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Protokoll 
LS 18.03 

         
Mandag 14. mai kl. 11.00-18.00 

Bergens Indremisjon (Betlehem), Vestre Murallmenningen 15-17 
 
 
Til stede:  Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, Randi Holm Myking, Paul 

Eknes, Helge Standal (varamedlem) og Paul Odland (ansattes representant) 
 
Fra adm.:  Gen.sekr. Rolf G. Heitmann og ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit (sak 05-14) 
   

Daglig leder i return2sender, Linda Ekerhovd, deltok ved behandlingen av 
sakene 12 og 13. 
Daglig leder i gjenbruksbutikken Mamilla, Elbjørg Therkelsen, deltok ved 
behandlingen av sak 14. 
 
Paul Eknes fratrådte av habilitetsgrunner ved behandlingen av sak 11 
Generalsekretæren fratrådte ved behandlingen av sak 16 
 

Forfall:  Anne Margrethe Lund 
 
Landsstyret deltok ved jubileumsmarkeringen i Tabernakelet i anledning staten Israels 70års 
jubileum. Festen ble arrangert i regi av Hjelp Jødene Hjem og en lokal komite  
 
Åpningsandakt ved Svein Lilleaasen: Jes. 53,5 

 
 
Dagsorden: 
 
LS 18.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 18.03.02. Godkjenning av protokoll, LS 18.02 
LS 18.03.03. Referatsaker 
LS 18.03.04. Aktuelle orienteringer 
LS 18.03.05. Årsregnskap og balanserapport 2017, jfr. LS 18.02.08  
LS 18.03.06. Landsstyrets toårsmelding 2016-2017. jfr. LS 16.02.09 
LS 18.03.07. DNIs organisasjonsmodell og personalstrategi. Saksdokument til LM 2018,  
  Jfr. LS 17.05.06 og 18.02.06 
LS 18.03.08. Landsmøtefrekvens og valgordninger. Saksdokument til LM 2018, 
  Jfr. LS 18.02.07 
LS 18.03.09. Innstilling av kandidater til ny nominasjonskomité, jfr. LS 18.02.11 
LS 18.03.10. Innstilling til landsmøtet 2018: Valg av revisor, jfr. LS 18.02.12 
LS 18.03.11. Prioriteringer i ansettelses- og rekrutteringsarbeidet, 
  Jfr. LS 17.05.06 og 18.02.05 
LS 18.03.12. BridgeBuilders og videre strategi for DNIs forsoningsarbeid, jfr. LS 16.06.05 
LS 18.03.13. Return2sender. Strategi for DNIs barne- og ungdomsarbeid, jfr. LS 18.02.03 f) 
LS 18.03.14. DNIs salgs- og finansinntekter. Evaluering av gjenbruksbutikken Mamilla 
LS 18.03.15. Ordinasjon, Tel Aviv, jfr. LS 18.01.11 
LS 18.03.16. Konfidensiell sak 
LS 18.03.17. Permisjonsordninger for ansatte som ikke omfattes av DNIs tariffavtale 
LS 18.03.18. Konstitusjon, Immanuelkirken 
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LS 18.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: 
1. Innkalling godkjent uten merknader. 
2. Dagsorden godkjent med følgende tilføyelser: 

LS 18.03.17. Permisjonsordninger for ansatte som ikke omfattes av DNIs 
tariffavtale 
LS 18.03.18. Konstitusjon, Immanuelkirken 

 
 
LS 18.03.02. Godkjenning av protokoll, LS 18.02 
 

Vedtak: 
Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 

  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 18.03.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport, april-mai 2018 
- Orientering om stabsdag og stabsmøter vedr. organisasjonsutvikling 
- Orientering om vervekampanje og landslotteri  

b) Rapport fra assisterende generalsekretær, mars-mai 2018 
- Orientering om HIT Norge 

c) Protokoll, krinsmøte Sogn og Fjordane 14.04.2018 
d) Protokoll, kretsmøte TeVeBu 22.04.2018 
e) Referat, kretsstyremøter Trøndelag 20.02. og 06.03.2018 
f) Referat, kretsstyremøte Østfold 04.04.2018 
g) Referat, styremøte HJH 22.03.2018. Bevilgningsmøte 
h) Protokoll, kretsmøte Trøndelag 20.-22.04.2018 
i) Protokoll, kretsmøte Hedmark og Oppland 18.03.2018 
j) Referat, kretsstyremøte Møre og Romsdal 29.01.2018 
k) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 10.04.2018 
l) Referat, kretsstyremøte Stavanger 02.05.2018 
 
Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning 

 
 
LS 18.03.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Resultatregnskap for hovedkassen, 1. kvartal 2018 
Kvartalsregnskapet viser et underskudd på kr. 923.414. Dette er ca kr. 
100.000 høyere enn periodisert budsjett og likviditetsbudsjett. 
- Personlige gaver øker med nærmere kr. 400.000 sammenlignet med 

samme periode 2017, men ligger likevel 5 % under budsjett. Det 
merkes særlig økning i Vipps-innbetalinger 

- Det er ikke kommet inn vesentlige testamentariske gaver i perioden 
(januar-mars). I april kom det inn ca kr. 800.000. 

- Overføringer til Israel er lavere enn budsjettert grunnet utsettelser 
- Kjøp av tjenester/fremmedytelser øker, i hovedsak på grunn av 

tilpasninger til EUs personvernforordninger (GDPR) 
b) Vedlikeholdsrapport og prioriteringsliste, bygningsmasse Israel, utarbeidet 

av Peter Aweida. Den største og høyest prioriterte oppgaven er utskiftning 
av vannrør ved menighetshuset i Tel Aviv. 
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c) Økonomisk rapport 2017, Immanuel Ministries 
Rapporten viser et driftsunderskudd på NIS 65.000 og en negativ balanse 
på kr. 36.000. DNIs bidrag er NIS 33.000 lavere enn budsjettert, men alle 
regninger er betalt av DNI. Det er innført tiltak for å sikre bedre 
kostnadsstyring. 

d) Nyhetsmail, Romania 01.05.2018 
e) Skriv fra administrasjonen om planlagte og mulige jubileumstiltak 2019 
f) Orientering om fremdrift i restaureringen av Nedre Dalgate 9, Stavanger 

Det er mottatt tilsagn om privat lån på kr. 250.000 til prosjektet. Det 
innhentes forslag til planløsning fra 3 arkitekter. 

g) Endringer i bemanningen: 
-  Linda Ekerhovd slutter i stillingen som daglig leder i return2sender 
30.06.2018. 
- Kristoffer Eknes ansettes som ny misjonsrådgiver / daglig leder i 

return2sender under forutsetning av landsstyrets godkjenning 
- Morten Kravik slutter som misjonssekretær 31.07.2018.   

 
Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 
 

 
LS 18.03.05. Årsregnskap og balanserapport 2017, jfr. LS 18.02.08 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
b) Årsberetning, resultatregnskap og balanserapport 2017 
c) Spesifisert resultatregnskap per 31.12.2017 

 
Etter avskrivninger og avstemminger mot regnskapet i Israel, inkl. rapport fra 
revisor i Israel, viser konsolidert regnskap for 2017 et underskudd på kr. 
3.730.451. Dette er en forbedring av resultatet på ca kr. 200.000 i forhold til de 
tall som ble fremlagt i LS 18.02 

 
  
Vedtak: 
1. Landsstyret godkjenner konsolidert resultatregnskap for 2017 med 

underskudd på kr. 3.730.451, og en samlet egenkapital på kr. 2.384.974.  
2. Underskuddet dekkes gjennom oppspart egenkapital 
3. Revisors rapport ettersendes landsstyrets medlemmer, og vedlegges 

saksdokumentene til landsmøtet 
 

  
LS 18.03.06. Landsstyrets toårsmelding 2016-2017. jfr. LS 16.02.09 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
b) Utkast til landsstyrets toårsmelding for perioden 2016-2017. 
c) Perioderapport 2016-2017 fra landsrådet i return2sender  
d) Oversikt over ansatte og volontører 
e) Oversikt over styrer, råd og utvalg 

 
Landsstyret slutter seg til årsmeldingens struktur og format. Følgende saker 
bør gis utfyllende kommentar: 
- DNIs engasjement i Hjelp Jødene Hjem 
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- DNIs engasjement i SMM i forhold til ansettelsesprosedyrer av 
misjonsrådgivere 
 
Vedtak: 
Landsstyret godkjenner styrets toårsmelding for perioden 2016-2017 med de 
merknader som fremkom i møtet 

 
LS 18.03.07. DNIs organisasjonsmodell og personalstrategi. Saksdokument til LM 

2018, jfr. LS 17.05.06 og 18.02.06 
 
  Sakspapir: 

Notat fra gen.sekr. med oppsummering av tidligere behandling i LS, vedlagt 
forslag til saksdokument til landsmøtet 2018 

 
  Det har ikke vært anledning til en omfattende høringsrunde i organisasjonen ut 

over det som ble gjort i forbindelse med veivalgsprosjektet. 
 
  Landsstyret ber administrasjonen legge til rette for at saken under landsmøtet 

drøftes i samtalegrupper (7-8 personer), der gruppene presenteres for to 
konkrete spørsmål som de skal avgi skriftlig svar på. Gruppesamtalen vil 
erstatte tidligere vedtatt forretningsorden (LS 18.02.13) om responser etter 
generalsekretærens profilforedrag.  

 
Følgende synspunkt og problemstillinger fremkom i samtalen:  

- DNIs oppdrag (misjon) må formuleres og formidles tydelig 
- Misjonsrådgivernes regionale oppgaver og relasjon til kretsstyrene i 

forhold til deres sentrale funksjoner 
- Rekrutteringsutfordringer av tillitsvalgte og DNI-ambassadører og 

oppfølgingsrutiner der det ikke finnes regionalt ansatte 
- Return2sender som en sterkere integrert avdeling i DNIs virksomhet 
- Landsmøtefrekvens og nasjonale samlinger for ansatte og tillitsvalgte 
- Bør ord og begrep på stillinger, enheter/avdelinger og styrer/råd endres 

for å understreke endringer i organisasjonsstrukturen? 
 

Vedtak: 
Landsstyret legger frem forslag til organisasjonsmodell for landsmøtet 2018 i 
henhold til administrasjonens forslag, og vil ta hensyn til landsmøtets 
synspunkt i det videre arbeidet med implementering av veivalgsprosjektet  
 

-  
LS 18.03.08. Landsmøtefrekvens og valgordninger. Saksdokument til LM 2018, 
  Jfr. LS 18.02.07 
 
  Sakspapir: 

Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
 
  Det forslås en prøveordning fra og med 2019 om årlige landsmøter / 

generalforsamlinger, der det annethvert år legges særlig vekt på 
strategisamtaler 

 
  Forslaget, inklusive saksdokument som begrunner landsstyrets vedtak, legges 

frem for landsmøtet til votering 
 
  Vedtak: 
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1. Landsstyret anbefaler overfor landsmøtet at det innføres en prøveordning, 
gjeldende for perioden 2019-22, med årlige landsmøter i tilknytning til 
sommerstevnet. 

2. Årlige landsmøter vil erstatte ordinære rådsmøter 
3. Årlige landsmøter følger grunnreglenes bestemmelser om 

forretningsorden, jfr. §§ 3.2. og 3.3, med unntak av valg. Valg foretas 
annethvert år. 

4. Prøveordningen evalueres av landsmøtet 2022, som vedtar eventuelle 
endringer i grunnreglene. 

 
-  

LS 18.03.09. Innstilling av kandidater til ny nominasjonskomité, jfr. LS 18.02.11 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med oversikt over forespurte og bekreftede kandidater til 
ny nominasjonskomité 

  b) retningslinjer for nominasjonskomiteen 
 
 Det skal velges 5 medlemmer + 2 varamedlemmer til nominasjonskomiteen.

 Ved fristens utløp har 6 forespurte kandidater bekreftet sitt kandidatur. 
 

Vedtak: 

1. Landsstyret ser helst at det nomineres 10 kandidater til valg på ny 
nominasjonskomite under landsmøtet 2018 

2. Landsstyret gir generalsekretær og styreleder fullmakt til å foreslå 
supplerende kandidater i henhold til landsstyrets føringer  

 
 
LS 18.03.10. Innstilling til landsmøtet 2018: Valg av revisor, jfr. LS 18.02.12 
 
  Sakspapir: 

 Notat fra adm.leder med vurdering av behov for, og tidspunkt for skifte av 
revisor  

 
Vedtak:  

1. Landsstyret har vurdert hensiktsmessigheten i skifte av revisor, og foreslår 
overfor landsmøtet 2018 at revisjonsselskapet BDO ved statsautorisert revisor 
Håkon Andersen-Gott gjenvelges som DNIs revisor. 

2. Landsstyret vil komme nærmere tilbake til valg av revisor i forbindelse med 
overgang til nytt økonomisystem 

 
 
LS 18.03.11. Prioriteringer i ansettelses- og rekrutteringsarbeidet, 
  Jfr. LS 17.05.06 og 18.02.05 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra ass.gen.sekr. vedr. endringer i personalsituasjonen og 
prioriteringer ved ansettelser  

b) Notat fra gen.sekr. med økonomisk konsekvensanalyse av 
bemanningsendringer 
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c) Tilbud fra KNIF Regnskap av 07.05.2018 om overtakelse av deler av DNIs 
regnskapsførsel (lønnsregnskapet) 

d) Stillingsbeskrivelse for misjonsrådgiver / daglig leder return2sender 
 

Følgende synspunkt fremkom i samtalen: 
 

- Viktig å opprettholde satsing mot yngre målgrupper. Stillingen som 
daglig leder i R2S kan derfor ikke holdes vakant. Stillingen bør inngå i 
teamet av misjonsrådgivere, og følgelig rapportere til assisterende 
generalsekretær 

- DNI må styrke sin kommunikasjon gjennom sosiale medier 
- Nye ansettelser og engasjement må begrunnes i en overordnet 

personalstrategi og organisasjonsstruktur. Det ansettes ikke lenger 
«kretssekretærer». 

- DNI bør være åpen for å vurdere ulike finansieringsløsninger av 
stillinger, så fremt dette ikke går på bekostning av annen 
inntektsskapende virksomhet. 

 
Vedtak: 
1. Landsstyret merker seg at de budsjettmessige forutsetningene for 
stillingshjemler og lønnsbudsjett 2018 er endret som følge av endringer i 
bemanningssituasjonen. I en krevende økonomisk situasjon vil derfor 
landsstyret prioritere stillinger som i særlig grad styrker DNIs kontaktnett og 
inntektsgrunnlag, og som ivaretar DNIs primærkompetanse. 
 
2. Landsstyret godkjenner ansettelse av ny misjonsrådgiver i 100 % stilling 
med hovedansvar for ledelse av DNIs barne- og ungdomsarbeid 
(return2sender) fra 01. juni 2018. Deltidsstilling som informasjonskonsulent i 
R2S i 20 % stilling legges fra samme tid ned, samtidig som arbeidsoppgaver 
søkes ivaretatt av frivillige / trainee. 
 
3. Landsstyret åpner for at det etableres et toårs prosjekt i Møre og Romsdal 
for å styrke kontakten med menigheter, forsamlinger og skoler med sikte på 
faste avtaler, samt utvikle unge-voksne arbeidet. Det knyttes 20 % stilling til 
prosjektet. Prosjektet evalueres i god tid før prosjektperiodens utløp. 
Prosjektet søkes finansiert gjennom øremerkede ekstra innsamlede midler. 

-  
 
LS 18.03.12. BridgeBuilders og videre strategi for DNIs forsoningsarbeid,  

jfr. LS 16.06.05 
 
Sakspapir: 
a) Notat fra daglig leder i R2S med forslag til videre strategi for arbeidet med 

BridgeBuilders (BB) 
b) Intern rapport til DNI om BB 2017/18 fra prosjektleder Karin Riska, datert 

08.05.2018. 
 

Det har vist seg vanskelig å rekruttere deltakere til BB-programmet. I siste 
runde ble det derfor rekruttert inn tidligere deltakere. 
Det foreslås å fortsette BB, men med et noe annet konsept der det legges 
større vekt på ledertrening. Programmet bør være lokalt eid, forpliktende og ha 
en viss varighet. Norsk deltakelse må evt. vurderes 
 
Alternative prosjekter og samarbeidspartnere vil bli vurdert. 
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Vedtak: 
Landsstyret takker involverte leder og partnere for gjennomføringen av 
BridgeBuilders 2017/18, og ber om avklaring for videre fremdrift av BB-
programmet i løpet av 2018. 
 

 
LS 18.03.13. Return2sender. Strategi for DNIs barne- og ungdomsarbeid,  

jfr. LS 18.02.03 f) 
 
Sakspapir: 
a) Gen.sekr.s forslag til vedtak 
b) R2S handlingsplan 2018-2020 
c) Perioderapport fra R2S 2016-2017 

 
Landsrådet og daglig leder i R2S anbefaler en sterkere integrasjon av R2S i 
DNIs totale virksomhet, der både tiltak, kommunikasjon og profilering 
koordineres. Dette vil også bidra til å sikre en bedre overgang fra R2S- 
medlemskap til ordinært DNI-medlemskap. 
 
Følgende synspunkt fremkom i samtalen: 
 

- Viktig å sikre gode ordninger og rutiner for oppfølging av unge med 
sikte på videre og varig engasjement i DNI. 

- «Varemerket» return2sender er godt innarbeidet, langt utenfor DNI-
kretser, og bør derfor videreføres og styrkes 

- Viktig å koordinere markedsføring av R2S med DNIs øvrige 
promoteringstiltak, blant annet på sosiale medier. 

- Det bør i størst mulig grad søkes felles profilering som kan skape 
gjenkjennelse  

- R2S bør presenteres og være representert når nettverk bygges med 
menigheter og forsamlinger 

- Det bør arbeides videre med mentor-ordninger for unge i R2S 
- Prioritert satsing på R2S-ambassadører fremfor etablering av lokallag. 
- Vurdere observatørstatus i landsstyret for leder av R2S landsråd. 
- Landsrådets funksjon og mandat bør vurderes nærmere 

 

Vedtak:   

1. Landsstyret har mottatt og drøftet return2senders handlingsplan for 
perioden 2018-2020, og støtter de strategiske føringer og tiltak som 
landsrådet har besluttet 

2. Landsstyret vil i tråd med handlingsplanen og veivalgstrategien arbeide for 
at return2sender blir en stadig mer integrert del av organisasjonens 
samlede arbeid, både i vår operasjonelle virksomhet og i vår 
kommunikasjon.  

3. Landsstyret vil uttrykke stor takk til landsrådet, og særlig til daglig leder, for 
trofast og engasjert arbeid med sikte på å styrke misjonsbevisstheten og 
engasjementet for Den Norske Israelsmisjons arbeid blant yngre 
generasjoner 

 
 
LS 18.03.14. DNIs salgs- og finansinntekter. Evaluering av gjenbruksbutikken Mamilla 
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  Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. 
b) Regnskapsrapport for gjenbruksbutikken Mamilla 2017 

 
Gjenbruksbutikken Mamilla i Bergen hadde i 2017 en omsetning på kr. 
735.000. Fratrukket husleie og andre mindre kostnader var driftsoverskuddet 
på kr. 314.000. Det er god tilgang på varer. Inntektene kunne økt betydelig 
dersom DNI hadde anledning til å hente varer. Det er det per dags dato ikke 
ressurser til. 
 
22 frivillige medarbeidere er engasjert i Mamilla. Medarbeidere følges opp, 
blant annet gjennom en medarbeiderfest før jul og felles utflukt på våren. 
Medarbeidere kommer fra ulike sammenhenger, og bidrar dermed også til å 
gjøre DNI kjent i nye sammenhenger og menigheter. 
 
Mamilla fungerer også som «misjonsstasjon»: Mange er interessert i å vite 
hvem som driver butikken, og hvordan overskuddet anvendes.  Slik spres 
informasjon om DNI til personer og målgrupper vi ellers ikke har kontakt med. 
 
Synspunkt fra samtalen: 
 

- Det bør etableres flere gjenbruksbutikker. Markedet er ikke mettet. 
Gjenbruksbutikk trenger ikke nødvendigvis ha sentral lokalisering. 

- Det står ledige butikklokaler mange steder. Kalkulert inntjening/salg må 
vurderes i forhold til husleie. Økonomisk overskudd er en forutsetning 

- En gjenbruksbutikk må ha en «ildsjel» og daglig leder med 
«kremmerånd» og administrativ kompetanse. Daglig leder må også 
være personalleder 

- Viktig med gode rutiner for registrering av salg, regnskap, oppbevaring 
av kontanter o.l. 

- Det bør alltid være minimum to selgere til stede i butikken samtidig. 
- Produktspesialisering bør vurderes, f.eks. klær og møbler. 
- DNI bør invitere utvalgte personer i kretsene til et seminar om 

etablering og drift av gjenbruksbutikker 
 

Vedtak: 
1. Landsstyret vil rette en velfortjent takk til medarbeidere i bruktbutikken 

Mamilla, under ledelse av Elbjørg Therkelsen, for den store frivillige 
innsats som legges ned og det gode resultat som oppnås. 

2. Landsstyret har evaluert virksomheten, og vil gjerne stimulere til at det 
etableres flere gjenbruksbutikker som bidrar til å styrke 
organisasjonens økonomi, og som samtidig er et viktig miljørettet tiltak. 

 
 
LS 18.03.15. Ordinasjon, Tel Aviv, jfr. LS 18.01.11 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med referat fra korrespondanse med biskop Frank 
Lyons i Anglican Church North America (ACNA), og forslag til vedtak 

b) E-post fra Frank Lyons, datert 19.04.2018 
 

Pastor Bradley Long har, sammen med Yoel ben David, søkt ordinasjon i 
ACNA. Søknaden er personlig motivert. Landsstyret og styret i Immanuel 
Ministries har vært orientert, men ikke involvert i søknadsprosessen. Det 
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foreligger derfor ingen anmodning om ordinasjon fra Longs arbeids- og 
oppdragsgiver.  
 
Landsstyret aksepterer at Immanuelkirken kan leies/lånes ut til ACNA, men at 
en evt. ordinasjon fullt og helt skjer i regi av ACNA og ikke som en del av DNIs 
/ Immanuelkirkens virksomhet. 
 
Vedtak: 
Saken drøftet 
 

-  
LS 18.03.16. Konfidensiell sak 
 

Vedtak: 
 Saken drøftet 

 

LS 18.03.17. Permisjonsordninger for ansatte som ikke omfattes av DNIs tariffavtale 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. vedr. permisjonsordninger for DNIs toppledelse 
b) Utdrag av DNIs tariffavtale, §§ 2.3 og 5.1 
c) Arbeidsavtale med generalsekretæren (LS 99.01.24) 
d) Ansettelseskontrakt, assisterende generalsekretær 

 
  Vedtak: 

1. Tariffavtalens bestemmelser vedrørende permisjoner/tjenestefri (§ 2.3) og 
personalutvikling (§ 5) omfatter også generalsekretær og assisterende 
generalsekretær 

2. Generalsekretæren avtaler vilkår og tidspunkt for studiepermisjon med 
landsstyrets leder. Assisterende generalsekretær forholder seg i henhold 
til ansettelseskontrakt til generalsekretæren. 

 
 
LS 18.03.18. Konstitusjon, Immanuelkirken 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr  
b) Revidert forslag til basisdokument/konstitusjon for Immanuelkirken, 

utarbeidet av Advisory Council 
 

Basisdokumentet for Immanuelkirken er moderat revidert av Advisory Council 
(AC) som følge av at Immanuel Ministries har overtatt funksjoner og mandat 
som var tillagt tidligere Joint Mission in Israel, samt strukturelle endringer som 
følge av dette. Dokumentet vil bli endelig behandlet av styret i Immanuel 
Ministries. 
 
Landsstyret gir sin tilslutning til dokumentet, og mener det gir konstitusjonell 
sikkerhet med basis i luthersk teologi, samtidig som det gir tilstrekkelig 
økumenisk åpenhet, tilpasset den situasjon menigheten befinner seg i.  

 
Vedtak: 
Saken drøftet  


