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Endring av Den norske kirkes kandidat til LVFs råd 

 

Den norske kirkes to medlemmer i Det lutherske verdensforbunds (LVFs) råd ble valgt 
under siste generalforsamling i Stuttgart, Tyskland, i 2017. Helga Haugland Byfuglien 
og Jenny Skumsnes Moe (den siste på nordisk ungdomskvote) går ut av rådet nå i mai. 
Den norske kirke har vanligvis én plass i rådet.  
 
Det har nylig vært avholdt en Europeisk Pre-Assembly for LVF 31.1.-3.2.17 i Höör, 
Sverige. Fra den norske delegasjonen møtte preses Helga Haugland Byfuglien og 
Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet, foruten Einar Tjelle, MKR, fra 
planleggingsgruppen. 
 
En viktig sak der var å avklare/koordinere med de nordiske medlemskirkene en samlet 
nominasjon fra de av kandidatene til LVFs nye råd som formelt velges under 
generalforsamlingen. På forhånd visste vi at fem av seks medlemskirker hadde 
nominert kvinner, og at det kun var én ungdom under 30 år. LVFs statutter sier det må 
nomineres «minst 40 % av hvert kjønn, og minst 20 % ungdommer». For å kunne få 
denne kabalen til å gå opp, måtte halvparten av kirkene endre sine kandidater. Den 
norske kirke har valgt å bytte ut sin kandidat Kristine Sandmæl med Kjetil Drangsholt, 
for å komme kravet om kjønnsbalanse i møte. De det gjelder, ble kontaktet i løpet av 
samlingen for avklaring. 
 
Neste gang må kirkene være bedre koordinert og forberedt, ved for eksempel å 
nominere flere kandidater. Norden har selv vært med på å bestemme kvoterings-
reglene, for blant annet å unngå at andre regioner er representert med «kun eldre 
menn». 
 
Det nye rådet i LVF blir valgt under generalforsamlingen i Namibia i mai 2017. 
 

I tillegg skal det nevnes at Mellomkirkelig råd har foreslått Dr. Musa Panti Filibus fra 
Nigeria som neste presidentkandidat i LVF. Selv om ikke vi har lansert en kvinnelig 
kandidat, har vi også gitt LVFs generalsekretær et signal om at MKR gjerne ser en 
kvinne som neste president i LVF.  
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tar saken til orientering. 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet KR 01.10/17 

Oslo, 23. mars 2017 


