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Sammendrag 
 
Mye av arbeidet i LVF er i stor grad preget av forberedelsene til generalforsamlingen 
neste år og reformasjonsjubileet. Til det første er det en egen sak til dette rådsmøtet 
som også skal til Kirkerådet og Kirkemøtet (se MKR 25/16).  
 
Også LVFs rådsmøte i Wittenberg i juni var preget av generalforsamlingen og 
reformasjonsjubileet, men også på en særlig måte flyktningsituasjonen i vår tid og 
LVFs respons på denne. For oppdatert informasjon om reformasjonsjubileet i 
Norge; se www.reformasjon2017.no 
 
Ingvild Bjørnøy Lalim skriver om Young reformers: Det er spennende å følge med på 

hvordan delegatene jobber på ulike måter over hele verden. Det jobbes med tematikk frem mot 

generalforsamlingen, i mer og mindre formelle forum. På fredag skal det være nettmøte om det 

allmenne prestedømmet. Jeg og Andreas jobber på vår front her frem mot UKM spesielt, 

samtidig som vi deltar på ulike måter via nettet. UKM skal ha en kjempespennende sak om det 

å være reformator i dag. Dette er Global Young Reformers generelt også veldig opptatt av. 

Diskusjonen vil blant annet dreie seg om hvordan vi kan utruste mennesker til å være 

reformatorer i kirken i dag. 
 
Høstens store begivenhet blir reformasjonsmarkeringen som finner sted 31. 
oktober i Lund, Sverige. Denne markeres som en økumenisk begivenhet hvor både 
pave Frans fra Den katolske kirke og president i LVF Munib Younan deltar. Se artikkel 
og informasjon fra LVF.  
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd 

MKR 26/16 
Oslo, 4.-5. oktober 2016 

http://www.reformasjon2017.no/


  

For annet og løpende arbeid anbefales LVFs Facebook og hjemmesider 
www.lutheranworld.org 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd tar saken og Referat fra møte i LVFs nasjonalkomité 1. juni 2016 og 
Rapport fra Rådsmøte i Det lutherske verdensforbund, Wittenberg, (14.)15.-21.6.16 til 
orientering.  
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