
NÅDENS FELLESSKAP 
Samarbeidsrådet mellom Den norske kirke og Metodistkirken i 
Norge 
 
 

REFERAT 
 
Tid:    Tirsdag 21. mars 2017 kl 10.00 – 14.00 
Sted:    Metodistkirkens hovedkontor, Akersbakken. 
 
Til stede:  
Metodistkirken:  Christian Alsted,   biskop, Norden og Baltikum 

   Øyvind Helliesen,   tilsynsmann, Østre distrikt 
Gunnar Bradley,   administrativ leder, Metodistkirken i Norge 
Camilla Gaarn Røed,  barne- og ungdomskonsulent, Metodistkirken i 

Norge  
 
 
Den norske kirke: Stein Reinertsen,   biskop, Agder og Telemark  

Ingvild Osberg,   prostiprest, Rygge 

   Kirsti Melangen   kateket, Hinna menighet 
Siv Mari Forsmark  personalleder, Kristen Videregående skole 

Trøndelag 
 
Settesekretær:  Gunnar Bradley  
 
Einar Tjelle, ass. gen.sekr., Mellomkirkelig råd hadde meldt forfall grunnet sykdom. 
 

 
 
Biskop Christian Alsted ledet møtet og innledet fra Ap.gj. 11 om den første kirkens reformasjon. 
Videre stoppet han med reformasjonen for 500 år siden og reiste spørsmålet: Hvor trenger vi en 
reformasjon i dag? 
 

SAKER  
 

Sak 
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Innkalling, og dagsorden Ansvar 

 Nye representanter fra Dnk Kirsti Melangen og Siv Mari Forsmark, ble 

ønsket spesielt velkommen. 
 

CA 

Vedtak Innkalling og dagsorden godkjent.  
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Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ansvar 

 Referat fra vårmøtet 2016. Vi hadde ikke ordinært høstmøte, men 
seminar. 
Kort repetisjon av begrepene ordinasjon og vigsling.  
 

CA 

Vedtak: Godkjent.  
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Aktuelle saker Ansvar 

 Opplysninger fra Dnk: 
 
Økumeniske arrangementer i forbindelse med Reformasjonsjubileet 2017 
www.reformasjon2017.no  
 
Gudstjenesten 31. oktober i Nidarosdomen er økumenisk. 
I tillegg skjer det noe økumenisk markering på det lokale plan. 

 
Kunst etter reformasjonen – en kunstutstilling som flyttes rundt i landet. 
 
Nå er det 800 prester som tar videreutdanning i temaet reformasjonen. 
 

Vigsel. Redegjort for vedtakene på Kirkemøtet. Lik adgang for alle, også 
likekjønnede, for vigsel i kirken. Den nye kjønnsnøytrale liturgien er svært 

CA/SR 

KR 15.5/17 

http://www.reformasjon2017.no/


lik 2003-utgaven. Det er valgfrihet ved bruk av gammel eller ny liturgi. 
Det er også valgfrihet om lese-/prekenteksten.  
I 2003-utgaven: 1 Mos 1,27-28a og Matt 19,4-6. 

I 2017-utgaven er det de samme tekstene, men i tillegg er det 4 

alternative tekster. 
 
Samlivsetikk. Utredningen fra 2013 antydet hva man gjorde med 
samlevende personer i kirkelige stillinger. Et enstemmig bispemøte vigsler 
ikke personer som lever i samboerskap. 
 
Virksomhetsovertakelsen fra staten til kirken har gått greit. Når det 

gjelder finansieringen av kirken, er det viktig at alle kirkesamfunn står 
sammen. Angående arbeidsgiveransvaret er det vesentlig at tilsynet får 
handlingsrom, og at det må lages klare regler. 
 
 
Opplysninger fra Metodistkirken: 
 
Vigsel. Fra ledernivå i Metodistkirken får ikke vedtaket på Kirkemøtet noen 

konsekvenser for samarbeid. Metodistene ser på dette som en intern sak i 

Dnk, og at det ikke skal få konsekvenser for samarbeidsrådet Nådens 
Fellesskap. 
Metodistkirker kan ikke benyttes til vielse av likekjønnede. 
Metodistkirkens prester kan ikke delta i vigsler eller vigselslignende 
handlinger mellom likekjønnede. 
Det er nedsatt en kommisjon som skal arbeide rundt spørsmål om vigsel 
av likekjønnede. Kommisjonens arbeid skal være ferdig sommeren 2018, 
og det blir ekstraordinær generalforsamling i 2019. Det er en krevende 

sak, og det er uvisst hvordan framtiden for kirken blir. Det er kanskje noe 
i vår kultur som gjør at vi kan leve sammen med ulike synspunkt, men slik 
er det ikke i hele biskopsområdet vårt. 
 
Samlivsetikk. Samlivsetikk er også en viktig sak hos oss. Det er nedsatt en 
kommisjon som skal se på veien framover. Det juridiske råd skal se på en 
sak som handler om en lesbisk samboende prest som ble valgt til biskop.  
 

Arbeidsgiverspørsmålet. Vi er i en prosess hvor det sentrale 
arbeidsgiveransvaret vil bli styrket. Det er mulig det må opprettes en 
personalansvarlig ved hovedkontoret. 
 
Rekrutteringen til presteyrket har bedret seg. 
 
Statistikk for 2016 har vi ikke fått enda, men vi antar at det er svak 
tilbakegang. 

Mange menigheter sliter økonomisk og klarer ikke å lønne prest i full 
stilling. 
 

Vedtak  
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Oppfølgingssak: Seminaret Justification Ansvar 

 Evaluering av seminaret på MF i november 2016.  
Interessante og lærerike innlegg, spesielt ved Stephanie Dietrich og Walter 
Kleiber. Fint at Den katolske kirke også var representert. 

 
Kanskje vi skulle vurdere et noe annerledes arrangement om 2-3 år, med 
mer praktisk-teologisk vinkling. Eksempelvis kunne nåde være et 
samtaletema. 
Boken Responsibel Grace av Randy L. Maddox ble anbefalt som innføring i 
metodistisk nådeforståelse. 
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Vedtak:  Informasjon mottatt. 
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Oppfølgingssak: Samarbeidsavtalen Nådens Fellesskap Ansvar 

 I år er det 20 år siden samarbeidserklæringen Nådens Fellesskap ble 
undertegnet. 
 

CA/SR 



Vi orienterer hverandre om status, særlig på den delen som omhandler 
tjeneste i hverandres kirker med fokus på forskjeller ved midlertidige og 
faste ansettelser.  

Avtaleteksten er tydelig når det gjelder vikariat i våre ulike kirker. Når det 

gjelder permanente stillinger, kan teksten tolkes i litt ulike retninger. 
Det er viktig at vi får en avklaring slik at vi kan ha en felles forståelse 
rundt praksis og rettigheter. 
Til neste møte trenger vi en utredning på: Hva er problematikken i dagens 
situasjon. Å følge de «gjeldende ordninger» i kirkesamfunnet krever 
medlemskap f.eks. ved vigsel. Skal vi forlange at medlemskap endres, 
eller kan prestene også komme inn under tjenestelovens §9? 

Historikk, utfordringen i dag, konsekvenser og juss må belyses i 
utredningen. 
 

Vedtak Problematikken rundt tjenesten i annet kirkesamfunn utsettes til neste 
møte. Øyvind og Einar lager en grundigere utredning ut fra dagens 
forhold. 
 

ØH/ET 
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Neste møte – Eventuelt Ansvar 

 Camilla Gaarn Røed og biskop Stein Reinertsen opplyste at de deltok på 

sitt siste møte. Sistnevnte blir erstattet av biskop Ivar Braut. 
 

ET 

Vedtak Neste møte på Kirkens Hus, tirsdag 14. november kl.10 – 14, alternativt 
mandag 27. november. 
 

 

 

 
 
 
 


