
Forslag til vedtak på GF: 
 

Generalforsamlingen stadfester spilleregelen om at “Ekteskapet mellom mann og 
kvinne er Guds gode ordning for samliv”. Dette skal tolkes slik at ledere på alle nivå i 
KRIK, både ansatte og frivillige, skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne 
som den eneste rammen for seksualliv. Dette innebærer også at ledere i KRIK skal 
være forbilder i å følge og leve etter dette. Det skal dermed være normgivende for 
kjæresteforhold og fremtreden i KRIK-sammenheng. 
 
Samtidig slår Generalforsamlingen fast at personer ikke skal nektes lederverv i KRIK 
på grunnlag av sin personlige historie, feiltrinn, følelser, eller selv-identifisering.  
 
Det er opp til den enkelte leders samvittighet å etterfølge KRIKs spilleregler for 
ledere. 

 
Begrunnelse: 
 
KRIK har tatt stilling til det seksuelle samlivet og ekteskapet, helt fra starten av. Fordi det gir 
føringer for lederne, og for hvilken kultur som dannes i KRIK. Styrets vedtak om at KRIK skal 
fortsette å løfte frem ekteskapet som unikt, stadfester den opprinnelige visjonen. 

KRIK ønsker en tydelig kultur, som er forankret i Guds Ord. Det er også en 
selvfølge å kreve at ledere i KRIK skal stå for KRIK sitt standpunkt. 
Dere har hørt at “KRIK ikke er et meningsfellesskap”, men de samme stemmene sier 
samtidig at KRIK faktisk er et minimalt meningsfelleskap, når de sier: “I KRIK samles vi om 
noe vi er enige om, samtidig som vi kan være uenig i noe annet”. 
  Nei, KRIK handler ikke om å ha like meninger med noen andre i det hele tatt. Men om “å 
bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv” (vedtekt §1). Mao. om lære og liv, i en 
idrettskontekst. At “KRIK formidler aktivt Bibelens budskap”  har betydning for den sterke 1

formidling som fremgår av lederes egne valg av livsførsel. Når KRIK står for at “Ekteskapet 
mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv”, så er det en selvfølge at lederne 
også må stille seg bak dette. For hvis det tillates at lederne selv lever i strid med dette, så vil 
de ikke “bevares i kristent liv”, og de og KRIK vil fremstå uten kjerneverdien tydelighet 1 og 
uten integritet. 
  KRIK sin rettesnor er Bibelen. Ikke andre kristne, og hva de måtte mene og gjøre. Hvis 
KRIK blir et minste-felles-multiplum av det alle som kaller seg “kristne” mener og gjør, så blir 
det et kappløp til bunnen! Ikke alt som er tillatt i enkelte kristne sammenhenger er 
nødvendigvis sant og rett. KRIK sitt standpunkt burde være avledet av en samvittighetsfull 
overveielse av hva Guds Ord sier.  
 
Bibelen er tydelig: 
1. Mos 2:24  -  Matt 19:3-10  -  Mark 10:2-12  -  2. Kor 12:21  -  Ef 5:3  -  Gal 5:19  -  Hebr 
13:4  -  1. Kor 5:1  -  1. Kor 6:9  -  1. Kor 6:13-20  -  1. Kor 10:8  -  2. Kor 12:21  -  Apg. 15:20 
-  Kol 3:5  -  1. Joh 1:9  -  1. Tess 4:3-5 

1 http://dok.krik.no/GF17/Det_ideelle_fremtidsbildet_KRIK_2031.pdf 
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Saken handler om hva som er god kristen seksualmoral, ikke om å utestenge 
homofile. 
KRIK har aldri nektet verken mennesker med homofile følelser, eller mennesker som 
identifiserer seg som homofile, å være ledere, og kommer heller ikke til å nekte det. Alle 
mennesker har lik verdi. Men hvis man velger å leve i f.eks. et samboerforhold, eller bedriver 
hor i en eller annen forstand, om det er å konsekvent leve i et seksuelt kjæresteforhold 
utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne, eller ha et utsvevende seksualliv, så er det ikke 
forenlig med en god kristen seksualmoral. Det handler ikke om at enkelte synder er større 
enn andre. Å falle i synd er menneskelig, og på den måten så er vi alle syndere. Men hvis 
man velger å konsekvent leve i strid med Guds Ord, slik det fremgår av Bibelen, så er ikke 
det forenlig med å være et godt kristent forbilde. Bibelen formidler en tydelig kristen 
seksualmoral: “Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv”. (Det er 
heller ikke lenger like stor uenighet mellom liberale og konservative teologer om hva Bibelen 
faktisk sier. Uenigheten består i hvor mye vekt man skal tillegge det, i motsetning til andre 
samfunnsmessige hensyn.) 
  Styret har i praksis åpnet opp for at enhver seksualmoral er forenlig med å være et godt 
kristent forbilde. Dette er uakseptabelt. Det er viktig at KRIK som en kristen organisasjon 
løfter frem det bibelske synet på ekteskapet mellom mann og kvinne som eneste ramme for 
seksualliv. Dette er spesielt viktig i vår tid, hvor ungdom lever under økende sexpress. I 
tillegg finnes det sterke bevegelser  som bl.a. kjemper for normalisering av polyamorøse 2

forhold , forvirring rundt kjønnsidentitet , og annet som er på tvers av et bibelsk forankret 3 4

kristent verdensbilde. I sterk motsetning til samfunnet for øvrig, så ønsker KRIK en tydelig 
kristen kultur. Innledningsteksten til spillereglene er derfor spesielt viktige i tiden vi lever i: 
 
”La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i 
kjærlighet, troskap og renhet.” 1. Tim. 4.12 

Nye ledere bør ta et standpunkt basert på deres samvittighet. 
Dere har hørt at “KRIK skal ikke drive med dyneløfting”. Dette er et villedende argument. 
Politivirksomhet eller overvåkning av sine ledere er ikke noe KRIK har gjort eller kommer til å 
gjøre. Det har vært ulik grad av oppfølging av ledere i ulike lokallag, slik at det har blitt skapt 
usikkerhet på hva som er godkjent praksis. KRIK har derfor fra ledelseshold ikke alltid vært 
like tydelige, selv om dette er en av kjerneverdiene. Ledelsen i KRIK sitt ansvar ligger i å 
åpent og tydelig formidle KRIKs verdier fra ledelseshold, og forsikre om at nye ledere vet 
hva de sier ja til, og hva de må stå inne for, både i lære og liv. 
  KRIK-ledelsen skal ikke på eget initiativ undersøke om ledere følger spillereglene. Samtidig 
er det KRIK-ledelsens ansvar å handle på informasjon om ledere som over tid handler i strid 
med spillereglene. Prinsippet er at man først skal kontakte lederen det gjelder. Ved en 
eventuell oppfølgingssamtale skal den aktuelle leders forklaring vektlegges tungt, og i 
tvilstilfeller skal omtanke og nåde være veiledende i KRIKs håndtering av saken.  

2 “Ny, norsk forening vil at polyamorøse forhold skal bli mer akseptert”: https://www.tv2.no/v/1075705/ 
3 “Ottar (35) har både kjæreste og samboer – nå tar trekantdramaet en ny vending”: 
https://www.tv2.no/v/1289262/ 
4 “Visste du at det finnes 7 kjønn?”: https://www.nrk.no/video/PS*257951 
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