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1. Gi en kort beskrivelse av deg selv. 

Jeg er en engasjert og positiv person, som brenner for det jeg arbeider 

med. Jeg er en samfunnsengasjert person og jeg er en som er mer opptatt 

av å bygge broer enn å bygge murer. Jeg har stor arbeidskapasitet og har 

mye ledererfaring fra ulike sammenhenger. Jeg prøver å være godt 

orientert om trender og endringer som preger samfunnet vårt og som vi 

må forholde oss til som kirke. Jeg er odelsgutten, som ikke ble bonde, og 

har bodd i over 40 år i Oslo, så jeg kjenner både landbrukskultur og by 

kultur. Jeg er glad i natur og friluftsopplevelser. 

 

2. Hva er viktig og kjennetegner deg som teolog? 

Jeg er opptatt av å oversette evangeliet om og fra Jesus til vår tid, uten å 

miste evangeliets innhold! Bibelen er sammen med kirkens bekjennelse et 

forpliktende fundament for liv og lære i kirken. Samtidig må vi som kirke 

og ledere oversette og tolke evangeliet så det både kan forståes og være 

relevant nå. Troen på Jesu død for oss og hans oppstandelse er sentrum i 

min tro og teologi! Jesu nærvær bærer kirken og menighetens arbeid. Å 

være kirke er å være med på det Gud gjør i vår tid, og på vårt sted.  

3. Hvilken ledererfaring har du og hvordan vil du karakterisere deg selv som 

leder? 

Jeg har en bred ledererfaring fra kirke og organisasjonsliv i Norge og også 

erfaring og kunnskap fra internasjonalt kirkeliv. Jeg er en visjonær og 

løsningsorientert leder. Jeg er opptatt av å involvere mange i prosesser, og 

samtidig opptatt av at vi våger å foreta endringer, som bidrar til nødvendig 

endring, både lokalt og i bispedømmet. Jeg er en engasjert leder, som vil 

gjøre det jeg kan for å skape oppslutning og begeistring for kirke og 

menighetsarbeid. Ledelse er teamarbeid, og som biskop vil jeg arbeide tett 

sammen med bispedømmeråd, bispedømme administrasjon og proster og 

kirkeverger, slik at vi sammen peker ut retning og mål for Kirken i Borg 

bispedømme 

4. Hvordan kan du i lederrollen som biskop være med å realisere Den norske 

kirkes visjon? 

Jeg vil virkeliggjøre visjonen gjennom å bidra til prosesser, som skaper 

nødvendig forandring.  



2 
 

Jeg vil også være en visjonær biskop, som gjennom forkynnelse, foredrag, 

artikler og prosesser bidrar til at visjonen blir realisert. Jeg er opptatt av at 

biskopen skal være en kirkeleder, som ser og som er nær ansatte og 

frivillige medarbeidere. Jeg er også opptatt av at biskopen er synlig i det 

offentlige rom, både i media, og i møte med lokale og regionale 

myndigheter og andre aktører. Jeg vil aktivt bidra til at den norske kirke er 

en bekjennende, åpen og tjenende kirke, som vitner om Jesus Kristus 

lokalt og globalt! 

5. Hva ser du som hovedutfordringer og muligheter i Den norske kirken i 

tiden fremover? 

Vi kan glede oss over at det mange steder er en levende og aktiv 

gudstjeneste og menighetsliv. Folkekirken står sterkt i Borg bispedømme. 

Vi må samtidig erkjenne at gudstjenesten søndag formiddag mange steder 

samler mennesker som er godt voksne. Derfor må vi spørre: Hvordan kan 

vi skape et gudstjenesteliv, som er attraktivt for barnefamilier og for yngre 

mennesker? Mitt ideal er at gudstjenesten, samlingen om ord og 

sakrament, skal være at sted der alle slags mennesker møter Guds nåde og 

utrustes til sitt hverdagsliv! 

En av våre store muligheter er at evangeliet, fra og om Jesus er ganske 

ukjent for flere og flere, og dermed kan bli godt nytt inn for mennesker. 

 Det skjer en urbanisering som betyr at mennesker i Borg trekkes mot 

byer og større tettsteder, og grunnlaget for aktivitet i og rundt 

bygdekirkene blir svekket. Dette kan få konsekvenser for gudstjeneste og 

menighetsliv og utfordrer til mangfoldig bruk av våre kirker, som 

kulturkirker og møtesteder i lokalmiljøet. 

Jeg ser og at saken om kirkelig organisering vil kreve mye av oss i Den 

Norske kirke framover. Jeg er opptatt av at lokalmenigheten i struktur og i 

praksis består som de viktigste grunnenhetene i kirken, samtidig som vi 

har gode og tjenlige arbeidsgiver og ledelses strukturer, som ivaretar alle 

ansatte og alle frivillige medarbeidere i Den norske kirke på en god måte.  

Inntil ny kirkeordning er på plass vil jeg som biskop gjøre det jeg kan for 

at samspill og samarbeid mellom de to arbeidsgiverlinjene fungerer godt, 

til beste for menigheter og medarbeidere. 
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6. Hva vil du særlig legge vekt på i tjenesten som biskop og hva er kjernen i 

din forkynnelse? 

Jeg vil vektlegge å bli kjent med hele Borg Bispedømme! Sammen med 

bispedømmeråd, proster bispedømmekontor vil jeg fortsette det gode 

arbeidet som er lagt ned i mål og strategiplan, for tiden som kommer og 

samtidig være med å utvikle dette videre inn mot 2030 

Kjernen i min forkynnelse er evangeliet om og fra den korsfestede og 

oppstandne Jesus Kristus. Jesus kom med Guds rike til oss- og kirken og 

alle mennesker som følger Jesus, er tegn på Guds rikes nærvær i vår 

verden. Jesus inviterer oss til å la han være vår veiviser gjennom livet. 

Kirkens kall er å formidle evangeliet som gir mennesker del i Guds frelse 

og nåde, og troen og håpet om et liv i Guds evige rike.  

Kirken har og et samfunnsansvar der mennesker kalles til å gjøre jorden 

til et bedre sted for alle mennesker. Derfor angår klimakrisen, 

urettferdighet, familiefattigdom, diskriminering og mange andre 

utfordringer oss som kirke! Kirken er kalt til å være en diakonal kirke! 

Kirken er kalt til å være en åpen og inkluderende kirke, der alle 

mennesker kan kjenne seg velkommen. 

 

7. Hva tenker du kan bli spesielt utfordrende for deg i rollen som biskop? 

Den største utfordringen for meg som biskop, blir å bidra til at vi som 

kirke, formidler evangeliet på en måte som blir forstått og tatt imot i vår 

tid. Da må jeg som biskop være en god lytter og en god formidler, til 

mennesker som har en annen bakgrunn enn det jeg har. Det vil kreve 

arbeid av meg, som jeg er svært motivert for.  

Jeg erkjenner også at noen kan tenke at jeg vil være en biskop, som de 

opplever ikke deler deres teologiske ståsted på noen områder Det vil 

utfordre mine evner til å dialog og brobygging. 
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8. Hva kan du med din kompetanse tilføre Borg bispedømme og 

bispekollegiet? 

 

Jeg vil bidra til teologisk, åndelig og strategisk ledelse i bispekollegiet og 

i Borg Bispedømme 

 

Jeg har lang erfaring fra organisasjons og kirkelig arbeid. Jeg har vært 

prest i Norges mest mangfoldige bydel, på Stovner. Jeg har arbeidet med 

ungdom i 25 år. Jeg har ledet flere organisasjonsendringsprosesser i Laget 

og vært aktiv aktør i endringsprosesser i Oslo bispedømme og i 

Groruddalen prosti. 

Jeg har lang og mangfoldig ledererfaring og kjenner bredden av norsk 

kirke og organisasjonsliv godt. Jeg er opptatt av at en biskop skal være en 

visjonær leder som gjennom forkynnelse og annen formidling kan bidra til 

engasjement og fornyelse i Den norske kirke.  

I en tid der det er noe fokus på motsetninger og uenighet i Den norske 

kirke er det bruk for brobyggere! Med min bakgrunn og erfaring kan jeg 

være en brobygger i vår mangfoldige kirke og organisasjonsliv.   

Jeg er også opptatt av at den kompetansen vi og jeg har opparbeidet oss 

mht. bruk av digitale verktøy, sosiale medier og målgruppetenkning må 

videreføres på en måte som gjør at vi når ut til enda flere mennesker med 

evangeliet og som gjør at flere kjenner at den lokale menighet er aktuell 

og relevant for dem. 

Med min bakgrunn som prest i Groruddalen er jeg også opptatt av 

religionens plass i et sekulært, men også flerreligiøst samfunn. Det viktig 

å bidra til fortsatt dialog med tros og livssynssamfunn, regionalt og lokalt. 

9. Hvordan vil du være samlende og ivareta mangfoldet i bispedømmet? 

Jeg har stor respekt for at medarbeidere og medlemmer av Den norske 

kirke har ulike meninger og tanker om det å være kirke og om teologiske 

og praktiske spørsmål. Jeg er opptatt av at mennesker med ulike syn på 

teologi og kirke skal kjenne at det er rom for dem i Den norske kirke. 

Mangfold kan være en berikelse, men kan og for noen være en trussel mot 

kirkens enhet. Med min bakgrunn både fra de kristelige organisasjonene, 

fra felleskirkelig arbeid, i Norge og internasjonalt og fra menighetsarbeid 
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preste/prostetjenste i Oslo og Borg, kjenner jeg godt bredden av kirkelig 

arbeid.  

I dette mangfoldet kan og vil jeg være en brobygger, som ved dialog og 

samtale vil skape gjensidig forståelse, samtidig som vi alle er forpliktet på 

evangeliet om og fra den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus! 

 

 

 

10. Hva motiverer deg til å gå inn i tjenesten som biskop? 

Min hovedmotivasjon for å gå inn i tjenesten som biskop er knyttet til 

kirkens egenart og kall: Kirken er Jesu kropp på jorden, som i ord og 

handling er kalt til å gi mennesker et glimt av himmel på jord. Derfor er 

menighetsarbeid verdens viktigste arbeid. Med min brede bakgrunn og 

med mitt sterke engasjement for Den norske kirke vil jeg være med å 

engasjere og mobilisere mennesker, lokalsamfunn og menigheter slik at 

flere mennesker får et glimt av Jesus og begynner å følge han!  

 

 

Eidsberg 03.11.2021 Kåre Rune Hauge 


