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Sammendrag 
Det skal nomineres en kandidat fra Den norske kirke til vervet som rådsmedlem i Det 
lutherske verdensforbund (LVF) 2017-2024. 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet nominerer Kristine Sandmæl (leder av MKR) som Den norske kirkes 
kandidat til Det lutherske verdensforbunds råd 2017-2024.  
  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet KR 31/16 

Asker, 07. – 08. juni 2016 



  

Saksutredning 
Kirkerådet oppnevnte  i KR 35/15 følgende delegasjon til kommende 
generalforsamling  i Windhoek, Namibia 2017 etter forslag fra MKR:  

 
1. Kirkerådets leder (vara: nestleder) 

2. Mellomkirkelig råds leder (vara: nestleder)  

3. Jenny Skumsnes Moe, rådsmedlem LVF 2010-2017  

4. Helga Haugland Byfuglien, LVFs visepresident/rådsmedlem 2010-2017 

5. Harald Hegstad, professor MF, leder av Oslo bispedømmeråd (vara: Vidar 
Haanes, professor MF) 

6. May Bente Anita Jønsson (26), medlem av Ufung og medlem av Saemien 
Åålmege. KR delegerer til SKR å finne en samisk vararepresentant.  
 
7. Ingvild Lalim Bjørnøy (22), teologistudent MF, medlem LVF Global Young 
Reformers (Vara: Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby (25), 
teologistudent TF, LVF Global Young Reformers). 

Et medlem fra Mellomkirkelig råd deltar i generalforsamlingen som observatør. 

 
Den norske kirke har hatt to rådsmedlemmer i inneværende periode (2010-2017). Det 
er preses Helga Haugland Byfuglien (også valgt til visepresident for Norden) og Jenny 
Skumsnes Moe. Sistnevnte har vært «ungdomskandidat», et rådsmedlem under 30 år. 
Oppnevning av ungdomsdelegat går på omgang mellom de nordisk land. I den 
kommende periode er det derfor ikke Norges tur til å ha verken visepresident eller 
ungdomsrådsmedlem. 
 
I LVFs «Guidelines for Council Membership» er det særlig vektlagt at rådsmedlemmet 
må ha en lederfunksjon i sin kirke, og at det har en genuin interesse og kapasitet for å 
være med å lede og utvikle LVF. 
 
Den endelige beslutningen om hvem som blir medlemmer av LVFs nye råd, foretas 
under generalforsamlingen i 2017. 
 

Mellomkirkelig råds behandling 
 Det har vært en tradisjon i MKR at leder av rådet har har hatt denne typen verv (sist i 
KVs sentralkomité). Mellomkirkelig råd har derfor foreslått at valgt leder av MKR blir 
Den norske kirkes kandidat til LVFs råd i kommende periode (2017-2024). Valget vil 
være personlig, og dersom det i funksjonsperioden velges en ny MKR-leder, vil LVF-
rådsmedlemmet fortsette som ex officio-medlem av MKR.  
 
Vedtak i sak MKR 42/15: Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet at MKRs leder 
(valgt på Kirkemøtet 2016) nomineres til Den norske kirkes kandidat til Det lutherske 
verdensforbunds råd 2017-2024. 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Det må påregnes å dekke utgifter til deltakelse på årlige rådsmøter. 
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