
 
        
Referat fra NKA styremøte 
30. november, Maria bebudelse kirke 
 
Til stede:  
Kjell Riise, Siv Limstrand, Bodil Evjenth, Jorunn Vang, Tore Dvergastein, Kiriaki Papadopoulou 
Samuelsen, Frank Grimstad 
 
Fraværende: Hjørdis J. Heggeland 
 
På grunn av sykdomsforfall fra generalsekretær og assisterende generalsekretær ble enkelte saker 
utsatt til senere behandling 
Referent Frank Grimstad 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -   
 
Styremøtet ble innledet med orientering om Maria bebudelseskirke og arbeidet der. 
 
NKA-S 60/21  SAKSLISTE    
     
   Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 
 
NKA-S 61/21  REFERAT 

Saksdokument: Referat NKA styremøte 28. oktober. 
    

Styret fattet i sak 39/19 følgende vedtak: Så fort referatet er godkjent 
elektronisk, regnes det som formelt godkjent. Det kan da legges ut på NKAs 
nettsider.   
 

NKA-S 62/21  BROBYGGERPRISEN 2022 
   Vedlegg: 

a. Mottakere Brobyggerprisen 1983-2021 
b. Årshjul og arbeidsoppgaver Brobyggerprisen 
c. Presentasjon av kandidater til Brobyggerprisen 2022 

 
På styremøtet 28.oktober kom styret med forslag til flere kandidater til 
Brobyggerprisen 2022. Styret drøftet kandidatene og ble enige om mottaker av 
Brobyggerprisen 2022, 
 
Vedtak: Styret fattet vedtak om tildeling av Brobyggerprisen 2022 

 
NKA-S 63/21  ORIENTERING OM ARBEID MED 2030-MARKERINGEN I NKA 
    

Muntlig orientering om arbeidet i 2030-gruppe 
   Muntlig orientering om teppegruppen 
 

Styret har tidligere understreket at det er opptatt av å identifisere hva som skal 
være NKAs bidrag og hva som skal prege NKAs arrangementer i forbindelse 



med og i tiden frem til 2030-markeringen.  Markeringen skal ikke bli innadvendt, 
men bære preg av et løftet blikk og bredt engasjement. 
Planene frem mot 2030 vil først og fremst forplikte NKA sentralt, men kan også 
bli en inspirasjonskilde for hele kirkeakademibevegelsen: å la den store 
samtalen prege arrangementer over hele landet i tiden frem mot 2030..  
 
Jorun Vang, Tore Dvergastein og Bodil Evjenth orienterte om arbeidet med 
2030-markeringen, inklusive 2030-teppet 

   Vedtak: Styret er glad for arbeidet knyttet til 2030-markeringen. 
 
 
NKA-S 64/21  NKA OG OIKOSNET EUROPE 
   Vedlegg: Notat NKA og Oikosnet Europe 
 

Kirkeakademibevegelsen er en organisasjon, en bevegelse og på mange måter 
en ide. Akkurat som NKA er Oikosnet Europe en nettverksorganisasjon og det 
er en økumenisk organisasjon. Oikosnet Europe avholdt sin General Assembly 
6.-10. oktober 2021 på Sigtunastiftelsen. Fra NKA deltok Frank Grimstad, 
Kristin Gunleiksrud Raaum og Guri Riksaasen. Frank Grimstad utformet et 
refleksjonsnotat etter GA. 
 
Vedtak: Styret har drøftet NKA og Oikosnet Europe. Styret ønsker å 
fortsette denne samtalen på et senere styremøte.. 

 
NKA-S 65/21  NKA OG MANGFOLD 
   Vedlegg: Notat om NKA og mangfold 

 
Styret har tidligere drøftet hvordan bevegelsen kan ivareta spørsmål knyttet til 
mangfold. Sekretariatet har utviklet et refleksjonsnotat som grunnlaget for 
styrets samtale i denne saken. 
 
Vedtak: Styret vedtar å utsette saken til et senere møte 

 
NKA-S 66/21  TILSKUDDSBREV KULTURDEPARTEMENTET 
   Vedlegg: 
   a Tilskuddsbrev KUD 2021 
   b Retningslinjer for tilskudd KUD 2021 
    

I tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet, formuleres det nå tydelige kriterier. 
Som et grunnlag for neste åts budsjettsøknad til departementet, bes styret 
drøfte kriteriene og hvordan de eventuelt bør myntes ut i søknaden.  
 
Vedtak: Styret ber om at det legges frem et forslag til budsjettsøknad på 
møtet i januar. 

 
NKA-S 67/21  ÅRSPLAN 2022 
   Saksdokumenter: 

a Årsplan 2021 
b Strategiplan 2019-2024 

    



Sekretariatet legger på dette møtet et utkast til årsplan for 2022. Årsplanen har 
utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen for 2019-2024.  
 

 Vedtak: Styret vedtar årsplan for 2022 som foreslått. Planen vedlegges 
protokollen 

 
NKA-S 68/21   SAMTALE OM AKTUELLE TEMA 
    

Styret hadde en kort samtale om aktuelle temaer. 
 
 
NKA-S 69/21             ORIENTERINGSAKER 
    

- Granavolden/OVF 
- Filmseminaret Den Andres Ansikt 2021 
- Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2022 
- Seminar Drammen Sacred music festival 19. September : 

https://kirkeligdialogsenter.no/drammen/kalender/hendelse-
drammen/calendar_event/7832315  

- Konferanse Tromsø Internasjonale kirkefestival om Kirkerommet som 
arena 
Vedlagt:  
NKA-S 69/21 a Konferanseprogram Kirkerommet som arena 
NKA-S 69/21 b Programhefte Tromsø internasjonale kirkefestival 
NKA-S 69/21 c Katalog utstilling Presenningsikoner 
 
Vedtak: Sakene tas til orientering 
 

NKA-S 70/21  NKA OG OPPROP 
 

NKA får av og til forespørsler om å bli med på ulike opprop av politisk art. Det 
kan dreie seg om tema som klima, Palestina, atomvåpen og annet. 
Styret har tidligere ikke hatt en prinsipiell diskusjon om vi skal  
 
Vedtak: Styret legger til grunn at NKA skal være en aktiv 
samarbeidspartner med ulike aktører i kirke og samfunn, men har som 
hovedregel at vi ikke undertegner ulike opprop av politisk karakter  

 
NKA-S 71/21  EVENTUELT 
                                        

Jorunn Vang la fram som eventueltsak spørsmålet om NKA som fast 
samarbeidspartner på Hundorp-seminarene  (Kulturmøter/Dialogarena) fram   
mot 2030 
 
Vedtak: Styret ber om at saken trekkes inn i Årsplanen 2022 (Sak 67/21) 
og ber samtidig om å få tilbake til styret en sak der en drøfter hvilke typer 
arrangementer styret skal involvere seg fast i. 
 
                                      
 

https://kirkeligdialogsenter.no/drammen/kalender/hendelse-drammen/calendar_event/7832315
https://kirkeligdialogsenter.no/drammen/kalender/hendelse-drammen/calendar_event/7832315


    
    
    
 
    
    
    


