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Sammendrag 
 
I dette møtet får vi digitalt besøk av LVFs generalsekretær Martin Junge. Han 
begynte i sin tjeneste november 2010 og slutter formelt som generalsekretær på 
Reformasjonsdagen 31. oktober 2021. Junge har vært prest i – og også leder for – the 
Evangelical Lutheran Church i Chile. Han er LVFs første generalsekretær fra Latin-
Amerika. Før han ble generalsekretær, arbeidet Martin Junge i flere år som område-
ansvarlig for Latin-Amerika og Karibien for LVFs Department for Mission and 
Development.  
 
Junge har mottatt flere priser for sitt arbeid. Han har besøkt Norge og Den norske 
kirke flere ganger, sist under Kirkemøtet i Trondheim 2017, som også var en feiring av 
500 års-jubileet for reformasjonen. Se program og Martin Junges preken og hilsen her. 
 
I møtet vil vi be generalsekretær Martin Junge om en oppdatering på arbeidet i LVF og 
komme med noen personlige refleksjoner på hvordan LVF har beveget seg de siste ti-
årene og tanker om veien videre. Det er også en anledning for rådet til å takke ham for 
hans mangeårige tjeneste. 
 
 
Noen øvrige saker: 

LVFs visepresident for Nord-Amerika, Presiding Bishop Elizabeth A. Eaton, kom nylig 
med en påskehilsen til medlemskirkene i LVF:  

«Of course, we live in a world where this vision is not universally apparent. Yes, we still 
“see in a mirror dimly”. But God has made us a proleptic people. So beloved, with 
newly opened eyes, let us be bold to say, “Christ is risen. Christ is risen, indeed! 
Hallelujah!” Les hele hilsenen her.  

 
Visepresident for LVF i Norden, erkebiskop Antje Jackelen, inviterte til et regionalt 
møte 19. mars. Dette skulle vært et fysisk møte i Lund, Sverige, men foregikk 
digitalt. Av innholdet ble det mye preget av korona-situasjonen i medlemskirkene. 
Rådsmedlem Jacob Breda Antonsen ga rapport fra Den norske kirke. Det var også 
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informasjon om LVF-prosjektet Churches in times of change og pilotprosjektet på 
dåp ved professor Harald Hegstad. Mer om prosjektet og vårens dåps-webinarer finnes 
her: https://churchesintimesofchange.org/ 
Videre var det orienteringer om aktuelle saker og prosesser i LVF og LWF Young 
Reformers. 
 
Rådgiver i Bispemøtet Thomas Berbom har sagt ja til å sitte i styringsgruppa for 
«Theologcal Education and Formation» i LVF. Hovedhensikten med dette 
nettverket er å styrke teologisk utdannelse på tvers av LVF som «Communion». 
Prosjektet involverer både faglige institusjoner og medlemskirker. Dette vil ventelig 
knytte sterkere gjensidige bånd mellom LVF og våre teologiske institusjoner. 
 
LVF har flere medlemskirker i Myanmar og følger nøye med på den tragiske 
utviklingen siden militærkuppet. LVF har fordømt på det sterkes volden mot 
demonstranter og oppfordrer medlemskirkene til å be om fred og for folket i Myanmar. 
Les mer her. 

Nylig fikk vi nyheten om at Biden-administrasjonen starter opp igjen støtten til 
LVFs sykehus Augusta Victoria i Øst-Jerusalem. Vår søsterkirke i USA, ELCA, 
har vært med å trykke på for å få dette på plass igjen. Støtten har vært frosset av 
Trump-administrasjonen siden 2018. Svært viktig behandling for pasienter fra Vest-
bredden og Gaza vil nå bli vesentlig styrket. Det har vært en særs kritisk periode, også 
på grunn av covid-19. 

LVFs rådsmøte 18.-23. juni skulle egentlig vært holdt i Roma, men vil avholdes 
som et digitalt møte. Ansettelse av ny generalsekretær vil ventelig skje her. 
 

 

Forslag til vedtak 
 
1. Mellomkirkelig råd tar saken til orientering. 

 
2. Mellomkirkelig råd vil takke Martin Junge for deltakelsen og innledningen i møtet 

og ønsker å takke ham og gi anerkjennelse for en mangeårig og dyktig ledelse av 
LVF. Den norske kirke ønsker ham Guds velsignelse de siste månedene i tjenesten 
og på veien videre.  
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