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Rapport nr. 13/2017 

 

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

2017 
v/Kjetil Dragsholt og Berit Hagen Agøy   

 

Dagen etter at Det lutherske verdensforbunds (LVF) generalforsamling i Windhoek var avsluttet, 

samlet det nye rådet seg til et kort dagsmøte. Fra Den norske kirke deltok nyvalgte rådsmedlem 

Kjetil Dragsholt og generalsekretær Berit Hagen Agøy. Frikirkens rådsmedlem var dessverre 

ikke tilstede i Namibia. 

 

Det var en lett og god stemning under møtet, folk var inspirert og oppløftet etter en svært godt 

gjennomført generalforsamling.  

 

Åpning 

Den nye presidenten, erkebiskop Musa Panti Filibus, fra Lutheran Church of Christ in Nigeria 

åpnet møtet med en kort andakt og velkomst. Han gir et veldig solid inntrykk og framstår som en 

kompetent og inspirerende leder – med lun humor.  

 

Noen av de gjenvalgte rådsmedlemmene delte sine erfaringer fra forrige rådsperiode som en 

innledning til gruppearbeid om roller og forventninger. Generalsekretær Martin Junge er opptatt 

av å klargjøre forståelsen av rådsmedlemmenes rolle og forholdet mellom rådet og Communion 

Office i Genève (LVFs hovedkontor). 

 

Noe av det som kom fram i gruppesamtalene, var relasjonene mellom små og store kirker og 

mellom de ulike regionene. Hvordan balanseres nasjonale, regionale og globale interesser i LVF-

fellesskapet? Det nye rådet var også opptatt av hvorledes de skal bidra til utformingen av LVFs 

nye strategi som skal konkretisere anbefalingene fra generalforsamlingen. Det ble også minnet 

om viktigheten av god informasjonsflyt mellom Genève og rådsmedlemmene. 

 

Formaliteter 

En del formaliteter knyttet til rådsmedlemmenes rolle og gjennomføring av rådsmøtene i LVF 

ble gjennomgått. Referat fra forrige rådsmøte 9. mai 2017 ble godkjent, og også enkelte vedtak 

fra generalforsamlingens siste dag måtte formelt godkjennes av rådet. 

 

Valg  

Dette var den viktigste saken på dette møtet. Rådet valgte en Ad-hoc nominasjonskomité som la 

fram forslag på visepresidenter, komitéledere og andre medlemmer av «Meeting of Officers». De 

foreslo også fordeling av rådsmedlemmene i komiteer. 

 

Nye visepresidenter: 

• Africa: Rev. Dr Jeannette Ada Maina, Evangelical Lutheran Church of Cameroon 

• Asia: Ms Desri Maria Sumbayak, The Indonesian Christian Church 

• Central Eastern Europe: Archbishop Urmas Viilma, Estonian Evangelical Lutheran 

Church 

• Central Western Europe: Pröpstin Astrid Kleist, Evangelical Lutheran Church in 

Northern Germany 

• Nordic Countries: Archbishop Antje Jackelén, Church of Sweden 

• Latin America and the Caribbean: Rev. Dr. Nestor Friedrich, President, Evangelical 

Church of the Lutheran Confession in Brazil 
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• North America: Presiding Bishop Elizabeth A. Eaton, Evangelical Lutheran Church in 

America 

 

Valgene var i tråd med forslag fra regionene. 

 

Nye komitéledere: 

• Finance Committee: Oberkirchenrat Olaf-Johannes Mirgeler, Evangelical Lutheran 

Church in Northern Germany 

• Committee for World Service: Bishop Henrik Stubkjaer, Evangelical Lutheran 

Church in Denmark 

• Committee for Theology and Public Witness: Rev. Dr. Robin Steinke, Evangelical 

Lutheran Church in America 

• Committee for Mission and Development: Rev. Yonas Yigezu Dibisa, President, The 

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus 

• Committee for Communications, co-chairs: Rev. Karla Steilmann, Evangelical Church of 

the River Plate (Argentina), og Mr.  Johanan Celine Valeriano, Lutheran Church in the 

Philippines 

• Standing Committee for Constitution and Membership: Ms. Ranjita Borgoary, Northern 

Evangelical Lutheran Church (India) 

• Ad-hoc Committee for Advocacy and Public Voice: Ms. Vera Tkach, Federation of 

Evangelical Lutheran Churches in Russia and Other States 

 

Vi merker oss at erkebiskop Antje Jackelén tar over for biskop Helga Haugland Byfuglien som 

visepresident for Norden, og at biskop Henrik Stubkjær fra Danmark er blitt leder for Committee 

for World Service. Han er godt kvalifisert til dette som tidligere leder av Folkekirkens Nødhjælp. 

 

Nominasjonskomiteen kom ikke i havn med forslag til rådsmedlemmenes fordeling på komiteer. 

Det var en ganske rotete og kritikkverdig prosess under møtet. Endelig fordeling ble gjennomført 

på mail etter møtet.  Kjetil Dragsholt ønsket seg i utgangspunktet til Committee for World 

Service, men endte til slutt i Committee for Mission and Development. Dette er en svært viktig 

komité for samarbeidet mellom LVF og medlemskirkene, så det er flott at Den norske kirke er 

representert der. 

 

Arbeid med ny strategi 

LVFs nye strategi for årene 2019-2024 skal behandles av rådet på dets neste møte sommeren 

2018. Endelig godkjenning skjer mot slutten av 2018. Strategien skal konkretisere og prioritere 

signaler og vedtak fra årets generalforsamling. Noen av uttalelsene og vedtakene fra 

generalforsamlingen vil inngå i strategien, andre vil følges opp på andre måter. 

På dette møtet ble det gitt en orientering om strategiprosessen, og det var ingen innsigelser til 

forslaget fra administrasjonen. Medlemskirkene skal konsulteres underveis i arbeidet med ny 

strategi. 

 

Oppfølging av saker fra forrige rådsmøte 

• Budsjettet for 2018 ble formelt vedtatt. Finjustering gjøres av Meeting of Officers i 

november når en har bedre oversikt over endelige inntekter for 2018-. De siste årene har 

LVFs budsjetter vært i balanse. 

• PriceWaterhouseCoopers ble engasjert for å revidere 2017-regnskapet. 

• Tidligere har det vært foreslått å flytte LVFs hovedkontor ut av Genève pga. de høye 

kostnadene i byen. Denne saken ligger på is. 
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• Det ble også gjort formelle godkjenninger – uten noen diskusjon - av noen dokumenter 

som det utgående rådet hadde ferdigstilt (Terms of Reference LWF Council, 

Understanding Membership in the LWF Council og LWF Code of Conduct for Members 

of Governance regarding Sexual Explotation and Abuse, Abuse of Power, Fraud and 

Corruption. 

 

Neste møter: 

Meeting of Officers:  04.-06.12.2017; 27.06.2018 og 20-28.11.2018 

Council Meeting:  28.06.-03.07.2018 i Genève 

 


