
Hvem skal styre kirken? Ved kirkevalget kan du stemme på 
kandidater til Borg bispedømmeråd og ditt lokale menighetsråd. 
Med din stemme kan du påvirke kirkens fremtid. 
Bli kjent med kandidatene til bispedømmerådet: Hvem er 
de? Hvorfor stiller de til valg? Hva mener de? 
Kort presentasjon på de neste sidene, fyldig presentasjon på 
www.kirkevalg.no

Kirkevalget –
samme tid og sted 

som kommunevalget
13. - 14. september 

2015

 Valgpresentasjon fra Borg bispedømme 

Nå skapes framtidas kirke
– Hvem vil du gi din 
stemme?



- Det er viktig at aktive kirkemedlemmer deltar. Vel så viktig er det 
at de som ikke er så ofte i kirken stemmer. Appellen er at ”alle som 
bruker kirken og som har bruk for kirken” engasjerer seg. Biskop 
Atle Sommerfeldt snakker seg varm om årets kirkevalg. Han 
håper på økt oppslutning i landets mest folkerike bispedømme. 
For fire år siden brukte 10,8 prosent stemmeretten. Nå håper 
han på større deltagelse blant de 420.000 stemmeberettigede 
kirkemedlemmene i Borg.

”Mer aktiv og synlig”
Sommerfeldt gløder for innholdet i kirkens motto ”Mer himmel 
på jord” og håper at valget gir engasjement for å gjøre kirken 

enda mer aktiv og synlig i lokalsamfunnet. Han nevner viktige 
temaer som dåp, konfirmasjon, klima, omsorg og helse. De sju 
som velges til bispedømmerådet skal også representere Borg 
på Kirkemøtet, som er kirkens øverste representative organ.  

– Jeg vil ikke nøle med å si at dette er århundrets aller viktigste 
kirkevalg, sier Sommerfeldt. I perioden 2016-2020 venter 
avgjørende beslutninger om kirkens profil og organisering. 
Biskopen viser til at kirken i 2017 overtar en rekke oppgaver fra 
staten. Blant annet arbeidsgiveransvar for 1600 medarbeidere 
og økonomiforvaltning av to milliarder kroner. 

Biskop Atle Sommerfeldt håper på sterkt engasjement:

”Vi har århundrets viktigste 
kirkevalg”

”Kirken er fellesskapet av alle døpte. Sammen skal vi gjøre kirken til et sted 
der mennesker erfarer mer himmel på jorda. La oss være kirke sammen. Bruk 
stemmeretten din!” Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
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Bli bedre kjent med kandidatene!
Her finner du en kort presentasjon av hver kandidat på begge listene. Du kan finne ut hvem du vil stemme på ved å gå velgerveien 
www.kirkevalgveien.no som lar deg vite om kandidatene mener det samme som deg i 10 viktige kirkespørsmål. 

Du kan også få vite mer om kandidatene på www.kirkevalg.no. Der kan du lese hva kandidatene mener om disse spørsmålene:

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine 
 hjertesaker?

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som 
 følge av dette? 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

Mangfoldig folkekirke- 
nominasjons-
komiteens liste
Listen består av personer med høy kompetanse 
og erfaring. De representerer et mangfold i syn 
på aktuelle kirkelige spørsmål, og ønsker en kirke 
der det er rom for et mangfold av meninger og 
holdninger. Kandidatene kommer fra forskjellige 
deler av bispedømmet, og det er god spredning 
i alder og kjønn. Listen er utarbeidet av en 
nominasjonskomité valgt av menighetsrådene.

Åpen folkekirkes liste
Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke 
forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke 
for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også 
likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Listen 
er bredt sammensatt med kompetente og 
engasjerte kandidater fra hele bispedømmet. 
Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle 
står samlet om viktige verdispørsmål og har en 
felles plattform.
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ERLING BIRKEDAL
60 år / Hagan
Forsker/prosjektleder
 

BJØRN SOLBERG
68 år / Mysen
Pensjonert rektor

ANNE ENGER
65 år / Moss
Fylkesmann i Østfold

SIDSEL REPSTAD
52 år / Trollåsen
Seniorrådgiver

Y Kirken som trygt og åpent samlingsted / Menneskeverd og 
miljøvern / Trosopplæring for barn og unge / Større myndig-
het til lokalkirken, kirkeordning / Mangfoldig folkekirke, 
demokrati
U Jeg har bred kirkelig kompetanse med flere års erfaring 
fra Bispedømmeråd, Kirkemøte og Kirkerådet. Jeg opplever 
dette arbeidet meningsfullt og er motivert til fortsatt 
tillitsverv. Jeg er engasjert av hvordan vi skal organiseres 
oss i en mer selvstendig kirke. Den lokale kirke bør få mer 
myndighet og gis gode rammer for å være en inkluderende 
og mangfoldig folkekirke. Kirken skal være et ankerfeste for 
enkeltmennesker og en verdibasert ressurs i lokalsamfunnet 
– med gudstjenester, trosopplæring, omsorg for mennesker 
og miljø, og kulturvirksomhet. 

Y Strategiplanen i Borg / Øke dåpstallene / Ungdom etter 
konfirmasjon / Ny kirkeordning / Styrke folkekirkepreget
U Det har vært interessant å sitte i bispedømmeråd og 
kirkemøtet i 6 år. I neste periode avgjøres mange viktige saker 
vi har arbeidet med. Jeg ønsker å være med på de avgjørelsene, 
særlig sakene om kirkeordning. Jeg brenner for at kirken skal 
væ   re en åpen folkekirke som alle medlemmene skal ha lyst 
til å oppsøke, både de som kommer sjelden, og alle de trofaste 
som utgjør det vi kaller menighetskjernen. Da må vi jobbe for 
god kvalitet i alt kirken driver med; dåps- og trosopplæring, 
gudstjenester, diakoni og kulturarbeid. Det er særlig viktig å 
arbeide for at alle kirkemedlemmer døper sine barn. Jeg vil 
også bidra til å realisere den nye strategiplanen for kirken i 
Borg gjennom godt samarbeid mellom menighetsrådene og 
bispedømmerådet.  

Y Raus, inkluderende og åpen Folkekirke / Kjærlighet, nåde 
og håp / Kunst, kultur og tradisjon / Offentlig finansiering
U Jeg vil arbeide for en mangfoldig, åpen og inkluderende 
folkekirke. En kirke som møter mennesker der de er og som 
de er, som oppleves relevant og nær i menneskenes liv. I glede 
og sorg. For trøst og håp. Kirkens vigselsrett er viktig og en 
selvfølge også for likekjønnede par. Som kulturbærer er kirken 
unik. Kirkebyggene, musikken og salmene gir tilhørighet og rot-
feste for mange. Kunsten åpner for nye opplevelser og dypere 
erkjennelse. Menneskeverdet er grunnleggende – et bolverk mot 
rasisme og fremmedfrykt og basis for utvikling av et pluralistisk 
samfunn preget av toleranse, åpenhet og gjensidig respekt. For-
valteransvar er å sikre miljø og naturressurser. Kirkens stemme 
bør høres i arbeidet for å redde klima og livsgrunnlaget på jorda.

Y Gudstjenestene / Barne- og ungdomsarbeid / Trosopplæring 
/ Lokal tilstedeværelse / God styringsmodell i kirken
U Jeg har sagt ja til å stille til valg fordi Den norske Kirke 
står overfor store og spennende utfordringer fremover. 
Spesielt knyttet til organisering og styring. Jeg har sittet 
2 perioder i Kolbotn menighetsråd og er opptatt av at det 
lokale arbeidet i menighetene skal fungere godt og ha så 
gode rammebetingelser som mulig. Da må man sikre godt 
samarbeid mellom råd og utvalg, med kommune, prosti, 
ansatte og frivillige. Det viktigste for kirken er det lokale 
arbeidet og det lokale engasjementet. Vi må som kirke være 
synlige og bidra i lokalsamfunnet på en positiv måte. 
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MATTHEW PHILLIP MONGER
32 år / Drøbak
Stipendiat ved Menighetsfakultetet

 

LASSE THORVALDSEN
26 år / Gjerdrum
Teologistudent

ANNE-KARI SKARDHAMAR
69 år / Skedsmokorset / Professor ved Fakultet 
for lærerutdanning og internasjonale studier, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

ANNE BRUN ANDERSEN
65 år / Kråkerøy
Pensjonert lærer

Y Familiens plass i kirken / Kirken etter statskirketid / 
Diakonalt arbeid / Kirken i samfunnet / Trosopplæring
U Som nominert av min lokale menighet er jeg takknemlig 
for muligheten til å stille til valg og bidra til at kirken går sterkt 
inn i fremtiden. Den norske kirkes rolle som folkekirke gir 
mange unike muligheter til å møte store deler av befolkningen 
på ulike måter, og i ulike faser i livet, noe som er uvurderlig i 
dagens samfunn. Jeg mener at disse møtene må tas vare på og 
at kirkens stilling som folkekirke må ivaretas. Jeg er opptatt av 
at alle mennesker skal oppleve at kirken står på deres side og 
at de som lengter etter noe mer i livet skal finne et sted å være 
i kirken. Jeg vil se at Bispedømmerådet legger til rette for at 
menighetene kan hjelp folk i mange forskjellige livsfaser vokse 
i troen. 

Y Ungdomsarbeid / Trosopplæring / Misjon / Etterfølgelse 
av Jesus
U Jeg er blitt spurt om å stille som kandidat og sagt meg 
villig fordi jeg tror jeg kan gjøre en god jobb. Jeg er engasjert i 
kirkespørsmål og ønsker å være med på å forme kirken. Jeg er 
spesielt opptatt av trosopplæring, ungdoms- og konfirmant-
arbeid, og misjon. Jeg vil at kirken skal være et sted der 
Jesus gjøres kjent og hvor man inviteres til et fellesskap i 
etterfølgelse av ham.
         
 

Y Trosopplæring / Barne- og ungdomsarbeid / Kirkeforum/
kirkeademi / Kirke og misjon / Diakonalt arbeid
U Jeg har alltid vært kirkeaktiv, er engasjert i menighetsarbeid, 
har i to perioder vært medlem av Skedsmo menighetsråd og vil 
forsatt arbeide for kirken. Er opptatt av trosopplæring, barne- 
og ungdomsarbeid og at kirken skal ha en sentral plass i lokal- og 
storsamfunn. Kirken bør engasjere seg i Miljøvern og diakonale 
oppgaver i lokalsamfunnet og i nasjonal og internasjonal 
sammenheng. Det er spesielt viktig for kirken å formidle 
kristen tro og forkynnelse av Guds kjærlighet og respekt for 
mennesker uansett bakgrunn og tro. Kirken bør oppfordre 
til å praktisere medmenneskelighet og nestekjærlighet, og 
støtte de som er forfulgt for sin tros skyld.

Y Gudstjenesteliv / Trosopplæring / Diakoni
U Mine hjertesaker er å formidle evangeliet om Jesus og Guds 
kjærlighet til alle mennesker. Som bispedømmerådsmedlem 
vil jeg satse på trosopplæring, diakoni og gudstjenesteliv. 
Jeg mener også at det er viktig at kirken engsjerer seg i 
fattigdomsspørmål og miljøvern/bærekraftig utvikling. Jeg 
er ikke, verken ut fra Bibelen eller forhold i samtiden vår, 
blitt overbevist om at kirken skal skifte ekteskapssyn, og vil 
derfor si nei til kirkelig vigsel av likekjønnede.
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ESPEN ROBSAHM KJØRVEN
27 år / Oslo
Student
 

HÅKON ANDREAS LØE
42 år / Jessheim
Senior Markedsanalytiker

HÅKON ANDERSEN
39 år / Ås
Lektor

KNUT ARILD NUPEN
40 år / Frogner
Produktutvikler, Canal Digital Kabel-TV

Y God og ekte trosformidling / Relevant og nær kirke / 
Barn og unge / Samfunnsaktuell kirke 
U Min største hjertesak er å vekke og styrke engasjementet og 
deltakelsen blant de unge i bispedømmet. Jeg ønsker at kirken 
skal oppleves relevant for alle som kommer til den, og håper 
at særlig blant kirkens unge skal det oppleves at de er kirkens 
NÅTID, ikke ”bare” dens FREMTID. Jeg brenner også for kirkens 
arbeid rettet mot de som har falt utenom samfunnets vanlige 
rammer – på grunn av sykdom, dårlige valg i livet eller andre 
årsaker. Mer enn «best på sorg», men best på all ivaretakelse 
av mennesker med behov for det. Jeg håper at min erfaring fra 
menighetsråd og Ungdomsråd gir meg et godt grunnlag som vil 
komme bispedømmerådet og dets arbeid til gode. Jeg har lenge 
hatt lyst til å stille, og takket gjerne ja med en gang jeg ble spurt!

Y Trosopplæringsarbeidet / Kirke - skolesamarbeid / Kirke-
musikk / Gudstjenesteliv
U I flere sammenhenger har jeg opplevd at økonomers 
kompetanse i styrende organer har vært sterkt etterspurt. Med 
min kompetanse og erfaring tror jeg at jeg kan gi verdifulle 
bidrag i disse to organene. Dette var avgjørende for at jeg 
svarte ja da jeg ble spurt om å stille som kandidat. I studietiden 
på Norges Handelshøyskole ble vi som medlemmer av det 
kristne fellesskapet der oppfordret til å stille vår kompetanse 
til rådighet for styrende organer i kirken. Det har jeg gjort ved 
flere anledninger tidligere. Tilbakemeldingene jeg har fått har 
ført til at jeg igjen stiller meg til rådighet. For meg er det viktig 
at styrende organer har tilstrekkelig bred kompetanse.  Det er 
naturlig for meg å ha spesielt fokus på økonomi og organisering. 
Dette er sentrale områder i enhver organisasjon.

U Jeg har gått til gudstjeneste i Den norske kirke siden jeg 
sluttet på søndagsskole 11 år gammel, og jeg har vært opptatt 
av kirkens utvikling nesten like lenge. Mine synspunkter er nok 
mer konservative enn gjennomsnittsmedlemmet av Den norske 
kirke samtidig som jeg er mer liberal enn deler av misjonsfolket. 
Kanskje jeg likevel kan være et bidrag til meningsbredden i kir-
kens demokrati? Jeg har en god evne til å lese saksdokumenter, 
følge med på møter og vite hva jeg stemmer over. Jeg opptatt av 
at kirken finner en god måte å organisere arbeidsgiveransvaret 
på. Som akademiker og lektor har jeg adskillig sympati for 
prestenes profesjonskamp og samtidig nok arbeidserfaring 
som kirketjener- og organistvikar til ikke å ha illusjoner om 
harmoni i arbeidsfellesskapet uten god struktur. Jeg brenner 
også for å få reparert de verste skadene av liturgireformen.

Y Kirkens lokale tilstedeværelse / Trosopplæringsreformen 
/ Musikalsk og diakonalt barne- og ungdomsarbeid / Åpen og 
inkluderende kirke
U Jeg har en tro på at kirken gjør en forskjell for individer 
og for lokalmiljøet i den enkelte menighet. Jeg ønsker å være 
med på å påvirke hvordan bispedømmerådet setter vilkårene 
for menighetenes arbeid med å utgjøre denne forskjellen. Som 
frivillig i flere menigheter, har jeg erfart at mange av kirkens 
tilbud har en kraft i seg til å knyttes nærmere lokalmiljøet. Kun i 
møte med mennesker kan kirkens budskap formidles. I kirkens 
nye hverdag er det viktigere enn noensinne å skape et lokalt 
engasjement. Som produktutvikler har jeg erfart at brukernes 
grad av engasjement påvirker hvor raskt et produkt sprer seg. 
Likedan tror jeg at menighetene trenger gode vilkår for å skape 
lokalt engasjement, slik at kirkens budskap kan spres.
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MARIT TORP
67 år / Kråkerøy
Pensjonert rektor

 

ROBIN ANDRE KARLSTAD
21 år / Yven

IDA MARIE NIELSEN
34 år / Strømmen
Sykepleier

KIRSTI FRØSHAUG
64 år /  Fjellhamar
Fagutviklingskonsulent

Y Kvinners deltakelse / Barns opplæring / Religionsdialog 
/ Evangeliets verdier / Åpenhet og toleranse
U Jeg har svart ja på spørsmålet utfra min alminnelig 
interesse for kirken. Har opp gjennom årene hatt en rekke 
verv innenfor kirken på ulike plan. Hjertesaker har for meg 
vært å støtte kvinners deltakelse på alle nivåer og barns 
opplæring, samt å utvikle religionsdialog mellom ulike 
trosretninger. I et flerkulturelt samfunn er det viktig at 
kirken er i stand til å skape fellesarenaer og utvikle dialog 
med andre kirkesamfunn, samtidig som den skal ta vare på 
sin egen identitet. Det er spesielt viktig for kirken å formidle 
evangeliets verdier til mennesker i dag: omsorg, kjærlighet, 
inkludering, respekt og toleranse.

YHvordan kirken utvikles og drives / Ungdomsarbeid
U Jeg er en ungdomsrepresentant og vil representere 
ungdommenes perspektiv. Jeg vil arbeide for at det satses 
mer ressurser og brukes mer penger på ungdommen i Den 
norske kirke. Det er spesielt viktig for kirken å formidle 
kristendommens menneskesyn til mennesker i dag.

Y Trosopplæring / Ledertrening i ungdomsarbeidet / 
Forvaltning av skaperverket / Nyorganisering av kirken / 
Global rettferdighet
U Jeg har vært med i bispedømmerådet i nåværende 
valgperiode, og deltatt på Kirkemøtet ved to anledninger. 
Da menighetsrådet der jeg bor spurte om de kunne 
nominere meg, takket jeg ja fordi jeg ønsker å bidra videre i 
beslutningene som skal tas de kommende årene, om hvordan 
vi skal forme fremtidens kirke. Flere prosesser er allerede i 
gang for at kirken skal bli mer løsrevet fra staten.  Jeg ønsker 
å fortsatt være en aktiv deltaker i prosessene som ligger foran. 

Y Nyorganisering av kirken / Gudstjenesteliv / Trosopplæring 
/ Evangeliet om Jesus til alle
U Jeg har sittet en periode tidligere og opplevde dette som 
meningsfullt. Jeg hadde også en opplevelse av å ha en reell inn-
flytelse på saker som angår mitt  område av bispedømmet. Jeg 
er glad i denne kirken og vil gjerne være med å forme dens frem-
tid. Min hjertesak er vel at den som kommer til kirken skal få et 
møte med Jesus. Det må vi legge til rette for. Alle aktuelle sam-
funnsspørsmål må vurderes på grunntanken om å ta vare på det 
Gud har skapt. Og da må man av og til også ta stilling i spørsmål 
som kan virke politiske fordi de regulerer forholdet mellom 
menneskene og mellom menneskene og naturen. Det er viktig 
at å vise hvem Skaperen er ved å peke på Jesus. Får man øye på 
Jesus får man også øye på hvilke verdier kirken skal stå for.
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KARIN-ELIN BERG
36 år / Gamle Fredrikstad
Festningsforvalter

 

MARIANNE SKADAL
21 år / Moss
Student

PÅL ANTONSEN
56 år / Sarpsborg
Daglig leder for Kulturhuset Gleng i Sarpsborg

TRINE BRITT NORDSTRØM
56 år / Skedsmokorset
Selvstendig næringsdrivende

Y En åpen og relevant kirke / Gudstjenestelivet / Lokal-
menigheten / Trosopplæring / Kirkedemokrati- og struktur
U 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 enkelt-
mennesker. 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.

Y Barne og ungdomsarbeid i kirken / Nestekjærlighet / Vigsel 
blant likekjønnede / At kirken skal være et samlingspunkt i 
samfunnet / Inkludering og åpenhet
U Jeg har blitt oppfordret av å stille og har lyst til å være 
med i bispedømmerådet fordi jeg er engasjert og bryr m eg 
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.

Y En åpen kirke for alle / Kirkelig demokrati / Religions 
dialog / Trosopplæring
U 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.

YØkte midler til trosopplæring / Innføre faget KRLE / Ved-
likehold av kirker / En åpnere folkekirke / Vielse av likekjønnede
U 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.
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LINE HALVORSRUD
24 år / Bjørkelangen
Leder i Skeiv Ungdom, snart arbeidssøkende
 

ROLF REIKVAM
67 år / Sørum
Selvstendig næringsdrivende

Y En inkluderende folkekirke / Ryddige arbeidsforhold / 
Åpent og forstålig demokrati / Verdier i ungdomarbeid / Et livs-
synsinkluderende samfunn
U Kirken er viktig for meg og mange i mitt nærmiljø og venne-
krets. Likevel opplever jeg at kirken er i ferd med å gjøre seg selv 
lite relevant og lite tilgjengelig med å ikke ta tak i saker som for 
mange er viktige, eller gjennom å ha en konservativ holdning 
til spørsmål som for folk flest er utdatert. Særlig de som har en 
kulturell tilknytning til kirken, men tviler i troen på vår herre, 
opplever at deres tilhørighet ikke er like mye verdt som den til 
de med en sterk personlig overbevisning. I kirken må det være 
plass til tro og tvil, og til alle som ønsker å komme. Dessverre 
har kirken en ekstern profil som gjør at den fremstår ensidig og 
ekskluderende for mange. Mangfoldet i kirkelandskapet må frem.

Y Frigjøre seg fra staten / Modigere i møte med vitenskap 
/ Tydeligere røst i samfunnsdebatten / Solidarisere seg med 
minoritet / Våge å ta Bergpreken på alvor
U 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.
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ØYVIND K. JØRGENSEN
52 år / Rolvsøy / Daglig leder Ammerudhjemmet 
bo- og kultursenter, Kirkens Bymisjon Oslo

SOLVEIG JULIE MYSEN
28 år / Sarpsborg
Student

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

YMiljø, rettferdighet, religionsdialog, ny samlivsprofil for 
kirken, vigsel for likekjønnede
U 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.
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KJETIL HAFSTAD
69 år / Kråkerøy
Professor i samtidsteologi 

NILS ØBY
52 år / Ise
Studiesjef

LIV BETTY HESJADALEN
63 år / Larkollen
Fagleder

HELGE RANVIK
64 år / Larkollen
Direktør finans og eiendom

Y Skapertro og miljø / Enkel og oppfinnsom FOLKEkirke / 
Selvsagt kjønnsnøytral vigsel / Demokratisk styring, nedenfra 
/ Menneskelig migrasjon
U Jeg ønsker at folkekirken ydmykt skal tjene evangeliet, og gi 
livsmot og håp til alle som ønsker det. Da kreves en kirkeledelse 
med fantasi - og selvkritikk. Kirken har bygget opp mye byrå-
krati. Den må ha en realistisk, enkel og nøktern ramme for hva 
den gjør. Viktigst er lokalmenigheten – kirkeorganisasjonen 
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.

Y En åpen og inkluderende kirke / Likekjønnet vigsel / 
Finansiering av kirken / Økt kirkelig engasjement
U 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.

YÅpen og tilgjengelig kirke / Ser på alle som likeverdige / 
Fremmer likebehandling / Likekjønnede par kan vies / Rom for 
mangfold
U 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, spørsmål og undringer. Kirken skal 
forene gode tradisjoner med nytenkning, så flere kan kjenne 
tilhørighet. 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.

Y Bygge en åpen og sterk folkekirke / Bevisstgjøre kirkens 
betydning / Sikre økonomien i kirken / Kjønnsnøytral vigsel / 
Utvikle ungdomsarbeidet
U Jeg er opptatt av kirkens fremtid og posisjon i vårt samfunn 
og å bygge en åpen folkekirke, for å sikre at kirken beholder sin 
posisjon i Norge. Vi har aldri hatt en sterkere muslimsk tilstede-
værelse enn nå, og det setter vårt kristne samfunn på 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, 
samt den lokale kirken og nærheten og tryggheten den gir. Grunn-
verdiene for folkekirken må være trygge og levende samfunn med 
plass for alle. Kirken må også tørre å delta i samfunnsdebatter.
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TORHILD SØLVIK-JENSEN
69 år / Skjetten
Pensjonist
 

MAJA OSBERG
21 år / Rygge
Student 

YÅpen folkekirke / Full aksept for homofile / Aktivt 
menighetsliv / Gudstjenesten
U 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.

Y Vigsel for likekjønnede / Barne- og ungdomsarbeid
U 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. Skillet mellom stat og kirke gir kirken mulighet til å 
være tydeligere i politiske saker. Det er på tide at det blir mulig 
for to av samme kjønn å gifte seg i kirken. Jeg ønsker en åpen 
kirke som ikke stenger noen ute bare fordi de elsker noen av 
samme kjønn. Kirken bør engasjere seg i samfunnsspørsmål 
om menneskerettigheter, bistandspolitikk og miljøpolitikk. 
Vi må ta vare på våre medmennesker og jorda vi har fått. Det 
er spesielt viktig for kirken å formidle åpenhet til mennesker 
i dag. Kirken er til for alle, i alle faser av livet. 
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Vil du vite mer om kandidatene 
før du stemmer? Les mer på: 

www.kirkevalg.no
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Hvem kan stemme?
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de 
fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemsskap i kirken. Nesten 
3,1 millioner mennesker har stemmerett ved Kirkevalget 2015.

Når og hvor er det valg?
Kirkevalget holdes 13. og 14. september 2015, samtidig med 
kommunestyre-/ fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et 
lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget. Du kan 
forhåndsstemme på menighetskontoret ditt fra 10. august.

Hvem kan du stemme på?
Du stemmer på kandidater til menighetsrådet og til bispedømme-
rådet/Kirkemøtet. Kandidatene velges for en periode på fire år. 
Ved valg til menighetsråd er det bare en kandidatliste. I valget 
til nytt bispedømmeråd er det to lister du må velge mellom: 
Mangfoldig folkekirke-nominasjonskomiteens liste og Åpen folke-
kirkes liste.

Hva gjør kirkemøtet?
Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste organet i Den 
norske kirke. Her samles alle bispedømmeråd i en uke hvert år. 
I perioden 2016-2019 overtar Kirkemøtet alle kirkens oppgaver 
som i dag ligger til staten. Dette innebærer bla myndighet i saker 
som gjelder ny organisering og maktfordeling i Den norske kirke, 
vigsel for likekjønnede og kirke- og gudstjenestelivet. 

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet 
tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre 
ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør sam-
let Kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet? 
Menighetsrådet legger til rette for at kirken blir en synlig, aktiv og 
viktig aktør i lokalsamfunnet. Menighetsrådet legger føringer for 
arbeidet blant barn og unge, diakoni og omsorg, og gudstjenester. 
Se hvem som stiller til valg i din menighet på www.kirkevalg.no

Du kan levere stemmeseddel uten endringer
Alle kandidater på listen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
• Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten 
til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.

• Tilføye inntil tre navn fra andre valglister hvis det er flere. 
Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver. 

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke 
regnes med.

Godt å vite om valget

PRAKTISK INFORMASJON

Slik stemmer du ved valget

For mer informasjon: www.kirkevalg.no

Du kan påvirke 
resultatet! 

Hvilke kandidater vil du stemme på? Rekkefølgen på kandidatlistene 

avgjør dersom to kandidater får likt antall stemmer. Hvert kryss du 

setter ved en kandidat eller navn du fører over fra en liste til den andre 

kan bety mye for valgresultatet. Finn frem til dine kandidater på: 

www.kirkevalgveien.no
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