
Åpen folkekirke Brosjyretekst: 
 
Kandidat 1 
 
1: Navn; Karin-Elin Berg 
2: alder; 36 
3: Epostadresse; karinelin.berg@gmail.com 
4: stilling; Festningsforvalter 
 
 
Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

En åpen og relevant kirke 

Gudstjenestelivet 
Lokalmenigheten 

Trosopplæring 

Kirkedemokrati- og struktur 

 
Hvorfor skal vi stemme på deg?  

Min visjon er en åpen og relevant kirke som ønsker alle velkommen. 

Erfaringen min fra bispedømmeråd og Kirkemøte vil være verdifull i det videre arbeidet med 
Kirkens retning. Jeg vil jobbe for at Kirken fortsatt skal være viktig både som nasjonalkirke, 
og ikke minst som lokalkirke som treffer enkeltmennesker.  

For meg er det viktig at Kirken formidler verdier som hjelper oss til å leve bedre liv ved å 
inspirere til å ta vare på våre medmennesker og skape en bedre verden. I vårt flerkulturelle 
samfunn må kirken være både tydelig og inkluderende. 

Kirken må lære barn og unge om den kristne tro slik at de får en trygg trosidentitet. Kirken 
skal også være en trygg ramme for å reflektere over de store spørsmålene i livet. 

Min kirke er for de mange, ikke for de få. Min kirke er en åpen folkekirke.  

 

Kandidat 2 

Navn: Pål Antonsen 
Alder: 56 
Sokn: Sarpsborg 
Prosti: Sarpsborg Prosti 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Hvorfor skal vi stemme på deg?  
Har lyst til å være delaktig i kirkens utvikling i denne spennende og utfordrende tiden. Mulighetene 

er en kirke for alle og utfordringen er at kirken ikke blir en sekt. Kirken bør ha en røst inn i de fleste 

problemstillinger som drøftes i samfunnet. Om den ikke har alle svar så bør den løfte fram de fleste 

problemstillingene og stimulere til debatt. Det er viktig for kirken å formidle likeverd, respekt, 



åpenhet, inkludering til mennesker i dag. 

 

Kandidat 3 

1: Navn; Marianne Skadal 
2: alder; 21 
3: Epostadresse; marianneskadal@gmail.com 
4: stilling; Student 
 
Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

 
 
Hvorfor skal vi stemme på deg?  

Jeg har blitt oppfordret av å stille og har lyst til å være med i bispedømmerådet fordi jeg er engasjert 
og bryr meg om kirkens utvikling. Mine hjertesaker er å fortsette å jobbe mot at kirken skal være en 
åpen og inkluderende møteplass for alle. Folk besøker allerede kirken ved store feiringer eller store 
sorger i livet, men vi har så mye mer og tilby. Å få yngre folk aktive i menigheter er noe jeg gjerne vil 
jobbe med om jeg skulle få jobbe med bispedømmerådet. 
 

 

Kandidat 4 

1: Navn Trine Britt Nordstrøm 
2: alder 56  
3: Epostadresse trnords@online.no 
4: stilling selvstendig næringsdrivende 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Økte midler til trosopplæring 

Innføre faget KRLE 

Vedlikehold av kirker 

En åpnere folkekirke 

Vielse av likekjønnede 

 
 
Hvorfor skal vi stemme på deg?  

Jeg er svært opptatt av at vi må ha en åpen folkekirke. Ivaretakelse av kirkebygninger, mer midler til 
trosopplæring. Endre faget RLE til KRLE. Svært viktig at vi tar vare på vår historie/kulturarv og religion. 
Jeg ønsker ikke medlemsagift i Den norske kirke. Kirken bør engasjere seg i kampen mot fattigdom, 
kamp for rettferdighet og spørsmål knyttet til klima. Man kan engasjere seg ved å være synlig på de 
arenaer som det tas beslutninger. Det kan være innen politikk, eller andre samfunnsrelaterte 
oppgaver. Det er viktig for kirken å formidle gode kristne holdninger, fellesskap og felles verdier til 
mennesker i dag. Hvert enkelt menneske må bli respektert og sett.  

 

 

 

 

Kandidat 5 



 

1: Navn   Line Halvorsrud 
2: alder  24 
3: Epostadresse line.halvorsrud@gmail.com 
4: stilling  Leder i Skeiv Ungdom, snart arbeidssøkende 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

En inkluderende folkekirke 
Ryddige arbeidsforhold 
Åpent og forstålig demokrati 
Verdier i ungdomarbeid 
Et livssynsinkludernde samfunn 
 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har svart ja fordi kirken er viktig for meg og mange med meg i mitt nærmiljø og i min venne krets. 
Likevel opplever jeg at kriken er i ferd med å gjøre seg selv lite relevant og vanskelig tilgjengelig 
gjennom å ikke ta tak i saker som for mange er veldig viktige, eller gjennom å ha en svært 
konservativt holdning til spørsmål som for folk flest ikke lenger er et tema. På denn måten virker 
kirken  urelevant for mange. Særlig de som har en kulturell tilknyttning til kirken, men tviler i troen på 
vår herre,  opplever at deres tilhørighet ikke er like mye verd som tilhørigheten til mennesker med en 
sterk personlig overbevisning. I kirken må det være plass til tro og tvi, og alle som ønsker å komme, 
selv om de bare kommer på merkedager i livet, må ønskes velkommen. I menneskemøter er det ofte 
slik det praktiseres, men desverre har kirken en ekstern profil som gjør at den fremstår ensidig og 
ekskluderende for mange. Mangfoldet i krikelandskapet må frem.  
 
 
Kandidat 6 
 
1: Navn Rolf reikvam 
2: alder 67  
3: adresse Skoglundvegen 311923 Sørum 
4: stilling Sjølstendig næringsdrivende 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Frigjøre seg fra staten 

Modigere i møte med vitenskap 

Tydeligere røst i samfunnsdebatten 

Solidarisere seg med minoritet 

Våge å ta Bergpreken på alvor 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Engasjert i kirken og mener jeg har kunnskap og erfaring som er viktig for Kirkerådets arbeid. Kirken 
bør engasjere seg i alt som har med likeverd, menneskeverd og forvaltning av skaperverket å gjøre. 
Det er viktig for kirken å formidle alles likeverd for Gud og mennesker. Vi har en Skaper som  ikke 
setter oss i bås ut fra holdninger eller andre forhold.  
 

 

 

 

Kandidat 7 



 
1: Navn    Øyvind K. Jørgensen 
2: alder  52  
3: Epostadresse oyvind.jorgensen@bymisjon.no 
4: stilling  Daglig leder Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, Kirkens Bymisjon Oslo 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Jeg er opptatt av å være med å bygge en kirke som oppleves som åpen og inkluderende for alle. En 
kirke som møter folk der de er. 

 
Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg er svært opptatt av å få en kirke som oppleves som åpen, inkluderende og som ikke diskriminerer 
hverken i forhold til kjønn eller seksuell legning. En kirke som er opptatt av å være der folk er og hvor 
folk opplever å bli møtt med respekt, rettferdighet og omsorg. I og med at forholdet mellom stat og 
kirke endres er det ennå viktigere å nå ut til medlemmene om at det er vi som skaper kirken. At 
medlemmene må engasjere seg for å få en kirke som oppleves åpen og inkluderende og er tilstede 
for dem som ønsker det der de er i sine liv. En folkekirke for de mange og ikke for de få. Kirken bør 
engasjere seg i fattigdomsproblematikk, spørsmål som handler om fordeling av goder og som kan 
være med på sikre en bærekraftig utvikling. Inkl. klimaproblematikk. Både nasjonalt og internasjonalt.  
 

 

Kandidat 8 

1: Navn Solveig Julie Mysen 
2: alder 28 
3: Epostadresse solveigmysen@hotmail.com 
4: stilling student 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

 
 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg vil være med å påvirke kirken i det jeg mener er riktig retning. Mine hjertesaker er miljø, 
religionsdialog og rettferdighet både her i Sarpsborg og i hele verden. Kirken er en stemme som kan 
si noe om hva som er rett og godt, ikke bare hva som lønner seg eller er god politikk. Miljø, 
religionsdialog og rettferdighet er alle saker det fins mange enkle småting man kan gjøre i hverdagen 
for å fremme, som å resirkulere, å prate med foreldrene til den nye flyktningjenta i klassen eller å 
prøve å bare kjøpe ting som er produsert på en ansvarlig måte – det handler om å ta Jesu liv på 
alvor. Det er viktig for kirken å formidle ærbødighet overfor selve livet, som vi har fått av Gud, og alt 
som lever. 
 
 
Kandidat 9 
 

1: Navn    Kjetil Hafstad 
2: alder  69 
3: Epostadresse kjetil.hafstad@teologi.uio.no 
4: stilling  Professor i samtidsteologi 

 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Skapertro og miljø 

Enkel og oppfinnsom FOLKEkirke  

Selvsagt kjønnsnøytral vigsel 



Demokratisk styring, nedenfra 

Menneskelig migrasjon 

 
 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg ønsker at folkekirken ydmykt skal tjene evangeliet, og dermed gi livsmot og håp til alle som ønsker 
det. Da kreves en kirkeledelse med fantasi - og selvkritikk. Jeg synes kirken har bygget opp mye 
byråkrati. Kirken må ha en realistisk, enkel og nøktern ramme for hva den gjør. Viktigst er 
lokalmenigheten. Kirkeorganisasjonen har ikke noe formål i seg selv, men er der for å betjene og 
støtte det som skjer på lokalplan. Jeg vil jobbe for en romslig kirke som inspirerer folk til å ta i et tak for 
lokalsamfunnene over hele landet! Jeg synes kirken skal være et forbilde for enkelhet og nøysomhet 
og arbeide mer for dem som faller utenfor det effektive samfunnet. Kirken skal være inkluderende, slik 
at folk kan komme hit med sine sorger og sin glede. Kirken skal gi rom for å fullbyrde sitt liv i 
kjærlighet. 
 

 

  

  Kandidat 10 

1: Navn   Liv Betty Hesjadalen 
2: alder  63 år 
3: Epostadresse l.hesjad@online.no 
4: stilling  Fagleder 
 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Åpen og tilgjengelig kirke 
Ser på alle som likeverdige 
Fremmer likebehandling 
Likekjønnede par kan vies 
Rom for mangfold 
 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg er opptatt av Den norske kirke og vil gjerne være med å påvirke en åpen folkekirke som fremmer 
menneskeverdet og motarbeider diskriminering. Åpne kirken for alle og fortsatt gi muligheten for at 
kirken skal være et sted mennesker kommer med sine gleder og sorger, med sine mange spørsmål 
og undringer. Kirken skal forene gode tradisjoner med nytenkning, så flere kan kjenne tilhørighet. 
Kirken bør engasjere seg i å fremme menneskeverd og motarbeide diskriminering. Stå sammen med 
fattige og nødlidende i vårt eget og andre land. Kirken skal ha et engasjement for klodens fremtid. Se 
på alle som likeverdige og fremme likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell 
orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Nestekjærlighet, omsorg, respekt og glede er viktige 
verdier i folkekirken. 

 

 

  



Kandidat 11 

1: Navn    Nils Øby 
2: alder   52 
3: Epostadresse  nils.oby@bi.no 
4: stilling   Studiesjef 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

En åpen og inkluderende kirke 

Likekjønnet vigsel 

Finansiering av kirken 

Økt kirkelig engasjement 

 
 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg er opptatt av å ha en kirke der døren er høy og porten vid. En kirke der alle kan føle seg 
velkommen. Det bør være en målsetting for kirken å være en bærebjelke i lokalsamfunnet, åpen og 
tilgjengelig for alle. Menneskeverd er en sentral del av den kristne tro, her bør kirken vise 
engasjement. Det samme gjelder ansvaret for å ta vare på Guds skaperverk. Når forholdet mellom 
stat og kirke endres kan kirken få en større frihet til å utvikle sin egen identitet. Den store utfordringen 
ved at forholdet mellom stat og kirke endres vil være usikkerhet i forhold til finansiering av kirkens 
virksomhet. 
 

Kandidat 12 

1: Navn Helge Ranvik  
2: alder 64  
3: Epostadresse helge.ranvik@apotek.no 
4: stilling Direktør finans og eiendom i Apotekforeningen 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Bygge en åpen og sterk folkekirke 

Bevisstgjøre kirkens betydning 

Sikre økonomien i kirken 

Kjønnsnøytral vigsel 

Utvikle ungdomsarbeidet 

 

 
Hvorfor skal vi stemme på deg? 
  
Fordi jeg er opptatt av kirkens fremtid og posisjon i vårt samfunn. Jeg er opptatt av å bygge en åpen 
folkekirke, for å sikre at kirken beholder sin posisjon i Norge. Vi har aldri hatt en sterkere muslimsk 
tilstedeværelse enn nå, og det setter vårt kristne samfunn på en stor prøve. Kirken må bli mer enn et 
sted å gå til når det skjer noe dramatisk i samfunnet. Besøkstallet er fallende og spesielt blant yngre. 
I kirken skal det være plass for alle i tråd med Jesus sin opptreden da han var på jorden. Vi må bygge 
en effektivt administrert kirke, men samtidig bygge videre på den lokale kirken og nærheten og 
tryggheten den gir. Grunnverdiene for folkekirken må være trygge og levende samfunn med plass for 
alle. Kirken må også tørre å delta i samfunnsdebatter, spesielt rundt tema som miljøansvar, tro og 
religion. 
 

 

 



  



Kandidat 13 

1: Navn; Torhild Sølvik-Jensen 
2: alder; Født 27.08.1945 
3: Epostadresse; soelvikjensen@gmail.com 
 4: stilling; Pensjonist; 
 

Hjertesaker: (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

 Åpen folkekirke 
Full aksept for  homofile 
Aktivt menighetsliv 
Gudstjenesten 
 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Min hjertesak er å opprettholde og videreutvikle en åpen og inkluderende folkekirke. Årsaken tll at jeg 
stiller meg til disposisjon for å være med i bispedømmerådet og kirkerådet er at jeg håper deltagelse i 
disse fora vil gi meg mulighet til å arbeide for dette. Det bør utvises varsomhet med å komme med 
politiske utspill som utgis for å være kirkens oppfatning i politiske spørsmål uten at det er fattet vedtak 
om dette i kirkens besluttende organer. Enkeltpersoner innenfor kirken, inkludert biskoper, kan 
engasjere seg i hvilken sak de måtte ønske, men uten å ta kirken som sådan til inntekt for sine 
synspunkter. Det er viktig at kirken formidler respekt og toleranse mellom mennesker. 
 

 

Kandidat 14 

Maja Osberg 

31.08.1993 

maosberg@gmail.com 

student 

Hjertesaker (hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 

Vigsel for likekjønnede 

Barne- og ungdomsarbeid 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg ble oppfordret til å stille og gjør det fordi jeg synes det er viktig at unge er aktive i kirken. Vigsel for 
likekjønnede og barn og unge i kirken er spesielt viktig for meg. Jeg ønsker en åpen kirke som ikke 
stenger noen ute bare fordi de elsker noen av samme kjønn. Kirken har mulighet til å være tydeligere i 
politiske saker. Menneskerettigheter, bistandspolitikk og miljøpolitikk er viktige saker. Vi må ta vare på 
våre medmennesker og jorda vi har fått. Kirken er til for alle, i alle faser av livet. 

 

mailto:maosberg@gmail.com

