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Hovedstyrets toårsmelding 2019-2021 til Generalforsamlingen 25. september 2021 

 

Innledning 

Etter grunnreglene fremlegger Hovedstyret (HS) DELKs toårsmelding for godkjenning i DELKs 

generalforsamling (GF): «Toårsmeldingen skal inneholde en vurdering av DELKs åndelige, økonomiske og 

administrative stilling og drift, og bør peke på utviklingstendenser, farer og problemer så vel som visjoner, 

håp, utfordringer, oppgaver og planer. Hovedstyret har ansvar for å innhente vurderinger av åndelig art fra 

rådsmøtet. Hovedstyret skal selv gi vurderinger av økonomisk og administrativ art.» Dette kompletteres i 

grunnreglene med rådsmøtets (RM) oppgave å gi vurderinger av åndelig art «for hovedstyrets ferdigstillelse 

av DELKs toårsmelding».   

Denne toårsmeldingen fra HS dekker tidsrommet fra forrige GF i juni 2019 og fram mot årets GF i september 

2021.  

Oppstandelsens kraft  

«Han er ikke her, han er stått opp» (Matt 28,6). Budskapet om Jesu oppstandelse har alltid vært og vil alltid 

være grunnlaget for kirken. Slik er det også for virksomheten i DELK. Dette budskapet samler oss, det skaper 

glede og felleskap! Vi er takknemlige og gleder oss over at det er mange som lever i troen på dette 

budskapet og blir bevart i fellesskapet hos Jesus, at vi noen steder ser tilvekst i menighetene, at vi som 

skolebevegelse er til stede med formidling av kristen tro midt i det norske samfunn, og at vi som 

kirkesamfunn samarbeider om å sende vitnesbyrdet om Herren til flere ulike steder i verden. Samtidig 

erkjenner vi at vi av og til kan bli litt mismodige over uteblitt vekst i menighetene. At budskapet så langt vi 

kan se i liten grad preger vårt samfunn, men i stedet ofte blir forvansket og fornektet, er også en utfordring 

for oss. Likevel, vi takker for tjenesten vi fått del av og for Guds løfter som er knyttet til dette. 

Oppstandelsens budskap blir forkynt, og det overleveres til neste generasjon. Gjennom dette bygges Guds 

kirke, og «dødsrikets porter skal ikke få makt over den» (Matt 16,18).  

Koronapandemi og konsekvenser 

Som ellers i samfunnet har virksomheten i kirkesamfunnet i 2020 og 2021 vært preget av koronapandemien. 

Dette har medført store endringer i våre fellesskap. Hovedkontoret har formidlet god informasjon til 

menighetene om smittevernregler, og om oppdateringer og endringer av retningslinjene. Både lokalt og 

sentralt har det vært utvist gode, kreative evner når det gjelder å forkynne Guds ord gjennom digitale 

gudstjenester og møter. I tillegg har møter i ulike komiteer og utvalg i stor grad blitt gjennomført ved hjelp 

av nettbaserte løsninger. Det krever nytenkning og gir nye utfordringer og spørsmål når møter/gudstjenester 

gjennomføres digitalt: Hva er gode møteformer og hvordan engasjeres forskjellige aldersgrupper? Når vi alle 

som vanligvis deltar på møter og gudstjenester og hvordan kan teknologien hjelpe oss i å nå flere?   

Vi har ikke fått en ånd som skal gjøre oss motløse, men som gir kraft, kjærlighet og visdom. Likevel må vi 

innrømme at vi kjenner på en uro for hva som kan bli de langvarige konsekvensene av koronapandemien. 

Kommer våre medlemmer og andre tilbake til menighetens samlinger etter at samfunnet er åpent igjen? 

Hvordan følger vi opp de som vi eventuelt ikke ser igjen? Hvordan kan vi overvåke situasjonen og hvilke tiltak 
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bør vi gjøre for å følge opp? Dette vil bli en avgjørende sak for oss i den kommende toårsperioden, og bør gi 

grobunn for mye god samhandling mellom menighetene for å hjelpe hverandre med gode løsninger. 

Digitalt Sankthansstevne i 2020 og 2021 

Kirkesamfunnets tradisjon med det årlige Sankthansstevnet hvor medlemmer fra våre ulike menigheter 

samles til fellesskap og solid åndelig forkynnelse, ble gjennomført annerledes i 2020 og 2021 i tråd med 

gjeldende smittevernregler. Fysiske samlinger ble avlyst og erstattet med digital gudstjeneste, temaforedrag, 

misjonsinnslag mm. Det har vært både spennende og utfordrende for programkomiteen å legge til rette for 

digitale arrangement som kan appellere til både barn, unge, voksne og eldre. 

 

Menighetene 

DELK består av 13 menigheter med til sammen 3237 medlemmer (31/12-20). Antall stemmeberettigede i 

DELK per 31/12-20 var 1078. Dette er en liten endring fra GF 2019 (31/12-18) da tilsvarende tall var 3244 

medlemmer og 1081 stemmeberettigede. De lokale menighetene utgjør ved sin eksistens det som er kirken; 

forsamlingen av de hellige der evangeliet blir forkynt i samsvar med Guds ord, og Guds gaver i dåp og 

nattverd blir forvaltet og tatt imot etter Herrens vilje. Gudstjenester og søndagsmøter er den regelmessige 

basis for menighetene. Alle menighetene vil kjenne seg igjen i at koronapandemien i denne rapportperioden 

har påvirket virksomheten i stor grad. Men dette hindrer likevel ikke at det er mye å glede seg over, blant 

annet at nettsendingene ser ut for å nå mennesker vi ellers ikke ville ha nådd. Vi ser at en digital satsning har 

kommet for å bli. I kommende periode vil det bli spennende å se hvordan vi i DELK, både sentralt og lokalt, 

kan ta disse mulighetene i bruk for å enda mer fremme evangeliet i vårt land.  

I det følgende nevnes noen punkter fra lokalmenighetenes årsmeldinger.  

 

1) Bergen. Bibelundervisning for ulike målgrupper og evangeliseringsarbeid blant innvandrere. Ønskemål 

om å utvikle barne- og ungdomsarbeidet, liksom tjenesten med å sende på nett. Særlig vurderes 

hvordan en kan støtte barnefamilier med tanke på tros- og tradisjonsformidling.  

2) Bjerkely. Hvitveisen barnegruppe (nå over 30 år), Betweens, og diakonitjenesten er normalt sentrale 

deler av menighetens oppgaver. Ønsker å styrke ungdomsarbeidet og tilbudet for barnefamilier på 

søndagssamlingene. Glede over at «Sara fra Vestfold» har vært i ettårings-tjeneste i misjon. Åpen 

barnehage starter opp igjen når situasjonen gjør det mulig.  

3) Dalane. Legger til rette for temasamlinger og støtter søndagsskolearbeidet på bedehuset. Har hatt 

ansvar som modermenighet, og enkeltpersoner har vært gode støttespillere, for menighetsplanten DELK 

Jæren. Ønsker å utvikle muligheten for bruk av Egersund bedehus og ønsker å legge vekt på å arbeide 

med utfordringen med å få med flere nye i felleskapet.  

4) Granly. Hverdagsgudstjenester med nattverd og bønnesamlinger på onsdager, regelmessige 

ungdomssamlinger og søndagsskole. Etablering av ungdomskor i samarbeid med andre 

kirker/organisasjoner. Ønsker å legge vekt på arbeid i nærmiljøet, styrke ungdomsarbeidet, 

bevisstgjøring om menighetens forhold til skolen og ser på muligheter for åpen barnehage.  

5) Horten. Regelmessige vennetreff i kirkestua, omsorg- og besøkstjeneste. Samlinger om bibelbruk med 

bibelundervisning og tekstlesning. Godt samarbeid med andre kristne menigheter/organisasjoner. Har 

ferdigstilt et leilighetsprosjekt, som menigheten arvet, med mange føringer. Ønsker å legge vekt ved 

forkynnelse til frelsesvisshet som føder kall til å bære med budskapet i hverdagens møter med andre.  

6) Kristiansand. Har ikke hatt ordinær menighetsprest siden sommeren 2019. Kristen Edvard Skaar innsatt 

som lokal hjelpeprest sommeren 2020. Ønsker videre å få til månedlig søndagsskole og se på muligheter 

for ungdomsarbeid. Vil arbeide videre med tanke på å delegere oppgaver og ansvar blant medlemmene.   
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7) Moe. Har lagt vekt på regelmessige samlinger med tanke på familie- og ungdomsarbeid. Opprettet 

bønnegruppe for menigheten og ønsker å legge vekt ved bønn som tema. Har normalt flere bibelgrupper 

som møtes regelmessig. Ønsker videre fokus på musikk og ellers at medlemmer deltar med åndelige og 

praktiske gaver.  

8) Nord. Stor glede når menigheten ble formelt etablert i 2020, og fikk tilsatt ordinær menighetsprest.  Har 

de fleste av sine samlinger på Storslett i Nordreisa kommune. Arbeider med styringsstruktur, og for å 

gjennomføre regelmessige søndagsmøter i tillegg til gudstjenestene. Ønsker å videreføre videoprekener 

på nett også etter at de igjen kan samles på vanlig måte.  

9) Nore. Den lille flokken viser gjestfrihet og takknemlighet, og har godt felleskap og samhold. Har gjort noe 

forarbeid med tanke på eventuelt fremtidig salg av kirkebygget, men ønsker å se fremover for videre 

aktivitet. Noen nye kontakter i lokalmiljøet gir snev av håp. Ønsker å legge vekt på diakoni og 

hjemmebesøk videre.   

10) Ryenberget. Regelmessige møtepunkt i ukene med bibelundervisning, nattverd og måltidsfelleskap. 

Gledelig vekst i ungdomsarbeidet. Relativt stabile dåpstall. Menigheten blir oppsøkt av flere som søker et 

nytt åndelig hjem. Leksehjelptilbud for migrantbarn. Opplever stor giverglede til misjon og andre formål. 

Fortsatt satsning på barn og unge, bibelundervisning, sang og musikk, og godt felleskap for alle aldre.  

11) Sotra. Regelmessige bibeltimer med påfølgende samtale og felleskap ved siden av månedlig 

gudstjeneste. Har vurdert mer aktivitet på søndager, men har foreløpig ikke kapasitet til det. Ønsker å 

legge til rette for åpenhet og være inkluderende slik at flere kan finne glede i dette felleskapet.   

12) Telemark. Denne perioden er preget av glede over at nytt kirkebygg har vokst frem, med giverglede og 

dugnadsånd. Regelmessige samlinger og aktiviteter for barn, ungdom, og voksne i ulike generasjoner. 

Mye diakonal oppfølging i den aktuelle tiden. Ønsker å styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og 

menighet, og tilbud for å styrke ekteskap og familieliv.  

13) Østfold. Opplever godt felleskap og stor omsorg for hverandre. Oppstart av regelmessige barnegrupper, 

halvårlige bibelhelger, og månedlig overføring av gudstjenester samt omsorgsprogram på nærradioen. 

Ønsker å styrke diakoni- og misjonsarbeid, og arbeid for å nå familier, ungdom og unge voksne. Vil drøfte 

ansettelse for å styrke dette arbeidet.  

 

Eldstetjenesten  

I løpet av denne rapportperioden har flere eldste startet opp en ny periode i tjenesten, og enkelte har for 

første gang tatt del av denne tjenesten blant menighetens hyrder. Det er en glede at de aller fleste 

menighetene har tjenere som tar på seg både gleden og byrden som følger med oppgaven. Så er det fortsatt 

slik at det er flere som får tillit i valgrundene som velger å takke nei til oppgaven. Blant annet på grunn av 

denne utfordringen har rådsmøtet drøftet temaet Rekruttering og utdanning av eldste. Det handlet om en 

eldstes oppgaver og ansvar og om hvordan vi kan rekruttere og utruste ledere og eldste slik at flere vil kunne 

tenke seg å takke ja til en slik oppgave. Vi håper å kunne følge opp denne saken videre i kommende periode. 

Ellers, etter at GF i 2019 vedtok opprettelsen av menighetsstyrer, og flere menigheter nå har opprettet det 

ved siden av eldsterådet, ser det ut for at arbeidsbyrden etter hvert kan lettes noe med tanke på de mer 

administrative og organisatoriske oppgavene.  

 

Prestetjenesten   

Det er gjennomført rekruttering til prestestillinger i tre menigheter i løpet av perioden. I Telemark menighet 

er Fred Arve Fahre ordinert til prest etter prøvetid, og på samme måte har menigheten DELK Nord fått 

Henning Abbedissen Alsaker innsatt som prest. Kristiansand menighet har gjennomført et 

rekrutteringsarbeid til ledig prestestilling, uten at noen ennå er tilsatt i den stillingen. Vi er takknemlige for at 
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vi i så stor grad makter å tilsette prester i våre menigheter. Samtidig må vi også videre i oppfølgingen av vår 

strategi være bevisste på å oppmuntre og utfordre til studier med tanke på prestetjeneste. Det er også 

behov for å kunne anbefale et definert studieløp for dette formål. Vi er glade for at vi har flere vikarprester 

og pensjonerte prester som regelmessig stiller opp til tjeneste ved behov. Vi er også takknemlige for at vi i 

denne rapportperioden har hatt få langvarige sykefravær.  

 

Diakonal tjeneste 

Den diakonale tjenesten i DELK-regi er først og fremst det som skjer i lokalmenigheten, særlig i form av 

eldrearbeid med besøk til syke, men også i samarbeid med andre organisasjoner slik at en når også 

mennesker utenfor menigheten. Tre av menighetene har nå tilsatt menighetsdiakon/diakonimedarbeider, og 

flere menigheter har aktive diakoner eller diakoniutvalg på frivillig basis. Rina B. Husby ble sommeren 2019 

vigslet til diakon i Granly menighet. Når menighetens virksomhet i 2020 og 2021 i stor grad har vært digital 

på grunn av smittevernhensyn, har vi fått en ekstra utfordring med å ivareta kirkens diakonale ansvar. Det er 

likevel oppmuntrende at det i denne tiden har vært utført en stor diakonal innsats, ikke minst gjennom en 

frivillig tjeneste med telefonsamtaler og møter med enkelt mennesker. I tiden som ligger foran oss ser vi at 

utfordringen med å «se» de som vi ikke møter på våre samlinger kan bli større. Vi må derfor hjelpe og 

utfordre hverandre til å legge merke til hvem vi savner i felleskapet og hvordan vi på en god måte 

gjenoppretter kontakten til de som har blitt borte. 

 

Skolevirksomhet og skolesaker 

Arbeidet med å formidle den kristne tro gjennom våre barne- og ungdomsskoler er vårt viktigste 
trosformidlingsredskap ved siden av menighets- og misjonsarbeidet. Skolene våre framstår som veldrevne og 
med faglig gode resultater. De fem skolene er Ryenberget skole i Oslo, Bjerkely skole i Undrumsdal (Tønsberg 
kommune), Granly skole i Tønsberg, Moe skole i Sandefjord og Skauen kristelige skole i Skien. I 
rapportperioden har elevtallet ligget stabilt på ca. 770 elever. Flertallet av elevene er ikke DELK-medlemmer, 
men fordeler seg på mange ulike kirketilhørigheter. Noen elever kommer også fra hjem med annen 
religionsbakgrunn eller hjem uten kristen bekjennelse. Dette gir oss en unik mulighet til å nå nye med 
evangeliet. Skolene har til sammen ca. 180 ansatte. 

I et årlig misjonsprosjekt samler DELK-skolene inn 350.000 – 400.000 kr. I 2019-20 støttet vi NLMs arbeid 
med å bygge leirsted i Peru. I 2020-21 støtter vi Åpne Dørers arbeid i India. Vi vil løfte frem noen punkter 
rundt skoledriften: 

 
1) Kontakt med skolene. - DELKs ledelse har en jevn og god kontakt med skolene, bl.a. gjennom 

skolerådet der skolekonsulenten er sekretær, trosformidlingskomiteen (tidligere 
kristendomskomiteen) der tilsynsmannen og skolekonsulenten er hhv. leder og sekretær, og 
skolelederkollegiet der skolekonsulenten også møter. Tilsynsmannen og skolekonsulenten reiser på 
årlige besøk til skolene. I 2019 møtte de personalet på skolene og i 2020-21 møter de skolestyrene. 

2) Samarbeid med andre. - Vi har et godt samarbeid med andre miljøer som driver kristne barne- og 
ungdomsskoler, bl.a. gjennom Kristne Friskolers Forbund (KFF) og et eget nettverk for NLM, ImF, 
Normisjon og DELK. Skolekonsulenten er også med i Forum for didaktikk i kristent perspektiv, der 
representanter for de fleste organisasjonene som driver kristne friskoler møtes, i regi av NLA. 

3) Styringsstruktur og styringsdokumenter. - Skolene er selvstendige juridiske enheter som er 
underlagt de enkelte skolestyrene. DELK som skoleorganisasjon velger i hver menighet 
representanter til skolestyrene, i tillegg til at rådsmøtet og hovedstyret godkjenner og vedtar 
skolenes grunnlagsdokumenter.  
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I mai 2020 nedsatte hovedstyret en arbeidsgruppe med representanter fra skolerådet, hovedstyret 
og hovedkontoret, som skulle kartlegge og foreslå eventuelle endringer for DELK-skolenes 
styringsstruktur.  Etter en høringsrunde i skolene ble arbeidet lagt fram for hovedstyret i mars 2021. 
Organisasjonskart og forventningsdokument for styremedlemmer ble godkjent, mens kartleggingen 
med innledende vurderinger ble oversendt til skolerådet. Skolerådet arbeider videre med fremtidens 
organisering av DELK-skolenes styringsstruktur. 
Følgende dokumenter har vært arbeidet med i rapportperioden: 

- Ny læreplan i KRLE, i samarbeid med KFF 

- Ny lokal DELK-plan i KRLE 

- Synliggjøringstillegg til læreplaner i seks fag, i samarbeid med KFF 

- Veiledning for intervjuer ved læreransettelser i DELKs skoler. 

- Organisasjonskart for styringsstrukturen i DELK-skolene 

- Forventningsdokument for styremedlemmer 

4) Trosformidlingskomiteen, skolerådet og skolelederkollegiet 
- Trosformidlingskomiteen (kristendomskomiteen fram til mai 2020), som i denne perioden har fått 
et oppdatert mandat, består av skoleprestene, rektorene, tilsynsmannen og skolekonsulenten. De er 
bl.a. pådriver og ansvarlig organ for læreplaner i KRLE og for utvikling av nye lærebøker i dette faget. 
Komiteen har også ansvar for et årlig seminar for kristendomslærerne og et årlig seminar om DELK, 
for nyansatte.  
- Skolerådet er et organ som ivaretar og samordner DELKs interesser som skoleeier. Det består av 
lederne for alle skolestyrene i tillegg til en representant valgt av hovedstyret og en representant for 
rektorene. Skolekonsulenten er sekretær. Skolerådet har i tillegg til arbeidet med 
styringsdokumenter bl.a. arbeidet med årlig samling for skolestyremedlemmene, merkevaren DELK-
skole, IKT-løsninger, styringsstruktur og oppfølging av strategiplanen. 
- Skolelederkollegiet består av rektorene (noen ganger utvidet med inspektører / assisterende 
rektor), skoleledersekretæren og skolekonsulenten. Tore Slettvik er siden 2018 både 
skoleledersekretær og skolekonsulent. En hovedoppgave for skolelederkollegiet er planlegging og 
gjennomføring av et todagers personalseminar annethvert år (høsten 2019 og høsten 2021).  

5) Lærebøker i kristendom. - DELK er aktivt med i et samarbeid med andre organisasjoner som driver 
kristne friskoler om utarbeidelse av læreverk.  
Revisjon av læreverket Tro som bærer for ungdomstrinnet ble ferdig i 2020.  
I rapportperioden har DELK utarbeidet en katekisme-lærebok; Troens vei – katekismebok for 5.-7. 
trinn, som består av katekismetekstene, aktualiseringer, fortellinger og oppgaver. Boka, som var 
ferdig rett før jul i 2020, ble gitt ut på DELK-forlaget og skal være en tilleggsbok til de tre Troens vei-
bøkene for mellomtrinnet.  
På småskoletrinnet er læreboka Jeg tror for 1.-2. trinn ferdigstilt ved årsskiftet 2020-21. 
3.-4. klasseboka forventes ferdig sommeren 2021. 
 
 

Barnehagevirksomhet  

Telemark menighet driver Skauen kristelige barnehage som er et godt tilbud i lokalsamfunnet og dessuten en 

viktig rekrutteringsbase for Skauen kristelige skole. Barnehagen er lokalisert rett ved siden av skolen, hvilket 

styrker det gjensidige utbyttet. Det har ofte vært opp til 95 % av barna som deretter begynner på vår skole. 

Barnehagen er oppdelt i to avdelinger; alderen 0-3 år med ca. 9 barn, og alderen 3-5 år med ca. 18 barn. 

Barn som er en del av familier som er aktive i Telemark menighet utgjør under halvparten av antall barn i 

barnehagen. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf, noe som blant annet gir seg til syne i 

barnehagens hverdag i form av sang, fortellinger og samtale om det kristne budskapet.  
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Misjonsvirksomhet 

Andreas Johansson, ble tilsatt i 30 % stilling som misjonssekretær i 2019. Stillingen er siden øket til 40 %. Det 

er en stor glede at vi i denne rapportperioden har flere utsendte enheter. Misjonssekretæren og 

misjonskomiteen arbeidet aktivt i samarbeid med våre utsendte medarbeidere Georg og Signe m. familie i 

Nord-Afrika, ettåring «Sara fra Vestfold» i Sentral-Asia og Torunn H. og Arild Minnesjord i Etiopia, liksom 

Hamide Valand her hjemme i Norge, i tillegg til å bidra til å opprettholde og utvikle misjonsengasjementet i 

menighetene. I mai 2021 ble ekteparet Solveig og Øyvind Barlaup kallet som nye misjonærer for DELK med 

tjenestested i Japan. For bevisstgjøring på alle nivåer er det utarbeidet et dokument som beskriver DELKs 

misjonsmodell. Misjonssekretæren og tilsynsmannen møter årlig representanter for Norsk Luthersk 

Misjonssamband, Det Norske Misjonsselskap og Den Norske Israelsmisjon. Gjennom misjonskomiteen 

støtter DELK også mange mindre misjonsprosjekt der vi ikke har utsendte medarbeidere.  

Menighetsplanting  

På GF 2019 ble dokumentet Strategi for Menighetsplanting i DELK vedtatt. I denne perioden er det 

utarbeidet en Veileder for planting og utvikling av menigheter i DELK. Menigheten DELK Nord ble formelt 

etablert i 2020, og mangeårig kontakt og samarbeid med våre venner i Nord-Norge har nådd en viktig 

milepæl. Prest i 40 % stilling er tilsatt, og det gjennomføres jevnlig gudstjenester og møter – med de 

utfordringer koronasituasjonen gir oss. For de andre regionene/områdene, hvor DELK over noe tid har hatt 

menighetsplanting, er situasjonen slik at arbeidet i Møre er avsluttet, mens plantene DELK Jæren og DELK 

Hardanger går videre. DELK Jæren har nettopp fått en prosjektstilling som prest, og ligger godt an til å bli 

opptatt som fullverdig menighet i nær fremtid.  

DELK er med i læringsfelleskapet Sendt Norge, som er et tverrkirkelig nettverk som ønsker å bidra til nye 
livskraftige menigheter i Norge. Det har vært til god inspirasjon for menighetsplantingsutvalget også i denne 
perioden. Menighetsplantingsutvalget i DELK får jevnlig henvendelser eller tar selv kontakt for å vurdere nye 
planteprosjekt. I visjonen for vår menighetsplantingsstrategi står det at «Hver ny generasjon må møte frelsen 
i Kristus! Vi vil bidra gjennom å plante nye menigheter som blir åndelige hjem og kraftsentra for Guds folk 
som igjen planter nye menigheter». For snart 150 år siden skjedde en rask fremvekst av kirkesamfunnets 
virksomhet i bygd og by. Vi ønsker at Herren igjen skal la hele vårt kirkesamfunn ta del av et slikt 
engasjement.  

Tilsynsmannens tjeneste 

I forbindelse med Sankthansstevnet og GF 2019 ble ny tilsynsmann (TM), Bertil Andersson, vigslet til 

tjeneste. Han startet i oppgaven 1. september 2019 og arbeidet sammen med tidligere TM, Rolf Ekenes, i en 

måneds tid for overlevering av oppgaver og erfaringsdeling. Det har vært en bratt læringskurve for ny TM, 

men arbeidet videreføres med god hjelp og støtte av medarbeidere på hovedkontoret og i 

lokalmenighetene, pluss positive tilbakemeldinger og hilsener fra mange DELK-medlemmer generelt. 

TM har i inneværende rapportperiode besøkt de fleste av menighetene. På grunn av restriksjoner under 

koronapandemien har flere besøk dessverre blitt utsatt eller avlyst. Dette er også grunnen til at TM selv etter 

to år i tjenesten ennå ikke offisielt har besøkt menighetene i Dalane, Horten og Sotra. Når det har vært 

mulig, har det blitt lagt opp til samtalemøter i anledning TMs besøk. Fra januar 2021 har intensjonen vært at 

TM skal begynne å gjennomføre en runde av tradisjonelle tilsynsbesøk. Noen av disse har vært mulig å 

begynne på, men flere besøk har måttet bli utsatt. Men etter at vi i DELK har oppdaget digitale verktøy, har 

TM tatt det i bruk ved noen møtepunkt med lokale eldsteråd.  
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Det er gjennomført en runde med medarbeidersamtaler med henholdsvis prestene og de blant 

hovedkontorets stab som skal ha samtalen med TM, og neste runde er påbegynt. Fra TM sin side oppleves 

kontakten med de ansatte både sentralt og lokalt i menighetene som veldig god. TM møter regelmessig 

prestene til stabsmøter der en samtaler om liv og tjeneste, og gjerne utfordres til praktisk-teologiske 

refleksjoner. Nytt i denne rapportperioden er at også våre vigslede diakoner tar del av dette stabsfelleskapet 

ved tre av seks årlige møter. Fra TMs side oppleves dette som en stor berikelse i stabsfelleskapet. Digitale 

møterom har blitt brukt mest flittig for gjennomføringen av disse møtene i denne perioden.  

I hele rapportperioden har Boe Johannes Hermansen vært visetilsynsmann, og Kristoffer Hansen-Ekenes har 

vært vara for visetilsynsmannen.  

I GF 2019 ble det avgitt rapport om «brevsaken», Henvendelse angående oppvekst og skolegang i DELK. 

Dette brevet ligger tilgjengelig blant andre ressursdokument på våre nettsider. Utover oppfølging av tidligere 

kontakter har det vært få nye henvendelser i saken etter GF 2019. Vi vil understreke at videre samtale om 

denne siden av DELKs historie er viktig og nyttig. På den måten kan vi ruste oss for større åpenhet, og en 

positiv opplevelse av lojalitet til vårt kirkesamfunn trenger ikke skape uheldige bindinger.  

 

Personal- og lønnsforhold 

Personalkomiteen og hovedstyret har arbeidet med mindre endringer i prosedyre for tilsetting av prest og 

endring av prestestilling. Det er gjennomført en revisjon av lønnsmodell for prestestillinger og sentralt 

ansatte medarbeidere i kirkesamfunnet. Personalhåndboka er oppdatert i samsvar med vedtatte endringer i 

personalforhold. Hovedkontoret har gjort et grundig arbeid i forhold til gjeldende regelverk for HMS og 

internkontroll. Både personalhåndboka og prosedyrer/maler for HMS/internkontroll er tilgjengelige for 

menighetene.  

 

Ungdomsarbeid og etablering av Ungdomsrådet 

I 2020 ble Ungdomsrådet (UR) etablert i DELK. Mandat for UR er vedtatt i hovedstyret etter høring i 
rådsmøtet. Leder for DELK Ung, Emil Simonsen, ble ansatt i 20 % stilling fra 01.02.2021. Det er en glede at vi 
har kunnet få dette på plass i løpet av rapportperioden. Den årlige sommerleiren for ungdom på Kvitsund 
har vært gjennomført til tross for koronapandemien med gjeldende smittevernregler. Dette har vært et 
kjærkommet møtepunkt for ungdom i en tid der mye annet er blitt avlyst. Påskeleiren i Trysil har ikke blitt 
arrangert i denne perioden.  

Det arbeides fortløpende med et aktivt ungdomsarbeid i flere av våre menigheter. Samtidig er vi bevisst 
på at vi også i tiden som kommer må arbeide jevnt og trutt med oppfølging, engasjement og lederopplæring 
for ungdom. I denne perioden har vi i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband prøvd ut et 
konfirmasjons- og ledertreningsprogram (Ung Disippel). Selv om denne erfaringen i noen grad er preget av 
koronautfordringer, tror vi at DELK er best tjent med å utvikle mer selv på dette området. På Kvitsund-leiren 
2021 er det gjennomført et Veien til tjeneste-program som vi håper vil bli til nytte for ungdommene med 
tanke på valg for studier og fremtid knyttet til tjeneste i kristen sammenheng. 
 

Barne- og familiearbeid 

Skolene er for flere av våre menigheter en avgjørende brikke for kirkens dåpsopplæring. Men vi må også ta 

inn over oss at ikke alle barn som er blitt døpt i våre menigheter, har sin skolegang i en DELK-skole. Derfor vil 

menighetens dåpsopplæring og samarbeid med familier om kristen trosformidling kreve større 
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oppmerksomhet fremover. DELK sentralt har foreløpig ikke noen personalressurser på dette feltet. 

Menighetene arbeider for å legge til rette for søndagsskole og andre barnegrupper, og DELK sentralt har en 

samarbeidsavtale med Søndagsskolen Norge. I tiden som kommer vil vi nok i større grad måtte ruste våre 

familier med tilbud som blant annet gjelder oppdragelse, foreldrerolle og samlivskurs. Klare og omsorgsfulle 

svar på utfordrende spørsmål knyttet til samboerskap og ulike samlivsformer som det sekulære samfunnet 

ellers åpner for, vil være viktig å bringe inn i hovedforsamlingene våre generelt og til unge voksne spesielt.  

 

Bondal fjellstue 

Vinteren 2021 ble et fulltallig styre samlet etter et års tid uten et fungerende styre. Disse vil arbeide videre 

med drift av fjellstua, samt vurdering av fjellstuas fremtid som leirsted for DELK. Vedlikehold og nødvendig 

drift har allikevel vært foretatt, og økonomien for stiftelsen Bondal fjellstue gikk i balanse i 2020. På grunn av 

koronasituasjonen har flere leirer og utleie blitt avlyst i perioden. Det er også tatt noen grep for å legge 

bedre til rette for barneleirene på sommeren, blant annet ved å legge leirene til begynnelsen av august slik 

at de ikke arrangeres samtidig som ungdommenes Kvitsund-leir. På denne måten håper en at ungdommer 

kan være med som hjelpeledere og gode forbilder for de yngre.  

 

Samarbeid om åndelig veiledning 

Siden august 2011 har DELK en samarbeidsavtale med Høgsveen retreatsenter. Vi bruker denne avtalen til 

blant annet preste-, eldste-, og ansatte-retreater, konfirmantsamlinger og annet. Gjennom virksomheten på 

Høgsveen kan DELK være med å legge til rette for et tilbud med åndelig veiledning for grupper eller 

enkeltmedlemmer i menighetene. Vi vil også videre oppmuntre til å ta i bruk denne anledningen til hvile og 

åndelig fornyelse.  

 

Felleskirkelig nettverk og andre samarbeidsorganisasjoner 

Grunnlagsdokumentet «DELK i samarbeid med andre» regulerer våre felleskirkelige kontakter. Flere av våre 

lokalmenigheter finner innen rammen for disse retningslinjene gode muligheter for møtepunkt og felleskap 

med kristne søsken i nærområdet som er til oppmuntring og velsignelse.  

DELK er blant annet medlem i Frivillighet Norge, Det Norske Bibelselskap, Norsk Bibel, Gutt og Jente, Blå 

Kors, Tro og Medier, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) og Norges Kristne Råd (NKR). 

Sistnevnte jobber med økumenikk, og visjonen Kirkene sammen, og de har blant annet vært til stor hjelp 

med sin smittevernveileder i denne perioden. Tilsynsmannen møter regelmessig i styret. Andre nettverk med 

aktiv deltagelse av DELK er:  

Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN). Denne gruppen består av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), 

Indremisjonsforbundet (ImF), Den evangelisk-lutherske frikirke (Frikirken), Normisjon og DELK. Dette er et 

nettverk etablert i 2012 for at evangelisk-lutherske kirker og organisasjoner, som ønsker å stå for klassisk 

bibelsk teologi, kan ha jevnlig kontakt og samtaler. Tilsynsmannen møter normalt på vegne av DELK i 

styringsgruppen for ELN. Ved møte 21. januar 2021 ble det vedtatt at ELN inn til videre blir en hvilende 

størrelse da en er usikker på hva funksjonen skal være akkurat nå. I mellomtiden er Frikirken og DELK invitert 

til å møte i noe som kalles Generalsekretærmøtet. Det er en samling med ledere for ImF, NLM, Det Norske 

Misjonsselskap (NMS), Den Norske Israelsmisjon (DNI), Normisjon, Laget og Søndagsskolen som møtes til 

samtale om aktuelle saker og til åndelig felleskap.  
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Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK). Dette ble etablert i 2009, etter initiativ blant annet 

fra DELK. Medlemmer i nettverket i dag er Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN), Johanneskretsen (i 

Norge), Den lutherske kirke i Norge (LKN), Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke (i Norge og Sverige) 

(ELBK), For Bibel og Bekjennelse (i Norge) (FBB), Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), 

Missionsprovinsen (i Sverige) og Den evangelisk-lutherske frikirke (i Danmark) (ELFF). Tilsynsmannen eller 

andre representanter fra DELK møter i de årlige NELK-samlingene som siden oppstarten har vært på 

Høgsveen, bortsett fra 2021, da det var et digitalt møte. Eksempel på hva NELK arbeider med er 1) en 

samtale om hvordan en presteutdannelse kan se ut, 2) hvilke kriterier som bør gjelde for å konstatere 

kirkefelleskap med andre kirkesamfunn, og 3) forslag til nye reviderte tekstrekker til bruk i menighetenes 

samlinger. Det siste punktet med forslag til reviderte tekstrekker ble i oktober 2020 behandlet i DELKs 

rådsmøte. Rådsmøtet takket for et verdifullt arbeid og anbefalte de justerte tekstrekkene som ressurs for 

forkynnere og prester. Rådsmøtet vedtok å ikke skifte til de reviderte tekstrekkene, men utfordret 

liturgikomiteen til å vurdere noen tilleggstekster og tema for bruk i DELK.  

 

Kirkebladet Underveis 

Kirkebladet Underveis dekker et viktig informasjonsbehov og gir innspill, åndelig veiledning og inspirasjon til 

enkeltmennesker i kirkesamfunnet og andre interesserte. I 2020 ble det gjennomført noen endringer i design 

og produksjon av bladet når Torunn Hvale Melbø ble engasjert som ny ansvarlig for design og layout. Etter 

evaluering i rådsmøtet og hovedstyret viderefører redaksjonen sitt viktige arbeid med å gi solid informasjon 

og god åndelig veiledning gjennom kirkebladet. Det er en utfordring å finansiere bladet ved bare frivillige 

gaveinntekter, og bladet har derfor i noen grad belastet fellesskapet med underskudd i driften de senere år.  

 

Litteraturarbeid i DELK 

Etter vedtak i DELK-forlagets ekstraordinære og ordinære årsmøter 2019 har administrasjonen og 

hovedstyret i denne rapportperioden arbeidet med en omorganisering av DELKs litteraturarbeid. Etter 

vedtak i årsmøtet i juni 2021 vil nå DELKs litteraturarbeid være en integrert del av DELKs sentrale 

virksomheter. Det vil utarbeides et mandat for et litteraturutvalg og rekrutteres til utvalget på lik linje som 

andre komiteer og utvalg i DELK. DELK-forlaget vil bestå som en separat organisasjon der DELKs 

litteraturarbeid kjøper tjenester for publisering. Utvalget vil også ivareta oppfølging av varelager som er i 

forlagets eie.  

 

Enkeltsaker behandlet i rådsmøtet (RM) 

Rådsmøtet består av eldste og prester i aktiv tjeneste og har møttes fire ganger siden GF 2019, to digitale 

samlinger og to fysiske samlinger på Strand leirsted i Sandefjord. Flere av sakene som rådsmøtet har 

behandlet i rapportperioden, er omtalt under andre punkter i denne toårsmeldingen. Her er et utvalg saker 

som ikke er beskrevet andre steder. 

1) Ressursutvalg. Det er opprettet et «Ressursutvalg for samlivsetikk i DELK». Utvalget jobber blant 

annet med dokumentet «Hvordan jobbe med kjønn og samlivsspørsmål i menighet og skole» som vi 

håper skal hjelpe oss å løfte temaet i våre sammenhenger. 

2) Liturgier. Rådsmøtet har etter forslag fra liturgikomiteen behandlet Liturgi for presteordinasjon, for 

alminnelig skriftemål, for dåp av større barn, ungdom og voksne, for innsettelse av prest og godkjent 

oppdatert mandat for liturgikomiteen. 
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3) Israel i forkynnelsen. En gruppe DELK-medlemmer sendte inn en henvendelse til GF 2019 om «en 

bredere plass for Israel og det profetiske ord i møter, stevner og seminarer». Vedtaket i saken ble: 

«GF ber rådsmøtet om å behandle saken i henhold til grunnreglenes § 7.a)». Saken er behandlet i 

rådsmøtet høsten 2020 og våren 2021 og planlegges komme til sluttbehandling i rådsmøtet i 

november 2021. 

4) Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll. En erklæring om det tokjønn-baserte ekteskapet, og en 

appell til Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og ytringsfriheten. Tilsynsmannen 

signerte erklæringen på vegne av DELK etter høring i rådsmøtet via e-post.  

5) Hvordan ta imot konvertitter. Samtale om hvordan vi kan møte våre nye landsmenn på en god måte 

og ivareta kjærligheten til søsken som nettopp har konvertert til kristen tro. 

6) Fordeling av oppgaver og ansvar mellom eldsteråd og menighetsstyre. Alle menigheter har 

behandlet saken fra GF 2019 om opprettelse av menighetsstyre, og flertallet av menighetene velger 

å opprette ett menighetsstyre i tillegg til eldsterådet. Fordeling av oppgaver og ansvar er viktig for å 

sikre et godt samspill. 

 

Strategiplan for DELK 2022 – 2025 

Det legges fram en egen sak for generalforsamlingen med et oppdatert strategidokument for 

kirkesamfunnet for de neste fire årene, se sak GF 8/21. I forhold til inneværende planperiode representerer 

planen for neste periode en forenkling, hvor vi løfter frem de områder av vår virksomhet som vi ønsker å 

utvikle og styrke. De fire hovedområdene som planen dekker er Menighet, Skole, Diakoni og Misjon, og 

Kirkesamfunn. Den enkelte menighet, skole og andre virksomheter i DELK utfordres til å konkretisere egne 

mål og handlingsplaner med basis i strategiplanen. 

 

DELKs organisering – Deling av rådsmøtets oppgaver i et samarbeidsorgan og et læreorgan 

Generalforsamlingen i 2019 gjorde vedtak i sak GF 12/19 og GF 17/19 om kirkesamfunnets sentrale 

organisering. Hovedstyret ble blant annet bedt om å «forberede en sak til GF 2021 om at rådsmøtets 

oppgaver fordeles til hhv. et samarbeidsorgan for menighetene hvor både kvinner og menn deltar 

(representantskap), og en lærenemnd for kirkesamfunnet». En egen arbeidsgruppe ble nedsatt av 

hovedstyret og har lagt ned et grundig arbeidet i denne saken, se sak GF 5/21. Saken ble sendt på høring i 

rådsmøtet både i oktober 2020 og mars 2021. Etter siste behandling i rådsmøtet ble saken også sendt på 

høring i menighetene ved menighetsstyrene. 

 

Utvikling av nye nettsider 

Det ble gjort et større arbeid med utvikling av nye nettsider i årene frem mot etablering av dagens nettside i 

2013/2014. Utviklingen skjer raskt på dette området og en ny arbeidsgruppe er nedsatt for å se på 

videreutvikling av nettsidene, slik at disse fungerer på alle enheter og er mer tilpasset dagens bruk. Det er 

planlagt utvikling og publisering av nye nettsider innen utgangen av 2021. 

 

Markering av at DELK er 150 år i 2022 

Hovedstyret har nedsatt en jubileumskomité som arbeider med å forberede program og markering av at 

kirkesamfunnet er 150 år i 2022. DELK er Norges eldste lutherske frikirke. Det planlegges feiring på 
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Sankthansstevnet 2022 og andre sentrale markeringer, i tillegg til lokale arrangementer i menighetene og 

skolene. Et eget historiebokprosjekt har i flere år arbeidet med forberedelse til å utgi en bok i forbindelse 

med jubileet. Forfatter, Jostein Bendiksen er engasjert i dette og skriver med mål om å sluttføre arbeidet 

med boken før Sankthansstevnet 2022.  

Økonomi 

Det vises til årsregnskap for kirkesamfunnet for 2019 og 2020, se sak GF 7/21. Den enkelte menighet dekker 
sine kostnader til egne presteressurser, slik at økonomien sentralt påvirkes primært av endringer i aktiviteter 
som er besluttet sentralt. Regnskapsresultatene de siste årene har vært tilfredsstillende, og balansen ved 
siste årsskifte viser en betryggende likviditet og soliditet i forhold til løpende drift og forpliktelser. Resultatet 
for 2020 ble betydelig bedre enn budsjettert, og hovedstyret har fastsatt et budsjett med underskudd for 
inneværende år. Underskuddet dekker blant annet en ekstra satsing på nettsider i 2021, og indikerer ikke 
tilsvarende økning i framtidige forpliktelser. 
 

Frivillighet 

Med takknemlighet nevner vi den store frivillige innsats som utføres innom hele bredden av våre 

virksomheter. Dette er fellesskap på sitt beste, der hver og en ikke bare kjenner seg nødt til å gjøre sin plikt, 

men med glede gir av seg selv. Mange av våre medlemmer stiller sin tid og kompetanse til rådighet for 

felleskapet. Så ser vi at vi også opplever at vi ikke klarer å fylle alle funksjoner som vi skulle ønske. I tiden 

fremover vil vi nok ha behov av å drøfte spørsmål rundt forholdet med tid, krefter og engasjement i våre 

ulike virksomheter.   

 

DELK – kirke, skole, hjem og samfunn 

Som kirkesamfunn, men ikke minst som skolebevegelse, står DELK midt i det norske samfunn. Gjennom fem 

skoler og én barnehage har vi en spennende kontaktflate, også med noen som ellers ikke har regelmessig 

kontakt med utlevelsen av kristen tro og praksis. Dette gir grunn til stor takknemlighet!  

Så er vi kjent med at vi både som kirke og skolebevegelse opplever også en pedagogisk utfordring med å 

formidle det løfterike og frigjørende evangeliet inn i den dagens åndelig situasjon i Norge. Det norske folk har 

stor verdslig rikdom, men det kan se ut til at vi er på vei til å miste mye av vår åndelige skatt og at den åndelige 

temperaturen blir kjøligere. Mange sitter med opplevelsen av at kristen tro og kristne verdier får mindre plass og 

motarbeides. I den siste toårsperioden har vi igjen sett hvordan klassisk kristen forståelse av blant annet 

ekteskap og samliv, verdien av det ufødte barn og livets to utganger blir kraftig utfordret og ofte avvist. 

Dette skjer ikke bare i samfunnet, men også i kristne sammenhenger.  

Som et forholdsvis lite luthersk kirkesamfunn står vi også i skyggen av utviklingen i samfunnet og i de store 

kirkesamfunn. Vi blir i Bibelen oppfordret til å være våkne. Det er et anliggende som er like viktig for det 

enkelte DELK-medlem som for menighet, kirkesamfunn og skolebevegelsen. Hver og en av oss kan kjenne på 

motstanden i våre nære relasjoner, ja også i vårt eget indre.  

For at vi i DELK på best mulig måte skal møte de nevnte utfordringer, skal vi fortsette å utruste kirke, skole, 

hjem og familier til et felleskap rundt levende og ekte trosformidling. Det er ikke grunn til mismot! Tvert 

imot, vi står sammen med vår levende Herre som har gitt oss både gaven og oppgaven, han har gitt oss løfte 

om å gå sammen med oss og at Han selv skal utføre sin gjerning. Ikke minst har Han sagt at ikke noen makt 

skal få overvinne hans kirke. Derfor tar vi nye tak med stor frimodighet i den kommende 

generalforsamlingsperioden! 


