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Supplerende oppnevning av kandidater til LVFs 
generalforsamling 2023 
 
 

Sammendrag 
 
Det lutherske verdensforbund (LVF) har bestemt at Norden-regionen skal få 25 
ekstra delegater til generalforsamlingen i september. Fordelingen er avgjort mellom 
de nordiske medlemskirkene, og Den norske kirke tilbys fire-fem ekstra delegater.  
 
Den samiske delegaten som Kirkerådet oppnevnte i sak 55/22 har trukket seg, og det 
er behov for en nyoppnevning. Det gjensto også å oppnevne et par varamedlemmer. 
 
Kirkerådet oppnevner delegater til økumeniske generalforsamlinger, etter anbefaling 
fra Mellomkirkelig råd. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet foretar følgende endringer i oppnevningen av delegater til 

generalforsamlingen i Det lutherske verdensforbund: 
 

Sara Ellen Anne Eira erstatter Are Markku Tjihkkom 
vara: Oddvin Leine Bientie  
 
Marius Timmann Mjaaland oppnevnes som vara for Tron Fagermoen 
 
Kirkerådet delegerer til Bispemøtet å oppnevne vara for Olav Fykse Tveit  
og Kari Mangrud Alvsvåg. 

 
2. Kirkerådet oppnevner følgende nye delegater til generalforsamlingen til Det 

lutherske verdensforbund: 
 

1. Helge S. Gaard     vara: Haakon Kessel 
2. Kari Mangrud Alvsvåg vara: Kari Veiteberg 
3. Harald Skoglund Dahler vara: Tobias Brodersen 
4. Berit Hagen Agøy  vara: Einar Tjelle 
 



  

Saksorientering 
 

Bakgrunn  
 
LVF informerte i brev av 18. januar 2023 om at medlemskirkene i den nordiske 
regionen får 25 ekstra delegater til generalforsamlingen i september. Dette skyldes et 
behov for å oppnå balanse mellom antall delegater fra store og små medlemskirker 
og mellom de ulike regionene. På grunn av interne forhold i LVF, ble denne 
avgjørelsen ikke tatt med da medlemskirkene ble bedt om å oppnevne delegater. 
 
Kirkerådet fattet følgende vedtak i KR-sak 55/22: 
 
1. Kristine Sandmæl vara: MKRs nestleder, Kjetil Drangsholt 
2. Kristin Gunleiksrud Raaum vara: KRs nestleder, Karin Elin Berg 
3. Olav Fykse Tveit vara: Kari Mangrud Alvsvåg 
4. Nora Antonsen (ungdom) vara: Thomas Raadin Iversen 
5. Tron Fagermoen  vara: Avklares senere i samråd med   

           MKR/AU 
6. Are Markku Tjihkkom  

(samisk representant)   
vara: Avklares senere i samråd med SKR 

 
Etter at vedtaket ble fattet, har Mellomkirkelig råd skiftet nestleder, slik at Oddny 
Miljeteig nå er vara for Kristine Sandmæl. 
 
Are Markku Tjihkkom har trukket seg og foreslås erstattet av leder av Samisk 
kirkeråd Sara Ellen Anne Eira. Nestleder Oddvin Leine Bientie foreslås som vara.  
 
Medlem av Teologisk nemnd og professor ved Det Teologiske Fakultet, Marius 
Timmann Mjaaland, foreslås som vara for Trond Fagermoen. 
 
Biskop Kari Mangrud Alvsvåg foreslås nå som ekstra delegat, noe som innebærer at 
preses Olav Fykse Tveit trenger en ny vara. I samråd med Bispemøtet foreslås det at 
biskop Kari Veiteberg bli vara for både Fykse Tveit og Mangrud Alvsvåg. 
 
Ekstra delegater 
Fordelingen av de 25 ekstra delegatene mellom de nordiske medlemskirkene ble 
drøftet på et nordisk forberedelsesmøte 26.-27. januar. Det ligger an til en slik 
fordeling: Sverige får syv, Norge, Danmark og Finland fire til fem hver og Island en 
til to. Frikirken kan få en til to om de ønsker. 
 
Det er krevende at tilbudet om ekstra delegater kom så sent. Det er ikke budsjettert 
for ekstra delegater, og det krever også nye demokratiske oppnevningsprosesser. 
Diverse kvoter må opprettholdes i den utvidede delegasjonen. 
 
Den første responsen på ekstradelegater var derfor noe avventende og litt kritisk, 
men Sverige, Finland og Danmark bestemte seg for å oppnevne ekstra delegater. De 
vil oppgradere rådgivere for delegasjonene til delegater. I tillegg vil andre som 
allerede er på generalforsamlingen, i ulike oppdrag, bli gitt delegatstatus. Det kan 
også bli nødvendig å oppnevne noen nye. Denne løsningen bidrar til å holde ekstra 
utgifter på et minimum. 
 
Det foreslås at Den norske kirke legger seg på samme linje som våre nordiske naboer. 
Dersom Den norske kirke har ti delegater, må minst to være ungdommer, og det må 
være minst fire av hvert kjønn. Det bør også være en balanse mellom ordinerte og 
leke. 



  
Forslag til nye delegater: 
 

1. Helge S. Gaard vil delta på generalforsamlingen i egenskap av 
generalsekretær for NMS. Gaard er tidligere prost i Den norske kirke og har 
solid erfaring fra internasjonalt arbeid. 
Haakon Kessel fra NMS foreslås som vara. NMS betaler utgiftene.    

 

2. Kari Mangrud Alvsvåg. Det er ønskelig at en av de nye biskopene deltar, og 
hun er Bispemøtets representant i Mellomkirkelig råd. Dette foreslås i samråd 
med Bispemøtet. Det foreslås å overlate til Bispemøtet å oppnevne hennes vara. 
Utgiftene kan dekkes over biskopens budsjett. 

 

3. Harald Skoglund Dahler (ungdom)  
Dahler studerer praktisk teologi ved MF vitenskapelige høgskole. Han jobber 
også i Høybråten, Fossum og Stovner menighet i Oslo som ungdomsarbeider og 
trosopplæringsmedarbeider.  
Han er medlem og leder av Nord-Hålogaland ungdomsråd og medlem og 
regnskapsfører for Ecumenical Youth Council in Europe. Dahler deltok på 
ungdomssamlingen i forkant av Kirkenes verdensråds generalforsamling i 
Karlsruhe.  
Tobias Brodersen foreslås som vara. Han er medlem av ungdomsrådet i Borg og 
ungdomsleder i Lunner menighet. 
Utgiftene til en ekstra ungdomsdelegat kan dekkes over budsjett for 
ungdomsarbeid. 

 

4. Berit Hagen Agøy er bedt om å være med på generalforsamlingen som 
rådgiver, selv om hun da har gått av som internasjonal direktør. Det foreslås å 
oppgradere henne til delegat. Hennes deltagelse er allerede lagt inn i budsjettet.  
Einar Tjelle foreslås som vara. Også han er lagt inn i budsjettet som rådgiver 
under generalforsamlingen. 

 
Hele delegasjon blir da slik: 
 
1. MKRs leder Kristine Sandmæl   vara: MKRs nestleder, Oddny  

       Miljeteig 
2. KRs leder Kristin Gunleiksrud Raaum vara: KRs nestleder, Karin Elin Berg 

 
3. SKRs leder Sara Ellen Anne Eira   vara: SKR nestleder, Oddvin Leine 

       Bientie 
4. Preses Olav Fykse Tveit   vara: Biskop Kari Veiteberg 

 
5. Biskop Kari Mangrud Alvsvåg  vara: Biskop Kari Veiteberg 

 
6. Nora Antonsen (ungdom)   vara: Thomas Raadin Iversen 

 
7. Harald Skoglund Dahler (ungdom)  vara: Tobias Brodersen 

 
8. Tron Fagermoen    vara: Marius Timmann Mjaaland 

 
9. Helge S. Gaard     vara Haakon Kessel 

 
10. Berit Hagen Agøy     vara: Einar Tjelle 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Utgiftene forutsettes dekket av vedtatt budsjett for 2023. 
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