Godt å vite om valget
Hvem kan stemme?

Hva gjør kirkemøtet?

Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Du må være
døpt for å være medlem i Den norske kirke.
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemmerett ved Kirkevalget i 2019.

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispedømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet
bestemmer ordninger og liturgier, og i den
kommende perioden vil det bli viktige saker om
kirkens organisering.

Når og hvor er det valg?
Kirkevalget blir avholdt 8. og 9. september
2019, samtidig med kommunestyre-/ fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale
nær det offentlige valget. Du kan også forhåndsstemme fra 10. august. Alle med stemmerett får i august et valgkort i posten med
informasjon om hvor og når de kan stemme.
Hvem kan du stemme på?
Du stemmer på kandidater til menighetsrådet
og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandidatene blir valgt for en periode på fire år. Ved valg
til menighetsråd er det de fleste steder bare en
valgliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det
i Borg bispedømme tre lister å velge mellom.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter prester og er
arbeidsgiver for disse og enkelte andre. Det
arbeider for samordning av det kirkelige arbeidet i de mange menighetene i bispedømmet.
Medlemmene i bispedømmerådene utgjør
Kirkemøtet.
Hva gjør menighetsrådet?
Arbeidet til menighetsrådet spenner over mange tema. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, tilsettinger,
gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg,
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst
og næring til kirken og lokalsamfunnet der du
bor.

Se hvem som stiller til valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no

Slik går du frem når
du skal stemme
Kirkevalget er to valg: valg
til menighetsråd og valg
til bispedømmeråd og
Kirkemøtet.
I alle valglokalene skal det
være et sted der du i enerom
og usett kan velge de stemmesedlene du vil ha, og gjøre
endringer. Dette kan for eksempel være et valgavlukke
eller et eget rom.
Ønsker du mer informasjon?
se kirkevalget.no

I avlukket
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Kirken trenger gode
ledere – hvem vil du
gi din stemme til?
Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i
bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkens «storting»
i perioden 2019 – 2023.

Her er et utvalg av alle kandidatene som stiller til valg til nytt bispedømmeråd; både leke
kandidater og prestekandidater.
På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg.
Lenker til mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no.
Hva kandidatene og listene mener om ulike saker, presenterer de selv på egne nettsider.

Lister i kirkevalget 2019
I Borg bispedømme er det tre
lister ved bispedømmerådsvalget.
Listene er presentert alfabetisk.
Kandidatene på hver liste er
presentert i prioritert rekkefølge.

Nominasjonskomiteens liste:
Listen består av personer
som er foreslått av de lokale
menighetsrådene i bispedømmet, og
prioritert av felles nominasjonskomité.
Personene speiler et mangfold
av meninger og syn, slik det også
er i den norske folkekirken. Vi
representerer ingen organisasjon
eller interessegruppe. Den enkelte
kandidat presenterer selv de saker en
spesielt vil arbeide for. Sammen vil
vi arbeide for den lokale kirkes beste.
www.nominasjonslisten.no

Erling Birkedal

Bønnelista:
Bønnelista vil videreføre den kristne
tro og tradisjon som Den norske
kirke har vært tuftet på siden
reformasjonen. Bibel og bekjennelse
– skal være kirkens grunnlag. Den
norske kirke skal være en del av Guds

synlige kirke på jord, med medlemmer
som har Jesus som Herre, og ha
lokalstyrte menigheter med ledere,
som lar seg lede av Guds hellige
Ånd. Bli kjent med kandidatene på
www.bonnelista.no
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f. 1964, Professor,
Sørum

Åpen folkekirke:
Vi som står på Åpen folkekirke sin
liste vil at Den norske kirke skal
videreutvikles som en åpen og
demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide
for en kirke som er åpen for alle,
som fremmer menneskeverdet og
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f. 1946, Professor
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f. 1953, Ordfører,
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Eriksen

Ole Jacob Flæten

Pål Antonsen
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som motarbeider diskriminering.
Les mer om valgprogrammet for
Åpen folkekirke på vår hjemmeside:
www.apenfolkekirke.org
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