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Som et ledd i forberedelsene til LVFs 12. generalforsamling i Namibia i mai 2017 avholdes 

regionale samlinger for felles koordinering og forberedelse. Den svenske kirke var vertskap 

for LVFs europeiske samling, og stiftsgården Åkersberg i Höör skapte en god ramme. To fra 

hver kirke/delegasjon ble invitert. Den norske kirke var representert ved preses Helga 

Haugland Byfuglien og professor Harald Hegstad, i tillegg til undertegnede, som medlem av 

forberedelsesgruppa. Siden Kirkemøtet ble avsluttet samme dag som denne samlingen 

begynte, gikk vi glipp av blant annet generalsekretærens innledningsforedrag og 

åpningsgudstjenesten hvor erkebiskop Antje Jackelén prekte.  

 

Innhold 

Innholdsmessig var samlingen preget av:  

a) et ønske om å «høste av erfaringer og prosesser» som er gjort siden sist 

generalforsamling  

b) innledninger og refleksjoner rundt generalforsamlingens hoved- og undertema 

c) fokus på regionale utfordringer  

d) fokus på Namibia og selve generalforsamlingen  

Hovedforedraget var ved rev. Rüdiger Noll som ga oss en god og oppdatert oversikt og 

refleksjon over europeiske utfordringer i vår tid, med vekt på økonomiske, politiske og sosiale 

forhold og kirkens rolle. Mye av arbeidet ble gjort i grupper som var satt sammen på tvers av 

de tre regionene; Norden, sentral-vest og sentral-øst. Disse fungerte bra, det var god ledelse 

og rapportering. Den russiske representanten i min gruppe hadde flere viktige påminnelser om 

at LVFs Europa-region er større enn EU. 

Helga Haugland Byfuglien ledet flere sesjoner og var med som respondent etter 

hovedforedraget. Jeg hadde en innledning på Human Beings – not for Sale, med vekt på 

globale ulikhetsperspektiver og kirkenes respons. LVF hadde invitert en biskop fra en av 

vertskirkene for å innlede om Namibia, Bishop Burgert Brand fra the Evangelical Lutheran 

Church in Namibia (ELCIN-GELC). Han og hans kone Ute Brand ga et godt bilde av den 

sosiale og kirkelige konteksten. Dette fungerte bra. Samtidig ble vi minnet om at tysk/finsk 

misjon, kolonialisering samt LVFs rolle også har skapt sår, som noen bærer den dag i dag. En 

særlig nyttig sesjon var generalsekretærens gjennomgang av timeplanen for 

generalforsamlingen, dens struktur og agendapunkter. Dette bør kunne brukes for vår nordisk 

samling også. 

Det ble noe diskusjon i gangene om et felles message, hvilken funksjon og status den skulle 

ha, om den var nødvendig etc. Også vår lille norske gruppe stilte vi spørsmål. Et kort message 

får gjerne karakter av å være dårlig gjennomarbeidet og en opplisting av viktige anliggender. 

Blant flere bidro Harald Hegstad til at message ble forbedret på flere punkter, og 

sluttproduktet ble greit. 

https://www.lwfassembly.org/sites/default/files/resources/LWF%20Pre-

Assembly%20Europe%20Final%20Message.pdf 

 

https://www.lwfassembly.org/sites/default/files/resources/LWF%20Pre-Assembly%20Europe%20Final%20Message.pdf
https://www.lwfassembly.org/sites/default/files/resources/LWF%20Pre-Assembly%20Europe%20Final%20Message.pdf


Nominasjoner 

Et av formålene for Pre-Assembly er å koordinere de samlede nominasjonene fra kirkene til 

LVFs nye råd og se til at disse stemmer i forhold til LVFs bestemmelser. Dette var en 

krevende øvelse. I kort; dette har vi ikke klart å koordinere godt nok mellom kirkene før 

samlingen. Bortsett fra Den evangelisk-lutherske frikirke, som denne gangen får den ekstra 

ungdomsdelegaten, hadde alle de andre medlemskirkene nominert kvinner. To måtte byttes ut 

for å få til minst 40%. Det endte med at danskene byttet ut Ulla Bidstrup med Henrik 

Stubkjær. Og det ble lagt et press på oss i Den norske kirke om å bytte til en mannlig 

kandidat. Det betyr at Kjetil Drangsholt blir kandidat i stedet for Kristine Sandmæl. Vi hadde 

trodd at Finland skulle bytte, men det var et ganske unisont ønske om å støtte deres kandidat 

som har spilt en viktig rolle blant annet i forbindelse med the self-understanding- prosessen, 

noe som vil bli videreført. Svenska kyrkan ble også «vernet», da det er deres tur til å ha 

visepresident-vervet, og ingen ønsket å trekke i tvil Antje Jackeléns kandidatur. 

Når vi omsider, og etter ekstra møter, var i havn med en kjønnsbalansert kvotering, viste det 

seg at ungdomskvoten på drøye16 % heller ikke var bra nok. Vi tenkte at vi var så nær 20 % 

vi kunne, og at det ble utlignet med for eksempel sentral-vest med sine 26 % ungdommer. 

Men «minst 20 %» ungdom er et prinsipp man ikke vil fravike. Dette er nedfelt i LVFs 

statutter, og noe den nordiske regionen har insistert på i forhold til regioner med 

«eldre/mannstunge delegasjoner». Vi klarte ikke å lande dette helt. Saken må bli løst innen 

møtet for nordiske delegasjoner i Oslo 3.-4. april. Neste gang må vi ha en bedre prosess på 

dette, med flere kandidater og bedre konsultering kirkene i mellom, på forhånd. 

 

Avslutning 

Som medlem av forberedelsekomiteen er jeg vel ikke den rette til å bedømme om det var en 

vellykket Pre-Assembly. Men jeg tror at samlingen etter forutsetningene fungerte tålelig bra. 

Svenska kyrkan hadde lagt forholdene godt til rette som lokalt vertskap. Åkersberg var et 

utmerket sted å være, en times togreise fra Kastrup. Det viktigste tror jeg er å bli tunet inn på 

generalforsamlingen både faglig og mentalt. Det å ha en anledning til å treffe europeiske 

kolleger, ha åndelig fellesskap og drøfte viktige temaer sammen skaper et fortrinn og en 

forventning. En viktig oppgave i tiden fram til mai er å skape en god kommunikasjonsbro til 

alle dem som ikke var på denne samlingen.  

Se ellers egen infoside med mer info og bilder (legg merke til den kjente kirken i headingen!): 

https://www.lwfassembly.org/en/europe-pre-assembly 

 

Vedlegg: Final Message fra LVFs europeiske Pre-Assembly 
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