utøve diakoni
for unge med store behov – også utenfor
menigheten.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som leder
dette arbeidet.
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Rådsmøtet
NKR avholdt sitt Rådsmøte i Oslo 27.-28. mars. Forhandlingene og
seminarene fant sted på Høyskolen Diakonova, mens festmiddagen
var i Filadelfia. Totalt møtte 79 representanter fra medlemskirkene på
Rådsmøtet.
Foruten de ordinære rådsmøtesakene som
konstituering, leders tale, årsmeldinger,
regnskap, budsjett og handlingsplan, var det
også lagt inn programposter som hadde til
hensikt å fokusere på viktige utfordringer
i kirke og samfunn, samt markere både
500-årsjubileet for reformasjonen og NKRs
25-årsjubileum.
Rådsmøtet begynte med en gudstjeneste
der Per Anders Sandgren, Svenska kyrkan
i Norge, var liturg og Helga H. Byfuglien,
Den norske kirke, prekte (prekenen kan du
lese på side 30). På denne ble også de
økumeniske imperativene benyttet, noe som
gav en tydelig retning på Rådsmøtet.
Første dag var temasamling om en «Åndelig
Vær varsom-plakat» utarbeidet av Helge
Simonnes. Etter presentasjon av Simonnes
var det duket for responser fra Bernt Eidsvig, Den katolske kirke, Anne Gustavsen,
Pinsebevegelsen, og Harald Hegstad, Den
norske kirke.
Deretter var det tid for seminar med utgangspunkt i reformasjonsmarkeringen. Vi lyttet
til tre innlegg. Først ute var Ola Tjørhom,
Den katolske kirke, som snakket om
«Reformasjonen som økumenisk bevegelse/
engasjement», deretter Ingun Folkestad
Breistein, Misjonskirken Norge, som hadde
temaet «Venstrefløyen av reformasjonen»
og til slutt Halvor Nordhaug med temaet
«Confessio Augustanas fordømmelsesutsagn – Hvordan forholder lutherske kirker
seg til disse i dag?» (foredraget kan leses på
side 52). Seminaret ble veldig opplysende
da foredragsholderne evnet å trekke fram
mange nye og spennende perspektiver.
På festmiddagen, der rundt 100 personer
deltok, hilste kulturminister Linda H.

Helleland rådsmøtet, vi lyttet til personlige
betraktninger om NKRs første virkeår fra
tidligere generalsekretær Ingrid Vad Nilsen
og Økumenikkprisen 2017 ble gitt til Sven
Oppegaard for hans mangeårige arbeid med
og pådriverfunksjon for de teologiske læresamtalenes plass og betydning i økumenisk
arbeid. NKR fikk også takket Bjørg
Haugstulen, som har vært regnskapsfører for
NKR fra starten i 1992 og ut 2016.
Den andre dagen ble innledet med et
seminar der Marit Landrø, Pinsebevegelsen,
og Jorunn Wendel, Metodistkirken, delte
erfaringer med å være «Den andre» i det
norske samfunnet, i egenskap av å ikke være
medlem i Den norske kirke. Dette var tankevekkende og perspektivrikt, noe ikke minst
Kjell Nordstokke, Den norske kirke, bidro
til med sin respons.
Det var mange involvert i forbindelse med
rådsmøtet. Styreleder Terje Aadne, Det
Norske Baptistsamfunn, hadde leders tale.
I tillegg bidro blant andre Paul Erik
Wirgenes, Den norske kirke ved å snakke
om sluttrapporten fra «Skaperverk og
bærekraft», Berit Hagen Agøy delte refleksjoner om «Det samfunnsnyttige ved NKR».
Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkeparti,
takket kirkene for innsatsen i arbeidet
mot moderne slaveri, Øyvind Haraldseid,
Misjonskirken Norge, snakket om hvorfor
NKR er viktig for kirkene og Elin Brastein,
Epitel, presenterte et kursopplegg knyttet til
sunne menigheter, som er tilgjengelig for
alle kirker. Sigmund Kristoffersen, Pinsebevegelsen, hadde ansvaret for morgenbønnen.
Også generalsekretær Olav Fykse Tveit i
Kirkenes Verdensråd var på Rådsmøtet,
noe som understreker vår plass i den
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Foto: Sven Oppegaard mottok Økumenikkprisen 2017. F.v.: Karin Thompson, Beate Fagerli, Sven Oppegaard, Susan Hill Oppegaard,
Knut Refsdal og Dag Nygård.

internasjonale økumeniske bevegelsen. Hans
tale er trykt på side 32.
Rådsmøtet kunne også ønske tre nye
medlemskirker velkommen, Det Evangelisk
Lutherske Kirkesamfunn, Den finländska
evangelisk-lutherska församlingen i Norge
og Østfoldkirken, de to første etter å ha vært
observatører.
Rådsmøtet vedtok to resolusjoner: «Tros- og
livssynsdialog» der Rådsmøtet oppfordrer
menigheter i alle kirker til å engasjere seg i
tros- og livssynsdialog lokalt og «Reformasjonen» der menigheter i alle kirker oppfordres til å markere og/eller delta i markeringer av reformasjonen, gjerne økumenisk.
Et forslag om å vedta en resolusjon om
«Fosterreduksjon» ble oversendt styret.
Terje Aadne, Det Norske Baptistsamfunn,
og Berit Hagen Agøy, Den norske kirke, ble
gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder.

Rådsmøtet ble avsluttet med en gudstjeneste
der Christian Alsted, Metodistkirken, var
liturg, og William Cochrane, Frelsesarmeen,
prekte. Der avsluttet denne bønnen møtet:
Nådige Gud, vær med oss på veien videre,
så vi kan gå med din nåde og fred. Fyll oss
med håp, så vi kan bryte ned det som skiller
oss. Inspirer oss på vår videre vandring
sammen, så vi kan skape møteplasser og
dialog.
Send oss din Hellige Ånd, så vi med tydelig
stemme kan forkynne den friheten du gir.
La din Ånd være som en mild bris når vi
trenger trøst og trygghet. La din Ånd være
som en sterk storm når vi er for fastlåst. La
din livgivende fred ta bolig i oss.
La din nåde forandre oss, så vi tar hverandres hender og lever ut kjærlighetens frihet.
Gi oss din velsignelse når vi fortsetter vår
vandring og i trygghet proklamerer det gode
budskap om nåde, rettferdighet og fred.
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Administrasjon og forvaltning

STYRET

.........................................
Terje Aadne, Det Norske Baptistsamfunn,
leder,
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke,
nestleder,
Dan Urdesic, Den serbisk-ortodokse kirke
i Norge (gruppe av ortodokse menigheter)
Øyvind Gaarder Andersen, Pinsebevegelsen,
Øyvind Helliesen, Metodistkirken,
Bernt Eidsvig, Den katolske kirke,
Helga Haugland Byfuglien, Den norske
kirke,
Jarle Skullerud, Den Evangelisk Lutherske
Frikirke,
Kristin Gunleiksrud Raaum, Den norske
kirke,
Ole-Kristian Thoresen, Oslo Kristne
Senter (gruppe av frittstående menigheter),
Per Anders Sandgren, Svenska kyrkan i
Norge (gruppe av utenlandsmenigheter),
William Cochrane, Frelsesarmeen,
Øyvind Haraldseid, Misjonskirken Norge.
De fem første utgjør styrets arbeidsutvalg.
Styret har hatt fire møter og AU har hatt fire
møter.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Kirkens SOS, Den finske menigheten
og Stiftelsen Karibu.
STYRINGSGRUPPER
.........................................
Flerkulturelt kirkelig nettverk
Adventistkirken: Finn Eckhoff
Den norske kirke: Steinar Ims
Det Norske Baptistsamfunn: Mette Marie
Hebnes
Kvekersamfunnet: Roger Cassidy
Kirkens Nødhjelp: Siv Bonde
Kirkens Bymisjon: Steinar Eraker
Kristent Interkulturelt Arbeid: Rune
Fiskerstrand
Den kinesiske menigheten: Xida Chen
Global Info
Kirkens Nødhjelp: Inger-Torunn Sjøtrø
Adventistkirken/ADRA: Gry Haugen
Den katolske kirke: Hans Rossiné
Den norske kirke: Janne Dale Hauger
Det Norske Baptistsamfunn: Peter Ngaidam
Frelsesarmeen: Petra Kjellen Brooke
Metodistkirken: Kari Hay
Svenska kyrkan i Norge: Kristina Furberg

STAB

.........................................

UTVALG
.........................................

• Dag Nygård, spesialrådgiver
• Karin R. Thompson, kontorleder
• Elin Finnseth Sæverås, koordinator,
Global info
• Hege Merete Andersen, kommunikasjonsrådgiver
• Knut Refsdal, generalsekretær
• Lemma Desta, koordinator, Flerkulturelt
kirkelig nettverk

Norsk Teologisk Samtaleforum
Misjonskirken Norge: Reidar Salvesen/leder
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Jan
Gossner
Det Norske Baptistsamfunn: Linda Aadne
Metodistkirken: Hilde Marie Movafagh og
Christina M. Thaarup
Pinsebevegelsen: Pål Helmersen
Syvendedags Adventistkirken: Tor
Tjeransen og Arne Bredesen
Kvekersamfunnet: Egil Mardal Johannesen
og Marit Kromberg

Staben holder til i Kirkens hus i Rådhusgt.
1-3 i Oslo og er samlokalisert med K-Stud,
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Den katolske kirke: Pål Bratbak
Frelsesarmeen: Miriam Kjellgren
Den norske kirke: Beate Fagerli og
Stephanie Dietrich
Svenska Kyrkan i Norge: Anna Runesson
Den tyskspråklige menighet: Sebastian
Wilhelm
Ortodokse kirker: Fader Johannes
Religionspolitisk utvalg
Adventistkirken: Finn Eckhoff
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Terje
Solberg
Den katolske kirke: Torbjørn Olsen
Den norske kirke: Ole Inge Bekkelund og
Steinar Ims
Det Norske Baptistsamfunn: Håkon Sigland
Kvekersamfunnet: Marit Kromberg
Metodistkirken: Ingull Grefslie (fra
01.08.17)
Misjonskirken Norge: Ingunn Folkestad
Breistein
Pinsebevegelsen: Jan Eilert Aakre
SAMARBEIDSRELASJONER

.........................................
NKR er medlem av Frivillighet Norge,
Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF),
K-Stud, Forum for utvikling og miljø,
Churches’ Commission for Migrants in
Europe og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
Sekretariatet følger opp kontakten og
samarbeidet med økumeniske råd og kirker i
Norden og Baltikum samt økumeniske råd i
Europa og globalt. Oppdateringer fra norske
representanter i Kirkenes Verdensråds (KV)
sentralkomité og Konferansen av
Europeiske Kirkers (KEK) Governing Board
står jevnlig på dagsorden i NKRs styre.
NKR er representert i en lang rekke nettverk
og arbeidsgrupper, blant andre:
• Den norske styringsgruppa i Kirkenes
Verdensråds «Ecumenical Accompaniment
for Palestine and Israel: Knut Refsdal.
• Det Norske Bibelselskap - Representantskapet: Knut Refsdal.
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• Ecumenical Network for Sudan & South
Sudan i regi av Kirkenes Verdensråd: Knut
Refsdal.
• Forum for Sudan og Sør-Sudan. Knut
Refsdal.
• Great Lakes-nettverket: Knut Refsdal.
• Interreligiøst nettverk for klimamobilisering: Knut Refsdal.
• Kirkelig Ressurssenter mot vold og
seksuelle overgrep - styret: Johanna
Lundereng. Representantskapet: Karin
Thompson.
• Kirkens Nødhjelp - Representantskapet:
Knut Refsdal.
• Komiteen for internasjonale spørsmål i
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke:
Knut Refsdal.
• Konferansen av Europeiske Kirkers fredsgruppe: Anne-May Agerup.
• Kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge
og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke:
Øyvind Haraldseid, Knut Refsdal. Vara: Dag
Nygård.
• Kristelig Folkepartis trossamfunnsutvalg:
Knut Refsdal.
• Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
(NORME): Knut Refsdal.
• Referansegruppa for kurset «Å være
religiøs leder i det norske samfunnet» ved
Universitetet i Oslo: Lemma Desta.
• Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn - Lederforum: Terje Aadne.
Rådet: Knut Refsdal, Ingull Grefslie, Jarle
Skullerud. Vara: Dag Nygård.
• RORG-nettverket: Elin F. Sæverås.
• Det Teologiske Menighetsfakultet, Råd for
samarbeid med arbeidslivet: Knut Refsdal.
• Oslo-koalisjonens rådgivende utvalg: Dag
Nygård.
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MEDLEMMER

.........................................
Den anglikanske kirke i Norge
www.osloanglicans.no
Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge
http://www.eotcnor.no
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
www.frikirken.no

Metodistkirken i Norge
www.metodistkirken.no
Misjonskirken Norge
www.mknu.no
Oslo Kristne Senter
www.oks.no
Pinsebevegelsen i Norge
www.pinsebevegelsen.no

Den finländska evangelisk-lutherska
församlingen i Norge
finskekirken.com

Svenska kyrkan i Norge
www.svenskakyrkan.se/oslo

Den katolske kirke
www.katolsk.no

Østfoldkirken
www.ostfoldkirken.no

Den nordisk-katolske kirke
www.nordiskkatolsk.no

OBSERVATØRER
.........................................

Den norske kirke
www.kirken.no

Syvendedags Adventistkirken
www.adventist.no

Den ortodokse kirke i Norge- Hellige
Nikolai menighet
www.ortodoks.com

Blå Kors Norge
www.blakors.no

Den tyskspråklige menighet i Norge
www.deutschegemeinde.net

Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i
Nord- og Vest-Europa,
Bispedømmet Mahidere Sibehat Kidist
Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge

Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou (Maria Bebudelse)
www.greskorthodokskirke.no

Det Norske Bibelselskap
www.bibel.no

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
www.delk.no

Digni
www.digni.no

Det Norske Baptistsamfunn
www.baptist.no

Kirkens Nødhjelp
www.kirkensnodhjelp.no

Den serbisk ortodokse kirke i Norge Hl. Vasilije Ostroski menighet

NORME - Norsk Råd for Misjon og
Evangelisering
www.norme.no

Frelsesarmeen
www.frelsesarmeen.no
Guds Menighet, Vegårshei
www.gudsmenighet.no
Kvekersamfunnet
www.kveker.org
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Økumeniske imperativ
Vi som er samlet fra ulike kristne kirker, er kalt til å vandre sammen i
et forsonet fellesskap.
Vi vil lytte til hverandre og støtte hverandre, vi vil dele vår tro og våre
ulike uttrykksformer med hverandre, og søke måter å samhandle på.
Slik vil vi bygge tillit og forståelse, så kirkene kan utvikle sterkere
relasjoner seg imellom.
Vi vil forplikte oss til å styrke fellesskapet gjennom fem økumeniske
imperativer:
1. Vi, kristne fra ulike kirkesamfunn, vil alltid ta utgangspunkt i det
som forener oss og ikke i det som skiller oss, slik at vi kan styrke det
vi har felles, uansett hvor lett det er å fokusere på forskjellene.
2. Vi, kristne fra ulike kirkesamfunn, må stadig la oss forvandle av
møtet med hverandre og av vårt felles vitnesbyrd om troen.
3. Vi, kristne fra ulike kirkesamfunn, vil på ny forplikte oss til å søke
synlig enhet, slik at vi sammen finner fram til hva enhet betyr i
praksis, og alltid har enheten som mål.
4. Vi, kristne fra ulike kirkesamfunn, vil i fellesskap finne tilbake til
kraften i evangeliet om Jesus Kristus, så det kan tale inn i vår tid.
5. Vi, kristne fra ulike kirkesamfunn, vil sammen vitne om Guds nåde
i vår forkynnelse og tjeneste for verden.
Inspirert av Den luthersk–romersk-katolske kommisjon for kristen enhet (2015) Fra
konflikt til fellesskap. Felles luthersk–katolsk minnemarkering av reformasjonen, 2017.
Oversatt og tilrettelagt av Vidar Kristensen og Knut Refsdal.
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Økumenikk
Økumenikk – som springer ut fra helheten i det bibelske
budskapet – er å arbeide mot alle former for atskilthet og
splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i hele
oikoumene, i alt det skapte. Slik holdes arbeid for kristen
enhet, evangelisering og engasjement for fred, rettferdighet
og vern om skaperverket sammen, som integrerte elementer
i en økumenisk agenda fordi alt er respons på Guds kall til
liv i fellesskap og forsoning.

Fundament
NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i
Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – som
skaper, frelser og livgiver.

Visjon
Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i
kirken og i samfunnet.

Hensikt
Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et
dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Verdier
Åpenhet og respekt
Engasjert og handlende
Troverdig
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Vedlegg 2:
Årsmelding 2018
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Kirkene sammen, synlig og
frimodig
Jesus ba i sin yppersteprestelige bønn “må de alle være ett” for at verden
skal tro at du har sendt meg» (Joh. 17.21). Vi trenger en synlig og frimodig
kirke, som står sammen i bønn, sammen i trosformidling og sammen i
handling.
Å være kirke sammen betyr ikke at man
er enig i alt, men at vi likevel velger å stå
sammen.
Norges Kristne Råd har som visjon at
«kirkene sammen fremmer liv, i fellesskap
og forsoning, i kirken og i samfunnet».
Kirken fremmer liv med utgangspunkt i den
treenige Gud, livgiveren, som har skapt oss
til fellesskap og forsoning og som har kalt
oss til å forvalte livet og ta vare på skaperverket.
Økumenikk er viktigere enn noen gang.
Sammen utgjør vi kirken med stor K, som
synlig og frimodig formidler troen på Jesus
som «veien, sannheten og livet». Som løfter
frem menneskets ukrenkelige verdi, står
opp mot uretten i samfunnet, og som tror at
verden kan forandres om vi alle er villige til
å bidra.
Norges Kristne Råd skal være et verktøy for
kirkene som har til hensikt å tjene, inspirere
og utfordre kirkene på deres vei mot et
dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og
samhandling.
I tråd med handlingsplanen for inneværende
periode skal Norges Kristne Råd:

• ta aktivt del i samtaler om kirkens misjonsoppdrag og formidling av kristen tro
• være en tilrettelegger for åpne og fleksible
nettverk
• være en pådriver for å fremme økumenikk
og interreligiøs dialog og samhandling
• styrke, utruste og mobilisere kirkene i
Norge til engasjement og handling for
global rettferdighet
• være en konstruktiv aktør i utformingen av
ny tros- og livssynspolitikk
• legge til rette for teologisk dialog som
fører til økt innsikt og gjensidig forståelse
• arbeide for at kirkene utvikler sterkere
forpliktelser og relasjoner seg imellom
Dette årsskriftet har to deler: I den første
delen finnes rapporter fra NKRs virksomhet i 2018. I den andre delen har vi
samlet tekster av litt forskjellig karakter:
Her finnes taler, artikler, innlegg fra ulike
møter, blogginnlegg og uttalelser fra NKR.
Sammen gir dette et godt bilde av mangfoldet i aktiviteter som NKR er involvert i.
Terje Aadne, styreleder
Erhard Hermansen, generalsekretær
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Kirkene sammen, en
møteplass for kirkeledere
Norges Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, og
ønsker å tilrettelegge for gode møteplasser.

Styret og styresamtaler
Styret i NKR er en viktig møteplass for
kirkeledere i Norge. I løpet av 2018 har
det vært gjennomført styresamtaler om
«Hvordan forholder vi oss til hverandres
ulike kirkeforståelser?» og «Klima og miljø:
Utfordringer, hindringer og muligheter, og
hva er kirkers og kristne organisasjoners
rolle og oppgave i dette?»
Høsten 2018 innledet Norges Kristne Råd
og Brunstad Christian Church uformelle
samtaler. Disse samtalene vil fortsette i
2019.
Kirkeledermøte
Hvert år arrangerer Norges Kristne Råd
et kirkeledermøte der ledere for kirker og
organisasjoner kommer sammen. Årets kirkeledermøte hadde temaet «Kirkens fremtid
i samfunnets fremtid – kirken i 2038» og
ble arrangert i samarbeid med Naturlig
Menighetsutvikling. Her ble det samfunnsfaglige grunnlaget for et scenario av 2038,
både i forhold til Norge og kirken, samt barn
og unges situasjon og etnisitet i samfunn og
kirke presentert. Representanter fra «Nya
sätt att vara kyrke», som er den svenske
varianten av engelske «Fresh Expressions»,
ga eksempler på nye uttrykk og måter å
være kirke på i møte med vår tid.

Årets kirkeledermøte føres videre gjennom
prosjektet «Kirke i en ny tid». I tillegg til
ni regionaløkumeniske samlinger i 2019
i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling, planlegger vi etablering av et nytt
nettverk «Kirke på nye måter» som modell
av Fresh Expressions of Church. Det er et
mål at disse regionale samlingene skal være
økumeniske og dermed bidra til samtaler på
tvers av kirkene om hvordan vi sammen kan
møte framtiden, som felles bærere av den
kristne tro og tradisjon i Norge.
Kirkenes Verdensråd 70 år
26. august ble Kirkenes Verdensråds 70 års
jubileum markert med økumenisk gudstjeneste i Metodistkirken på Grünerløkka.
Etter gudstjenesten gikk en felles vandring
til Paulus kirke med innlagt stopp i Birkelunden for å se på Kirkens Nødhjelps fotoutstilling «Ser alt du er». Jubileumsmarkeringen fortsatte i Paulus kirke med tema: «Hva
har Kirkenes Verdensråd betydd og hva
kan Kirkenes Verdensråd bety framover».
Generalsekretærene Lisa Sivertsen, Kirkens Nødhjelp, Erhard Hermansen, Norges
Kristne Råd og Olav Fykse Tveit, Kirkenes
Verdensråd holdt innlegg. I tillegg var det
hilsener fra Audun Westad, hovedstyreleder
i Metodistkirken og biskop Kari Veiteberg i
Den norske kirke..

«Hva venter oss som kirker og organisasjoner 20 år fram i tid? Hvordan ser samfunnet ut da til forskjell fra nå? Hva kan vi
forvente når det gjelder etnisitet og demografi? Hvordan ser ungdomskulturen ut om
20 år? Hvilke tendenser ser vi til endringer
i åpenhet rundt trosspørsmål og -praksis
som kan gi andre forutsetninger enn i dag?
Hvilke behov ser vi for oss? Hvordan kan vi
som kirker, menigheter og ledere forberede
oss på å møte nye tider?»
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Fra jubileumsmarkeringen for Kirkenes Verdensråd. F.v. Lisa Sivertsen, Kirkens Nødhjelp, Olav Fykse Tveit, Kirkenes Verdensråd,
biskop Kari Veiteberg, Den norske kirke, Erhard Hermansen, Norges Kristne Råd, Berit Hagen Agøy, Den norske kirke og Knut Refsdal,
Metodistkirken. Foto: Karl Anders Ellingsen
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Kirkene sammen - en arena
for dialog
Forpliktelse til dialog på tvers av tro og livssyn, og samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon, er en uunnværlig del av kirkens oppdrag i vår
tid.

Norsk teologisk samtaleforum
Norsk teologisk samtaleforum er en teologisk samtalegruppe bestående av representanter fra medlemskirker. Forumet har gjort
ferdig prosjektet «Bibelforståelse og bibelbruk» som ble utgitt i skriftserie og lansert
på den økumeniske fagdagen 15. mars 2018.
I andre halvdelen av året har NTSF påbegynt bioteknologi prosjekt med målsetting
om å ferdigstille en dokument i 2020.
Pinsefestival 2018
I mai arrangerte Flerkulturelt kirkelig
nettverk sammen med, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Pinse for alle, en rekke
migrantmenigheter i Oslo og Den norske
kirke en flerkulturell pinsefestival. Tema for
festivalen var søskenskap mellom folk og
nasjoner, og ble også benyttet som en anledning å feiere 70 års jubileet til Kirkenes verdensråd og de universelle menneskerettighetene. Målet var å skape en møteplass for
byens mangfoldige befolkning, og å bidra
til nye kontakter, vennskap og fellesskap.
Sentralt i festivalen var en gudstjeneste med
deltakelse fra David Andre Østby (Filadelfia), Advent Ambassadors (Adventkirken),
domprost Anne-May Grasaas (Den norske
kirke), Sprell levende (Søndagsskolen), JIL
korgruppe (Jesus is Lord Church), Anvar
Yanni (den koptiske kirken), Kiriaki Papadopouloui (den gresk ortodokse kirken), og
pastor Erik Andreassen fra Misjonskirken
Betelehem holdt preken.
Det ble servert mat fra Kina, Indonesia,
Ghana, Etiopia, Filipinene, Kambodsja og
Norge, det var leker og ulike aktiviteter
for barna, og utstillinger og instillasjoner
med kulturelle og tematiske fokus del av
festivalen. I tillegg til liturgisk dans og
kormusikk, deltok flere artister, deriblant
Myrra og Elvic Kongolo. Verdiparagrafene
fra Oslo kommunes mangfoldsstrategi, kjent

som OXLO, ble lest av ungdommer fra ulike
miljøer og det ble holdt paneldiskusjon om
søskenskap og kontakt på tvers av kulturer
og bakgrunn.
Konferansen «Religion og integrering»
Formålet med religion- og integreringskonferansen som ble avholdt 25. januar 2018
var å diskutere hvorvidt religion, religiøse
forsamlinger og religiøse ledere er til hjelp
eller hinder for integrering i det norske samfunnet. Konferansen var et samarbeid
mellom Norges Kristne Råd (NKR) og
Islamsk Råd Norge (IRN), med støtte fra
Kulturdepartementet og Stiftelsen Fritt Ord
Norges Kristne Råd har i flere åre ønsket å
arrangere en konferanse med fokus på
migrantmenigheter. Det ble besluttet å
invitere Islamsk Råd Norge til samarbeid
i dette prosjektet, noe som ga oss innsikt i
hverandres virksomheter og arbeidsmetoder.
Det var nyttig å samarbeide om temaet
ettersom det er relevant for ulike religiøse
miljøer. Konferansen samlet religiøse
ledere, politikere, medier, organisasjoner,
forsknings- og fagmiljøer til en samtale om
religionens plass i integreringsarbeidet.
Målsettingene for konferansen var:
• Å bidra til økt forståelse om religioner,
religiøse forsamlinger og religiøse lederes
rolle i integrering/inkludering og samfunnsbygging i et mangfoldig samfunn.
• Å belyse den verdimessige/kulturelle siden
ved integrering/inkludering.
• Å bidra til diskusjon om behov for møte
mellom majoritets- og minoritetssamfunnsledere.
• Å bidra til bedre samarbeid mellom
muslimer og kristne i Norge.
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Flerkulturell Pinsefestival på StHanshaugen i Oslo.

Konferansen besto av foredrag og panelsamtale. Daværende leder for Familie- og
kulturkomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen
(H), deltok på store deler av konferansen.
Hun stilte i en panelsamtale sammen med
Silje Kvamme Bjørndal (politisk rådgiver
for KrFs stortingsgruppe), Gabriel Stephen
(ungdomsarbeider i Skien Baptistmenighet)
og Shaheer Ghulam Nabi (styremedlem i
Islamsk Råd og ansvarlig for IRN Ungdom).
Konferansen ga oss en bekreftelse på aktualiteten og behovet for å diskutere tematikken,
og tilbakemeldingene fra deltakerne gjør at
vi tror vi oppnådde målene for konferansen.
Som arrangør er vi fornøyd med kvaliteten
og gjennomføringen av konferansen. Vi er
også av den oppfatning at vi med denne
konferansen alene ikke kan endre eller
påvirke holdninger i det offentlige ordskiftet
på dette området, men at slike møteplasser
er viktige for å skape nettverk og relasjoner
som skal til for å endre i positiv retning.
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Et redskap for samhandlig i
kirke og samfunn
Norges Kristne Råd skal tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei
mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Fredsarbeid
Arbeid for fred har alltid vært en sentral del
av en økumenisk agenda. Det gjelder også
for NKR. NKR er derfor en aktiv deltaker
i Kirkelig Fredsplattform, sammen med
andre kirkelige aktører, og samarbeider tett
med andre sivilsamfunnsaktører i norske og
internasjonale nettverk for henholdsvis Sudan og Sør-Sudan og Great Lakes-området
(Burundi, DR Kongo og Rwanda).

og er rask med å si fra offentlig når enkelte
grupper, ikke bare jøder – men også andre
minoriteter – utsettes for diskriminering og
hat fra enkeltmennesker eller fra storsamfunnet, og han bidrar til å ansvarliggjøre oss
alle i en felles innsats for alle menneskers
verd og rettigheter.

Churches Gender and Human Rights
NKR har i mange år samarbeidet tett med
søsterkirkeråd i Norden og det sørlige
Afrika om dette prosjektet. Prosjektet var
støttet av Norad ut 2017. I samarbeid medvåre partnere i Zambia søkte vi om ny avtale
med Norad, men fikk avslag våren 2018.

Økumenisk fredsgudstjeneste
I forbindelse med utdeling av Nobels
Fredspris til Nadia Murad og Denis
Mukwege arrangerte vi i samarbeid med
Pinsebevegelsen, Den norske kirke, Kirkens
Nødhjelp og Join Good Forces en økumenisk fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i
Oslo. Mer enn 500 personer deltok på gudstjenesten som ble ledet av generalsekretær
Erhard Hermansen og forsamlingsleder
i Filadelfiakirken Hanne Ovidia Hansen.
Biskop i Den norske kirke Helga Haugland
Byfuglien talte og det var intervjuer med
representanter fra yezidier i Norge og fra
Mukwege Foundation.

NKR er takknemlige for dette samarbeidet
gjennom mange år. Særlig er vi fornøyde
med hvordan dette prosjektet har satt økt
fokus på kvinners og seksuelle minoriteters
rolle i kirke og samfunn og bidratt til å gjøre
manges liv bedre. Gjennom disse årene har
tusenvis av kirkeledere og -medlemmer
deltatt på våre kurs og seminarer.

Nettverk for religion og utvikling
Nettverk for religion og utvikling skal være
en arena for faglig input, men også mulighet
til dialog og påvirkning overfor myndighetene. Hovedaktiviteten skal være fire årlige
samlinger om aktuelle temaer, hvor det
praktiske går på omgang mellom nettverksdeltakerne i et format som kan variere.

Ikkevoldsprisen 2018
Ervin Kohn, forstander for Det Mosaiske
Trossamfund og nestleder i Antirasistisk
Senter fikk Ikkevoldsprisen 2018 for sin
tydelige stemme for minoritetene. Kohn
fikk prisen fordi han er av de tydeligste
stemmene i norsk samfunnsdebatt om minoriteters rettigheter, trosfrihet og ytringsfrihet. I nominasjonskomiteens begrunnelse
het det at han reagerer instinktivt på urett

Nettverk for religion og utvikling hadde i
2018 møte med utviklingsminister Nikolai
Astrup, et frokostseminar med tema «Sivilt
samfunn, religion og utvikling» med Ida
Elina Engh og Stein Erik Horjen fra Norad.
Seminaret hadde fokus på merverdien til
trosbaserte organisasjoner i nettverk blant
annet i møte med NORADs nye sivilsamfunnsstrategi og økt profesjonalisering. Og
et frokomstseminar med tema «Freedom of

Relasjon til kirken i sør
En viktig del av kontakten med kirkene i sør
er samtaler mellom kirkeledere, og gjennom
året har det vært flere slike samtaler.
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Kongolesisk kor under den økumeniske fredsgudstjenesten i forbindelse med Nobels Fredspris. Foto: Bård Bøe

Religion or Belief: How are Faith Based Development Actors Challenged» med Heiner
Bielefeldt, FNs spesialrapportør på FoRB
fra 2010 - 2016.
Sammen mot overgrep
Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep et
nasjonalt økumenisk nettverk som har som
mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med
overgrepsfeltet.
Det inviteres til to samlinger i året:
Fagdagen i juni og Novemberkonferansen
(NOKO),- begge i regi av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
På Fagdagen 2018 var temaet vold mot barn
med overskriften «Trygge familier og trygge
menigheter- en fagdag om barns rettigheter»
og på Novemberkonferansen var temaet
«Ungdommens råskap? Om ungdomskultur,
seksualitet, pornografi og grenser.»

Kirkens ansvar for barns rettigheter
NKR samarbeider med Den norske kirke
om satsingen «Kirkens ansvar for barns rettigheter». Det er Kirkenes verdensråd som
inviterer sine medlemskirker til satsingen
som har tre hovedsatsingsområder: Lytt til
barn, beskytt barn og ta være på jorden.
KVs dokument og plakat «Churches Commitments to Children“ er blitt oversatt og
tilpasset en norsk kontekst. Det er også
utviklet et samtaleverktøy om barns medvirkning. Dette vil være en viktig satsningsområde for kirkene fremover.
Rettferdskonferansen
Etter et initiativ fra Misjonsalliansen og
ifølge med ti misjons- og kirkelige og
organisasjoner var NKR medarrangør av
Rettferdskonferansen 2018 . Målet var å
«kraft-samle» alle som er opptatt av rettferdighet og inspirere og utruste til konkret
handling, lokalt og globalt. Konferansen er
en del av den internasjonale «The Justice
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Conference» - bevegelsen. Dagen samlet
nær 300 deltakere. Med rettferdighet som
tematisk gjennomgangstråd tegnet en rekke
inspirerende og dyktige innledere fra inn- og
utland opp dagens situasjonsbilde, hvordan
urett angår oss og hvordan rettferdighet er
en del av DNAet i kristen teologi og praksis.
Plenumssamlinger, parallelle spor og workshops belyste lokal og global urettferdighet
på tre områder: moderne slaveri, klimaendringer og økonomisk ulikhet. Statsministeren gjestet samlingen med en kort hilsen.
Begeistrede tilbakemeldinger fra mange av
deltakerne tilsier at konferansen satte gode
spor. Evalueringen sier samtidig at det er
behov for å videreutvikle konferansen så
den i enda sterkere grad bidrar til utrusting
og konkret handling. En tilsvarende samling
planlegges i 2019 med et ønske om enda
flere kirker og organisasjoner med på laget.
Global uke mot moderne slaveri
Hva er et menneske verdt? Ingen kan
tallfeste det. Likevel blir menneskets verdi
daglig devaluert til kroner og øre, til kropper
andre kan utnytte og til «what’s in them for
me». At noen tenker slik, ser vi av leveforholdene til de 40 millioner kvinner, barn og
menn som lever i slaveri i vår tid1:
- Hushjelper som betjener familien døgnet
rundt, fratatt pass og uten lov til å forlate
huset. Kanskje tvinges hun til seksuelle
tjenester og gjør hun en feil, utsettes hun for
trusler eller vold.
- Tekstil- eller landbruksarbeiderne som
må velge mellom luselønn og arbeid under
utmattende og utrygge forhold eller ingen
jobb.
- Ungguttene i gruvegangene i Kongo som
graver i jorda med bare never etter mineraler
til våre mobiler, bilbatterier og vår sminke. I
bytte for egen helse og framtid får de smuler
av fortjenesten.
- Jentene som ved tvangsgifte mister frihet
og utdanning og må godta seksuell tvang og
graviditet.
Slaveriet ble lenge oppfattet som historie,
men nå snakker vi igjen om slaveri. Bil-

lige varer og tjenester synes viktigere enn
lønn å leve av og retten til anstendig arbeid
og verdighet. Fattigdom, krig og klimaendringer fører nye mennesker inn i utbytting. Fredsprisvinnerne Denis Mukwege
og Nadia Murad satte ord på hvor sørgelig
aktuelt slaveriet er, særlig ekstrem utnytting
av kvinner.
For oss er det vanskelig å «ta personlig»,
fordi mye av utnyttelsen skjer langt unna
oss. Vårt land er likevel ikke unntatt: Det
antas at flere tusen mennesker befinner seg
i slavelignende forhold i Norge. Medier og
organisasjoner i førstelinjen forteller om
arbeidslivskriminalitet og tvungen prostitusjon og grov utnytting av mindreårige,
kvinner og menn som ofte ikke kjenner
språket eller sine rettigheter: Rumenske
menn som jobbet 71 timers-uke i vaskehall
med luselønn, bopel i et bakrom, lite mat og
under trusler og vold2. Polske arbeidere som
ble tvunget til å «jobbe dugnad» på sjefens
hytte mot lommepenger og pølse og lompe
som vederlag.3 En tredel av oss innrømmer
å ha kjøpt eller vurdert å kjøpe håndverkstjenester svart. Privat byggenæring ris av
utstrakt skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig lave lønninger og farlige arbeidsforhold.
Flere milliarder skatteinntekter unndras
hvert år, noe NHO-direktøren i fjor kalte et
ran mot fellesskapet.4
Noe er galt med systemet vårt når dette får
pågå år etter år, menneske etter menneske
blir tynt, og 43 av 44 anmeldelser henlegges. Er det lite kunnskap, grådighet eller
likegyldighet som hindrer oss i å agere?
Avmakt? Vårt kristne menneskesyn og nestekjærlighetsbudet forplikter oss til å reagere
- med handling.
Derfor markerte kirkene i Norges Kristne
Råd Global uke mot moderne slaveri for
tredje år på rad. 2018 ble et spennende år!
Ca. 70 arrangementer fant sted før, etter og
under uka 11.-18.november, fordelt på 12
fylker og med flere skoler og minst seks
kirkesamfunn om bord. Gode faglig bidrag
ble levert av ressurspersoner fra Frelsesarmeen, Kirkens Nødhjelp, Hope for Justice,
Den norske kirke, Rafto, A21, Hillsong,
KFUK-M Global, Framtiden i Våre Hender
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Ole Karsten Honningdalsnes, deltaker på temagudstjenesten om moderne slaveri i Skodje.

og mange flere. Nytt av året var at Søndagsskolen Norge bidro med materiell.
Filmen «Hvor mange slaver jobber for
deg?»5 laget av VON kommunikasjon på
oppdrag fra NKR, nådde nærmere 60 000
personer på facebook og ble sett av ca. 10
000 personer (hele eller deler av filmen).
Den vakte sterkt engasjement både rundt
kirkekaffen og i sosiale medier. Filmen
følger to personer som tar testen Slavery
Footprint og deres reaksjoner på at produkter vi omgir oss med er forbundet med
tvangsarbeid.
Uten ildsjeler, ingen Global uke! Helt
siden 2015 har Global uke hatt et økumenisk «dream team» i Bergen med Den
norske kirke i spissen. I 2018 fikk de til
tre gudstjenester, herunder «puslespillsgudstjeneste» for 200 av byens konfirmanter,
loppemarked, konsert og et seminar med
Bergen næringsråd, Rafto, Kirkens Bymis-

jon m.fl. på laget.
Hadde vi hatt en ildsjel-pris, måtte Maria
Bruseland vært vinneren. Hun sørget for bilrebus om moderne slaveri for konfirmanter
i Grenland, filmkveld med Ungdom i Oppdrag i Skien, og temagudstjeneste i Gjerpen
Misjonskirke. Dessuten stod satte hun opp
stand på kjøpesenteret og på Høgskolen i
Telemark. Hun inviterer til mer lokalt og
økumenisk samspill i 2019!
Moderne slaveri fikk ellers oppmerksomhet
på et stort mangfold av arenaer, f. eks. her:
- Undervisning for kvinner med minoritetsbakgrunn om arbeidslivskriminalitet i regi
av KiA
- Seminar om «Slavefri kirke?» på Ungdom,
Kultur og Tro -konferansen på MF
- Teateroppsetningen «Valgt det» på Stavern
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folkehøgskole
- Temagudstjeneste i Drammen baptistkirke
og solidaritetsgudstjeneste i Tromsø Adventistkirke

“

- Internasjonalt Seminar med Studentprestene i Tromsø: «Er etisk handel mulig?»

Etter å ha sett
- «Hvordan bekjempe slaveri», seminar i
filmen kom folk
regi av Menneskerettighetsfondet, Rafto,
Den
norske
bort
tilkirke.
meg og sa:
er reddogfor
å
-«Jeg
Tre undervisningssamtalekvelder
med
unge
voksne
fra
tre
kirkesamfunn
v/ NKR
ta
testen
fordi
den
og MKR.
treffer meg på noe
- Temagudstjeneste i Skodje med besøk av
ubehagelig».
koret
Reflex og 300 deltakere
- Adventskonsert «Lys i mørket» i regi av
- Ressursperson etter
Østsida Frikirke med 120 deltakere (se
temagudstjeneste i
tekstboks).

Horten

lioner til globalt anti-slaveri-arbeid. Og på
Arendalsuka og utover høsten etterlyste
sivilsamfunnsaktører en norsk slaverilov6. I
november fremmet stortingspolitiker Jette
Christensen (Ap) et representantforslag om
det samme. Dette inspirerte kirkene i NKR
til å levere et opprop til sentrale politikere
og myndigheter, signert av 26 kirkeledere.
Her både forplikter de seg selv og anmoder
myndighetene om å gjøre mer for å bekjempe slaveri7 (oppropet er gjengitt på side nn).
Bærebjelken i Global uke består likevel av
menighetene og nøkkelpersoner som tar i
bruk sine faste samlingspunkter og arenaer.
Gudstjenester utgjorde ca. 63 prosent av alle
arrangementene. Når 90% av arrangørene i
2018 sier at de vil bli med neste år, begrunner de det spesielt med at uka gir mulighet
for å få fram eget diakonalt engasjement
og med at det er lett å markere Global uke.
Husk det når du vurderer om du vil bli med
i 2019. Stor takk til alle som har vært med
så langt!
Kilder
1. www.ilo.org og Global Slavery Index
2. NRK, 10.05.2017
3. Dagsavisen, 24.03.2017
4. Dagens Næringsliv, 17.01.18
5. https://globaluke.no/2018/11/09/filmhvor-mange-slaver-jobber-for-deg/
6. Raftostiftelsen, Advokatforeningen og
Initiativ for Etisk Handel.
7. Vårt Land 22.11.18

Det er mange i Norge og internasjonalt
som kjemper mot slaveri. Det ble tydelig i
2018. Saken fikk offentlig oppmerksomhet
via hendelser som at Global Slavery Index
sitt anslag om 9000 slaver i Norge vakte
debatt eller at Norge bevilget 100 mil-
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Kirkene sammen - en stemme
i den offentlige debatten
Norges Kristne Råds visjon er at “kirkene sammen fremmer liv i fellesskap
og forsoning, i kirken og i samfunnet.” Dette innebærer blant annet å være
en stemme i den offentlige debatten.

Religionspolitisk utvalg
NKR ferdigstilte og avga høringsuttalelse
om utkast til ny samlet lov om tros- og livssynssamfunn i begynnelsen av januar 2018.
Spørsmålet om forholdet mellom «Den
norske kirkes særlige stilling» og hensynet
til likebehandlingsprinsippet viste seg å
være et utfordrende spørsmål i arbeidet med
høringsuttalelsen. For bedre å komme til
rette med disse spørsmål ble det arrangert
et seminar mellom representanter fra NKRs
medlemssamfunn og Kirkerådet for under
sistnevntes møte i Tønsberg i juni 2018 som
belyste problemstillingene.
Videre aktualiserte både denne og de senere
års lovendringssaker behovet for en gjennomgang av hvordan vedtektenes §6 om
frikirkelig forum og interessemotsetninger
mellom majoritetskirken og de øvrige best
kan håndteres. Dette arbeides det videre
med tanke på behandlingen av den kommende proposisjonen om samlet lov om
tros- og livssynssamfunn og Stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikken.
Religionspolitisk utvalg (RPU) har ikke
hatt ordinære møter i 2018. I tillegg til
ovennevnte forslag til høringsuttalelse om
utkast til ny samlet lov om tros- og livssynssamfunn, har RPU utarbeidet forslag til
høringssvar i ytterligere tre høringer. Disse
er utarbeidet gjennom e-postutveksling i
utvalget:
a.
Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste.
b.
Forslag til endringer i ekteskapsloven.
Oppheving av adgangen til å gi dispensasjon
fra alderskravet på 18 år.
c.
Høring om endringer i regelverk om
merverdiavgiftskompensasjon for frivillige
organisasjoner.

Beregningen av kommunale tilskudd til
tros- og livssynssamfunn har utløst flere
henvendelser til NKRs sekretariat. I de
fleste tilfeller der lokale menighetsledere
har satt spørsmål ved kommunenes beregningsmåte, har det vist seg at kommunene har
fulgt regelverket. I et tilfelle ønsket kommunen å holde alle vedlikeholdskostnadene
til vernede og fredede kirkebygg utenom
beregningsgrunnlaget. Av en eller annen
grunn var tilskuddsberegningen behandlet
politisk i kulturutvalget som hadde gitt
innstilling til formannskapet. NKR mener
at tilskuddsberegningen er en forvaltningssak som ikke skal behandles i politiske
organer. På oppfordring fra en politiker med
frikirketilhørighet skrev spesialrådgiveren et
notat til Rådmannen i vedkommende kommune der bestemmelsene i lov og forskrift
ble tydeliggjort. Rådmannen trakk saken og
kommunenes praksis ble revidert i tråd med
regelverket.
NKR har ikke kapasitet til å overvåke
alle landets kommuner og vil oppfordre
medlemssamfunnenes ledelse til å oppmuntre til lokalt bevissthet om beregningen av
tilskuddene. NKR har bidratt og skal fortsatt
bidra med hjelp til å avklare uklarheter.
The Oslo Coalition on Freedom of Religion
or Belief (Oslokoalisjonen)
Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (OC) er et internasjonalt program på
Senter for menneskerettigheter ved Juridisk
fakultet, Universitet i Oslo. Det organiserer
et internasjonalt nettverk av representanter
fra tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner
og forskningsinstitusjoner.
NKR har bidratt aktivt til Oslokoalisjonens
arbeid i 2018. Dag Nygård er medlem av
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Oslokoalisjonens rådgivende utvalg og har
på ulike måter deltatt i Oslokoalisjonens
operative arbeid gjennom året. Han er med i
en internasjonal ekspertgruppe som leder et
forskningsprosjekt om «Legitimate Limitations on the Freedom of Religion or Belief».
I løpet av 2018 ble forskningsrapporter fra
7 forskjellige land i ulike verdensdeler og
forskjellige religiøse og politiske kontekster utarbeidet og samlet. Nygård har også
representert Oslokoalisjonen på konferanser
Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid
i Europa har hatt i Wien og Warszawa og
bidratt i OSCE HDIMs evaluering av det
årlige «Human Dimention Implementation
Meeting».
Her er ikke mann eller kvinne?
Norges Kristne Råd har gjennomført en
undersøkelse av kjønnsfordelingen i styrer
og menighetsråd både sentralt og lokalt i
medlemssamfunnene. Bakgrunnen for undersøkelsen er behovet for mer faktabasert
kunnskap om situasjonen på dette området.
Undersøkelsen retter seg først og fremst mot
sentrale og lokale ledere i medlemssamfunn
og tilhørende menigheter. Den kan danne
grunnlaget for samtale både om årsaker til
forskjeller i kjønnsfordelingen om hvordan
man best kan arbeide for å styrke deltakelsen fra både kvinner og menn i menighetsråd
og styrer.
Til tross for at ingen av NKRs medlemssamfunn utelukker kvinner fra styrende
organer, er det store forskjeller mellom
dem når det gjelder kvinnelig representasjon. Et annet interessant trekk ved funnene
i undersøkelsen er at en del menigheter
har vanskeligheter med å rekruttere menn
til styreverv. Spørsmålet om kvinners og
menns deltakelse i menighetsråd og styrer i
trossamfunn og lokale menigheter har også
på offentlige agendaen med jevne mellomrom. Både spørsmålet om krav til radikal
kjønnskvotering som betingelse for å motta
offentlige tilskudd og liknende, har nødvendiggjort en kartlegging slik at både trossamfunn, relevante myndigheter og politikere
kan ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for
å diskutere denne type spørsmål.
Arbeidet med migrantmenigheter

Migrasjon endrer kirkelandskapet i Norge.
Gjennom nettverket forsøker vi informere
det norske offentligheten om dette samtid
jobber vi for å opprettholde og vedlikeholde
kontakten med ledere i migrantmenigheter.
En del av de lederne i Oslo området møtes
månedlig til bønn, felleskap og gjensidige
orienteringer. I tillegg bidrar koordinatoren
med rådgiving ovenfor den enkelte leder
eller menighet etter henvendelser om råd
og kontakt om mange ulike temaer. Høsten
2018 utgitt boken innføring i kirkekunnskap
ble utgitt av Cappelen Damm akademisk
forlag med en artikkel om migrantmenigheter. Nettverkskoordinatoren deltok på
panel samtale ved leder dag i regi av «Beveg
byen» å snakke om migrantmenigheter og
det mangfoldig kirkeliv i Oslo. I 2017 søkte
vi sammen med kirkelig ressurssenter mot
seksuell vold og overgrep midler i fra Barn
og familiedirektoratet. Våren 2018 arrangert
vi en fagdag trygghet for barn hjem og i
menighetene for å sparke i gang migrantprosjektet. Temadagen var en dialog og
nettverkbyggende startpunkt for kartlegging
av kunnskap om vold og seksuelle overgrep
i migrantmiljøer i Norge (som iverksettes i
2019).
Migrasjonspolitisk engasjement:
migrasjon og konvertitter
Norges kristne råd i mange år engasjert seg i
asyltematikken med et ønske om å forbedre
rettsikkerheten i asylsystem med tanke på
religionsfrihet og vern for mennesker som
frykter og forfølges for sin tro. Et av de viktige side med vårt arbeid er engasjementet
i asylpolitisk forum sammen med sivilsamfunnsorganisasjonene på fagfeltet. Sammen
arrangerte vi den årlige asylkonferansen
29.nov 2018 på litteraturhuset i Oslo med
fokus tredjelandsavtaler og midlertidighet
innstramningsforslag i AP sitt migrasjonsutvalg.
På konvertittfeltet ble det holdt både et
temaseminar under Arendalsuka 2018 og
en oppfølgingskonferanse ett år etter Iran
rapporten eller rapporten «Tro, håp og
forfølgelse ll.» Begge steder fikk temaet og
det norske myndigheters uendret og kritikkverdig praksis belyst enda mer. Videre har
vi det årlige høynivå kontakt møte mellom
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«Her er ikke mann eller kvinne?» er en undersøkelse om kjønnsfordeling i styrer og menighetsråd i våre medlemssamfunn.

kirkene og utlendingsforvaltningene (UDI,
UNE og Landinfo) og eget møte med UDI
om asylintervju guide. Kontakt gruppen for
rapporten holder jevenlig møter og kontkat med oppdateringer i forsøket å påvirke
norske myndigheters praksis. Tross innspill,
kontakt og mange ulike tiltak gjenstår problemer i konvertitt saksbehandlingen uløst.
I forbindelse med global uke 2018 tok nettverket ansvar for et frokost seminar (15.nov
2018) om migrasjon, sårbarhet og moderne
slaveri. På seminaret deltok Marta Bivand
Erdal, seniorforsker, PRIO - Institutt for
fredsforskning med innlegg om de globale
forhandlingene om migrasjon. Synpunkter
om den globale plattformen for migrasjon
(GCM) og norsk UDs innsats for å bekjempe moderne slaveri ble presentert av Jens
Frølich Holte, statssekretær i Utenriksdepartementet. Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS - Norsk organisasjon for
asylsøkere- delte om forholdene til Syriske
flyktninger i Tyrkia og det ble presentert

innblikk i fra Caritas’ arbeid for migranter i
Norge ved rådgiver Guro Gjørven og fra Karibus arbeid for å fremme stemmer fra det
global sør ved rådgiver Tyler Dale Hauger.
Up mot 40 personer fra ulike organisasjoner
deltok.
I forbindelse med Verdens Flyktningdag
20.juni arrangere nettverket en minnemarkering i for verdensflyktninger. Minneseremonien besto av en kort liturgi med
skriftlesing, musikk, appeller og lystenning.
Minnemarkeringen var del av forpliktelsen
fra kirker i Europa å minnes de døde og be
for de pårørende. Det har også vært et uttrykke av vår solidaritet og medfølelse med
verden i nød samtid vår indignasjon over
manglende vilje for en bedre vern for flyktninger i verden i dag. Med minnesmarkeringen setter vi søkelys på flyktningsituasjonen
i verden og behovet for lovlige og trygger
reise til Europa.
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Endring i Kopinor-avtalen
Siden 1999 har Kopinor og Norges Kristne Råd (da Norges Frikirkeråd) hatt
en avtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk
i virksomheten til trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd.

Flere hundre menigheter er nå tilsluttet
kopieringsavtalen mellom Norges Kristne
Råd og Kopinor.

føring av statistisk undersøkelse når man
mener det er behov for det.

Avtalen gir de medlemssamfunn og enkeltmenigheter i medlemssamfunnene som slutter seg til avtalen, rett til å kopiere beskyttet
materiale innenfor avtalens rammer. Enkelt
sagt gir avtalen tilgang til «verdensbiblioteket» og gjør alle andre avtaler for trykte
og internettbaserte publikasjoner overflødige.
Avtalen gjelder ikke musikk og film. NKR
har besluttet å ikke inngå sentrale avtaler på
disse områder og henviser på forespørsel til
relevante aktører.
Iht. kopieringsavtalen mellom NKR og Kopinor skulle det gjennomføres en statistisk
undersøkelse i trossamfunn/menigheter
tilsluttet avtalen i 2018. Kopinor og NKR
så ikke behovet for å gjennomføre undersøkelse. Avtaleteksten ble derfor endret til at
hver av partene løpende kan kreve gjennom70
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Ny generalsekretær
I 2018 fikk Norges Kristne Råd ny generalsekretær.

Etter 6 år som generalsekretær valgte Knut
Refsdal å slutte 1.9.2018. Han har sammen
med staben vært en sikker og sterk pådriver
og premissleverandør inn i styret, i NKR
sitt daglige arbeid og i det offentlige rom.
Han har bidratt til å skape et godt rom for
dialog mellom kirkene i styrerommet og i
møte med andre, og har levert mye teologisk
og økumenisk tankegods til. Vi vil særlig
fremheve dialogsamtalene om likekjønnede
ekteskap som nå er tilgjengelig i form av
en samtaleguide, «Hvordan samtale om
vanskelige tema i kirkelig sammenheng»,
som et betydningsfullt bidrag. Pilgrimsvandringen fra Oslo til Trondheim ble også et
viktig og synlig uttrykk for dialogen om tros
og livssyn.

rte tidsrommet han har bekledt stillingen,
allerede vist seg som en verdig arvtaker
som leder av Norges Kristne Råd. Kirkene
i Norge ser frem til nye år med «Kirkene
sammen» med Erhard Hermansen som
generalsekretær.

Samtidig begynte Erhard Hermansen i
stillingen som generalsekretær. Han har
utdannelse innen teologi- og ledelsesfag og
har tidligere arbeidet som pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke
i nesten 20 år. Med sin solide erfaring med
økumenikk og ledelse, har han i det ko71

20 ÅRSRAPPORT 2018

Kirkene sammen - synlig og frimodig

Administrasjon og forvaltning

STYRET (pr 31.12.2018)

.........................................
Terje Aadne, Det Norske Baptistsamfunn,
leder,
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke,
nestleder,
Dan Urdesic, Den serbisk-ortodokse kirke
i Norge (gruppe av ortodokse menigheter)
Øyvind Gaarder Andersen, Pinsebevegelsen,
Ingull Grefslie, Metodistkirken,
Bernt Eidsvig, Den katolske kirke,
Helga Haugland Byfuglien, Den norske
kirke,
Jarle Skullerud, Den Evangelisk Lutherske
Frikirke,
Kristin Gunleiksrud Raaum, Den norske
kirke,
Ole-Kristian Thoresen, Oslo Kristne
Senter (gruppe av frittstående menigheter),
Per Anders Sandgren, Svenska kyrkan i
Norge (gruppe av utenlandsmenigheter),
William Cochrane, Frelsesarmeen,
Øyvind Haraldseid, Misjonskirken Norge.
De fem første utgjør styrets arbeidsutvalg.
Styret har hatt fire møter og AU har hatt fire
møter.
STAB
.........................................
• Erhard Hermansen, generalsekretær fra
1.9.2018
• Knut Refsdal, generalsekretær til 1.9.2018
• Dag Nygård, spesialrådgiver
• Karin R. Thompson, kontorleder
• Elin Finnseth Sæverås, koordinator,
Global info/Global uke
• Lemma Desta, koordinator, Flerkulturelt
kirkelig nettverk
• Hege Merete Andersen, kommunikasjonsrådgiver (permisjon fra 15.07.2018)
• Kristin Skjøtskift, informasjonsmedarbeider (vikariat fra august 2018 til juni 2019)

• Sindre Fjellestad, informasjonsmedarbeider
Staben holder til i Kirkens hus i Rådhusgt.
1-3 i Oslo og er samlokalisert med
K-Stud, Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn,Den finske menigheten og
Stiftelsen Karibu.
STYRINGSGRUPPER
.........................................
Flerkulturelt kirkelig nettverk
Syvendedags Adventistkirken: Finn Eckhoff.
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Per
Kristian Rønning.
Den katolske kirke: Bharath Villavarayen.
Den norske kirke: Steinar Ims.
Det Norske Baptistsamfunn: Mette Marie
Hebnes.
Kvekersamfunnet: Roger Cassidy (vara:
Judith M. Nilsen).
Pinsebevegelsen: Pavel Novik (vara: Kjersti
Falk Berg).
Global Info og Global uke mot moderne
slaveri
Syvendedags Adventistkirken og ADRA
Norge: Gry Haugen.
Den katolske kirke: Hans Rossiné.
Den norske kirke: Janne Dale Hauger.
Frelsesarmeen: Petra Kjellen Brooke.
Metodistkirken: Kari Hay.
Svenska kyrkan i Norge: Kristina Sandgren
Furberg.
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: SteinVegard Antonsen
Misjonskirken Norge: Naomi Curwen
Digni: Miriam Ekelund
Kirkens Nødhjelp: Inger-Torunn Sjøtrø
(leder)
UTVALG
.........................................

72

Kirkene sammen - synlig ogfrimodig

Norsk Teologisk Samtaleforum
Syvendedags Adventistkirken: Arne Bredesen og Tor Tjeransen.
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Jan
Gossner.
Den norske kirke: Beate Fagerli og Stephanie Dietrich.
Det Norske Baptistsamfunn: Linda Aadne.
Kvekersamfunnet: Egil Mardal Johannessen
og Marit Kromberg.
Metodistkirken: Christina Thaarup og Hilde
Marie Movafagh.
Misjonskirken Norge: Reidar Salvesen.
Pinsebevegelsen: Pål Helmersen.
Religionspolitisk utvalg
Syvendedags Adventistkirken: Finn Eckhoff.
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Terje
Solberg.
Den katolske kirke: Torbjørn Olsen.
Den norske kirke: Ole Inge Bekkelund og
Steinar Ims.
Det Norske Baptistsamfunn: Håkon Sigland.
Kvekersamfunnet: Marit Kromberg.
Metodistkirken: Ingull Grefslie
Misjonskirken Norge: Ingunn Folkestad
Breistein
Pinsebevegelsen: Jan Eilert Aakre
Svenska kyrkan i Norge: Per Anders
Sandgren
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn:
Rolf Ekenes
Den finske menigheten i Norge: Anssi
Elenius
Frelsesarmeen: Jan Peder Fosen
Sammen mot overgrep
Alle kirker og kristne organisasjoner kan bli
med i nettverket og oppnevner selv en
kontaktperson. Administrasjonen av
nettverket er lagt til Norges Kristne Råd i
samarbeid med Kirkelig ressurssenter mot
vold og seksuelle overgrep.
SAMARBEIDSRELASJONER
.........................................
NKR er medlem av Frivillighet Norge,
Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF),
K-Stud, Forum for utvikling og miljø,
Churches’ Commission for Migrants in
Europe og Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn. Sekretariatet følger opp
kontakten og sam-arbeidet med økumeniske
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råd og kirker i Norden og Baltikum samt
økumeniske råd i Europa og globalt. Oppdateringer fra norske representanter i Kirkenes
Verdensråds (KV) sentralkomité og Konferansen av Europeiske Kirkers (KEK)
Governing Board står jevnlig på dagsorden i
NKRs styre.
NKR er representert i en lang rekke nettverk
og arbeidsgrupper, blant andre:
• Den norske styringsgruppa i KVs «Ecumenical Accompaniment for Palestine and
Israel»: Erhard Hermansen.
• Det Norske Bibelselskap - Representantskapet: Erhard Hermansen.
• Ecumenical Network for Sudan & South
Sudan i regi av KV: Knut Refsdal.
• Forum for Sudan og Sør-Sudan. Erhard
Hermansen.
• Great Lakes-nettverket: Erhard
Hermansen.
• Interreligiøst nettverk for klimamobilisering: Erhard Hermansen.
• Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep - styret: Øyvind Haraldseid.
Representantskapet: Erhard Hermansen.
Vara: Karin Thompson.
• Kirkens Nødhjelp - Representantskapet:
Erhard Hermansen.
• Komiteen for internasjonale spørsmål i
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke:
Erhard Hermansen.
• KEKs fredsgruppe: Anne-May Agerup.
• Kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge
og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke:
Øyvind Haraldseid, Erhard Hermansen.
Vara: Dag Nygård.
• Kristelig Folkepartis trossamfunnsutvalg:
Erhard Hermansen.
• Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
(NORME): Erhard Hermansen.
• Referansegruppa for kurset «Å være
religiøs leder i det norske samfunnet» ved
Universitetet i Oslo: Lemma Desta.
• Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn - Lederforum: Terje Aadne. Rådet:
Erhard Hermansen, Ingull Grefslie, Jarle
Skullerud. Vara: Dag Nygård.
• RORG-nettverket: Elin F. Sæverås.
• Forum for utvikling og miljø (ForUM):
Elin F. Sæverås.
• Det Teologiske Menighetsfakultet - Råd
for samarbeid med arbeidslivet: Erhard
Hermansen.
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Nye nettsider
Desember 2018 kunne vi stolt lansere våre nye nettsider på www.norkr.no.
Dette har vært et prosjekt som har foregått i løpet av høsten 2018.

Målet har vært å produsere enn mer oversiktlig side der vi enklere og tydeligere
kan formidle det vi står for og hva vi driver
med, slik at selv en som ikke vet hva Norges
Kristne Råd er, raskt kan få en forståelse
for det. Dette har vi blant annet gjort ved
å kutte ned på en del av informasjon som
tidligere stod på nettsiden, noe som har
vært en meget omfattende prosess. Norges
Kristne Råd står i mye ulikt arbeid og vi har
måttet være selektive om den informasjonen
vi ønsker å fremme.

samfunnsstemmer, der det blir skrevet om
ulike temaer. Vi skriver også en del innlegg
selv. Denne vil vi virkelig anbefale å følge
med på.
I tillegg så har vi et sterkt fokus på samarbeid mellom nettside og sosiale medier. Der
nettsiden stadig linker til facebook og vice
versa. Dette gjør vi for å øke vår synlighet.
Ta gjerne en titt på våre nye nettsider og
kom gjerne med en tilbakemelding.

Vi har hatt et tydelig fokus på et responsivt
design og vår nye nettside fungerer nå fint
på alle enheter. Dette har vært et viktig
fokusområde ettersom stadig mer netttrafikk foregår på enheter som mobil og
iPad.
Med en ny nettside har vi gjort nye tiltak
for å øke vår synlighet og tilstedeværelse.
Et av disse tiltakene er å opprette regelmessig blogg. Blogginnleggene blir skrevet av
ulike ledere, pastorer/prester eller andre
74

Kirkene sammen - synlig ogfrimodig

ÅRSRAPPORT 2018 23

Artikler og utgivelser
Nye publikasjoner fra 2018. Alle er tilgjengelige for nedlasting på våre
nettsider.

«Guds levende ord. Bibelsyn og bibelbruk
i norske trostradisjoner» Norges Kristne
Råds skriftserie nr 21.
«Samtaleguide/veileder. Hvordan samtale
om vanskelige temaer i kirkelig sammenheng» Norges Kristne Råds skriftserie nr 22
«Kirkens ansvar for barns rettigheter».
Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråd
og UNICEF sitt dokument «Churches’
Commitments to Children».
«Her er ikke mann eller kvinne - Eller
hva?» En undersøkelse av kjønnsfordeling
i styrer og menighetsråd i Norges Kristne
Råds medlemssamfunn.
«Grønne menigheter, etisk handel og miljø.
Forslag til videre oppfølging av etikk, etisk
handel og miljø.»
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MEDLEMMER

.........................................
Den anglikanske kirke i Norge
www.osloanglicans.no
Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge
http://www.eotcnor.no
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
www.frikirken.no

Metodistkirken i Norge
www.metodistkirken.no
Misjonskirken Norge
www.mknu.no
Oslo Kristne Senter
www.oks.no
Pinsebevegelsen i Norge
www.pinsebevegelsen.no

Den finländska evangelisk-lutherska
församlingen i Norge
finskekirken.com

Svenska kyrkan i Norge
www.svenskakyrkan.se/oslo

Den katolske kirke
www.katolsk.no

Østfoldkirken
www.ostfoldkirken.no

Den nordisk-katolske kirke
www.nordiskkatolsk.no

OBSERVATØRER
.........................................

Den norske kirke
www.kirken.no

Syvendedags Adventistkirken
www.adventist.no

Den ortodokse kirke i Norge- Hellige
Nikolai menighet
www.ortodoks.com

Blå Kors Norge
www.blakors.no

Den tyskspråklige menighet i Norge
www.deutschegemeinde.net

Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i
Nord- og Vest-Europa,
Bispedømmet Mahidere Sibehat Kidist
Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge

Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou (Maria Bebudelse)
www.greskorthodokskirke.no

Det Norske Bibelselskap
www.bibel.no

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
www.delk.no

Digni
www.digni.no

Det Norske Baptistsamfunn
www.baptist.no

Kirkens Nødhjelp
www.kirkensnodhjelp.no

Den serbisk ortodokse kirke i Norge Hl. Vasilije Ostroski menighet

NORME - Norsk Råd for Misjon og
Evangelisering
www.norme.no

Frelsesarmeen
www.frelsesarmeen.no
Guds Menighet, Vegårshei
www.gudsmenighet.no
Kvekersamfunnet
www.kveker.org
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Vedlegg 3:
Årsegnskap 2017

Innhold
Resultat
Balanse
Noter:
1 - Regnskapsprinsipper
2 - Annen kortsiktig gjeld
3 - Akskjer og andeler i andre foretak mv.
4 - Lønnskostnader, andre ansatte, godtgjørelse mv.
5 - Bundne midler
6 - Tilskudd og andre inntekter
9 - Global info, administrasjon, CGHR
Uavhengig revisors beretning
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Vedlegg 4:
Årsegnskap 2018

Innhold
Resultat
Balanse
Noter:
1 - Regnskapsprinsipper
2 - Vesentlige leieavtaler
3 - Annen kortsiktig gjeld
4 - Akskjer og andeler i andre foretak mv.
5 - Lønnskostnader, andre ansatte, godtgjørelse mv.
6 - Bundne midler
7 - Tilskudd og andre inntekter
6 - Egenkapital
8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser
9 - Prosjektregnskap

93

94

RESULTAT
Norges Kristne Råd
Note

2018

2017

4 007 322
1 151 761
566 412
5 725 495

5 194 547
1 154 385
620 235
6 969 166

3 262 115
1 705 836
797 017
5 764 967

3 323 069
1 206 525
2 487 168
7 016 762

-39 473

-47 596

13 660
1 392
12 268

11 707
647
11 060

-27 205

-36 536

27 205
27 205

36 536
36 536

Driftsinntekter og driftskostnader
Tilskudd
Medlemskontingenter
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

7

Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Direkte prosjektkostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

5, 8
2, 5
9

7

DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter og -kostnader
Andre finansinntekter
Andre finanskostnader
RESULTAT AV FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT

Overføringer og disponeringer
Overføring fra annen egenkapital
SUM DISPONERT

Norges Kristne Råd

7

Org. nr. 971273577

95
Side

2

Balanse
Norges Kristne Råd
EIENDELER

Note

2018

2017

105 744
139 261
245 005

93 112
76 246
169 358

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Aksjer
Sum investeringer

4

1 633
1 633

1 633
1 633

Bankinnskudd kontanter og lignende

6

2 816 233

3 005 176

Sum omløpsmidler

3 062 871

3 176 167

SUM EIENDELER

3 062 871

3 176 167

Norges Kristne Råd

Org. nr. 971273577
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Side

3

Balanse
Norges Kristne Råd
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2018

2017

2 301 396
2 301 396

2 328 601
2 328 601

2 301 396

2 328 601

248 030
513 444
761 474

54 869
236 990
555 707
847 566

761 474

847 566

3 062 871

3 176 167

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

8

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld

6
3

Sum Gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 21.03.2019
Styret for Norges Kristne Råd

Terje Aadne
Styreleder

Berit Hagen Agøy
Nestleder

Jarle Skullerud
Styremedlem

Helga Haugland Byfuglien
Styremedlem

Bernt Ivar Eidsvig
Styremedlem

Kristin Gunleiksrud Raaum
Styremedlem

William Cochrane
Styremedlem

Ingull Grefslie
Styremedlem

Øyvind Gaarder Andersen
Styremedlem

Øyvind Haraldseid
Styremedlem

Dan Urdesic
Styremedlem

Ole-Kristian Thoresen
Styremedlem

Per Anders Sandgren
Styremedlem

Norges Kristne Råd

Erhard Hermansen
Daglig leder

Org. nr. 971273577
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Norges Kristne Råd
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018
Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard. Følgende regnskapsprinsipper
er anvendt:
- Salgsinntekter resultatføres iht. opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.
- Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler.
- Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.
- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives.
- Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.
- Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuell fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
- Fra og med regnskapsår 2013 er alle prosjekter som er drevet under Norges Kristne Råd inkludert i dette regnskapet.
Regnskapet til Norges Kristne Råd består i 2018 av to avdelinger som tilsvarer prosjektregnskapene nedenfor.
- Norges Kristne Råd er ikke skattepliktig.

Note

2

Vesentlige leieavtaler

Navn

Årlig leie

Rådhusgaten 1-3 AS

511 689

Leiekontraktens utløp
31.12.2020 *

* Leieavtale kan forlenges

Note

3

Annen kortsiktig gjeld
2018

Renter til NORAD
Feriepenger
Avsetning Justisdepartementet
Avsetning økumenikkstudier
Avsetning tilskudd til Pinsefestival
Avsetning tilskudd til integreringskonferanse
Ubrukte midler Global Info overført til neste år
Annen kortsiktig gjeld
Sum

Note

4

863
352 539
40 000
90 000
20 470
9 572
513 444

3 703
359 213
25 865
40 000
111 400
15 526
555 707

Aksjer og andeler i andre foretak mv.

Firma

Eierandel

KNIF AS

Norges Kristne Råd

2017

Bokført verdi
1 633

Org. nr. 971273577
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Note

5

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

Lønnskostnader består av følgende poster

2018

Direkte lønnskostnader til prosjektene

2017
(591 999)

Lønninger

(772 849)

2 986 826

3 208 409

Arbeidsgiveravgift

459 126

494 406

Pensjonkostnader

336 994

282 770

71 168

110 333

3 262 115

3 323 069

Andre ytelser
Sum lønnskostnader

5,9

Gjennomsnittlig antall årsverk
Daglig leder
Lønn Knut Refsdal
Lønn Erhard Hermansen
Pensjonskostnader Knut Refsdal
Pensjonskostnader Erhard Hermansen
Annen godtgjørelse Knut Refsdal
Annen godtgjørelse Erhard Hermansen

6,5

Styre

401 616
247 005
44 809
27 869
4 986
2 874

-

Knut Refsdal var daglig leder frem til midten av august. Siden har Erhard Hermansen vært daglig leder.
Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån eller
stilt sikkerhet til fordel for ledende personer eller styret.

Godtgjørelse til revisor

2018

Revisjonstjenester

Note

65 425

6

Bundne midler

Skyldig skattetrekk pr 31.12
Andre bundne bankmidler pr 31.12

Norges Kristne Råd

115 561
132 240

Org. nr. 971273577
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Note

7

Tilskudd og andre inntekter
2018

Tilskudd
NORAD
Kulturdepartementet
Justisdepartementet
Diverse tilskudd fra andre
Sum tilskudd
Andre inntekter
Diverse salg
Leieinntekter
Kirkens Nødhjelp-støtte
Mva-kompensasjon
Bidrag til Flerkulturelt kirkelig nettverk
Bidrag til fredsplattformen
Bidrag til Fredsgudstjeneste
Diverse andre inntekter
Sum andre inntekter

2017

695 057
3 091 400
175 865
45 000
4 007 322

2 184 474
2 933 600
56 473
20 000
5 194 547

1 000
25 000
102 000
286 627
69 000
48 000
34 785
566 412

12 810
7 500
132 000
288 039
39 000
12 500
128 386
620 235

NORAD: Norges Kristne Råd har mottat tilskudd til prosjektet Global Info. Ubrukte midler ved endt prosjektperiode må
tilbakebetales.
Kulturdepartementet: Norges Kristne Råd mottar årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet. NKR sender årlig rapport for å
dokumentere bruken av tilskuddet.

Note

6

Egenkapital
Norges Kristne Råd

Pr 01.01
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12

Note

8

2 215 956
(27 205)
2 188 752

Lokale økum. tiltak
(tidl.Jub.2000/ikkevoldsfond)
112 645
112 645

Sum egenkapital
112 645
2 301 396

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Pensjonsordningen i organisasjonen er en innskuddsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov
om obligatorisk tjenestepensjon. Norges Kristne Råd har forsikringsavale gjennom DNB livsforsikring AS.

Note

9

Prosjektregnskap

Norges Kristne Råd fører prosjektregnskap for de forskjellige deler av virkosmheten. Prosjektregnskapene gir
informasjon om anskaffelse av midler og og hvordan de brukes. Prosjektregnskapenes hovedlinjer er gjengitt nedenfor.

Norges Kristne Råd
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Note 9
Norges Kristne Råd- administrasjonen
Driftsinntekter
Tildeling fra kulturdepartementet
Medlemskontingenter
Andre tildelinger
Andre inntekter
Refusjon felleskostnader fra prosjektene
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Reisekostnader
Møtekostnader og representasjon
Leie av lokaler
Kontorkostnader
Kontingenter
Tilskudd/egenandeler prosjektene
Andre kostnader
Sum driftskostnader *)
Driftsresultat
Finansinntekter og kostnader
Årsresultat

Regnskap

Budsjett

3 000 000
1 151 761
312 265
605 412
5 069 438

3 000 000
1 155 472
320 000
90 000
4 565 472

3 262 115
58 018
273 304
511 606
779 416
46 010
70 000
108 482
5 108 950
-39 513
12 308
-27 205

3 335 078
80 000
90 000
500 000
480 000
47 000
70 000
100 000
4 702 078
-136 606
-136 606

*) I driftskostnader er inkludert tilbakebetaling til NORAD og utgifter til opprydning og
avvikling av FHJN (FOCCISA Health Justice Network)-kontoret i Zambia, totalt kr 91.824.

Norges Kristne Råd
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Note 9
Global Info
Driftsinntekter
Tildeling fra NORAD
Tilskudd fra Kirkens Nødhjelp
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Ressursmateriell
Kjøp av infotjenester
Seminarer, kurs, arrangementer
Honorarer
Reisekostnader
Styremøter, arbeidsgruppemøter
Kontorkostnader
Personal- & lønnskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Norges Kristne Råd

Regnskap

Budsjett

695 057
102 000
797 057

715 526
102 000
817 526

17 971
51 000
22 161
6 875
14 165
9 761
90 000
585 124
797 057
-

14 603
51 000
14 430
15 000
26 130
7 000
90 000
599 363
817 526
-

Org. nr. 971273577
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Vedlegg 5:
Forslag til nye vedtekter
Vedtatt på konstituerende rådsmøte 31. mars 2006.
Endret i Rådsmøte 24.-25. mars 2009 og 16.-17. mars 2015 og 20.-21. mars 2019.

§1

Rådets fundament
NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som
kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som
skaper, frelser og livgiver.

§2

Rådets formål
Rådets formål er å:
fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne
kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.
fremme forståelse for kristen tro, moral og kultur i samfunnet og styrke kristent nærvær i
det offentlige rommet.
fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og globalt.
fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på
alle plan.
arbeide for å bryte ned barrierer mellom mennesker og skape rettferdighet og fred.
arbeide for å verne skaperverket mot ødeleggelse for at alle kan erfare livets fylde.
ivareta medlemmenes felles interesser overfor det offentlige og å være et kontakt ledd og
bistå medlemmene i felles spørsmål av juridisk og forvaltningsmessig art i forhold til det
offentlige.
medvirke internasjonalt til å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne
trossamfunn.
delta i økumeniske organisasjoner og i interreligiøse organer og sammenhenger, samt
representere rådet i disse.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

§3

a.
b.
c.
d.

§4

4.1
a.
b.
c.

Medlemskap og andre tilknytningsformer
Kristne kirker og trossamfunn og grupper av disse, som samlet har mer enn 1000
medlemmer, kan bli medlem. Rådsmøtet kan, etter innstilling fra styret, gjøre unntak fra
kravet om 1000 medlemmer dersom spesielle forhold tilsier det.
Kristne kirker og trossamfunn og gruper av disse, som samlet har mer enn 1000
medlemmer, kan få observatørstatus. Styret kan gjøre unntak fra kravet om 1000
medlemmer dersom spesielle forhold tilsier det.
Felleskirkelige organisasjoner kan få observatørstatus.
Både medlemmer og observatører betaler kontingent i henhold til vedtatte satser.
Rådsmøte
Innkalling til rådsmøte
Ordinært rådsmøte holdes én gang hvert annet år innen utgangen av mars.
Ekstraordinært rådsmøte holdes når styret innkaller til det eller når minst 1/3 av
medlemssamfunnene krever det.
Innkalling til rådsmøte sendes ut 4 måneder før møtet finner sted og eventuelle forslag til
vedtektsendringer skal følge med denne. Sakspapirer sendes ut en måned før rådsmøte
avholdes. Saker som medlemssamfunn ønsker behandlet på ordinært rådsmøte sendes
styret innen 1. januar.
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4.2
a.

Deltakelse på rådsmøte
Medlemmer representeres som følger på rådsmøte:
Antall medlemmer
1000-3000
3001-8000
8001 -15000
15001-30000
30001-60000
60001-

Antall representanter
1
2
3
4
5
6

Medlemstall for de enkelte samfunn baseres på sist kjente tall for beregning av
offentlig tilskudd med mindre annet grunnlag er fastsatt av styret.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
4.4
a.
b.

§5

5.1

Grupper av kristne kirker og trossamfunn med minimum 1000 medlemmer til sammen,
jfr § 3a, velger av og blant medlemmene én felles representant. Samtlige i gruppen kan
møte med én representant med talerett.
Medlemmer med færre enn 1000 medlemmer kan møte med én representant med talerett.
Den norske kirke kan ha inntil 1/3 av det totale antall stemmeberettigede representanter i
henhold til denne paragraf.
Observatører har møte- og talerett i rådsmøtet, men ikke forslagsrett. Disse kan møte med
inntil 2 representanter hver.
I de tilfeller hvor et styremedlem ikke er representant for sitt medlemssamfunn, har
vedkommende møte- og talerett på rådsmøtet.
Medlemssamfunnene oppnevner ett varamedlem for hver av sine representanter til
rådsmøtet.
Rådsmøtet skal
drøfte utfordringer i kirke og samfunn, og ved behov fatte vedtak.
behandle regnskaper og årsmeldinger.
fastsette kontingenter.
behandle budsjett og planer.
fatte vedtak om vedtektsendringer.
fatte vedtak om opptak av nye medlemssamfunn etter forutgående høring i
medlemssamfunnene.
godkjenne medlemssamfunnenes oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer.
velge styreleder og nestleder. Leder og nestleder kan gjenvelges én gang.
velge et arbeidsutvalg av og blant styrets medlemmer til å behandle saker mellom
styremøtene i henhold til fullmakter gitt av styret. Arbeidsutvalget ivaretar styrets
oppgaver overfor det offentlige og består av styrets leder og nestleder samt tre av styrets
øvrige medlemmer, samt to varamedlemmer. Den norske kirke skal være representert i
arbeidsutvalget.
velge valgkomité på tre medlemmer.
velge revisor.
Rådsmøtets beslutningsformer
Vedtak under § 4.3 a fattes på basis av rådets retningslinjer for konsensus ved
beslutninger. Øvrige saker, med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall,
avgjøres ved alminnelig flertall.
Rådsmøtet er beslutningsdyktig med de oppnevnte medlemmer eller vararepresentanter
som er til stede.
Styre og arbeidsutvalg
Styrets sammensetning
Alle medlemssamfunn med over 5000 medlemmer har én representant i rådets styre med
unntak av Den norske kirke som har 3 representanter. Grupper av kirker og trossamfunn
med over 3000 medlemmer samlet, representeres i styret ved én felles representant pr.
gruppe. Alle medlemmer og observatører har møte- og talerett. Styremedlemmene
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oppnevnes av medlemssamfunnene for en periode på 2 år. Hvert styremedlem skal ha et
personlig varamedlem.
5.2

Møtefrekvens
Styret møtes minst 3 ganger årlig.

5.3

Styrets ansvar og oppgaver
Styret
er øverste myndighet mellom rådsmøtene og leder rådet i samsvar med disse vedtekter og
rådsmøtets vedtak.
godkjenner regnskap og budsjett.
forbereder rådsmøtet.
avgir uttalelser i aktuelle saker.
etablerer utvalg.
ansetter generalsekretær og fastsetter instruks for stillingen.
beslutter opptak av observatører.
godkjenner opprettelse av grupper av kirkesamfunn jfr § 3a.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.4

Styrets beslutningsformer
Styret fatter vedtak på basis av rådets retningslinjer for konsensus ved beslutninger, med
mindre annet er bestemt. Budsjetter og andre organisatoriske spørsmål av driftsmessig
karakter avgjøres ved alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten
av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder, eller ved dennes fravær,
styrets nestleder, dobbeltstemme.

5.5

Arbeidsutvalg
Styret velger et arbeidsutvalg av og blant styrets medlemmer til å behandle saker mellom
styremøtene i henhold til fullmakter gitt av styret. Arbeidsutvalget består av styrets leder
og nestleder samt tre av styrets øvrige medlemmer, samt to varamedlemmer. Den norske
kirke skal være representert i arbeidsutvalget.

5.5
a.
b.

Generalsekretær
Generalsekretær ansettes på åremål. Ansettelsen kan fornyes én gang.
Generalsekretær har møte- og talerett i organer etter vedtektene og i andre råd og utvalg
som blir oppnevnt.

5.6
a.
b.

Generalsekretær
Generalsekretær ansettes på åremål. Ansettelsen kan fornyes én gang.
Generalsekretær har møte- og talerett i organer etter vedtektene og i andre råd og utvalg
som blir oppnevnt.

§6

Ledermøte
Ledere i de kristne kirker og trossamfunn som er medlem eller observatør, og ledere for
felleskirkelige organisasjoner som er observatører inviteres til et ledermøte minst én gang
i året. I tillegg møter styrets medlemmer og varamedlemmer. Ledermøtet drøfter
utfordringer i kirke og samfunn i henhold til rådets formål. Temaer til drøfting kan
foreslås av styret og av medlemssamfunnene. Ledermøtet ledes av styrets leder.

§7

Religionspolitisk utvalg
Religionspolitisk utvalg er et faglig utvalg som utreder og arbeider med religionspolitiske
saker for styret. Styret kan delegere saker av religionspolitisk art til utvalget. I saker hvor
det ikke oppnås konsensus, oversendes saken styret. I saker med motstridende
interesser mellom Den norske kirke og de øvrige kirker, kan styret om nødvendig
oversende saken til Frikirkelig forum for videre behandling. Oppnevning av medlemmer
til og fastsetting av retningslinjer for religionspolitisk utvalg foretas av styret.
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Frikirkelig forum
Frikirkelig forum består av de medlemssamfunn og observatører som er omfattet av
lov om trossamfunn og har som formål å ivareta særinteresser for disse. Nærmere
retningslinjer for Frikirkelig forum kan fastsettes av styret. Generalsekretær innkaller
til møter i Frikirkelig forum.

§8

Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer fra ulike medlemssamfunn, den konstituerer seg
selv og sitter til over neste rådsmøte. Valgkomiteen innstiller på valg av leder og
nestleder blant de oppnevnte styremedlemmer samt innstiller på valg av revisor. Det
utarbeides egne retningslinjer for valgkomiteen. Generalsekretær innkaller til
konstituerende møte.

§9

Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av medlemssamfunnene senest 6 måneder
før rådsmøtet. Forslag til endring av vedtektene kan også fremmes av styret.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§10
§11
§12

a.
b.

Oppsigelse av medlemskapet og andre tilknytningsformer
Ved oppsigelse av medlemskapet i NKR trer medlemssamfunnets representant(er)
umiddelbart ut av styrende organer. Dette gjelder også observatører.
Oppsigelse som foretas innen 30. juni medfører betaling av kontingent ut kalenderåret.
Oppsigelse som foretas etter 30. juni medfører betaling av kontingent ut påfølgende
kalenderår.
Oppløsning
NKR kan oppløses etter at beslutning om dette er fattet på to etterfølgende ordinære
rådsmøter. Begge beslutninger krever 2/3 flertall. Rådets eiendeler skal tilfalle virksomhet
med tilsvarende formål.
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Vedlegg 6:
Handlingsplan 2019-2021

Del 1: Innledning
KIRKEN SAMMEN, SYNLIG OG FRIMODIG
Norges Kristne Råd er et fellesskap av kirker i Norge, som har til hensikt å tjene, inspirere og
utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling. Vi tror
på den treenige Gud, livgiveren, som har skapt oss til fellesskap og forsoning og som har kalt oss til
å forvalte livet og ta vare på skaperverket.
Sammen skal vi være en synlig og frimodig formidler av troen på Jesus som «veien, sannheten og
livet». Vi vil løfte frem menneskets ukrenkelige verdi, stå opp mot uretten i samfunnet, og tror at
verden kan forandres om vi alle er villige til å bidra.
Norges Kristne Råd skal være en arena for å bygge relasjoner og samhold, «for at verden skal tro at
du har sendt meg» (Joh. 17.21), med fokus på enhet gjennom bønn, enhet gjennom tro, og enhet
gjennom felles handling. Sammen skal vi være en synlig og frimodig, misjonal og diakonal kirke
fordi vi er kalt til å velsigne mennesker, møte behov og forkynne evangeliet, slik Jesus kalte sine
disipler i Lukas 10.
Sammen med den verdensvide kirken står vi overfor store utfordringer. Den globale konteksten
kjennetegnes av klimaendringer, fattigdom, migrasjon, flyktninger, økende ulikhet, press på
menneskerettigheter, økende polarisering, rasisme og fremmedfrykt. Norge preges av omstilling i
mer bærekraftig retning, samtidig som velferdsordninger, fellesskapsverdier og likeverd er under
press. Økende ulikhet økonomisk, sosialt og kulturelt gjør at vi får flere fattige barn, flere som faller
utenfor og mange som er ensomme. Samfunnet vårt blir stadig mer mangfoldig, og vi har ulike
tilnærminger til og strategier for å håndtere dette. Dette kaller på et sterkere internasjonalt
samarbeid. Kirkene er en viktig aktør i arbeidet for rettferdighet og fred og vern om skaperverket.
Vi ser at religion politiseres, og polarisering og populisme øker når religion kobles til nasjonalisme og etnisitet. Samtidig opplever mange at religionsfriheten er under press. Tyngdepunktet i
kristenheten har flyttet fra nord og vest til øst og sør, og de historiske kirkene er på tilbakegang i
Europa. Samtidig vokser kirkene i andre deler av verden. Nye aktører entrer banen, og mangfoldet
i menigheter og spiritualitet øker. Norges Kristne Råd vil bidra til kirkens oppdrag i verden, og
styrke det kristne vitnesbyrdet i dagens verden og i Norge. Økumenikk er viktigere enn noen gang,
og det økumeniske samarbeidet øker. Det samme gjør samarbeidet mellom religiøse aktører og
utviklingsaktører, og misjon preges av en kombinasjon av evangelisering, diakoni, samfunnsengasjement og religionsdialog.
Visjon: Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.
Norges Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, med Bibelen som kilde, som
tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver, inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett” (Joh. 17.21).
Hensikt
•
Fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne
kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.
•
Fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og globalt.
•
Fremme forståelse for kristen tro, moral og kultur i samfunnet og styrke kristent nærvær i
det offentlige rom.
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•
•
•
•
•
•

Fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på alle plan.
Arbeide for å bryte ned barrierer mellom mennesker og skape rettferdighet og fred.
Arbeide for å verne skaperverket mot ødeleggelse for at alle kan erfare livets fylde.
Ivareta medlemmenes felles interesser overfor det offentlige og å være et kontaktledd og bistå medlemmene
i felles spørsmål av juridisk og forvaltningsmessig art i relasjon til det offentlige.
Medvirke internasjonalt til å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne trossamfunn.
Delta i økumeniske organisasjoner og interreligiøse organer og sammenhenger.

Verdier
Åpenhet og respekt
•
NKR viser genuin respekt for «den andre», uavhengig av teologisk ståsted og kirkelig tradisjon.
•
NKR er åpen for den gode samtalen om tro, liv og tjeneste og legger til rette for møter mellom mennesker med
ulikt teologisk og religiøst ståsted.
•
NKR har en lyttende holdning overfor medlemssamfunnene som likeverdige slik at representanter for disse
opplever et anerkjennende og inkluderende fellesskap som styrker samhørigheten mellom kristne i Norge.
•
NKR bidrar gjennom sin åpenhet til at organisasjonen oppleves som tilgjengelig og nær, med lave terskler for å
søke kontakt og bistand.
Engasjement og handling
•
NKR preges av glede over å tilhøre det verdensvide felleskapet av kristne kirker og bidrar til å utløse
entusiasme og handlekraft.
•
NKR er en lyttepost som tar pulsen på omgivelsene og utfordrer til solidarisk tjeneste og offervilje.
•
NKR er tilgjengelig og stiller opp for medlemssamfunnene og tilbyr relevant hjelp og bistand både når det
etterspørres og når man identifiserer behov.
Troverdighet
•
NKR bygger relasjoner og opptrer på en troverdig og kompetent måte i møte med medlemmer og samarbeids
partnere. Med troverdighet forstår vi at det er sammenheng mellom ord og handling, mellom de verdier og
holdninger organisasjonen er tuftet på og hva omverdenen opplever i møte med organisasjonen.
•
NKR preges av respektfull omtale av personer, kirker og organisasjoner og av åpne holdninger i arbeidet med
saker og medvirker til at ulike stemmer blir hørt.
•
NKR fremstår med relevant kompetanse som gir organisasjonens tydelighet tyngde.

Del 2: Strategisk plan
Norges Kristne Råd skal være:
- ET MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN
Norges Kristne Råd skal ta aktivt del i samtaler om kirkens misjonsoppdrag og formidling av kristen tro, lokalt,
nasjonalt og globalt. Vi skal fremme frimodig trosformidling, enhet og bønn.
Gjennom samtaler i styret og kirkeledermøter vil vi skape en arena for samtale og for åpne og fleksible nettverk hvor
kirkene sammen og samtidig kan være med å sette en felles agenda for kirke-Norge. Vi vil arbeide for at kirkene utvikler sterkere forpliktelser og relasjoner til hverandre.
NKR skal være en pådriver for å fremme økumenikk og interreligiøs dialog og samhandling, lokalt, nasjonalt og
globalt. Vi vil legge til rette for samtaler og samarbeid med flere kirker og organisasjoner for å knytte menigheter og
organisasjoner enda tettere sammen. NKR ønsker et videre samarbeid med Ortodoks forum. NKR vil legge til rette for
teologisk dialog som fører til økt innsikt og gjensidig forståelse også om de vanskelige spørsmålene.
NKR skal følge opp det interreligiøse samarbeidet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og oppmuntre
lokalmenigheter til å delta i lokale interreligiøse dialoger og andre samarbeidsprosjekt.
Tiltakspunkt
I denne perioden skal Norges Kristne Råd:
• I samarbeid med Egede og NORME utarbeide et temahefte og arrangere en fagdag med tema «Misjon og enhet».
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• Bidra til pilegrimsvandringer med økumeniske samtaler og inntrykk.
• Utvikle samarbeidet med Ortodoks forum gjennom å foreslå samlinger om aktuelle tema.
• Arbeide for å styrke den lokale økumenikken, blant annet gjennom å tilby innhold til økumeniske fagsamlinger med
ressurser fra «Lokaløkumenisk verktøykasse», samt arrangere årlige lokaløkumenisk erfaringskonferanse og fagdager i
samarbeid med MF Vitenskapelig Høgskole
• Arrangere regionale, økumeniske samlinger med tema «Kirke i en ny tid» i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling og lokale menigheter.
• Etablere nasjonalt eller regionale nettverk for «Kirke på nye måter» med fokus på erfaringsdeling og læring.
• Delta i planleggingen av 1000 års markeringen i 2030.
• Øke kunnskap om barns rettigheter og kirkenes ansvar for dette gjennom styresamtale, nettverksmøter og fagdager.
• Bidra til å gjøre Kirkenes Verdensråd-dokumentet «Kirkens ansvar for barns rettigheter» kjent.
• Gjøre oss kjent med eksisterende tverrkirkelig barne- og ungdomsarbeid for å kartlegge og synliggjøre unges
økumeniske bevissthet og deltakelse.
• Utgi Kirkenes Verdensråd-dokumentet «Kallet til å forvandle – økumenisk diakoni».
- EN ARENA FOR Å BYGGE GJENSIDIG FORSTÅELSE OG RESPEKT
NKR skal fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.
NKR skal legge til rette for at kirkene sammen kan samles i bønn, blant annet gjennom Bønneuken for kristen enhet og
Kvinnenes internasjonale bønnedag.
NKR skal jobbe for inkluderende fellesskap i kirkene, og bidra til inkludering i samfunnet, både lokalt og nasjonalt.
Gjennom nettverket Flerkulturelt kirkelig nettverk vil NKR systematisere og dele erfaringer fra kirkelig arbeid i det
flerkulturelle Norge, formidle informasjon og skape arena for faglig utvikling og erfaringsutveksling, og opparbeide en
ressurs- og kontaktbase.
NKR skal koordinere arbeidet i spørsmål knyttet til konvertitters situasjon og myndigheters rettspraksis.
Tiltakspunkt
I denne perioden skal Norges Kristne Råd:
• Være pådriver overfor norske myndigheter og synliggjøre det kirkelige engasjementet for en mer human asylpolitikk.
• Arbeide for kontakt med flere migrantmenigheter, blant annet ved å arrangere en årlig pinsefestival.
• I samarbeid med Egede vil vi utarbeide et temahefte og arrangere en fagdag med tema «Migrasjon og misjon».
• Arrangere en konferanse om religion og integrering
• Sluttføre prosjektet «Hva er da et menneske? – Kristen teologi og etikk i møte med bioteknologi» i mars 2020.
• Utarbeide en strategi for distribusjon og bruk av materiellet fra prosjektet «Hva er da et menneske?»
- ET REDSKAP FOR SAMHANDLING I KIRKE OG SAMFUNN
NKR skal styrke, utruste og mobilisere kirkene i Norge til engasjement og handling for å fremme global rettferdighet,
spesielt på områder som moderne slaveri, asyl- og integreringspolitikk, fred, og vern om skaperverket, basert på et
teologisk fundert engasjement for menneskerettighetene og i samarbeid med andre relevante aktører.
NKR skal ha en tydelig diakonal profil, og skal følge opp det økumeniske og interreligiøse samarbeidet om klima og
miljø, og om oppnåelse av bærekraftsmålene.
Global info skal være et ressurspunkt for kirker og menigheter som vil engasjere seg i globale rettferdighetsspørsmål, så
NKR kan styrke, utruste og mobilisere kirkene i Norge til engasjement og handling for å fremme global rettferdighet.
Sentralt i arbeidet er Global Uke som er støttet av Norad, og i 2019 vil vi fokusere på «Moderne slaveri» for å styrke
kompetansen på og engasjementet for denne tematikken i medlemskirkene.
NKR skal delta i gjennomføringen av Rettferdskonferansen som fokuserer på hva kirkesamfunn og menigheter kan
gjøre for fremme rettferdighet.
NKR skal gjennom det nasjonale økumeniske nettverket Sammen mot overgrep bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet. NKR koordinerer arbeidet og utvikler nettverket blant
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annet gjennom å sikre at det kirker, kristne organisasjoner og institusjoner setter fokus på overgrepsfeltet, bidra til
arenaer for kunnskapsutveksling, og arbeide for å fremme profesjonalitet og faglig kvalitet i behandlingen av overgrepssaker.
NKR skal jobbe aktivt for fred gjennom å engasjere kirkene i arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
NKR kan være en ressurs og viktig aktør og fasilitator i samtale med kirkeledere internasjonalt. Vi vil samarbeide med
Kirkens Nødhjelp og undersøke om vi kan tilby forberedende kurs for landrepresentanter og utearbeidene om hva det
vil si å være kirke, og hvordan kirken tenker og arbeider.
Gjennom dialogmøter og kirkerådskonferanser vil NKR styrke kontakten med kirkeledere i sør, og opprettholde
kontakten med kirkene i Great Lakes regionen og FOCCISA, samt i Sudan og Sør-Sudan.
NKR deltar i den norske styringsgruppa for Ecumenical Accompaniment Program for Palestine and Israel som er
Kirkenes verdensråds ledsagerprogram i Israel og Palestina.
Kirkelig fredsplattform legger til rette for et årlig nettverksmøte for utveksle informasjon om fredsarbeidet, få faglig
påfyll, og se framover på felles tiltak og arrangement. Gjennom Kirkelig fredsplattfrom ønsket NKR å bidra til å
fremme kirkens fredsoppdrag ved å styrke norske kirker og kirkelige organisasjoners internasjonale engasjement og
samarbeid for fred og forsoning.
NKR skal gjennom Nettverk for religion og utvikling skape en arena for faglig påfyll og for dialog og påvirkningsarbeid
overfor norske myndigheter. Hovedaktiviteten skal være fire årlige samlinger om aktuelle tema som sivilsamfunn og
religiøse aktørers rolle, kjønnsbasert vold og klimarettferdighet, hvorav de fleste er åpne møter, mens andre er interne
for nettverket.
NKR skal arbeide med spørsmål knyttet til tros- og livssynssamfunn som aktører i det offentlige rom, blant annet
gjennom å følge opp den nye loven om tros- og livssynssamfunn, og gjennom økt fokus på religionsfrihet
internasjonalt.
NKR skal jobbe med forholdet mellom tros- og livssynssamfunn og stat og kommune med tanke på menneskerettighetene og Grunnlovens bestemmelser om ikke-diskriminering.
Tiltakspunkt
I denne perioden skal Norges Kristne Råd:
• Legge til rette for felles uttalelser på tema som engasjerer kirkene og utvikle materiell til bruk i menighetene.
• Arrangere «Global uke» hvor kirkesamfunn og menigheter sammen og samtidig belyser global urettferdig i løpet av
en fast årlig uke.
• Være medarrangør for den årlige Rettferdskonferansen.
• Arbeide for flere grønne menigheter og menigheter som har retningslinjer for etisk handel, jfr. Ressursheftet «Grønne
menigheter, etisk handel og miljø».
• Gjøre Bærekraftsboka kjent og tilgjengelig som ressurs for kirkene
• Støtte det kirkelige arbeidet mot atomvåpen
• Systematisere, evaluere, samordne og videreutvikle erfaringer fra kirker og kristne organisasjoner og institusjoners
arbeid med overgrepsfeltet
• Samarbeide med Kirkelig ressurssenter om prosjektet «Migrantmiljøers bevissthet om seksuelle overgrep» (2019)
• Etablere og drifte et nasjonalt nettverk for ledere fra kristne migrantmenigheter for å øke kunnskap om vold og
seksuelle overgrep i nære relasjoner i migrantmenigheter.
• Delta på dialogmøter med generalsekretærer/kirkeledere i FOCCISA
• Delta i Working group for FOCCISA - One Body
• Markere dissenterloven 175 år med egen fagdag (2020).
• Følge opp undersøkelsen «Her er det ikke mann eller kvinne, eller hva?» gjennom å skape refleksjon rundt
problemstillingen i styret.
• Stimulere til aktiv rekruttering av kvinner til lederposisjoner i kirkene, blant annet gjennom et nytt nettverk for
kvinnelige ledere.
• Følge opp forskningsprosjekt: «Religionsfrihet, religionsutøvelse og misjon» med fokus på menneskerettigheter,
misjonsteologi og praktiske case studies.
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Del 3: Kommunikasjon og synlighet
NKR skal være tydelig tilstede i det offentlige rom, og skal være en aktiv og synlig aktør i media som kan være med og
sette agenda i samfunnsdebatten.
NKR skal synliggjøre samarbeidet mellom kirkene, og bidra til å gi en stemme til ulike kirker og kirkeledere i norsk
offentlighet.
NKR skal være en konstruktiv samarbeidsaktør for myndighetene.
NKR skal gjøre aktiv bruk av nye nettsider, sosiale media, og kirkenes medie- og kommuniksjonsavdelinger for å spre
kjennskap til og kunnskap om økumenikk og kirkelandskapet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
NKR ønsker å samarbeide med andre kirker og organisasjoner om en tydelig tilstedeværelse under Arendalsuka, gjennom stand og egne arrangement.
NKR legge til rette for markeringer av
• Bønneuken for kristen enhet
• Menneskerettighetssøndagen
• Martin Luther King dagen/Ikkevoldsprisen: I samarbeid med Det norske baptistsamfunn og Holtekilen folkehøgskole
deler vi ut ikkevoldsprisen i forbindelse med Kingdagen (3. mandag i januar).
• Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner
• Skaperverkets dag/periode
• Den internasjonale flyktningdagen
• FN-dagen
• Den europeiske anti-slaveridagen.
• Nobelprisutdelingen. NKR skal, i samarbeid med aktuelle medlemskirker og andre organisasjoner, delta i planlegging
og gjennomføring av en økumenisk fredsgudstjeneste i forbindelse med Nobelprisutdelingen.
• Verdens flyktningdag

KONTROLLSPØRSMÅL
•
•
•
•
•

Fremmer dette liv i fellesskap og forsoning?
Tjener rådets arbeid og struktur til å bygge fellesskapet mellom kirkene?
Setter rådets struktur kirkene i stand til å lære hverandre bedre å kjenne?
Legger rådets arbeid opp til at alle kirkene er likeverdige bidragsytere i fellesskapet?
Har vedtak i rådet fokus på hva staben skal gjøre på vegne av kirkene eller på hva kirkene sammen skal gjøre
gjennom rådet?

Forkortelser
FOCCISA
NKR
NORME
STL

The Fellowship of Christian Councils in Southern Africa
Norges Kristne Råd
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
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Vedlegg 7:
Budsjett 2019-2021

Budsjett
2019

Rev. budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

3 154 000

3 500 000

3 570 000

3 641 000

190 000
1 155 472
361 000
90 000

190 000
1 167 000
361 000

190 000
1 225 000
361 000

190 000
1 225 000
361 000

4 760 472

5 218 000

5 346 000

5 417 000

Personalkostnader
Reisekostnader
Møtekostnader/representasjon
Aktiviteter finansiert av
tilskudd
Arrangementer
(egenandeler)
Leie av kontorer/felleskostnader
Kontorkostnader
Kontingenter
Tilskudd andre

3 451 805
100 000
140 000

3 529 000
90 000
120 000

3 607 000
120 000
140 000

3 678 000
120 000
140 000

190 000

190 000

190 000

220 000

220 000

220 000

500 000

500 000

500 000

500 000

375 000
47 000
70 000

443 000
56 000
70 000

443 000
56 000
70 000

443 000
56 000
70 000

SUM
Driftsresultat

4 683 805
76 667

5 218 000
-

5 346 000
-

5 417 000
-

Driftsinntekter
Tildeling fra Kulturdepartementet
Andre tilskudd aktiviteter
Medlemskontingent
Andre inntekter
Refusjon felleskostnader
fra Global Info

SUM

Driftskostnader
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Vedlegg 8:
Oversikt over gjeldende og
forslag til nye kontingentsatser
Medlemmer

2014-15

2016-17

2018-19

2020-21

Den norske kirke
Den Anglikanske Kirke
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den katolske kirke
Den ortodokse kirke - Hellige Nikolai Menighet
Den tyske menighet - Deutsche Gemeinde
Det Greske Orthodokse Samfunn i Norge
Det Norske Baptistsamfunn
Misjonskirken Norge
Det serbiske ortodokse kirkesamfunn i Norge
Frelsesarmeen
Guds Menighet, Vegårshei
Metodistkirken i Norge
Den Etiopisk ortodokse kirke i Norge
Oppdal Kristne Senter
Oslo Kristne Senter
Pinsebevegelsen
Svenska kyrkan i Norge
Kvekersamfunnet
Den finlandska evangelisk-lutherska församling
Det evangelisk - lutherske kirkesamfunn
Den nordisk katolske kirke i Norge
Østfoldkirken

384 000
7 746
71 009
90 238
5 164
5 164
5 164
51 643
51 643
7 746
25 822
5 164
51 643

399 360
8 056
73 849
93 848
5 371
5 371
5 371
53 709
53 709
8 056
26 855
5 371
53 709

427 315
8 620
57 469
100 417
5 747
5 747
5 747
57 469
57 469
8 620
28 735
5 747
57 469

5 164
7 746
77 465
71 009
5 164
9 683
9 683

5 371
8 056
80 564
73 849
5 371
10 070
10 070

5 747
8 620
86 203
57 469
5 747
8 620
14 367
5 747
5 747

446 544
9 008
60 055
104 936
6 006
6 006
6 006
60 055
60 055
9 008
30 028
6 006
60 055
6 006
0
9 008
90 083
60 055
6 006
9 008
15 014
6 006
6 006

928 694

965 842

1 024 837

1 070 955

Adventistsamfunnet
Den etiopisk ortodokse kirke i nord og vest europa

25 822
3 873

26 855
4 028

28 735
4 310

30 028
4 504

Sum observatører

49 061

51 023

33 045

34 532

Kirkens Nødhjelp
Bibelselskapet
DIGNI
Blå Kors
NORME

25 822
25 822
25 822
25 822

26 855
26 855
26 855
26 855

28 735
28 735
28 735
28 735

30 028
30 028
30 028
30 028

Sum felleskirkelige observatørorganisasjoner
SUM KONTINGENTER

103 286
1 081 041

107 417
1 124 283

114 939
1 172 822
Økning i kr
Økning i %

120 112
1 225 599
52 777
4,5

Sum medlemmer
Observatører

Felleskirkelige observatørorganisasjoner
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Vedlegg 9:
Valg

GODKJENNING AV MEDLEMSKIRKENES OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER
Det Norske Baptistsamfunn
Terje Aadne.
Vara: Reine Cilhuluka-Brevik
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Jarle Skullerud.
Vara: Anne Mari Topland
Den katolske kirke
Bernt Eidsvig.

Vara: Bharath Villavarayen

Den norske kirke
Berit Hagen Agøy.
Vara: Einar Tjelle
Helga Haugland Byfuglien. Vara: Halvor Nordhaug
Kristin Gunleiksrud Raaum. Vara: Harald Hegstad
Frelsesarmeen
William Cochrane.

Vara: Jan Peder Fosen

Metodistkirken
Ingull Grefslie.

Vara: Knut Refsdal

Misjonskirken Norge
Øyvind Haraldseid.
Vara:
Pinsebevegelsen
Øyvind G. Andersen.

Vara: Sigmund Kristoffersen

Gruppen av frittstående menigheter
Erik Bedsvaag (Østfoldkirken). Vara: Roberto Opheim (Oslo Kristner Senter)
Gruppen av ortodokse menigheter
Dan Urdesic (Den serbisk-ortodokse kirke). Vara: Alexandros Loukatos (Den gresk ort. kirke)
Gruppen av utenlandsmenigheter
Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge). Vara: Anssi Elenius (Den finlänska
evangelisk-lutherska församling i Norge)
ANDRE MEDLEMSKIRKER OG OBSERVATØRER
Den Anglikanske Kirke i Norge - Darren McCallig
Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge - Frezer Teklu
Den finske menighet - Anssi Elenius
Den nordisk-katolske kirke - Asle Dingstad
Den ortodokse kirke i Norge - Johannes Johansen
Den tyskspråklige menighet i Norge- Sebastian Wilhelm
Den greske orthodokse menighet - Alexandros Loukatos
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn - Rolf Ekenes
Guds menighet Vegårshei - Svein Flaten
Kvekersamfunnet - Marit Kromberg
Østfoldkirken - Erik Bedsvaag
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Adventistkirken - Victor Marley
Blå Kors Norge - Jan Elverum
Det Norske Bibelselskap- Paul Erik Wirgenes
Digni- Hjalmar Bø
Kirkens Nødhjelp - Dagfinn Høybråten
NORME - Anne Lise Søvde Valle
Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og Vest-Europa, Bispedømmet Mahidere Sibehat Kidist Lideta Lemariam kirke i Oslo-Norge - Tesfamichael Mekonnen

VALG AV REVISOR
Revisjonsfirmaet AS Revision

VALGKOMITÉ RÅDSMØTE 2021 - INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
Jan Eilert Aakre, Pinsebevegelsen
Kjetil Drangsholt, Den norske kirke
Johanna Lundereng, Metodistkirken

STYRELEDER OG NESTLEDER - INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
Leder:
Berit Hagen Agøy, Den norske kirke
Nestleder:
Øyvind Haraldseid, Misjonskirken Norge

INFORMASJON: MEDLEMSKIRKENES OPPNEVNINGER AV ØVRIGE ORGAN
Religionspolitisk utvalg:
Den norske kirke
Ole Inge Bekkelund
Steinar Ims
Baptistsamfunnet
Håkon Sigland
Kvekerne
Marit Kromberg
Pinsebevegelsen
Jan Eilert Aakre
Misjonskirken Norge
Ingunn Folkestad Breistein
Metodistkirken
Gunnar Bradley
DELF
Gunnar Johnsen
Styringsgruppe Flerkulturelt Kirkelig Nettverk:
Den norske kirke
Steinar Ims
Batistsamfunnet
Peter Ngaidam
Kvekerne
Roger Cassidy
Pinsebevegelsen
Stian Eriksen
DELF
Norsk teologisk samtaleforum
Den norske kirke
Stephanie Dietrich
Sven Tore Kloster
Baptistsamfunnet
Linda Aadne
Kverkerne
Marit Kromberg
Vara: Egil Mardal Johannessen
Pinsebevegelsen
Pål Helmersen
Misjonskirken Norge
Reidar Salvesen
Metodistkirken
Hilde Marie Movafagh
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DELF
Den Angelikanske kirke
Styringsgruppa: Global info
Den norske kirke
Den katolske kirke/Caritas
Metodistkirken
Digni
DELF:
Frelsesarmeen
Adventistkirken/ADRA Norge
Svenska kyrkan i Norge
Misjonskirken Norge
Baptistsamfunnet

Andreas Kjernald
Jan Gossner
Andrew Thompson

Janne Dale Hauger (Vikar: Frøydis Ingjerdingen, februar – november 2019)
Ellen Annette Høvik
Lisa Kristin Nilsen
Stein-Vegard Antonsen
Petra Kjellen Brooke
Gry Haugen
Kristina Sandgren Furberg
Naomi Curwen

Nettverk: Sammen mot overgrep
Pinsebevegelsen
Metodistkirken
Johanna Lundereng
DELF
Hilde Charlotte Mørland
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