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Saker i de økumeniske organisasjonene 

Det lutherske verdensforbund (LVF)  

 

Sammendrag  

 
LVF har siden 1948 drevet Augusta Victoria-sykehuset i Øst-Jerusalem. Dette er i dag en 

hjørnestein for helsetjenester for Vestbredden og Gaza, særlig når det gjelder 

kreftbehandling og diabetes. Sykehuset er i dag i en meget vanskelig økonomisk situasjon 

på grunn av at PA ikke har betalt inn det de skylder for betaling av pasienter. (Se link til 

pressemelding ovenfor). Generalsekretær utdyper dette på MKR-møtet. 

 

Accompany in Mission heter det i LVFs strategi, og det kan også ha en krevende 

økonomisk side: Vår palestinske søsterkirke, ELCJHL, har vedvarende økonomiske 

problemer, noe rådet har blitt løpende orientert om. Samtidig er det en presset søsterkirke 

med viktige nøkkelroller og store ambisjoner. Sammen med LVF og flere andre partnere i 

COCOP er det viktig å følge utviklingen nøye.  

 

LVFs diakoniprosess «Reforming Community Diakonia in Europe», som to norske 

deltakere har vært med på, har utviklet rapporten «Seeking Conviviality». Med 

utgangspunkt i diakonale erfaringer og praksis i en europeisk kontekst, er det utviklet 

refleksjoner og verktøy som særlig fokuserer på det å leve sammen på tvers av ulikheter. 

Rapporten reflekterer også lutherske innfallsvinkler, behovet for å utfordre urettferdige 

strukturer samt lytte til de ressursene som finnes i «samfunnets ytterkanter». 

 

LVF vedtok på sist rådsmøte en «Gender Justice Policy». Denne var ikke helt klar før 

forrige MKR-møte, og rådet ba om å få denne tilbake på dette møtet. Det er første gang 
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LVF lanserer en slik policy som er laget med forankring i LVFs selvforståelse, og med en 

bibelsk og luthersk forankring. LVFs Gender Justice Policy skjerper bevisstheten om 

LVF-fellesskapets felles «reise» i forhold til inkludering og deltakelse. Den tar 

utgangspunkt i ti grunnleggende prinsipper og formulerer noen verktøy for metodologi og 

implementering. Den norske kirke har vedtatt en strategiplan for kjønn og kirke (2009-

2014) som nå skal revideres. LVFs nye policy kan være en ressurs inn i dette arbeidet. 

Generelt er flere av aspektene fra LVF reflektert inn i prosesser, som f.eks. KM-vedtaket 

på begynnelsen av 90-tallet i etterkant av «Det økumeniske kvinne-tiåret». Samtidig kan 

Gender Justice Policy utfordre enkelte tilbakeslag i Dnk. Dnks engasjement rundt saken 

bør også reflektere vårt medansvar for krevende runder andre steder i LVF-fellesskapet. 

Det vil være ønskelig med innspill fra MKR om bruk i vår setting. 

 

Av møter framover kan nevnes LVFs rådsmøte som finner sted i Indonesia i juni. 

Agendaen for møtet er ikke klar. 

 
Nordisk økumenisk kvinnekomité (NEKK) og WICAS i Norden (Women in Church and 

Society, LWF) er aktivt med under Nordisk Kvinneforum, som samler ca. 15 000 kvinner 

i Malmø www.nf2014.org. En skisse over det kirkelige programmet er vedlagt. 

 

Vedlagt er også til foreløpig orientering en invitasjon til LVFs kirkelederkonferanse for 

Europa, som denne gangene er lagt til Trondheim i mai neste år, med visepresident og 

preses Helga Haugland Byfuglien som vertskap.  
 

 

 

Forslag til vedtak 
 

1. MKR tar følgende saker til orientering: 

 

- Pressemelding Augusta Victoria  

- Seeking Conviviality  

- Gender Justice Policy 

- European LWF Church Leadership Consultation mai 2015 i Trondheim 

- Nordisk Forum, Malmø, 12.-15. juni 2014 – New Action on Women’s Rights 

- Rapport fra møte i LVF World Service-komiteen, Bossey, 27.-28. januar 2014  

- Rapport fra prosessen med “Seeking Conviviality – Re-forming Community 

Diakonia in Europe 

 

 

2. MKR har følgende innspill til bruk av LVFs Gender Justice Policy i vår kontekst: 

 

 

http://www.nf2014.org/


 

 

 

 


