
          
        
Referat fra NKA styremøte 
1.september, Granavolden 
       
Til stede:  
Kjell Y. Riise, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Knut Refsdal, Øyvind Sagedal, Jorun Vang 
Forfall: Siv Limstrand, Tore Dvergastein, Kiriaki Papadopoulou Samuelsen,  
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum, Guri Riksaasen 
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Møtet startet med morgenbønn i Mariakirken ved styreleder Kjell Y Riise. 
 
 
NKA-S 32/22  SAKSLISTE 

Saksdokument: Forslag til saksliste  
 
   Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 
   Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 
 
NKA-S 33/22  REFERAT 

Vedlegg: Referat NKA styremøte 23. mai 2022. 
    

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 34/22  REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 
Vedlegg: 
a.  Resultat kvartalsregnskap 30.06.22  
b.  Årsregnskap 2021 
c.  Revidert budsjett per 29.08.22 
 
 
Kvartalsregnskap pr 30.06.22 viser et mindreforbruk på kr 190 695,-. 
Tilskudd fra Kulturdepartementet er periodisert pr 30.06.22  
Årsmøtets totale kostnad er på kr 317 078 og er nå periodisert, etter styrets 
ømske.  
Det har ikke vært praksis at styret vedtar revidert budsjett, men styret inviteres 
nå til å gjøre dette 
Styret ble orientert om forventede personalutgifter i 2022 og 2023. 
Styret har tidligere vedtatt at det er nødvendig å øke egenkapitalen, for å sikre 
forutsigbarhet for bevegelsen. 



Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2022 og tar 
regnskapsrapport for 2. kvartal til orientering. 
Vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2022 og tar regnskapsrapport 
for 2. kvartal til orientering. 

 
 
NKA-S 35/22  TILSKUDDSBREV KULTURDEPARTEMENTET 
   Vedlegg: 
   a.  Tilskuddsbrev Kulturdepartementet 2022 
   b.  Retningslinjer for tilskudd 2022 
    

Styreleder viste til tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet, der det er formulert 
tydeligere kriterier enn tidligere. Som et grunnlag for neste års budsjettsøknad 
til departementet, drøftet styret kriteriene. 
2030-prosjektet, som et folkeopplysningsprosjekt, vil ivareta mye av det som 
departementet etterspør.  
Geografi bør være et aktuelt perspektiv, medlemsakademiene vil speile det 
lokale engasjementet, og slik bidra til lokalt forankret aktivitet over hele landet. 
Søknaden bør understreke betydningen av en brobyggerbevegelse inn i vår tid.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret ber om at det legges frem et forslag til budsjettsøknad på møtet i januar, 
og at synspunktene som kom frem i styrets behandling legges til grunn for 
søknadsteksten. 
Vedtak: 
Styret ber om at det legges frem et forslag til budsjettsøknad på møtet i 
januar, og at synspunktene som kom frem i styrets behandling legges til 
grunn for søknadsteksten. 

 
 
NKA-S 36/22  ÅRSPLAN 2023 
   Vedlegg: 

a.  Strategiplan 2019-2024 
b. Årsplan 2022 
 
Styret drøftet overordnede perspektiver for 2023. Det er en årsplan med store 
ambisjoner, og sekretariatet er begrenset i sine ressurser. 
Arbeidet frem mot markeringen av 1000-årsjubileet i 2030 kommer fortsatt til å 
prege årsplaner og arbeid de neste årene. 
Hvis noe nytt skal inn, må noe ut. Hvordan kan vi utnytte kompetansen i styret 
best mulig? 2030-arbeidet vil være en sentral satsing fremover, men det krever 
tilførsel av ressurser. 
Det var enighet i styret om at 2030 blir et eget avsnitt i årsplanen. Hvis 2030 blir 
et eget punkt blir det lettere å søke økonomisk støtte og samarbeid særskilt til 
dette arbeidet.  
Det vil gi en tydeligere retning for satsingen dersom 2030 blir en egen bolk i 
årsplan og strategiplan. Dette har også sammenheng med punktet om økt 
støtte og muligheten for en prosjektstilling. Det bryter strukturen, men er likevel 
et godt uttrykk for en satsing. 



De punktene i årsplanen vi ikke har fått til i år, er det liten grunn til å ta inn i 
planen for 2023. 
Hvordan skal vi identifisere de sentrale utfordringene i kirke og samfunn. Kirken 
i dag nærmer seg urkirkens utfordring som en minoritet (ref Wingren om 
Ireneus). Eksistensielle spørsmål blir mer reelle for folk, også når det gjelder 
klimaspørsmål: Hva er det mennesket baler med når det gjelder klimaspørsmål. 
Vekst i antall medlemsakademier er også et krevende økonomisk spørsmål. 
Styret bør drøfte den økonomiske situasjonen i bevegelsen.  
 

 Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med utkast til 
årsplan for 2023, som legges frem på styremøtet i november. 

 Vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med utkast til 
årsplan for 2023, som legges frem på styremøtet i november. 

 
 

 
NKA-S 37/22  BROBYGGERPRISEN 2022 

 
Brobyggerprisen 2022 ble tildelt Mehda Zolfaqari og overrakt under Olavsfest i 
Trondheim 2. august. Styret ble orientert om overrekkelsen, som fant sted i 
Kirkehagen som var helt fullsatt for anledningen. Etter overrekkelsen fremførte 
prisvinneren forestillingen Maria i koranen. Arrangementet var et samarbeid 
mellom St. Olav kirkeakademi, Den norske kirke og Norske Kirkeakademier.  
Å ha et kulturelt innslag eller en debatt i forbindelse med utdelingen har vist seg 
å fungere godt. 
En utdeling i forkant av Vestfrontmøtet fungerte i hovedsak godt, og dette er 
styrets primære ønske for neste års utdeling. Olavsfest er en naturlig arena, 
ettersom de står for mye av det samme som kirkeakademibevegelsen. Men det 
er ikke alltid vi kan velge fritt med tanke på arena for utdelingen.  
Ønsker vi å nå bredt ut eller vil vi har et mer intimt arrangement.  
 
Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg synspunktene til 
planlegging av neste års prisutdeling.  
Vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg synspunktene til 
planlegging av neste års prisutdeling. 

 
NKA-S 38/22  2030-MARKERINGEN 
   Vedlegg:  

a. Årsmøtesak 2022: NKA mot 2030 
b. Notat: Tusenårsmarkeringen per august 2022 
 
 
Leder for 2030-gruppen, Jorun Vang, innledet med en refleksjon om arbeidet i 
2030-gruppen. Vi er nå ved et punkt der vi kan bidra inn i den nasjonale 
markeringen. Vi er blitt en sterk stemme inn mot arbeidet frem mot 
tusenårsjubileet og manøvrerer oss i posisjon til å bli en nasjonal aktør. Dette 
vil kreve prioriteringer. Det ligger muligheter her.  
Å bli en nasjonal kraft på dette feltet, krever en satsing og prioritering. Debatten 
i sommer om forholdet mellom fortidsfortelling og samtid, verdier var et 
eksempel på en falsk motsetning. 



Fra samtalen: 
Hva er det hellige i dag?  
NKA skal bedrive folkeopplysning. Folkeakademier og historielag er naturlige 
samarbeidspartnere. Akademiene kan utfordres til å skrive artikler i samarbeid 
med disse. 
Det jobbes med å etablere en ressursbank for medlemsakademiene. 
Det jobbes med å realisere ideen om et tusenårsteppe, både med hensyn til 
organisering, innhold og finansiering. Ragnhild Arnebergs teppe på 
Nasjonalmuseet: https://ragnhildarneberg.no/the-convention/ 
Det er kontakt med TVL om samarbeid, særlig knyttet til middelalderkirker.  
Det er viktig å ha en økumenisk forankring. Kanskje kan Norges kristne råd 
utfordres. 
Det er viktig at barn og unge står sentralt i 2030-markeringen og å bidra til økt 
kunnskap om historie og samtid. Kunnskapen om kristen tro er i ferd med å bli 
borte. Slik kunnskap er nødvendig for å forstå litteratur. 
Innholdet i markeringen bør også handle om kristendom og kirke som ideologi 
og politikk.  
 
Forslag til vedtak: Styret takker for orienteringen og ser frem til å følge arbeidet 
til 2030-gruppen. 
Vedtak: Styret takker for orienteringen og ser frem til å følge arbeidet til 
2030-gruppen. 

    
        
NKA-S 39/22  NKA OG KIRKEUKA 
   Vedlegg: 

a. Årsmøtesak 2022: NKA og Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 
b. Notat fra assisterende generalsekretær om Kirkeuka for fred i Palestina og 

Israel 
     
Årsmøtet drøftet NKAs kirkeukaengasjement, og styret fulgte opp dette på 
forrige styremøte. Styret pekte da blant annet på at det er behov for mer dialog 
om og i arbeidet med Kirkeuka, og var opptatt av hvordan vi kan bidra til mer 
aktivitet i medlemsakademiene.  
Assisterende generalsekretær orienterte om sine refleksjoner om status for 
arbeidet. Kirkeuka «eies» av Kirkenes verdensråd. Det er ni organisasjoner 
som utgjør koordineringsgruppen. NKA ledet gruppen i 2021 og i praksis i 2022.  
Kirkeuka har fått på plass et formålsdokument, noe særlig NKA har lagt til rette 
for. Jo vanskeligere situasjonen i Palestina og Israel er, desto vanskeligere er 
det å få oppslutning om Kirkeuka. Det kan være enklere å gjennomføre 
aktiviteter selv, enn å koordinere arbeidet. 
Planen for årets Kirkeuka var å få besøk av Munther Isaac, men han kan likevel 
ikke komme. 
Styret takket Guri Riksaasen for innsatsen for Kirkeuka. NKA ønsker å være en 
del av koordineringsgruppen. Vi vil fortsette å arbeide for at 
medlemsakademiene fortsetter å markere Kirkeuka. Det er komplisert å 
identifisere veien videre. Er eierskapet til Kirkeuka for bredt til å få noe til? 
Viktig å ta opp tema om apartheid og BDS. Det er svært viktig å dra ned for å 
se situasjonen i Palestina og Israel, dette inkluderer flyktningeleire i Libanon. 
Hvordan kan dialog-begrepet brukes, som skjer i et maktpolitisk perspektiv. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fragnhildarneberg.no%2Fthe-convention%2F&data=05%7C01%7Ckristin.gunleiksrud%40kirkeakademiene.no%7Cc1546929166b4774800c08da8bf4af8f%7Cd99647fc6c3d4e42b21f25be706f8a10%7C0%7C0%7C637976180285605909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MWPUjuhLbWC4YAcibknBpWThy2Cd8M8HGgPpezdda6w%3D&reserved=0


 
Forslag til vedtak: Styret ber om å få en oppfølgingssak om Kirkeuka på neste 
styremøte. 
Vedtak: Styret ber om å få en oppfølgingssak om Kirkeuka på neste 
styremøte. 
 

 
NKA-S 40/22  SAMTALE OM AKTUELLE TEMA 
    

Styreleder innledet til en samtale om NKAs rolle i kirke og samfunn, som en 
brobyggende bevegelse. Hva kan vi bidra med inn i denne relasjonen? Styret 
representerer en bred og god kompetanse. 
Momenter fra samtalen:  
Hvor er det det dirrer? Hva vil det si å være menneske i dag? 
Den største utfordringen er hvordan kan vi overleve som organisasjon? Hva er 
vår tilnærming? Jonas Jonsson:  We are waiting for a new blooming. Også 
kirkeakademibevegelsen er en del av de store samfunnsbevegelsene. Hvordan 
kan vi få til en nærhet mellom tro og liv. Det er ikke flinkheten som driver oss 
fremover. Nåde og sårbarhet. Også vår bevegelse er preget av sårbarhet. 
Resonnans: Hva fanger vi opp og hva bringer vi inn i vår bevegelse. Kan vi ha 
en rolle å spille. Tidsånden. Hva er allerede, hva er ennå ikke, hva vil komme? 
Tibakeslagene er jo nettopp det som begrunner vår eksistens. Selv om det på 
mange måter blir verre. «Alt er håpløst og vi gir oss ikke.» Vi skal ikke tenke 
instrumentelt, hverken om vår bevegelse eller kirken. Oppgaven for oss som 
kirker, er jo å være kirke. Økende sekularisering. Vi blir færre i kirkene. Det må 
vi møte ved å være kirke. Vi trenger ikke finne på så mange påfunn, eller å 
fenge. Vi skal være kirke. 
Vi er i en transformasjonstid, vi er på vei over i en tid vi ikke vet hva er. 
Samskaping også i det å søke sannhet og det å være menneske. 
Har vi et ansvar for ikke bare å demonisere Russland. 
 

 
NKA-S 41/22  SØKNAD FRA KIRKEAKADEMIET I STEINKJER OG EGGE 

Vedlegg: Søknad fra kirkeakademiet i Steinkjer og Egge 
 
Flere av medlemsakademiene sliter med økonomien, ikke minst på bakgrunn i 
den ganske store realnedgangen i driftstilskudd og arrangementsstøtte fra NKA 
sentralt. 
Styret har ved et par anledninger vedtatt å gi underskuddsgaranti eller dekke 
underskudd for enkelte arrangementer. 
Kirkeakademiet i Steinkjer og Egge søker nå om støtte til å dekke et 
underskudd på kr 6990. 
 
Forslag til vedtak: Kirkeakademiet i Steinkjer og Egge innvilges kr 5000 som 
bidrag til å dekke underskudd. 
Vedtak: Kirkeakademiet i Steinkjer og Egge innvilges kr 5000 som bidrag 
til å dekke underskudd. 

   
NKA-S 42/22  INFORMASJONSBREV TIL MEDLEMSAKADEMIENE 
 



Styreleder presenterte ideen om å sende ukentlige nyhetsbrev til 
medlemsakademiene som også legges ut på vår hjemmeside og facebook-
side. Det hadde vært fint om sekretariatet hadde en epostliste til interesserte. 
Målgruppe kan være styremedlemmer i medlemsakademiene. 
Nyhetsbrev er mye jobb, og mye av informasjonen er ikke relevant.  
Et slikt nyhetsbrev kan inneholde informasjon om arrangementer i 
medlemsakademiene og NKA sentralt, referater fra styremøtene, tips om bøker 
og andre arrangementer. 
Det er stor variasjon i om styreledere sender informasjonen videre til egne 
styrer eller epostlister. 
Sende ut tilbud om å melde seg på nyhetsbrev. 
Hva er behovet, hva skal det inneholde, og hvor ofte skal det gå ut? Gå ut når 
det er relevant. 
 

 
NKA-S 43/21             ORIENTERINGSAKER 
   

- Oikosnet General Assembly 2022: GA gjennomføres i Malaga i oktober. I 
tillegg til generalsekretæren, møter også Frank på vegne av NKA-styret. 
Kjell er valgt inn i styret i Oikosnet Europa, og møter som representant for 
dette. 

- Arbeidet med årsmøtet 2023: Generalsekretæren orienterte om planene for 
årsmøtet. 

- Granavolden: Frank orienterte om prosessen knyttet til eierskap om 
Granavolden. Det bør lages en skisse i løpet av høsten og satses på en 
avklaring i løpet av 2023. 

- Olavsfest 2022: Generalsekretæren holder kontakten med den nye 
direktøren, som også inviteres til NKAs årsmøte. 

- Kontormedarbeider: Det er kommet inn 16 søknader 
- Kyiv kammerkor:  
- Kommende styremøter: 

21. november, kl 12.-14. digitalt møte 
27. januar, kl 10-15, fysisk møte i en av metodistkirkene 
 
 

NKA-S 44/21  EVENTUELT 
    
   Det var ingen saker under eventuelt. 

 
 
 
 
 
 


