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KIRKE I EN NY TID
Kirkens fremtid i samfunnets fremtid

KIRKE I EN NY TID

Erhard Hermansen
Generalsekretær

Norges Kristne Råd
Norges Kristne Råd er:
- et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, som med Bibelen som kilde, tilber og 

bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett, - for at verdens skal tro 
at du har sendt meg” (Joh. 17.21). 

NKR skal være:
- et møtested for kristne kirker og trossamfunn
- en arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
- et redskap for samhandling i kirke og samfunn
- en serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn
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Norges Kristne Råd

KIRKENE SAMMEN 
FREMMER LIV

I FELLESSKAP OG 
FORSONING

I KIRKEN OG I 
SAMFUNNET

KIRKE I EN NY TID
Kirkens fremtid i samfunnets fremtid

En synlig og frimodig kirke
Jesus synlig – forvandler mennesker, forandrer samfunn

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp». «Bygg dere hus og bo i dem, plant
dere hager og spis frukten! Ta dere koner og få sønner og døtre! Ta koner til
sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli
flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i
eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred».

JEREMIA 29. 11, 5-7
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KIRKEN ER OVERALT

«Kirken er overalt og den kan få til enormt
mye, for der politikk og folk skiller, kan kirken
forene. Dette potensialet er større enn vi
kanskje fatter»

Hilde F. Johnson. Arendalsuka

Kirke på nye måter
- Fordi kirken er Guds          
plan for å nå mennesker
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