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Saker i de økumeniske organisasjonene 

Det lutherske verdensforbund (LVF)  

 

Sammendrag  
 

Det er mye som rører seg i LVF i Genève og rundt om i verden. Fra norsk side har vi 

avholdt vårt årlige møte i LVFs nasjonalkomité, med besøk av Larry Miller fra Global 

Christian Forum, verdens bredeste økumeniske nettverk. Ett av spørsmålene var: 

Hvilken rolle kan LVF spille i en større økumenisk samtale?  

 

Det har også blitt avholdt et årlig «European Regional Expression», denne gang med 

Den evangelisk-lutherske kirken i Finland som vertskap. Blant flere saker ble LVFs 

nye Gender Policy drøftet (se lenke ovenfor). Denne ble vedtatt under rådsmøtet i 

juni, men ikke ferdigstilt før nå i høst. Dette er en policy ikke bare for LVFs egen 

struktur, men ønsker også å utfordre medlemskirkene. MKR legger denne nye 

policyen til orientering for rådet, men bør senere forberede en egen sak på hvordan 

denne utfordrer oss.  

 

Hvordan involvere tydeligere ungdommer i LVF-sammenheng? Et viktig initiativ 

denne høsten er programmet “Young Reformers Network”. Målet er å involvere 

tusener av ungdommer i medlemskirkene i årene fram mot reformasjonsjubileet i 

2017. Innspill fra ungdommer er viktig for å få en «ung profil» på reformasjons-

jubileet. Dnk bør delta i dette, blant annet i en virtuell konferanse i 2014 og en 

storsamling i Wittenberg i 2015. Karen Rubenson i Svenska Kyrkan representerer 

Norden i styringsgruppa for dette. 

 

En LVF-delegasjon med ungdommer fra ulike medlemskirker deltar også under FNs 

klimatoppmøte i Warszawa denne måneden. I forkant av dette ble det også arrangert 

et globalt online-spill «Climate Heroes» om klimaforandringene og advocacy. 
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Dnk/Kirkens Bymisjon er representert i en LVF/CCME-konferanse i Frankfurt om 

romfolket i Europa nå i november. Rapport fra denne kan ventes til neste møte i 

MKR. 

  

Et eksempel fra LVFs World Service sitt omfattende arbeid kan denne gangen være 

fra India. Gjennom mange år har Lutheran World Service India Trust (LWSIT) 

arbeidet med katastrofeberedskap. 2.000 landsbyer særlig i Orissa har blitt kurset. 

Etter den kraftige syklonen Phailin som rammet østkysten i oktober, ble kun 28 

mennesker rapportert døde. Under en tilsvarende syklon i 1999 var tallet 10.000, og 

antakelig langt høyere.  

Forebyggende arbeid fra LVF og andre er viktig. LVF og samarbeidspartnere er sterkt 

involvert i gjenoppbygging og assistanse etter omfattende ødeleggelser av hus, 

avlinger og infrastruktur. Ca. 14 millioner indere ble berørt av syklonen. 

 

 

Forslag til vedtak 
 

1. MKR tar følgende saker til orientering: 

 

Protokoll fra møte i LVFs Nasjonalkomité 9. oktober 2013 

Rapport fra LVFs årlige europeiske møte, Helsinki 

Gender Policy fra LVFs rådsmøte 

 

2. LVF ber om at LVFs Gender Policy blir tatt opp igjen for en diskusjon i rådet på 

neste møte. 

 

 

 

 

 


