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Referat fra Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité 9. 

oktober 2013 på Kirkens Hus, Oslo 

   
Til stede:   
 

Fra Frikirken: Kari-Lisbeth Kjus, Arnfinn Løyning og Terje Solberg 

 

Forfall: Arvid Hunemo 

 

Fra MKR/AU: Kjetil Aano (leder MKR/LVFs nasjonalkomité), Kjetil Drangsholt, Erling J. 

Pettersen og Andreas Henriksen Aarflot  

 

Forfall: Eleanor Brenna og Cathrine Waaler Halstensen  

 

Andre: Helga Haugland Byfuglien (visepresident, LVFs råd), Larry Miller (Global Christian 

Forum) og Sven Oppegaard  

 

Observatører: Anne-Grete Larsen (KN), Raag Rolfsen (Areopagos), Jeffrey Husby (NMS) og 

Rolf Gunnar Heitmann (Den Norske Israelsmisjon) 

 

Forfall: Representantene fra Den Norske Tibetmisjon, Normisjon, Norges KFUK-KFUM, 

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og Sjømannskirken 

 

Fra sekretariatet: Einar Tjelle (ass. generalsekretær, MKR) og Knut Hallen (Samarbeid 

Menighet og Misjon) 

 

 

Møtet ble ledet av Kjetil Aano.  

 

 

Sak 01/13: Godkjenning av innkalling og Referat fra forrige møte Nasjonalkomiteen 

18. september 2012 

 

Godkjent. 

 

 

Sak 02/13: Kort runde fra medlemmene og observatørene  

 

Frikirken: 

- Ventes snarlig dom i rettsaken mot NLM og Frikirken vedr. ansvar for overgrep ved 

internatskolen på Taiwan. 

- En ny trosopplæringsplan utviklet; fokus på hvordan menigheten kan styrke hjemmet i 

trosopplæringen.  

- Ny gudstjenesteliturgi er nylig ferdigstilt.  

- Pilotprosjekt om/med misjonale menigheter. 

 

Kirkens Nødhjelp: 

- Samarbeid med LVF og lokale partnere inne i Syria, og i flyktningleirer utenfor landet. 

Vanskelig sikkerhetsmessig. Fokus på vann, sanitær og hygiene. 

- Viktig at kirkene er med i det humanitære bidraget. Kan være viktig også i forhold til 

fredsarbeid. 

- KN har fått TV-aksjonen 2014 med fokus: «Vann til én million» - tilgang til vann, sanitær 

og hygiene. 
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- Spent på den nye regjeringens bistandspolitikk. Fornøyd med signaler om at Statens 

pensjonsfond utland (SPU) skal investere mer i fattige økonomier i sør. 

- Deltar aktivt på KVs generalforsamling i Busan. Nytt strategiarbeid i gang 

 

Samarbeid Menighet og Misjon:  

- Seminar om Misjon i kontekst, knyttet til LVF, avholdt i Thailand. Fire etniske grupper 

representert sammen med vår lutherske søsterkirke. 

- Et hovedspørsmål: Hva i din kultur blir bekreftet/utfordret av den kristne tro?  

- Workshop i mai neste år i Mekong Mission Forum, et LVF-forum som Den lutherske 

kirken i Thailand deltar i. Muligens deltakelse fra Norge. 

- SMM-styret besøkte Det økumeniske senteret, inkludert LVF, i Genève i vår. Nyttig og 

viktig at vi kjenner til det KV og LVF gjør, samt vice versa. Opplevde en lyttende og 

konstruktiv holdning til hvordan misjonsorganisasjonene jobber. Jeffrey Husby (NMS), 

Jørn Lemvik (Digni) og Berit Hagen Agøy (MKR) planlegger besøk dit i januar. 

 

Israelsmisjonen: 

- Samarbeid med en luthersk kirke i Ungarn, med kursdag om antisemittisme. Samarbeid 

med blant annet biskop Fabiny (LVFs visepresident for Øst-Europa). 

- Bekymring for økende antisemittisme i flere regioner. 

- Vanskelige samarbeidsrelasjoner i forhold til den finske partnerorganisasjonen Finnish 

Evangelical Lutheran Mission (FELM) vedr. ulik praksis/syn på homofilt samliv.  

 

NMS: 

- Fokus på strategi og planarbeid, med et viktig rådsmøte i høst. 

- Seminar om religionsfrihet 18.10. på Misjonshøgskolen, Stavanger.  

- Situasjonen i Mali har stabilisert seg, og NMS er tilbake, men ikke i nord. 

- Politisk og sosial turbulens flere steder.  

 

Areopagos: 

- Oppfordring til forbønn for fader Paulo, kidnappet i Syria. 

- Dialogsentrene utvides; nytt prøveprosjekt i Sarpsborg.  

- Ønsker å starte en prosess hvor vi skal ut fra kontorene og tenke/praktisere på «gateplan», 

der hvor vi jobber og møter folk. 

 

Den norske kirke: 

- «Message» fra LVF-konferanse i Helsinki, med blant annet fokus på reformasjonsjubileet 

og samlivsetikk, ble delt ut. 

- Seminar 3. desember om From Conflict to Communion, et nytt katolsk-luthersk 

dokument, knyttet til en «Commemoration» av reformasjonsjubileet 2017. Turid Karlsen 

Seim som er medlem av kommisjonen, holder hovedforedraget. 

- Seminar 4. desember om Luther og religionsteologi. Besøk fra LVF, Genève. 

- Mye diskusjon om KVs Kirkeuke for fred i Palestina og Israel. Vi bør få til en bedre 

kommunikasjon på dette neste år. 

 

 

Sak 03/13: Global Cristian Forums arbeid og utfordringer til en norsk og nordisk 

kontekst og LVFs rolle i dette 

 

Denne saken foregikk på engelsk og var viet besøket fra sekretær Larry Miller fra Global 

Christian Forum (GCF). 

 

Larry Miller var tidligere leder av Menonittenes verdenskonferanse og var i flere år sekretær 

sammen med Sven Oppegaard i dialogprosessen mellom LVF og menonittene. Denne 
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prosessen foregikk fram mot LVFs generalforsamling i Stuttgart 2010, hvor forsoningen 

mellom lutheranere og menonitter var en viktig hendelse. Miller benyttet anledningen til å 

takke for norske bidrag til dette.  

 

Vedlagt til referatet finnes en lengre presentasjon av GCF som Miller tok utgangspunkt i. 

Under følger derfor bare et kort sammendrag: 

 

Global Christian Forum (GCF) ble initiert av KV i 1998. Daværende generalsekretær Konrad 

Raiser så behovet for et rom hvor mange flere kristne kunne møtes enn dem som formelt 

hører til under KVs egen struktur. Særlig burde broer bygges til evangelikale, urfolks- og 

karismatiske grupper. Det som forener, er «An open space wherein representatives from a 

broad range of Christian churches and inter-church organisations, which confess the triune 

God and Jesus Christ as perfect in His divinity and humanity, can gather to foster mutual 

respect, to explore and address together common challenges.. » (Our Unfolding Journey with 

Jesus Christ: Reflections on the Global Christian Forum Experience, linjene 67-70). 

 

Miller understreket at GCF har en komplementær rolle ift. til KV og andre råd. Det viktigste 

er å invitere til «trygge arenaer» hvor ulike kristne, særlig ledere, kan møtes og dele sine 

troshistorier. GCF søker en balanse i sine møter hvor 50 % ikke er med i «den økumeniske 

bevegelse», og 50 % er med. GCF har vist en unik evne til å favne bredt og skapt 

inspirerende møtepunkter de siste 15 årene. Det har skapt optimisme. 

 

Momenter fra samtalen: 

 

- GCF har en forpliktelse til å være funksjonell («useful») heller enn institusjonell; og 

særlig til å være et møtested for dem som ikke har møtepunkter, eller har fordommer. 

- GCF utfordrer til å «ta med impulsene hjem» og lage regionale fora og møtesteder. 

- Det kan være fare for gjentakelser ved at det «bare er trosfortellinger». Det er også behov 

for å komme videre til felles utfordringer. 

- To temaer:  

a) Proselyttisme er en av de vanskeligste sakene. Særlig er de historiske kirkene 

skeptiske til de nye evangelikale/karismatiske kirkene. 

b) Evangelisering; for mange er det viktig at dette eksplisitt settes på agendaen. Behov 

for sensitive prosesser på slike temaer. 

- Nytt globalt forum-møte planlegges i 2016 i Latin-Amerika. Nye regionale initiativ til 

«forum» må komme «nedenfra». 

- Den katolske kirken (ved Enhetsrådet PCPCU) «eier» GCF like mye som andre 

kirkestrukturer. Synes vi ser en viktig og økende støtte fra denne kirken. 

- Trolig er GCFs samtalemetode anvendbar ift. vanskelige dialoger også internt i kirkene 

(jf. krevende diskusjoner om Midtøsten og samlivsspørsmål). 

- «Å være luthersk er å være økumenisk» heter det i LVFs strategi. Det utfordrer oss til å 

delta aktivt i slike sammenhenger. 

- Det som var krevende men viktig i dialogen mellom lutheranere og menonitter, var å gå 

fra min historie til vår (felles) historie. Miller utfordret oss: Kan dere bidra til at 

reformasjonsjubileet 2017 kan bli en arena «fra min historie» til «vår historie?» 

 

 

Sak 04/13: Rapport fra Det lutherske verdensforbunds rådsmøte 2013  

 

Helga Haugland Byfuglien orienterte fra rådsmøte i Genève i juni. Fra rapporten ble det 

fokusert på: 
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A. Forberedelsene til Reformasjonsjubileet i 2017 

Hovedtema blir «Liberated by God’s Grace», men også flere undertemaer kan være 

meningsfulle for oss å bruke. Kjell Nordstokke er valgt inn som leder av komiteen som 

planlegger LVFs neste generalforsamling i Namibia 2017. Generalforsamlingen vil være 

et høydepunkt for jubileet. Men mye må selvsagt skje regionalt og lokalt framover.  

 

Fra samtalen: 

- Viktig med et tydelig oppgjør med antijødiske skrifter i årene framover.  

- Vi må ikke bli selvutslettende ift. dette jubileet. 

- Viktig med et positivt fokus på hva Luther har betydd og bidratt med, særlig i 

nordeuropeisk kultur og samfunnsliv. 

- Vi bør finne gode arenaer for ulike perspektiver framover. Det globale, økumeniske 

og barn/unge-perspektivet er særlig viktig. 

 

B Samlivsspørsmål og relasjoner mellom kirkene. 

- Saken er vanskelig for mange og tok mye oppmerksomhet, men det kom en 

enstemmig uttalelse fra rådsmøtet (jf. rapporten). 

- Det ble i samtalen påpekt at bruddet mellom Mekane Yesus-kirken og Evangelical 

Lutheran Church of America/Svenska Kyrkan illustrerer spenninger også i det norske 

kirkelandskapet. 

- Uansett synspunkt bør vi ha respekt for nyanser og ulike syn. Det er også ulike 

oppfatninger av samlivsetikk innad i Mekane Yesus-kirken. 

- Jo vanskeligere tema, desto viktigere med møtesteder og gode prosesser. 

- Folk på begge sider i denne saken kjenner på smerte. Kan vi få til en genuin prosess 

hvor smerten tas på alvor? 

- Et viktig spørsmål: Hvilken vekt har dette temaet ift. til lutherske kjernespørsmål og 

verdier? 

 

 

Sak 05/13: Hvordan styrke eierskapet vårt til LVF? 

 

Vi hadde en kort samtale om hvordan vi kan styrke eierskapet vårt til LVF: 

 

- Det er mye viktig og spennende på LVFs dagsorden. Det som er krevende, er ofte broen 

til menighetene. Dette har gjerne med kapasitet å gjøre. 

- Viktig å tilpasse materiell til vår kontekst. Mye verdifullt er i bruk fra gode 

ressursdokument som Misjon i kontekst, og Diakoni i kontekst. 

- «Accompaniement in Mission»: Å synliggjøre bilaterale relasjoner i LVF-fellesskapet 

kan vi bli bedre til, og også bruk av linker til søsterkirker i LVF. 

- En felles oppgave er å synliggjøre LVFs store bidrag i humanitært arbeid, ikke minst i 

flyktningarbeidet. 

- Vi bør med stolthet vise til vårt store globale LVF-fellesskap på 70 millioner. 

- Få menigheter, proster, bispedømmer og organisasjoner til å linke til og bruke LVFs nye 

nettside http://www.lutheranworld.org/ og nyhetsbrev. En ressursside på 

reformasjonsjubileet kan bli viktig framover for å dele ideer. 

 

Neste møte i LVFs Nasjonalkomité: Onsdag 1. oktober 2014 kl. 15-18. 

 

 

Vedlegg: Our Unfolding Journey with Jesus Christ: Reflections on the Global Christian 

Forum Experience 

http://www.lutheranworld.org/

