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SPRÅK  

Norsk, engelsk og spansk:   behersker flytende  

Portugisisk:     behersker muntlig og skriftlig 

Tysk og fransk:    leser 

Bibelhebraisk, gresk og latin:  grunnkunnskaper 

 

ANDRE OPPLYSNINGER, PROSJEKTER E.L.  

 

Salmer (utvalg):  

Oversatt/ gjendiktet: 

Fordi han kom og satte spor i støvet 

 (T: Frederico Pagura. M: Homero Perera gjendiktet fra spansk, 2005. Utgitt i Bli lys! 
Salmer og fortellinger, Verbum forlag 2015,  Nr 50, s.228 

 

Egne salmer, som komponist / tekstforfatter: 

 Gud, når vi får del i deg  (En koinonia-salme) 

 Se, nå vender tiden  (Salme i anledning årtusenskiftet) 

Som smak av saltvann   (Sommersalme) 

Er du i regnet?   (Salme til Såmannssøndagen.  

Innspilt og utgitt på albumet Ingenting som før, Waterfall 
Music 2014) 

Gjemt i lyden av en skjør stillhet  (Jf. 1 Kong 19; Innspilt og utgitt på albumet Ingenting som 
før, 2014) 



 Ny morgen for oss  (En påskesalme, komponert på konfirmantleir i Torshov, 2014) 

 Hva vet vi vel?   (Dåpssalme) 

Underfundig og underfullt   (Salme til Såmannssøndagen, Innspilt og utgitt på albumet 
Glansdager, Waterfall Music 2017)  

  

Doktorgradsbedømmelser: 
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teologins ort. En systematisk-teologisk analys av ärkebiskop Romeros predikningar i El Salvador 1977-
80» (Opponent) 

2015 Det teologiske Menighetsfakultet Gina Lende. “The Rise of Pentecostal Power: Exploring the 
politics of Pentecostal growth in Nigeria and Guatemala”. (Komiteens leder, opponent) 

2015 Oxford University: Ulrich Schmiedel, “Elasticized Ecclesiology. The Concept of Community after 
Ernst Troeltsch.” (external examiner). 

 

 

 

SPØRSMÅL VED NOMINASJON AV BISKOP I OSLO 

NAVN: STURLA JOHAN STÅLSETT 

 

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

Å være biskop i Oslo bispedømme er en unik tjeneste i en spesiell tid for kirken og byen. Det 
lokale, nasjonale og internasjonale møtes her i mangfoldig hverdagsliv og trosliv. Bredden i 
aktiviteten i menighetene og oppslutningen om kirkevalget 2015 er positive tegn på at vi har 
bekreftet vår stilling som folkekirke. Men endringene i forholdet mellom stat/kommune og 
Den norske kirke skaper også en viss usikkerhet både i og utenfor kirken. Hva slags kirke skal 
vi nå være? Kan Oslos, Askers og Bærums befolkning fortsatt regne kirken som deres?  

Jeg tror på en kirke som er trygg på budskapet og oppdraget. En kirke av alle slags folk, som 
samles om å bekrefte og styrke tro og håp til Guds kjærlighet i omskiftelige tider. Vi kan være 
en offensiv og inviterende folkekirke i et livssynsåpent samfunn. Jeg vil gjerne bidra til dette 
– i samarbeid med mange gode krefter av valgte, frivillige og ansatte i bispedømmet.  
 

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

Mange vil forhåpentligvis kjenne meg som engasjert, arbeidsom, lyttende og allsidig. Jeg er 
en sosial og ganske leken person: Glad i sport og spill, god musikk, og fest og god mat med 
familie og venner. Jeg er trygg og uredd for utfordringer. Jeg trives med samarbeid, og setter 



min ære i å lene meg på andres sterke sider. Jeg liker å lede, og ønsker å være både 
inviterende og tydelig.   

Jeg har erfaring fra ulike typer prestetjeneste, fra Sagene og Iladalen til El Salvador, fra 
Blindern til Oslo S, fra rusinstitusjoner og sykehjem til Feltprestkorpset. Jeg trives med de 
ulike sidene i dette arbeidet. Jeg er glad i å forkynne. Nåden i Kristus, budskapet om at Gud 
har skapt oss og elsker oss som den vi er og kaller oss til et liv i tjeneste for Gud og vår neste: 
Dette er for meg både fundamentet og målet for prestetjenesten. Jeg finner god hvile og 
inspirasjon i liturgien. Det flerstemmige i gudstjenesten – at vi erfarer Gud gjennom ord, 
toner, bilder, smak, berøring, fellesskap…– er viktig for meg. Jeg har fått stadig større sans 
for kirkemusikk, og har oversatt, skrevet og utgitt noen salmer. Jeg tenker stort om de 
kirkelige handlingene, og liker å delta i bredt samarbeid om dem med andre ansatte, frivillige 
og deltakere.  

Som teolog er jeg solid forankret sentralt i kirkens budskap og tjeneste.  Jeg er inspirert av 
frigjøringsteologi og kontekstuell teologi. Samtidig er jeg en varm tilhenger av lutherske 
innsikter som nåden alene og understrekningen at vi alle er ‘simul justus et peccator’, 
samtidig synder og rettferdig; troen alene som frelsens grunnlag; Ordet og Kristus alene som 
nøkkel for å tolke troen og forstå Skriften; og korsteologien, som forteller oss at Guds nærvær 
på en spesiell måte kan finnes og erfares i livets kontrasterfaringer og samfunnets randsoner.  

Jeg er opptatt av teologiens praksisforankring og diakonien. Jeg liker arbeidet med å tolke og 
formidle troens dybder i vår tid, og har fått undervise ved fem forskjellige institusjoner i inn- 
og utland. Jeg har også forsket, publisert og hatt bedømningsoppdrag innen ulike temaer i 
systematisk og praktisk teologi.  
 

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

Visjonen «mer himmel på jord», og vår selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og 
misjonerende folkekirke, slutter jeg meg entusiastisk til. Kirken er for alle, og åpen for enhver 
som vil tilhøre den. Stadig flere søker etter erfaringer av det hellige, av mysteriet, og stiller de 
dype livsspørsmålene. Gudstro og gudslengsel har mange, ofte forsiktige og beskjedne uttrykk 
i vår tid. Å legge til rette for høytid og opplevelse av gudsnærvær i enkeltmenneskers og 
samfunnets liv er en viktig oppgave. Den mobiliserer hele bredden av kirkens kompetente 
medarbeidere: daglige ledere og kirketjenere, musikere, kunstnere, diakoner, trosopplærere, 
kateketer og prester.   

Kirkerommet må være som evangeliet – åpent for alle, uavhengig av tro eller prestasjon, 
kjønn, sosial status eller samlivsstatus. Ordningen for inngåelse av ekteskap i kirken også for 
likekjønnede par, bekrefter dette.  Den må praktiseres på en ryddig og tydelig måte. Tross de 
kjente teologiske uenighetene, skal ingen trenge å være i tvil om det fullverdige i kirkens 
vigsel også for likekjønnede par, og vårt likeverd overfor Gud og hverandre. Samtidig skal det 
i tråd med Kirkemøtets vedtak være respekt og rom for dem som etter sin samvittighet ikke 
kan delta i vigsler av likekjønnede par.  

Det er også andre hindringer for full deltakelse i menighetens liv, særlig knyttet til sosiale 
forskjeller. I utfoldelsen av å være en åpen folkekirke uavhengig av funksjonsevne, har 
Døveprostiets kompetanse stor verdi.   



En kirke for alle er en ambisiøs visjon. Men den er evangelisk. Vi må sørge for at tilgangen til 
kildene – Guds nåde i diakoni, ord og sakrament – erfares som åpen for alle. For å lykkes 
med dette, er samspillet mellom biskopen og de ulike ledelsesleddene i Bispedømmet viktig, 
så vel proster og sokneprester som kirkeverge og menighetsforvaltere. Det samme gjelder alle 
de kompetente kirkelige og diakonale organisasjonene i bispedømmet. Oslo Bispedømme har 
et rikt kulturelt og livssynsmessig mangfold. Det kan vi leve i med respekt, anerkjennelse og 
frimodighet på eget ståsted. Vår kristne bekjennelse lukker oss ikke fra fellesskapet med dem 
som er forskjellige fra oss. Åpenhet er en del av evangeliets egenart. Jeg vil legge vekt på 
samarbeidet med ulike dialog- og misjonsorganisasjoner, Mellomkirkelig Råd, Norges kristne 
råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).  Oslo biskop må ivareta balansen 
mellom å representere majoritetens trosfellesskap og anerkjenne og synliggjøre med respekt 
og likeverd de mange livssynsminoritetene i byen.  Visjonen om det livssynsåpne samfunn (jf 
NOU 2013:1) er for meg en god samfunnsmessig ramme for virkeliggjøringen av en åpen, 
frimodig og offensiv folkekirke i vår tid.  

4. Hva ser du som hovedutfordringer og muligheter for kirken i Oslo bispedømme i 
tiden framover? 

Vi trenger å finne glede og inspirasjon på veien framover som lokal kirke, del av at 
verdensvidt kirkelig og menneskelig fellesskap. Endringstider utfordrer oss til å finne gode 
ordninger, arbeidsformer og kommunikasjonslinjer både til befolkningen og 
menighetslemmene, og til kommunen, bydelene, Stortinget, Regjeringen og Kongehuset. Vi 
skal fortsatt bygge gjensidig tillit og godt samarbeid, og sikre så god ressurstilgang som mulig 
i tiden framover. Nedgangen i medlemstall, dåpstall og deltakelsen i kirkelige handlinger er 
en anledning til å vurdere og fornye arbeidsformene våre, og ikke minst hvordan vi 
kommuniserer. Vi må forvalte ressursene klokt. Ressurstilgangen kan ventes å minke heller 
enn øke. Men dette er ikke gitt, og vi trenger å ha en offensiv og kreativ holdning for å 
motvirke en slik utvikling.   

Endringene i Den norske kirkes organisasjon skaper usikkerhet. Det er forståelig. Her er det 
viktig med en inkluderende ledelse, og en åpen dialog mellom alle grupper av ansatte. Vi 
trenger godt arbeidsmiljø og trygghet i alle menigheter. Det gjelder også sykehus-og 
sykehjemsprester, fengsels- og feltprester og de som gjør kirkelig tjeneste i andre insitusjoner. 
De fortjener alle biskopens støtte og oppfølging. Jeg har god erfaring med å utvikle og 
utfordre ledere og ansatte til endring og et inspirerende arbeidsfellesskap. Den norske kirke og 
Oslo bispedømme må være en trygg og profesjonell arbeidsgiver. Kirkens nye plassering, nå 
nærmere sivil sektor enn offentlig sektor, innebærer endringer i selvforståelsen og i 
rammevilkårene. Dette krever blikk for nye muligheter, men også evne og vilje til å beholde 
og videreutvikle det vi har med oss, og som viser seg bærekraftig.  

Jeg ser mange og store muligheter! Oslo bispedømme har dyktige medarbeidere, både i staben 
på bispedømmekontoret, i Kirkelig fellesråd og i menighetene. Vi har dedikerte og reflekterte 
prester. Vi har engasjerte og kompetente diakoner, trosopplærere, kantorer og 
menighetsforvaltere. Vi har valgte råd og frivillige medarbeidere som bruker av sin tid, 
erfaring og særlige kunnskap til kirkens beste.  

Vi ser en ny interesse for tro, religion og religiøsitet i samfunnet, i politikken og i kulturen. 
Dette gir gode muligheter til å feire evangeliet og gi det større rom i det mangfoldige livet i 
Oslo, Bærum og Asker.   

5. Hva vil du legge særlig vekt på i tjenesten som biskop?   



Dersom jeg får tillit til å gjøre tjeneste som Oslo biskop vil jeg legge særlig vekt på å lytte 
etter Guds nærvær i Ordet og i tidens tegn; hvordan det beriker medmennesker og 
medarbeidere. Jeg vil etter beste evne søke å inspirere gjennom forkynnelse, hverdagsledelse, 
deltakelse i offentlig debatt, besøk i menigheter og institusjoner. Jeg vil være en kirkens 
stemme i det offentlige rom ved å representere i offentlige sammenhenger og delta aktivt i 
media. Jeg vil legge vekt på å samle gjennom Kristus-sentrert enhet og respekt for forskjeller 
og å utfordre gjennom evangelisk partiskhet for fattige og utstøtte, gjennom maktkritikk og 
selvkritikk. 

6. Hva kan du med din særlige kompetanse tilføre Oslo bispedømme og 
bispekollegiet? 

I korte trekk håper jeg å kunne utfylle den store kompetansen som allerede finnes i 
bispedømmet og bispekollegiet med følgende:  

• Ledelseserfaring fra diakoni, akademia og frivillig sektor.   
• Diakonal erfaring fra Kirkens Nødhjelp og Kirkens Bymisjon.  
• Teologisk, religionsfaglig og diakonal kompetanse på professornivå. 
• Tros- og livssynspolitisk erfaring og kompetanse, særlig fra ledelsen av 

arbeidet med NOU 2013:1 
• Mellomkirkelig erfaring og kompetanse, bl. a fra Teologisk Nemnd og ledelse 

av Komiteen for internasjonale spørsmål i Mellomkirkelig råd i to perioder. 
• Menighetserfaring fra menighetsrådslederverv til sokneprest.  
• Lokal erfaring og tilknytning: Jeg er oppvokst i Oslo, og har bodd på Røa, 

St.Hanshaugen og Sagene i til sammen over førti år.   
• Internasjonal erfaring fra globalt koordineringsarbeid (INATE), og mange 

bistands- og forskningsopphold i utlandet (har bodd i El Salvador, Brasil, 
Costa Rica og Skottland). 

• God og bred erfaring med massemedier og kommunikasjon.  
• Erfaring med politisk påvirkningsarbeid fra ulike sammenhenger.  
• Erfaring fra Feltprestkorpset, og forskning på militæretiske og internasjonale 

spørsmål 
• Jeg skriver, framfører og utgir egen musikk og tekster.  

    

7. Hvordan vil du med din teologiske profil kunne være samlende og ivareta det 
teologiske mangfoldet i bispedømmet? 

Jeg vil stå for en Kristus- og evangeliesentrert forkynnelse, som – om den ikke vil kunne finne 
en form og et innhold som forener alle – forhåpentligvis vil være gjenkjennelig som sentralt 
uttrykk for den kristne troen i dag blant de fleste i kirken. Jeg vil legge vekt på god samtale 
med og tydelig uttrykt respekt for dem som er uenige med meg.   

Jeg gleder meg over at diakonal innsats for fattige, flyktninger og miljøet støttes i ulike leirer i 
kirkelandskapet. Det er naturlig at det også er meningsforskjeller i kirken når det gjelder 
konkrete løsninger i vei- og verdivalg for samfunnet.  Som styreleder i Frivillighet Norge 
leder jeg en konsensusbasert paraplyorganisasjon for over 300 frivillige organisasjoner i et 
stort mangfold. Denne erfaringen tror jeg har klar overføringsverdi til en biskops og hele 
kirkens økumeniske oppgave: Å synliggjøre og forsterke den enheten mellom kristne som 
troen vet er der – i Kristus.  
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