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Sammendrag 
 
Den 13. generalforsamlingen til Det lutherske verdensforbund (LVF) finner sted i 
Krakow, Polen, 13.-19. september 2023. Den norske kirke kan sende seks delegater i 
henhold til kriterier fra LVF. Til sammen vil det være 355 delegater fra de 148 
medlemskirkene. I tillegg vil det være rådgivere, gjester og personer i andre 
kategorier til stede, men uten stemmerett.  
 
Oppnevningen av delegater til økumeniske generalforsamlinger skjer i Kirkerådet 
etter forslag fra Mellomkirkelig råd (MKR). Fristen LVF har satt, er 31. mai.  
 
MKR behandlet saken på sitt møte 10.-11. mai, og Bispemøtet foreslo en delegat fra 
biskopene på sitt møte 18. mai.  Ut fra dette foreslås det for Kirkerådet å oppnevne 
seks delegater. Varadelegatene skal ikke meldes inn til LVF før ved eventuelle forfall 
senere. 
 
Hvilke av de seks delegatene som foreslås som medlem av LVFs råd, er noe MKR vil 
ta stilling til på et senere tidspunkt. Den norske kirke har også anledning til å foreslå 
presidenter i LVF. Saksorienteringen redegjør for hvorfor MKR ikke foreslår 
presidenter. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet oppnevner følgende personer til delegater til LVFs generalforsamling 
2023: 
 

1. Kristine Sandmæl, Mellomkirkelig råds leder     
 (vara: Kjetil Drangsholt, Mellomkirkelig råds nestleder) 
 

2. Kristin Gunleiksrud Raaum, Kirkerådets leder 
 (vara: Karin-Elin Berg, Kirkerådets nestleder)  



  
 
3. Preses Olav Fykse Tveit  
 (vara: Biskop Kari Mangrud Alvsvåg)  
    
4. Nora Antonsen, leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg (ungdom)  
 (vara: Thomas Raadin Iversen, nestleder av Den norske kirkes 
 ungdomsutvalg) 
    
5. Are Markku Tjikkom, samisk representant (urfolk, ungdom) 
  (vara: avklares senere i samråd med Samisk Kirkeråd) 
 
6. Tron Fagermoen, leder av Teologisk nemnd  
 (vara: avklares senere i samråd med MKR/AU) 

 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 

Sammendrag 
 
Den 13. generalforsamlingen til Det lutherske verdensforbund (LVF) finner sted i 
Krakow, Polen, 13.-19. september 2023. Den norske kirke kan sende seks delegater i 
henhold til kriterier fra LVF. Til sammen vil det være 355 delegater fra de 148 
medlemskirkene. I tillegg vil det være rådgivere, gjester og personer i andre 
kategorier til stede, men uten stemmerett.  
 
Delegater 
I brev av 1. mars (vedlagt) redegjør generalsekretær Anne Burghardt for kriteriene 
for nominasjoner i medlemskirkene. Disse er forankret i LVFs statutter, antall 
medlemmer i kirkesamfunnene, balanse mellom regionene samt fordeling på kjønn 
og alder. Ved en delegasjon på seks bes Den norske kirke å sørge for at kvotene 40 % 
menn, 40 % kvinner og 20 % ungdom (mellom 18-30 år på tiden generalforsam-
lingen finner sted). Det vises også til at delegatene ikke skal være i slekt, og at 
ungdom(mer) som er en del av Global Young Reformers Network, gjerne kan 
nomineres som del av delegasjonen. Disse er vi i ferd med å nyrekruttere nå. En 
utfordring er at med seks delegater vil prosentandelen gå under 20 % med bare én 
ungdom, med to vil prosentandelen være 33 %. 
 
Det er naturlig at MKRs leder er en del av delegasjonen, samt Kirkerådets leder eller 
en annen folkevalgt fra Kirkerådet, en biskop, minst en ungdom og en 
urfolkrepresentant. Delegasjonen bør avspeile et kirkefaglig mangfold og ha en 
balanse mellom lek og geistlig. Det bør også tilstrebes en viss geografisk spredning. 
Det bør være et mål med 50-50 kjønnsbalanse. 
 
Ut fra disse kriteriene og hensynene vedtok Mellomkirkelig råd på sitt møte 10.-11. 
mai å foreslå følgende delegater: 
 

1. Kristine Sandmæl, Mellomkirkelig råds leder     
 (vara: Kjetil Drangsholt, MKRs nestleder) 



  
 

2. Leder eller et annet folkevalgt medlem av Kirkerådet  
 (vara: Et folkevalgt medlem av KR)  
 
3. En biskop med vara (foreslås av Bispemøtet i mai)     
  
4. Nora Antonsen, leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg (ungdom)  
 (vara: Thomas Raadin Iversen, nestleder av DnkU) 
    
5. Samisk representant: Are Markku Tjikkom (urfolk, ungdom) 
 (vara: Fastsettes av Samisk kirkeråd) 
 
6. Tron Fagermoen, leder av Teologisk nemnd  
 (vara: Avklares: Person med akademisk og diakonalfaglig kompetanse) 

 
 
Etter MKRs møte har Bispemøtet avklart at preses Olav Fykse Tveit foreslås som 
delegat, med biskop Kari Mangrud Alvsvåg som vara. Det er også avklart at 
kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum foreslås som delegat med nesteleder i 
Kirkerådet, Karin-Elin Berg, som vara. 
 
Det er kun delegatene (ikke vara) som skal meldes inn til LVF innen 31. mai. Pr. i dag 
er det ikke avklart hvem som blir vara til delegat nr. 5 og 6, men dette kan avklares 
på et senere tidspunkt. 
 
 
LVFs råd 
Den norske kirke skal også nominere én kandidat til LVFs råd. Rådet består av 48 
medlemmer samt presidenten og to komitéledere. I perioden fram til neste 
generalforsamling er Den norske kirkes rådsmedlemmer Kjetil Drangsholt og Jacob 
Breda Antonsen. Antonsen ble «overtatt» fra Frikirken etter at han skiftet kirke-
samfunn. Han hadde en ungdomsplass, som de nordiske kirkene har på omgang. 
 
Fristen for å avgjøre Den norske kirkes kandidat til det nye rådet er senere, men vi 
må sikre at flere av delegatene kan være aktuelle for rådet. Erfaringsmessig er det 
viktig å ha flere kandidater til rådet, da sammensetningen i Norden også må fylle 
visse kriterier, og det vil måtte bli en viss «forhandling» om Nordens samlede gruppe 
av rådsmedlemmer.  
 
Presidenter 
LVFs visepresident for Norden velges av rådet blant de nye rådsmedlemmene. Helga 
Haugland Byfuglien hadde dette vervet før nåværende Antje Jackelén. Det er derfor 
ikke naturlig at Den norske kirke, men enten Danmark eller Island, får denne 
posisjonen nå. 
 
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Økonomiske kostnader til deltakelsen dekkes på neste års budsjett. 
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