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Karl Johan Hallaråker
Jeg har i dag fått det hyggelige oppdrag å rette en hilsen og takk til deg for
din omfattende, viktige og krevende tjeneste for misjon, kirke og samfunn.
Denne tjenesten har i sterk grad båret preg av en total livsform, og har ført
til engasjement langt ut over det nasjonale, både i nordisk og europeisk
indremisjonssammenheng.
Du ble utdannet cand.theol. fra Menighetsfakultet i 1970, og ble ordinert
prest i 1971. Hele din yrkesaktive tid har du brukt i tjeneste for kirke,
misjon og samfunn, og du har hatt en mangfoldig yrkeskarriere:
I 1771 – 1979 var du residerende kapellan på Bømlo. Deretter, fra 1979 –
1980, var du amanuensis ved Høyskolen i Alta, for etter dette å være lærer /
inspektør ved Indermisjonsselskapets bibelskole i Oslo i årene 1980 – 1983.
Fra 1983 til 1992 og fra 1993-1996 var du rektor ved Bibelskolen her på
Bildøy, og fra 1992 – 1993 generalsekretær i Norsk Muhammedanermisjon
( i dag kristen Muslimmisjon) . Etter dette fra 1996 – 2009 var du generalsekretær i Indremisjonsforbundet, og forkynner og rådgiver der fra 2009 til
i dag.
I tiden som generalsekretær i Indremisjonsforbundet, altså fra 1996 – 2009,
fikk du virkelig bruk for dine allsidige egenskaper. Du var initiativtaker for
å endre organisasjonen fra Det vestlandske Indremisjonsforbund til Indremisjonsforbundet. Dette var langt fra bare en navneendring. Tidligere
hadde organisasjonen hatt arbeid på Vestlandet og Sørlandet, og i tillegg i
Finnmark. Du utvidet organisasjonens nedslagsfelt til Østlandet og trøndelagsfylkene. Du moderniserte organisasjonsstrukturen, åpnet og utvidet

2

forholdet til massemedia og styrket samarbeidet med andre organisasjoner,
både innenlands og utenlands.
I de første årene som generalsekretær tok du et sterkt oppgjør med en
skyggeside i norsk kirke- og kristenliv. Flere saker som gjaldt seksuelle
overgrep dukket opp. Du var her krystallklar og kompromissløs. Det
eneste som gjaldt var nulltoleranse og full åpenhet. I samarbeid med andre
misjonsorganisasjoner ble det utarbeidet retningslinjer, hjelpeapparat og
kanaler både for å ta seg av det som hadde skjedd og for å hindre at nye
tilfelle skulle skje. I dette arbeidet hadde du en fremtredende plass.
Du har også alltid hatt et brennende engasjement for friskoletanken. Du
har kjempet for foreldreretten. I denne sammenheng vil det si at foreldrene
selv skal ha reell mulighet for å velge utdanningsform og- sted for barna
sine, og at dette skal være mulig, uavhengig av foreldrenes økonomi. Før du
ble generalsekretær i Indremisjonsforbundet var du rektor ved
organisasjonens bibelskole, Bibelskolen Bildøy, i perioden 1983 – 1996. I
denne perioden arbeidet du aktivt og systematisk med å aktualisere bibelskolene i et moderne skolesystem, og med å sikre dette skoleanlegget en
trygg og påregnelig økonomi.
Du har også vært sterkt engasjert i internasjonalt samarbeid. Du har i en
årrekke vært styremedlem og styreleder i Nordisk Indremisjonsråd – et
samarbeidsorgan mellom misjonsorganisasjoner i de fem nordiske land. Du
var også med på å etablere EURIM tidlig på 1980-tallet, som er et nettverk
for evangelikale organisasjoner i Nord-Øst- og Vest-Europa. Senere har du
her vært en viktig drivkraft som foredragsholder, styremedlem og som
styreformann. Ditt strategiske talent, språkkunnskaper og evne til å
etablere målrettede relasjoner, har medvirket til at både Nordisk Indremisjonsråd og EURIM har blitt nyttige internasjonale samarbeidsfora
mellom ulike misjonsbevegelser i Norden og Europa.
Du har alltid fremstått som en markant person. Som ung kapellan i Finnås
tidlig på 1970-tallet, ble du straks valgt inn i Bømlo skolestyre. Din faglige
kompetanse og ditt sterke samfunnsengasjement ga deg også rollen som
medlem i Verdikommisjonen sitt råd 1998 – 2001. Du har ellers deltatt i en
rekke styre, råd og utvalg. Jeg kan summarisk nevne at du har vært leder i
Rådet for Rolf Danielsen Stiftelse (Danielsens skoler), leder i styret og
senere i representantskapet for Norsk Lærerakademi, styreleder i For
Livsrett og menneskeverd, leder i Institutt for Kristen Oppseding, nestleder
i representantskapet for Det Norske Bibelselskp og medlem i Den norske
santalmisjon ( nå Normisjon) sitt landsstyre.
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Som vi aller kjenner til, har du vært, og fremdeles er, en aktiv og uredd
samfunnsdebattant. Gjennom talløse debatter, intervju og kronikker har
du vist et bredt samfunnsengasjement. I den forbindelse er det også
naturlig å nevne ditt betydelige forfatterskap, hvor du har skrevet en rekke
bøker både på Sambåndet og Lunde forlag.
Det hersker en allmenn oppfatning om at du har satt dype spor etter deg,
både nasjonalt og internasjonalt. Du er vel kjent og høyt respektert, også
langt ut over de miljø og sammenhenger der du har utført ditt daglige
virke.
I dag er det H.M. Kongen som hedrer deg med sin fortjenestmedalje for
din innsats.
I medaljestatuttene heter det bl.a.:
”Kongens fortjensmedalje i gull kan i særlige tilfeller utdeles som belønning
for en livslang innsats av landsomfattende rekkevidde, og dessuten for pionèrinnsats på ett eller flere områder av landsgagnlig natur.”
Dette kriteriet har du til fulle oppfylt.
Det er en ære og glede for meg å dekorere deg med H.M.Kongens fortjenstmedalje i gull med tilhørende diplom.
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