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Saker i de økumeniske organisasjonene 

Det lutherske verdensforbund (LVF)  

 
På reformasjonsdagen 31. oktober 2016 skal det holdes en felles katolsk-luthersk 

minnemarkering for reformasjonen. Markeringen skjer i Lund i Sverige, og pave Frans 

vil lede den sammen med presidenten i LVF biskop Munib Younan og generalsekretær i 

LVF Martin Junge. Markeringen vil være et uttrykk for tilnærmingen som har skjedd de 

siste 500 årene, og særlig de siste 50 årene med formell dialog mellom Vatikanet og 

LVF. LVF ble for øvrig dannet i Lund i 1947. I tillegg til en økumenisk gudstjeneste i 

Lund domkirke vil det bli flere andre arrangementer. Som en oppfølging av «Fra konflikt 

til fellesskap», er det utarbeidet en «Common Prayer», som vil bli brukt ved denne 

anledningen. Det er naturlig at denne oversettes og benyttes også i en norsk kontekst. 

 

LVF er medarrangør på et seminar ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, 10.-13. 

mars, med tema "Transformative Readings of Sacred Scriptures: International Christian-

Muslim Consultation on Hermeneutics". Konsultasjonen vil blant annet drøfte de hellige 

skriftene som viktige referansepunkter for troende, og hvordan disse og åpenbaringer 

tolkes i dag. Temaer som «den andre», nåde, gender og miljø/klima-etikk vil bli drøftet. 

MKR gir noe støtte til seminaret. 

 

I forkant av kommende rådsmøte i LVF, i Wittenberg i juni, arbeides det blant annet 

med en midt-evaluering av LVFs strategi 2012-2018. Teologisk nemnd vil komme med 

et høringssvar på Self-Understanding of the Lutheran Communion (tilsendt tidligere). Det 

har også blitt arbeidet med dokumentet Projecting a sustainable LWF and its Communion 
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Office (tilsendt tidligere), gjennom blant annet Meeting of Officers og et eget nordisk møte 

og notat på administrasjonsnivå. Dette er tre prosesser som også er viktige for den 

kommende generalforsamlingen. 

 

Fra MKRs side planlegger vi en forberedelsesdag til høsten for delegasjonen til 

kommende års generalforsamling i Namibia. Det vil også være en europeisk Pre 

Assembly i begynnelsen av februar neste år. Det samarbeides med Kirkens Nødhjelp om 

en søknad til NORAD eller Utenriksdepartementet om støtte til side events/sørdeltakelse 

på generalforsamlingen. 

 

Vintermånedene og økt voldsnivå er kritiske for syriske flyktninger. LVF fortsetter med å 

styrke sitt hjelpearbeid gjennom Word Service: 

https://www.lutheranworld.org/news/conditions-syrian-refugees-worsen . Sammen med 

andre aktører har LVF bidratt til et posisjonspapir om hva som trengs, avlevert i forkant 

av den store giverlandskonferansen i London i februar. 

Se også vedlagt Rapport fra møte i komitéen for World Service, Beit Jala, Palestina 27.-

29.1.2016 fra komitémedlem Jenny Skumsnes Moe 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Mellomkirkelig råd tar saken og følgende dokumenter til orientering: 

 

Joint Common Prayer: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation 

in 2017 

 

NGO Joint Position Paper: Supporting Syria and the Region  

 

Rapport fra møte i komitéen for World Service LVF, Beit Jala, Palestina 27.-29.1.2016 
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