
Curriculum Vitae
Personalia
Kari Mangrud Alvsvåg Fødselsår: 1970

Arbeidserfaring

2021-12 ‑ Borg bispedømme
Konstituert biskop

2020-09 ‑ Borg bispedømme
Domprost i Fredrikstad domprosti

2012-05 ‑ Borg bispedømme
Prost
Strategisk ledelse og administrasjon av Søndre Borgesyssel prosti i tråd med tjenesteordning for 
proster. Personalansvar for 21 prester.

2009-08 ‑ 2012-05 Borg bispedømme
Senirorrådgiver. Trosopplæring.
Fagansvarlig for implementering av trosopplæringsreformen i Borg bispedømme. Rådgiver for 
biskopen og for 
bispedømmerådet i fortolkning, utvikling og iverksetting av plan og reglement.

2008-08 ‑ 2009-08 Borg bispedømme
Kapellan i Moss
Vikar for kapellanen i Moss. Menighetsprest og tilsynsprest for Moss fengsel.

2004-08 ‑ 2007-08 Borg bispedømme
Prostiprest
 Administrative oppgaver ved innføringen av prostereformen. Prestetjeneste i hele prostiet.

2002-08 ‑ 2008-08 Tomb vgs og landbruksstudier
Lektor og sosialfaglig rådgiver
Undervisning i religion og etikk. Utvikling av femtimers programfag i kristendom for VGI. 
Sosialfaglig rådgivning.
Stillingen ble kombinert med undervisning på Fredrik II vgs og arbeid som prostiprest i Vestre 
Borgesyssel prosti, derfor overlappende årstall på disse stillingene. Stillingen varierte i størrelse 
fra 50-80%.

2002-08 ‑ 2004-08 Østfold fylkeskommune
Lektor
Undervisning i religion og etikk for VGII, studiespesialiserende retning.

1999-08 ‑ 2002-07 Sjømannskirken. Norsk kirke i utlandet.
Sjømannsprest
Prestetjeneste ved Sjømannskirken i Dubai. Betjente også skandinaver bosatt i Abu Dhabi, 
Kuwait og i Qatar. 

Utdanning

2019-01 ‑ 2019-11 Det teologiske menighetsfakultet
Etterutdanning. Teologi og forkynnelse for høytidene. 20 studiepoeng.
Studiet gav mulighet til fordypning i nyere teologiske innspill til høytidenes forkynnelse. 
Professorer fra ulike fagfelt underviste, og i gruppesamtaler arbeidet vi med systematikk, bibelfag 
og homiletikk. Min selvstendige oppgave tok utgangspunkt i følgende: 
Problemstilling og metode
Kanskje er et av vår tids eksistensielle spørsmål; Hvem er jeg i verden? 
I forlengelsen av dette, kan følgespørsmål aktuelle for den som skal preke være:
Hva har kristen tro å tilby mennesker som lever i vår tids mangfold av livstolkninger og 
livsutfordringer? Er det mulig å holde frem en forståelse og fortolkning av fortellingen om Guds 
kjærlighet i Jesus Kristus som gir mening, livshjelp og håp for individer og for verden i vår tid? 

Jeg utforsket sammenhengen mellom hvordan vi kan forstå inkarnasjon og oppstandelse i lys av 
det teologiske konseptet dyp inkarnasjon (deep incarnation) slik det blir presentert i Nils Henrik 
Gregersens antologi Incarnation. On the scope and depth of Christology . Jeg vil undersøke om 
dette kan bidra til mulige måter å forstå og forkynne den treenige Guds kjærlighet på, i en tid der 
kristen tro trues av apatien som utløses av kristen forkynnelse i en tradisjonell innenfor-/utenfor 



dikotomi basert på den objektive forsoningslæren, der relasjonen mellom enkeltindividet og Gud 
er det førende. Jeg vil se om dette også kan være med og aktualisere/vitalisere kristen tro som 
et sted der menneskets identitet og dets plass i verden kan finne feste i vår tid.

Karakter: Bestått

2017-01 ‑ 2017-05 VID Vitenskapelig høyskole
Etterutdanning. Reformasjon nå. 10 studiepoeng
Karakter: Bestått

1995-06 ‑ 1997-08 Menighetsfakultetet
Fødselspermisjon og omsorgspermisjon
Tok pause fra studiene i to år for å være hjemme med to små barn. Et halvt år ble tilbrakt på 
Sjømannskirken i Dubai, der mannen min da arbeidet.

1993-12 ‑ 1994-08 Menighetsfakultetet
Fødselspermisjon
Permisjon for å være hjemme med barn i ett semester.

1990-08 ‑ 1999-06 Det teologiske menighetsfakultetet
Cand.theol. Profesjonsstudiet i teologi Karakter: Laudabilis
Profesjonsstudiet i teologi Karakter: Laudabilis

Kurs/sertifisering

18.04.2017 ‑ 21.04.2017 NN
40 timers HMS-kurs

01.05.2012 ‑ Borg biskop
Lederutvikling
Borg biskop legger til rette for kontinuerlig arbeid med ledelsesfag og praksis for prostene i Borg. 
I prostemøtet tar vi jevnlig opp ulike ledelsesutfordringer til samtale. VI har hatt dyktige, erfarne 
og anerkjente forelesere ved ulike samlinger der ledelse er tematisert.
En prostekollega og jeg fikk rom for å arbeide særlig med boken "Omstilling" (av Inger G. 
Stensaker og Ann Cathrin Haueng), og presenterte vårt studium for de andre prostene. 
Jeg har oppsøkt og fått individuell arbeidsveiledning i forbindelse med særlig utfordrende 
situasjoner. 

Sertifikat

31.07.1988 ‑ 31.07.2069 Statens vegvesen
Førerkort, klasse B

Annen erfaring

01.09.2015 ‑ 30.09.2020 Styremedlem og medlem av arbeidsutvalget Dialogforum Østfold
Fra 2012 -2015 ledet jeg arbeidet med å samle ledere fra muslimske miljøer og kirker i 
Sarpsborg, for å dra i gang et diapraksis-arbeid på grasrota. Jeg var styreleder for forprosjektet, 
og har engasjert meg sterkt i arbeidet, også som styremedlem i foreningen fra den ble stiftet i 
2015. Jeg trådte ut av styret i september 2020 da jeg skiftet jobb og ble domprost i Fredrikstad. 

01.05.2014 ‑ Andakter i NRK radio
Ca to ganger i året hyres jeg inn som morgenandaktsholder i NRK radio.

01.01.2014 ‑ Skribent i Luthersk kirketidende, Nytt norsk kirkeblad, St. Sunniva.
Jeg er fast skribent i Luthersk kirketidende. 
Jeg skriver i blant tekstgjennomganger i NNK, i tillegg bidrar jeg med andre innlegg. Det samme 
gjelder for St. Sunniva.

01.05.2012 ‑ Skribent i Fredrikstad blad og andre aviser
Jeg skriver avisinnlegg i lokalavisene i prostiet. Noen av disse har blitt pubilsert nasjonalt. 
Innleggene handler vanligvis om dagsaktuelle saker i samfunnet, eller er knyttet til høytider. 

01.05.2012 ‑ Prest i sosiale medier
Jeg har vært aktiv bruker av sosiale medier fra 2012, da jeg startet i jobben som prost i Søndre 
Borgesyssel prosti. Jeg har særlig benyttet facebook til å formidle kirkens budskap og være en 
nærværende prest. Jeg har fått god respons på prekener og andre kortere poster, og opplever at 
jeg forstår mediet godt. 
Fra mars 2020, da covid 19 pandemien forhindret vanlig kirkedrift, har jeg vært sentral i 
utviklingen av digital kirke i Borg. 

01.04.2010 ‑ 30.04.2012 Styremedlem i IKO



01.05.1999 ‑ Retreat og pilegrimsvandringer
Jeg har deltatt i stille retreat flere ganger, og opplever det som et godt påfyll. Jeg anvender 
pilegrimsleden som sted for rekreasjon og åndelig fordypning.

Prosjekter

2020-03 ‑ Kommmunikasjon på digitale flater
Fra mars 2020, da covid 19 pandemien forhindret vanlig kirkedrift, har jeg vært sentral i 
utviklingen av digital kirke. Som en av de  første i landet publiserte jeg en betraktning og bønn på 
facebook, og posten fra tidlig morgen 12. mars 2020 fikk nærmere 60 000 visninger og ble en 
modell for bønner på facebook. Jeg var predikant og ansvarlig prest i en av de første 
gudstjenestene som ble sendt på Den norske kirkes facebookprofil nasjonalt. I Sarpsborg fulgte 
vi opp med daglige kveldsbønner på facebook som jeg var hovedansvarlig for inntil ansvaret 
kunne delegeres videre. Prosjektet lever fortsatt i beste velgående. 
I dag er jeg en av drivkreftene og medansvarlig for Domprostiets satsning på facebook og 
instagram og kommunikasjon generelt. Kirkevergene og jeg utgjør styringsgruppe for satsningen 
med "kommunikasjon som oppdrag" og "#øktoppslutning" som opplæringsarenaer for de 
ansatte. Satsningen gjøres i tett samarbeid med Borg bispedømmeråd og rådets sekretariat.

2020-03 ‑ 2020-04 Påskeprat om livet og sånt!
Leif Ingvald Skaug og Stine Jacobsen produserte seks episoder av videpoden "påskeprat om 
livet og sånt!" som ble sendt på Dnks facebook i 2020. Hver episode fikk mellom 30 000 og 70 
000 visninger. Jeg var programleder og samtalte med gjestene om deres livserfaringer knyttet 
opp til temaene fra dagene i den stille uke og påskehøytiden.  

2019-08 ‑ 2019-08 Religions for Peace 10th World Assembly
Sammen med biskop Atle Sommerfeldt representerte jeg Den norske kirke og Dialogforum 
Østfold under verdenskonferansen. Tema for konferansen var: "Caring for Our Common Future: 
Advancing Shared Well-Being". Jeg knyttet kontakter med deltakere fra ulike religioner fra hele 
verden, og deltok i etterkant i samtaler med dialogengasjerte fra det lutherske verdensforbund. 

2015-09 ‑ 2016-04 Kurlandkirken flyktningmottak
Da flyktningenes krise tiltok høsten 2015, og mottakene i Norge ikke hadde kapasitet til å huse 
alle som trengte husrom, tok jeg initiativ til å opprette flyktningmottak i Kurlandkirken (Sarpsborg 
sokns menighetssenter) i Sarpsborg. I dialog med politi, kommune og Røde kors opprettet vi 
raskt et flyktningmottak som huset barn, ungdom og voksne i akuttfasen. Mottaket ble avviklet 
våren 2016. Da hadde hundrevis av dugnadstimer blitt lagt ned, og mange mennesker hadde fått 
støtte i en kritisk situasjon. Menighetene i nærområdet bidrog sterkt, og mottok viktige impulser 
fra flyktningene i sitt arbeid. 

2013-09 ‑ 2020-05 Byens hjerteslag
Byens hjerteslag er en kveldsmesse arrangert i Sarpsborg kirke sammen med Kirkens bymisjon 
og Kulturhuset Gleng fem ganger i året. Til hver messe er det invitert en "gjest i sofaen" som 
utgjør hovedformidlingen i messen. Jeg har vært ansvarlig for å skaffe gjester og for å lede 
samtalen i messen. Vi har blant mange andre hatt Hadia Tajik, Åshild Mathisen, Tord Gustavsen, 
Tomm Kristiansen som gjester. Messen har jevnlig vært besøkt av 150-200 mennesker. 
Jeg har også vært hovedliturg og ansvarlig for utformingen av liturgien. 

2012-07 ‑ Tekstskribent
Jeg har en tynn poetisk åre som i blant får komme til uttrykk som salmetekster. I desember 2021 
bli en av mine salmer lagt inn i Den norske kirkes digitale salmedatabase. Carl-Andreas Næss 
har skrevet melodien til pilegrimssalmen Kom til oss når morgenen gryr. 

2012-04 ‑ 2020-09 Dialogforum Østfold
Jeg var en av initiativtakerne til samhandling mellom muslimske og kristne trossamfunn i 
Sarpsborg . Jeg drev arbeidet fram mot forprosjekt som ble etablert i 2013/2014. Jeg var 
styreleder i forprosjektet. Fra etableringen av Dialogforum Østfold 1. september 2015, har jeg 
sittet i styret. Jeg er også med i styrets arbeidsutvalg, og står ikke sjeldent sentralt i arrangement 
og tiltak.

Språkkunnskaper

Norsk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Meget godt

Tysk Muntlig : Noe Skriftlig: Noe

Engelsk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Meget godt

Tilleggsinformasjon

Jeg spiller piano og dirigerer gjerne kor.
Jeg er liturgiglad, og messer gjerne.
Jeg digger Pat Metheney, Johann Sebastian Bach og Anne Grete Preus. Blant veldig mye annen fin musikk!
Jeg har tre voksne barn og ett barnebarn. Jeg er gift med Martin Alvsvåg.
Jeg bruker instagram,  facebook og snapchat, og trives med sosiale medier:)


