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Nytt fra den verdensvide kirke - Det lutherske 
verdensforbund (LVF) 

 
 

For første gang i historien markerte Den katolske kirke og Det lutherske 
verdensforbund reformasjonsdagen sammen med en felles gudstjeneste, 
Commemoration, i Lund domkirke, og Together in Hope på Malmø arena. Pave 
Frans, LVFs president Munib Younan og generalsekretær Martin Junge ledet an. På 
bakgrunn av tiår med dialog, og særlig med «Felleserklæringen om 
rettferdiggjørelseslæren» (1999) og «Fra konflikt til fellesskap» (2013/15) ble det en 
betydningsfull inngang til «reformasjonsåret». De to kirkene signerte sammen en 
felles uttalelse, og det ble også signert en samarbeidsavtale mellom Caritas 
Internationalis og LWF World Service. Les mer i Sven Oppegaards vedlagte artikkel og 
på LVFs nettsider: https://www.lutheranworld.org/news/press-release-rediscovering-
who-we-are-christ 
 
LVFs 12. generalforsamling er kirkemøtesak i januar. Sakspapiret slik det ser ut 
etter behandlingen i MKR og KR, og med innspill fra UKM, ligger vedlagt. 
Generalsekretær Martin Junge vil være til stede på deler av Kirkemøtet. To fra Dnk-
delegasjonen (Byfuglien og Hegstad) representerer Dnk på LVFs European Pre 
Assembly i Höör, Sverige, like etter Kirkemøtet. Ass. generalsekretær er med som 
stab/i planleggingsgruppa. 
 
MKR vil neste år være vertskap for et nordisk forberedelsesmøte i Oslo 3.-4. april.  
 
I forhold til valg av medlemmer til et nytt LVF-råd er det en problemstilling at det kun 
er nominert én mann fra Norden (ungdomskandidaten fra Frikirken i Norge). Dette 
har ikke vært godt nok koordinert, og kvoteringen bør justeres før Pre Assembly. 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd 
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Dnk har mulighet for å nominere en kandidat til presidentvalget i LVF. Det er gjerne 
vanlig at det velges en president som er fra det kontinentet der generalforsamling 
avholdes. Frist for å nominere er 28.2.17. Rådet utfordres til å diskutere om dette er 
ønskelig, og evt. drøfte mulige kandidater. 
 
Nylig arrangerte LVF en misjonskonsultasjon i Genève med tittelen I am not 
ashamed of the Gospel. https://www.lutheranworld.org/content/contemporary-mission-
global-christianity 
Dette er også ledd i forberedelsen til generalforsamlingen. MKR og NMS var 
representert. 
 
LVF var igjen representert på FNs klimatoppmøte i Marrakech i november, 
denne gangen med en ung delegasjon kun fra afrikanske medlemskirker. Det kom 
viktige budskap, blant annet fra Etiopia, et land preget av både klimaendringer og 
unntakstilstand. Biruk Kebede fra LVFs landprogram reflekterer over de onde sirklene 
dette fører til: The link that is missing is that the migration is happening because of 
the hunger. The hunger is happening because of the drought, and the drought is 
happening because of climate change. So it’s time for us to create awareness about 
those correlations and the root causes of climate change. 
https://www.lutheranworld.org/news/connecting-local-global-climate-conference 
 

 

Forslag til vedtak 
 
1. Saken og følgende dokumenter tas til orientering: 

Fellesuttalelsen fra Lund 31.10.16  
Forberedelse til LVFs generalforsamling 2017 (KM-sak) 
Referat fra møte i LVFs nasjonalkomité 22. oktober 2016  
 

2. MKR har følgende innspill til kandidater til presidentvalget i LVF: 
……..  

 
 
 

https://www.lutheranworld.org/content/contemporary-mission-global-christianity
https://www.lutheranworld.org/content/contemporary-mission-global-christianity
https://www.lutheranworld.org/news/connecting-local-global-climate-conference

