Mangfoldig folkekirke Nominasjonskomiteens liste
Presentasjon av kandidatene
Kandidatenes svar på kirkeaktuelle spørsmål

Mangfoldig folkekirke - Nominasjonskomitéens liste er prioritert av en representant fra hvert
prosti, oppnevnt av menighetsrådene i prostiet. Kandidatene representerer ulike syn i
kirkeaktuelle spørsmål.

Presentasjon av kandidater til Hamar bispedømmeråd/Kirkemøtet
Mangfoldig folkekirke – Nominasjonskomitéens liste

Kandidat 1: Dag Landmark (67)
Pensjonist fra 01.08.2015. Bosatt i Gjøvik
Yrke/utdanning: Kirkeverge i Gjøvik fra 2006. Høyskole med hovedfag
personalforvaltning - 1972. Ungdomssekretær i Lillehammer menighet og
sekretær Norges KFUM 1972-1976. Bokhandler 1976-1999.
Litteraturformidler i Norlikonsernet 1999-2006.
Kirkelige verv: Nestleder i Norges KFUM 1982-1987. Leder av Sjusjøen
fjellkirke 1999-2009. Den norske kirkes representant i Sjømannskirken
2002-dd. Hamar bispedømmeråd 2001-dd. Kirkemøtets hoveddirigent 2006-dd.
Offisielle og andre verv: Den norske Bokhandlerforenings forhandlingsutvalg 1990-1993. Styreleder i Libriskjeden 1991-1998. Medlem av Gjøvik næringsråd 1986-2002. Styremedlem i Verbum forlag 2005-2009.
Styremedlem i Kirkens arbeidsgiverorgansiasjon 2009-dd.
Satsningsområder: Organsieringen av Den norske kirke/kirkeordning. Trosopplæring må videreføres.
Finansiering av Den norske kirke. Diakoni må forsterkes. Fortsatt utvikle databruk i Den norske kirke.
---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: Det er viktig at folk kjenner igjen kirken sin etter skille med staten, som et åpent og raust
trossamfunn. Jeg har arbeidet aktivt med kirkeordningsspørsmål de siste 10 år. Jeg vil fortsatt arbeide
for en demokratisk, lokalforankret kirke, der menigheten er kirkens sentrum og der sentralisering og
byråkratisering minimaliseres.
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 organiseres med felles arbeisgiveransvar til glede for menighetene.
1

Presentasjon av kandidater til Hamar bispedømmeråd/Kirkemøtet
Mangfoldig folkekirke – Nominasjonskomitéens liste

4. Skal kirken vie homofile?
ja
nei
Kommentar: Jeg kan vanskelig se for meg at kirken skal nekte noen Herrens velsignelse når de ønsker
det. Som ikke-teolog vil jeg fortsatt lytte til anbefalinger fra våre biskoper.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Kommentar: Høyskoleutdannet med personalfag. 25 år som bokhandler og litteraturformidler.
Styreleder for bokhandlerkjede. Flere år i styret for Norges KFUK/KFUM. 9 år som kirkeverge i Gjøvik og
mangeårig medlem av Hamar bispedømmeråd. Fungert som hoveddirigent på Kirkemøtet. Har samlet
bred kunnskap og erfaring om ledelse og Den norske kirke.

Kandidat 2: Torunn Elise Kvisberg (48)
Tingrettsdommer. Bosatt i Lillehammer
Yrke/utdanning: Tingrettsdommer fra 2010. Jurist, Universitetet i Oslo
1988-1993. Førstekonsulent og rådgiver i Justisdepartementet 1994-1998.
Stipendiat, doktoravhandling om internasjonal barnebortføring 2003-2008.
Politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (Bondevik II) 2004. Advokat
2008-2010.
Kirkelige verv: Nordre Ål menighetsråd 2009-2015. Lillehammer kirkelige
fellesråd 2011-2015. Kirkerådets referansegruppe for ny kirkeordning. KA’s
landsråd 2012-2016. Nordisk kirkerettsseminar fra 2012.
Offisielle og andre verv: Leder i Justisdepartementets arbeidsgruppe om barnebortføring 2012-2013.
Medlem i Adopsjonslovutvalget (NOU 2014:9) 2012-2014. Medlem i Straffeprosessutvalget 2014-2016.
Satsningsområder: Bevare og utvikle folkekirken. Trosopplæring og barnearbeid. Ryddig skille fra staten.
Tilpasning til kommunereform.
---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.
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Kommentar: Det er viktig med en ryddig og tjenelig tilpasning til skillet fra staten og
kommunereformen, og å ivareta kirkens rolle og oppgave som levende folkekirke gjennom denne
prosessen.
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.
Kommentar: Jeg er utdannet jurist, har en variert yrkesbakgrunn og erfaring fra lokale kirkelige verv.
Jeg håper å kunne bidra konstruktivt i de viktige prosessene Den norske kirke nå står foran.

Kandidat 3: Reidar Åsgård (72)
Småbruker. Bosatt i Engerdal
Yrke/utdanning: Småbruker fra 2012. Lærer/lektor 1974-1991. Lærerskole
med tilleggsfag 1970-1976. Hovedfag ved Norges idrettshøgskole 1976.
Universitetet i Oslo (UiO), juridisk embetseksamen 1988-1995.
Kirkelige verv: Leder i Engerdal menighetsråd 1979-1983. Medlem i Hamar
bispedømmeråd 2011-2015.
Offisielle og andre verv: Politiker, heltid (ordfører i 20 år, fylkesrådsleder i
4 år) 1984-2011. Engerdal kommunestyre 1979-2011. Hedmark fylkesting 2011-2015. Leder i Hedmark
Arbeiderparti 2001-2010.
Satsningsområder: Kirken som folkekirke. De lokale menighetsrådene. Kirkereformen og demokrati. Et
inkluderende fellesskap.
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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: Den norske kirke, slik vi kjenner den, er en del av kristen tro, tradisjon og kultur. Det er
dette grunnlaget som har gjort kirken vår til en folkekirke, og som gjør at folk kjenner seg igjen, gjør
dugnad og er en del av kirken. Uten denne romslige og folkelige forståelsen ville kirken bli en snevrere
kirke, for de få.
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: Den kristne tro er også et budskap om håp og kjærlighet. For meg er kjærligheten en del
av skaperverket, med alle de forskjelligheter det innebærer. Vi er små mennesker som ikke ser
helheten. Da er det vanskelig å skjønne at vi er gitt vide fullmakter til å sortere medmennesker, inn eller
ut, når de er glade i hverandre og vil leve sammen.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Kommentar: Min bakgrunn har lært meg, håper jeg, å lytte, finne omforente løsninger når det er
nødvendig, men også å bidra til konklusjoner som er prinsipielt viktige. I viktige spørsmål om
organisasjon og demokrati har jeg antakelig en bakgrunn som gir innsikt når Kirken nå skal drøfte og
beslutte i disse spørsmålene.
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Kandidat 4: Anne-Lise Brenna Ording (28)
Student. Bosatt i Kongsvinger.
Yrke/utdanning: Mastergrad i digital kommunikasjon og kultur 2014-2016.
Årsstudium i norsk 2013-2014. Bachelorgrad i mediedesign, grafisk design
2010-2013. Fagbrev som aktivitør 2006-2009.
Kirkelige verv: Vinger menighetsråd 2005-2015. Leder i menighetsrådet
siden 2009. Mellomkirkelig råd fra 2009-2016 – varamedlem fra 2009, fast
medlem fra januar 2015. Hamar bispedømmeråd/Kirkemøtet 2009-2015.
Internasjonalt utvalg i Hamar bispedømme 2007-2018, leder siden 2010.
Hamar bispedømmes ungdomsråd 2005-2016, bispedømmerådets representant fra 2010.
Offisielle og andre verv: Brandval og Vinger bondelag, styresekretær, 2014-2016. Kirkelig ungdoms-OLkomité, Lillehammer 2016 2013-2016.
Satsningsområder: Kirkeordning. Trosopplæring. Personalpolitikk/rekruttering. Kirke 18-30 år.
Gudstjenesteliv.
---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: Det er viktig at alle skal kunne kjenne seg igjen i kirka, men med de endringer som er
nødvendige for å være ei aktiv og levende kirke for vår tid. Jeg mener det ikke er noe mål i seg selv at
Dnk skal sidestilles mest mulig med andre trossamfunn. Dette særlig på grunn av særstillingen gjennom
historie, kulturarv og tradisjon.
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: Arbeide med rekruttering til kirkelige stillinger og av frivillige medarbeidere
4. Skal kirken vie homofile?
ja
nei
Kommentar: Så lenge kirken sier muntlig at det finnes to syn på saken om likekjønnet samliv og
likekjønnet ekteskap, mener jeg også det også bør finnes praksiser som legger til rette for begge
synene. Jeg syns det er uheldig om vi som kirke ikke kan tilby vigsel til de som ønsker det, uavhengig av
om de er heterofile eller homofile.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Kommentar: Over 10 års erfaring i råd og utvalg innen Dnk, blant annet menighetsråd, ungdomsråd,
internasjonalt utvalg og bispedømmerådet/Kirkemøtet. Har fått være med å vedta
gudstjenestereformen og første steg av kirkeordningsprosessen. Er veldig motivert til å sitte en
periode til og få mulighet til å være med på sluttfasen av kirkeordnings-prosessen og andre viktige
saker vi veit er i anmarsj.

Kandidat 5: Inger Johanne Reiestad Hansen (62)
Advokat. Bosatt i Hamar.
Yrke/utdanning: Advokat og partner i advokatfirmaet Campbell & Co AS
fra 2000. Cand.jur i 1979. Fylkesmannen i Oslo, Helsedirektoratet og
videregående skole i Brumunddal 1980-1987. Skatteetaten i Hedmark
1987-1993. Politiadvokat i Hedmark politidistrikt 1993-2000.
Kirkelige verv: Menighetsrådsleder i Brumunddal menighet 1991-1993.
Styremedlem i Det norske bibelselskap 1994-2003. Styremedlem i Verbum
forlag 1999-2008. Styremedlem i Kirkens sosialtjenste 2007-2010.
Satsningsområder: Trosopplæring av barn og unge. Gudstjenestearbeid. Aktivt 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.
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Kommentar: Selv om jeg går inn for en folkekirke, er jeg opptatt av at kirken skal bevare sin kristne
identitet og sin egenart som 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, gudstjenestearbeid med deltakelse av
menighetsmedlemmer.
4. Skal kirken vie homofile?
ja
nei
Kommentar: Ekteskapet er ikke et sakrament i Den norske kirke, men en god samfunnsordning. All
ekteskapsinngåelse (også likekjønnede) bør derfor overlates til og ivaretas av det offentlige og ikke av
kirken. På denne måten unngår man en endring av grunnleggende deler av vigselsritualet som helt klart
er kontroversielt og skaper indre strid i kirken.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: Har lang erfaring med forhandlinger og meningsutveksling i vanskelige saker med ulike
standpunkt og hvor parter står langt fra hverandre, samt evne til å treffe beslutninger. Har også
omfattende erfaring i dokumentlesing, kunne uttrykke meninger og budskap muntlig og skriftlig og å
stå fram i forsamlinger og større fora.
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Kandidat 6: Torstein Lerhol (29)
Leder i Innovangsjon. Bosatt i Vang i Valdres.
Yrke/utdanning: Leder i Innovangsjon fra 2014. Lektor i Samfunnsfag
2013-2014. Mastergrad i historie med pedagogsik utdanning 2005-2012.
Foredragsholder 2005-d.d.
Offisielle og andre verv: Leder av Vang Senterparti 2013-d.d.
Ungdomskandidat til Fylkestingsvalget 2014-d.d. Sentralstyremedlem
Senterungdommen 2011-2013. Leder Oppland Senterungdom 2007-2010.
3dje vara til Stortingen 2009-2013.
Satsningsområder: For vielser av homofile. Bevare folkekirken. Modernisere liturgien.
---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: For meg er det viktig at kirken er åpen, inkluderende og folkelig.
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
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Kommentar: Selvsagt skal kirken vie homofile! Samfunnet har endret seg, lovene har endret seg, nå må
kirken endre seg.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: Min erfaring som leder både i yrkeslivet, organisasjonslivet og politikken har gitt meg gode
samarbeidsevner så vel som lederegenskaper. Og være åpen og lydhør overfor andres synspunkter er
en viktig egenskap jeg vil dra med meg inn i dette arbeidet.

Kandidat 7: Gunnar Gjevre (59)
Adjunkt med opprykk. Bosatt i Arneberg.
Yrke/utdanning: Lærer/teamleder ved Våler ungdomsskole 1992-d.d.
Lærer ved Bibelskolen i Grimstad 1991-1992. Lærer ved Åsnes
ungdomsskole 1986-1991. Rektor ved Åsnes kommunale musikkskole 19901991. Kristendom grunnfag, Det teologiske Menighetsfakultet 1992-1994.
Kirkelige verv: Leder Hof menighetsråd 2013-d.d. Medlem og leder i Hof
menighetsråd 2001-2009. Medlem av Trosopplæringsutvalget, (tidl.) Solør
prosti 2005-d.d. Varamedlem og nåværende medlem av Hamar bispedømmeråd 2011-d.d. Medlem av
styret i Hof Normisjon, Region Øst 2008-d.d.
Offisielle og andre verv: Hamar bispedømmes representant i Kirkens Nødhjelps representantskap 20132017. Sensor/oppmann i Oppland/Hedmark v/grunnskoleeksamen, norsk 2008-2014. Arbeidstillitsvalgt i
Utdanningsforbundet 1998-2003.
Satsningsområder: Menighetsfellesskap. Misjonsarbeid. Rettferd og miljø.
---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: Min overbevisning er at vi i for stor grad lener oss på staten som økonomisk garantist for
eksistens. Som kirke vil vi framstå som hel og ekte ved å bli mest mulig uavhengige.
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.
9

Presentasjon av kandidater til Hamar bispedømmeråd/Kirkemøtet
Mangfoldig folkekirke – Nominasjonskomitéens liste

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: Jeg mener Den norske kirke ikke kan innføre en ny ekteskapsdefinisjon fordi: 1) Hele
Bibelen er entydig på at ekteskapet som institusjon er mellom én kvinne – én mann. 2) Et evangeliskluthersk ekteskapssyn forstår ekteskapet som gjensidig, varig samliv mellom to, kvinne og mann. 3) For
Jesus er ekteskapet aldri ment som noe annet enn mellom kvinne og mann.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: 1)Skole/administrasjon: Samarbeid, og tilrettelegging av hensiktsmessige rutiner for å kunne
gjennomføre sentrale/lokale planer. 2)Skole/undervisning: Utfordre elever på verdier og holdninger.
Dette forplikter for meg også. 3)Menighet/råd: Som aktivt medlem av menigheten ser jeg "hvor skoen
trykker". Som bispedømmerådsmedlem vil jeg derfor ha mulighet til aktivt å påvirke utviklingen i den
retning jeg mener er rett.

Kandidat 8: Berit Elisabeth Meiningen (64)
Fysioterapeut/osteopat. Bosatt i Lora
Yrke/utdanning: Fysioterapeut 1976-d.d. Osteopat 1998-d.d.
Kirkelige verv: Medlem av Lesja menighetsråd 2005-2015. Leder av Lesja
kyrkjelege fellesråd 2005-2009. Leder av Lesja kyrkjelege råd 2009-2015.
Representant i KA’s landsråd (KA: Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
virksomheter) 2010-2016. Varamedlem og medlem i Hamar
bispedømmeråd 2011-2015.
Offisielle og andre verv: Medlem av representantskapet i Kirkens familierådgivning, Otta 2008-2016.
Styremedlem i Gudbrandsdalsmusea AS 2008-2016. Styremedlem i COOP Innlandet 2013-2016.
Styremedlem i Lesja Folkeakademi 2003-2016.
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Satsningsområder: Synliggjøring av «folkekirka». Trosopplæring. Den norske kirke er åpen for alle
mennesker. Kirka som kulturbærer. Kirkas demokratiseringsprosess.
---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: Gjenkjennelse og forutsigbarhet er viktig, dette gjelder særlig for tro, kultur og tilhørighet.
Selv om de fleste er enige om at tiden er inne for forandring og demokratisering, viser flere
spørreundersøkelser blant Dnk's medlemmer at vi må fare forsiktig fram. Dette skal vi i vår
forandringsiver respektere.
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 satse på trosopplæring og derfor være til stede der folk er
4. Skal kirken vie homofile?
ja
nei
Kommentar: Den Norske Kirke skal være og er en åpen folkekirke for alle, det er absolutt!
Ekteskapsloven for likekjønnede som trådde i kraft i 2008, innebærer for meg automatisk at vigsel også
kan skje i kirken. Hvis mennesker kommer til kirken i kjærlighet, så skal også kirken møte dem med
kjærlighet og respekt. I sin tid var Jesus en frontkjemper for dette budskapet.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
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Svar: Som helsearbeider i snart 40 år, har medmenneskelighet vært prioritert. Denne ballasten har gitt
meg god erfaring for å kunne ta avgjørelser som også griper direkte inn i enkeltmenneskers liv ute i
menighetene. Som styremedlem og leder i flere større organisasjoner og foreninger, har jeg godt
kjennskap til styre- og organisasjonsarbeid. Forhåpentligvis kan Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet
ha god nytte av dette.

Kandidat 9: Øyvind Sogn (33)
Daglig leder. Gårdbruker. Bosatt i Jevnaker
Yrke/utdanning: Gårdbruker 2005-2015. Daglig leder Jevnaker
Frivilligsentral 2011-2015. Gravferdskonsulent 2010-2015. Prosjektledelse
2010. Naturforvaltning 1999-2002.
Kirkelige verv: Leder «Grunnlovsjubileet og Jevnaker kirke som valgkirke»
2014. Orgelkomiteen «Nytt orgel i Jevnaker kirke» 2011-2015.
Redaksjonsmedlem og skribent Jevnaker Menighetsblad 2010-2012.
Offisielle og andre verv: Meddommer i Tingretten 2013-2016. Leder og styremedlem i Oppland
Bygdeungdomslag 2001-2004. Leder Jevnaker Bondeland 2005-2007. Leder og styremedlem Bøndernes Hus
1998-2015. Nestleder Hadeland Museumslag 2012-2014.
Satsningsområder: Pilegrimsarbeid. «Åpne kirkedører». Trosopplæring for barn og unge. Kirken som
tradisjonsbærer.
---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.
Svar: Samfunnsengasjert med særlig interesse for frivillig arbeid. Engasjert i organisasjonsarbeid, ofte
relatert til tematikk som "bærekraftig matvareproduksjon i Norge", "levende bygder", og "historie og
tradisjon". Innehar et brennende ønske om å bidra til at medmennesker skal kunne ha meningsfylte
dager, og mener at utrolige ting kan skje dersom det blir gjort med begeistring.

Kandidat 10: Lise Holland (70)
Pensjonist. Bosatt i Moelv
Yrke/utdanning: Pensjonist fra 2010. Assisterende rektor – barneskole
1998-2010. Utdanning i organisasjon og ledelse ved HiHm 1998-2000.
Lærer i barne- og ungdomsskolen 1969-1998. Lærerutdanning ved Hamar
lærerhøgskole 1967-1969.
Kirkelige verv: Sekretær i komité for innsamling av midler til nytt orgel i
Ringsaker kirke -2014. Tekstleser 2000-2008. Nestleder i Ringsaker
menighetsråd 1997-2001.
Offisielle og andre verv: Distriktspresident i Inner Wheel Distrikt 30 – 2012-2015. Styremedlem i
RingsakerOperaen 2010. Prosjektledelse innen Ringsaker bygdekvinnelag 2012.
Satsningsområder: Åpen folkekirke for alle: Døren høy, porten vid, terskelen lav. Arbeid for rettferdighet.
Engasjement for samfunnets svakeste.
---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: Et skille mellom stat og kirke kan styrke Den norske kirke innenfra. Det kreves da et
medlemsengasjement som både bispedømme- og menighetsråd bør legge til rette for. Siden vi er et
multikulturelt samfunn, synes det mest demokratisk å sidestille Den norske kirke med andre
trossamfunn. Dette forplikter kirken til å verne om vår historiske kristne og kulturelle arv.j
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: kirken skal engasjere seg for barn, unge og samfunnets svakeste
4. Skal kirken vie homofile?
ja
nei
Kommentar: Diskriminering på grunn av seksuell legning harmonerer dårlig med det kristne budskap
som i sitt grunnprinsipp er tolerant og inkluderende. Den norske kirke kan ikke klassifisere sine
medlemmer. Alle som ønsker en kirkelig vigsel, bør få det.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: Engasjement i menighetsrådet har gjort meg oppmerksom på hvor nyttig samarbeidet mellom
lærd og lek er i kirkesammenheng. Gjennom mitt arbeid har barns oppvekstmuligheter og familiens
vilkår skapt innsyn i samfunnsproblemer og utfordringer. Årelangt ansvar for innvandrerfamilier i
skolesamfunnet har åpnet for større toleranse for annerledes tenkende og samtidig forsterket det
viktige i å være trygg på egen identitet og tro.
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Kandidat 11: Bjørg Antonsen (57)
Avdelingssjef. Bosatt i Hunndalen
Yrke/utdanning: Avdelingssjef i BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk fra 2013. Lege med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
1997-d.d.
Kirkelige verv: Leder i Hunn menighetsråd 2009-2015.
Offisielle og andre verv: Representant i Regionalt fagråd psykiske helse
2000-d.d. Gruppeleder i Hunndalen K/M speidere 1999-2009.
Satsningsområder: Trosopplæring konfirmantarbeid. Ledertrening. Barne- og ungdomsarbeid. Tilhørighet,
inkludering. Nedgang i dåpstall.
---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: Spørsmålet er litt uklart og antyder et motsetningsforhold mellom de to alternativene. Jeg
har krysset av på det første alternativet og mener med det å understreke at jeg synes kirken skal
fortsette å ha en bred kontaktflate mot folk og samfunn. Kirken må oppleves innkluderende og fremme
deltakelse, respekt og likeverd. Det må være rom for meningsutveklsing og mangfold.
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:
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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: Deltakelse i barne- og ungdomsarbeid i mange år. Barnekor, søndagsskole, speider… De 6 siste
årene har jeg vært leder i Hunn menighetsråd. I mitt arbeid som barne- og ungdomspsykiater har jeg
god innsikt i hvilke utfordringer barn og ungdom møter hjemme, i skole og fritid. De siste 8 årene har
jeg vært leder for BUP Gjøvik og nå BUP Oppland med ca 80 ansatte. Dette er krevende, givende og
spennende arbeid.

Kandidat 12: Lars Lien (55)
Leder/professor. Bosatt i Hamar
Yrke/utdanning: Leder/professor fra 2012. Leder for Institutt for psykiatri,
UiO 2006-2012. Rådgiver i NORAD 2002-2004. Direktør ved Sanderud
sykehus 1996-2001. Rådgiver i WHO, Namibia 1991-1993. Lege i Finnmark
1988-1991.
Kirkelige verv: Medlem i Fagrådet Himalpartner 2011-2015. Styremedlem i
Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep 2010-2014. Vara til
bispedømmerådet 2010-2012. Tekstleser/klokker, Hamar 1996-2015. Leder i Kristent forum, Tromsø 19841986.
Offisielle og andre verv: Styremedlem i Norsk helsenettverk for utvikling 2012-2015. Styremedlem i
NaKuHel Norge og International 2000-2015. Styremedlem i International hospital federation 2004-2008.
Styreleder Norsk Sykehus og Helsetjenesteforening 2000-2008. Leder Operasjon dagsverk 1978-1979.
Satsningsområder: Levendegjøre Guds ord. Fellesskapet i menigheten. Rettferdighet og miljø. Diakoni og
misjon. Kirkens organisering.
---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: Det skal tydeliggjøres et skille, men Den norske kirke skal fortsatt være en åpen Kirke for
alle.
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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:
4. Skal kirken vie homofile?
ja
nei
Kommentar: Dette bør være en perifer sak for Kirken og for å hindre at det tar oppmerkosmhet bør
Kirken ikke lenger ha vigselsrett.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: Mitt internasjonale engasjement og erfaring fra andre kulturer og virke i Korsveibevegelsen samt
faglige ståsted i arbeidet med svake grupper i samfunnet.

Kandidat 13: Arnfinn Bjørgen (66)
Misjonskonsulent NMS. Bosatt i Stange
Yrke/utdanning: Misjonskonsulent i Det Norske Misjonsselskap (NMS) fra
1987. Kristendom grunnfag 1970-71. Lærerskole 1968-1970.
Kirkelige verv: Varamedlem til bispedømmerådet 2011-2015.
Internasjonalt utvalg i bispedømmet – senere SMM- utvalget (Samarbeid
Menighet og Misjon). Medlem av Stange menighetsråd 1989-2001.
Satsningsområder: Bekjennende kirke. Tjenende kirke. Misjonerende kirke. Undervisende kirke. Åpen
folkekirke.
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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: Dette forhindrer ikke at kirken kan finansieres over skatteseddelen.
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: Jeg kan ikke se at det er bibelsk grunnlag for det. En liturgi må ta utgangspunkt i
bibeltekster som gir uttrykk for at dette er en Gudvillet ordning. Å lage en liturgi ut fra bibeltekster om
generell mellommenneskelig kjærlighet blir etter mitt syn feil.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: Arbeid med kirkelig undervisning, misjon og i menighetsråd, vil være viktig for arbeidet i
Bispedømmerådet.
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Kandidat 14: Solveig Vatn Weisser (21)
Stipendiat. Bosatt i Vang i Valdres
Yrke/utdanning: Stipendiat på Nordfjord folkehøgskule 2013-2015.
Videregående/studiekompetanse 2010-2013.
Kirkelige verv: Ungdomsrået i Hamar bispedømme 2011-2013.
Internasjonalt utvalg i Hamar bispedømme 2011-2012. Representant for
Hamar bispedømme på Ungdommens Kirkemøte.
Satsningsområder: Ungdomsarbeid. En åpen kirke. Kultur. Folkekirka –
trygg/kjent kirke. Fokus på natur og miljø.
---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: Den norske kirke tilhører den norske kulturen. Det ønsker jeg å ivareta. Jeg ønsker at vi
skal ha en trygg og stabil kirke som folk kan følge, men like viktig "falle i armene" på. Jeg ønsker en god
dialog og et godt samarbeid med andre trossamfunn, men jeg ønsker ikke å "motarbeide" Dnk for å
likestille trossamfunnene.
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
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5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: Verv i Hamar bispedømmes ungdomsråd 2011-2013. Verv i Internasjonalt utvalg 2011/2012.
Ungdommens kirkemøte 2011. Stipendiat på Nordfjord folkehøgskule. Leder på KRIK-arrangement.

Kandidat 15: Arnfinn Uthus (58)
Enhetsleder. Bosatt i Hernes
Yrke/utdanning: Eiendomsdrift – enhetsleder i Elverum kommune (50 %)
2001-2015. Utdannet og jobbet innenfor bygg- og anleggsdrift 1973-2001.
Anleggsdrift i Gambia 1991. Jobbet i flere land i Den Arabiske Gulf 19781983.
Kirkelige verv: Elverum kommunes representant i Elverum kirkelige
fellesråd 2007-2015.
Offisielle og andre verv: Varaordfører i Elverum 2007-2015.
Satsningsområder: En åpen folkekirke. Ta vare på de gode tradisjoner. Ta vare på kirkebygg.
---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:
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 arbeidet en del år i Midt-Østen og Afrika – er ansvarlig for Elverum kommunes internasjonale
arbeid, med Namibia som et spesielt ormåde. Har sittet 7 år i Elverum kirkelige fellesråd.

Kandidat 16: Elin Gravdal Øvrebotten (57)
Lærer. Bosatt i Jaren
Yrke/utdanning: Førskolelærer med tilleggsutdannelse/adjunkt fra 1997.
Førskolelærer 1980-1997.
Kirkelige verv: Redaksjonskomité i Kirkebladet fra 2000. Menighetsråd
2001-2009. Dåpsopplæringsutvalg 1992-2002.
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid. Kirke/innvandrere.
Arbeidsmiljø for ansatte.
---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: Ønsker å bevare og videreføre en ordning som ivaretar mangfold og som gir rom for
tilhørighet på tross av ulikheter. Kirken skal romme fler enn bare spesielt interesserte.
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:
4. Skal kirken vie homofile?
ja
nei
Kommentar: Har tvilt meg fram til at kirken skal vie homofile. Jeg ser dette som en naturlig konsekvens
av at vi aksepterer at mennesker har ulik legning og at vi skal gi alle som ønsker å leve i forpliktende
samliv, rett til å få dette samlivet godkjent på lik linje med andre.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: Ta vare på frivillige som har engasjement og vilje til å bruke av egene krefter i menigheten.
Legge til rette for gode arbeidsmiljø blant ansatte.
Legge til rette for gode møtepunkt mellom kirken og andre religiøse grupperinger.
Større fokus på lokal aktivitet framfor reformer dirigert fra sentralt hold.

Kandidat 17: Ragnar Løsnesløkken (41)
Sekretær/musiker/bonde. Bosatt i Fåvang
Yrke/utdanning: Sekretær i Tjenesteenheten Kultur i Ringebu kommune
fra 2011. Kulturprosjektledelse 2008-2009. Lærer ved Kongshaug
musikkegymnas 2001-2008. Bachelor med musikk, KRL, norsk og
kroppsøving 1998-2001. Bibelskolen i Staffeldtsgate 1995-1997.
Kirkelige verv: Leder i Fåvang menighetsråd fra 2011. Leder i Ringebu
Fellesråd 2011-2012. Nestleder i Ringebu Fellesråd fra 2011. Styremedlem
i Fåvangfjellet sportskapellag fra 2008.
Offisielle og andre verv: Festivalsjef for Gla’sangfestivalen fra 2008. Styremedlem Viken folkehøyskole
2009-2013. Styremedlem Dølajazz 2009-2010. Trener og sportslig leder i Lillehammer Kvinnefotballklubb
1991-2001.
Satsningsområder: Familie, barn og ungdom. Kirke og kultur. Økonomi. Levende gudstjenester.
Trosopplæring for alle.
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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: Jeg mener det var riktig å skille stat og kirke. Det er viktig at kirka blant annet får utnevne
sine egne biskoper. Samtidig mener jeg at Den norske kirke bør arbeide for å beholde den unike
posisjonen den har hatt og har i Norge. Å være størst medfører også ansvar for å vise ydmykhet ovenfor
andre trossamfunn, slik at de ikke føler seg overkjørt.
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: I alle teologiske spørsmål er det bibelen som har øverste autoritet for meg. Bibelen
definerer det kristne ekteskapet som en avtale inngått mellom mann og kvinne foran Gud. Alle andre
samlivsformer vil være et brudd på ekteskapsbudet. Jeg ønsker å være tro mot Guds vilje slik den
åpenbares i Ordet.
5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i
Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Svar: På tross av uenigheter og ulikheter vil det være viktig å jobbe fram mot felles mål, bruke
hverandres sterke sider og gjøre hverandre gode. Det er viktig at alle blir sett, hørt, respektert og tatt
på alvor.
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