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”Vi har århundrets
viktigste kirkevalg”

Felles menighetsråd for Eidsbergs fellesrådsområde

Biskop Atle Sommerfeldt håper på sterkt engasjement:

- Det er viktig at aktive kirkemedlemmer del-
tar. Vel så viktig er det at de som ikke er så ofte i  
kirken stemmer.

Biskop Atle Sommerfeldt snakker seg varm om 
årets kirkevalg. Han håper på økt opp slutning 
i landets mest folkerike bispedømme. For fire 

år siden brukte 10,8 prosent stemmeretten. 
Nå håper han på større deltagelse blant Borgs 
drøye 420.000 kirkemedlemmer.

Nettsted med viktig informasjon
Appellen er at ”alle som bruker kirken og som 
har bruk for kirken” engasjerer seg. På nett stedet 
www.kirkevalget.no finnes viktig informasjon. 
Kirkevalget består av menighetsrådsvalg og  
bispedømmerådsvalg. 

De sju som velges til bispedømmerådet skal 
også representere Borg på Kirkemøtet, som er 
kirkens øverste representative organ. 

Kirke valget.no gir oversikt over kandidater og 
spørsmål om hva de mener.

Valget går parallelt med årets kommune- og 
fylkestingsvalg 13. og 14. september. Det er 
første kirkevalg etter grunnlovsendringene fra 
2012, som endret relasjonene mellom kirke og 
stat.

- Jeg vil ikke nøle med å si at dette er århundrets 
aller viktigste kirkevalg, sier Sommerfeldt.

I perioden 2016-2020 venter avgjørende 
beslutninger om kirkens profil og organi-
sering. Biskopen viser til at kirken i 2017 over-
tar en rekke oppgaver fra staten. Blant annet  
arbeidsgiveransvar for 1600 medarbeidere og 
økonomiforvaltning av to milliarder kroner. 

”Mer aktiv og synlig”
Sommerfeldt gløder for innholdet i kirkens 
motto ”Mer himmel på jord” og håper at  
valget gir engasjement for å gjøre kirken enda 
mer aktiv og synlig i lokalsamfunnet. Han  
nevner viktige temaer som dåp, konfirmasjon, 
klima, omsorg og helse.

Mediene er opptatt av at det er to lister til årets 
bispedømmevalg. Åpen folkekirkes liste utfor-
drer nominasjonskomiteens liste.

- Hva synes du om at det er to konkurrerende 
lister?

- Vi arbeider med å utvikle hvordan 3,8 millioner 
medlemmers valg av beslutningstagere skal skje 
best mulig. Her er stort mangfold i oppfatninger. 
Slik det bør være i kirken. En måte å gjøre dette på 
er å ha flere lister. Det blir spennende å se hvordan 
valgprosessen fungerer.

- Hvordan vil det virke på valgdeltagelsen?

- Jeg håper på økt oppmerksomhet og bredere 
mobilisering, sier Sommerfeldt som legger til at 
hver stemme teller. 

Det er forholdstallsvalg og ikke som i Storbritan-
nia der ”The Winner Takes It all”. Kandidatene får 
sin plass i bispedømmerådet etter beregninger fra 
fordelingen av antall stemmer på de to listene. 
Velgerne kan også føre over navn på begge listene.

Hvert enkelt sogn i Eidsberg (Hærland, Trømborg, 
Eidsberg og Mysen) stiller som tidligere sin egen 
liste. De to som får flest stemmer fra det enkelte  
sokn sin liste vil gå inn i det nye menighetsrådet for 
hele Eidsberg fellesrådsområde. 
Menighetsrådet er viktig både for kirken og lokal-
samfunnet. Derfor trenger vi mennesker av ulik 
alder og kjønn, og med forskjellig kunnskaps- og 
erfaringsbakgrunn. Menighetsrådet skal søke å ska-
pe et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål, 
og bygge en kirke som tilbyr fellesskap og et sted å 
høre til for alle som ønsker det.
Det som er nytt ved dette valget er at de som blir 

valgt inn i det nye menighetsrådet skal også ut-
gjøre kirkelig fellesråd. I tillegg til menighetsråds-
medlemmene velges det en representant fra kom-
munen. 
Hvordan vil dette organiseres? Det vil bli to  
møter på en kveld; først fellesrådsmøte og  
deretter menighetsrådsmøte. Kirkevergen er  
med i begge rådene og er saksbehandler/ 
sekretær.  Det er kirkevergen som følger opp de 
vedtak som blir fattet i rådene. 
Hva gjør så fellesrådet? Fellesrådet ivaretar  
administrative og økonomiske oppgaver på  
vegne av soknene, utarbeider mål og planer  

for den kirkelige virksomhet i kommunen. 
Fellesrådet er ansvarlig for bygging, drift og ved-
likehold av kirker, anlegg, drift og forvaltning 
av gravplasser, opprettelse og nedleggelse av  
stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, 
anskaffelse og drift av kirkekontoret, administrativ 
hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,  
anskaffelse av lokaler , utstyr og materiell til konfir-
masjonsopplæring. 
Ved valget av ett menighetsråd for hele Eidsberg, 
vil det fortsatt være behov for mange frivillige 
som gjør en innsats for menigheten i Eidsberg. 
Det ligger  i de nye planene at hvert sogn skal ha 
sin  egen kirkekomite som står for det praktiske  
arbeidet som er og blir etablert for Eidsberg  
menighet. 

Det som er spesielt ved valget i 2015, er valget av ett menighetsråd for Eidsberg  
fellesrådsområde. Dette er et forsøk som de sentrale kirkemyndigheter har sagt ja til.

AKTUELT

Kirkekontakten
 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG     NR. 3     2015     61. ÅRGANG

Skaper framtidas kirke Babysang 
Nytt babysangkurs starter 
opp 2. september kl 11 på 
Mysen Menighetshus  
Betania. For mer info: se  
www.eidsberg.kirken.no  
eller ta kontakt med kirke
kontoret på tlf 69702022.

Gave til  
Kirkekontakten 
I dette nr ligger det med 
en giro som kan brukes for 
å støtte driften av Kirke
kontakten. Takk for gaven!

Konfirmant 2016 
Konfirmantåret starter i 
september.  
Har du husket å melde deg 
på? www.eidsberg.kirken.no

Gudstjenester 
Søndag 9.8 kl 11  
i Trømborg kirke

Søndag 16.8 kl 11  
i Hærland kirke

Søndag 23.8  kl 10 
Felles pilgrimsvandring i 
Eidsberg som avsluttes  
med pilgrimsgudstjeneste  
i Eidsberg kirke, ca kl 14.  
Mer info kommer.

Søndag 30.8. kl 11  
i Mysen kirke

Søndag 6.9. kl 11  
i Trømborg og Hærland

Normisjon Mysen 
Man 17/8, kl. 12.00 
Bønnemøte

Onsdag 19/8, kl. 19.00 
Semesteråpning. Tale av  
JulLars Kvernhusengen og 
sang av Stiklekvartetten

Lørdag 29/8, kl. 13.00 
Åpen lørdag

Onsdag 2/9, kl. 19.00. 
Møte. Tale av Sigmund 
Danielsen

Søndag 6/9, kl. 18.00  
Felleskonsert/inspirasjons
kveld for alle menighetene  
i MMHB med: Bjørnar  
Spydevold og Kari Stokke.
Arr: Mysen menighet og  
Normisjon Mysen
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Stemmerett
I særskilte tilfeller kan medlemmer 
gis stemmerett i annet sokn enn 
soknet de bor i. Dette avgjøres av 
biskopen etter søknad fra menig
hetsrådet.
Utenlandske statsborgere blir ikke 
automatisk medlemmer av Den 

norske kirke når de flytter til Norge. 
De må melde seg inn og om nød
vendig framvise dåpsattest.
Den som er fradømt stemmerett 
i offentlige anliggender, har ikke 
stemmerett ved kirkelige valg.
Det er Den norske kirkes med lems

register som legges til grunn ved 
utarbeidelse av kirkelig mann tall. 
Det har vært en del feil i medlems
registeret. Det er derfor ønskelig at 
du tar kontakt dersom du er i tvil 
om du er medlem eller ei.

Stemmerettsalderen er 15 år. Stemmeberettigede er alle medlemmer av Den norske kirke 
som bor i soknet, og som har fylt 15 år innen utgangen av året. 

Tid og sted for stemmegivning for 
Eidsbergs sokn 
Det blir felles valgsted for Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg sokn i Eidsberghallen. 

Søndag 13. september  kl 14.00 – 18.00
Mandag 14. september kl 10.00 – 21.00

Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 

Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen. Tlf. 69 70 22 61

Kasserer: Kirkevergen

Bankgiro: 1020.07.12205

Redaktør: AnneGrethe Larsen

Produksjon: Allprofil AS 

Trykkeri: Nr1 Trykk 

Menighetsbladet innlest på DVD, 
henvendelse til Kabb  Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, 
Skogveien 22, 1831 Askim 69 81 69 81

Epost: kabb@kabb.no

Kirkekontoret er åpent:
tirsdag:  10.00  15.00
onsdag  fredag 08.00  15.00

Prest treffes:
tirsdag  fredag 09.00  12.00
eller etter avtale 

Elisabet Yrwing Guthus, prost
arb: 69 70 22 67  mob: 415 48 989
elisabet.yrwing.guthus@eidsberg.kommune.no

Rolf Ertkjern Lende, sogneprest i Hærland og Trømborg 
arb: 69 70 22 64 priv: 69 89 55 11 mob: 905 69 680
rolf.ertkjern.lende@eidsberg.kommune.no 

Solfrid Leinebø Seljås, sogneprest i Eidsberg og Mysen  
arb: 69 70 22 63 mob: 924 49 365
solfrid.leinebo.seljas@eidsberg.kommune.no 

Anne-Grethe Larsen , kirkeverge
arb: 69 70 22 65  mob: 995 60 630
annegrethe.larsen@eidsberg.kommune.no 

Unni Hauer, sekretær 
arb: 69 70 22 61
unni.hauer@eidsberg.kommune.no

Solveig K. Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon 
arb: 69 70 22 66 mob: 982 20 299
solveig.tjernes@eidsberg.kommune.no

Ingamay Eidsmo Synnes, menighetspedagog
arb: 69 70 20 22 mob: 481 58 811 
ingamay.synnes@eidsberg.kommune.no

Vidar Hansen, kantor
arb: 69 70 22 66 mob: 908 25 119 
vidar.hansen@eidsberg.kommune.no

Bendik Eide, organist
mob: 922 52 674
miceide@online.no

Victor Aleksander Jankowski, organist
mob: 984 49 784
victor.jan@getmail.no

Kai Nikolaisen, kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Trømborg og Mysen
mob: 480 54 438

Arild Bekkevold, kirketjener i Mysen kirke/ 
kirkegårdsarbeider på Mysen nye kirkegård
mob: 988 01 520

Arne Gulbrandsen, kirketjener/kirkegårdsarbeider Hærland
mob: 915 53 342

Menighetens Barnehage
Kontortelefon: 401 45 101
email: post@menighetensbarnehage.no

Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldens vei 3, 1850 Mysen
tlf: 69 70 22 61 faks: 69 70 22 60
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Skaper framtidas kirke

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen, kan du forhåndstemme. 

Det er en fordel om de som skal forhåndstemme 
har med seg tilsendt valgkort. Stemmemottaker 
kan forlange at ukjent velger legitimerer seg med 
valgkort eller annen legitimasjon. Dersom velgeren 
ikke har ved valgkort, fylles det ut valgkort på ste-
det med velgerens navn, adresse og fødselsdato.

Valgreglene er de samme som for de fastsatte valg-
dager, men velgeren legger stemmeseddelen/-
sedlene i konvolutt(er). Konvolutten(e) legges i en 
omslagskonvolutt som gis stemmemottaker.

Stemmemottaker underskriver valgkortet og på-
fører tid og sted for stemmegivningen, limer igjen 
omslagskonvolutt og fører stemmegivningen på 
liste i velgerens påsyn.

Den som har avgitt forhåndsstemme, kan ikke avgi 
stemme ved valgtinget. Tidligere var det anledning 
til å angre forhåndstemmegivningen og stemme 
på nytt valgdagen.

I forkant av opptellingen 13. september, krysser 
valgstyret av i manntallet for de som stemte på for-
hånd, konvoluttene med forhåndsstemmer åpnes 
og blandes med de øvrige stemmesedlene.

Dersom du er utenbygds forhåndsstemmer, må du 
ha skaffet deg stemmesedler på forhånd enten pr 
post eller ved å laste dem ned fra www.kirkevalget.
no, og skrive dem ut. Utenbygds forhåndsstemmer 
må stemme før 01. september.

Forhåndsstemming
I Eidsberg er det mulighet å forhåndsstemme følgende sted:

Eidsberg kirkekontoret;  
Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen: 

I perioden 11/811/9: 
Tirsdag – fredag  kl. 10.00 – 14.00 

Torsdag 10.09  kl. 17.00 – 19.00

Valgkort: 
Alle som er oppført i Den norske kirkes med
lemsregister med stemmerett vil motta valg
kort og nærmere informasjon innen 10. au
gust. 

Den som er medlem i Den norske kirke, og 
ikke mottar valgkortet, bes kontakte kirke
kontoret, for å få rettet opp opplysningene i 

Den norske kirkes medlemsregister. Med
lemsregisteret er grunnlag for kirkelig 
manntall. 

Den som mottar valgkort, men ikke er 
medlem i Den norske kirke, kan gå fram 
som beskrevet på valgkortet for å bli slet
tet av medlemsregisteret.

Det er en stor fordel om du tar med valg
kortet til valglokalet.
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Birgitte Løes
Alder:  50 år
Yrke:    Lærer
Jobbe for/ med:  god kommunikasjon og samhandling mellom sok-
nene; • overordnede saker som er viktige for folk og kirken i Eidsberg;
• følge opp strategiplanen for Borg bispedømme best mulig lokalt;
• å bruke erfaringene mine fra arbeids- og organisasjonsliv inn i felles-
rådets arbeid; • å bidra til at kirken blir mer relevant i dagliglivet;
• at prøveordningen får en god evaluering som grunnlag for framtidig 
organisering av menighetsråd/fellesråd;

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Eidsberg

Morten Tutturen
Alder:  67 år
Yrke:    Pensjonert bonde
Jobbe for/med: Pilgrimsvandring, åpen kirke som kan gi mulighet for 
stillhet.

Ole Martin Glomsrud
Alder:  57 år
Yrke:    Selvstendig næringsdrivende
Jobbe for/med:  Jeg har vært medlem av menighetsrådet/fellesrådet 
de siste fire åra, og vært engasjert i den nye kirkeordninga og drift og 
vedlikehold av kirker og menighetsbygg. Etter valget blir det viktig å 
utvikle gode bånd mellom den lokale menigheten og det nye felles 
menighetsrådet, og dessuten styrke samarbeidet mellom alle de fire 
kirkene.

Henning Bergum 
Alder:  66 år
Yrke:    Jobber som tømrer/bonde. 
Jobbe for/med: Det som interesserer meg er hvordan skal vi få flere 
unge til å gå i kirken. Slik det er i dag er de fleste kirkegjengere godt 
over 50 år. 

Helga Kristin Frøyset
Alder:  58 år
Yrke:    Lærer
Relevant erfaring: Frøyset har vært aktivt med i politikk og fagforenings-
arbeid. Fylkesleder i Eidsiva Ungomslag, styremedlem i Norges kristelige 
student- og ungdomslag, klubbrådgiver i Heen 4H, foreldrerepresentant i 
Menighetens Barnehage. Satsingsområder: Trosopplæring og menig-
hetsutvikling

1 Anne Beth Kjeve, 
Alder:  57 år
Yrke:    Jobber i Menighetens Barnehage 
Jobbe for/med: Opptatt av barn og unge i menigheten. Trosopplæ-
ring

4
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2
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Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Mysen

Bjørn Solberg 
Alder:  68 år
Yrke:    Pensjonist, rektor på Mysen videregående skole frem til 2014
Jobbe for/med: Menighetsrådet må velge ut hvilke deler av strate-
giplanen for Kirken i Borg som vi skal jobbe videre med i Eidsberg. 
Vi må også ta med oss  utfordringene som biskopen kom med i sitt 
visitasforedrag mai. Menighetsrådet må, sammen med sognepres-
tene, menighetspedagogen og ungdomsdiakonen, arbeide for å øke 
oppslutningen om gudstjenestene. Stikkord her er kvalitet, samarbeid 
og utprøving av nye ideer.Dåpstallene i Eidsberg viser en positiv 
utvikling, vi må jobbe for at det fortsetter. Jeg ønsker å holde frem 
kirken som en viktig kulturinstitusjon og tradisjonsbærer i lokalsam-
funnet. Så er det selvsagt nødvendig å utvikle et godt samarbeid 
mellom de fire menighetene i Eidsberg, og sørge for at kirkene og 
kirkegårdene er godt vedlikeholdt.

1

Liv Klævold
Alder:   68 år
Yrke:    Pensjonist. 
Jobbe for/med: Opptatt av å få med flere unge.

3

Håvard Synnes
Alder:   36 år, gift og har 3 barn mellom 0 og 7 år. 
Yrke:    Til daglig jobber jeg med IKT i Oslo politidistrikt. I Mysen har jeg 
bodd de siste to årene.
Jobbe for/med: Det som ligger mitt hjerte nærmest er arbeid for 
barn og ungdom. Det er viktig at både barn og unge har gode aktivi-
tetstilbud hvor de kan føle seg velkomne og trygge. Her opplever jeg 
at kirken i Mysen har en god rolle. Men det må legges til rette for at 
gode tilbud kan videreføres og at nye tiltak og ideer får gode vilkår.

2

Svend Johannes Andresen
Alder:  52 år
Yrke:    Lege

6

 Jørn Steinar Lund
Alder:  53 år
Yrke:    Salgssjef i Ahlsell Norge AS
Jobbe for/med: Jeg ønsker å ha fokus på barn og unge og ting vi 
kan gjøre for å knytte dem til kirken, og om mulig være med å legge 
til rette for disse gruppene slik at de føler seg som en naturlig del av 
kirken vår. Jeg har selv opplevd gleden ved å delta i kristenlivet i ung 
alder, og ønsker å bruke disse erfaringene.

5

 Gunnar Jul Navestad
Alder:  72 år 
Yrke:    Pensjonist. Har vært ansatt i Indremisjonen/Normisjon i 47 år. Har 
da blant annet vært forkynner, bibelskolelærer, studiesekretær, kretssekre-
tær/regionleder.
 Jobbe for/med: Med min bakgrunn er det mye i menighetslivet som 
opptar meg. Først og fremst primeroppdragene. Misjon og samarbeid 
menighet og misjonsorganisasjoner. Trosopplæringen i menigheten. 
Hva med systematisk trosopplæring også for voksne? Styrke den 
diakonale innsatsen. I en tid med nyorganisering av kirken er jeg også 
opptatt av at vi får ordninger som er tjenlige for menighetsarbeidet 
og kirkens funksjon som folkekirke. Vi må bevare kirkens nærhet til 
folket med sitt budskap og sin tjeneste. En viktig side ved dette er at 
kirken også får være en god og inspirerende arbeidsgiver.

4

Skaper framtidas kirke

Denne gangen er valgene enklere, rent teknisk. Både til 
menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget er det lis
ter der kandidatene står i prioritert rekkefølge. Som velger 

kan du krysse for, altså kumulere inntil tre personer, men 
du kan ikke stryke noen. Det er viktig at du som velger be
nytter deg av den muligheten, for hvis du leverer en urettet 

liste, får alle på listen like mange stemmer, og du har ikke 
påvirket personsammensetningen.

Hvordan stemmer jeg?
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Skaper framtidas kirke

Hans-Petter Hersleth, 
Alder: 39 år, 
Yrke: forsker og førstelektor

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Hærland

Jan Henry Solberg 
Alder:  69 år
Yrke:     Pensjonert gårdbruker og kyllingrøkter + daglig leder i Ingers 
Vaskeservice
Interesser: Kulturarbeidet i bygda. Jobbe for samarbeid mellom 
kirken og kulturlivet i soknet.
Har vært med i styret for mange lag og foreninger: Hærland  Bon-
delag, Eidsberg Bondelag, Østfold Bondelag, Hærland Idrettslag, 
Hærland Skole- og Ungdomskorps + en periode Hærland Menighets-
råd og Fellesrådet.

Hilde Ruud Solberg
Alder: 56 år
Yrke: Lærer
Jobbe for/med: Dersom jeg blir valgt, vil jeg arbeide for å gjøre våre 
menigheter til misjonerende og inkluderende fellesskap. Jeg er særlig 
opptatt av at vi både som enkeltpersoner og som kristne forsamlin-
ger, må vise omsorg for flyktninger og innvandrere. 
Dette mener jeg må være overordnede visjoner for alt arbeid i styrer 
og råd.

Synnøve Løkka
Alder: 70 år
Yrke: Husmor

Roy Erik Hammersborg
Alder: 55 år
Yrke: Bilselger

Torbjørg Katharina Therese Hastad Heimseter
Alder: 40 år
Yrke: Fagarbeider

1 5
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Geir Arve Klund
Alder: 45 år
Yrke: Selvstendig næringsdrivende
Jobbe for/med:  Ønsker å bevare kirken som et viktig samlingspunkt

Ann-Helen Berntsen
Alder: 44 år
Yrke: Fagarbeider

7

8

Ida Marie Ruud Stemmedalen
Alder: 33
Yrke: Prosjektleder i Indre Østfold Utvikling
Jobbe med i menighetsrådet/fellesrådet:  Opptatt av å styrke 
kirken som et åpent og attraktivt samlingspunkt for de innbyggerne 
som finner kirken som et naturlig samlingssted.
Ser kirken som en viktig bærer av bygdas tradisjoner og lokalhistorie. 
Er opptatt av at dette formidles, som et ledd i at bygdas innbyggerne 
skal føle en tilhørighet til - og et engasjement for bygda si. 

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Trømborg

Gunnar Degnes
Alder: 33 år
Yrke: lærer

Gunn Elisabeth Kongtorp Uvaag
Alder: 49 år
Yrke: Regnskapskonsulent
Jobbe for/med: Åpen og tolerant kirke

Merethe Moseby Løe
Alder: 41 år
Yrke: Lærer/leder SFO

Gro Anita Martinsen Løken
Alder: 39 år
Yrke: Varefremmer

1 4

3

2 5

Elisabeth Solberg Larsen
Alder: 45 år
Yrke: Vernepleier
Jobbe for/med: Er opptatt av forebyggende arbeid /tiltak ift vanske-
ligstilte barn og ungdom. Samt integrering av invandringsfamilier. 

6
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Skaper framtidas kirke
Bispedømmerådets kandidatliste

Kandidat 1: 
Navn Erling Birkedal 
Alder 60 år 
E-post erling.birkedal@gmail.com 
Stilling Forsker/prosjektleder

Hjertesaker:  
Kirken som trygt og åpent samlingsted  
Menneskeverd og miljøvern  
Trosopplæring for barn og unge 
Større myndighet til lokalkirken, kirkeord-
ning 
Mangfoldig folkekirke, demokrati

Hvorfor skal vi stemme på deg?      
Jeg har bred kirkelig kompetanse med 
flere års erfaring fra Bispedømmeråd, Kir-
kemøte og Kirkerådet. Jeg opplever dette 
arbeidet meningsfullt og er motivert 
til fortsatt tillitsverv. Jeg er engasjert av 
hvordan vi skal organiseres oss i en mer 
selvstendig kirke. Den lokale kirke bør få 
mer myndighet og gis gode rammer for å 
være en inkluderende og mangfoldig fol-
kekirke. Kirken skal være et ankerfeste for 
enkeltmennesker og en verdibasert res-
surs i lokalsamfunnet – med gudstjenes-
ter, trosopplæring, omsorg for mennesker 
og miljø, og kulturvirksomhet. 

Kandidat 2: 
Navn Anne Enger 
Alder 65 år 
E-post  fmosaen@fylkesmannen.no  
 eller anenger2@online.no 
Stilling fylkesmann i Østfold

Satsingsområder/ hjertesaker::  
Raus, inkluderende og åpen Folkekirke 
Kjærlighet, nåde og håp 
Kunst, kultur og tradisjon 
Offentlig finansiering

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg vil arbeide for en mangfoldig, åpen 
og inkluderende folkekirke. En kirke som 
møter mennesker der de er og som de er. 
En kirke som oppleves relevant og nær i 
menneskenes liv. I glede og sorg. For trøst 
og håp.  
Kirkens vigselsrett er viktig og en 
selvfølge også for likekjønnede par. Som 
kulturbærer er kirken unik. Kirkebyggene, 
musikken og salmene gir tilhørighet og 
rotfeste for mange. Kunsten åpner for nye 
opplevelser og dypere erkjennelse.   
Menneskeverdet er grunnleggende.  
Menneskeverdet er et bolverk mot ra-
sisme og fremmedfrykt og basis for utvik-
ling av et pluralistisk samfunn preget av 
toleranse, åpenhet og gjensidig respekt. 
Forvalteransvar er å sikre miljø og natur-
ressurser. Kirkens stemme bør høres i 
arbeidet for å redde klima og livsgrunnla-
get på jorda.

Kandidat 3: 
Navn Bjørn Solberg 
Alder 68 
E-post bj-sol3@online.no 
Stilling Pensjonert rektor

Satsingsområder:  
Strategiplanen i Borg. 
Øke dåpstallene. 
Ungdom etter konfirmasjon. 
Ny kirkeordning. 
Styrke folkekirkepreget.

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Det har vært interessant å sitte i bispe-
dømmeråd og kirkemøtet i 6 år. I neste 
periode avgjøres mange viktige saker vi 
har arbeidet med. Jeg ønsker å være med 
på de avgjørelsene, særlig sakene om 
kirkeordning. Jeg brenner for at kirken 
skal være en åpen folkekirke som alle 
medlemmene skal ha lyst til å oppsøke, 
både de som kommer sjelden, og alle 
de trofaste som utgjør det vi kaller me-
nighetskjernen. Da må vi jobbe for god 
kvalitet i alt kirken driver med; dåps- og 
trosopplæring, gudstjenester, diakoni og 
kulturarbeid. Det er særlig viktig å arbeide 
for at alle kirkemedlemmer døper sine 
barn. Jeg vil også bidra til å realisere den 
nye strategiplanen for kirken i Borg gjen-
nom godt samarbeid mellom menighets-
rådene og bispedømmerådet.  

Kandidat 4: 
Navn Sidsel Repstad 
Alder 52 
E-psot sidse-r@online.no 
Stilling Seniorrådgiver

Satsingsområder/hjertesaker:  
Gudstjenestene 
Barne- og ungdomsarbeid 
Trosopplæring 
Lokal tilstedeværelse 
God styringsmodell i kirken

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har sagt ja til å stille til valg fordi Den 
norske Kirke står overfor store og spen-
nende utfordringer fremover. Spesielt 
knyttet til organisering og styring. Jeg har 
sittet 2 perioder i Kolbotn menighetsråd 
og er opptatt av at det lokale arbeidet i 
menighetene skal fungere godt og ha så 
gode rammebetingelser som mulig. Da 
må man sikre godt samarbeid mellom 
råd og utvalg, med kommune, prosti, 
ansatte og frivillige.  Det viktigste for 
kirken er det lokale arbeidet og det lokale 
engasjementet. Vi må som kirke være 
synlige og bidra i lokalsamfunnet på en 
positiv måte.

Kandidat 5: 
Navn Matthew Phillip Monger 
Alder 32 
E-post monger@online.no 
Stilling Stipendiat ved Menighets- 
 fakultetet

Satsingsområder/hjertesaker/hjer-
tesaker:  
Familiens plass i kirken 
Kirken etter statskirketid 
Diakonalt arbeid 
Kirken i samfunnet 
Trosopplæring

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Som nominert av min lokale menighet er 
jeg takknemlig for muligheten til å stille 
til valg og bidra til at kirken går sterkt inn 
i fremtiden. Den norske kirkes rolle som 
folkekirke gir mange unike muligheter 
til å møte store deler av befolkningen på 
ulike måter, og i ulike faser i livet, noe som 
er uvurderlig i dagens samfunn. Jeg me-
ner at disse møtene må tas vare på og at 
kirkens stilling som folkekirke må ivaretas. 
Jeg er opptatt av at alle mennesker skal 
oppleve at kirken står på deres side og at 
de som lengter etter noe mer i livet skal 
finne et sted å være i kirken. Jeg vil se 
at Bispedømmerådet legger til rette for 
at menighetene kan hjelp folk i mange 
forskjellige livsfaser vokse i troen. 

Kandidat 6: 
Navn Anne-Kari Skardhamar 
Alder 69 
E-post annekari.skardhamar@hioa.no 
Stilling  Professor  ved Fakultet for  
 lærerutdanning og 
  internasjonale studier,  
 Høgskolen i Oslo og Akershus

Satsingsområder/hjertesaker:  
Trosopplæring 
Barne- og ungdomsarbeid 
Kirkeforum/kirkeademi 
Kirke og misjon 
Diakonalt arbeid

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har alltid vært kirkeaktiv, er engasjert 
i menighetsarbeid, har i to perioder vært 
medlem av Skedsmo menighetsråd og 
vil forsatt arbeide for kirken.  Er opptatt av 
trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid 
og at kirken skal ha en sentral plass i lokal-
og storsamfunn. Kirken bør engasjere 
seg i Miljøvern og diakonale oppgaver 
i lokalsamfunnet og i nasjonal og inter-
nasjonal sammenheng. Det er spesielt 
viktig for kirken å formidle kristen tro og 
forkynnelse av Guds kjærlighet og respekt 
for mennesker uansett bakgrunn og 
tro. Kirken bør oppfordre til å praktisere 
medmenneskelighet og nestekjærlighet, 
og støtte mennesker som er forfulgt for 
sin tros skyld.

Kandidat 7: 
Navn Lasse Thorvaldsen 
Alder 26 
E-post la-thorv@online.no 
Stilling teologistudent

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg er blitt spurt om å stille som kandidat 
og sagt meg villig fordi jeg tror jeg kan 
gjøre en god jobb. Jeg er engasjert i 
kirkespørsmål og ønsker å være med på 
å forme kirken. Jeg er spesielt opptatt av 
trosopplæring, ungdoms- og konfir-
mantarbeid, og misjon. Jeg vil at kirken 
skal være et sted der Jesus gjøres kjent 
og hvor man inviteres til et fellesskap i 
etterfølgelse av ham.

Kandidat 8: 
Navn Anne Brun Andersen 
Alder 65 
E-post anbuodan@online.no 
Stilling Pensjonert lærer

Satsingsområder/hjertesaker:  
Gudstjenesteliv 
Trosopplæring 
Diakoni

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Mine hjertesaker er å formidle evange-
liet om Jesus og Guds kjærlighet til alle 
mennesker. 
Som bispedømmerådsmedlem vil jeg 
satse på trosopplæring, diakoni og 
gudstjenesteliv. 
Jeg mener også at det er viktig at kirken 
engsjerer seg i fattigdomsspørmål og 
miljøvern/bærekraftig utvikling. 
Jeg er ikke, verken ut fra Bibelen eller 
forhold i samtiden vår, blitt overbevist 
om at kirken skal skifte ekteskapssyn, 
og vil derfor si nei til kirkelig vigsel av 
likekjønnede.

Kandidat 9: 
Navn Espen Robsahm Kjørven 
Alder 27 
E-post tjorventjorven@gmail.com 
Stilling Student

Satsingsområder/hjertesaker:  
God og ekte trosformidling  
Relevant og nær kirke 
Barn og unge 
Samfunnsaktuell kirke 

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Min største hjertesak er å vekke og styrke 
engasjementet og deltakelsen blant 
de unge i bispedømmet. Jeg ønsker at 
kirken skal oppleves relevant for alle som 
kommer til den, og håper at særlig blant 
kirkens unge skal det oppleves at de er 
kirkens NÅTID, og ikke «bare» kirkens 
FREMTID. 
Jeg brenner også veldig for alt av kirkens 
arbeid rettet mot de som har falt utenom 
samfunnets vanlige rammer. Det kan 
være på grunn av sykdom, dårlige valg 
i livet eller andre årsaker. Mer enn «best 
på sorg», men best på all ivaretakelse av 
mennesker med behov for det.

Jeg håper at min erfaring fra menighets-
råd og Ungdomsråd gir meg et godt erfa-
ringsgrunnlag som vil komme bispedøm-
merådet og dets arbeid til gode. Jeg har 
lenge hatt lyst til å stille, og takket gjerne 
ja med en gang jeg ble spurt!

Kandidat 10:  
Navn Håkon Andersen 
Alder 39 
E-post hakon.andersen@aas.vgs.no 
Stilling lektor

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har gått til gudstjeneste i Den norske 
kirke siden jeg sluttet på søndagsskole 
11 år gammel, og jeg har vært opptatt 
av kirkens utvikling nesten like lenge. 
Mine synspunkter nedenfor er nok mer 
konservative enn gjennomsnittsmedlem-
met av Den norske kirke samtidig som 
jeg er mer liberal enn deler av misjonsfol-
ket. Kanskje jeg likevel kan være et bidrag 
til meningsbredden i Den norske kirkes 
demokrati? Jeg har en brukbar evne til 

å lese saksdokumenter (også tall!), følge 
med på møter og vite hva jeg stemmer 
over. Mer kortsiktig er jeg opptatt av at 
Den norske kirke finner en god måte å 
organisere arbeidsgiveransvaret på. Som 
akademiker og lektor har jeg adskillig 
sympati for prestenes profesjonskamp. 
Samtidig har jeg nok arbeidserfaring som 
kirketjener- og organistvikar til ikke å ha 
illusjoner om harmoni i arbeidsfelles-
skapet uten god struktur. Ellers brenner 
jeg for å få reparert de verste skadene av 
liturgireformen.

Kandidat 11: 
Navn Håkon Andreas Løe 
Alder 42 
E-post hakon_loe@yahoo.com 
Stilling Senior Markedsanalytiker

Satsingsområder:  
Trosopplæringsarbeidet 
Kirke – skolesamarbeid 
Kirkemusikk 
Gudstjenesteliv

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
I flere sammenhenger har jeg opplevd 
at økonomers kompetanse i styrende 
organer har vært sterkt etterspurt. Med 
min kompetanse og erfaring tror jeg 
at jeg kan gi verdifulle bidrag i disse to 
organene. Dette var avgjørende for at jeg 
svarte ja da jeg ble spurt om å stille som 
kandidat.  
I studietiden på Norges Handelshøyskole 
ble vi som medlemmer av det kristne 
fellesskapet der oppfordret til å stille vår 
kompetanse til rådighet for styrende or-
ganer i kirken. Det har jeg gjort ved flere 
anledninger tidligere. Tilbakemeldingene 
jeg har fått har ført til at jeg igjen stiller 
meg til rådighet.For meg er det viktig at 
styrende organer har tilstrekkelig bred 
kompetanse.  Det er naturlig for meg å ha 
spesielt fokus på økonomi og organise-
ring. Dette er sentrale områder i enhver 
organisasjon.

Kandidat 12: 
Navn Knut Arild Nupen 
Alder 40 
E-post kanupen@gmail.com 
Stilling Produktutvikler,  
 Canal Digital Kabel-TV

Satsingsområder/hjertesaker:  
Kirkens lokale tilstedeværelse 
Trosopplæringsreformen 
Musikalsk og diakonalt barne/ungdoms-
arbeid 
Åpen og inkluderende kirke

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har en tro på at kirken gjør en forskjell 
for individer og for lokalmiljøet i den 
enkelte menighet. Jeg ønsker å være 
med på å påvirke hvordan bispedømme-
rådet setter vilkårene for menighetenes 
arbeid med å utgjøre denne forskjellen. 
Jeg har vært frivillig medarbeider i flere 
menigheter og har erfart at mange av 
kirkens tilbud har en kraft i seg til å knytte 
kirken nærmere til lokalmiljøet den virker 
i. Kun i møte med mennesker kan kirkens 
budskap formidles. I kirkens nye hverdag 
er det viktigere enn noensinne før å skape 
et lokalt engasjement for kirken. I min 
jobb som produktutvikler har jeg erfart at 
brukernes grad av engasjement påvirker 
hvor raskt et produkt sprer seg. Likedan 
tror jeg at menighetene trenger gode 
vilkår for å skape lokalt engasjement, slik 
at kirkens budskap kan spres.

Kandidat 13: 
Navn Marit Torp 
Alder 67 
E-post mato13@online.no 
Stilling Pensjonert rektor

Satsingsområder:  
Kvinners deltakelse 
Barns opplæring 
Religionsdialog 
Evangeliets verdier 
Åpenhet og toleranse

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har svart ja på spørsmålet utfra min 
alminnelig interesse for kirken. Har opp 
gjennom årene hatt en rekke verv innen-
for kirken på ulike plan. Hjertesaker har 
for meg vært å støtte kvinners deltakelse 
på alle nivåer og barns opplæring, samt 
å utvikle religionsdialog mellom ulike 
trosretninger. I et flerkulturelt samfunn er 
det viktig at kirken er i stand til å skape 
fellesarenaer og utvikle dialog med andre 
kirkesamfunn, samtidig som den skal ta 
vare på sin egen identitet. Det er spesielt 
viktig for kirken å formidle evangeliets 
verdier til mennesker i dag : omsorg, kjær-
lighet, inkludering, respekt og toleranse.

Kandidat 14: 
Navn Ida Marie Nielsen 
Alder 34 
E-post idamarie1981@gmail.com 
Stilling Helsesøsterstudent

Satsingsområder/hjertesaker:  
Trosopplæring 
Ledertrening i ungdomsarbeidet 
Forvaltning av skaperverket 
Nyorganisering av kirken 
Global rettferdighet

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har vært med i bispedømmerådet 
i nåværende valgperiode, og deltatt 
på Kirkemøtet ved to anledninger.  Da 
menighetsrådet der jeg bor spurte om de 
kunne nominere meg, takket jeg ja fordi 
jeg ønsker å bidra videre i beslutningene 
som skal tas de kommende årene, om 
hvordan vi skal forme fremtidens kirke. 
Flere prosesser er allerede i gang for at 
kirken skal bli mer løsrevet fra staten.  Jeg 
ønsker å fortsatt være en aktiv deltaker i 
prosessene som ligger foran.  
Mine hjertesaker: Trosopplæring og leder-
trening i kirkens ungdomsarbeid.  
Global rettferdighet og solidaritet, forvalt-
ning av skaperverket.

Kandidat 15: 
Navn  Robin Andre Karlstad 
Alder  21 
E-post  Robin.karlstad@icloud.com 
Stilling

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg er en ungdomsrepresentant og vil 
representere ungdommenes perspek-
tiv. Jeg vil arbeide for at det satses mer 
ressurser og brukes mer penger på 
ungdommen i Den norske kirke. 
Det er spesielt viktig for kirken å formidle 
kristendommens menneskesyn til men-
nesker i dag.

Kandidat 16: 
Navn Kirsti Frøshaug 
Alder 64 
E-post k-froesh 
Stilling fagutviklingskonsulent

Satsingsområder/hjertesaker:  
Nyorganisering av kirken 
Gudstjenesteliv 
Trosopplæring 
Evangeliet om Jesus til alle

Hvorfor skal vi stemme på deg? 
Jeg har sittet en periode tidligere og 
opplevde dette som meningsfullt. Jeg 
hadde også en opplevelse av å ha en reel 
innflytelse f.ek. på saker som angår mitt  
område av bispedømmet. Jeg er glad i 
denne kirken og vil gjerne være med å 
forme dens fremtid. Min hjertesak er vel 
at den som kommer til kirken skal få et 
møte med Jesus. Det må vi legge til rette 
for. Alle aktuelle samfunnsspørsmål må 
vurderes på grunntanken om å ta vare 
på det Gud har skapt. Og da må man av 
og til også ta stilling i spørsmål som kan 
virke politiske fordi de regulerer forholdet 
mellom menneskene og mellom men-
neskene og naturen osv. Det er viktig at 
å vise hvem Skaperen er ved å peke på 
Jesus. Får man øye på Jesus får man også 
øye på hvilke verdier kirken skal stå for.
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Kandidat 1
Navn Karin-Elin Berg 
Alder 36 
Epost karinelin.berg@gmail.com  
Stilling Festningsforvalter

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
En åpen og relevant kirke
Gudstjenestelivet
Lokalmenigheten
Trosopplæring
Kirkedemokrati- og struktur

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Min visjon er en åpen og relevant kirke 
som ønsker alle velkommen.
Erfaringen min fra bispedømmeråd og 
Kirkemøte vil være verdifull i det videre ar-
beidet med Kirkens retning. Jeg vil jobbe 
for at Kirken fortsatt skal være viktig både 
som nasjonalkirke, og ikke minst som 
lokalkirke som treffer enkeltmennesker. 
For meg er det viktig at Kirken formidler 
verdier som hjelper oss til å leve bedre liv 
ved å inspirere til å ta vare på våre med-
mennesker og skape en bedre verden. 
I vårt flerkulturelle samfunn må kirken 
være både tydelig og inkluderende.
Kirken må lære barn og unge om 
den kristne tro slik at de får en trygg 
trosidentitet. Kirken skal også være en 
trygg ramme for å reflektere over de store 
spørsmålene i livet.
Min kirke er for de mange, ikke for de få. 
Min kirke er en åpen folkekirke. 

Kandidat 2
Navn: Pål Antonsen 
Alder: 56 
Sokn: Sarpsborg 
Prosti: Sarpsborg Prosti

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Har lyst til å være delaktig i kirkens utvik-
ling i denne spennende og utfordrende 
tiden. Mulighetene er en kirke for alle 
og utfordringen er at kirken ikke blir en 
sekt. Kirken bør ha en røst inn i de fleste 
problemstillinger som drøftes i samfun-
net. Om den ikke har alle svar så bør den 
løfte fram de fleste problemstillingene og 
stimulere til debatt. Det er viktig for kirken 
å formidle likeverd, respekt, åpenhet, 
inkludering til mennesker i dag.

Kandidat 3
Navn Marianne Skadal 
Alder 21 
E-post marianneskadal@gmail.com 
Stilling Student

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg har blitt oppfordret av å stille og har 
lyst til å være med i bispedømmerådet 
fordi jeg er engasjert og bryr meg om 
kirkens utvikling. Mine hjertesaker er å 
fortsette å jobbe mot at kirken skal være 
en åpen og inkluderende møteplass for 
alle. Folk besøker allerede kirken ved store 
feiringer eller store sorger i livet, men vi 
har så mye mer og tilby. Å få yngre folk 
aktive i menigheter er noe jeg gjerne vil 
jobbe med om jeg skulle få jobbe med 
bispedømmerådet.

Kandidat 4
Navn  Trine Britt Nordstrøm 
Alder 56  
E-post trnords@online.no 
Stilling selvstendig næringsdrivende

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
Økte midler til trosopplæring
Innføre faget KRLE
Vedlikehold av kirker
En åpnere folkekirke
Vielse av likekjønnede

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg er svært opptatt av at vi må ha en 
åpen folkekirke. Ivaretakelse av kirke-
bygninger, mer midler til trosopplæring. 
Endre faget RLE til KRLE. Svært viktig at 
vi tar vare på vår historie/kulturarv og 
religion. Jeg ønsker ikke medlemsagift i 
Den norske kirke. Kirken bør engasjere 

seg i kampen mot fattigdom, kamp for 
rettferdighet og spørsmål knyttet til klima. 
Man kan engasjere seg ved å være synlig 
på de arenaer som det tas beslutninger. 
Det kan være innen politikk, eller andre 
samfunnsrelaterte oppgaver. Det er 
viktig for kirken å formidle gode kristne 
holdninger, fellesskap og felles verdier til 
mennesker i dag. Hvert enkelt menneske 
må bli respektert og sett. 

Kandidat 5
Navn  Line Halvorsrud 
Alder 24 
E-post line.halvorsrud@gmail.com 
Stilling Leder i Skeiv Ungdom,  
 snart arbeidssøkende

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
En inkluderende folkekirke 
Ryddige arbeidsforhold 
Åpent og forstålig demokrati 
Verdier i ungdomarbeid 
Et livssynsinkludernde samfunn

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg har svart ja fordi kirken er viktig for 
meg og mange med meg i mitt nærmiljø 
og i min venne krets. Likevel opplever jeg 
at kriken er i ferd med å gjøre seg selv lite 
relevant og vanskelig tilgjengelig gjen-
nom å ikke ta tak i saker som for mange 
er veldig viktige, eller gjennom å ha en 
svært konservativt holdning til spørsmål 
som for folk flest ikke lenger er et tema. 
På denn måten virker kirken  urelevant 
for mange. Særlig de som har en kulturell 
tilknyttning til kirken, men tviler i troen på 
vår herre,  opplever at deres tilhørighet 
ikke er like mye verd som tilhørigheten 
til mennesker med en sterk personlig 
overbevisning. I kirken må det være plass 
til tro og tvi, og alle som ønsker å komme, 
selv om de bare kommer på merkedager 
i livet, må ønskes velkommen. I mennes-
kemøter er det ofte slik det praktiseres, 
men desverre har kirken en ekstern profil 
som gjør at den fremstår ensidig og 
ekskluderende for mange. Mangfoldet i 
kirkelandskapet må frem.

Kandidat 6
Navn  Rolf Reikvam 
Alder  67 
Adresse Skoglundvegen 311923 Sørum 
Stilling Sjølstendig næringsdrivende

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
Frigjøre seg fra staten
Modigere i møte med vitenskap
Tydeligere røst i samfunnsdebatten
Solidarisere seg med minoritet
Våge å ta Bergpreken på alvor

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Engasjert i kirken og mener jeg har kunn-
skap og erfaring som er viktig for Kirkerå-
dets arbeid. Kirken bør engasjere seg i alt 
som har med likeverd, menneskeverd og 
forvaltning av skaperverket å gjøre. Det 
er viktig for kirken å formidle alles likeverd 
for Gud og mennesker. Vi har en Skaper 
som  ikke setter oss i bås ut fra holdninger 
eller andre forhold.

Kandidat 7
Navn   Øyvind K. Jørgensen 
Alder 52  
E-post oyvind.jorgensen@bymisjon.no 
Stilling Daglig leder Ammerudhjemmet  
 bo- og kultursenter,  
 Kirkens Bymisjon Oslo

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet)
Jeg er opptatt av å være med å bygge 
en kirke som oppleves som åpen og 
inkluderende for alle. En kirke som møter 
folk der de er.

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg er svært opptatt av å få en kirke som 
oppleves som åpen, inkluderende og 
som ikke diskriminerer hverken i forhold 
til kjønn eller seksuell legning. En kirke 
som er opptatt av å være der folk er og 

hvor folk opplever å bli møtt med respekt, 
rettferdighet og omsorg. I og med at 
forholdet mellom stat og kirke endres 
er det ennå viktigere å nå ut til medlem-
mene om at det er vi som skaper kirken. 
At medlemmene må engasjere seg for 
å få en kirke som oppleves åpen og 
inkluderende og er tilstede for dem som 
ønsker det der de er i sine liv. En folkekirke 
for de mange og ikke for de få. Kirken bør 
engasjere seg i fattigdomsproblematikk, 
spørsmål som handler om fordeling av 
goder og som kan være med på sikre en 
bærekraftig utvikling. Inkl. klimaproble-
matikk. Både nasjonalt og internasjonalt. 

Kandidat 8
Navn  Solveig Julie Mysen 
Alder 28
E-post solveigmysen@hotmail.com
Stilling student

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg vil være med å påvirke kirken i det jeg 
mener er riktig retning. Mine hjertesaker 
er miljø, religionsdialog og rettferdighet 
både her i Sarpsborg og i hele verden. 
Kirken er en stemme som kan si noe 
om hva som er rett og godt, ikke bare 
hva som lønner seg eller er god politikk. 
Miljø, religionsdialog og rettferdighet er 
alle saker det fins mange enkle småting 
man kan gjøre i hverdagen for å fremme, 
som å resirkulere, å prate med foreldrene 
til den nye flyktningjenta i klassen eller å 
prøve å bare kjøpe ting som er produsert 
på en ansvarlig måte – det handler om å 
ta Jesu liv på alvor. Det er viktig for kirken 
å formidle ærbødighet overfor selve livet, 
som vi har fått av Gud, og alt som lever.

Kandidat 9
Navn   Kjetil Hafstad 
Alder 69 
E-post kjetil.hafstad@teologi.uio.no 
Stilling Professor i samtidsteologi

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
Skapertro og miljø 
Enkel og oppfinnsom FOLKEkirke 
Selvsagt kjønnsnøytral vigsel
Demokratisk styring, nedenfra
Menneskelig migrasjon

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg ønsker at folkekirken ydmykt skal 
tjene evangeliet, og dermed gi livsmot og 
håp til alle som ønsker det. Da kreves en 
kirkeledelse med fantasi - og selvkritikk. 
Jeg synes kirken har bygget opp mye by-
råkrati. Kirken må ha en realistisk, enkel og 
nøktern ramme for hva den gjør. Viktigst 
er lokalmenigheten. Kirkeorganisasjonen 
har ikke noe formål i seg selv, men er der 
for å betjene og støtte det som skjer på 
lokalplan. Jeg vil jobbe for en romslig 
kirke som inspirerer folk til å ta i et tak 
for lokalsamfunnene over hele landet! 
Jeg synes kirken skal være et forbilde for 
enkelhet og nøysomhet og arbeide mer 
for dem som faller utenfor det effektive 
samfunnet. Kirken skal være inklude-
rende, slik at folk kan komme hit med sine 
sorger og sin glede. Kirken skal gi rom for 
å fullbyrde sitt liv i kjærlighet.

Kandidat 10
Navn  Liv Betty Hesjadalen
Alder 63 år
E-post l.hesjad@online.no
Stilling Fagleder

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
Åpen og tilgjengelig kirke
Ser på alle som likeverdige
Fremmer likebehandling
Likekjønnede par kan vies
Rom for mangfold

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg er opptatt av Den norske kirke og 
vil gjerne være med å påvirke en åpen 
folkekirke som fremmer menneskeverdet 
og motarbeider diskriminering. Åpne 
kirken for alle og fortsatt gi muligheten 

for at kirken skal være et sted mennesker 
kommer med sine gleder og sorger, 
med sine mange spørsmål og undrin-
ger. Kirken skal forene gode tradisjoner 
med nytenkning, så flere kan kjenne 
tilhørighet. Kirken bør engasjere seg i å 
fremme menneskeverd og motarbeide 
diskriminering. Stå sammen med fattige 
og nødlidende i vårt eget og andre land. 
Kirken skal ha et engasjement for klodens 
fremtid. Se på alle som likeverdige og 
fremme likebehandling uavhengig av 
for eksempel kjønn, seksuell orientering, 
etnisitet, alder og funksjonsevne. Neste-
kjærlighet, omsorg, respekt og glede er 
viktige verdier i folkekirken.

Kandidat 11
Navn Nils Øby
Alder 52
E-post nils.oby@bi.no
Stilling Studiesjef

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
En åpen og inkluderende kirke
Likekjønnet vigsel
Finansiering av kirken
Økt kirkelig engasjement

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg er opptatt av å ha en kirke der 
døren er høy og porten vid. En kirke der 
alle kan føle seg velkommen. Det bør 
være en målsetting for kirken å være en 
bærebjelke i lokalsamfunnet, åpen og 
tilgjengelig for alle. Menneskeverd er en 
sentral del av den kristne tro, her bør kir-
ken vise engasjement. Det samme gjelder 
ansvaret for å ta vare på Guds skaperverk. 
Når forholdet mellom stat og kirke endres 
kan kirken få en større frihet til å utvikle 
sin egen identitet. Den store utfordringen 
ved at forholdet mellom stat og kirke 
endres vil være usikkerhet i forhold til 
finansiering av kirkens virksomhet. 

Kandidat 12
Navn Helge Ranvik 
Alder 64 
E-post helge.ranvik@apotek.no
Stilling Direktør finans og eiendom  
 i Apotekforeningen

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
Bygge en åpen og sterk folkekirke
Bevisstgjøre kirkens betydning
Sikre økonomien i kirken
Kjønnsnøytral vigsel
Utvikle ungdomsarbeidet

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Fordi jeg er opptatt av kirkens fremtid og 
posisjon i vårt samfunn. Jeg er opptatt 
av å bygge en åpen folkekirke, for å sikre 
at kirken beholder sin posisjon i Norge. 
Vi har aldri hatt en sterkere muslimsk 
tilstedeværelse enn nå, og det setter vårt 
kristne samfunn på en stor prøve. Kirken 
må bli mer enn et sted å gå til når det 
skjer noe dramatisk i samfunnet. Besøks-
tallet er fallende og spesielt blant yngre.
I kirken skal det være plass for alle i 
tråd med Jesus sin opptreden da han 
var på jorden. Vi må bygge en effektivt 
administrert kirke, men samtidig bygge 
videre på den lokale kirken og nærheten 
og tryggheten den gir. Grunnverdiene for 

folkekirken må være trygge og levende 
samfunn med plass for alle. Kirken må 
også tørre å delta i samfunnsdebatter, 
spesielt rundt tema som miljøansvar, tro 
og religion.

Kandidat 13
Navn Torhild Sølvik-Jensen
Alder Født 27.08.1945
Epost soelvikjensen@gmail.com
Stilling Pensjonist

Hjertesaker: 
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
Åpen folkekirke 
Full aksept for homofile 
Aktivt menighetsliv 
Gudstjenesten

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Min hjertesak er å opprettholde og 
videreutvikle en åpen og inkluderende 
folkekirke. Årsaken tll at jeg stiller meg til 
disposisjon for å være med i bispedøm-
merådet og kirkerådet er at jeg håper 
deltagelse i disse fora vil gi meg mulighet 
til å arbeide for dette. Det bør utvises 
varsomhet med å komme med politiske 
utspill som utgis for å være kirkens opp-
fatning i politiske spørsmål uten at det er 
fattet vedtak om dette i kirkens beslut-
tende organer. Enkeltpersoner innenfor 
kirken, inkludert biskoper, kan engasjere 
seg i hvilken sak de måtte ønske, men 
uten å ta kirken som sådan til inntekt for 
sine synspunkter. Det er viktig at kirken 
formidler respekt og toleranse mellom 
mennesker.

Kandidat 14
Navn Maja Osberg 
Alder Født 01.08.1993 
E-post maosberg@gmail.com 
Stilling student

Hjertesaker:  
(hentet fra satsingsområder i CV skjemaet) 
Vigsel for likekjønnede
Barne- og ungdomsarbeid

Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg ble oppfordret til å stille og gjør det 
fordi jeg synes det er viktig at unge er 
aktive i kirken. Vigsel for likekjønnede og 
barn og unge i kirken er spesielt viktig 
for meg. Jeg ønsker en åpen kirke som 
ikke stenger noen ute bare fordi de elsker 
noen av samme kjønn. Kirken har mulig-
het til å være tydeligere i politiske saker. 
Menneskerettigheter, bistandspolitikk og 
miljøpolitikk er viktige saker. Vi må ta vare 
på våre medmennesker og jorda vi har 
fått. Kirken er til for alle, i alle faser av livet.

Åpen Folkekirkes kandidatliste

Kirkelig manntall er lagt ut for ettersyn på  
kirkekontoret, og er tilgjengelig for et
tersyn i kontorets ordinære åpningstid 
i perioden 10. august til 1. september. 

Det er kun anledning til å kontrollere 
opplysningene som angår en selv, eller 
en annen person som en har fått skrift
lig fullmakt fra.

Den som mener at en selv eller noen 
annen uriktig er blitt innført eller ute
latt fra manntallet i soknet, kan kreve at 
valgstyret retter opp feilen. Kravet skal 
være skriftlig og begrunnet.

Ettersyn av manntall
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SLITU 
KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

Morstongveien 47
1859 Slitu

Se  www.morenenkjopesenter.no. Velkommen!

Tlf:   69 89 08 80
Fax:  69 89 08 81

       GRAVSTENER OG SKULPTURARBEIDER
Handverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring

JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S
Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen. Tlf 69 16 36 33

Ring oss og vi kan sende katalog, eller kontakt 

vår representant: Rakkestad Begravelsesbyrå a/sTLF. 69 89 48 89

• Frontruter skiftes
 (Gratis utlån av bil)
• Reparasjon av steinsprut
 (Gratis v/kasko/delkasko)

 
  

 

FRONTRUTESKADE?

Gravmonumenter • Skifer • Granitt
1940 Bjørkelangen Tlf.: 63 85 40 40 - Fax: 63 85 40 41

Tlf.+47 69 84 60 50
www.privatmegleren.no

• Vi kan hente og bringe          
 din bil kostnadsfritt
• Lang erfaring
 - kvalitetsarbeid

Denne 
annonseplassen 

kan bli din!

Denne 
annonseplassen 

kan bli din!

Ønsker du å annonsere i Kirkekontakten?
Kontakt kirkekontoret@eidsberg.kommune.no 

Vektergården, tlf. 69 84 54 00

Februar 2015 flyttet vi til:

Storgata 40, 1850 MYSEN
Velkommen!

Tlf. 69 84 69 00  Vakttelefon 905 35 885
www.rorleggernmysen.no

Rørlegger’n Mysen AS

David Blidsgt.6tlf: 69 89 34 81 

Innehaver Leif Håkon Krog

www.bbsmaalenene.no 24 timers vakt telefon: 924 36 357

Eidsberg 69 89 99 93
Askim 69 81 75 25
Marker 69 81 21 48

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
17. august 2015 
Sendes/leveres:
Eidsberg kirkekontor
Ordfører Voldensv. 3,1850 Mysen
eller med epost: 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no
Tlf. 69 70 22 65

Les våre hjemmesider: www.eidsberg.kirken.no

Rømskog-tur
Trivselstreffet i Mysen menighet arrangerte sommertur  
8. juni til Rømskog. Lunsj på hotellet og besøkte kirken. 
Over 60 stk deltok på turen.
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Takk og glede etter  
biskopens visitas i Eidsberg!

Siste uka i mai hadde vi visitasuke i 
Eidsberg, og det var en uke fullspek
ket med 34 møtepunkter med men
nesker i alle aldre. Biskopen møtte de 
eldste på Edwin Ruud, og de yngste 
da han deltok på sommeravslutnin
gen for Småbarnssang og Knøttekor 
og da han stakk innom menighetsbar
nehagen i Trømborg.  RLEtimen med 
godt forberedte elever fra 5.7.trinn 
fra Trømborg skole ble et høydepunkt. 
Det var bedriftsbesøk på Nortura og 
Momarken, og et svært interessant 
besøk på institusjonen Phønix Haga – 
både for beboere og biskopens følge!
Borg biskop Atle Sommerfeldt ønsker 
å se bredden i det lokalsamfunnet han 
besøker, og programmet ble lagt opp 
etter det. I tillegg er det noen faste 
poster på en visitas, blant annet skal 
han se alle 4 kirker i bruk. Han skal 
høre prestene holde en preken og se 
hvordan de forretter en gudstjeneste, 
slik at han kan gi tilbakemelding på 
det. Han skal treffe alle i menighetsrå
dene og fellesrådet, og ha møte med 
kommuneledelsen og møte alle kirke
lige ansatte.
Folkemøtet på Slitu, i det nye foren
ingshuset, ble også et høydepunkt. 
Panelet besto av biskop Atle Sommer
feldt, ordfører Erik Unaas og engasjert 
Hærlending Rita Sletner. Det ble en 
svært engasjert kveld, og en av de tin

gene som ble etterlyst var mer åpne 
kirker. 
Kveldsgudstjenesten «Smaalensmes
sen» var nok en stor kveld med litur
giske ledd basert på folketoner fra 
Østfold komponert av vår egen orga
nist Vidar Hansen. Indre Østfold leikar
ring danset på en verdig måte i kirkens 
midtgang, og gjorde gudstjenesten 
uforglemmelig. Inspirasjonskvelden 
med 170 fremmøtte med Mysen da
mekor og biskopen som holdt et kå
seri over «Mennesker jeg har møtt som 
ble til inspirasjon for meg» ble nok en 
vellykket kveld i løpet av visitasen.
Samtalen med rektor og lærere på My
sen skole om erfaringer i prosjektet 
«Kompetanse for mangfold» var god 
og informativ begge veier. Skoleledel
se og lærere har et stort engasjement 
for å skape en inkluderende skole som 
et fundament for et inkluderende sam
funn. Likeens var det flott å møte sko
leledelsen ved Mysen videregående 
skole, og høre om hvordan de arbeider 
for skolemiljøet og særlig for å inklu
dere elever med minoritetsbakgrunn.
Ved alle disse møtepunktene og alle 
de andre som det ikke er spalteplass til 
å nevne her, så takket vi for det gode 
samarbeidet som vi har her i Eidsberg. 
Vi drøftet også hvordan kirke og lokal
samfunn skal samhandle enda bedre i 
tiden fremover.   

Biskopen fikk også møte gode repre
sentanter for kulturlivet i Eidsberg, 
blant annet Mysen damekor og Eids
berg bygdekor. Vi ønsker med dette å 
takke hjerteligst for alle gode bidrag 
under visitasen. Takk til alle som bi
dro praktisk under visitasuka, enten 
det var å bære bord eller å trakte 
kaffe! Alle brikker må være med om et 
slikt stort program skal gå bra, enten 
man er foran eller bak i lokalet så må 
alt fungere. Vi tar med oss biskopens 
overskrift over visitasforedraget som 
han holdt på Kirkeby grendehus etter 
visitasgudstjenesten: «Eidsberg er et 
lokalsamfunn rikt på muligheter!» 
Den norske kirke er en stor aktør i lo
kalsamfunnet, og det er vår oppgave 
i samspill med andre aktører å skape 
mer himmel på jord som «speglar 
Guds himmel av» her hos oss i Eids
berg fellesrådsområde.  

Ønsker du å lese hele biskop  
Atle Sommerfeldts visitasforedrag, så 
kan du finne det på våre nettsider:  
www.eidsberg.kirken.no
I forkant av visitasen ble det utarbeidet 
en visitasrapport om Eidsberg kirke- og 
menighetsliv, og den er også offentlig. 
Ønsker du å lese den, så tar du kontakt 
med kirkekontoret på kirkekontoret@
eidsberg.kommune.no eller du ringer til 
kirkekontoret på tlf 69 70 22 61.

 Sentrale personer under visitasuka. Fra venstre sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, 
kirkeverge Anne-Grethe Larsen, biskop Atle Sommerfeldt og ungdomsdiakon Solveig 
Tjernæs Vormeland – alle enige om at det hadde vært en god visitas etter kirkekaffen 
på søndag!

Det var interessant for biskopen å møte en familie som har flyttet til Mysen fra 
Burundi. Biskop Atle har reist mye i Afrika, og har også vært i Burundi. De hadde mye 
å snakke om

Alle de over 200 fremmøtte fikk  hilse på 
biskopen på veg ut av kirken.

5.-7.trinn ved Trømborg skole kom til Trømborg kirke for å få en RLE-time i kirken 
som handlet om kristne symboler og respekten for det hellige. Biskopen hadde på 
bispekåpa og barna fikk også stille spørsmål som biskopen svarte på.

Mye folk ble med over til Kirkeby grendehus for kirkekaffe og for å høre biskopen 
fremføre visitasforedraget.

Sidsel Kjeve som representerer Momarken damegruppe og er medlem av  Eidsberg 
menighetsråd overrakte en porselenstallerken med bilde av biskopen som prøvde 
seg som kusk på travbanen i løpet av visitasuka!

Biskop Atle og ungdomsdiakon Solveig deler ut «buff» til alle barna som går på 
Småbarnssang og Knøttekor. Stor stas! 

Smaaalensmessen i Mysen kirke tirs-
dagskvelden i visitasuka ble avsluttet i 
kveldssola med Indre Østfold Leikarring 
som danset ute på plassen!

Biskop Atle Sommerfeldt i engasjert 
samtale med Borgny og Gunnar Nave-
stad etter Smaalensmessa

Eidsberg bygdekor bidro sterkt til den flotte visitasgudstjenesten 31.mai i Eidsberg 
kirke. Her står de klar for inngangsprosesjon. 


