Bispenominasjon i Stavanger
curriculum vitae
NAVN: MARTA BOTNE

PERSONLIGE OPPLYSNIN GER

Fullt navn: Marta Botne
Fødselsdato: 8. mai 1959
Adresse: Tunneltoppen 6, 2080 Eidsvoll
Pendleradresse: Arbeiderveien 100a, 8516 Narvik
Nåværende stilling: Prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme
Ordinasjonsdato: 26. juni 1988
Ordinasjonssted: Bodø domkirke
UTDANNING

Årstall

Studium

Studiested

1978-1986

Cand. theol

Det teologiske menighetsfakultet

1986-1987

Praktikum

Det teologiske menighetsfakultet

ANDRE KURS OG ANNEN F AGKOMPETANSE MED REL EVANS FOR BISPETJENE STEN

2018 –

Tro og livssyn i Sápmi

Den Samiske høgskolen, Kautokeino

2018

Perspektiver på kirkelig lederskap

Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon / Anafora

2014 – 2015

Pastoral lederutvikling

Diakonhjemmet og Universitetet i Oslo

2016

Sjelesørgerisk akuttinnsats ved brå og dramatisk død
Institutt for sjelesorg og Modum Bad

2009

Nordisk konferanse om religiøse og eksistensielle tema i psykoterapi og sjelesorg
Institutt for sjelesorg og Modum Bad

2005 -2006

Praktisk-pedagogisk utdanning

Universitetet i Oslo

2004-2005

Medisin grunnfag

Atlantis medisinske høgskole

1994-1995

Pastoralhomiletisk videreutdanning

Presteforeningen

1993-1994

Opplæring og sertifisering for foreldremeklere

Fylkesmannen i Nordland

1989 -1990

Kurslederkurs for utdanning av sorggruppeledere

Prosjekt sorg og omsorg

ARBEIDSERFARING

Årstall

Stillingsbetegnelse

Arbeidsgiver

2017 - nå

Prost i Ofoten

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

2008 – 2016

Sokneprest Råholt, Øvre Romerike prosti

Borg bispedømmeråd

2006 – 2008

Folkehelsekoordinator

Eidsvoll kommune

2003 – 2006

Yrkesrettet attføring

Flere utdanningsinstitusjoner

1997 – 2003

Kapellan Oppegård, Follo prosti

Borg bispedømmeråd

1995 – 1997

Generalsekretær

Norges KFUK-Speidere

1993

Vikariat leder (kort engasjement)

Sør-Helgeland Krisesenter

1988 – 1995

Vikarprest Nord- og Sør-Helgeland prostier

Sør-Hålogaland bispedømme

1987 – 1988

Timelærer i religion

1981 – 1983

Menighetssekretær

Lilleborg menighetsråd, Oslo

1975 – 1981

Sesongarbeider på gård

Tore Botne, Sandefjord

Vesttun videregående skole, Brønnøysund

RELEVANTE VERV

Årstall

Verv/rolle

Kommentar

2016

Geistlig medlem Borg bispedømmeråd

2013-2015

Nestleder Presteforeningens stiftsstyre i Borg

2001-2002

Medlem av fagrådet for homiletikk i Presteforeningen

1996

Medlem av nemd for kvinner og likestillingsspørsmål i Presteforeningen

1993-1995

Foreldremekler i Brønnøy kommune oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland

1988 -1992

Medlem av forstanderskapet i Nord-Norges diakonistiftelse

(Trådte ut ved skifte av bispedømme)

1978-1997

Speiderleder i Norges KFUK-Speidere. Diverse verv i gruppe, krets og sentralt i
organisasjonen.

VIKTIGE PUBLIKASJONE R (EVT.)

Tekstgjennomgåelser med prekenskisser i Luthersk Kirketidende ca. 1998-2000.
Samtaleopplegg/ bibeltimer for Norges KFUK-Speidere
Kapittel om kristen tro i speiderhåndboka ”På Speiding” Norges KFUK-Speidere (1984)
SPRÅK

Engelsk: Flytende muntlig og godt skriftlig
Tysk :

Leser og forstår godt

Samisk: Til enkel liturgisk bruk Lulesamisk og Nordsamisk
ANDRE OPPLYSNINGER, PROSJEKTER E.L.

-

Medlem i de kirkelige fellesnemdene i Ofoten prosti som følge av kommunereformen.
6 av de 7 kommunene i prostiet er berørt, og bispedømmegrensa skal endres.
Ledet arbeidet med lokal økumenisk gudstjeneste ved markeringen av grunnlovsjubileet ved
Eidsvollsbygningen 17. mai 2014.
Gudstjenesteprosjekt for og med ungdom i Oppegård 2001
Oppfølging av pårørende etter flyulykken i Torghatten i 1988.
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Bispenominasjon i Stavanger
Svar på spørsmål

NAVN: MARTA BOTNE
1. HVA GIR DEG LYST TIL Å BLI BISKOP I S TAVANGER BISPEDØMME?

Kirken i Rogaland har vært en fanebærer for misjon og våken kristen tro i lang tid. Her har kristne
gått opp nye veier, med raushet og åpenhet mot verden. Jeg har et ønske om å fortsette denne rike
tradisjonen og samtidig være med å gå opp nye veier for hvordan vi kan være en levende kirke med
dagens og fremtidens utfordringer. Stavanger bispedømme er et område med store kontraster både i
natur og næringsveier, med storby, hav og øde heier. Oljevirksomhet og jordbruk er næringer som
begge er i omstilling. Det er også store forskjeller på rik og fattig. Dette byr på utfordringer for kirken.
Hele menneskelivet angår også kirkens liv. Dette har jeg lyst til å være med å lede.
Jeg har selv aldri har bodd i Rogaland, men har familiære røtter i Ryfylke og er glad i denne delen av
landet.
Når jeg stiller meg til disposisjon til å bli biskop i Stavanger bispedømme, er det med bønn om å ære
Gud med mitt liv med de nådegaver og evner som er gitt meg. Stavanger bispedømme har et
kompetent presteskap og et myndig lekfolk. Å være kirke i lag er viktig når vi skal forme framtidas
kirke.
2. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DEG SELV SOM PERSON OG PREST?

Jeg er et jordnært og engasjert menneske med stor bredde og arbeidsglede. Jeg er glad i folk og glad i
Jesus. Friluftsliv og kultur er viktige inspirasjonskilder for meg.
Jeg vokste opp i Sandefjord på en gård med melkeproduksjon som mine foreldre drev.
Jeg er gift med Kjetil Håkon. Fra første ekteskap har jeg tre voksne barn. Jeg gleder meg over å være
mormor til to.
Fra barnsben av har jeg vært KFUK-Speider. Speideren har vært et sted for livsutfoldelse,
trosfellesskap og lederopplæring. I ungdomsårene var jeg også aktiv i skolelagsbevegelsen og på
bedehuset.
Min prestetjeneste fikk en dramatisk start i Brønnøysund. Da jeg forberedte meg til ordinasjonen i
1988, skjedde flyulykken i Torghatten. Jeg tok del i katastrofearbeidet både i akuttfasen og deretter
med oppfølging av pårørende. Sjelesorg for mennesker i eksistensielle kriser ligger mitt hjerte nær.
Som prest regner jeg meg som en god allmennpraktiker. Jeg brenner for trosopplæring og
forkynnelse for barn og unge. Jeg formidler gjerne Bibelens beretninger i fortellingens form.
Godt samarbeid med dyktige kirkemusikere har hjulpet meg til å bli en trygg og bevisst liturg.

Min person og min prestetjeneste er også preget av at jeg selv har erfart at livet en periode ble så
tungt og mørkt at troen ble borte. Jeg sluttet som prest og valgte å melde meg ut av kirken. Noen år
senere fikk jeg en ny erfaring av Guds nåde og nærvær. Det var med stor glede og ydmykhet jeg
trådte inn i prestetjenesten igjen.
3. HVA ER KJERNEN I DIN FOR KYNNELSE?

Gjennom min forkynnelse vil jeg formidle et møte mellom det enkelte mennesket og Jesus Kristus. I
evangeliene møter vi Jesu inderlige medfølelse med det enkelte menneske midt i livet. Han kommer
oss i møte der vi er. Vi kalles til frelse, forsakelse, tro og liv i dåpens nåde. Jeg er opptatt av å gi
menigheten interesse og lyst til selv å lese mer i Bibelen.
4. HVA ER KIRKENS UTFORDRINGER NÅ OG I T IDEN FRAMOVER?

Å være kirke er å bære evangeliet inn i nåtiden. Den norske kirke står overfor mange utfordringer.






Å kalle mennesker til å leve i forsakelse og tro i dag og møte mennesker med det budskapet
som kan sette fri og forløse.
Formidle at dåpen er en identitetsbærer.
Inspirere og kalle mennesker til tjeneste for Gud og vår neste.
Være en kirke som løfter opp svake og undertrykte. En kirke som våger å ta folks liv på alvor.
Forenkle strukturer og ordninger, slik at vi kan utføre det som er kirkens kjerneoppdrag.

5. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DITT TEOLOGISKE STÅSTED OG HVORDAN VIL DU SOM B ISKOP
IVARETA DET KRISTNE MANGFOLDET I BISPEDØMMET?

Teologisk er jeg solid forankret i tradisjonell luthersk teologi. Min hovednøkkel til å forstå Bibelen er
at hele Bibelen peker på Jesus Kristus. Å tro på den treenige Gud betyr å si ja til å realisere Guds vilje
for våre liv. Å være forenet med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus er å leve i forsoning og
med himmelhåp.
Tro og teologi preges i sjelesorgens og skriftemålets rom like mye som ved skrivebordet og fra
prekestolen. Jeg tilstreber å kunne snakke sant og ærlig om både menneskelivet og om Gud.
Jeg har en stor respekt, toleranse og nysgjerrighet på ulike måter å tenke på og utfolde troen.
Erfaring med lokalt økumenisk arbeid har alltid vært en viktig del av min tjeneste. Innenfor vår kirke
er det en også stor og rik variasjon i trosuttrykk og teologi. Rett forstått kan det lære oss at Gud alltid
er større og rikere enn våre egne forestillinger. Om jeg blir biskop vil jeg å lytte respektfullt og gi rom
til mangfoldet. Gjennom det vil jeg fastholde enheten i vår felles tro på den treenige Gud.
6. HVA TENKER DU OM AKTUELLE SAMLIVSSPØRSMÅL OG HVORDAN VIL DU SOM BISKOP MØTE
DISSE OG DE ULIKE TILNÆRMINGENE TIL DEM I KIRKEN?

Seksualitet og samliv er sårbare sider ved menneskelivet. Det handler både om identitet og om
lengsel etter tilhørighet og kjærlighet. Jeg møter spørsmål om hvordan mennesker skal leve sammen
med dyp respekt for menneskets verd. Ekteskapet gir en forpliktende ramme om samlivet mellom to
mennesker, og det gir også trygghet for barnas oppvekst. Jeg er glad for at også likekjønnede par nå
kan inngå ekteskap, og at dette kan skje innenfor rammen av en kirkelig liturgi. Jeg har samtidig stor
respekt for dem som ikke deler mitt syn.
Den norske kirke har valgt å anerkjenne og praktisere to syn på ekteskapet. Det er smertefullt og
utfordrende for mange. Om jeg blir biskop vil jeg fortsette å arbeide for at det skal være fullt legitimt

å forkynne, veilede og undervise etter begge syn. Jeg vil også vektlegge at samtalene om
samlivsspørsmål skal fortsette, fordi dette er noe som berører alle mennesker. Vår teologi og tro vil
alltid møte utfordringer på dette området.
7. HVORDAN VIL DU SOM BISKOP MØTE MANGFOLD ET AV TRADISJONER OG UTTRYKK I
GUDSTJENESTELIVET I STAVANGER BISPEDØMME?

De siste årenes arbeid med å gjøre hovedgudstjenesten relevant og stedegen har gitt den enkelte
menighet mulighet til å gi gudstjenesten lokalt preg. Noen har etterlyst en større grad av
gjenkjennelse i gudstjenesten fra sted til sted. Liturgi uttrykker kirkens lære, og det er derfor viktig at
substansen i den lokale liturgi er i overensstemmelse med vår kirkes bekjennelse. Jeg vil gjerne bidra
til et fortsatt mangfold i gudstjenestens uttrykk på bakgrunn av lokale tradisjoner og visjoner.
Gjennom gode prosesser og samtaler i lokalmenighetene er jeg trygg på at vi kan fortsette å utvikle
et rikt og variert gudstjenesteliv i bispedømmet.
8. HVORDAN SER DU FOR DEG AT DU VIL VÆRE SOM KIRKELIG LEDER?

Jeg er en kirkelig leder som vektlegger å lytte og samtale for å finne løsninger sammen med
medarbeidere i alle tjenestegrupper i kirken. Jeg bidrar gjerne med kunnskap og erfaring, noen
ganger også med nye spørsmålsstillinger. Å lytte og samtale står ikke i motsetning til å være tydelig
og å kunne ta avgjørelser. Jeg vil være en leder som tåler uenighet. I en tid med endrede
rammebetingelser for kirken er det nødvendig å kunne lede i forandring. Jeg tenker at jeg både er
tradisjonsbærer og nyskaper.
9. HVA ER DIN FORSTÅE LSE AV BISKOPENS ROLLE I KIRKEN?

Å være biskop er å være bærer av enheten i kirken. Biskopen skal søke å samle, holde sammen, være
en som folk kan støtte seg til og få råd og inspirasjon. Biskopen skal hjelpe menighetene til å løfte
blikket og se sammenhengen med den verdensvide kirken.
Forkynnelse og sakramentsforvaltning er grunnleggende pastoral ledelse og er bærebjelken også i
biskopens virke. Visitaser er viktig for å være tett på folk lokalt. Ikke som festreiser, men ærlige blikk
på kirkens liv lokalt. Biskopens rolle utøves i spenningen mellom å fastholde tradisjon og å nyskape.
10. HVA KAN DU MED DIN KOMPETANSE OG ERFARING TILFØRE BISPEKOLLEGIET OG
BISPEMØTET?

Til bispekollegiet vil jeg kunne bidra med min livserfaring, troserfaring og en sammensatt
yrkeserfaring. Jeg har erfaring fra prestetjeneste både i vekstområder på Østlandet og fra flere
steder nord i landet med helt andre utfordringer. Erfaringen som prost i et område med store
forandringer på grunn av kommunereformen vil være et aktuelt bidrag. Også kompetanse gjennom
arbeidet med folkehelse og erfaring med store og små planprosesser vil være av verdi.
11. HVA KAN DU SOM BISKOP TILFØRE STAVANGER BISPEDØMME ?

Om jeg blir biskop i Stavanger bispedømme vil jeg bidra til samhold og nytt mot. Å bygge broer og
tunneler for godt samhold, er et godt bilde på hvordan jeg vil være biskop. Vi skal sammen være en
levende kirke med dagens og fremtidens utfordringer. Jeg vil møte alle folk med respekt, bygge tillit
og være samlende med et tydelig og klart vitnesbyrd om Kristus.

Strategiplanen for bispedømmet vil jeg holde høyt: Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og
gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende og
misjonerende.

