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Oppnevning av delegater til Konferansen av 
europeiske kirker (KEK)s generalforsamling 2023 
 
 

Sammendrag 
 
Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) holder sin generalforsamling i Tallin 14. – 
20. juni 2023 under hovedtema «Under God’s blessing – shaping the future».  
 
Den norske kirke har fire delegater som skal oppnevnes av Kirkerådet etter 
anbefaling fra Mellomkirkelig råd (MKR).  Kirkerådet skal også oppnevne 
delegasjonsleder og gi føring for kandidater til KEKs styre. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet oppnevner følgende delegater til generalforsamlingen i 

Konferansen av europeiske kirker i 2023: 
 

1. Kristine Sandmæl, MKR-leder   (vara: Oddny Miljeteig, MKR-
nestleder) 
2. Kari Mangrud Alvsvåg, Bispemøtet  (vara: en annen biskop foreslått av 
BM) 
3. Thomas Raadin Iversen   (vara: Matilde Ødegaard) 
4. Pål Kristian Balstad   (vara: Andreas Henriksen Aarflot) 

 
2. Kirkerådet oppnevner Kristine Sandmæl som leder av delegasjonen. 
 
3. Alle delegatene kan vurderes som aktuelle til KEKs styre, dersom det skulle bli 

aktuelt med et styremedlem fra Den norske kirke. Delegasjonen gis fullmakt 
til å håndtere dette under generalforsamlingen. Kirkerådets leder og preses 
konsulteres. 

 
 
 



  
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) holder sin generalforsamling i Tallinn 14.–
20. juni under hovedtema «Under God’s blessing – shaping the future».  
 
Les mer om generalforsamlingen  
 
Den norske kirke har fire delegater som skal oppnevnes av Kirkerådet etter 
anbefaling av Mellomkirkelig råd (MKR).   
 
MKR behandlet saken på sitt møte 13. oktober og kom med en foreløpig anbefaling. 
På grunn av at man måtte avvente svar fra noen av kandidatene, ble den endelige 
anbefalingen delegert til MKRs arbeidsutvalg som behandlet saken 25. november.  
 
Mellomkirkelig råd har i sin vurdering lagt vekt på at MKRs leder og en biskop bør 
være med i delegasjonen. Det er naturlig at det er den biskopen som representerer 
Bispemøtet i MKR, nemlig Borg biskop. Bispemøtets arbeidsutvalg vil på sitt møte 
16. desember foreslå en vara for biskop Kari Mangrud Alvsvåg. 
 
Det bør også være en ungdomsdelegat, og valget er gjort i samråd med 
Ungdomsutvalget. 
Nå foreslås utvalgets leder, Thomas Raadin Iversen, som delegat og et annen 
utvalgsmedlem, Matilde Ødegaard, som vara.  
 
Den siste delegaten er valgt ut fra kompetanse. Pål Kristian Balstad er sogneprest i 
Trefoldighet i Oslo, som profilerer seg som en freds- og forsoningskirke. Han er også 
medlem av Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) og har utenlandserfaring, 
bl.a. som ansatt i Sjømannskirken, og har mye kompetanse på kirkens rolle i 
samfunnet. Det foreslås at Andreas Henriksen Aarflot blir vara for Balstad. Han vil 
være til stede under generalforsamlingen i egenskap av utgående styremedlem og 
juridisk rådgiver. Dette vil være en praktisk og kostnadsbesparende løsning, dersom 
det, mot formodning, skulle bli aktuelt med en vara på kort varsel. 
 
Andreas Henriksen Aarflot har representert Den norske kirke i KEKs styre i åtte år 
og kan ikke gjenvelges. Det er ikke en prioritet fra MKRs side å ha norsk 
representasjon i styret i den kommende perioden, men dersom det blir aktuelt, bør 
alle delegatene kunne komme i betraktning. 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Utgiftene til deltagelse på generalforsamlingen er innarbeidet i Kirkerådets budsjett 
for 2023. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceceurope.org/cec-assembly-in-estonia-will-focus-on-the-theme-under-gods-blessing-shaping-the-future/
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