
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Åpen folkekirkes liste 

 

Presentasjon av kandidatene 

Kandidatenes svar på kirkeaktuelle spørsmål 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen folkekirkes programerklæring: 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. 
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Kandidat 1: Gunhild Tomter Alstad  (41) 

Førsteamanuensis. Bosatt i Vang i Hedmark. 

 

Yrke/utdanning: Doktorgradsstipendiat i norsk, Høgskolen i Hedmark 2008-

2013. Høgskolelektor i norsk, Høgskolen i Hedmark 2005-2007. 

Førstekonsulent kulturavdelingen i Hedmark fylkeskommune 2000-2005. 

Etterutdanning i fagene KRL og flerkulturell forståelse 2002-2004. Cand.philol, 

hovedfag i nordisk språk og litteraturvitenskap 1997-2000. 

 

Kirkelige verv: Styremedlem i Hamar kirkeakademi 2014-2015. Medlem i Vang menighetsråd/vara Hamar 

kirkelige fellesråd 2006-2009. Medlem i Vang menighetsråd 2002-2005. 

 

Offisielle og andre verv: Styreleder Vang skolekorps 2014-d.d. Styremedlem Vang skolekorps 2012-d.d. 

 

Satsningsområder: En åpen og raus folkekirke. En kirke med rom for mangfold. En aktiv og synlig kirke. 

Vigsling av likekjønnede. Trosopplæring. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: Trosopplæring. Vigsel av likekjønnede. Raushet og rom for mangfold. 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 
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5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: To perioder i Vang menighetsråd har gitt meg god innsikt i kirken som organisasjon på lokalt nivå, 

samt organisasjonserfaring som styreleder i Vang skolekorps. Jeg startet min yrkeskarriere i Hedmark 

fylkeskommune med forvaltningsoppgaver og arbeid med regionale utviklings- og 

planleggingsoppgaver i kultursektoren. I min nåværende stilling som forsker og lærer ved 

lærerutdanningen i Høgskolen i Hedmark er jeg opptatt av mangfoldsperspektiv i utdanningen og i 

samfunnet - og spesielt minoriteters og de yngste barnas vilkår for deltakelse.   

 

 

Kandidat 2: Marianne Kjøllesdal Dyrud (42) 
Adjunkt. Bosatt på Kapp. 

Yrke/utdanning: Lærer i videregående skole fra 2011-d.d. Lærer i flere ulike 

ungdomsskoler 1998-2011. Universitetet i Oslo 2000. Høgskolen i Oslo 1995-

1998. Høgskolen i Volda 1992-1994. 

 

Kirkelige verv: Ansatt i Den norske kirke 1994-1995. 

 

Offisielle og andre verv: Kretsstyret KFUK-KFUM OAK 1998-2000. Kretsstyret KFUK-KFUM Hedmark og 

Oppland 2012-d.d. 

 

Satsningsområder: En åpen og inkluderende folkekirke. At homofile kan gifte seg i kirka. At alle mennesker 

skal føle seg velkommen.  

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 
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  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Kommentar: Jeg har jobbet som menighetsarbeider en periode. Disse erfaringene kommer godt med. 

Jeg sitter i kretsstyret til Norges KFUK-KFUM. Dette er en organisasjon som hører hjemme i kirka. 

 

 

Kandidat 3: Finn Ragnvald Huseby (66) 
Personal- og organisasjonsdirektør. Bosatt i Elverum. 

 

Yrke/utdanning: Personal- og organisasjonsdirektør ved Høgskolen i 

Hedmark 1994-d.d. Generalsekretær Norske kirkeakademier 1999-2000. 

Byråsjef Kirkeavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 

1990-1994. Sokneprest Elverum/prost i Sør-Østerdal 1982-1990. Kallskapellan 

Elverum 1976-1982.  

 

Kirkelige verv: Div. lokale verv i NKUF 1964-1982. Verv i Norges Kristelige Gymnasiastforbund 1965-1967. 

Vara PFs sentralstyre, leder for solidaritetsnemnda 1984-1988. Lokale verv i Cantate Domino/Elverum 

kirkekor 1994-1998. Elverum kirkeforum 1996-2002. 

 

Offisielle og andre verv: Delegat for Den norske kirke til Lutherske verdensforbunds generalforsamling 

1984. Styre- og lederverv Namibiaforeningen 1993-2005. 

 

Satsningsområder: Troverdig, bred folkekirke. Respekt og mangfold. Rettferdighet og bærekraft. 

Kirkemusikk og kultur. Godt arbeidsgiverarbeid. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 
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  at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

Kommentar: Alternativene er ikke helt gode. En luthersk kirke skal alltid reformeres videre, ut fra hva 

menneskene og samfunnet trenger. Men vår kirke har ut fra historien et særskilt ansvar for å være 

bredt tilstede i det norske samfunnet. Omsorgen for mennesker, håpet og verdiene som kirken 

representerer, er jo «en glede for alt folket». Det minnes vi om hver jul! 

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder:      

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

Kommentar: Vi er blitt mer og mer bevisst i det norske samfunnet hvordan diskriminering rammer og 

skader mennesker. Det er for lengst på tide at kirken bidrar til inkludering og respekt ved å vie 

likekjønnede par. 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Kommentar: Jeg har både fra yrkesliv og organisasjonsliv erfaring og kompetanse knyttet til 

organisering og organisasjonsutvikling, arbeidsgiveransvar og –oppgaver, leder- og ledelsesutvikling og 

styring av virksomheter på grunnlag av budsjett. Som personaldirektør ser jeg betydningen av arbeid 

knyttet til områder som rekruttering, kompetanse- og kulturbygging. Og jeg er glad i folkekirken og har 

stor respekt for de mange som står på for den, både ansatte og frivillige. 
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Kandidat 4: John Jacques Washington Delourme (25) 
Student. Bosatt i Furnes. 

 

Yrke/utdanning: Togfører – Sporveien T-banen, Oslo 2014-d.d. 

Rekrutteringskonsulent – PTS og UiO 2013-d.d. Førstesekretær ved Det 

teologiske fakultet, UiO 2012-2014. Kirketjener Fagerborg kirke, Oslo 2011-

2013. 

 

Kirkelige verv: Studentrepresentant – Styringsgruppen for Veien til 

prestetjeneste (VTP) i Den norske kirke 2014-2015. Vara i Hamar bispedømmeråd 2012-d.d. Leder i Hamar 

bispedømmes ungdomsråd 2009-2011. Medlem i Furnes menighetsråd 2007-2009. Ungdomsleder i Furnes 

menighet 2006-2014. 

 

Offisielle og andre verv: Studentrepresentant – NFTP, Nasjonalt fagråd for praktisk teologi. Vara i styret for 

Det praktisk-teologiske seminar (PTS) 2014-d.d. Leder og styremedlem i Norges kristelige studentforbund 

(NKS, Forbundet), Oslo 2012-2015. Studentrepresentant i Fakultetsstyret – TF, UiO 2011-2012. 

Fadderansvarlig og styremedlem – TSU, UiO 2011-d.d. 

 

Satsningsområder: Rekruttering. Diakoni. Skille kirke/stat. Likekjønnet vigsel. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

Kommentar: Jeg ønsker en videreføring, men er også klar over at det vil komme store endringer i tiden 

fremover. Jeg ønsker å gjøre denne overgangen så smidig som mulig. 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: Vigsel av likekjønnede. Like rettigheter for alle medlemmer. Lokal forankring. 
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4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

Kommentar: Jeg oppfordrer alle andre til å stemme på de som ønsker likekjønnet vigsel. 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet? 

 

Svar: Jeg har vært vara i Hamar bispedømmeråd og leder av Hamar bispedømmes ungdomsråd. Jeg har 

også vært leder av Oslo kristelige studentforbund. Verv ved Det teologiske fakultet, UiO, har gitt meg 

kunnskap om Den norske kirke som institusjon og rekruttering av prester og andre kirkelige 

medarbeidere. TF jobber aktivt med spørsmål knyttet til kirkens fremtid, som har stor relevans i årene 

fremover. 

 

 

Kandidat 5: Anne-Lise Marstein (53) 
Selvstendig næringsdrivende. Bosatt i Lom. 

Yrke/utdanning: Bunadstilvirker – NTNU Drakt og samfunn 2001. Giax – 

arbeidsleder, attføring og  HIL attføringsstudium  2006-2013. Lom kommune, 

ulike vikariat/engasjement 1995-2001. Falken Redningstjeneste, kontorsjef 

1980-1995. 

 

Offisielle og andre verv: Varaordfører, Lom kommune fra 2011. Lom 

formannskap fra 2003. Lom kommunestyre fra 1999. Oppland fylkesting, medlem av komité for 

opplæring/kompetanse fra 2011. 

 

Satsningsområder: Likeverd, ikke diskriminerende. Verdighet, like rettigheter. Homofiles rettigheter. Kritisk 

røst i samfunnet. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

Kommentar: Dersom jeg hadde krysset av på 1. alternativ, så hadde det blitt på tvers av den 

nødvendige fornyelsen som jeg mener Den norske kirke må få gjennomført og stå for i framtiden. 
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2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: at kirken uansett skal være fordomsfri, inkluderende og raus 
 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

Kommentar: Det skulle bare mangle! 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet? 

 

Svar: Som menneske er jeg grunnleggende opptatt av åpenhet, ærlighet og rettferdighet. Dette synet 

og forståelsen har jeg tatt med meg i mitt politiske liv og arbeid som lokal-, regional- og fylkestings-

politiker gjennom 20 år. Erfaringen har gitt meg god innsikt og evne til å observere, for slik bringe ulike 

«problemstillinger» videre – i et viktig arbeid for positiv endring. Det er ofte slik at de som trenger 

endring mest, ikke er de som roper høyest. Disse må i større grad bli sett. 

 

 
Kandidat 6: Trond Egil Gellein Løkken (41) 
Adjunkt. Bosatt på Tolga. 

 

Yrke/utdanning: Adjunkt ved Tynset barneskole 2012-d.d. Adjunkt ved Folldal 

skole 2003-2012. Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum – 4-årig lærerutdanning 

1999-2003. 

 

Kirkelige verv: Medlem og leder for Trosopplæringsutvalget, Vingelen 2013-

d.d. 

 

Offisielle og andre verv: Styremedlem og nestleder i Folldal Senterparti 2008-2011. Leder av Driftstyret i 

Folldal kommune 2007-2011. Kommunestyrerepresentant (Sp)  Folldal kommune 2007-2011. 

Hovedtillitsvalgt (Utdanningsforbundet) Folldal kommune 2004-2007. 
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Satsningsområder: En bred og åpen folkekirke. Et inkluderende fellesskap. Ekteskap mellom likekjønnede. 

Kultur for meningsmangfold. Trosopplæring som breddetiltak. 

---oOo--- 
Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder:       

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: I møte med andre mennesker, enten som lærer, gjennom frivillig arbeid eller lokalpolitikk har jeg 

erfart at meningsmangfold og respekt for bredden i tro og meninger er grunnleggende når man 

arbeider med prosesser. Prosesser som tar med seg tradisjoner, men som åpner for nye idéer og 

tanker. 
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Kandidat 7: Henning Andersen  
Gravferdskonsulent. Bosatt i Aurdal. 

 

Yrke/utdanning: Gravferdskonsulent i Valdres Gravferdsbyrå 2005-d.d. 

Campanologi – Løgumkloster kirkemusikkskole, Danmark 2004-2005. 

 

Satsningsområder: Gjera kyrkja open og tilgjengeleg. Kyrkjemusikk. Barne- og 

ungdomsarbeid. Diakoni. 

 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: Har ein jobb der eg får høyre mykje om kva folk flest meiner om kyrkja. Eg er vant til å inkludere 

og syne respekt. God til å laga løysingar der alle blir høyrt og ivareteke. 
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Kandidat 8: Solbjørg Skruklien (54) 
Diakon/frivilligleder. Bosatt i Øyer. 

 

Yrke/utdanning: Diakon/frivilligleder fra 2013. Master i familieterapi og 

systemisk samhandling 2009-2011. Familieterapi 2001-2003. Diakon 1985-

1986. Sosionom 1982-1985. 

 

Kirkelige verv: Klokker 2010-d.d. Diakoniutvalg 1995-2003. KN-kontakt 

(Kirkens Nødhjelp) 1994-d.d. 

Offisielle og andre verv: Vara i kommunestyret 2007-2015. Hafjell Vintergospel 2003-2013. 

 

Satsningsområder: Demokratisk og åpen folkekirke. Rettferdighet og miljø. Aktive menighetsfellesskap. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 
 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet? 
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Svar: Jeg jobber nå som diakon i Kirkens Bymisjon, Oslo, og møter mennesker som ofte føler seg 

utenfor kirkefellesskapet. I tillegg har jeg vært med som frivillig i Den norske kirke som KN-kontakt, 

leder i Diakoniutvalg og som klokker i over 20 år i Øyer menighet. 

 

 

Kandidat 9: Roald Braathen (69) 
Pensjonist. Bosatt på Brandbu. 

 

Yrke/utdanning: Bankansatt – bankøkonom 1962-1970. Selvstendig 

næringsdrivende, regnskapskontor, økonomisk rådgiver, bedriftsetablerer, 

kortere og lengre kurs/opplæring innenfor fagene 1972-1993. Utdannelse i 

adm. og ledelse i helse- og sosialfag 1991-1993. Gjeldsrådgiver – innføring av 

gjeldsordningsloven – Nittedal kommune – Akershus fylkeskommune 1994-

2005. Varaordfører/ordfører 2003-2007. 

 

Kirkelige verv: Hamar bispedømmeråd – fast medlem – 2011-2015. Leder (1 periode) og medlem (3 

perioder) av fellesråd (også for fellesutvalg før fellesråd ble lovbestemt 1980-2014). Leder av menighetsråd 

(4 perioder) og aktiv i kirken i andre oppgaver 1980-2014. Organisasjonssekretær i ungdomsarbeidet i 

Indremisjonsselskapet (Normisjon) 1970-1972. Representant i Den norske kirkes turistutvalg og 

økonomiutvalg før Kirkerådets etablering 1971-1972.  

 

Offisielle og andre verv: Rådgiver/styreverv for personer/firma som har drifts-/økonomiske problemer 

2011-2015. Styreleder i Gran frivilligsentral 2011-2015. Styreverv og erfaring fra E-verk, hotelldrift, drift av 

forskjellige næringer m.m. 1987-2015. Politiske verv i kommunestyrer, skolestyre, regionråd og andre 

utvalg og komiteer. 1982-2011. 

 

Satsningsområder: En demokratisk og åpen folkekirke for alle. At kirkeordningen i fremtiden blir slik vi 

kjenner den. Finansieres som i dag gjennom stat og kommune. Vigsel av likekjønnede – like rettigheter for 

alle. Ha en lokal forankring. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 
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3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: Like rettigheter for alle og ha en lokal forankring. 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

Kommentar: Åpen folkekirke med like rettigheter for alle. 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: Med en bred erfaring/utdanning og fortsatt aktivt med i det lokale kirkeliv, samt at jeg i dag sitter 
i bispedømmerådet har jeg god bakgrunn til å være med å tilrettelegge organiseringen av Den norske 
kirke for framtida. 

 

 
Kandidat 10: Grethe Lingum Gjertsen 
Spesialpedagog. Bosatt i Kongsvinger. 
 
Yrke/utdanning: Spesialpedagog fra 1995. Adjunkt med opprykk, spes.ped 
1979-1993. Studert i flere perioder – førskolelærer, spes.ped., almenlærer, 
kunst- og håndverkslærer. 
 
Offisielle og andre verv: Lovutvalgsmedlem utnevnt av Kongen i Statsråd 
2013-d.d. Leder i Tomtefesteforbundet, en landsomfattende organisasjon 
2003-2013. Styremedlem-nestleder i Tomtefesterforbundet fra 2003. 
Styremedlem i Utdanningsforbundet i Horten kommue 1999-2003. 

Forskjellige styreverv i barneleikarringen i Tunsberg 1976-1996. 
 
Satsningsområder: Inkluderende. Åpenhet. Gjenkjennende. Rettferdighet. Tydelig. 

 
---oOo--- 

 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning.Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

   at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 
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   at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

Kommentar: Jeg mener kirken skal være åpen, inkluderende og tydelig. Den skal være seg bevisst på 

den grunnsteinen den er i vårt samfunn. Kirken skal være gjenkjennende og være et trygt ankerpunkt. 

Dette blir spesielt viktig i en tid hvor vi hele tiden må tilpasse oss store og raske forandringer. 

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

Kommentar: Kjærligheten mellom mennesker kan ikke graderes i forhold til hvilken legning vi har. 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: Spes.ped. i ungdomsskolen (ca. 20 år), saksbehandler for prost (20 måneder), 

instruktør/styremedlem i folkedansgruppe, leder for Tomtefesterforbundet, medlem i lovutvalg nedsatt 

av Kongen i statsråd + diverse verv i lokale foreninger og institusjoner. 

 

Kandidat 11: Sidsel Lied (67)  
Professor i RLE. Bosatt i Ottestad. 

 

Yrke/utdanning: Professor, Høgskolen i Hedmark (HIHM) fra 2009. 

Førsteamanuensis Høgskolen i Hedmark 2004-2009. Høgskolelektor 

Høgskolen i Hedmark 1997-2004. Høgskolelektor, Høgskolen i Volda 1994-

1997. Grunnskolelærer 1970-1994. 

 

Kirkelige verv: Medlem av undervisningsutvalget i Møre bispedømme 1983-

1990. 
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Offisielle og andre verv: Nasjonalt fagråd, kristendomskunnskap og religionsvitenskap fra 2012. Leder av 

HIHM forskningsetiske utvalg 2012-2016. Medleder i et av HIHM’s prioriterte forskningsområder 2010-

2015. Medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Prismet fra 2004. Nasjonale forskningsetiske komiteers 

gruppe 22.07.- forskning,  fra 2014.  

 

Satsningsområder: Kirken som en åpen folkekirke. Kirken: en kirke for mangvold. Kirken: forsvarer av de 

svake. Kirken: en kulturbærer. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

Kommentar: Vel 75 % av Norges befolkning var pr. mai 2014 medlemmer i Den norske kirke. Dette – i 

tillegg til kirkens historiske posisjon i landet – tilsier at Den norske kirke bør ha en særstilling i forhold til 

andre trossamfunn. 

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: Se kommentar i punkt 4. 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

Kommentar: Jeg vil arbeide for at kirken skal presentere kjærlighetens evangelium gjennom å likestille 

heterofile og likekjønnede ekteskap, og gjennom å anerkjenne og gi plass for nølende tro og klar 

overbevisning, de som går i kirken hver søndag og de som er der bare på spesielle merkedager. 

Funksjonshemmede er fullverdige representanter for kirken. Hverken stamming, rullestol eller andre 

kommunikasjonsutfordringer hindrer dette.  
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5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet? 

Svar: Jeg har arbeidet med spørsmål knyttet til utdanning og læring, respekt og inkludering, religion og 
det flerkulturelle samfunnet i hele mitt yrkesaktive liv, både som lærer i grunnskolen og i 
lærerutdanningen. De tillitsverv jeg har/har hatt i kirke, utdanningssektor og samfunn har også hatt 
innretning mot disse viktige satsningsområdene for kirken. Dette har gitt meg erfaringer jeg kan bruke 
dersom jeg blir valgt inn i Bispedømmeråd og Kirkemøte. 

 

 

Kandidat 12: John Magne Pedersen Tangen 
Student. Bosatt i Løten. 

 

Yrke/utdanning: Student, Statsvitenskap – Universitetet i Oslo 2012-d.d. 

Fylkessekretær AUF i Hedmark 2011-2012. 

 

Offisielle og andre verv: Kommunestyre- og formannskapsrepresentant (Ap), 

Løten kommune 2011-d.d. Styremedlem stiftelsesstyret, Hedmarken 

symfoniorkester 2012-2014. Leder Ungdommens Fylkesting Hedmark 2010-

2011. 

 

Satsningsområder: En åpen kirke for alle. Vigsel av likekjønnede par. Ingen medlemsavgift. Kamp for 

rettferdighet. Kritisk til miljø og utvikling. 

 

---oOo--- 

 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke      

med andre trossamfunn.        

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 
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  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: Kirken skal være en tjenende kirke, som preges av barmhjertighet. 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

Kommentar: Vi skal ha en åpen kirke for hele befolkningen, den skal være ikke-diskriminerende, og 

deriblant skal også homofile være en del av fellesskapet. 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  Svar: Fra både organisasjonsliv og politikken har jeg lært hvordan man samarbeider med andre, og 
kommer frem til gode løsninger i fellesskap. Dette vil være viktig sammen med en forståelse av hvordan 
politikk skapes for en organisasjon. 

 

 

Kandidat 13: Ole Gustav Narud (57) 
Finanspolitisk rådgiver. Bosatt på Rena. 
 
Yrke/utdanning: Finanspolitisk rådgiver, Stortinget 2014-d.d. Amanuensis i 
økonomi, Høgskolen i Hedmark 1990-2014. Organisasjonssjef Senterpartiets 
hovedorganisasjon 1985-1990. Forsvarets Høgskole 2004. Cand Agric, 
Landbruksøkonomi, NLH 1981-1985. 
 
Offisielle og andre verv: Ordfører i Åmot 2003-2011. Åmot kommunestyre og 
formannskap, diverse kommunale utvalg 1995-2015. 

Lokalsamfunnsforeningen, styreleder 2009-2015. Hedmark fylkesting 1999-2003. 
 

Satsningsområder: Demokratisering og deltakelse. Engasjement i lokalsamfunnet. Bevare sognet som 

grunnenhet. Åpenhet og toleranse. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål:  

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn.      

        Kommentar: Alt kan ikke være som før, men kirken må utvikles slik at den bygger opp under det lokale 

fellesskapet og dekker menneskenes religiøse behov. Kirken har vært en viktig kulturinstitusjon for 

hele det norske samfunnet og vi må ta vare på dette. Samtidig som kirken må forbedre seg på mange 

områder må vi ta vare på det som er bra – at kirken er åpen, inkluderende og fordomsfri. 
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2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: at kirken engasjerer seg og menigheten i sosialt arbeid og i arbeidet for 

grunnleggende menneskerettigheter. 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

Kommentar: De som ønsker ekteskap må kunne få det i vår kirke. Det kan ikke være riktig å 

opprettholde en forskjellsbehandling på grunnlag av seksuell legning. Kirken må oppmuntre til 

trofasthet og ærlighet. Kirkens opptreden ovenfor forskjellig minoritetsgrupper er svært viktig for 

toleransen i samfunnet. Kirken har ikke alltid lyktes med dette. Vi må lære av de feil som er begått. 

 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: Jeg har lang erfaring som ordfører og fra forskjellige former for politisk tillitsmannsarbeid og 
folkevalgt arbeid lokalt og sentralt. Jeg har også en lang karriere i forskning og undervisning og bred  
organisasjonserfaring. Jeg mener selv at jeg kan tilføre kirken noe, men jeg har ikke erfaring fra andre 
religiøse organisasjoner eller verv i kirken. 

 

 
Kandidat 14: Liv Melbye Wechsler (63) 
Adjunkt. Bosatt på Lena. 

 

Yrke/utdanning: Adjunkt med tilleggsutdanning 1974-1979. 

Folkeuniversitetet Hamar, IKT 2008-2010 

 

Kirkelige verv: Sangtjeneste fra 1993. Barnekordirigent 1997-2008. Sanger i 

Hoff kirkekor 1993-2010. Sanger i MixRing (kirkering) fra 2008.  

 

Offisielle og andre verv: Sitter i styret for Servas Norge  - fra 2005. 

 

Satsningsområder: Inkluderende og respekterende kirke. Tillate vielse av homofile. Menighetens deltakelse 

i gudstjenester. 
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Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

       Kommentar: Vi skal sørge for å videreføre det som er godt for oss alle i Den norske kirken slik vi kjenner 

den. Vi kan ikke la partipolitikk styre, og jeg ønsker ikke at kirken skal være partipolitisk aktiv, men hvert 

enkelt medlem kan delta i det partiet som møter hans/hennes meninger og ideer best. 

 
2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: En åpen, inkluderende og engasjert menighet er misjonerende  

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

Kommentar: Dette er nødvendig om vi skal være en kirke som respekterer menneskeverd og har 

respekt for hverandre. Vi skal være FOR hverandre og støtte hverandre med våre ulike utgangspunkt og 

meninger. Ingen tenker likt, ingen har fasit på meninger og tanker. Jesus er alles lys og følgesvenn! 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet? 

       Svar: Arbeid som lærer er arbeid med mennesker på alle nivå og områder. 
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Kandidat 15: Ole Midthun (20) 
Student. Bosatt i Elverum. 

 

Yrke/utdanning: Student fra 2014 - Universitet, spillutvikling 2014-d.d. 

Videregående skole, media og kommunikasjon med studiekompetanse 2011-

2014. Fargerike Elverum, butikkmedarbeider 2010-d.d. 

 

Kirkelige verv: Elverum menighet, ungdomsleder 2010-2011. 

 

Offisielle og andre verv: Leder i Hedmark Natur og ungdom 2010-2013. Leder i Barn og unges 

kommunestyre 2010-2011. Elevrådsleder, Elverum ungdomsskole 2010-2011. Leder i OD-komiteen på 

Elverum ungdomsskole 2010-2011. 

 

Satsningsområder: Homofiles rettigheter. Kirkens involvering i klima og miljø. Kirkens appell til ungdom. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning.  Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

 

Kommentar: I dagens flerkulturelle samfunn er det viktig at alle religioner blir representert, uten at 

noen stilles i skyggen av andre. 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 
3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: At kirken skal være en inkluderende og åpen institusjon. 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 
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Kommentar: Vi lever i 2015. Hva anti-homofili gjør i kirken har gått meg hus forbi. 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: Jeg har tidligere jobbet mye med ungdom, gjennom politikk, miljøvern og skole. Har lang erfaring 
med allmøter, og jeg vet hvilke saker som engasjerer. Er ofte aktiv i kirkens arbeid, og vet godt hvordan 
den fungerer. 

 

Kandidat 16: Steinar Barstad (62) 
Fagdirektør. Bosatt i Fall. 

 

Yrke/utdanning: Cand.polit. samfunnsplanlegging 2006. Prosjektleder og 

fagdirektør Helse- og omsorgsdepartementet 1997-d.d. Helse- og sosialsjef i 

Seljord og Søndre Land 1978-1997. Diakonutdanning 1976-1977. 

Diakonhjemmets sosialhøgskole 1973-1976. 

 

Kirkelige verv: Menighetsråd Søndre Land. Søndre Land barnegospel. 

Kretsstyret KFUM/KFUK. 

 

Offisielle og andre verv: Medlem av Statens eldreråd. Rådet for helse- og sosialarbeiderutdanning. Leder i  

Telemark sosialsjeflag. Leder i Norsk sosionomforbund, Oppland. Leder i Land og Fluberg faglige 

samorganisasjon. 

 

Satsningsområder: Diakonalt arbeid. Sang og musikk. Gjør døren høy og porten vid. Økumenisk arbeid. Tro 

synlig i hverdag + i det offentlige rom. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål: 

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn. 

Kommentar: Jeg ønsker en fri og åpen og mangfoldig folkekirke, med en stat som ivaretar og 

understøtter tros- og livssynsfriheten. Mange har et ulykkelig kjærlighetsforhold til kirken, fordi de 

oppfatter at andre «eier» den. Folkets kirke skal derfor ha styringsorganer med sterk lokal forankring, 

og ansatte må ha samme arbeidsgiver enten de er prester eller lekfolk. (Derfor blir det helgardering 

med kryss for begge svaralternativ.)  

 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 
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  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

Kommentar: Dette har blitt en prøvestein på om vi virkelig mener det når vi sier vi vil ha en åpen 

folkekirke. I en luthersk kirke er vielse først og fremst en samfunnsmessig ordning. Å vie og velsigne folk 

som er glade i hverandre og vil leve livet sammen, skal vi gjøre med stor glede og frimodighet. 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: Jeg er først og fremst sosialarbeider og planlegger, og har erfaring med innovasjons- og 
utviklingsarbeid i helse- og sosialsektoren for å møte framtidas utfordringer med nye løsninger. Noe av 
dette er nok overførbart til det endringsarbeidet Den norske kirke står overfor i årene som kommer. 
Mange års fagforeningsarbeid og ledererfaring kan vel også komme til nytte. 

 

Kandidat 17: Ingvild Kessel (19) 
Student. Bosatt i Fåberg. 

 

Yrke/utdanning: Idrettsfag, Gausdal videregående skole 2011-2014. Global 

Leadership Academy, Sør-Afrika 2012-2013. Internasjonal linje, Sunnmøre 

folkehøgskule 2015. Global forståelse - 1,30 studiepoeng, 2014-2015. Frivillig 

arbeid for National Council of Churches of Kenya 2014. 

 

Kirkelige verv: Ungdomsleder i trosopplæring og konfirmantarbeid 2009-

2015. Ettåring i KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp 2014-2015. 

 

Offisielle og andre verv: Lokalgruppeleder i Changemaker Lillehammer 2010-2013. Speiderleder i 

Lillehammer KFUK-KFUM-speidere 2013-2014. Talsperson i Grønn Ungdom Oppland 2014. 

Arbeidsutvalgsmedlem i Grønn ungdom 2015-d.d. Nestleder i Regionrådet til NMS U Hedmark og Oppland 

2013-2014. 

Satsningsområder: Fattigdomsbekjempelse. Miljøvern. Trosopplæring for barn og unge. Menighet og 

kristne fellesskap. Menneskeverd. 
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Svar på kirkeaktuelle spørsmål:  

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske     kirke 

med andre trossamfunn. 

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: Trosopplæring for barn og unge 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Svar: Jeg har mye erfaring med barne- og ungdomsarbeid i kirke- og organisasjonsliv, og har lært 

grundig hvordan man skal kommunisere med barn og ungdom på tvers av kulturer. Innenfor politikk 

har jeg mye erfaring med synliggjøring i media, debatt, møtekultur, aksjoner, kampanjer, verving, 

utforming av resolusjoner, leserinnlegg og politiske virkemidler. 

 

 
Kandidat 18: Lasse Gran (68) 
Pensjonist. Bosatt på Kapp. 
 
Yrke/utdanning: Teologisk embetseksamen (U) og praktikum. Prest i Hoff, 
Kapp og Nordlia. 4 år som kateket i samme menigheter. Rådgiver hos Hamar 
biskop 1998-2000. 
 
Kirkelige verv: Leder av Hamar bispedømmes diakoniutvalg på 70-tallet. Et  
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par omganger i internasjonalt utvalg. Leder av Toten kirkeakademi i en årrekke. 
Satsningsområder: Styrke og bevare soknet og soknets bemanning i felt. Utvikle trosopplæringa videre. 

Solidaritet med de fattige, med miljøet og med de utstøtte. 

---oOo--- 

Svar på kirkeaktuelle spørsmål:  

1. Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages 

ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? 

         at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. 

         at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke 

med andre trossamfunn.      

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som 

en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. 

  finansieres gjennom kommune og stat 

  medlemsavgift 

 

3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

  at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle 

  at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid 

  at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid 

  at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap 

  at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 

  Andre områder: Sjølsagt også misjon og lokal kultur 

 

4. Skal kirken vie homofile? 

  ja 

  nei 

 

5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i 

Bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

 

Svar: Nesten 35 års undervisning ved Lena videregående skole. Ledelse av speiderarbeid, 

ungdomsklubber og tensingkor(miljø) gjennom en årrekke, et aktivt sosialengasjement i kommunen, 

lederverv i kirkeakademiet, leder av driftsstyret for Bygdestua, to års erfaring ved bispekontoret m.v. 

 

 

 


