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Protokoll 

(Godkjent elektronisk 03.01.22) 

Tilstede:  

Tron Fagermoen (leder), Tore Johnsen, Stein Reinertsen, April Maja Almaas, Tone Stangeland 

Kaufman, Marius Timmann Mjaaland, Kari Storstein Haug, Oddvar Johan Jensen, Marthe 

Kristine Østerud Primstad, Elise Sandnes (BM, under sak TN 15/21), Sven Thore Kloster (BM), 

 

Forfall:  

Hilde Marie Øgreid Movafagh, Merete Thomassen,  

Fra sekretariatet:  
Einar Tjelle (torsdag), Beate Fagerli (sekretær) 

TN 11/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak:  

1. TN la til evaluering som Eventuelt-sak. 

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

TN 12/21  Protokoll fra TN-møte 21. september 2020 (til orientering) 

Protokoll var forhåndsgodkjent per epost.  

 

TN 13/21  Orienteringer 

TN 13/21/1 MKR protokoll 27–28. april 2021  

TN 13/21/2 Referat fra KISP 19. mars 2021 

TN 13/21/3 Protokoll fra møte i MRU 26. mai 2021 

TN 13/21/4 Strategi for Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) 

2021–2023) 

TN 13/21/5 CPCE 50 år i 2023 – Invitasjon til forskningskonferanse i 2023 

(muntlig) 

TN 13/21/6 Porvoo-fellesskapets 25-årsjubileum (muntlig) 

TN 13/21/7 Rapport fra NTSF: Digital ekklesiologi 

TN 13/21/8 Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr. 2 og 3/2021 (deles ut på 

møtet) 

TN 13/21/9 Dialogteologi på norsk (deles ut på møtet så langt lageret rekker) 
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TN 13/21/10 Et sannhetens øyeblikk – Israel, Palestina og Den norske kirke (deles ut 

på møtet) 

TN 13/21/11 Kirke nå og Folkekirke nå (deles ut på møtet så langt lageret rekker) 

Andre orienteringer 

 

TNs behandling:  

Sekretariatet merket seg de innspill som kom frem i samtalen.  

 

Vedtak:  

TN tok sakene til orientering. 

 

 

TN 14/21  Prioriteringer og tidsplan for TNs mandatperiode 2021 - 2023  

 

TNs behandling:  

Leder la frem revidert forslag til tidsplan for behandling av saker under mandatperioden 

2021–23:  

Vår 2021 

- Introduksjon og orientering 

- Mandat og prioriteringer 

Høst 2021 

- Mandat, prioriteringer og tidsplan 

- Økumeniske implikasjoner ved kirkelig nyorganisering  

- Den norske kirkes lutherske identitet 

Vår 2022 

- Kirkelig nyorganisering 

- En hjertets økumenikk – forberedelse til KVs generalforsamling 

- Avkolonisering/lutherske identitet - med forberedelse til LVFs generalforsamling 

- Religionsmøte og kirkelige handlinger - forberede oppfølging av forrige mandatperiode  

Høst 2022 

- CPCEs studieprosess: dåp og nattverd 

- Oppfølging av Religionsmøte og kirkelige handlinger  

Vår 2023 

- Økumeniske generalforsamlinger: LVF, CEC og CPCE-jubileum (oppsummerende) 

Høst 2023 

- Evaluering og avrunding mandatperiode 

Innspill fra nemnda tas med i arbeidsutvalgets videre planlegging.  
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Vedtak:  

TN godkjente tidsplanen som et arbeidsdokument for mandatperioden.  

 

TN 15/21  Økumeniske implikasjoner ved kirkelig nyorganisering  

TN 15/21/1 Samhandling i en selvstendig folkekirke – sluttrapport 

TN 15/21/2 Vedlegg rapport 2 Biskopens rolle 

TN 15/21/3 Nytt Norsk Kirkeblad nr. 4, 2021 

 

Fra TNs behandling:  

Tron Fagermoen innledet til saken. Han minnet om TNs mandat, slik at saken behandles med 

blikk for økumeniske implikasjoner. April Almaas innledet om kirkelig tilsyn, og Marius 

Mjaaland innledet om embete og råd og forståelsen av demokrati i Müller-Nielsen-utvalgets 

rapport.  

 

- Biskopens og prostens lederfunksjoner er viktige for tilsynet. Forholdet mellom prost, 

biskop og prest er en viktig linje å ivareta.  

 - En prostimodell bør en ha dobbel ledelse. Tjenesten med ord og sakrament er også et 

kjennetegn på det å være kirke. Det kan være lurt å snakke om teologiske diskusjoner, heller 

enn økumeniske implikasjoner. Nyttig og hensiktsmessig ville være en bred, offentlig samtale 

med teologisk innfallsvinkel. Tre tematikker peker seg ut: 1) Embete og råd, 2) tilsyn og 

biskopens rolle og 3) demokrati. 

- Saken har berøringsflater med økumenikk, og har betydning for alle våre økumeniske 

relasjoner.   

 - Samtalen bør finne sted etter høringsfristen.  

 

 

Vedtak:  

1. TN vil i samarbeid med BM forberede et åpent seminar med bred deltakelse og 

representasjon av sentrale aktører i arbeidsprosessen for en ny kirkeordning, for å 

belyse viktige teologiske momenter og konsekvenser av forskjellige modeller for ny 

kirkeordning.  

 

2. TN ber Tron Fagermoen, Marius Mjaaland, Stein Reinertsen (BM), April Almaas og 

Elise Sandnes om å jobbe videre med planer for seminaret.  

 

 

TN 16/21  «En hjertets økumenikk» 

TN 16/21/1 Assembly booklet: Christ’s love moves the world to reconciliation and 

unity.   

 

Fra TNs behandling: 

Oddvar Johan Jensen innledet til saken. Tone Stangeland Kaufman responderte.  
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Vedtak:  

 

1. TN ber sekretariatet videreformidle innspillene fra samtalen til den norske 

delegasjonen til KVs generalforsamling i 2022.  

2. Representanter for TN stiller seg til disposisjon for å gi innspill til delegasjonen 

dersom det er ønskelig i forberedelsesprosessen eller i oppfølging av 

generalforsamlingen. 

 

 

TN 17/21  Den norske kirkes lutherske identitet 

 TN 17/21/1 Tron Fagermoen: Notat: «Den norske kirkes lutherske identitet» 

TN 17/21/2 Tore Johnsen: «Menneske først, kristen så» 

 

Fra TNs behandling:  

Kari Storstein Haug innledet til saken. Tron Fagermoen la frem sitt notat om sakens hensikt 

og muligheter. Tore Johnsen orienterte om at han bidrar i en arbeidsgruppe i LVF inn mot 

LVFs generalforsamling, og innledet til sin artikkel i Kirke og kultur: «Menneske først, 

kristen så».  

 

Vedtak:  

 

1. TN ønsker å jobbe videre med «Den norske kirkes lutherske identitet» frem mot LVFs 

generalforsamling i 2023, med særlig henblikk på avkolonisering av (luthersk) teologi 

og kirkelige praksiser frem mot våren 2023.  

2. TN ber TN/AU om å legge frem en skisse til en plan for arbeidet i inneværende 

mandatperiode.  

 

 

TN 18/21 Eventuelt 

• Datoer for TN-møter 2022:  

o 7–8.mars 2022 

o 28.–29. september 2021 

 

• Kort evaluering av møtet:  

TN satte pris på å kunne møtes fysisk og ha bedre tid til behandling av enkeltsaker. 

Det er viktig å sikre nok tid til forberedelser i forkant av møtene.  

  

 

 


