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Innledning

Tiden etter Årsmøtet i oktober 2013 har vært preget av et stort engasjement og ganske mye endringer
på en rekke områder i vårt kirkesamfunn. I denne toårsmeldingen vil vi belyse og kommentere en del
hendelser og tiltak både innen det kirke- og menighetsbyggende arbeid som Rådsmøtet har ansvaret
for, og det økonomisk-administrative og organisatoriske som hører inn under DELK-styret. En del
arbeidsområder berører begge disse sider ved vår kirkelige organisering og slik sett overlapper
hverandre. Vi skriver denne årsmelding vel vitende om at mye av alt det gode og byggende som skjer i
menighetene gjennom året, i liten grad kan måles, veies og beskrives på samme måte.
1. DELK som kirkesamfunn. – Troskap mot Guds ord er en av den kristne kirkes største
utfordringer i våre dager, også i vårt eget land. Er DELK en kirke som setter bibeltilliten høyt?
Som en bekjennelseskirke ønsker vi å høre til den del av kristen-Norge som vil kjempe for at Guds
gode vilje for menneskelivet ut fra Guds ord skal være avgjørende. Det gjelder ikke bare i
samlivsetikken, men også på en rekke andre livsområder, som økonomi, bioteknologi, vern om
menneskeverdet, kampen for skaperverket etc. Dette er en av de sterkeste utfordringer vi som
kirkesamfunn og enkeltkristne opplever i våre dager. DELK v. tilsynsmannen har støttet flere
offentlige uttalelser i denne forbindelse de siste to årene.
a. Luthersk. - DELK er et luthersk kirkesamfunn, og vi ønsker å styrke kunnskapen i våre
menigheter om hva luthersk tro handler om. En artikkelserie i Underveis det siste året har satt
viktig fokus på dette, i tillegg til seminar på St.Hansstevnet. DELK Bergen menighet har
arrangert et firedagersseminar ‘Lutherske fordypningsdager’ to år på rad, og har planer om å
videreføre dette. I tiden fram mot 500-årsjubileet for Reformasjonen i 2017 vil vår lutherske
profil få enda sterkere oppmerksomhet.
b. Pietistisk og haugiansk. - Ifølge Grunnreglenes etterskrift ‘DELKs bekjennelse og grunnsyn’
er den pietistiske og haugianske arv en del av vårt kirkesamfunns åndelige identitet. Vi er
takknemlige for denne arven, og opplever at det er en vedvarende utfordring for oss å definere
hva den består i, og hvordan den leves ut og videreføres i dag. Materialisme og åndelig
selvopptatthet er en av de største trusler mot levende kristenliv i vår tid. Pietismen som
åndstypisk fenomen har i seg elementer vi gjerne vil løfte fram i dag, men også sider vi ikke
ønsker å videreføre. Ett av de siste Rådsmøtene satte fokus på pietismens ulike sider, og har
blitt fulgt opp av artikler om samme temaet i to utgaver av Underveis. Vi ønsker også på
samme måten i året som kommer å belyse hva haugianisme betyr for oss som kristne og kirke
i vår tid.
c. Lekmannslinje og kirkelinje. – Helt siden DELK ble etablert i 1872, er det to linjer som har
fulgt hverandre side om side i kirkesamfunnets utvikling: den kirkelige linje med ordnet
gudstjeneste, liturgi og prester til å lede gudstjenesten, og en linje preget av den haugianske
tradisjon Jarlsberg- og Bratsberg-bøndene sto i. De hadde samlinger i hjemmene, hvor
lekpredikanter og til en viss grad lekfolket ellers tok del og hadde det åndelige ansvar. Begge
disse tradisjonene står fortsatt sterkt i DELK, og de er på mange måter vårt ‘varemerke’ og en
side både gamle og nye DELK-ere setter pris på. Det kommer til uttrykk både gjennom
gudstjenesten og søndagsmøtene, den mer bundne og den litt friere form. Også de to siste år
har det vært litt flere søndagsmøter enn gudstjenester i de tradisjonelle DELK-menighetene.
Noen av våre nyere menigheter har hatt med seg en mer kirkelig linje inn i DELK, og har
videreført denne. - Det er både en stor velsignelse og samtidig en spenning når disse to
tradisjoner skal leve sammen. Det merkes iblant ute i menighetene hvor ulikt syn i disse
spørsmål har ført til konflikter og utmeldelse. Den merkes også iblant i Rådsmøtets drøftinger.

Spenningen mellom det man med en forenkling kan kalle ‘høy- og lavkirkelighet’ vil bli
belyst i et eget tema på Rådsmøtet i desember 2015.
2. Menighetene
a. Generelt. - Det er både nedslående og oppmuntrende sider ved menighetenes utvikling de
siste to årene. Vi har i 2015 tolv menigheter. Flere menigheter er nedlagt de senere årene, og
enkelte menigheter som preges av høy gjennomsnittsalder, lite eller intet av barn og unge og
lavt engasjement i menighetsarbeidet, står i fare for å bli nedlagt de kommende år. Side om
side med dette ser vi gledelige trekk i enkelte menigheter både tallmessig, arbeidsmessig og
åndelig. Flere av menighetene framstår som svært livskraftige og vokser sakte, men sikkert.
Enkelte menigheter som har slått seg sammen opplever en ny giv i det nye fellesskapet etter
sammenslåingen. I flere menigheter kommer det jevnlig nye medlemmer; de fleste har hørt til
i Den norske kirke, men ønsker å melde seg inn i DELK av ulike grunner. Det er svært få med
status som inntil nylig ikke-kristne som blir aktive i DELK, men desto større glede der det
skjer.
Ingen nye menigheter er blitt etablert i siste toårsperiode. Det arbeides samtidig aktivt
på ulike måter for å etablere nye menigheter; jf. pkt 5d Menighetsplanting.
b. Eldstetjenesten. – Det har i rapportperioden vært eldstevalg i flere av menighetene. Selv om
det fortsatt er krevende å få på plass ny eldste fordi mange sier nei, har de fleste menighetene
fått fylt sine eldsteplasser. Flere av de nye eldste er også i den yngre aldersgruppe.
c. Prestedekning. – De siste to årene har vært preget av store endringer når det gjelder
prestedekningen. Vi har både hatt interne forflytninger og ekstern rekruttering. Når
toårsmeldingen skrives, er vi i ferd med å få full dekning. Vi har de senere år hatt langt færre
vakanser enn andre frikirkesamfunn. Gjennomsnittsalderen på prestene er også gått ned
gjennom de siste års tilsettinger. Like fullt står vi overfor en utfordring når vi vet at av våre 12
prester i tjeneste er syv over 60 år. Vi har en stor rekrutteringsoppgave foran oss. – Med de
nye retningslinjene for rekruttering av prester vi har vedtatt, blir menighetene mye mer
involvert i rekrutteringsprosessen enn tidligere. Det er både ønskelig og positivt, og samtidig
krevende fordi prosessene ofte vil ta lengre tid. Målsettingen er at en prestetilsetting er godt
forankret i brede lag i menigheten i tillegg til sentralt. Retningslinjene har vist seg både gode
og hensiktsmessige gjennom de siste tilsettingene – og samtidig vist noen svakheter som blir
justert på inneværende GF; jf. egen GF-sak.
d. Liturgi. – Vår kirkes liturgi ligger fast og endres lite gjennom årene. Det er liturgikomiteen
som fremmer forslag for Rådsmøtet til endringer i liturgiene eller nye liturgier. I siste periode
er liturgien tilpasset ny bibeloversettelse for de menigheter som bruker Bibel 2011. Vi har
også fått nye samlingsbønner og en liturgi for familiegudstjeneste.
e. Salmebok. – Rådsmøtet i des. 2014 vedtok å utgi en tilleggssalmebok, og godkjente samtidig
et utvalg på omkring 220 salmer som en gruppe har arbeidet med de to siste årene.
Forhåpentlig vil salmeboktillegget foreligge i løpet av våren 2016.
f. Konflikter. – Selv om vi opplever at fellesskapet er svært godt i de fleste menighetene,
opplever vi også i DELK iblant konflikter som fører til dype motsetninger og endog
utmeldelser. Også siste toårsperiode har vi opplevd dette. Det er smertefullt, og det tar ofte
lang tid å lege slike sår både hos enkeltpersoner og de menigheter som blir berørt. Vi har god
erfaring med å benytte oss av ekstern kompetanse på konfliktrådgivning og veiledning i slike
situasjoner, iblant også juridisk bistand.
3. Skolearbeidet.
a. Generelt. - Arbeidet med å formidle den kristne tro gjennom våre barne- og ungdomsskoler er
vårt viktigste trosformidlings-redskap ved siden av menighets- og misjonsarbeidet. Til tross
for at en av skolene ble nedlagt i løpet av inneværende periode grunnet svak elevtilgang,
framstår våre skoler som veldrevne og med faglig gode resultater. For perioden 2013-14 hadde
vi en god økning i elevtallet, mens det siste året har antallet gått litt ned.
Skolenes høye faglige nivå gjør at de har blitt attraktive for familier som har liten eller
ingen tilknytning til DELK. Dette gir oss en unik kanal for troen og de kristne verdier inn til
mennesker som står fjernt fra kristen tro. Det gir også noen utfordringer når det gjelder
skolenes ønske om å gi hele skolehverdagen en kristen profil. – Vi har sett en stor mulighet
når det gjelder elevenes og dermed også hjemmenes kontakt med menighetene gjennom
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enkeltklassers medvirkning i gudstjenester og søndagsmøter. Dette er spesielt skoleprestens
arena som kan utvikles ytterligere.
Offentlige myndigheter. - Den høye faglige standard og det gode omdømme våre skoler har
hos de offentlige skolemyndigheter, gjør at DELK-skolene jevnlig bes om å ta imot elever
med spesielle behov. At dette iblant blir en utfordring for flere av skolene, endrer ikke det
faktum at dette som oftest blir svært gode løsninger for de elevene dette gjelder. Vi får også på
denne måten utøve kristen omsorg og praktisere det kristne menneskesyn som understreker
alle menneskers likeverd.
Skolekonsulent. - En viktig begivenhet i samarbeidet mellom DELK kirke og skole fant sted
da stillingen som skolekonsulent i DELK ble opprettet i 2014, og Tore Slettvik ble tilsatt som
den første i stillingen. Skolekonsulenten hører til staben ved DELKs hovedkontor og skal være
kirkens og menighetenes ‘forlengede arm’ inn til våre skoler. Vi ser allerede gode frukter av
denne tilsettingen. Skolekonsulenten finansieres av menighetene i fellesskap. Tilsynsmannen
og skolekonsulenten har besøkt alle skolene i slutten av rapportperioden og møtt rektor, lærere
og andre ansatte. Dette har begge parter opplevd verdifullt, og det tas sikte på å etablere dette
som fast ordning.
Styringsdokumenter. - En annen viktig hendelse i inneværende rapportperiode er at sentrale
styringsdokumenter DELK som kirkesamfunn har vis à vis de skoler de står som eiere av, er
oppgradert og/eller sluttført – eller i ferd med å bli det. Det gjelder Skoleplan generell del eller
skolenes verdidokument, Mal for vedtekter for DELKs skoler, Styringsstruktur for skolene,
Retningslinjer for ansettelse ved DELKs skoler og Retningslinjer for skolepresten. Skolene er
selvstendige juridiske enheter som er underlagt de enkelte skolestyrene. DELK kirke som
skoleeier velger i hver menighet representanter til skolestyrene, i tillegg til at Rådsmøtet og
DELKs styre godkjenner og vedtar skolenes grunnlagsdokumenter.
Kristendomskomiteen, Skolerådet. - DELKs ledelse har en jevn og god kontakt med
skolene, spesielt gjennom møtene i kristendomskomiteen hvor alle rektorene, skoleprestene,
skolekonsulenten og tilsynsmannen møter. Kristendomskomiteen er bl.a. pådriver og ansvarlig
organ for utvikling av nye lærebøker i kristendom. Vi har et godt samarbeid med andre miljøer
som driver kristne barne- og ungdomsskoler, bl.a. Danielsenskolene og NLMs skolearbeid.
Første bind i et nytt læreverk i kristendomskunnskap for mellomtrinnet lå klar til skolestart
høsten 2015 som et resultat av dette samarbeidet, hvor DELK har spilt en aktiv rolle. Skolerådet er et organ som ivaretar og samordner DELKs interesser som skoleeier. Det består
av lederne for alle skolestyrene i tillegg til valgte representanter fra hhv Rådsmøtet, foreldrene
og rektorene.
Lærebøker i kristendom. – I tillegg til nytt læreverk for mellomtrinnet er alle de om lag 30
heftene som Ingebjørg Minnesjord har skrevet for småskolen blitt sluttført. Rådsmøtet har
godkjent heftene til bruk i våre skoler i løpet av det siste året.
Etablering av nye skoler. – Dette spørsmålet har vært jevnlig drøftet i den senere tid. DELKs
styre, tilsynsmannen og repr. fra våre skoler har hatt møte med en foreldregruppe som ønsket
etablering av kristen grunnskole i Drammensområdet. Dette har ikke ført til noe konkret
initiativ ut over samtalen, da gruppen etablerte kontakt med NLM-skolenettverket og
videreførte planene der.

4. Utadrettet arbeid
a. Internasjonalt misjonsarbeid. – I rapportperioden har DELK blitt involvert i arbeid på to
nye misjonsfelt. I samarbeid med NLM forbereder vi nå å sende ut en misjonærenhet til NordAfrika. Der skal de inn i et diakonalt arbeid hvor også evangelisering er en del av strategien. I
Japan har en ny DELK-enhet startet opp i samarbeid med NMS. Her vil arbeidet være rettet
inn hovedsakelig mot studentgrupper. I inneværende periode har vi avsluttet vårt arbeid i
Nepal gjennom HimalPartner i denne omgang, i forbindelse med at vår utsending der kom
tilbake til Norge. I Mongolia fortsetter vår misjonærfamilie arbeidet innen både
menighetsbygging og administrasjon. På de feltene DELK har hatt lengst engasjement, Etiopia
og Madagaskar, har vi for tiden ingen utsendinger; de siste kom hjem i løpet av perioden. Vi
støtter ulike menighetsbyggende og diakonale prosjekter i en rekke land gjennom våre
samarbeidspartnere.
Det er Misjonskomiteen som leder arbeidet med DELKs internasjonale
misjonsengasjement. De har kontakten med våre samarbeidspartnere innen misjon og har
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‘toppmøter’ med dem årlig, håndterer regnskap og budsjett, har kontakt med misjonærene og
legger til rette og inspirerer misjonsarbeidets ‘hjemmeside’. Det samlede budsjett for
Misjonskomiteens arbeid har økt de to siste årene og ligger nå på ca 2.5 mill. kroner. – I
menighetene organiseres arbeidet av lokale misjonskomiteer de fleste steder, og aktiviteten er
vekslende, fra intenst og til nesten ikke-eksisterende. Julesalgsmessene har greid å
opprettholde sitt imponerende høye nivå de siste årene.
I tillegg til disse engasjementene er også mange i DELK aktivt med i flere diakonale
prosjekter i Latvia gjennom Latviakontakten og i hjelpearbeid rettet mot Romania gjennom
Grenlandsaksjonen med utspring i Telemark.
Nærmisjon.
i.
Vi har de siste to årene fortsatt vårt misjonsengasjement gjennom KIA – Kristent
Interkulturelt Arbeid – rettet mot ulike grupper innvandrere og asylsøkere i Norge.
ii.
Vi har i løpet av perioden fått på plass et samarbeid med NLM om en misjonær
engasjert som fagkonsulent i en 50% stilling knyttet til NLMs innvandrerarbeid.
iii.
I mange år har to iranere med bakgrunn i DELK drevet et evangeliseringsarbeid i
Stavanger, spesielt rettet mot asylsøkere fra Iran og Afghanistan. En gruppe på 10-20
mennesker, i hovedsak asylsøkere, samles hver uke i regi av IKF – Internasjonalt
Kristent Fellesskap – i Salem, Stavanger, og får bibelundervisning på sitt språk, mat
og sosialt fellesskap.
Diakonalt arbeid. – Flere av menighetene har tidligere vært involvert i arbeid rettet mot
marginaliserte mennesker, som f.eks rusmisbrukere og andre belastede grupper, i menighetens
eget nærmiljø og i samarbeid med andre kirker og menigheter. For tiden er bare en av
menighetene med i slikt arbeid. – Diakoni i DELK-regi skjer først og fremst i menighetene,
særlig rettet mot eldrearbeid og andre viktige menighetsaktiviteter. En av menighetene har
tilsatt menighetsdiakon i fast stilling.
Menighetsplanting. – Det har de to siste årene vært arbeidet aktivt for å etablere egen
menighet både i Kristiansand og Alta. Begge steder er det nå en gruppe mennesker som enten
har vært medlemmer i DELK en tid, eller har meldt seg inn i det senere. De har hatt
godkjenning til å arrangere gudstjenester og søndagsmøter i DELK-regi, og begge steder
kommer det regelmessig flere titalls mennesker til samlinger. Både tilsynsmannen og andre av
prestene har besøkt begge stedene. De ønsker nå en formell etablering som DELK-menighet. I
tillegg har det også blitt startet opp samlinger i DELK-regi i Halden og på Gjøvik det siste
året. Det er for tidlig å si hvordan det vil gå med disse gruppene.
Det er Menighetsplantingsutvalget som arbeider med å tilrettelegge for nye
menighetsetableringer i DELK. Rådsmøtet har i perioden vedtatt egen strategi for
menighetsplanting, og hadde temaet som en av hovedsakene på Rådsmøtet i desember 2013.
Til nå har mye fokus vært på grupper av allerede kristne som ønsker overflytting til DELK av
ulike årsaker, spesielt på grunn av den utfordrende situasjonen i Den norske kirke. De ønsker
vi velkommen slik vi alltid har gjort. I tillegg har Menighetsplantingsutvalget hatt økt
oppmerksomhet det siste året på reelle nyplantinger, og har nylig arrangert et seminar med
fokus på dette.
DELK-forlaget. - DELK-forlaget er fortsettelsen av den bokomsetning og forlagsvirksomhet
som kirkesamfunnet har drevet helt siden starten i 1872. I dag selges en stor del av våre
bøker, inklusive skolebøker, utenfor kirkesamfunnet. Vår visjon er å være en tilbyder av
klassisk luthersk litteratur på det norske marked. Årsomsetningen varierer fra år til år og var
ca 260.000 kr i 2014. For tiden er forlaget engasjert med det nye salmeboktillegget. Daglig
leder i DELK-forlaget er ansatt i en 20% stilling.

5. Felleskirkelig kontakt/ samarbeid. – Rådsmøtet vedtok i 2014 at DELK skal videreføre de
felleskirkelige kontakter vi har hatt til nå. - Vi har de to siste årene fortsatt vårt samarbeid med
flg.:
a. NELK – Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid. – Dette er en gruppe bestående
av bl.a Missionsprovinsen i Sverige, Messiaskirken, Foreningen for Bibel og Bekjennelse
FBB, Carissimi, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (Valgmenighetene i nord) og enkelte
andre danske og finske grupper. Tilsynsmannen møter i de årlige NELK-samlinger når han har
anledning.

b. Evangelisk Luthersk Nettverk – ELN. – Denne gruppen består av Norsk Luthersk
Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Den evangelisk lutherske Frikirke, 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. Særlig ønsker
man å kunne tilby fellesskap og pastoral oppfølging for dem som opplever den teologiske
utvikling i Dnk som problematisk. Tilsynsmannen har møtt jevnlig i styringsgruppen i ELN.
Nettverket arrangerer årlige samlinger med aktuelle temaer innen feltet teologi/ kirke/
samfunn. – Det siste året har en tverrkirkelig gruppe etter initiativ fra ELN sendt et brev til
biskopene i Den norske kirke i forbindelse med bispemøtets drøfting ang. liturgi for vigsling
av likekjønnede. – ELN arbeider også med å etablere et internasjonalt nettverk kalt Global
Confessional and Missional Lutheran Forum, med deltakere fra lutherske kirker fra hele
verden med klassisk teologisk ståsted. – ELN er også i ferd med å ta et nytt initiativ når det
gjelder spørsmålet om vigselsrett og problemet med å vie på basis av den nye ekteskapsloven.
c. Norges Kristne Råd – NKR. – Her har DELK vært med som observatør i en årrekke, helt
siden Norges Frikirkeråd. Tilsynsmannen sitter i NKRs styre. DELK sammen med andre
kirkesamfunn vi står i nært teologisk slektskap med, utgjør en liten men aktiv gruppe innen
NKR som gjør sitt syn gjeldende i aktuelle teologiske og samfunnsmessige spørsmål.
d. Norsk Råd for Misjon og Evangelisering - NORME. – Her har DELK vært medlem
gjennom en del år. NORMEs medlemskirker og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere
og medspillere f.eks. i forbindelse med at skolene skal ha sitt årlige misjonsprosjekt.
e. Det Norske Bibelselskap. – Rådsmøtet vedtok i 2014 at DELK blir medlem i Det Norske
Bibelselskap. Fra før er vi medlem i Norsk Bibel.
6. Leirsted, retreatsenter.
a. Bondal leirsted. – Dette har vært DELKs leirsted i en årrekke. De siste årene har det vært
betydelig oppusset og fornyet, og framstår nå som et svært attraktivt leirsted. Bondal er en
viktig virksomhet som er med og skaper godt kristent fellesskap og gir næring til kristentroen.
Det har de to siste årene vært en betydelig aktivitet på Bondal, fofr. på barneleir-fronten, men
også med bibeldager og leire for voksne. I tillegg har Bondal vært privat utleid i tråd med
vedtektene.
b. Høgsveen Retreat- og gjestegård. – Høgsveen gjestegård inngikk i 2013 en egen
samarbeidsavtale som regulerer forholdet til DELK. Det innebærer bl.a. at DELK sentralt
bruker Høgsveen til f.eks. preste- og eldste-retreater samt weekend-samlinger for DELKstyret. Andre arr. i kirkesamfunnets regi kan også tenkes inn her. Vi ser på samarbeidet med
Høgsveen som fruktbart og verdifullt for DELK.
7. Barne- og ungdomsarbeid. – Det er bred enighet i kirkesamfunnet om at barne- og
ungdomsarbeidet er et av våre viktigste satsingsområder. Det uttrykkes også tydelig i
Strategiplanen som skal legges fram for GF 2015. Ungdomsarbeidet var en av hovedsakene på
Rådsmøtet i desember 2014.
a. Generelt. – I enkelte av menighetene er det et svært aktivt og oppegående ungdomsarbeid,
mens det i andre menigheter er nesten nede eller ikke-eksisterende. Som regel skyldes det at få
eller ingen ungdommer går i forsamlingen. I noen menigheter får ungdommen være med og
sette sitt preg på enkelte av møtene, mens de i mindre grad får ‘slippe til’ i andre. DeLuKs,
Moskus, Companiet, MinGle – det mangler ikke på kreative navn. Det krever mye bønn,
kjærlighet og tålmodighet og stor velvilje også hos de voksne og menighetsledelsen for å få på
plass et velfungerende ungdomsarbeid. Mye positivt har skjedd i rapportperioden, men flere
menigheter har ennå et godt stykke vei å gå her.
b. Ungdomssekretær. – DELK hadde for en del år siden sentralt tilsatt ungdomssekretær en kort
tid, men stillingen gikk inn. I Vestfold har menighetene hatt felles ungdomssekretær i mange
år, og ny person ble tilsatt i stillingen i 2014. I Telemark sa ungdomssekretæren opp i 2014
etter noen år i stillingen, og er erstattet av et foreldreteam som har tatt på seg oppgaven.
c. Barnearbeid, søndagsskole. – Søndagsskolen er en viktig del av vårt barnearbeid. De aller
fleste menighetene som har barn på møtene, har søndagsskoler som er ganske bra besøkt. De
siste to år har det vært kurstilbud for søndagsskolelærerne gjennom Søndagsskolen, som de
fleste menighetene er tilknyttet gjennom opplegget Sprell levende. – Av barnearbeid for øvrig
er korvirksomhet utbredt; det er både barnekor og familiekor i sving i DELK. Barnegrupper

med bibel og sang fins også. – Egne aktivitetskvelder for barnefamilier er det både i Tønsberg
(Onsdagstoppen), på Ryen (5’ern) og i Nordre Vestfold (Hvitveisen). – Familiegudstjenester
eller møter med familiepreg utgjør en viktig del av samlingene i flere av menighetene.
d. Konfirmantundervisning. – De fleste av menighetene har konfirmantprogram. Noen steder
har vi de siste to år hatt store konfirmantkull, mens andre menigheter har svært få.
Konfirmantprestene har et godt samarbeid både med skolene og foreldregruppen.
e. Barne- og ungdomsskolene. – Skolene er en viktig del av DELKs satsing mot barn og
ungdom; se eget hovedavsnitt. Vi registrerer at våre skoler i stadig mindre grad har barn fra
DELK-familier i sine klasser. Samtidig ser vi den mulighet dette gir for at vi kan nå ut til enda
flere grupper og sammenhenger med evangeliet.
f. Sommerstevne Kvitsund, påskeleir Trysil, barneleire Bondal. – Ungdommenes
sommerstevne på Kvitsund samler opp mot hundre ungdommer fem dager i starten av
sommerferien. Påskeleiren i Trysil i dagene før påske har også hatt økt oppslutning de siste
årene. – Leirene på Bondal for barn og unge er en viktig del av vårt barne- og ungdomstilbud.
De siste årene har de fleste leirene vært fullbooket.
8. Diverse temaer/ engasjementer. – Her nevnes en del temaer/ områder og utvalg som har vært
aktive i perioden 2013-15.
a. Koordineringsgruppe i seksuelle overgrepssaker – KSO. – KSO er en fast gruppe
bestående av tilsynsmannen og tre styreoppnevnte medlemmer som har fokus på DELKs
beredskap på området. Vi har god kontakt med fagmiljøer innen feltet og tilgang til eksterne
rådgivere i akuttsituasjoner. KSO forberedte et kurs for ungdomsledere høsten 2014 med tema
‘Se meg’, som måtte avlyses pga dårlig oppslutning. – Retningslinjene ved seksuelle overgrep
ble vedtatt i 2012, mens et mindre hefte til bruk for de som vil få ansvar/ oppgaver i en evt.
overgrepssak i vår sammenheng, ble ferdigstilt siste året. – Det kreves nå politiattest for alle
tilsatte, frivillige og tillitsvalgte i våre rekker som vil komme i kontakt med barn/ unge i sitt
arbeid.
b. Skilsmisse, gjengifte og tjeneste; ‘Gjengifte-utvalget’. – Spørsmålet om hvorvidt de som er
gjengift eller gift med fraskilt kan ha tjeneste i kirke og skole og i så fall hvilke tjenester, var
utgangspunktet for at dette utvalget ble etablert. Det har vært i arbeid det meste av 2015, og tar
sikte på å levere sin innstilling til Rådsmøtet ved slutten av året.
c. St. Hansstevnet; programkomiteen. – DELKs sommerstevne, eller St. Hansstevnet, har
endret seg litt hvert år de siste 20 årene, så også i inneværende rapportperiode. Det er et utall
forventninger som stilles til stevnet, fra de som ønsker at det meste skal være som det alltid
har vært, og til de som ønsker nesten et helt annet stevne. Programkomiteens strategi har vært
å fornye samtidig som det beste føres videre. - Barnefamiliene har sviktet de senere årene,
men ser nå ut til å være på vei tilbake, med ganske stor økning av barn og unge. Det har bl.a.
sammenheng med en betydelig satsing på program for barna både under møtene, på
familiemøtet og når det gjelder aktiviteter og attraksjoner for øvrig. En god blanding av egne
talere/ forkynnere og inviterte gjester er fortsatt en linje de fleste er takknemlige for.
d. Forkynnerkomite. – Det har vært arrangert flere samlinger for forkynnere og andre
interesserte den siste toårsperioden. Noen av samlingene har vært gledelig bra besøkt fordi
temaene har truffet; andre har hatt dårligere oppmøte. Det er et behov for slike samlinger med
fokus på aktuelle temaer som også jevnlig berøres i forkynnelsen i våre menigheter. Aktuelle
temaer er legio, og forkynnerkomiteen fortsetter sitt arbeid.
9. Styringsstruktur
Endring av styringsstruktur for DELK ble vedtatt på ÅM 2013 med en prøveperiode på 2 år.
Vedtaket lød på at DELK skal ledes av et Styre (DS) og et Rådsmøte (RM) i stedet for det
tidligere Hovedstyre (HS).
Medlemmer i DS velges av ÅM/GF og består av tilsynsmann og 6 valgte medlemmer.
Medlemmer i RM er alle fast ansatte prester og eldste i DELK.
Når det gjelder evalueringen av ny styringsstruktur vises det til egen sak som legges fram til
behandling på GF2015.
10. Økonomi

DELK er en forholdsvis liten organisasjon med begrensede økonomiskemidler. Inntekter består
stort sett av kirketilskudd fra Staten og innsamlede midler fra medlemmene. Styret er seg bevisst
på at dette krever en stor varsomhet i forvaltning av midler som DELK råder over. Hovedtyngden
av utgifter er lønn og personalkostnader til ansatte - tilsynsmann, prester og medarbeidere ved
hovedkontoret.
I to-årsperioden har Styret arbeidet med å ta menighetene med på råd og
ansvarliggjøring når
det gjelder størrelsen på prestestillinger. Dette ser ut til å fungere på en grei måte.
Hovedkontoret står for den praktiske delen med lønn og øvrige arbeidsrelaterte forhold og
innsamlingen av midler foregår lokalt. I 2-årsperioden har det også foregått en endring i
fordeling av kirketilskudd i forhold til tidligere år. Vi tror og håper at vi har fått et forutsigbart
system. Det må også nevnes at veldig mye av arbeid som nedlegges i DELK er frivillig arbeid. Det
er grunn til å være veldig takknemlig for all den frivillige innsats som legges ned for at
kirkesamfunnet skal fungere som en veldrevet organisasjon. Mange mennesker stiller sin tid og
kompetanse til rådighet og det er det grunn til å glede seg over.
11. Administrasjon
DELK er en liten organisasjon med flere forholdsvis mindre stillingsbrøker. I løpet av toårsperioden har flere av stillingene fått en liten økning i stillingsbrøk. Vi opplever at selv om
stillingens størrelse ikke er tilstrekkelig gjøres det også mye frivillig arbeid av ansatte. Styret vil i
neste periode gjennomgå stillinger, innhold og stillingsstørrelse for å legge til rette for at arbeid og
stillingsstørrelser henger godt sammen.
Personal – noen av de større sakene personalkomiteen har arbeidet med de to siste år:
- standard arbeidsavtale for prestene
- personalhåndbok
- mal for stillingsbeskrivelse for prester
- lønnsvurderinger
- uttalelser i forbindelse med prestetilsettinger/interne kandidater
DELK-styresaker - av større saker DELK-styret har behandlet de to siste årene kan nevnes:
- oppfølging av saker fra ÅM13
- punkter i grunnreglene som ikke ble ferdigbehandlet på ÅM13
- opprettelse av stilling som skolekonsulent i samarbeid med skolerådet
- IKT, hjemmesider og grafisk profilering i samarbeid med IKT-rådet
- økonomiske saker i samarbeid med økonomiutvalget
- personalmessige forhold i samarbeid med personalkomiteen
- prestestillinger, overflyttinger og tilsettinger i samarbeid med tilsettingsutvalget
- prosedyrer, retningslinjer og rutiner
- historieprosjektet
- tillegg til salmeboka
I dokumenter til GF15 finnes flere av sakene som DS har behandlet og tilrettelagt for
generalforsamlingen.
Strategiplan 2018-2021: Dette har vært en viktig sak for DS og planen ble påbegynt i løpet av det
siste året. Strategiplanen skal gi en retning og noen mål for vårt arbeid i tida som kommer. Tanken
er at planen skal være forpliktende for DELK sentralt og for menighetene. Strategiplanen legges
fram som egen sak for GF15.
DELK-web, media;
a. Dette er en av siste års store begivenheter i kirkesamfunnet. DELK har fått nye
nettsider og det er gledelig at nesten alle menigheter og skoler er med. Dette arbeidet
som er lagt ned gir DELK mulighet til å kommunisere ut i samfunnet på en annen
måte enn tidligere.
b. Underveis er organisert for å være selvbærende økonomisk og det har en lykkes med
så langt. Det oppleves at kirkebladet tas godt imot og mange setter pris på bladet, både
innenfor og utenfor DELK. Redaksjonsarbeidet er omorganisert.

Medlemsskap i Virke; DELK har meldt seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Her har vi
tilgang til juridisk kompetanse og andre forhold som er viktige for oss som arbeidsgivere. Det har
allerede vært kontakt med Virke og de har vært til hjelp i flere saker.
ÅM 2012/13:
•
sakene til ÅM2012 og vedtakene fra dette møtet inneholdt vesentlig saker vedr.
endringer av Grunnreglene. Forslagene var fremmet av HS. Med vedtak om ny
styringsstruktur ble det valgt nytt styre som nå har fungert i 3 år. Rådsmøte og DELKstyret ivaretar overordnet ledelse av DELK.
•
ÅM2013 fortsatte behandlingen av Grunnreglene. I tillegg behandlet ÅM2013 Regler
for valg av eldste, Prestetjenestesaken, Regler for valg av tilsynsmann i tillegg til valg.
•
Noen av sakene som ble behandlet på ÅM2012/13 kommer igjen til behandling på
GF2015 grunnet utsettelse fra siste ÅM og erfaringer som er gjort allerede tilsier en
justering av tidligere dokumenter.

