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Sak: Nattverdforvaltning – kjønn
Et oversiktsdokument fra styret i Misjonssalen.
Sak til medlemsmøtet 26.april-17 + vedtak i styret 9.mai-17 (pkt.6)
1: Innledning - to nattverdsaker i Misjonssalen:
Misjonssalen omorganiserte søndagsmøtet sitt fra og med januar 2015. Vi gikk fra to
søndagsmøter (kl 11 og SPOR kl 17) til ett felles forsamlingsmøte kl 11.00.
I den forbindelse ville MS-styret se på to saker knyttet til nattverden:
1) Barn og nattverd.
2) Hvem som kan forvalte nattverden på søndagsmøtene. Om bare menn eller begge kjønn
kan forvalte nattverden.
MS-styret ba nattverdkomiteen (NVK) uttale seg om begge sakene. Saken om barn og nattverd
ble behandlet i 2015. Barn er nå med på nattverdmøtene i Misjonssalen.
Den andre saken omtales heretter som «Nattverdforvaltning – kjønn».
Under følger en oversikt over hvordan saken er behandlet i Misjonssalen:
A) 14.06.16: NVK uttalte seg om saken. NVK sin uttalelse ble oversendt til MS-styret.
Før NVK drøftet saken 14.juni-16 hadde vi lest:
* Innspill fra fire andre NLM-forsamlinger/ forsamlingsledere, på deres syn og praksis i denne
saken.
* «Sammen i tjeneste. En veiledning om kvinner og menns oppgaver, roller og funksjoner i
den kristne forsamling » (Hovedstyret, nov.-12)
* «Sammen i tjeneste, praktisk veiledning», (Hovedstyret, sept.-13)
* Temasider om nattverd i Utsyn, juni-15
Etter en drøftingsrunde i NVK av de ulike syn som kommer fram i HS-skrivene og praksisen i
andre NLM-forsamlinger, fremmer NVK et forslag til vedtak til MS-styret.
Nattverdkomiteen pr 14.juni-16: Morris Kjølleberg, Arnt Ove Berg, Arnfinn Røyland, Ove Eikje
og Svein Anton Hansen (forsamlingsleder). Ove Eikje var ikke til stede på møtet 14.juni.
Forslag til vedtak, fra NVK til MS-styret:
Når det gjelder saken «nattverdforvaltning – kjønn», er det for Misjonssalen Sandnes
prinsipielt viktig å holde fast på følgende to hovedtanker:
1) Nattverden tilhører det som Det Nye Testamentet (NT) kaller det allmenne prestedømme,
som omhandler alle kristne, og dermed begge kjønn.
2) NT taler om en tjenestedeling mellom mann og kvinne, og NLM og Misjonssalen mener det
finnes et åndelig hyrdeansvar som i visse situasjoner er tillagt menn.
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Når det gjelder den teologiske begrunnelsen for det allmenne prestedømme og
tjenestedeling, så henviser vi til «Sammen i tjeneste. En veiledning om kvinner og menns
oppgaver, roller og funksjoner i den kristne forsamling»
Begge disse tankene har betydning for hvordan nattverden praktiseres. Siden nattverden
tilhører det allmenne prestedømme, kan i utgangspunktet alle, både menn og kvinner,
forvalte nattverden. Samtidig forholder Misjonssalen seg også til at nattverden knyttes til et
åndelig hyrdeansvar.
Misjonssalen ønsker å følge de retningslinjer NLM sentralt har for forvaltningen av
nattverden, at kun menn forvalter nattverden på forsamlingens hovedmøte. Samtidig mener
Misjonssalen at kvinner kan delta som utdelere av nattverden.
I mindre sammenhenger som småfellesskapene kan både kvinner og menn lede og ta ansvar
for nattverden. Dette som følge av det allmenne prestedømme hvor alle troende forvalter
nådemidlene (forkynnelsen, dåp og nattverd). Dåp vil likevel ikke være naturlig i
småfellesskapene.
Misjonssalen ser at det kan være vanskelig å være konsekvent på skjelningen mellom det
allmenne prestedømme og tjenestedelingsprinsippet. Vi mener heller ikke at dette er et
lærespørsmål hvor alle troende må tenke og mene likt. Ulikt syn på tjenestedelingsprinsippet
er ikke avgjørende for å tilhøre og være engasjert i Misjonssalen. Men, som forsamling slutter
vi oss til de anbefalinger NLM sentralt har utarbeidet og de praksiser som dermed gjelder for
forvaltningen av nattverd.
Som en følge av dette vil nattverdkomiteen fortsette med å forrette nattverd, og dermed
bestå av bare menn. Under utdelingen av nattverden vil nattverdkomiteen også bruke
møteleder som medhjelper, uavhengig om møteleder er mann eller kvinne.
Saken er først drøftet og behandlet i Misjonssalens nattverdkomite.
Styret for Misjonssalen Sandnes XX.XX.2016

B) 01.09.16: MS-styret behandlet saken (sak 46/2016) og NVK sin uttalelse.
MS-styret gjør et foreløpig vedtak:
Vi fortsetter som før, men ønsker at en kvinne blir med å dele ut. Vi vil ta dette opp på et
medlemsmøte. Gjøres på samme måte som en har gjort på de siste medlemsmøtene:
Styret forbereder en sak, gruppearbeid, be folk om meningen, deretter tar styret en beslutning.
MPG-møteleder, kvinne, blir med og deler ut, f.eks kvinnelig møteleder eller annen.
C) 30.11.16: MS-styret behandler saken på ny (sak 69/2016), og gjør følgende vedtak:
Styret utarbeider et notat om praksis i NLM, om teologien bak og hva NLM har landet på. Må
være klart til siste styremøte før medlemsmøtet det tas opp på. Leif og Svein Anton utarbeider
en skisse for framdrift til styremøte 10.jan.
D) 04.01.17: NVK samles. Leif Thingbø blir med. Det informeres om saken i NVK.
E) 10.01.17: MS-styret vedtar framdriftsplanen i saken.
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2: Teologi – tradisjon – praksis
Nattverd er sammen med dåp de to sakramentene i den lutherske lære. NLM har siden
starten i 1891 praktisert nattverd uavhengig av preste-embetet i Den Norske Kirke.
For NLM har det allmenne prestedømme vært en kongstanke, også når det gjelder hvem som
kan forkynne Ordet. Det handler om at Gud gir sine nådegaver til begge kjønn.
Samtidig har det vært en kombinasjon av det allmenne prestedømme og eldstefunksjon når
det gjelder praktiseringen av dåp og nattverd, altså hvem som kan forrette dåp og nattverd.
NLM har det synet at kun menn kan inneha eldstefunksjon. Hvem som er eldste samt
tjenestedelingen mann-kvinne, er en sak som har blitt diskutert på flere Generalforsamlinger i
NLM. En sak som har vist sprengkraft og ulike meninger innad i organisasjonen.
Eldstefunksjonen har bl.a. vært knyttet til å ha ansvar for kirketukt. Kirketukt innebærer at
noen kan nektes nattverden. Dette for å markere alvoret i enkelte synder en person har gjort.
Nattverd og kirketukt har historisk vært mer brukt på misjonsfeltene enn i Norge.
Et annet sentralt punkt vil være forholdet Bibel og tradisjon. Kan vi ut fra Bibelen si at
nattverdforvaltningen er knyttet til eldstefunksjonen, og dermed forbeholdt menn? Eller er
dagens praksis kun begrunnet i tradisjon? Svarene på dette vil være avgjørende for vårt syn og
vår praksis framover.

3: NLM sentralt sine dokumenter og anbefalinger:
NLM sentralt har utarbeidet to dokumenter i denne saken:
1) ”Sammen i tjeneste” praktisk veiledning (NLM sept.-13) og
2) ”Sammen i tjeneste” (NLM nov.-12)
1) ”Sammen i tjeneste”, side 16-17
Her tas opp NLM sin forståelse av hva nattverden er og hva NLM tenker om hyrdefunksjonen,
læreansvaret og kirketukten. Spørsmålet er i hvilken grad nattverdforvaltningen skal knyttes
til en hyrdefunksjon og en praktisering av kirketukten.
Dokumentet skiller mellom nattverd i «større sammenhenger» (hyrdefunksjon/ menn) og
nattverd i «mindre sammenhenger» (hvor det allmenne prestedømme gir både menn og
kvinner mulighet å lede nattverden).
D) Forkynnelse og sakramentsforvaltning
Nattverd. Knytter så Bibelen forvaltningen av nattverd direkte til menighetens ledere,
til de som har et særskilt lære- og hyrdeansvar? I luthersk sammenheng har
sammenkoblingen mellom nattverdsfeiring og presteembetet vært temmelig absolutt.
Ut ifra et lavkirkelig perspektiv har vi innvendinger mot en slik sammenkobling. Da det
ble vanlig med fri nattverd på bedehusene, ble det blant annet argumentert med at
nattverden er et «brodermåltid». Måltidet foregikk ofte i hjemmene, jfr Apostlenes
gjerninger 2,46: «i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets
enfold». Dette er også bakgrunnen for skikken med å sende elementene i
benkeradene; slik synliggjøres fellesskapet om måltidet, og man unngår å gi inntrykk av
at en prest står som mellommann mellom Gud og mennesker. En årsak til at ansvaret
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for nattverdfeiringen er blitt gitt til de som har et særskilt hyrde- og læreansvar er
sammenhengen mellom sakramentene og kirketukten. Når Peter skriver at de eldste
skal «vokte» sin flokk (1 Pet 5,2), innebærer dette å beskytte den kristne menighet mot
vranglære og uoppgjort synd. Dette er et anliggende som er fremme i mange tekster.
Paulus gir beskjed om at menighetsfellesskapet må avvise mennesker som ikke vil
bekjenne og angre sin synd (1 Kor 5,9–11). Jesus sier det samme i Matteus 18,15–20.
Hvis en som har begått en åpenbar synd ikke vil vende om etter tre advarsler, skal han
«være for deg som en hedning og en toller!» (Matt 18,17).
Vi mener at nattverden på en særlig måte synliggjør fellesskapet av de troende. Så selv
om alle er velkomne, helt uavhengig av personlig tro og levesett, til et offentlig møte,
vil vi ikke invitere alle til nattverd. Nattverden er en samling for de som bekjenner
troen og vil gjøre opp sine synder i anger og tro. Det betyr imidlertid ikke at det er
klokt – og noen ganger heller ikke en reell mulighet – å praktisere kirketukt i
forbindelse med utdelingen av nattverd. I stedet er det mer naturlig at de som har et
særskilt hyrde- og læreansvar følger opp i ettertid. For å være konkret: Noen må ta
ansvar for å følge opp en ungdom som drikker seg full i helgene, men fortsetter å gå til
nattverd. Det er problematisk at et samboerpar søker nattverd. En forsamling bør ikke
være passiv når en mann som forlot sin ektefelle til fordel for en annen fortsetter å
søke nattverd.
Selv om alle kristne har et ansvar for å veilede sin neste (jfr Matt 18,15–20), har de
med et særskilt hyrde- og læreansvar her et spesielt ansvar. Vi vil altså konkludere med
at menn med et særskilt hyrde- og læreansvar også har et særlig ansvar for å følge opp
kirketukt (og læretukt) i en forsamling. Det trenger ikke å få noen direkte betydning for
selve nattverdfeiringen, men vi mener at de som har et særskilt åndelig lederansvar
bør sørge for at nattverden forvaltes rett. Bibelen sier mye om hvordan nattverden
skal foregå. Dette må følges opp konkret. Bør så de som har et særskilt hyrde- og
læreansvar også lede selve nattverdhandlingen? Vi mener det er gode grunner for å
svare ja. Ikke fordi noen konkrete bibeltekster spesifikt binder oss, men fordi
nattverden har en helt sentral rolle i livet til en kristen forsamling. Men vi aksepterer at
noen finner andre løsninger – og for eksempel skille mellom å lede nattverden og å
sørge for at nattverden praktiseres på en bibelsk og rett måte. Når nattverd feires i
mindre sammenhenger – for eksempel i en forening, i en bibelgruppe eller under en
weekend – ser vi det uansett som forsvarlig at den som leder feiringen, om
vedkommende er mann eller kvinne, gjør dette ut fra det allmenne prestedømme. Det
er således ikke nødvendig at vedkommende har et særskilt hyrde- og læreansvar.

2) Sammen i tjeneste, en praktisk veiledning”, side 3-4:
I misjonslag og misjonsforeninger.
I samsvar med vår forståelse av det allmenne prestedømme tillegges et grunnleggende
åndelig ansvar til styrene i alle våre misjonslag og foreninger. Vi vil videreføre denne
tankegangen og tillegger ikke særskilt hyrde- og læreansvar til roller eller verv i de
lokale styrene. Lokalt har hyrde- og læreansvaret vært tillagt enkelte menn i ulike roller
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i arbeidet, med nådegaver og utrustning til dette. Vi vil understreke behovet for et
lokalt åndelig lederskap. Når nattverd feires i mindre sammenhenger – for eksempel i
en forening, i en bibelgruppe eller på leir åpnes det for at nattverden kan forvaltes ut
fra det allmenne prestedømme.

4. Praksis i andre NLM-forsamlinger:
NVK tok våren 2016 og våren 2017 kontakt med byforsamlingene i Bergen, Trondheim, Oslo og
Stavanger for å høre hvilken praksis disse fire by-forsamlingene har når det gjelder å bruke kvinner
som nattverdforvaltere.
Det er avklart med de som sendte inn svarene (under) at svarene publiseres.
Vi sendte følgende mail i mai-16 og mars-17:
Forsamlingsledere: - Misjonssalen Oslo, - Betania Trondheim, - Salem Bergen, - Salem
Stavanger
Nattverd - kvinners tjeneste
Misjonssalen Sandnes har en nattverdgruppe som i dag består av sju menn. Styret for
forsamlingen har bedt oss om å se på dette med kvinners tjeneste knyttet til nattverden.
I den forbindelse er det interessant for oss å høre hvordan det tenkes i deres forsamlinger i
dette spørsmålet. Bruker dere kvinner til å forrette nattverden? Har dere gjort styrevedtak i
dette spørsmålet? M.M.
Følgende svar er kommet inn:

Misjonssalen Oslo:
Vi har nattverd både lørdagskveld og søndag formiddag. Det praktiseres forskjellig på disse
dagene. Lørdagsgudstjenesten er det også kvinner som forretter. Søndag formiddag er det
bare menn.
Det er ikke diskutert i styret i min tid, men jeg har orientert styret om mitt syn i saken. Det er
selvsagt ikke noe prinsipiell forskjell på søndagsformiddag og lørdagskveld, så når debatten
kommer vil jeg måtte argumentere for at kvinner kan forrette på søndagsformiddag også.
Tenker at dette er et spørsmål vi kan ha forskjellige synspunkter på, men det er viktig å ikke
binde samvittigheten til hverandre i et slikt spørsmål. Prinsipielt synes jeg liturgien er viktigere
enn liturgens kjønn, om liturgien skulle endres ville nok det ha vært et spørsmål som måtte
opp i et råd bestående av menn.
Jan Erik Lehre, forsamlingsleder
Jeg har være styreleder i Misjonssalen Oslo frem til nå (2017). Jeg er ikke kjent med at noe
prinsipielt vedtak er gjort, men det er bare på ungdomsmøtene at kvinner forretter
nattverden nå. Etter mitt syn er det ingenting i vår kirkes læregrunnlag som kan forhindre
kvinner fra å forrette dåp og nattverd. Når man har åpnet opp for kvinnelig forkynnelse vil den
naturlige tolkningen av CA 5 [Confessio Augustana, luthersk bekjennelsesskrift] være at
også kvinner kan meddele menigheten de andre nådemidlene også. CA 5 opererer ikke med
noen differensiering på dette punktet. Etter mitt syn er det ut i fra CA 5 ikke mulig å
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differensiere mellom nådemidlene på en slik måte at nattverdforvaltningen forbeholdes
menn. Dette prinsippet ville også gjelde for dåp. Dersom kvinner skal nektes adgang til
sakramentsforvaltningen vil det for meg forutsette at menigheten har en embetsteologi der
det skilles mellom de nådegavebaserte tjenester og pastortjenesten. Ut i fra tekster i NT (Acta
20,28; Fil 1,1; 1. Tim 3,2; Tit. 1,7; Acta 11,30 1. Tim 5,17; 1. Pet 5,2 og Ef. 4,11) mener jeg at
det finnes et særskilt læreembete i menigheten. Dette læreembete har som mandat og
forkynne, undervise udøpte i dogmatikk og etikk, sjelesorg, skriftemål og å verne menigheten
fra vrang lære. Embetet, det vil si tjenesten som hyrde, vil jeg kalle for eldste og innebærer at
flere menn kan inneha tjenesten. Det ene embete er ikke forbeholdt den ene mann, men
mennene velges fordi de har nådegave til tjenesten. Dette læreembetet tror jeg bare menn
kan ordineres til. Slik jeg ser det ligger ikke selve funksjonen med dåps- og nattverdforvaltning
til dette læreembete alene, men kan av ordningsmessige årsaker plasseres innenfor dette. Da
blir det naturlig at en mann gjør det, men da er begrunnelsen ordningsmessig og ikke
teologisk (viktig å merke seg forskjellen). Mitt embetssyn fordrer imidlertid en kirkeforståelse
som ikke alle i NLM nødvendigvis vil dele.
Kenneth Ellefsen, styreleder Misjonssalen Oslo

Betania Tondheim:
NLM har to dokumenter som omtaler denne saken. Ligger på NLM Ressurs: «Sammen i
tjeneste» og en «Praktisk veiledning». I det første dokumentet side 16-17 og det andre side 34. Hovedstyrebehandlet i 2012 og 2013. De sier to ting:
Prinsipielt: Nattverden kan forvaltes av både menn og kvinner. Tilhører tjenesten i det
alminnelige prestedømmet.
Praktisk: Kvinner kan forvalte nattverden i forening, bibelgrupper, leir og mindre samlinger.
Men på forsamlingens hovedmøte søndag formiddag, mener de det er gode grunner for at det
er menn som skal forvalte.
Personlig er jeg ikke overbevist om denne forståelsen. Det minner meg om tidligere tider da
kun menn kunne tale søndag formiddag fordi talen denne søndagen var en «hyrdetale». En
har ofte knyttet kirketukten til nattverden. HS mener ikke at kirketukten skal utøves ved
nattverdbordet.
Den skal skje enten i forkant eller etterkant – og ikke da nødvendigvis av denne som forvalter
nattverden. I Betania forholder vi oss i praksis til den ordning HS skisserer. Menn leder
nattverden på søndagene. Kvinner deltar med medhjelpere. Betania Ung har nattverd på sine
lørdagsmøter. Jeg har sagt at det er åpent for kvinner å lede nattverden. Det er imidlertid reist
spørsmål om dette fra ett av medlemmene – nettopp ut fra HS sine uttalelser.
Vi har samme praksis i 2017 som det jeg skisserer i svaret fra 2016.
I dag er det ingen som stiller spørsmålstegn ved ordningen (praksisen). Slik jeg forstår HS,
mener de at forvaltningen av nattverden på et søndagsmøte (storfellesskapet) innebærer noe
mer enn det å forvalte nattverden i mindre eller andre sammenhenger. Det er dette «noe
mer» jeg ikke har fått tak i hva det består i.
Det er ikke nødvendigvis slik heller at de menn som forvalter nattverden søndag ser på seg
selv som hyrde eller eldste i forsamlingen. Jeg har sagt til dem at det er helt i orden.
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Jeg ser det samtidig slik at selv om vi formelt bare har én hyrde (forsamlingsleder) i
forsamlingen, så har vi likevel mange som har hyrdesinnet og i praksis fungerer som hyrde for
andre. Dette er en del av det alminnelige prestedømmet. Slik vil nok også flere i forsamlingen
se på de som forvalter nattverden, selv om det formelt ikke er uttalt eller er slik.
Personlig ser jeg ikke grunn til å endre vår praksis så lenge det ikke reises spørsmål om
endring. Skulle det imidlertid bli reist spørsmål om endring vedr. kvinners rett til å lede
nattverden, så vil jeg nok støtte dem. Men – da vil jeg nok først tatt en runde med våre ledere.
Johannes Selstø, forsamlingsleder

Salem Stavanger:
Her er nattverdkomiteen gjort om til et Forsamlingsråd. Instruksen sier at Forsamlingsrådet
består av fire menn, og har ansvar for nådemiddelforvaltningen i forsamlingen.

Salem Bergen:
Pr i dag er det ingen kvinner som har forrettet nattverd i Salem. Jeg har lest i NLM sine
retningslinjer fra «Sammen i tjeneste - En praktisk veiledning» som ligger på NLMs nettsider.
Jeg vet ikke om jeg har tolket disse retningslinjene helt riktig, men slik jeg forstår det, er det
ikke noe i veien for at kvinner kan forrette nattverden, så lenge den som har hyrdeansvaret
sørger for at det blir gjort på en bibelsk måte. Om dette innebærer at den med hyrdeansvar
bør være tilstede eller ikke, ble jeg ikke helt klok på. Generelt sett er vel mange av de
retningslinjene jeg har sett fra NLM litt åpen for lokal tolkning på disse områdene.
Vi har ikke vært borti problemstillingen i Salem da ingen av kvinnene i ledergruppen eller i
styret har ønsket å være med å forrette nattverd.
Christian Lilleheim, pastor
Vi ba også (i 2017) om synspunkter fra regionsleder SørVest og leder NLM-Norge:
Ut fra et Luthersk syn på det allmenne prestedømme så kan alle kristne forvalte
sakramentene uavhengig av kjønn. Samtidig lærer skriften at det særskilte hyrde og
eldsteansvaret er mannens ansvar. Og i det ansvaret så ligger er det 4 hovedoppgaver:
1. At Guds Ord forkynnes rett og sakramentene forvaltes etter Guds ord. 2. Vokte
forsamlingen for vranglære (ulven) 3. Se til de sjuke i forsamlingen 4. Lete etter de frafalne fra
forsamlingen.
Dette er noe vi i våre lågkirkelige sammenhenger ikke har satt så mye fokus på. Men i en tid
der vi blir mer helhetlige forsamlinger og vi blir mer sekulariserte er det viktig at vi setter disse
oppgavene i system.
Når det gjelder nattverdforvaltningen så mener jeg for det første at det skal være folk som
hører til i forsamlingen som forretter nattverd. Ikke tilreisende personer som ikke kjenner
forsamlingen. Så mener jeg at det bør være noen tilstede av de som har hyrde og
eldsteansvar. Så har vi i våre sammenhenger av praktiske årsaker slått disse funksjonene
sammen med nattverdforvaltere. Jeg tror dette er en god løsning, men som jeg innledet med
så er det ut fra det allmenne prestedømme slik at alle kristne kan forvalte sakramentene.
Kolbjørn Bø, regionleder NLM SørVest
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I dette spørsmålet skal vi i NLM bygge vår veiledning på de to «Sammen i tjeneste»dokumentene, som er vist til i mailen nedenfor.
Når dokumentene vurderer spørsmålet, og sier at vi gode grunner for at menn står frem og
leder nattverden, så er begrunnelsen at de som har et særskilt hyrde- og læreansvar, også skal
se til at nattverden blir praktisert på en bibelsk måte. Når en også i dokumentene sier at «en
aksepterer at noen finner andre løsninger» og at kvinner kan gjøre det, så forutsetter det at
«særskilt hyrde og læreansvar» ikke ligger hos de som forvalter nattverden.
I det konkrete spørsmålet fra Misjonssalen Sandnes blir det avgjørende å avklare hva
«nattverdsgruppen» er, og hvilken funksjon den har i forsamlingen. En del steder har slike
nattverdskomiteer/grupper vært sett på som en slags «eldste» i forsamlingen mer eller
mindre uformelt, og har for så vidt hatt et hyrde- og læreansvar. I NLM sier den praktiske
veiledningen til «Sammen i tjeneste» om forsamlingsarbeidet, at det særskilte hyrde- og
læreansvaret normalt tillegges forsamlingsleder. Det er også åpnet en mulighet for å velge
eldsteråd i våre forsamlinger, selv om det ikke er noe NLM legger opp til. Om en i avklaringen
på hva «nattverdsgruppen» i Misjonssalen Sandes er kommer til at det «særskilte hyrde- og
læreansvaret» ligger til andre enn «nattverdgruppen» (for eksempel forsamlingsleder) og
tydeliggjør det, vil vi anbefale at nattverdsgruppen blir åpnet for kvinner.
Kåre Johan Lid, leder NLM Norge

5. Medlemsmøtet 26.april-17
På medlemsmøtet 26.april-17 ønsker styret for Misjonssalen å høre medlemmene sine synspunkter i
saken. På medlemsmøtet vil vi arbeide i grupper, hvor vi ønsker innspill på:
-

Hva taler for at Misjonssalen skal fortsette med praksisen at nattverden forvaltes av menn?
Hva taler for at Misjonssalen skal endre dagens praksis, slik at kjønn ikke er avgjørende for
hvem som forvalter nattverd?
Hva bør ligge i eldstefunksjonen i en forsamling/ menighet?
Hvilke personer/funksjoner i forsamlingen mener du bør inneha eldstefunksjon?

Styret vil etter medlemsmøtet 26.april bestemme seg for hvilken praksis vi vil gå for.
Velkommen til et medlemsmøte hvor vi åpent, fordomsfritt og i respekt for hverandre drøfter
spørsmål i grenseland mellom teologi og praktiske ordninger.
For styret i Misjonssalen Sandens, Svein Anton Hansen forsamlingsleder, 5.april-17

6. VEDTAK
Styremøte 9.mai-17, sak 50/2017 – Nattverdforvaltning – kjønn
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: Forvaltningen av nattverden er en del av det allmenne
prestedømme, og kan derfor forvaltes av alle troende, både kvinner og menn. Vi mener at
nattverdkomiteen (de som forvalter nattverden), ikke har en særskilt eldstefunksjon i kraft av
denne rollen.
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