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I Bjørgvin bispedømme er det tre lister ved bispedømmerådsvalget i 2019: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen
Folkekirke. Listene er presentert alfabetisk. Kandidatene på
hver liste er presentert i prioritert rekkefølge.

Bønnelista

Bønnelista vil videreføre de bibelske
verdiene Den norske kirke ble tuftet
på som følge av den Lutherske reformasjonen. Kirken må ledes av Guds
Ord og Ånd, og alle avgjørelser samsvare med Bibelen.

Vi ønsker optimalt selvstyre lokalt,
der råd og medlemmer får bibelforankret trosopplæring og kursing i
menighetsbygging, i å leve som Jesu
etterfølgere og spre evangeliet.

Kirken skal oppmuntre alle i menigheten til å tjene Herren etter den
enkeltes gaver og forutsetninger.

Vi ønsker en fornyet kirke av lemmer
som har Jesus som Herre, og som
søker Gud og Hans vilje gjennom
bønn og tilbedelse.

Se kandidatene på
www.bonnelista.no

Øyvind Skartveit

5

6

1

7

8

9

Solaug Anita
Apelthun Sæle

f. 1951, økonomisjef,
Fjell.
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John Eivind
Warvik

f. 1994, pioner/tømrer,
Ortnevik.
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e
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Anne Kristine
Torvik Christiansen
f. 1954, vernepleier,
Fjell.

Ønsker du mer informasjon?
se kirkevalget.no

Magdalena
Steinhovden

f. 1947, pensjonert
sykepleier, Naustdal.

Stig Bruun

Stein Oltedal

f. 1952, pensjonert
prest, Naustdal.

f. 1992, student,
Tysnes.

f. 1968, økonom,
Rådal.

Jan Frank Leirkar
Christiansen

f. 1952, pensjonert
vernepleier, Fjell.

Anna Helena
Bruun

f. 1974, regnskapsfører,
Rådal.

Nominasjonskomiteens liste

Det er en nominasjonskomité som har
satt opp listen. Nominasjonskomiteen er
valgt av representanter fra menighetsrådene, med ett medlem fra hvert prosti.
Listen er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i
bispedømmet og forslag fra medlemmene i nominasjonskomiteen.

Det er videre lagt vekt på at en skal
representere en bredde i hva kandidatene mener i aktuelle kirkelige
spørsmål.

Listen representerer ingen organisasjon
eller interessegruppe. Sammen vil vi
arbeide til det beste for den lokale
kirken.

Den enkelte kandidat presenterer seg
selv på nominasjonslisten.no
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f. 1948, pensjonist,
Nordsida i Nordfjord.

Turid Fjose

Andreas Skjelde

f. 1993, student,
Slettebakken.

Vemund Atle
Øiestad

2

f. 1969, overlege,
Voss.

Per Hilleren
3

4

f. 1959, bonde,
Stedje.

Mali Smemo
Hjemdal
f. 1973, rådgiver,
Etne.

Gerhard August
Hansen

f. 1951, pensjonist,
Os.

5

Daniel Kydland
f. 1997, student,
Knarvik.
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Madli Kvamme
Hannisdal

f. 1950, pensjonist,
Osterøy.

7

Åpen folkekirke

Vi som står på listen til Åpen folkekirke vil
at Den norske Kirke skal videreutvikles
som en åpen og demokratisk kirke som
frimodig forkynner det glade evangelium
om Jesus.

Videre vil vi arbeide for en kirke som er
åpen for alle, som fremmer menneskeverdet og som motarbeider diskriminering.
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Harald Berge
Breistein

f. 1956, daglig leder,
Åsane.
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Liv Oddlaug
Skaaheim

f. 1948, pensjonist,
Førde.
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f. 1950, pensjonist,
Bergen.

Nora Sætre
Baartvedt

f. 1994, teologistudent, Voss.

f. 1997, student,
Sveio.

Line Berggreen
Jacobsen
f. 1986, rådgiver,
Bergen.

Oddny Irene
Miljeteig
f. 1954, komitéleder, Bergen.

Eiel Holten

Ingrid Grimstad
f. 2000, student,
Stord.

8

9

10

Runar Larsen

Kristian Slettebø
f. 1989, revisor,
Bergen.

Karl Johan
Kirkebø

6

f. 1968, seniorrådgiver, Bergen.

f. 1962, rettleiar,
Leikanger.

Erik Torp Nilssen

8

Arve Kjell Uthaug
f. 1967,
administrasjonssjef,
Frekhaug.

7

Se ellers www.apenfolkekirke.org for
fullstendig valgprogram.

Leif Steinar Alfsvåg

f. 1959, fagseksjonsleder, Stord.

Åse Kongsvik
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12

13

f. 1947, pensjonist,
Førde.

Torill Jørgensen
Frøise

f. 1972, gruppesekretær,
Askøy.

Håkon GlatvedPrahl
f. 1956, journalist,
Alversund.

Marit Melvær
Berge

f. 1952, pensjonist,
Florø.

Christian Emil
Haugen
f. 1990, student,
Bergen.

Therese Nesse
Mokkelbost

f. 1973, administrasjonskonsulent, Bergen.

Ann Elisabeth
Tveit
f. 1972, lærer,
Bergen.

Godt å vite om valget
Hvem kan stemme?

Hva gjør kirkemøtet?

Medlemmer av Den norske kirke har stemmere fra det året de fyller 15 år. Du må være
døpt for å være medlem i Den norske kirke.
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemmere ved Kirkevalget i 2019.

Kirkemøtet er «kirkens stor ng», og det øverste
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispedømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet
bestemmer ordninger og liturgier, og i den
kommende perioden vil det bli vik ge saker
om kirkens organisering.

Når og hvor er det valg?
Kirkevalget blir avholdt 8. og 9. september
2019, sam dig med kommunestyre-/ fylkesngsvalget. Kirkevalget nner sted i et lokale
nær det o entlige valget. Du kan også forhåndsstemme fra 10. august. Alle med stemmere får i august et valgkort i posten med
informasjon om hvor og når de kan stemme.
Hvem kan du stemme på?
Du stemmer på kandidater l menighetsrådet
og l bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandidatene blir valgt for en periode på re år. Ved valg
l menighetsråd er det de este steder bare en
valgliste. I valget l ny bispedømmeråd er det i
Bjørgvin bispedømme tre lister å velge mellom.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet lse er prester og er
arbeidsgiver for disse og enkelte andre.
Det arbeider for samordning av det kirkelige
arbeidet i de mange menighetene i bispedømmet. Medlemmene i bispedømmerådene
utgjør Kirkemøtet.
Hva gjør soknerådet?
Arbeidet l menighetsrådet spenner over
mange tema. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, lse nger,
gudstjenester, miljø og re erdighet, omsorg,
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst og
næring l kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Se hvem som s ller l valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no

Slik går du frem når
du skal stemme
Kirkevalget er to valg. Valg l
menighetsråd og valg l bispedømmeråd og Kirkemøtet.
I alle valglokaler skal det være
e et sted der du i enerom og
use kan velge de stemmee sedlene du vil ha og gjøre
endringer. De e kan for
eksempel være et valgavlukke eller et eget rom.

Ønsker du mer informasjon?
se kirkevalget.no

I avlukket

Hos valgfunksjonæren

stemmesedlene du
1 vilVelgbruke,
én per valg.

må vise legi masjon.
4 Du
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Du kan stemme ved e
eller begge valg.
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i valgurnen.

