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Referat fra møte i SMM-rådet 17.12.2021 

 
Sted:  Teams 
 
Tid: kl. 10-13  
 
Innkalt:  
 
Andreas Andersen (Misjonsalliansen) 
Helge S. Gaard (NMS)  
Vegard Soltveit (Israelsmisjonen)  
Silje Kvamme Bjørndal (Areopagos)  
Tor Kristian Birkeland (HimalPartner) 
Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd) 
Ingrid Vad Nilsen (Kirkerådet)  
Hilde Skaar Vollebæk (Stefanusalliansen)  
Kjetil Haga (Normisjon)  
 
Forfall: Silje Kvamme Bjørndal 

 
 
Dagens ord v/ Andreas 
 
Noe står fast i alt det omskiftelige: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme». 
En av de eldste trosbekjennelsene Kol.1.15-20:  
«Alt er skapt ved ham og til ham» (v.16). 

 
 

Sak 14/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak 

Godkjent. 

 
Sak 15/21:  Hvordan kan SMM bidra til å følge opp vedtakene i Kirkemøtets 

sak «Dnks globale oppdrag» KM 09/21? 

Kirkemøtet vedtok nå i november saken «Den norske kirkes globale oppdrag» KM 09/21, 
vedlagt. Saken har flere vedtak som angår SMM. Strategiutvalget og SMM-AU foreslår derfor 
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å forlenge prosessen med ny strategi for å kunne innarbeide disse på en god måte. SMM-
rådet ble på dette møtet invitert til å gi innspill til følgende tre prosesser: 

 
1. Innspill til Kirkerådets handlingsplan for «Den norske kirkes globale oppdrag».  

Momenter fra Berits innledning knyttet til vedtakene i KM 09/21: 

 

1c) oppfordrer organisasjonene til å innhente bønner, liturgier etc. fra søsterkirker/partnere 

og dele dem. 
 

1g) I større grad prøve å kombinere Dnks vennskapsmenigheter og søsterkirkerelasjoner 

med SMM-organisasjonenes relasjoner. 

Eks.: En sør-afrikansk menighet og en menighet i Elverum har en vennskapsrelasjon (med 

bakgrunn i NMS). Denne knyttes til den nasjonale søsterkirkeavtalen mellom Dnk og Den 

lutherske kirken i Sør-Afrika. 
 

1h) Ta erfaringene dere har med dialog og bringe dem inn i arbeidet (særlig SMM). 
 

2a) Dnk vil prioritere organisasjonene som samarbeider med LVF-kirker ved ofringer og 

innsamlinger fordi Dnk har en særlig forpliktelse til å støtte LVFs «Communion of churches». 
 

2d) Benytt muligheten til å oppdatere forståelsen av globalt samarbeid etc. gjennom 

generalforsamlingene til de økumeniske org: KV i 2022 og LVF i 2023. 
 

4a) Mer systematisk samordning i det internasjonale arbeidet i Dnk. Kirkerådet vil utarbeide 

handlingsplan for kirkens samarbeid med bl.a. Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp og SMM-

organisasjonene. 

Behandles i Mellomkirkelig råd i slutten av januar og Kirkerådet i slutten av februar 2022. 
 

4b) Ungdom 
 

4c) Kompetanseheving 
 

4d) Kommunikasjon: Vi trenger de gode – men også de triste – historiene fra 

organisasjonene om hvordan vi kan gjøre en forskjell i det vi står sammen med søsterkirkene 

og partnerne våre om. 

 

-Sakspapir til MKR: Frist 10.1. 

-Innspill underveis etter 10.1. går også fint. 

 
Momenter fra samtalen: 

- Flott med saken( KM 09/21 ) som absolutt korresponderer med Misjonsalliansens arbeid.  

- Har løftet saken i egne kronikker. 

- Kan være utfordrende med prioriteringen av «kirkebyggende arbeid» avhengig av hvordan 

det defineres med tanke på det diakonale perspektivet. 
 

- I det store og hele kan alle si ja og amen til dette.  

- Hvordan følges vedtakene opp, for eksempel ved prioritering av ofringer og kirkebyggende 

arbeid? 
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- Stefanusalliansen vil gjerne bidra på samlinger i bispedømmene etc. og bidra til å vise 

sammenhengen mellom denne saken og organisasjonenes arbeid. 
 

- Fint med bestillinger og ønsker fra Dnk. (Har etterspurt dette).  

- Normisjon må velge ut noen prosjekter som korresponderer med disse føringene. Velge ut 

kanskje ti gode prosjekter som kan tilbys menighetene.  

- Bra med styrking av «kirkebyggende arbeid». 
 

- Sjelesorgsenter i Nepal - et eksempel på «kirkebyggende arbeid». 
 

- NMS kan se nærmere på tilrettelegging for samarbeid med ulike søsterkirker. 
 

- Veldig gledelig for Dnk at SMM-organisasjonene opplever dette relevant 
 

- Det er Kirkerådet som skal rapportere på denne handlingsplanen, så det er Dnks ansvar å 

følge opp, men organisasjonene kan bidra. 
 

- Kirkemøtevedtak gir føringer, men menighetsrådene er selvstendige. 

- Det kirkebyggende må forstås vidt og ikke i motsetning til diakoni. 
 

- Det trengs å ryddes i forholdet Dnk vs. søsterkirker og organisasjonene vs. søsterkirker. 
 

- Gjennomtenke pengers plass i vennskapsrelasjoner. 
 

- Det helhetlige og tillitsbyggende misjonsarbeidet blir på lang sikt kirkebyggende, jf. 

Misjonsalliansens arbeid i Vietnam 
 

- Digitale muligheter også i fattige land. 
 

- Viktig å holde fast på misjon som tverrgående perspektiv ved revidering av 

Trosopplæringsplanen jf. 1b). 
 

- NMSU har mange ressurser til dåps- og trosopplæring 1b). 
 

- «Natt uten tak» er et spennende opplegg til trosopplæring fra Misjonsalliansen som har 

blitt satt litt på vent pga. korona. 
 

- SMM-organisasjonene kan spille inn til revidering av Trosopplæringsplanen. Kommer på 

høring etter behandling i KR 15. feb. med tre måneders frist. 
 

- Actas «Aldri alene» er et konsept for Tweens i trosopplæringen. 
 

- Fagdager, prostisamlinger, kvalitet og oppfølging i misjonsavtalen blir viktige kanaler for 

SMMs bidrag til å følge opp vedtakene 
 

- NMS har utfordret LVF på å synliggjøre LVF gjennom NMS sine konkrete prosjekter i stedet 

for å samle inn penger via LVF sentralt. 

 

Vedtak 
SMM-rådet ber Kirkerådet merke seg de innspill som kom fram under møtet, se samtalen 

over og relevante punkter i utkast til strategiplan vedlagt. 

Organisasjonene tar vedtakene fra KM 09/21 med seg tilbake til sine enheter og kan også gi 

innspill videre i prosessen.  

 



 

 

4 

 

2. Hvilke konsekvenser får «Den norske kirkes globale oppdrag» for SMMs 

strategi?  

Knut innledet, se siste strategiutkast vedlagt med henvisning til vedtakene i KM 09/21. 

 

Vedtak 
SMM-rådet har følgende innspill til SMM-strategi 2022-2025:  

- Enig i innholdet, men dokumentet må dreies mer mot strategi enn handlingsplan. 

- Dokumentet bør knyttes tettere opp mot VIDs evaluering av SMM, og ikke bare mot KM 

09/21 «Den norske kirkes globale oppdrag». 

- Innspillene tas med videre til strategiutvalget. 

 
3. Konsekvenser for revidering av SMMs grunnlagsdokument fra 1993 
 
Se vedlagt, Knut innledet. 

  
Vedtak 
SMM-rådet ber SMM-AU behandle revidering av SMMs grunnlagsdokument på sitt neste 
møte og legge et løp for prosessen videre. 

 
Sak 16/21 Nye medlemmer i SMM og medlemskriterier:  
 
Bakgrunnen for saken er disse vedtakene i SMM-rådet: 
 
Sak 15/18:  

Ungdom i Oppdrag (UIO) nytt SMM-medlem?  

Wycliffe har også sendt en henvendelse om medlemskap, og KFUK-KFUM Global er 

interessert i samarbeid om misjonsprosjekter. 

AU hadde dette oppe til drøfting på sist møte. 

Vedtak 

SMM-rådet vil vente med en vurdering av nye medlemmer til etter en helhetlig gjennomgang 

av hele SMM-strukturen i SMM i 2019.  

Daglig leder underretter UIO, Wycliffe og KFUK-KFUM Global om dette. 

Sak 13/21: 
a) Hva gjør vi med søknadene om medlemskap i SMM (UIO, KFUK-KFUM Global og 

Wycliffe)? 

Vi trenger en veileder til vedtektene for hvordan vi skal forholde oss til søknader. 
Kan noen påta seg å lage et utkast i samråd med daglig leder? 
 
Vedtak:  

Den norske kirke utarbeider et notat om dette som tas opp i SMM-rådet 30. september. 

- Dnk har utarbeidet følgende notat, se vedlegg 
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Hvordan behandler vi søknaden om medlemskap fra UIO på bakgrunn av notatet fra Dnk? 
 
Vedtak 
På bakgrunn av kriteriene fra Dnk vil SMM-rådet gi følgende svar på søknaden om 
medlemskap fra Ungdom i Oppdrag:  
 
Ungdom i Oppdrags (UIO) søknad faller utenfor de kriteriene Dnk setter for hvilke 
misjonsorganisasjoner de ønsker å samarbeide med gjennom SMM.                                                
 
(Svar til UIO utarbeides i samråd med KR og Dnks representanter i SMM-rådet fronter saken 

for media). 

 
Sak 17/21 «Sammen som kirke i hele verden»  
 
a) Oppdatering på evaluering fra misjonsrådgiverne i bispedømmene og SMM-Praktisk 
arbeidsgruppe 
 
Majoriteten av bispedømmene og alle organisasjonene er positive til en videreføring, men 
det er mange læringspunkter til forbedring, se vedlagt fra SMM-PA og misjonsrådgiverne i 
bispedømmene. 
 
b) Agder-Telemark bispedømmeråd vedtok nylig enstemmig å fortsette Sammen-aksjonen 
som en årlig hendelse, se vedtak her. 
       
c) Samtale om fordeler og ulemper ved en årlig aksjon 
 
- Ved videreføring av aksjonen må man være seg bevisst at dette ikke undergraver helheten i 
menighetenes misjonsengasjement gjennom årshjulet, men tvert imot styrker den. 
- Samtalen om misjonsperspektivets plass i kirkeåret totalt bør holdes varm. 
 
Vedtak 
SMM-rådet takker for mottatt rapport og vel gjennomført aksjon i 2021 som ga 
betydningsfulle bidrag til å styrke misjonsengasjementet i mange lokalmenigheter. 
SMM-rådet setter pris på Agder og Telemark bispedømmeråds vedtak i sak 95/21 om en årlig 
«Sammen aksjon» fra Kr. himmelfartsdag til St. Hans og vil bidra med informasjon og 
ressurser til de bispedømmer og menigheter som ønsker å delta i aksjonen. 

 
Sak 18/21 Har organisasjonene tatt nye grep for å følge opp misjonsavtalene 
etter at man har fått frigjorte midler fra misjonsrådgiverstillingene?  
 
Erfaringsdeling: 
 
- NMS fikk frigjort mye ressurser som nå blir brukt til ansatte og frivillige som følger opp 
misjonsavtalene.  
- Har skrudd opp oppfølgingen av menighetene både med tanke på antall personer og 
graden av systematikk. 
 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/sammen%20som%20kirke%20i%20hele%20verden/artikkelliste/rapport/
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- Misjonsalliansen har med frigjorte ressurser styrket oppfølgingen av avtalemenigheter med 
en stilling. Frigjort ressurser til mer reising og lager for eksempel mer happening rundt 
inngåelse av avtaler etc. 
- Ønsker heller ti gode avtaler enn mange mindre gode. 
- Styrker satsningen på «Strategisk allierte». 
- Har klarere konsepter til menighetene, for eksempel: «Klimasmart jordbruk»  
 

- Himalpartner «puster mer med magen» etter lettelsene økonomisk, men har ikke satt inn 
mer stillingskapasitet. (Først og fremst de tre største SMM-organisasjonene som har fått 
redusert utgiftene i betydelig grad). 
 

- Stefanusalliansen: Mye nytt innhold på gang , klare for å komme ut med konkrete ressurser 
til menighetene. 
 

Normisjon er i prosess med å ta grep, men må se det i ressursbildet. Har planer for 
forbedring. 
 

Israelsmisjonen: En ansatt, Kjetil Morken, som har ansvaret for alle menighetsavtalene (også 
frikirkemenigheter), innhold, oppfølging og rekruttering. 

 
Vedtak 
SMM-organisasjonene har gjort følgende nye tiltak: Se over. 
 
 
Sak 19/21 Kompetansehevingsturene 
 
Se tidligere brev til bispedømmene om ordningen, vedlagt. 
 

Ønsker SMM-rådet å fortsette med ordningen med «Kompetansehevingsturer for 
misjonsrådgiverne»? 
 

Ordningen til nå har vært at hver misjonsrådgiver (MRG) inviteres på tur hvert tredje år, 
gjerne 3-4 MRG-ere av gangen. Vertskapsfunksjonen går på rundgang hos SMM-
organisasjonene. De aktuelle bispedømmene hvor MRG blir sendt fra, har betalt 50 % av 
reisekostnadene, og vertskapsorganisasjonen(e) har betalt resten, dvs. 50 % av reise + kost 
og losji. Se vedlagt brev til bispedømmene. 

 
Vedtak 
SMM-rådet ser en stor verdi i «Kompetansehevingsturene» og ønsker fra vår side å fortsette 
denne ordningen. Vi ønsker videre også å se på mulighetene for å utvide deltakelsen med 
medlemmer fra bispedømmerådene. 

 
 
Sak 20/21 Orienteringssaker 
 

- Datoer for SMM-rådet i 2022: 

-mars /april ? - sikre at alle BDR har behandlet regionale avtaler 

-Fellessamlingen 2022 - kan være i Tunsberg hvis etter uke 42-Ja  
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-Høstmøte ?   

-Mulighet for mer lettbeinte ad hoc-møter på Teams i tillegg til de to faste i året + 

Fellessamlingen. 

Daglig leder sender ut forslag til datoer! 

 
- Globale - misjonale - diakonale merkedager i årshjulet, se vedlagt og i oppslag på 
www.kirken.no nov/des 2021. 
 
- Status for det regionale samarbeidet: Bispedømmene er i prosess med behandling av nye 
regionale SMM-avtaler, og de aller fleste ser ut til å være ferdigbehandlet i de respektive 
bispedømmerådene innen 1. mars. 
 
- Relevant info fra partene, 3-4. min hver- NB! Partene sender også korte momenter skriftlig 
til referatet. Utsatt til neste møte! 

 
21/21 Eventuelt  
 
- Normisjon-menigheter vs. Dnk  

Utsatt til neste møte - Innledning v/Kjetil Haga 

http://www.kirken.no/

