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SPØRSMÅL VED NOMINASJON AV BISKOP I OSLO 

NAVN: ANNE-MAY GRASAAS 

1. Hvorfor har du lyst til å bli biskop i Oslo bispedømme?

Jeg ønsker å bidra til kirkens vekst og enhet og til at evangeliet om Jesus Kristus får rom i 
samfunnet, også etter skillet fra staten. Helt fra jeg var ung har jeg hatt lederansvar i ulike 
kirkelige sammenhenger og fått gode tilbakemeldinger på det å være lederes leder. Når det nå 
skal tilsettes ny biskop i Oslo, har jeg derfor lyst til å stille meg til disposisjon. Særlig ønsker 
jeg å formidle en kristen tro preget av samspillet mellom åndelig fordypning og sosialt 
engasjement. 
Jeg kjenner Oslo bispedømme ganske godt, etter 11 år som prest i Trefoldighet menighet og 4 
år som domprost. Strategisk er det motiverende at det som skjer i Oslo ofte får ringvirkninger 
til andre deler av landet. Dette vil jeg gjerne være en positiv bidragsyter til.  
Etter bispenominasjonene i Borg og Agder har jeg valgt å ikke bli med i andre bispeprosesser. 
Dette for å ta tjenesten som domprost på alvor. Jeg er nå klar til å prøve ut et bispekandidatur 
igjen.  

2. Hvordan vil du karakterisere deg selv som person, som prest og som teolog?

Jeg er rolig og reflektert, er en god lytter og legger vekt på relasjoner.  Jeg er preget av fasthet 
og er opptatt av å være ryddig.  Jeg er en utholdende person som tåler å stå i utfordringer over 



tid. De tilbakemeldinger jeg får er at jeg oppleves som en person med god integritet. Folk sier 
de kjenner meg igjen både i rollen som prest og i andre sammenhenger.  
Som prest er jeg en åndelig og strategisk leder, preget av evangelisk og diakonal forkynnelse. 
Jeg får tilbakemelding på å være en god formidler, og en trygg og kvalitetsbevisst prest med 
sjelesørgerisk teft. 
Teologisk er jeg godt forankret i luthersk tro og bekjennelse der Bibelen har en sentral plass. 
Dette gir frihet i økumenisk fellesskap og samarbeid, samt i religions- og livssynsdialog – noe 
jeg er engasjert i som domprost.  Jeg har interesse for og legger vekt på faglig teologisk arbeid 
og er opptatt av å la den kristne tradisjon og historie kaste lys over dagens kontekst og 
omvendt. På denne måten prøver jeg å tolke og formidle teologien i vår tid med de kristne 
røtter som levende ressurs. Det kristne gudsbilde er trinitarisk – Gud er et fellesskap. Min 
kristendomsforståelse og mitt menneskesyn er preget av dette og av ønsket om å møte Kristus 
i den andre. De senere år er det blitt maktpåliggende for meg å vektlegge samspillet 
kontemplasjon og aksjon/sosial rettferdighet. I dette ligger også vern om skaperverket. 

3. Hvilke visjoner har du for Den norske kirke og kirken i Oslo bispedømme?

Mer himmel på jorda er visjonen for Den norske kirke. Jeg identifiserer meg med den. 
Konkret ønsker jeg at mennesker som kommer i kontakt med kirken skal få møte Gud på en 
måte som gir håp, livsmot og retning. Jeg ønsker at kirken skal være en åndelig kraftkilde for 
mange mennesker og at deltakelsen i kirkens liv skal øke. Skal dette oppnås, må kirken ta 
kunst og kultur stadig mer på alvor. Kunstneriske uttrykk, inkludert kirkemusikken, har vist 
seg å være veier inn til hjertets dyp for mange. Slike uttrykk kan fungere som vinduer inn mot 
ny forståelse, om enn bare som antydninger.(jfr. Kulturmelding for Den norske Kirke, 2005) 
Jeg vil at den store andel nordmenn som kjenner tilknytning til kirken skal finne den 
tilgjengelig og nær i hverdagen, ved viktige hendelser, når de store spørsmål i livet melder seg 
og når livskriser rammer.  
Dessuten ønsker jeg at kirken skal ha en naturlig rolle i det offentlige rom og være en relevant 
samtalepartner og premissleverandør når det gjelder livssyn, etikk, fred og forsoning. Ikke 
minst må kirken kjempe for menneskets verd og konsekvent søke å stille seg på de utsattes 
side.  
Kirkens arbeid med kommunikasjon må prioriteres. Jeg er glad for Oslo bispedømmes arbeid 
med å synliggjøre kirken i det offentlige rom på en strategisk måte. Jeg har de samme visjoner 
for kirken i Oslo bispedømme som nasjonalt, med tilslutning til den visjon bispedømmerådet 
har formulert i sin strategiplan; Med Jesus Kristus som sentrum, skal kirken i Oslo 
bispedømme være levende, nær og tilgjengelig. 

4. Hva ser du som hovedutfordringer og muligheter for kirken i Oslo bispedømme i
tiden framover?
Det er en stor utfordring at kunnskapen om og kjennskapet til kristen tro er blitt redusert i
befolkningen de senere år, og at yngre mennesker synes å ha en løsere tilknytning til kirken
enn tidligere. Dette reflekteres konkret i nedgang i dåps- og konfirmasjonstall gjennom flere
år.
I det livssyns- og religionsmangfoldet som Oslo er preget av, må kirken presentere et
substansielt og troverdig alternativ som får gjennomslag også utenfor kirkens vegger. Det er
behov for stadig satsning på trosopplæring for barn, unge og voksne og for diakonale tiltak
som gir livshjelp til mennesker og viser relevansen i kirkens budskap. Ikke minst er det en



stor utfordring å knytte barn og unge til kirken på en måte de kjenner berører dem og som på 
sikt kan føre noen av dem inn i kirkelig tjeneste.  
Samtidig som de nevnte utfordringer øker, har kirken selv store strukturelle utfordringer som 
kan hemme eller fremme kirkens muligheter til å ta grep. Jeg nevner tre slike: For det første: 
de uavklarte økonomiske rammebetingelser som krever klar strategisk bruk av personell og 
kirker, målrettet arbeid med å sikre inntekter fra stat og kommune, samt skape alternative 
inntektskilder. For det andre: En uavklart ledelsesstruktur med to arbeidsgiverlinjer.  
Prosjektet ”Enhetlig ledelse” kan bidra til mer smidighet og effektivitet og må vektlegges. For 
det tredje: Prestenes nye arbeidstidsbestemmelser. Det er en utfordring å forvalte disse på en 
måte som bidrar til fortsatt motiverte prester. Sammen med andre kirkelige medarbeidere skal 
prestene fylle de organisatoriske rammer med organisk kristent liv – noe jeg vil stimulere til. 
Først og fremst innebærer dette prioritering av arbeidet med å utvikle levende gudstjenester 
der mennesker får møte Gud og fellesskap bygges.  

5. Hva vil du legge særlig vekt på i tjenesten som biskop?
Jeg vil oppmuntre menighetene, prestene og øvrige medarbeidere til håp og fortsatt innsats.
Basis og retning for dette tilsynsansvaret er bekjennelsen og kirkens enhet, slik det er
beskrevet i tjenesteordning for biskoper. Skal dette skje, må jeg selv vektlegge tid til
fordypning, studier, gudstjenestedeltakelse, forkynnelse og formidling. På denne bakgrunn vil
jeg stimulere prestene og andre vigslede til videre åndelig og faglig utvikling.
Spesielt vil jeg undersøke om det kan skapes modeller for ”situasjonsbestemt forskning”
mellom kirken og de teologiske utdanningsinstitusjonene. Jeg vil arbeide for at faglig dyktige
og motiverte praktiske teologer kan få mulighet til å kombinere prestetjeneste med kvalifisert
akademisk forskning innenfor et avgrenset felt i sin praksis.
Jeg vil også vektlegge tilstedeværelse og relasjonsbygging der strategiske føringer for kirken
legges. Jeg vil samarbeide aktivt med prostene som åndelige og strategiske medledere og
delegere ansvar og oppgaver til dem ut fra deres særlige kompetanse og erfaring. På samme
måte vil jeg samarbeide med bispedømmerådet og lederne ved bispekontoret og bidra til
avklarte ansvarsområder.
Samtidig som jeg vil utvikle livet i Den norske kirke, vil jeg pleie kontakt med ledere i andre
kirkesamfunn og være en aktiv pådriver til enhet blant kristne.
Dessuten vil jeg framstå på troverdig måte i det offentlige rom. Jeg ønsker å bidra til dialog
og forståelse mellom ulike religioner og livssyn. Dette handler ikke om å viske ut kirkens
identitet, men om å ta den på alvor ved felles engasjement for verdier som motvirker
ekstremisme og bygger samfunnet. Jeg ønsker å utvikle og ivareta biskopens rolle i
mediebildet – som en tydelig, konstruktiv og kritisk stemme i samfunnet.

6. Hva kan du med din særlige kompetanse tilføre Oslo bispedømme og bispekollegiet?
Jeg tror jeg kan være en brobygger i de ideologiske/teologiske og strukturelle utfordringer
kirken og bispedømmet står overfor. (se pkt. 4) Jeg har allsidig ledererfaring fra – og god
kjennskap til - mange kristne miljø, noe jeg tror vil komme bispekollegiet til gode. Særlig tror
jeg mitt faglige arbeid med - og praktiske menighetserfaring knyttet til - samspillet mellom
spiritualitet og diakoni vil være en ressurs også for bispekollegiet.



7. Hvordan vil du med din teologiske profil kunne være samlende og ivareta det 
teologiske mangfoldet i bispedømmet?
Jeg tror min trygghet på eget ståsted og interesse for nye impulser er et godt utgangspunkt. 
Jeg har selv gått en vei for å finne fram til min teologiske profil og kjenner frihet til å møte ny 
tenkning og nye synspunkt på en lyttende måte. Fortsatt er jeg åpen for å integrere ny 
teologisk kunnskap og nye åndelige erfaringer i min profil. Teologisk mangfold og uenighet 
er ikke truende, men kan berike bispedømmets menigheter. Ikke desto mindre er jeg tydelig 
på at den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus er sentrum i den kristne tro, et fokus jeg har 
erfart er samlende.

- - - - -

PS. 
En del av de stemmeberettigede vil være kjent med at jeg er gift med prosten i Bærum, Gunnar 
Næsheim. Vi har avklart overfor bispedømmerådet at dersom jeg skulle bli biskop, kan det ikke 
kombineres med at Gunnar fortsetter som prost. Dette må løses dersom situasjonen skulle 
oppstå.
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