
 

Kandidater til menighetsrådet i Domkirken sokn 

Navn og fødselsår: 

Oddbjørg Aasen Bjørdal, født 1947 (72 år) 

Yrke/utdanning: 

Kommunikasjonsrådgiver  

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

Tidligere journalist, leder religiøse program og faktasjef NRK TV.  

Medlem Oslo Domkirkeråd, representantskapet Stefanusalliansen, 

Utlendingsnemnda (UNE). Tidligere styremedlem Kirkens Familievern 

og Det norske Bibelselskap. Forfatter av En mer synlig kirke. 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i kommende periode: 

 Stadig fornyelse og samtidig holde fast på kirkens grunnleggende oppdrag. 

 Utvikle særpreg, profil og godt samspill mellom soknets to kirker, Trefoldighet og Domkirken 

til beste lokalmiljøet, byen og landet. 

 Utvikle målrettet og effektiv ekstern kommunikasjon. 

 Skape åpne og tillitsfulle beslutningsprosesser. Utvikle godt arbeidsmiljø. 

 

Navn og fødselsår: 

Brit Græsholt, født 1948 (71 år) 

Yrke/Utdanning: 

Strategisk rådgiver, Enkelmannsforetak. 

Etter videregående, ettårig språkstudie i engelsk på Fulham college, 

London. 

BI med fagområdene økonomi, markedskommunikasjon, 

merkevarebygging, og Internasjonal ledelse, samt et 

Businessprogram fra Peter Lorange Institute of Business, Zurich. 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

30 års erfaring i Markedsavd. i TINE som markedssjef, områdesjef og avd.leder og har med stolthet 

vært sentral i lanseringen av TINE Merket i 1992, deretter ansvar for utvikling og forvaltning av TINE 

Merket, samt det overordnende ansvaret for TINEs merkevarestrategier. De siste 5 årene i TINE 

jobbet jeg som strategisk rådgiver i avdeling Konsernutvikling. 

Jobbet hver sommer siden 1968 på Trefoldighet feriekoloni 

I tillegg vært tidligere Styremedlem i hovedstyret i idrettsklubben Manglerud/Star. 

Nå:  

Styremedlem i Trefoldighets legat 

Varamedlem i menighetsrådet Sentrum og St.Hanshaugen sokn (SSH) 



 

Medlem i Arbeidsutvalget (AU), i SSH sokn 

Medlem i økonomi og eiendomsutvalget i SSH sokn 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i kommende periode: 

Domkirken og Trefoldighetskirken er to praktbygg i sentrum av Oslo og foreslått målsetting er 

nødvendigheten av at begge kirkene øker antall besøkene og en større grad av involvering fra 

befolkningen i både de kulturelle og diakonale aktiviteter, spesielt gjelder dette Trefoldighetskirken. 

Dette p.g.a. at Trefoldighetskirken har et vesentlig større potensialet enn hva som er tilfelle i dag. 

Det nye regjeringskvartalet gir Trefoldighetskirken en sentral plass i det nye byrommet, så 

hovedfokus her må være hvordan synliggjøre Trefoldighetskirkens unike historie, mulighetsrom og 

praktbygg? Herunder er det viktig å tilrettelegge og oppgradere kirkerommet, samt å utvikle en mer 

åpen kirke for både befolkningen og turister. Ideen om en arkitekt-konseptkonkurranse bør 

gjennomføres, slik at gode ideer fra omverden kan bli lagt frem. 

Med bakgrunn i at befolkningsstrukturen i soknet har en synkende andel og at det er færre som går 

på gudstjenester i kirken, utover de tradisjonelle tilbud som dåp, konfirmasjon og bryllup er behovet 

for nye litt utradisjonelle konsepter og tilbud viktig. 

Noen eksempler på dette er: 

- Bredde i det musikalske tilbudet 

- Bredde i kulturmulighetene utover den musikalske 

- Samfunnsengasjement 

- De diakonale aktivitetene bør strykes. Dette gjelder alle målgrupper: Barn, ungdom, voksne 

og eldre. 

Veien videre må være verdibasert, involverende, stor grad av toleranse, engasjement og åpenhet for 

kreativitet.  Sammen må vi jobbe for at begge kirkene blir en viktig arena for både glede og sorg, 

spesielt løfte opplevelsene av glede og trygghet i tilknytningen til vår menighet i en urolig verden. 

 

Navn og fødselsår: 

Otto Christian Rø, født 1946 (73 år) 

Yrke/Utdanning: 

Utdannet lege, dr. med. Tidligere sykehuslege, prosjektleder og 

avdelingsdirektør i Helsedirektoratet 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

Tidligere styremedlem i kristelig studentlag, legeforening, Oslo bymisjon 

og Europarådets helsekomite. Nå styreleder i Diakonissehuset 

Lovisenberg. 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i 

kommende periode: 

Være et tilbud for de som ønsker å vokse i den kristne tro. 

Å forkynne det kristne budskap i ord og handling for de troende i menigheten, de som tviler eller er 

på leting etter troen.  

Forkynne troen for dem som bor i menigheten, de som føler seg fremmed i storbyen eller de som er 

på besøk i sentrale Oslo og søker til gudstjeneste. 



 

Navn og fødselsår: 

Anne Hege Grung, født 1965 (54 år) 

Yrke/utdanning: 

Cand. Theol. Fra Teologisk Fakultet, UiO 1992. Har arbeidet som prest i 

Oslo kristelige studentforbund, Bymisjonssenteret på Tøyen og ved 

dialogsenteret Emmaus (nå Kirkelig Dialogsenter) før jeg tok en PhD-

grad ved Teologisk Fakultet, UiO i 2011. Siden 2011 har jeg arbeidet ved 

UiO i ulike stillinger, og nå er jeg førsteamanuensis i interreligiøse 

Studier ved Teologisk Fakultet.  

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng:  

Medlem i kontaktgruppen for Islamsk råd Norge og Mellomkirkelig Råd (1994-2019), medlem av 

Vålerenga menighetsråd (1997-2001), medlem av Teologisk Nemd (2016-), medlem av kontaktgruppa 

mellom Buddhistforbundet og Den norske kirke (2000 - ). Leder av det europeiske 

forskningsnettverket European Society for Intercultural Theology og Interrreligious Studies (ESITIS). 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i kommende periode:  

Et domkirkesogn er både spesielt og alminnelig: Gudstjenester og kirkelige handlinger er 

konstituerende for menigheten som for enhver annen menighet i Den norske kirke, samtidig som 

dette soknets framskutte plass i byen vår gir spesielle utfordringer og muligheter. Satsing på 

samtalepraksis og åpen kirke samt åpne møter og dialoger av forskjellig slag har vært praksis i soknet 

i lang tid, og dette ønsker jeg å være med på å sikre også framover. Samtidig tenker jeg at 

menighetsrådet sammen med staben hele tiden kan se etter nye veier og muligheter å være en åpen 

og inkluderende kirke i Oslo sentrum på, og veie muligheter, ønsker og ressurser opp mot hverandre i 

en slik prosess. 

 

Navn og fødselsår: 

Karl Einar Ellingsen, født 1950 (69 år) 

Yrke/utdanning:  

Musikkutdannet. Ledelsen Svenske Rikskonserter (4 år), generalsekretær 

Norsk musikkråd (10 år), direktør Voksenåsen kultur og konferansehotell 

(20 år) nylig fratrådt, bokprosjekt lansering høsten 2019. 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen organisasjonsmessig 

sammenheng:  

For tiden styreleder Oslo Domkor ((7 år), Barratt-Dues musikkinstitutt 

(12 år), Finsk-norsk kulturinstitutt (4 år), Oslo Camerata (10 år).  

Tidligere verv (styreleder/medlem) 

bl.a. Riksscenen, Rikskonsertene, Norges musikkhøgskole, Arts and business, Orkester Norden m.fl. 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i kommende periode:  

Kirkemusikken må styrkes gjennom et økt samarbeid mellom aktørene, bl.a. ved en styrking av den 

faglige og organisatoriske koordineringen og ledelsen.  

Kirkens innsats, ikke minst diakonidelen og arbeid for befolkningen i Oslo må komme tydeligere fram.  

Den kirkepolitiske profilen i forhold til bevilgende myndigheter, og ikke minst evt. økonomiske 

samarbeidsparter (sponsorater) må profesjonaliseres og bli bedre.   



 

Navn og fødselsår: 

Ove Heiborg, født 1967 (52 år) 

Yrke/utdanning: 

Filmprodusent. Jeg startet, og har drevet Qvisten Animation i 25 år 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

3 år som kirketjener i Trefoldighetskirken. Arbeidet ved Trefoldighet 

feriekoloni i over 30 år. Mange år der i ledelsen. De 4 siste som 

styreleder. 4 år i Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd. 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i 

kommende periode: 

Det er viktig at kirkens tradisjon og funksjon ivaretas, men at terskelen er så lav at kirkerommet blir 

et naturlig sted man søker til uavhengig av alder, bakgrunn eller årsak. 

Kirken må være der for deg, være en del av hverdagen og imøtekomme dagens samfunn og behov. 

 

 

 

 

Navn og fødselsår: 

Marte Holm Simonsen, født 1990 (29 år) 

Yrke/utdanning: 

Teologistudent, redaksjonssekretær i Nytt norsk kirkeblad, 

kirketjener 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

Frivillig/klokker i domkirken siden 2015, ledet Oslo Kristelige 

Studentforbund i to år, studentrepresentant i Norsk kvinnelig 

teologforening siden 2015. 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i kommende periode: 

Jeg er opptatt av kirkemusikk, kunst, og unge voksnes rolle i menigheten. Som kirketjener i 

domkirkens fredagsmesse ser jeg hvor viktig det er for byen med åpne, tilgjengelige kirkerom. Jeg vil 

at kirka skal oppleves relevant for folk uavhengig av legning, kjønnsuttrykk og funksjonsnivå, og har 

mye erfaring med å arrangere 8. mars-gudstjenester og regnbuemesser, gjennom domkirken og 

studentforbundet. 

 

 

 

 



 

Navn og fødselsår: 

Kirsti Mosvold, født 1947 (72 år) 

Yrke/utdanning: 

Teolog og samfunnsviter. Pensjonert sykehusprest, høyskolelektor og 

personalleder. 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

Arbeider med etterutdanning/veiledning for kirkelig ansatte. Deltatt i 

div. styrer og utvalg innen diakoni, etikk, misjon/økumenikk, bl.a. i 

Presteforeningen, MF vitenskapelig høyskole og Institutt for Sjelesorg, 

Modum Bad.  

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i kommende periode: 

Viktige satsingsområder fremover vil være å sørge for at Trefoldighetskirken definerer og befester sitt 

særpreg og profil i et likeverdig samspill med Domkirken, samt ivareta og 

videreutvikle Domkirkens særegne oppdrag som kirke for hele byen, der evangeliet formidles og 

fellesskap tilbys gjennom gudstjenesteliv, diakoni og kultur. 

 

 

 

Navn og fødselsår: 

Arne Kvanvig, født 1963 (56 år) 

Yrke/utdanning: 

Avdelingssjef/sikkerhetssjef Oslo rådhus 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

Arbeidet i Oslo domkirke som frivillig i Åpen kirke siden våren 

2011. Er også med i organisasjonen for Åpen jul i Oslo 

kongressenter. Grytevakt for Frelsesarmeen hver desember.  

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i 

kommende periode: 

Jeg ønsker at Oslo domkirke skal bli en mer åpen og tilgjengelig kirke og at flere skal kunne oppleve 

det fine kirkerommet. Det er mange som setter pris på å komme til kirken på fredag kveld/natt og 

dette er ofte mennesker som ikke bruker kirken på en tradisjonell måte, men har behov for å bli møtt 

på en verdig måte av mennesker som bryr seg og er tilstede for dem. 

 

 

 

 

 



 

Navn og fødselsår: 

Nils August Andresen, født 1978 (41 år) 

Yrke/utdanning: 

Redaktør i Minerva. Studier: Latin, russisk, mastergrad historie (LSE) 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

 Nestleder Domkirkerådet fra 2011, leder fra 2018 

 Publisert i Nytt norsk kirkeblad («Ulv og lam») 1/2019 

 Sanger i Oslo Kammerkor fra 2007, leder 2009–10 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i kommende periode: 

Sammenslåingen av Trefoldighet og Domkirken til ett sogn er en mulighet til å skape to tydelige, 

komplementære kirker, som hver på sitt vis kan utfordre byen – og gi den hvile. Rådet må bidra til 

dette gjennom å forankre målene i staben, klar økonomisk prioritering og en åpen dialog med byen 

vår. 

 

 

 

Navn og fødselsår: 

Atle Halstensen, født 1967 (52 år) 

Yrke/utdanning: 

Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder AS på Folketeateret i Oslo. 

Utdannet komponist og kirkemusiker fra Griegakademiet og Sweelinck 

Music Conservatory (Amsterdam). 

Relevante verv og erfaring i kirkelig og/eller annen 

organisasjonsmessig sammenheng: 

Menighetsrådet St.Jakob kirke, Bergen 1988-92. Kirkemusiker i Bergen 

Domprosti 1992-2000. Utøver på en rekke konserter i kirkelig regi. 

Initiativtaker og ansvarlig for "Desembertoner" i Oslo Domkirke (TV2). 

Noe om hva du synes er viktig at menighetsrådet skal prioritere i 

kommende periode: 

Jeg ønsker å bidra til det viktige arbeidet rundt å gjøre Oslo Domkirke åpen og inkluderende for alle 

som trenger den. "Åpen kirke" og Domkirkens profil som kulturkirke ligger min interesse og mitt 

hjerte nært. Med min erfaring fra Den Norske Kirke både som menighetsrådsmedlem og organist, 

kombinert med min erfaring fra det private nærings- og kulturliv håper jeg å kunne være en god 

støttespiller og en ressurs for menighetsrådet i kommende periode. 


