
Innspill fra kandidater til Biskopshavn Sokns menighetsrådsvalg 2019 
 

Hva betyr Biskopshavn kirke/menighet for deg?         Hva ønsker du å arbeide for/hva brenner du for? 

 

Fremtidige visjoner for menigheten:  

 

NR. 1—Hilde Helen Trovåg 

Eg flytta til Biskopshavn menighet for snart tretti år sidan og blei kjend med kyrkja gjennom dei aktivitetane kyrkja hadde å tilby borna 

mine. Det vart eit godt og trygt møte for både store og små, og me fann fort plassen vår her. Eg ynskjer å jobbe videre med at Biskops-

havn kirke skal være eit godt møte for alle, der alle har betydning, blir høyrt, ynskjer å komme og har lik verdi.  

 

 

NR. 2—Bjørn Norstrand 

Biskopshavn menighet er en raus menighet hvor det er lov å ha tro og tvil uten at en blir fordømt og føler seg utstøtt.  
Kirken er et unikt samlingspunkt for alle generasjoner. Alle deler hyggelige og åndelige stunder sammen. Enten i gudstjenesten, i konfir-
mantarbeidet, i kor eller i eldretreffene.  
Dersom jeg blir valgt din denne perioden så et det tre ting jeg vil ha fokus på: 
1: øke oppslutningen om gudstjenestene, hva bør vi gjøre for at mange flere vil ha stor glede av dette? 
2: fortsatt styrking av trosopplæring. Da spesielt med fokus på kor og konfirmantarbeidet og å hele tiden jobbe for å utvikle enda flere  

      frivillige. Styrke og forbedre økonomien slik at vi sikrer en god økonomi for Biskopshavn kirke i generasjoner framover. Vi vet at overfø
      ringene til kirken stadig vekk reduseres. Hva bør vi gjøre for å sikre stabil inntekt og hvordan skaper vi en formålstjenlig investering i 
      framtiden. Stikkord: sikre langsiktige leieinntekter, fornuftig økonomistyring, øke engasjementet  for funding.  
 

      
NR. 3— Sivert Kleppestø Klokk 

Biskopshavn kirke er for meg et sted hvor jeg kan stille spørsmål, få svar, bli undervist og selv undervise. Dette er noe som Jesus vår frel-
ser ønsket og som han også på la oss. Vi skal alle være disipler ,og selv gjøre disipler. Biskopshavn kirke er et sted hvor vi alle er like, og 
alle skal kunne ha en følelse av tilhørighet. 

Jeg ønsker å fortsette med de gode tilbudene som kirken har, men også kunne videre utvikle og se etter ting som vi kan bli bedre på. Jeg 
vil gå inn for et godt samarbeid med misjonsprosjektet vårt i Estland, og skape et tettere bånd og innsikt. Jeg har også et ønske om at en 
senere kan lage et tilbud hvor vi i menigheten kan kunne reise til Estland å få et dypere innsikt i arbeidet som blir utført der. Hva er vi  

     med  på å støtte ,og bygge opp. Det jeg brenner mest for er å kunne gi kunnskap om tro, og kirke til de som ønsker. Vi har i dagens samf-
     unn gått vekk i fra historien og samfunnet. Kirken blir i dag en mer eksotisk benevning. Dette ønsker jeg at vi skal prøve å endre på. At vi 
     ikke ser på kirkebygget og menigheten som noe eksotisk, men heller noe en kan føle seg hjemme å trygg i.  

 

NR. 4—Åshild Kleppestø Klokk 

En åpen og inkluderende kirke ,og et godt sted å være.  

Hva ønsker du å arbeide for /hva brenner du for? 

Ønsker å videreføre de gode tilbudene vi har med kor,Barne-og ungdomsarbeid, trosopplæring, tilbud til de eldre ,og et sosialt fellesskap, 
samt få til et godt samarbeid  og gjerne utveksling med vennskaps menighten vår  i Estland. 

 

 

NR. 5—Ingrid Utbjoe  
 

Biskopshavn kirke/menighet har hatt stor betydning for meg siden jeg var liten. Jeg er døpt og konfirmert i kirken, og har sunget i kor si-
den jeg gikk i 1.klasse på barneskolen. Det er godt å alltid ha et sted å komme for å møte mennesker, og i Biskopshavn har jeg fått venner 
i alle aldre.  
 
Jeg brenner for barne- og ungdomsarbeidet i kirken, konfirmantarbeid og kor. For meg har Biskopshavn alltid vært et sted jeg kan komme 
til, uansett hva, og det ønsker jeg å vise barn og ungdom, at Biskopshavn er et godt sted å være.  

 
     Fremtidige visjoner for menigheten, beholde det gode samholdet som er i dag mellom ulike aldersgrupper. Støtte arbeid som pågår og støt
     te kommende arbeid. Det er viktig med et godt samarbeid mellom de ulike aktivitetene i menigheten. Biskopshavn menighet har mange 
     aktiviteter hver uke, og det er ønskelig at det fortsetter slik. 
 
 



NR. 6—Hilde Gjerstad 

For meg er det viktig med en kirke der jeg føler meg velkommen og ivaretatt. Barna mine har sunget i barnekoret, neste vår er begge to 

konfirmert her og ikke minst har jeg selv vært med i Biskopshavn Vokal siden oppstart. Kreativ kveld er også utrolig kjekt.  

Jeg opplever alltid møtet med kirken som positivt. I Biskopshavn er det stor takhøyde, og rom for både tro og tvil. Vi kan komme som vi er, 

og oppleve å bli sett. Jeg har ikke nødvendigvis ett område jeg spesielt brenner for, men er gjerne med og bidrar der det trengs. Ellers er jeg 

opptatt av kommunikasjon, relasjonsbygging og en grønn hverdag. 

 
 
NR. 7—Anne Merete Hjønnevåg 
Biskopshavn menighet betyr for meg: sang/kor, Kreativ kveld, kjekke konfirmanter og ein plass det er rom for alle. Eg brenner for konfir-
mantarbeid, korsang og at Biskopshavn menighet skal være ein plass for alle.   
Min visjon er å få flere tilbud for unge i menigheten og flere frivillige. 
 
 
 
 
 
 NR. 8—Bjørn Otto Aarheim 
 
Biskopshavn menighet har en spennende historie som vi må ta vare på. Generasjonsskiftet som forestår innebærer å forstå tanken bak me-
nighetens opprettelse og hvordan den kan utvikles ytterligere i en god retning, både i stifternes ånd samt til nytte for dem som skal bringe 
arven videre.  

En menighet bør ha plass til både nye og gamle, ledige hender som ønsker å delta, enten det er bare litt eller mer omfattende. Dette styrker 
menighetens mangfold. 

 
 

NR. 9—Astrid Utbjoe 
 
For meg betyr Biskopshavn menighet et godt fellesskap med kor, samling for voksne i ulike aldre og et rikt gudstjenesteliv, med stor tak-
høyde for alle som kommer. Jeg ønsker å jobbe for at flere får tilbud om et inkluderende og godt felleskap i kirken. Biskopshavn kirke er et 
viktig sted i nærmiljøet, som er viktig for barn og unge, samt de eldre voksne. Det er viktig å jobbe for å kunne opprettholde disse tilbudene 
i form av kor- og trosopplærings arbeid. 
 
 
 
NR. 10—Frode Nilsson 
 
For meg er Biskopshavn kirke/menighet en viktig og fin møteplass for gamle og unge i Ytre Sandviken. Det gjøres masse bra for barn og 
ungdom, og begge mine barn har stor glede av å delta på aktivitetene i Kirken. 
 
Jeg brenner for barne og ungdomsarbeid, samt å få til god økonomi i menigheten. At vi har fokus på bygningsmassen, med tanke på vedli-
kehold og utleievirksomhet. Det vil sikre arbeidsplasser i Kirken. 
 

     Jeg ønsker at flere kommer på gudstjenester og deltar på aktiviteter i Biskopshavn. Det må gjøres noe med innhold i Gudstjenesten, sånn at  
     flere av den yngre garde deltar. De fleste som går i Kirken i dag er eldre mennesker, og om ikke mange år vil det tynnes kraftig ut i Kirke  
     gjengerne hvis det ikke gjøres noe. 
 

 
NR. 11—Kalaregy Drange 
 

Menigheten skal være et sted en kan hente krefter og håp. 

Viktig at alle blir inkludert. 

 
 

 

NR. 12—Camilla N Fossdal 

Biskopshavn kirke er samlende og inkluderende. Er en viktig del av bomiljøet i ytre Sandviken.  

Ta vare på og jobbe videre med menigheten sine lange tradisjoner innen kor og godt konfirmasjonsarbeid.  

Biskopshavn kirke må fortsette å fokusere på barn og unge som er fremtiden til menigheten.  

 
 
 
NR. 13—Rebecca Kleppestø Fredbo 

Biskopshavn menighet er et samlingspunkt for barn og voksne i alle aldre. Det er en aktiv og levende kirke med en varm, åpen og inklude-

rende menighet. Hva ønsker du å arbeide for/hva brenner du for? At menigheten og kirken fortsetter å være åpen og inkluderende og at kir-

ken kan være et samlingssted. for barn, familier og enslige i alle aldre. Jeg brenner spesielt for at det skal være et godt tilbud i kirken for 

barna, og derfor har jeg i mange år deltatt i styret for Korskolen i Biskopshavn.  


