
Samlet presentasjon av kandidatene på 
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.

Se også informasjon om mangfoldig folkekirke- nominasjonskomiteens liste.



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Karin-Elin Berg 

Bostedsadresse 
Telefon 92 02 08 51 Epost karinelin.berg@gmail.com 

Bostedssokn Østre Fredrikstad 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Festningsforvalter 2015 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Mastergrad, Styring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus 2008 2014 

Journalistikk, Høgskolen i Oslo 2003 2006 

Enkeltfag, økonomi og jus, Universitetet i Oslo 2000 2003 

Mastergrad, jus, University of Cambridge 1997 2000 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Nestleder Oslo bispedømmeråd + delegat Kirkemøtet 2009 2015 

Nestleder/leder, Markus menighetsråd 2005 2013 

Leder av Evalueringsnemnda, Kirkerådet 2012 2015 

Representant Oslo kirkelige fellesråd 2008 2013 

Leder, styringsgruppen for trosopplæring, Gamle Aker/Markus 2008 2013 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Hovedtillitsvalgt, Unio Kunnskapsdepartementet 2010 2013 

Leder av Studentparlamentet, Høgskolen i Oslo 2005 2006 

Diverse verv, Studentenes landsforbund 2004 2008 

Barne- og ungdomsrådet, Østre Fredrikstad menighet 1994 1997 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

En åpen og relevant kirke 

Gudstjenestelivet 

Lokalmenigheten 

Trosopplæring 

Kirkedemokratiet 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn; Karin-Elin Berg      alder; 36 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Kirken er viktig både i samfunnet generelt og for enkeltmennesker. Kirken har en 
nasjonal funksjon og betydning, men ikke minst er det den lokale kirken og menigheten som treffer 
folk både i dagliglivet og ved de store anledningene. Det å sitte i disse organene gir en særlig god 
mulighet  til å påvirke Kirkens utvikling. Etter 6 år i Oslo bdr, har jeg både kompetanse og 
engasjement til å bidra. Mine hjertesaker:• Kirken må være relevant og være nær folks hverdag.  
• Barn og unge i kirken skal få oppleve kirken som et godt sted å være. De må få opplæring i den
kristne tro slik at de får en trygg trosidentitet. Kirken skal også være en trygg ramme for å reflektere 
over og diskutere de store spørsmålene i livet. • Engasjement rundt den lokale menighet.• 
Kirkeordningen må bevare og utvikle folkekirken. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; Ny frihet og større ansvar er positivt, men krever grundig forarbeid og oppfølging. Jeg mener 
ny ordning blant annet må bygge på:• Kirkemøtet må styrkes som kirkepolitisk organ. KM skal 
representere alle dem som opplever at de har en tilknytning til Kirken. Da må valg og nominasjoner 
involvere bredt.• Engasjementet rundt den lokale menighet må bevares. Det forutsetter at soknet 
som enhet beholder myndighet og ansvar. Muligheter:• Kirken får styre sin egen utvikling.• Kortere 
vei mellom medlemmene og beslutningene kan gi større tilhørighet. Utfordringer:• Å finne gode 
modeller som kan være ramme for utviklingen og prosessene.• Skillelinjer innad i Kirken vil bli 
tydeligere. Da kan det være vanskelig å bevare enheten når store saker skal behandles og avgjøres 
internt, uten en ekstern, politisk «syndebukk». 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Ja, jeg mener det er riktig at alle som
ønsker å inngå og bekrefte et forpliktende samliv i Kirken skal ha mulighet til det. Med bispemøtets 
utredning «Sammen», er det tydeliggjort at det er to, teologisk forankrede, syn på dette spørsmålet. 
For meg har refleksjonene og konklusjonene i rapporten vært viktige. Med et så tungt, teologisk 
grunnlag, mener jeg det er på tide å ta konsekvensen av at det er to syn på likekjønnede ekteskap i 
DnK. I dag er det bare det ene synet som kan praktiseres og det mener jeg er feil. Det er svært sterke 
følelser på begge sider i denne saken, noe som stiller særlige krav til debatten. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; I Bibelen er det godt grunnlag
for å engasjere seg i mange av de utfordringene som vi som samfunn møter i dag. Måten Jesus møtte 
sine medmennesker på og det oppdraget vi er gitt som forvaltere av Guds skaperverk gir oss som 
kirke en god referanseramme som vi bør formidle også utenfor kirkerommet. For meg betyr det at 
Kirken kan og bør engasjere seg i spørsmål om f.eks:• Miljøet• Menneskeverd• Fattigdom• 
Undertrykkelse• Menneskeverd• Fordeling av ressurser• Menneskerettigheter. Jeg mener 
engasjementet kan uttrykkes på ulike måter:• Talspersoner deltar i offentlig debatt• Medlemmer 
oppfordres til å engasjere seg. • Kirkenære uttrykksformer som bønn, innsamlinger, åpne kirker, 
tilbud til svake grupper osv. Kirken må legge vekt på å løfte frem de kristne verdiene som 
argumenter. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; For meg er det
viktig at verdiene kirken formidler hjelper mennesker til å leve bedre liv ved å inspirere til å ta vare 
på sine medmennesker og skape en bedre verden. • Medmenneskelighet. Vi møter svake grupper 
hver dag. Hvordan kan vi se de svakeste og hjelpe dem?• Toleranse. Verdens konflikter skyldes i stor 
grad ulike religioner og synspunkter. Hvordan kan vi leve med egen tro og samtidig respektere 
andre? • Rettferdighet. Nylig ble det rapportert at 1% av verdens rikeste eier over halvparten av 
jordens verdier. Hvordan kan vi motvirke forskjellene?• Fellesskap. Stadig flere er ensomme. 
Hvordan kan vi skape mer fellesskap med hverandre?• Nøysomhet. Verdens ressurser er ikke 
utømmelige. Hvordan kan vi leve på en måte som sparer miljøet for neste generasjoner. 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg  bispedømme.

Fødselsdato 
Navn Pål Antonsen 

Bostedsadresse 
Telefon 91512100 Epost paal@glenghuset.no 

Bostedssokn Sarpsborg 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Dagligleder (Årstall) 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Menighetsrådsmedlem siden 2009 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Medlem i Sarpsborg bystyre siden 2008 (Årstall) (Årstall) 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

(Inntil 30 tegn) 

1. En åpen kirke for alle

2.
2. Kirkelig demokrati

3. Religions dialog

4. Trosopplæring

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn: Pål Antonsen, Alder: 56

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

Har lyst til å være delaktig i kirkens utvikling i denne spennende og utfordrende 
tiden. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge
av dette?  
Mulighetene er en kirke for alle og utfordringen er at kirken ikke blir en sekt. 

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

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Kirken bør ha en røst inn i de fleste problemstillinger.Om den ikke har alle svar så bør den løfte fram 
de fleste problemstillingene og stimulere til debatt. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
 Likeverd, respekt, åpenhet, inkludering. 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 

Navn Marianne Skadal     

Bostedsadresse 

Telefon 97760471 Epost marianneskadal@gmail.com 

Bostedssokn Vestre Borgesyssel     

Kjønn K ☐ M ☐ (kryss av) 

Fra 

Nåværende stilling Student (Årstall) 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer  velg de mest relevante) Fra Til 
Formgivning med studiekompetanse ved Glemmen VGS 2009 2012 

Årsstudium informatikk ved IT avdelingen Høgskolen i Østfold     2012 2013 

Bechelor innovasjon og prosjektledelse ved ingeniøravdelingen Høgskolen i Østfold     2013 2016 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer  velg de mest relevante) Fra Til 
Ung medarbeider, Borge menighet 2008 2011 

Kirkeklokker, Borge menighet 2011 2015 

Arbeid med ungdom, Borge menighet     2015 D.D     

Kretsansvarlig ved leir, KFUK/KFUM Østfold 2014 2014 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer  velg de mest relevante) Fra Til 

Fredrikstad ungdomsråd (blant annet som leder) 2009 2012 

Deltakerombud - The Gathering     2013 D.D     

FredrikstadLAN (blant annet som styreleder)     2010 2015 

Styremedlem, Åvangen borettslag     2015 D.D     

4H - styret, Borge 4H (Blant annet som leder)     2003 2011 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Barne og ungdomsarbeid i kirken 

Nestekjærlighet     

Vigsel blant likekjønnede 

At kirken skal være et samlingspunkt i samfunnet     

Inkludering og åpenhet     



Navn; Marianne Skadal, alder; 21 

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

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; Jeg tenker det er nye muligheter for kirken til å ta aktivt standpunkt i samfunnsspørsmål, i 
tillegg til at det prinsipielt er viktig at kirken kan styre seg selv, og være et eget rettssubjekt. Av 
utfordringer vil jeg trekke frem at det i fremtiden kan bli enda vanskeligere å sikre finansiering til 
viktige, sentrale saker for kirken. Det kan også være en utfordring at vi nå må tenke nytt på hvordan 
kirken skal drives framover 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Ja. Jeg mener kirken skal være et sted
hvor folk kan være seg selv, bli kjent med Gud og få en tilhørlighet i en menighet. Uavhengig av 
seksualitet. Det finnes homofile kriste i norge. At vi skal nekte disse fra å kunne gifte seg foran Gud 
mener jeg er feil. Det er ikke vår jobb å dømme. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; - Miljøvern / Ta vare på
skaperverket - Menneskerettigheter / At alle har rett på et verdig liv- Bistand / Fordele ressurser 
riktig 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; - Moral og etikk-
Nestekjærlighet- Å være den beste versjonen av seg selv 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg                bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Trine Britt Nordstrøm 

Bostedsadresse 
Telefon 92822082 Epost trnords@online.no 

Bostedssokn Skedsmo 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling selvstendig næringsd 2005 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Frogner handel og kontor 1975 1976 

Merkantilt Institutt Reiselivsakademiet 1991 1993 

IHM - Inst. for høyere markedsutdannelse - DIHM markedsøkono 1993 1995 

BI -markedsanalyse og org.psykologi 2004 2005 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Kirkelig fellesråd 2011 2015 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Kommunestyret i Skedsmo 2007 2015 

Formannskapet i Skedsmo 2011 2015 

Arbeidsgiverutvalget og admin.utvalget (nestleder) Skedsmo 2011 2015 

Varaordfører representantskapet i ROAF 2011 2015 

Nestleder i styret Norasondegruppen 2015 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Økte midler til trosopplæring 

Innføre faget KRLE 

Vedlikehold av kirker 

En åpnere folkekirke 

Vielse av likekjønnede 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn Trine Britt Nordstrøm, alder 56 

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

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
Det kan bli utfordringer mht økonomi. Ønsker ikke medlemsagift.  
Vet at forholdet endres vil det bli mer selvstendighet til kirken. Det er viktig at kirken selv skal kunne 
ta sine avgjørelser. Full råderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Den norske kirke bør etableres som 
et eget rettssubjekt, som en oppfølging av skillet mellom stat og kirke. 

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

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

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Gode kristne holdninger. Samhold og hvor hvert enkelt menneske blir respektert og sett. Fellesskap 
og felles verdier 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg  bispedømme.

Fødselsdato 
Navn Line Halvorsrud 

Bostedsadresse 
Telefon 47630166 Epost line.halvorsrud@gmail.com 

Bostedssokn Østre Romerike 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Leder i Skeiv Ungdom 2013 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Ekspertgruppe  Helsedirektoratet- kjønnsmangfold 2014 2015 

Sosialt arbeid BA HiOA 2010 2013 

Kursholder -juridiske rammer Ungdom og fritid 2012 d.d

Rådet for LHBT-senteret i Bufdir 2012 2014 

Aurskog-Høalnd Fritidsklubb 2009 2013 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Nestelder i Skeiv Ungdom 2011 2013 

Styremedlem Sex og politikk 2013 2015 

Styremedlem ACTA Bjørkgelangen 2006 2007 

Oppvekst og utdanningskomiteen i Aurskog -Høland kommune 2011 2015 

Arbeidsgruppe for FN-spørsmål i LNU 2013 2015 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

En inkluderende folkekirke 

Ryddige arbeidsforhold 

Åpent og forstålig demokrati 

Verdier i ungdomarbeid 

Et livssynsinkludernde samfunn 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



 Navn Line Halvorsrud,   alder 24 

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

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
En stor utfordring i Kirken er manglende demokratiske strukturere og mangelden valgdetagelse. For å 
få en romslik folkekirke er vi nødt til å utvikle det deltagende demokratiet i kriken. Et viktig ledd her er 
enklere og mer forstålige valgordninger. En annen utfordring som åpenbart vil komme er hvilken 
kirkeordning man ønsker ifm ansettelses spørmål. Hvem skal ha arbeidsgiveransvar for de ulike 
ansatte. Videre kan det komme et spørsmål om endrinng i finansiering i kjølevannet av endret 
struktur mellom kirke og stat. For å kunne legitimere krikens særstilling er vi avhengig av et fortsatt 
høyt medlemstall. Det klarer vi bare å opprettholde om vi igjenn klarer å bli en krike som oppleves 
relavant i hele medlemsmassen. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?
Ja, det bør den. Det er galt av oss som  kirke å ikke annerkjenner kjærligheten mellom to mennesker, 
som ønsker å bli et i guds bilde. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Kirken bør ta en mer aktiv rolle i kampen mot diskrimingering, mobbing, krenkelse og vold. Dette er 
noe som Jesus tematiserer mange ganger med forskjellige vinklinger i det nye testamentet. 
Budksapet om medmenneskelighet, nestekjærlighet og solidaritet er tydelig i Jesus liv og lære. Det er 
også et tema som er særdeles aktuelt i det norske samfunnet, og som kirken rent omdømmemessig 
vil ha godt av å ta en tydelig stilling til. Å bli god på disse temaene handler ofte om intern kultur på 
feltet. Man må praktisere det man preker. Derfor må virken både ekkstern og internt sette fokus på 
hvordan diskrimineirng og krenkelse ser ut i praksis.  
Global solidaritet er et tema som kirken har en lang tradisjon innen. Dette er blitt særdeles aktualisert 
gjennom den siste periodes naturkatastrofer, sykdomsutbrudd og ikke minst flyktninge tragedien i 
middelhavet. Debatten preges alt for ofte av forakt og lite forsåelse for andre menneskers situasjon. Å 
formidle nestekjærlige og solidariske perspektiver i et slikt landskap virker som en fornuftig rolle for 
kirken. 
Begge disse temaene har til felles at man må tørre å peke på de som påfører andre skade. Ofte 
handler disse fenomenene om usynlige mekanismer som må tydeliggjøres for at vi skal se at vi på 
fører hverandre smerte og opptrer umenneskelig mot hverandre. Der må kirken ta mot til seg å tørre 
å peke på dikriminerende strukturer. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kirken gir i dag mange følelsen av å ikke være gode nok, at de lever livene sine på feil måte. Kirken 
må slutte å få menneskker til å føle seg annen rangs. Det er ikke vår jobb å dømme, det er vår jobb å 
spre nestekjærlighet og å lære mennesker å være galde i seg selv. Vi skal være en støtte i både 
glede og sorg. Særlig unge møtes i dag med en mengde uoppnålige krav. Det er ikke kirkens jobb å 
putte ekstra vekt på den børen, men heller å være en motvekt. Kjærlighet er en av bibelens sentrale 
budskap. Hos oss skal både Kong Salomo og Jørgen hattemaker føle seg like velkommene, men 
kanskje er det sånn at Jørgen hattemaker er den som har behov for at vi sier det tydligst. 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg                 bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn ROLF REIKVAM 

Bostedsadresse 
Telefon 93063531 Epost rolf.reikvam@gmail.com 

Bostedssokn Sørum 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Sjølstendig nærings. 2010 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Økonomisk utdanning universitetet i Oslo 1969 1974 

Jessheim videregående skole 1974 1977 

sekreteriatet Nork Lektorlag 1977 1985 

sekretariatet Finansforbundet 1985 1997 

sjølstendig næringsdrivenede 2010 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(medlem menighetsrådet Sørum (Årstall) (Årstall) 

leder utvalg i Kirkerådet som utredet bruk av IKT 2010 2011 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Medlem fylkestinget i Akershus 1989 1997 

leder fylkesskolstyret Akershus 1991 1997 

Stortingsrepresentant  SV1997 2009 

medlem Kirke- utdannigs- og forskningskomiteen 1997 2001 

leder Kirke- utdannings- og forskningskomiteen 2001 2005 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Frigjøre seg fra staten 

modigere i møte med vitenskap 

tydeligere røst i samfunnsdeb. 

solidarisere seg med minoritet 

våge å ta Bergpreken på alvor. 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn Rolf Reikvam, alder 67 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?  
Engasjert i kirken og mener jeg har kunnskap og erfaring som er viktig for Kirkerådets arbeid. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
Var somStortingsrepresentant med og forhandlet  fram kirkeforliket 

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

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Alt som har med likeverd, menneskeverd og forvaltning av skaperverket å gjøre. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Alles likeverd for Gud og mennesker. Vi har en Skaper som  ikke setter oss i bås ut fra holdninger 
eller andre forhold. 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg  bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Øyvind Karl Jørgensen 

Bostedsadresse 
Telefon 91785940 Epost oyvind.jorgensenymisjon.no 

Bostedssokn Rolvsøy 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Daglig leder 1996 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

off godkj spl Lovisenberg diakonale høyskole 1983 1986 

Administrasjon og ledelse Dikonhjemmets høyskole 1989 1991 

NLP C MetaResource 2012 2014 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Medlem Lovisenberg menighetsråd 1995 1998 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Styremedlem Norsk Sykepleierforbund, Oslo 1992 1996 

Medlem av Norsk Sykepleierforbunds Kontrollutvalg (økonomi) 1996 2000 

Styremedlem Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold 2004 2014 

Varastyremedlem Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold 2014 dd 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

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. 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn Øyvind K. Jørgensen,  alder 52 

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

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

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

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Fattigdomsproblematikk, spørsmål som handler om fordeling av goder og som kan være med på 
sikre en bærekraftig utvikling. Inkl. klimaproblematikk. Både nasjonalt og internasjonalt 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Rettferdighet, respekt og omsorg. At vi alle er skapt forskjellig og unike. 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Solveig Julie Mysen 
Bostedsadresse 
Telefon 90025239 Epost solveigmysen@hotmail.com 
Bostedssokn Sarpsborg 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Student (teologi) 2007 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
BA i teologi 2007 2012 

Menighetspedagog i Sarpsborg menighet (vikariat) 2013 2014 

Lærer i religion på Steinerskolen i Fredrikstad (vikariat) des. 2012 juni 2013 

Førstesekretær Det teologiske fakultets infosenter, UiO 2008 2010 

Arkivassistent, Sarpsborg kommunes historiske arkiv (sommerjobb) 2013 2014 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Lokallagsleder Fredrikstad Natur og Ungdom 2005 2006 

Landsstyremedlem Natur og Ungdom 2004 2006 

Sentralstyremedlem (miljøansvarlig) i Rød Ungdom 2006 2007 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Miljø 

Rettferdighet 

Religionsdialog 

En ny samlivsprofil for folkekirken (inkludert vigsel for likekjønnede, selvfølgelig!) 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn Solveig Julie Mysen, alder 28 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?  
Jeg vil være med å påvirke kirken i det jeg mener er riktig retning, så da jeg ble spurt om å stille, nølte 
jeg ikke med å si ja. Mine hjertesaker er miljø, religionsdialog og rettferdighet både her i Sarpsborg og 
i hele verden. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
Utfordringen går først og fremst på finansiering. Ellers er det utelukkende positivt både for kirken og 
staten at Norge ikke lenger har en statsreligion. Det er viktig prinsipielt for alle dem som ikke er 
medlemmer av Den norske kirke, og jeg har tro på at kirken klarer seg fint på egne ben så lenge vi 
medlemmer bidrar til å lage den kirken vi vil ha. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?
Ja, selvfølgelig bør vi det! Personlig mener jeg det er like bra å være skeiv som streit, og at kirken 
skal ha rom for alle samtykkende voksne som vil vie sine liv til hverandre foran Guds ansikt. Dette 
kan jeg også argumentere for med Bibelen i hånd, hvis det skulle være nødvendig. Men jeg 
aksepterer at noen av ulike grunner mener det motsatte, og forventer at de i tur tolererer meg. Kirken 
kan leve med to syn i denne saken som i mange andre, men det forutsetter at det faktisk går an for 
homofile å gifte seg i kirken – ellers er det bare ett syn som får lov til å bestemme. 

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

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Det høres kanskje litt gammeldags ut, men jeg tror vi må formidle ærbødighet. Ærbødighet overfor 
selve livet, som vi har fått av Gud, og alt som lever, kan være roten til mye godt; det gjør at man 
ønsker å ta vare på skaperverket og på hverandre, også når man er uenige 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

 Borg       bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Kjetil Hafstad 

Bostedsadresse 
Telefon 90948939 Epost kjetil.hafstad @teologi.uio.no 

Bostedssokn Kråkerøy 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Professor 1985 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Doktor i teologi 1982 

Førsteamanuensis 1981 1984 

Professor 1985 

Redaksjon/ Redaktør Kirke og Kultur 1971 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Medlem av lærenemnda 1995 idag 

Medlem og styreleder Det Praktiusk-Teologiske Seminar 1981 2003 

Medlem bisputv. Homofile i Kirken 1993 1995 

Katolsk-luthersk samtalegruppe 1983 1989 

Menighetsråd Domkirken i Fredrikstad 1986 1990 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Leder Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi, 50 forskere 1992 2000 

Nestleder Senter for Kvinne-og kjønnsforskning 1998 2001 

Leder ulike nasjonale og internsj. forskningsprosjekter 1992 

Pro-og Forskningsdekan, UiO i to omganger, sist 1999 2003 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Skapertro og miljø 

Enkel og oppfinnsom FOLKEkirke 

Selvsagt kjønnsnøytral vigsel 

Demokratisk styring, nedenfra 

Menneskelig migrasjon 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn Kjetil Hafstad,  alder 69 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?  
Jeg ønsker at folkekirken ydmykt skal tjene evangeliet, og dermed gi livsmot og håp til alle som 
ønsker å ta del. Da kreves en kirkeledelse med fantasi - og selvkritikk.  
Jeg synes kirken har bygget opp mer av byråkrati enn godt er. Som selvstendig kirke må vi framover 
regne med trangere økonomiske rammer. Vi kan derfor ikke fortsette med å klage til politiske 
myndigheter og til kommunene for å få mer penger – slik det er skjedd i de siste årene. Det svekker 
omdømmet å fjerner fokus fra det kirken selv kan gjøre, på frivillig basis. 
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. Kirken er i sin egenart lokal. 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 i Norge på 
enkelhet og nøysomhet og ta opp igjen mer av arbeid for dem som faller utenfor det effektive 
samfunnet, slik som for 100 år siden, da diakonien tente utallige medarbeidere. 
- Og selvfølgelig: kirken skal være inkluderende, slik at folk kan komme hit med sine sorger og sin 
glede. Det betyr at å gi rom for å fullbyrde sitt liv i kjærlighet, er selvsagt i kirken. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
Kirken kan bli mer selvstendig og kjapt ta nye initiativ. Offentlig virksomhet er ofte litt tregere, selv om 
grundigheten her er verd å lære fra! 
Det som er krevende, er å holde fast på at kristen tro ytrer seg forskjellig. Hver og en har ulike 
livserfaringer, og det preger troen. En selvstendig kirke må vokte seg vel for å strømlinjeforme 
organisasjonen.  
Derfor er kirkelig demokrati så viktig. Demokrati er ikke flertallsstyre, men forstandig forhandling som 
tar vare på mangfoldet i kirken. Hvert kristen har eget ansvar, og kirken som organisasjon må styrke 
både fellesskapet og anerkjenne den enkelte.  
Ærlig, åpen og raus: slik framsto Jesus, slik skal kirken være. – Det er krevende. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?
Selvsagt. Ingen, heller ikke kirken, skal hindre mennesker i å fullbyrde livet i kjærlighet.  
Den klareste setning i Det nye terstamente er: Gud er kjærlighet. – Det er standarden som kirken skal 
etterfølge. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Kirkens formål er å formidle evangeliet, i handlinger og ord. Da kan ikke kirken unngå å framtre med 
initiativer og tanker og handlinger som er politiske.  Dette er vanskelig i vårt samfunn, hvor vi lever i 
fred og stor velstand, å fastsette hva som er hovedoppgavene. Er vi blitt for velnærte?  
Landet vårt er ufattelig rikt på ressurser. For 70 år siden var Norge blant de to fattigste land i Europa, 
men med stor rikdom: fri natur, rikelig vann, fisk og sauer! Folk trivdes under slike enkle forhold.  
For framtidens generasjoner og levegrunnlag må vi gjenerobre disse livskvalitetene. Her kan kirken 
både bidra til å huske og imitere lure løsninger fra tidligere overlevere i Norge!  
I konflikter skal kirken stå opp for menneskers rettigheter, tanke-, tale og religionsfrihet. 
Kirkens hjelpearbeid nasjonalt og internasjonalt må videreføres, inspirert av de mange generasjoner 
av misjonsvenner som holdt oppgaven høyt. Nå er denne innsatsen svakere – her må vi tenke oss 
om: hvordan kan vi bidra til å gjøre levevilkårene under andre himmelstrøk gode og fredelige?  
Her finnes ingen fasit, vi må bruke den beste forstand vi har tilgang til. Det kan skape nye impulser 
som er politiske. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Bare dette: evangeliet: Gud er kjærlighet. Jesus er veiviser. 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Liv Betty Hesjadalen 

Bostedsadresse 
Telefon 41200833 Epost l.hesjad@online.no

Bostedssokn Rygge 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Fagleder 2009 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Ledeopplæring Østfold fylkeskommune 2009 2010 

Spesialistutdanning i rådgiving 1998 2000 

cand.paed.spec-graden 1996 1998 

Hovedfag spec.ped 1995 1997 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Rygge menighetsråd 1998 2008 

Rygge og Ekholt fellesråd 2000 2004 

Larkollen kapellstyre/ Larkollen kirke, leder 1994 

Rygge og Ekholt diakoniutvalg 2011 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Åpen og tilgjengelig kirke 

Ser på alle som likeverdige 

Fremmer likebehandling 

Likekjønnede par kan vies 

Rom for mangfold 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn Liv Betty Hesjadalen, alder 63 år 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?  
Jeg er opptatt av Den norske kirke og vil gjerne være med å påvirke en åpen folkekirke som fremmer 
menneskeverdet og motarbeider diskriminering. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
Jeg ser muligheten for at vi kan jobbe aktivt mot å styrke demokratiet i Den norske kirke. 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 og. Kirken skal forene gode tradisjoner med 
nytenkning, så flere kan kjenne tilhørighet. Utfordringene vil være å etablere gode rutiner i forhold til 
nye oppgaver. Vi må arbeide aktivt for å få på plass alle oppgaver som naturlig hører med i en "ny 
organisasjon". 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?
Likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken. 

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

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Nestekjærlighet, omsorg, respekt og glede 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg                 bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn 
Bostedsadresse 
Telefon 46410110 Epost nils.oby@bi.no 

Bostedssokn Skjeberg 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Studiesjef 2005 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Bedriftskonsulent - ABC bank 1986 1989 

Studieleder - Handelshøyskolen BI Østfold 1989 2002 

Direktør - Handelshøyskolen BI Østfold 2002 2005 

Studiesjef - Handelshøyskolen BI Oslo 2005 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Skjebergdalen Menighetsråd 2009 2015 

Sarpsborg Kirkelige Fellesråd 2009 2015 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Styremedlem - Østfold Røde Kors Ambulansetjeneste AS 1995 1997 

Styremedlem - Østfoldfrukt AS 1996 2002 

Styremedlem - Østfold Innovasjon AS 2003 2005 

Styremedlem - Handelshøyskolen BI 2011 2013 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

En åpen og inkluderende kirke 

Likekjønnet vigsel 

Finansiering av kirken 

Økt kirkelig engasjement 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 

Nils Øby



Navn Nils Øby, alder 52 

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

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
Dette kan gi kirken 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. Vi ser allerede nå at det er finansielle utfordringer knyttet til 
ivaretakelse av kirkebygg rundt om i landet. 

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

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

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

. 





 Navn Helge Ranvik alder 64 

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

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
En statskirke som vi har hatt i hundrevis av år, har vært unik, og både på godt og ondt. Utfordringen 
nå er å endre kirkens profil. De fleste i vårt samfunn har ikke forstått de store endringer som kommer. 
Det gir samtidig en mulighet for kirken til å tenke nytt og se over alle strukturer og arbeidsformer. Det 
er viktig å bruke denne anledningen til bygge fremtidens kirke. 
De største utfordringene vil bl.a. være økonomisk styring (vedlikehold, administrasjon, 
sentralisert/desentralisert ledelse m.m.)Vi må bygge en effektivt administrert kirke, men samtidig 
bygge videre på den lokale kirken og nærheten og tryggheten den gir. Det finnes mange dyktige 
mennesker i og rundt kirken, men for å kunne dra sterk nytte av disse, må arbeidet legges opp i 
forhold til det. Det finnes mye å gjøre rent organisatorisk i kirkestrukturen. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?
Jesus gikk i front for å bryte med datidens fordommer både når det gjaldt samfunns- og kirkestyring. 
Jeg tror ikke det er min oppgave å velge hvem som har rett og ikke. 
I Bibelens tekster skrives det mye om kjærlighet, godhet, ta hensyn m.m., derfor ser jeg ingen grunn 
til at ikke kirken skal tilby to mennesker som vil leve sammen å gifte seg i kirken. 
Å fordømme bygger ikke en folkekirke. "Den som er rettferdig kan kaste den første stenen", sa Jesus! 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Kirken bør ha fokus på følgende; 
 - Trosopplæring, religionsspørsmål (religionens plass i vårt samfunn ref. vår historie) 
- Sosialt samfunnsengasjement 
- Barn og ungdom 
- Diakoni 
- Miljøbevissthet (ansvar for skaperverket) 
- Skole og opplæring (følsomt tema, men her har kirken vært for tilbakeholdende) 
- De svake i samfunnet (taperne, eldre - hvem tar ansvar ?) 
- Bygge videre på de sider som folk forbinder med kirken (dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse - 
livsløp med kirken) 
- Utvikle ungdomsarbeidet (KRIK, få til aktiviteter som tidl. f.eks. Tensing m.m.) 
- Bli aktiv i sosiale media (har ikke hatt evnen til å følge utviklingen innen kommunikasjon, det må 
endres) 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kjerneverdiene mennesker må fokusere på for å bygge et trygt og levende samfunn med plass for 
alle - det er her grunnverdiene ligger for en folkekirke. 
Kirken må også tørre å ta samfunnsdebatter, men de som representerer kirken må være personer 
som har erfaring med slike debatter, har spisskompetanse og ikke pga. roller eller funksjoner i kirkens 
hierarki.Jeg tror de fleste mennesker fortsatt ser på kirken som en trygg grunn (barnetro, oppvekst 
m.m., men kirken må bygge en plattform slik at den blir viktig også når det ikke skjer katastrofer eller 
kriser. Det er også viktig i forhold til andre kirkesamfunn. 
Det finnes mange dyktige mennesker i våre menigheter rundt om, men kirken fremstår som en stor 
og tung organisasjon der det er langt mellom menighet og Kirkeråd. Her burde kirken lære av 
moderne konsernstruktur. I dag bygges organisasjoner slik at det er kort vei /korte 
kommunikasjonsveier mellom det enkelte selskap og morselskapet.  Her er det en stor jobb å gjøre, 
og det arbeidet bør komme i gang fort. 



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg                 bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Torhild Sølvik-Jensen 

Bostedsadresse 
Telefon 48128516 Epost soelvikjensen@gmail.com 

Bostedssokn Strømmen/Skjetten 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Pensjonist 2012 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Realskole 1959 1961 

Telegrafskolen 1963 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Menighetsrådsmedlem Flere per d.d

Medlem av Fellesrådet i Skedsmo Flere per d.d

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 

Gruppeleder i Skedsmo kommunestyre 1991 1995 

Varaordfører i Skedsmo kommune 1995 1999 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

(Inntil 30 tegn) 

Åpen folkekirke 

Full aksept for  homofile 

Aktivt menighetsliv 

Gudstjenesten 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Navn; Torhild Sølvik-Jensen, alder; Født 27.08.1945 

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

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?  
Det bør gi større muligheter for økt innflytelse i en del beslutningsprosesser for de lokale menighetene. 
Det er en utfordring å sikre at det ikke oppstår demokratisk underskudd innenfor den nye 
kirkeordningen. En annen betydelig utfordring er å sikre en trygg og forutsigbar økonomi.; 

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

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

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



Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Maja Andresen Osberg 

Bostedsadresse 
Telefon 90621086 Epost maosberg@gmail.com 

Bostedssokn Rygge 

Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Student 2013 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2013 - 

Solborg folkehøgskole 2012 2013 

Kirkeparken videregående skole, formgivning med studiespes. 2009 2012 

Kirketjenervikar Rygge kirke 2008 - 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Styremedlem KRIK Rygge 2009 2012 

Lederoppgaver KRIK 2010 - 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Studentrepresentant i likestillingsutvalg v. AHO 2015 - 

Ungdomsrådet Rygge kommune 2008 2009 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Vigsel for likekjønnede 

Barne- og ungdomsarbeid 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 



Maja Andresen Osberg, alder 21 

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

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?   
Kirken har mulighet til å være tydeligere i politiske saker. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?
Ja! Det er på tide at det blir mulig. Jeg ønsker en åpen kirke som ikke stenger noen ute bare fordi de 
elsker noen av samme kjønn. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Menneskerettigheter, bistandspolitikk og miljøpolitikk. Vi må ta vare på våre medmennesker og jorda 
vi har fått.  

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?Åpenhet! Kirken
er til for alle, i alle faser av livet. 

6) Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?
Har tidligere vært leder for KRIK Rygge og er studentrepresentant i likestillingsutvalget ved Arkitektur 
og designhøgskolen i Oslo. 




