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Kirkemøtet 2023 - program 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet vedtok i sak KR 102/22 at Kirkemøtet i 2023 skal avholdes i tiden 4.-8. 
august. Møtet er også i 2023 på hotel Scandic Nidelven i Trondheim. Kirkerådet 
fastsatte en foreløpig saksliste i desember 2022 (KR 102/22). Endelig saksliste blir 
fastsatt på møtet i mai 2023. 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende dirigentskap for Kirkemøtet 

2023: 
 

Dirigent Vara 
Ole Jacob Flæten, Borg, ÅF Erik Sverresson Seem, Nidaros, NL 
Kjersti Jåvold Landmark, Oslo, ÅF Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland, 

NL 
Liv Heidrun S. Heskestad, Stavanger, 
NL 

Trond Rønning, Hamar, BL 

 
2. Kirkemøtet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende tellekorps for Kirkemøtet 

2023: 
Øyvind Meling, leder 
Kristian Myhre 
Jan Christian Kielland 
Karen Marie Engeseth 
Svein Magne Christensen 
 

3. Kirkemøtet starter med gudstjeneste fredag 4. august kl 13.00  
 

4. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2023 
ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 
 

5. KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og 
i kirken og KM 10/23 Kirkemøtets arbeidsform behandles i plenum før de går 
til komite. 
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Saksorientering 
 
Kirkemøtet avholdes i Trondheim på hotel Scandic Nidelven i tiden 4.-8. august. Det 
blir som vanlig veksling mellom komitearbeid og plenum. Dette er siste møte i denne 
kirkemøteperioden. Første kirkemøte i den nye perioden blir i vanlig rytme, og er 
fastsatt til 10.-15. april 2024. 
 
Kirkerådet fastsatte på møtet i desember, KR 102/22, en foreløpig saksliste. Endelig 
saksliste vil bli fastsatt på møtet i mai. Foreløpig ser det ut som det blir 12-13 saker 
som skal behandles i komite.  

Kjøreplan/program 
Kirkemøtet er kortet inn i lengde på grunn av færre saker. Det forslås derfor å starte 
møtet med gudstjeneste i Vår Frues kirke fredag 4. august kl 13.00. Da vil en kunne 
ha åpningsmøtet og generaldebatt denne dagen, og begynne saksbehandlingen 
lørdag morgen.  
Ordfører i Trondheim vil invitere Kirkemøtet til mottakelse etter gudstjenesten på 
søndag også i år. 
 

Saker direkte i plenum 
Kirkemøtet har de siste to årene behandlet noen saker direkte i plenum før de går til 
komitebehandling.  
Det foreslås å fremme sakene KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – 
universell utforming av og i kirken og KM 10/23 Kirkemøtets arbeidsform direkte i 
plenum før de går til komitebehandling. 

Tema for møtet 
Kirkerådet vedtok i sak KR 102/22 punkt 2 «at det fastsettes et tema for Kirkemøtet 
2023». Tema har de siste årene særlig preget åpningsmøtet og et seminar under 
møtet.  
 
I verden omkring oss truer krig og katastrofer. Her hjemme øker forskjellene, 
polariseringen av den offentlige debatten slår innover oss og tilliten til myndighetene 
er satt på alvorlig prøve. 
 
Midt i dette landskapet samles Kirkemøtet rett før kirkevalget. Denne perioden er 
intens for kirkens folkevalgte, og debattene om hvilken retning kirken skal bevege 
seg i vil være sterk. Behovet for å bygge en god uenighetskultur i kirken tiltar i styrke. 
I sak 9/23 «Kirkemøtes arbeidsform» blir behovet for et Kirkemøte som tar opp 
aktuelle spørsmål i samfunnet drøftet. Kirkemøtet har et potensiale til både å sette 
saker på dagsorden og å snakke sammen om hva som er kirkens særskilte oppdrag 
inn i dagens samfunnssituasjon. 
 
Behovet for å bruke bibelske tekster som utgangspunkt for en slik sak og samtale, har 
vært vektlagt. Samtidig er det varierende erfaringer med «seminar»-sjangeren på 
Kirkemøtet. 
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Hvis Kirkemøtet skal sette aktuelle saker på dagsorden og samtidig vektlegge vårt 
eget mandat og oppdrag, må disse to kunne kombineres.  
På denne bakgrunn foreslås et konsept for en programpost som trekker oss tilbake til 
en av grunnplankene i trosbekjennelsen. Med «Én hellig, allmenn kirke» som 
overskrift, kan vi både se på samfunnet kirken er en del av, og vårt ansvar for å 
utgjøre en forskjell og være lys og salt i verden. 
 
Programmet er planlagt på søndag ettermiddag. I forlengelsen er det evt mulig å 
utforme en uttalelse fra Kirkemøtet.  
 

Nærmere om konseptet 
Programmet kan starte med en samfunnsanalyse. Hvilke trender ser vi i samfunnet 
og hvordan settes samfunnslimet på prøve? Til dette anbefales å forespørre en 
anerkjent samfunnsdebattant med høy kompetanse. 
Etter innledningen foreslås en samtale som starter med at en prest eller biskop 
innleder om forståelsen av «Én hellig, allmenn kirke». Dette vil både bygge bro fra 
prekenen på åpningsgudstjenesten, og løfte frem det teologiske perspektivet. 
Sammenholdt med samfunnsanalysen, dannes grunnlaget for en samtale om hvilket 
oppdrag kirken har i det norske samfunnet anno 2023. Hvordan kan kirken bidra til 
tillitsbygging og en god uenighetskultur i både kirke og samfunn? 
Samtalepanelet bør bestå av personer som er aktive i kirken og aktører i 
samfunnsdebatten. Panelet bør ikke være for stort og samtalelederen bør ha 
teologisk kompetanse. 
 

Prestens hemmelighet 
Kirkemøtet har fått tilbud om å vise filmen Prestens hemmelighet, om Gunstein 
Vetrhus og hans lange vei for å komme ut av skapet i godt voksen alder. Det er 
vanskelig tidsmessig å legge det inn i programmet for Kirkemøtet. Det forslås derfor 
å vise filmen etter middag en av kveldene.  

Valg 
Kirkemøtet skal velge dirigentskap og tellekorps for dette møtet etter innstilling fra 
Kirkerådet.  
 

Dirigentskap 
Kirkemøtets forretningsorden §3-2 fastsetter at Kirkemøtet for hvert møte velge et 
dirigentskap på tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse skal 
fortrinnsvis være medlemmer av Kirkemøtet. Begge kjønn skal være representert. 
 
Evalueringen etter Kirkemøtet i 2022 ga i stor grad god tilbakemelding på 
dirigentskapet som har vært de siste to årene. Det foreslås derfor gjenvalg på disse: 
 
Dirigent Vara 
Ole Jacob Flæten, Borg, ÅF Erik Sverresson Seem, Nidaros, NL 
Kjersti Jåvold Landmark, Oslo, ÅF Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland, 

NL 
Liv Heidrun S. Heskestad, Stavanger, 
NL 

Trond Rønning, Hamar, BL 

 

Tellekorps 
Kirkemøtets forretningsorden §3-4 fastsetter at tellekorpset skal bestå av fem 
representanter fra sekretariatet. 
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Det foreslås følgende tellekorps fra sekretariatet for Kirkemøtet 2023: 
 
Øyvind Meling, leder 
Kristian Myhre 
Jan Christian Kielland 
Karen Marie Engeseth 
Svein Magne Christensen 
 
Kirkemøtet skal i tillegg velge nominasjonskomite som skal forberede valgene til 
Kirkemøtet i 2024. Kirkerådet vil få forslag til kandidater på møtet i mai. 
 
Komiteledere og nestledere ble valgt i 2022 for to år, og skal ikke velges i år. 

Stand på Kirkemøtet 
De siste årene har adgangen til å ha stand på Kirkemøtet blitt praktisert åpent, slik at 
alle som har bedt om det har fått lov til å ha stand etter førstemann-til-mølla-
prinsippet. Området utenfor plenumssalen er regulert av Kirkemøtet, men er ikke en 
del av arealet som kirken leier fra hotellet. De som har stand betaler derfor en 
dagsats til hotellet for areal, strøm- og nettilknytning.  
 
For å forenkle administrasjonen knyttet til standene foreslås det at de som kan be 
om stand begrenses til virksomheter Den norske kirke har et formalisert samarbeid 
med (f.eks. barne- og ungdomsorganisasjoner og misjonsorganisasjoner i SMM) 
og/eller er representert i styringsstrukturene til (f.eks. i generalforsamling, styre, 
representantskap eller forstanderskap).  
 
Kirkerådet inviteres til å gi innspill på om en slik endring er ønskelig. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtet krever mye arbeid i sekretariatet i forkant av møtet. Dette er del av det 
ordinære driftsbudsjettet i Kirkerådet. Utgifter knyttet direkte til møtet beregnes til 
ca kr 500.000 pr døgn. Budsjett for Kirkemøtet ble fastsatt i sak KR 94/22 Budsjett 
2023 -rettssubjektet Den norske kirke. 
 
 
 
 
 
 


