Meklingsrådet i Pinsebevegelsen

Rapport for året 2019/2020
Meklingsrådet er Pinsebevegelsens råd for bistand i forbindelse med vanskelige eller fastlåste
konflikter i menigheter tilknyttet den Norske Pinsebevegelsen. Medlemmene av rådet velges av
Samtaleforum.
For det inneværende året har rådet bestått av Tone Astrid Rossland (Bergen), Geir Hande (Oslo),
Redvald Hjulstad (Mo i Rana), Mariane Borge Skakstad (Vikersund), Per Erik Skogestad
(Drammen), Thor Einar Krogh (Sandefjord) og Thomas Dorg (Oslo). Vi ønsker å etterstrebe god
geografisk representasjon, kjønnsbalanse, pastoral- og menighetserfaring i Meklingsrådet.
Thomas Dorg har vært leder for Meklingsrådet også i inneværende år.
Meklingsrådet har bidratt med råd og veiledning i tillegg til bistand i prosesser i forbindelse med
konflikter i menigheter rundt om i landet også dette året. Kompleksitet og konflikter som har
trukket ut i tid er fortsatt kjennetegn og utfordring ved konfliktene som Meklingsrådet blir bedt om
å mekle. Vi oppfordrer sterkt menighetene til å tenke «føre var» fremfor å la konflikter i
menighetene få vokse seg store og krevende. Vi har i de senere årene involvert oss i lengre og
krevende prosesser i menigheter på ulike steder. Alle i Meklingsrådet alle har vært i funksjon dette
året.
Vi legger merke til at vi til tider er gjenstand for oppmerksomhet i kristne medier. Vi vil i den
forbindelse bemerke at det er lite vi kan bidra med av saksopplysninger da vi er underlagt
taushetsplikt i enkeltsaker. Generelt kan vi imidlertid si at vi alltid jobber for at involverte parter
skal få den bistand de trenger for å komme gjennom den vanskelige situasjonen. Det er imidlertid
slik at vi som oftest hentes inn sent i en prosess hvor partene allerede er slitne av konflikten og
den fastlåste situasjonen. Da blir tidsaspektet en krevende variabel da partene ofte ønsker en
rask avklaring. Vi møter partene der de er og bistår de profesjonelt men samtidig med velvilje og
Guds kjærlighet. Det er vårt mandat og vårt privilegium. Det er likevel partene som har det
endelige ansvaret for konflikten sin og de eventuelle løsninger som bidrar til gradvis
transformasjon av situasjonen. En konflikttransformasjonsprosess er et arbeid som må utføres
sammen. Forsoning kommer ikke av seg selv.
Meklingsrådets medlemmer har i rollen som tilrettelegger for dialog et særskilt ansvar for å bistå
parter i konflikt på en profesjonell måte. Derfor har flertallet av rådets medlemmer deltatt på kurs
eller tatt høyere utdanning i konflikthåndtering og mekling.
Vi minner om at som konfliktveiledende organ har Meklingsrådet et sterkt mandat dersom partene
i menighetskonflikter ønsker å finne konstruktive og varige løsninger på konflikten sin. Mandatet er
imidlertid svakt dersom en av partene eller begge, ikke ønsker å løse konflikten de er oppe i. Vårt
mandat og vår oppgave går ut på å skape dialog og hjelpe parter til sammen å finne løsninger,
jamfør forsoningstanken i Bibelen.
Meklingsrådet deltar på fellesarrangementer i regi av Pinsebevegelsen nasjonalt. I tillegg deltar
Rådet i arbeidet i Pinsebevegelsens koordinerende Personalråd.
Til sist, som vi gjerne nevner hvert år - konflikt er ikke unaturlig. For å få vekst må vi lære å
håndtere spenning og konflikt. Det er når vi ikke klarer å håndtere konfliktene på en konstruktiv
måte at konflikter lammer og oppleves negativt. Et sosialt og åndelig fellesskap som har

spenninger og som klarer å håndtere disse konstruktivt i en relasjonell dialog, vil erfare at
menneskene og menigheten opplever positiv vekst og utvikling.
Meklingsrådet ser også fram til at sentrale veilednings- og tilsynsordninger kan bidra til
forebygging av menighetskonflikter i framtiden. Dette er særlig viktig for å ivareta mennesket i en
krevende prosess samtidig som det bidrar til å kvalitetssikre den videre menighetsdriften.
Det rettes igjen en stor takk til alle rådsmedlemmene for den store innsatsen som er lagt ned det
siste året.
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