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Forslag til vedtak:
Årsmøtet oppfordrer medlemsakademiene til å ta kontakt med lokale menigheter, og
invitere til et tettere samarbeid.
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NKA 11/16 SAMARBEID MELLOM AKADEMIER OG MENIGHETER
Mange av medlemsakademiene har gode samarbeidsrelasjoner til en eller flere menigheter.
Dette gjelder katolske, ortodokse og menigheter innen Den norske kirke.
Samarbeidet kan ha ulike former, og dreie seg om alt fra økonomi til innhold i programmer.
Noen steder utgjør kirkeakademiet en menighets «kulturdepartement» andre steder er
forbindelsen løsere.
Men mange steder er menigheter i nærområdet knapt klar over at det finnes et kirkeakademi i
nærheten og hva de driver med. Det vil selvsagt være opp til hvert enkelt akademi å vurdere
om og hvordan et samarbeid med menigheter skal etableres.
Samarbeidet kan gjennomføres gjennom å oppfordre menighetene til å betrakte
Kirkeakademiets program, konserter, forestillinger, foredrag og seminarer som et tilskudd til
en del av menighetens arbeid med kunst, kultur og samfunn. Menigheten kan i menighetsblad,
gjennom kunngjøringer og annet bekjentgjøre kirkeakademiets program og oppfordre til å
delta. Menighetene kan også utfordres til å legge samarbeid med sitt lokale akademi inn i sine
strategiske planer.
Et samarbeid vil kunne bidra til at menighetene får utvidet sitt arbeid, og at kirkeakademiet
kan få et større nedslagsfelt for sine arrangementer. Samarbeidet vil også kunne bidra til at
menigheter får økt sine arrangementer for den voksne delen av medlemmene.

Eksempler på samarbeidets innhold:
1. Kunst og kultur
Kirkeakademiene har en rekke arrangement innenfor dette områder, som vil berike
menigheters virksomhet. Et samarbeid kan gjøres så enkelt som at menighetene bekjentgjør
kirkeakademienes konserter, utstillinger, forestillinger og foredrag i sine sammenhenger.
Men det kan også legges opp til et tettere samarbeid, både på idesiden og på
gjennomføringssiden.
Her oppfordres medlemsakademiene til kontakt med kulturrådgiverne i hvert bispedømme,
som ønsker kontakt med medlemsakademiene
2. Kirkens kulturmelding
Dette punktet gjelder i hovedsak menigheter innen Den norske kirke, ettersom
kultmeldingen er laget for Den norske kirke. Men den vil selvsagt kunne brukes i andre
menigheter.
I Kirkemøtets vedtak i 2005 heter det: «Kirkemøtet oppfordrer landets menigheter til å
arbeide videre med meldingen om Kunsten å være kirke, bygge nettverk og gi rom for det
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kulturelle mangfold i kirken, slik at kirken kan være en offensiv kulturbærer, som tar et bredt
spekter av kunstformer og medier i bruk.»
Meldingen ble sendt ut til alle landets menigheter og er ment å være til inspirasjon og videre
oppfølging i den lokale menighet. Kirkemøtet understreket betydningen av å åpne et større
rom for kirken i kulturarbeidet i samfunnet. Det utfordrer kirken til større åpenhet og
dristighet i samspill med kultur- og kunstmiljøer.
Kulturmeldingen har i økende grad blitt fulgt opp av menighetene og fellesrådene i Den
norske kirke. Men ettersom kunst og kultur stadig løftes frem i kirkens planer og
strategiarbeid, er det en pågående prosess å bidra til økt bevisstgjøring og satsing på kunst
og kultur. Her er kirkeakademiene en viktig alliert. Menighetene kan oppfordres til å bruke
kirkeakademienes konserter, forestillinger, utstillinger og foredrag mer, og å trekke
kirkeakademiet aktivt inn i sitt arbeid med kunst og kultur.
3. Religionsdialog

Religionsdialog og religionsmøte er en av kirkeakademibevegelsens hovedpilarer.
Dette preger bevegelsens arbeidsform og temakrets i stor grad.
Det er også et felt menigheter i økende grad er opptatt av. Både Norges Kristne Råd og
Mellomkirkelig råd oppfordrer menigheter til å videreutvikle sitt arbeid med tros- og
livssynsdialog, religionsmøte og dialog i lokalmenigheten. Religionsmøte og
religionsdialog har både et samfunnsperspektiv og et lokalt siktepunkt. Det er derfor
behov for møteplasser der det gis rom for refleksjon over det flerreligiøse samfunnet
og nødvendigheten av religionsdialog, både gjennom foredrag, samtaler og gjennom
bruk av estetiske uttrykksformer.
Sammen kan kirkeakademier og menigheter skape flere møteplasser for dialog og
samhandling mellom mennesker med ulik tro og livssyn. Det kan samarbeides om
dialogiske arbeidsmetoder i gudstjeneste og diakoni. Ikke minst vil kirkelige sentre for
tros- og livssynsdialog være en viktig ressurs i arbeidet.
1.februar 2016 ble det utgitt en bok på Verbum forlag: Dialogteologi på norsk. Denne
boken kan danne et godt utgangspunkt for foredrag, seminar, samtale eller liknende.

4. Kirkeuka for fred i Israel og Palestina
Kirkenes Verdensråd inviterer hvert år sine medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner
til å delta i markeringen av en uke for solidaritet og aksjoner for rettferdig fred i Palestina og
Israel. Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, sikkerhet og like rettigheter for alle
mennesker som lever i Palestina og Israel.
I Norge står flere kirker og kirkelig baserte organisasjoner sammen om å planlegge og
arrangere aktiviteter under Kirkeuka. Disse inkluderer KFUK-KFUM Global, Norske
kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Mellomkirkelig råd for Den
norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge og Stiftelsen Karibu.
Det utvikles ressurser til lokale arrangement, for eksempel i form av forbønn under
søndagsgudstjeneste, en film- og dialogkveld, eller andre kreative markeringer.
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Mange av medlemsakademiene har arrangement i forbindelse med Kirkeuka, og besitter slik
både kompetanse og nettverk. Det er vanlig at arrangementer under Kirkeuka, skjer gjennom
et samarbeid mellom et akademi og en menighet, men her er det rom for flere prosjekter.
5. Reformasjonsjubileet 2017
Norske kirkeakademier sentralt vil både ha ansvar for enkeltarrangementer og formidle
ressurser i forbindelse med reformasjonsjubileet 2017. Mye av dette vil samles på våre
nettsider.
Reformasjonsjubileet vil bli markert på høyst ulikt vis i menigheter i Norge. Naturlig nok vil
katolske og lutherske menigheter ha ulik inngang i markeringen. Den norske kirke oppfordrer
menigheter til å ha samlinger, seminarer, foredrag og kulturelle arrangementer. Et tema kan
være Nåde i det offentlige rom. Det vil arrangeres konserter og utstillinger. Dette kan være
en god mulighet til å få til et samarbeid mellom medlemsakademier og både en katolsk og en
luthersk menighet i nærområdet: foredrag, seminar, forestilling, utstilling, konsert eller
lignende arrangert i fellesskap.
6. Flyktningsituasjonen
Et kjennetegn ved kirkeakademibevegelsens folk er at de holder seg godt oppdatert på
samfunnsutviklingen. Ikke minst ser vi dette nå i forbindelse med flyktningsituasjonen. Flere
av våre akademier har kastet seg rundt og laget arrangementer om dette temaet. Noen har
arrangert kulturkvelder med norske og syriske kunstnere, og invitert både flyktninger og
fastboende i lokalmiljøet. Andre har hatt debattkvelder om situasjonen, med særlig vekt på
verdier og menneskesyn. Dette er også tiltak ulike menigheter kan ha interesse av å delta i,
og her kan medlemsakademiene være en god samarbeidspartner for menighetene.
Det er laget noen oversikter over ulike ressurser, som kan finnes her.

http://www.katolsk.no/nyheter/2015/11/pave-frans-brev-i-anledningbarmhjertighetens-ar
https://www.kirkensnodhjelp.no/gi-stotte/dette-kan-du-gjore/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/dette-kan-du-gjore-i-flyktningkrisen/
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