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Referat fra møte i nasjonalkomiteen for Det lutherske verdensforbund (LVF) 1. 

juni 2016 på Kirkens hus  

Til stede fra Dnk: Kristine Sandmæl (leder), Ingvild Bjørnøy Lalim, Marianne Brekken, Erling 

Pettersen, Kjetil Drangsholt, Harald Hauge, Kjell Nordstokke, Helga Haugland Byfuglien, Jenny 

Skumsnes Moe, Vidar Kristensen, Berit Hagen Agøy, Knut Hallen og Einar Tjelle (ref) 

Til stede fra Frikirken: Anne Nordvoll, Arvid Hunemo, Terje Solberg 

Øvrige: Jeffrey Huseby (NMS) ,Raag Rolfsen (Areopagos), Ørnulf Steen (Sjømannskirken), Anne-

Grete Larsen (Kirkens Nødhjelp), Jan Christian Kielland (KFUK-KFUM) 

Kristine Sandmæl ledet møtet og åpnet med utgangspunkt i 1. Joh 3,1-3. 

 

Sak 01/16:  Referat fra møte 20. oktober 2015 

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 02/16:  Orientering om det kommende LVF-rådsmøtet i juni i Wittenberg  

- Rådsmøtet er i stor grad farget av reformasjonsjubileet og forberedelsene til generalforsamlingen 

2017. 

- Generalsekretær Martin Junge får gode tilbakemeldinger på sitt arbeid. 

- En av sakene som er i prosess, er LVFs bærekraft og organisering i årene som kommer. Her er 

det ulike tanker og kulturforskjeller.  

- LVF er, i likhet med KN, medeier i ACT Alliance. Det kan være viktig med dette som tema på et 

senere møte. 

 

Sak 03/16:  LVFs generalforsamling 2017 og forberedelse 

- Fra Dnk er det nominert 7 delegater og fra Frikirken 1. I tillegg er det noen fra administrasjonen.  

- Er det «fritt fram» for misjonsorganisasjoner og andre å komme? Det bør være en nordisk dialog 

om policy på dette. Dette bør gjøres med fintfølelse og i en aktiv dialog med LVF. Generelt er det 

en stram økonomi rundt generalforsamlingen og en begrenset lokal kapasitet. 

- Norsk/nordisk forberedelse: Vi tar sikte på en kort første felles (Frikirken og Dnk) samling 27. 

oktober i tilknytning til neste nasjonalkomitémøte samt en lengre vårsamling etter at 

sakspapirene er kommet. Dette blir 3.-4. april i Oslo (bestemt dato etter møtet vårt), og vil delvis 

være en felles nordisk samling. 
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I tillegg vil Dnks kirkemøte ha generalforsamlingen som egen sak for å forankre dette godt i 

Dnks øverste organ. Generalsekretær Martin Junge er invitert til KM i januar. 

Umiddelbart etter KM vil det være et Europeisk PreAssembly i Malmø, Sverige, 31.1.-3.2., men 

her er kun to representanter fra hver kirke invitert.  

- Global Young Reformers tar aktive grep i forhold til forberedelse, nært knyttet til blant annet 

steward-programmet. 

- Studiedokumentene er viktige som bakgrunn for generalforsamlingen, blant annet det tilsendte 

«The Self-Understanding of the Lutheran Communion» som Dnk har kommet med en 

høringsuttalelse til. Enhet som både gave og oppgave og begrepet «Costly unity» er viktige. 

Enheten utfordres også når vi stenger grensene for flyktninger. LVF har gått veien fra 

«Federation» til «Communion». Krevende for flere kirker å forholde seg til. Problemer er skapt i 

noen bilaterale relasjoner. LVF har vært konstruktiv «in between» i disse prosessene. 

Nasjonalkomiteen hadde her en samtale om synet på likekjønnet samliv som en utfordring, 

relatert til det nylige vedtaket fra Dnk som åpner for en liturgi for likekjønnet ekteskap. For 

Frikirken er denne posisjonen krevende. Vi hadde en respektfull dialog om våre ulike posisjoner 

her. 

 

Sak 04/16:  Status for arbeidet med reformasjonsjubileet 

Prosjektleder i Kirkerådet Vidar Kristensen innledet og henviste til www.reformasjon2017.no, som 

er felles for Dnk og Norges Kristne Råd. Han utfordret alle til å bidra aktivt inn med program. NB! 

Se nettsiden for mer info. Noen momenter: 

- Søndag 29. januar på Kirkemøtet 2017 vies reformasjonsfeiringen. Generalsekretær Martin 

Junge er invitert og har en viktig rolle. 

- 31.10.17 blir det en stor økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen.  

- Høsten 2017 har fire temagudstjenester knyttet til LVF og reformasjonsjubileet. 

- I Bergen blir det Lutherfestdager i mars 2017 https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-

2017/arrangementer/bergen-som-reformasjonsby/ 

- Det er en rekke seminarer, bokproduksjoner, fasteaksjon knyttet til tema, etterutdanningsplaner 

osv., se nettsiden. 

- Pave Frans kommer sammen med LVFs ledere president Munib Younan og 

generalsekretær Martin Junge til Norden på reformasjonsdagen 31.10. Det blir en 

økumenisk liturgi i Lund domkirke, Sverige (kun for inviterte), basert på fellesrapporten Fra 

konflikt til felleskap. Umiddelbart etterpå deltar de på et stort arrangement på Malmø stadion, 

hvor blant annet en avtale mellom Caritas og LVF World Service skal undertegnes. Dagen vil bli 

historisk, for påmelding og mer info, se http://www.lund2016.net/ 

 

http://www.reformasjon2017.no/
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/arrangementer/bergen-som-reformasjonsby/
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/arrangementer/bergen-som-reformasjonsby/
http://www.lund2016.net/
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Sak 05/16:  Informasjon fra kirkene og organisasjonene 

Frikirken: Jubileum til høsten; «Frikirkens misjonsarbeid 100 år». Spisset fokus; stadig å nå 

unådde; Tyrkia (relasjonsplan), Jordan (jobber med syriske flyktninger) Japan; store utfordringer, 

vanskelig brudd med Kinki-kirken. Fokus på misjonale menigheter. Snu fokuset utover. Satse på 

trosopplæring. Viktig sommerarrangement; Visjon 2016 på Fredtun folkehøgskole, med grønn profil 

og over tusen deltakere.  

Skuffelse og sårhet i forhold til Dnks vedtak om likekjønnet vigsel (se over). Har en sak i 

synodestyret om homofili. 

Frikirken ble utfordret på hvordan Mellomkirkelig råds engasjement i Palestina og Israel blir omtalt 

i Frikirkens blad.  

NMS: Inviterer til viktig kirkelederkonferanse i høst med 25 ledere. Man ønsker å arbeide med 

strukturene i NMS og måten organisasjonen fremstår på.  

Bekymret for hvordan Missourisynoden opererer i flere samarbeidsland, blant annet på Madagaskar. 

I Mali er det fremdeles en krevende sikkerhetssituasjon. Kirken i Thailand er nesten doblet på få år. 

Areopagos: Lutheran Theological Seminary (LTS) i Hong Kong sliter med rekruttering og 

økonomi. Forbønn og omsorg trengs. Et positivt samarbeid mellom Hong Kong LTS og Sigtuna i 

Sverige. 

Kirkens Nødhjelp: Kjetil Aano er valgt som ny styreleder. Ny strategi; Faith in Action. Redde liv. 

Økt samarbeid med religiøse aktører. KNs dilemma; billigere og bedre med lokale aktører og 

partnere, samtidig som disse aktørene har mindre tilgang på penger. Levert søknad om ny 

rammeavtale med NORAD. Samarbeid med Mellomkirkelig råd og Svenska Kyrkan om 

tema/workshop etc. på urettferdighet, knyttet til LVFs generalforsamling. 

Sjømannskirken: Det er lov å både glede seg og kjenne på skuffelse over KMs vedtak om 

likekjønnet ekteskap. Steen mente biskopene har gått foran på en god måte. Sjømannskirken 

arbeider i svært ulike kontekster. Vil være en livsnær kirke som skaper rom for tro og 

samfunnsengasjement. Tre nøkkelbegreper: Livsnær. Oppsøkende. Omsorgsfull. I forhold til 

reformasjonsplaner; ta gjerne kontakt, særlig med hovedkontoret i Bergen (mars-arrangementene) 

og sjømannskirkene i Berlin og London. 

KFUK-KFUM: Har fått midler til animasjons-/filmsnutter om Luther. 

 

LVF Global Young Reformers Network: To viktige perspektiver; a) myndiggjøre ungdom i deres 

virkeligheter b) tenke stort på hvordan unge mennesker kan være reformatorer i dag. Internasjonalt; 

nettverksbygging; her er sosiale medier viktige. Norge: Jobber gjennom Ungdommens kirkemøte, 

Ufung, Spekter og flere viktige arenaer. 

Samarbeidsråd menighet og misjon: LVFs Mekong Mission Forum: Flere av SMM-

organisasjonene jobber i Mekong-deltaet. Temaer; jobber for å bli selvberget, skape enhet og 
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luthersk identitet i sin kontekst, good governance og kirkevekst. SMM bidrar aktivt til flere 

reformasjonsarrangementer og seminarer. 

 

Sak 06/16:  Øvrige orienteringssaker 

Som et ledd i forberedelsen til generalforsamlingen neste år, inviterer LVF til misjonskonsultasjonen 

I am not ashamed of the Gospel – Contemporary mission in global Christianity, 16.-19. november i 

Genève . Dette vil gi en god mulighet for å gjennomtenke og reformulere misjonsengasjementet. Les 

mer om dette her: https://www.lutheranworld.org/content/contemporary-mission-global-christianity 

 

Neste møte i LVFs nasjonalkomité: 27. oktober kl. 15-18 på Kirkens hus, hvor siste del av møtet blir viet 

forberedelse til LVFs generalforsamling.  

 

https://www.lutheranworld.org/content/contemporary-mission-global-christianity

