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Årskonferansen 2021

Rapport fra utvalget for kirkens framtid
Utvalget for kirkens framtid, som ble nedsatt av Årskonferansen 2019, meldte til Årskonferansen
2020 at det ikke så det som tjenlig å fortsette sitt arbeid før generalkonferansens vedtak var klare.
Dette bygde på antakelsen om at generalkonferansen ville bli avholdt i 2021 og beslutningen ble
tatt i samråd med Kabinettet. Nå er det imidlertid klart at generalkonferansen er utsatt enda ett år,
til august/september 2022. Vi finner det derfor riktig å gi en kort «løypemelding» med noen
refleksjoner omkring situasjonen i kirken akkurat nå.
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Det er mange prosesser, planer og samtaler som foregår på kryss og tvers i kirken og
situasjonen er sammensatt. Vi følger med og forsøker å holde oss oppdatert på det som
skjer. Dette gjelder blant annet i forhold til Round Table-samtalene i biskopsområdet, som
er utsatt til etter Generalkonferansen 2022.
For utvalget har det helt siden det første møtet vært et viktig anliggende å legge til rette
for at vi kan bevare så mye enhet i kirken som mulig. Vi opplever det som svært lite
ønskelig at kirken i Norge splittes. I samtalene har vi vurdert ulike modeller som kan legge
til rette for det som er utvalgets oppgave; å finne ut hva som skal til for at Metodistkirken i
Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet og
vurdere hva som er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold
til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.
Vi konstaterer at situasjonen er endret på avgjørende måter siden utvalget ble nedsatt i
2019. Da antok de fleste at Traditional Plan ville bli implementert i kirken fra og med
Generalkonferansen 2020. Nå er situasjonen en annen. Lite eller ingenting tyder på at det
går i den retningen. I stedet peker alle piler i retning av en eller annen form for deling av
Metodistkirken. Det er sannsynlig at The United Methodist Church fortsetter som en kirke
med rom for ulike syn, men at det også etableres en ny kirke med en mer tradisjonell
teologi på dette området.
Utvalget er orientert om at kabinettet har gjennomført flere gruppesamtaler med ansatte i
kirken med ulike syn. Dette opplever utvalget at har vært viktig, ikke minst fordi flere
ansatte opplever at de har en krevende arbeidssituasjon som følge av denne prosessen. Et
ikke ubetydelig antall prester og diakoner opplever at det mer krevende å forholde seg til
kolleger med et annet syn og at denne prosessen tærer på relasjoner og
trygghetsopplevelse. Vi vil derfor oppmuntre til at måten vi snakker om og forholder oss til
hverandre på preges av respekt, omtanke og kjærlighet.
Vi er takknemlige for avsnittet i Kabinettets uttalelse i mars i år der det sies at «uansett
syn på denne «saken» håper vi ingen menigheter «pauser» fra det å være kirke. Vi er til
for å være kirke her og nå og uansett hvordan denne saken ender, skal vi fortsette å være
kirke i våre mange lokale sammenhenger.
Utvalget har samtalt om dokumentene som kom fra de fire aktive europeiske biskopene i
mai i år og om andre planer og prosesser som er på gang. Vi hilser forsøk på en tydeligere
regionalisering av kirken velkommen. I seg selv løser ikke dette denne saken verken i
Europa, Sentralkonferansen eller Årskonferansen, men vi er overbevist om at dette er en
god og nødvendig vei for å forbli en kirke som kan romme flest mulig.
Vi er glade for planene om en europeisk arbeidsgruppe, foreslått i de fire aktive europeiske
biskopenes plan, som skal jobbe for å finne veier videre for The United Methodist Church i
Europa etter Generalkonferansen 2022. Det er et stort behov for å snakke mer i Europa og
utvalget ser det som naturlig at vårt utvalg jobber videre i nær kontakt med den
europeiske arbeidsgruppa.

Oslo, 16.06.2021
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