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

 

Mye av aktivitetene de siste – og de kommende – månedene har den forestående 
generalforsamlingen i sikte: 
 
LVF arrangerte en misjonskonsultasjonen i Genève i november med tema «Not ashamed 
of the Gospel - Consultation on Contemporary Mission”. Fagpersoner/ansvarlige for 
misjon i medlemskirker og misjonsorganisasjoner ble invitert, og fra Norge var 
Normisjon, NMS og MKR/SMM representert. 
 
Det historiske Kirkemøtet i januar var koplet både til reformasjonsjubileet og hadde en 
egen sak om LVF og den kommende generalforsamlingen. Generalsekretær Martin 
Junge bidro med både preken i Nidarosdomen (se lenke), et eget foredrag om LVF samt 
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en tale under festforestillingen. En fristilt folkekirke ble slik koplet til det globale 
kirkefellesskapet på en god måte. 
 
LVFs europeiske Pre-Assembly fant sted i Höör, Sverige, i begynnelsen av februar. To fra 
hver kirke var invitert. Rapport ligger vedlagt. 
 
En viktig sak på Pre-Assembly var å koordinere og avklare en samlet nominasjon av 
kandidater til LVFs nye råd som formelt velges under generalforsamlingen. På forhånd 
visste vi at fem av seks medlemskirker hadde nominert kvinner, og at det kun var èn 
ungdom under 30 år. LVFs statutter sier at det skal nomineres «minst 40 % av hvert 
kjønn, og minst 20 % ungdommer». For å kunne få denne kabalen til å gå opp, måtte 
halvparten av kirkene endre sine kandidater. Den norske kirke har valgt å bytte ut sin 
kandidat Kristine Sandmæl med Kjetil Drangsholt for å komme kravet om kjønnsbalanse 
i møte. De to det gjelder, ble kontaktet i løpet av samlingen for avklaring. 
 
Neste gang må de nordiske kirkene være bedre koordinert og forberedt, ved for eksempel 
å nominere flere kandidater. Norden har selv vært med på å bestemme kvoterings-
reglene, blant annet for å unngå at andre regioner er representert med f.eks. «kun eldre 
menn». 
 
Som det går frem av protokollen fra siste MKR/AU-møte, har vi foreslått Dr. Musa Panti 
Filibus fra Nigeria som neste presidentkandidat i LVF. Selv om ikke vi har lansert en 
kvinnelig kandidat, har vi også gitt LVFs generalsekretær et signal om at MKR gjerne ser 
en kvinne som neste president i LVF.  
 
En økumenisk konsultasjon i Sigtuna samlet representanter fra kirker og organisasjoner 
fra 23 land. Den satte fokus på økende ulikhet og diakoni for «sosial beskyttelse». Fra 
Den norske kirke møtte Kjell Nordstokke, Atle Sommerfeldt og Einar Tjelle, samt tre fra 
Kirkens Nødhjelp. MKR har vært med i loopen i forberedelsene, mens Kirkens Nødhjelp, 
Svenska Kyrkan og Bread for the World var hovedarrangører. Refleksjoner fra 
konsultasjonen og sluttrapporten (vedlagt) er viktig for blant annet MKR og KNs planer 
for «Human Beeing not for Sale»-dagen under LVFs generalforsamling.  
 
Ingvild Bjørnøy Lalim som er med i LWF Global Young Reformers Network, skriver: 
 

I disse dager ferdigstilles prosjektrapportene fra de nesten 300 delegatene i Global 
Young Reformers Network. Prosjektbeskrivelsene ble skrevet høsten 2015, 
gjennomført 2016, og rapportene skrives i disse dager. Fra oss i Norge har det vært 
særlig viktig å trekke frem samarbeidet med Ufung inn mot UKM, som førte til et 
viktig vedtak fra UKM16 med viktige utfordringer til mange av kirkens sektorer.  
 
Samtidig som rapportene ferdigstilles, lever diskusjonene og samtalene videre på nett 
og i lokale grupper. På Facebook-gruppen (som har litt over 1 500 medlemmer) legges 
informasjon om møter, samlinger, diskusjoner og andre eventer ut til inspirasjon og 
drøfting. Mange er selvfølgelig opptatt av reformasjonsmarkeringen og hvordan den 
er relevant i dagens samfunn - i ulike kontekster.  

 
Vedlagt ligger også en rapport fra vårt medlem i LVFs World Service-komité (WS), 
Jenny Skumsnes Moe. Hun understreker blant annet at WS må følge nøye med på de nye 
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politiske trendene og et uoversiktlig bistandslandskap. Med den nye presidenten i USA 
er man f.eks. usikker på amerikanernes støtte til Augusta Victoria-sykehuset i framtiden. 
Til tross for ny akkreditering for tre år, kreves et særlig fokus på stabil finansiering. 
Flyktningarbeid er særlig viktig, og med den krevende situasjonen som har oppstått med 
ny høyredreining og stengte grenser for flykninger, har LVF, sammen med KV og ACT, 
sendt ut et flyktningeopprop i januar. https://www.lutheranworld.org/news/lwf-signs-
statement-ecumenical-partners-us-presidential-executive-order-refugees 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
1. Rapportene tas til orientering. 

 
2. Mellomkirkelig råd tar til etterretning at Dnk har måttet endre sin kandidat til rådet i 

LVF på grunn av kvoteringsreglene, og at Kjetil Drangsholt erstatter Kristine 
Sandmæl som kandidat.  
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