
 

1 
 

 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

Arkivsak: 17/01508  
   
 
 
Saksdokumenter: 
 
Rapport nr. 13/2017 Berit Hagen Agøy og Kjetil Drangsholt 

Rapport fra rådsmøte i Det lutherske verdensforbund i Windhoek 17. mai 
2017 

 

Rapport nr. 19/2017 Berit Hagen Agøy og Einar Tjelle  
Rapport fra Det lutherske verdensforbunds 12. generalforsamling i 
Windhoek 10.-16. mai 2017  
 

Brev fra generalsekretær Martin Junge, september 2017 
 
 

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

 

 

Sammendrag 
 

Den store hendelsen siden sist er selvsagt LVFs 12. generalforsamling i Windhoek, Namibia. 

Rapporten derfra inneholder signaler, vedtak og vurderinger som vil bli referansepunkter i lang 

tid framover. Nå skal dette gi føringer til LVFs nye strategi som vedtas høsten 2018, og som skal 

gjelde fram mot neste generalforsamling. 

Den norske kirkes nye medlem i LVFs råd er Kjetil Drangsholt, og han ble med i Komiteen for 

misjon og utvikling (Committee on Mission and Development). Vedlagt finnes rapport fra det 

første møtet i det nye rådet. 

Oppsummering av LVFs generalforsamlingen vil også være et tema for en bolk med LVF i vårt 

rådsmøte i Genève.   

Vedlagt er også et hyggelig brev fra generalsekretæren som takker for at Den norske kirke nå 

(omsider) betaler «fare share» medlemskontingent. Det er hyggelig å konstatere etter mange år 

med for lav innbetaling i forhold til hva som ble forventet. Han takker også for solid økonomisk 

støtte fra Norge til generalforsamlingen. 

I tillegg til at LVF har vært opptatt med reformasjonsmarkering og generalforsamling, 

videreføres det løpende arbeidet. Det gjøres et enormt flott arbeid innenfor humanitært 

katastrofearbeid, og LVFs innsats for flomrammede i Nepal nylig er ett av mange eksempler: 

https://www.lutheranworld.org/news/lwf-supports-flood-victims-nepal 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd MKR 13/17 

Genève, 20.-22. september 2017 

https://www.lutheranworld.org/news/lwf-supports-flood-victims-nepal
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Som tidligere anbefalt, håper vi rådet følger med på LVFs nettsider og nyhetsbrev. I Genève vil vi 

for øvrig få møte flere fra staben i LVF.  

 

 

Forslag til vedtak 
 
1. Følgende saker tas til orientering: 

 

• Rapport fra rådsmøte i Det lutherske verdensforbund i Windhoek 17. mai 2017 

• Brev fra LVFs generalsekretær Martin Junge, september 2017 
 

2. Sekretariatet ferdigstiller rapporten fra generalforsamlingen i Det lutherske verdensforbund 
i Windhoek i mai 2017 ut fra de innspill som kom fram i møtet. 
 

3. MKR har følgende innspill til arbeidet med oppfølgingen av LVFs generalforsamling: … 

 

 
 

 

 
 


