Det hendte i 2002
En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke

JANUAR 2002
19
Biskop Sigurd Osberg meddeler at han går av med pensjon som biskop i Tunsberg
1.desember.
31
Kirkerådet og IKO sier i en høringsuttalelse at den reviderte KRL-planen bør bearbeides slik
at KRL-faget i større grad blir et kulturformidlende fag, i tråd med den lokalkultur barnet er
en del av. Alle må få grundig kjennskap til kristendommen for å få en nødvendig
samfunnskompetanse.

FEBRUAR 2002
7
Samisk kirkeråd drøfter på sitt møte i Snåsa ordninger for positiv diskriminering av samisk
kirkelv i Den norske kirke, blant annet innen rekruttering og utdanning til kirkelig tjeneste og
ved opprettelse av stillinger i kirken.
12
Mellomkirkelig råd vedtar å gå inn for å avvikle Den norske kirkes direkte medlemskap i
Nordisk Økumenisk Råd (NØR), og at tilknytningen til den nordiske organisasjonen heller
videreføres gjennom Norges kristne råd, som også er medlem av NØR.
13
En rapport om holdninger og engasjement i forhold til ytremisjon i menigheter i Den norske
kirke, viser at folkekirkemenigheten Nord-Rana har sterkere misjonsengasjement enn
bedehusmenigheten Tune i Østfold.
21
Kirkerådet mener det er nødvendig med en nærmere læremessig avklaring av homofilisaken i
Den norske kirke. Rådet ber Bispemøtet om å reise homofilisaken for Den norske kirkes
lærenemnd for å sikre en så grundig behandling av saken som mulig.
21
Kirkerådet beklager at det i Oslo bispedømme er foretatt ordinasjon av en som lever i
homofilt partnerskap. Etter rådets mening er dette i strid med vedtak i Kirkemøtet. Oslo
biskop ordinerte 20. desember 2001 Nils Jøran Riedel, som lever i homofilt partnerskap, til
prest i Den norske kirke.

MARS 2002

2
Flertallet i et utvalg i Normisjon ønsker kvinner i alle stillinger i organisasjonen.
6
Kristen Idrettskontakt tildeles Norske kirkeakademiers Brobyggerpris for 2002 for arbeidet
organisasjonen gjør ved å skape nye møteplasser mellom kirke og idrett.
7
Innstillingen fra Kirkerådet kirke/stat-utvalg legges fram på en meget godt besøkt
pressekonferanse i Oslo. Utvalget, som har arbeidet siden 1988 under ledelse av prost Trond
Bakkevig, presenterer en rekke forslag for ny ordning av Den norske kirke, men understreker
at en ny ordning må sikre kontinuitet.
10
Per Oskar Kjølaas (53) vigsles til biskop i Nord-Hålogaland bispedømme. H M Kong Harald
og kirkeministerer Valgerd Svarstad Haugland rer til stede i en fullsatt Tromsø domkirke.
Bispemøtets preses, biskop Odd Bondevik forretter vigslingen. Den nye biskopen bruker også
nordsamisk i sin preken, og kvensk synliggjøres for første gang i tekstlesning ved en
bispevigsling.
13
Innstillingen fra Kirkerådet kirke/stat-utvalg sendes på en bred kirkelig høring til 1800
instanser sammen med et høringsnotat. Instansene er menighetsråd, kirkelige fellesråd,
bispedømmeråd, biskopene, prostene, kirkelige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner,
kirkelige utdanningsinstitusjoner, og frivillige kristelige organisasjoner. Tros- og
livssynssamfunn som Den norske kirke samarbeider med, får utredningen til orientering. Før
utsendelsen endrer Kirkerådet den varslede høringsfristen fra 21. juni til 2. september.
23
Borg biskop Ole Chr. Kvarme og generalsekretær Stig Utnem i Mellomkirkelig råd reiser til
Jerusalem for å feire palmesøndag sammen med kristne menigheter i Betlehemsområdet. Der
møter de også president Arafat og representanter for den israelske regjeringen. Reisen er
kommet i stand på kort varsel i solidaritet med de kristne kirkene i Midt-Østen.
27
45 prosent av de spurte i en MMI-meningsmåling sier at de har stor eller ganske stor tiltro til
Den norske kirke.

APRIL 2002
10
På bakgrunn av nominasjonene til bispedømmerådsvalget retter Kirkerådets nemnd for
ungdomsspørsmål kritikk mot manglende vilje til å inkludere ungdom. Listene som skal
inneholde 20 leke kandidater, viser at fem av de 11 bispedømmene har færre enn to
kandidater under 30 år.
22
Forstanderskapet på Menighetsfakultetet gir lærerne full forsknings- og ytringsfrihet. Styret
blir det sentrale og ansvarlige organ ved institusjonen.

MAI 2002
2
Tunsberg bispedømmeråd nominerer følgende fem kandidater til ny biskop i Tunsberg etter
Sigurd Osberg: Kapellan Laila Riksaasen Dahl, Nittedal, residerende kapellan Morten
Fleischer, Fåberg, fungerende prost Torstein Lalim, Bragernes, residerende kapellan Berit
Lånke, Bakklandet, og kirkerådsdirektør Erling J. Pettersen, Oslo.
7
Mellomkirkelig råd kommer på sitt møte i Oslo med en Midtøsten-uttalelse der det tas til orde
for at det palestinske folk må få sin egen stat med anerkjente grenser. Både for det israelske
og det palestinske folk er trygghet innenfor anerkjente grenser en forutsetning for et
likeverdig forhold hvor begge kan yte sitt bidrag til fred og forsoning, heter det i uttalelsen på
bakgrunn av en opptrapping av konflikten mellom Israel og de palestinske
selvstyremyndighetene.
27
Bibelprisen for 2002 går til komponist Egil Hovland og familien Sigmund og Ingjerd Evensen
med barn. Hovland får prisen for sitt arbeid med å sette musikk til bibelske tekster, mens
familen Eriksen får prisen som en påskjønnelse for langvarig innsats innen bibeloversettelse
på Papua Ny-Guinea.. Bibelprisen består av et eksemplar av Olavsbibelen og et originalblad
av en 15-1600-tallsbibel.
28
De 11 biskopene i Den norske kirke velger Nidaros biskop Finn Wagle til preses for fire år fra
1.oktober. Han overtar etter Møre biskop Odd Bondevik. Bjørgvin biskop Ole D. Hagesæther
velges til visepreses og Hamar biskop Rosemarie Køhn til det tredje medlem av Bispemøtets
arbeidsutvalg.
29
De norske biskopenes Sellafield-opprop til Den engelsk kirke overrekkes i en budstikke i
kirkens hovedkvarter i London av en kurer fra Kirkens informasjonstjeneste. Bustikka med
oppropet har vandret fra bispedømme til bispedømme langs kysten, etter at Sør-Hålogaland
biskop Øystein Larsen satte den i bevegelse. Utslippene fra atomgjenvinningsanlegget i
Sellafield i Nord-England er blitt en viktig internasjonal miljøsak.

JUNI 2002
1
Misjonshøgskolen i Stavanger får doktorgradsrett i teologi.

10
Dr. theol. Olav Fykse Tveit (41), Ås, tilsettes i en åremålsstilling som generalsekretær i
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke fra 1.september. Det var sju søkere til stillingen.
Fykse Tveit etterfølger Stig Utnem, som har sittet i to åremålsperioder.

23
Ungdommens Kirkemøte samlet i Oslo beklager at ungdom ikke har vært sterkere representert
i kirke/stat-prosessen hittil. Møtet sender brev til regjeringen der det bes om representasjon i
det kommende regjeringsoppnevnte kirke/stat-utvalget. Delegatene på Ungdommens
Kirkemøte blir orientert om religionsdialog under et besøk i Islamic Cultural Center på
Grønland i Oslo.

JULI 2002
10
Et flertall på Frikirkens synodemøte vil utrede spørsmålet om bruk av kvinnelige prester.

AUGUST 2002
12
Menighetsprest Per Arne Dahl får flest stemmer i første runde ved avstemningen til ny biskop
i Tunsberg etter Sigurd Osberg. Menighetsprest Per Arne Dahl får 117 stemmer som
førstekandidat og 213 stemmer totalt, mens sokneprest Laila Riksaasen Dahl får 88
førstestemmer og 201 stemmer totalt. På de neste plassene kommer kirkerådsdirektør Erling J.
Pettersen med 51 førstestemmer og 186 stemmer totalt. Videre følger fungerende prost
Torstein Lalim, generalsekretær Helen Bjørnøy, presteforeningsleder Morten Fleischer og
prosjektleder Berit Lånke. Per Arne Dahl og Bjørnøy var ikke nominert av bispedømmerådet.
18
Samråd på Kirkens Grunn legges ned etter 11 års virksomhet.

SEPTEMBER 2002
2
Høringsfristen til innstillingen fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg går ut. De 1400 innkomne
høringsuttalelsene legges i sin helhet ut på Den norske kirkes nettsted www.kirken.no
3
Mellomkirkelig råd uttrykker i en uttalelse fra sitt møte i Oslo bekymring for signalene om et
nært forestående militært angrep på Irak.
7
Kirkerådet setter sokneprest Laila Riksaasen Dahl på førsteplass ved bispevalget i Tunsberg,
mens kirkerådsdirektør Erling J. Pettersen settes på andreplass og menighetsprest Per Arne
Dahl på tredjeplass.
17
Fire nye medlemskirker tas opp i Det Lutherske Verdensforbund på rådsmøtet i Wittenberg i
Tyskland, slik at tallet på medlemskirker nå er 136. Det vedtas uttalelser mot omskjæring av
kvinner og mot diskriminering av på grunn av plassering i et sosialt hieraki (kastevesen).

20
Sokneprest Laila Riksaasen Dahl utnevnes til biskop i Tunsberg bispedømme.

OKTOBER 2002
2
Etter anmodning fra biskop Odd Bondevik i Møre bispedømme vedtar Den norske kirkes
lærenemnd å realitetsbehandle spørsmålet om skriftforståelse og skriftbruk med særlig
henblikk på homofilisaken.
2
Sammenfatningen av den store høringen etter innstillingen fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg
legges fram. 83 prosent av menighetsrådene har deltatt i høringen, og et stort flertall av
høringsinstansene mener det bør arbeides videre med reformer av Den norske kirkes
organisering. Noe under halvparten (41 prosent) går imidlertid imot flertallsforslag fra
utvalget om en nyordning mellom kirke og stat.
3
I forslaget til statsbudsjett for 2003 foreslås det 5 millioner kroner til en styrking av
dåpsopplæringen i Den norske kirke. Det foreslås et lavere statlig tilskudd til drift av de
kirkelige fellesrådene enn i 2002, og regjeringen fortsetter med å budsjettere med midler fra
Opplysningsvesenets fond for å dekke kontingenter til økumeniske organisasjoner som Den
norske kirke er medlem av.
10
Ny bønnebok for Den norske kirke og nye utgaver av Norsk Salmebok presenteres av Verbum
forlag under en pressekonferanse i Oslo. Bønneboken er tilpasset vår tid og våre
livserfaringer, og inngår i alle salmebokutgaver. Salmeboken kommer i en smalere
tekstutgave med verselinjer.
10–13
Kirkefagmessen Kirke 2002 holdes på Hellerudsletta i Skedsmo utenfor Oslo.
11
Stortingsmelding nr. 7–2002 ”Trusopplæring i ei ny tid. Om reform om dåpsopplæringa i Den
norske kyrkja” legges fram av kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland på en
pressekonferanse under kirkefagmessen Kirke 2002. Meldingen legger opp til at det bevilges
250 millioner kroner til dåpsopplæring over en 10-årsperiode. Omfanger er 315 timer i
alderen 0-18 år. Etter 5 år skal forsøksperioden evalueres.
11
Dåpsopplæringsprisen 2002 tildeles Kirkens 6-årsklubb i Byåsen menighet i Trondheim. Det
er Institutt for Kristen Oppseding som tildeler prisen, som er på 10.000 kroner. Utdelingen
skjer på Kirkefagmessen Kirke 2002.
11
Landsstyret i Normisjon sier ja til kvinnelige prester.

21
Det nyskapende kursopplegget ”Hvor er Liv og Per Annerledes i morgen?” lanseres. Det er
utviklet av Kirkerådet og Frikirkelig studieforbund og tar sikte på å motivere, inspirere og
veilede om tilrettelegging for funksjonshemmede i menigheter og kristelige organisasjoner.

NOVEMBER 2002
4–9
Kirkemøtet i Bergen tar ikke stilling til hovedspørsmålet om endrede relasjoner mellom kirke
og stat, men vedtar enstemmig at Den norske kirke arbeider videre med en rekke konkrete
reformer som ikke krever et skille mellom stat og kirke. Satsing på dåpsopplæring er
hovedtema i taler både av Kongen, kirkeministeren og kirkerådsdirektøren. Kirkemøtet vedtar
ny alternativ gravferdsliturgi.
6
Tidligere sjefredaktør Thor Bjarne Bore (64), Stavanger, velges til ny leder i Kirkerådet med
55 stemmer mot Gunvor Kongsviks 28 stemmer. Kongsvik har vært Kirkerådets leder fra
1998. Prost Ingrid Vad Nilsen (45), Kongsvinger, velges til ny leder i Mellomkirkelig råd med
68 stemmer, mens domprost Tor Berger Jørgensen får 16 stemmer. Vad Nilsen overtar etter
Tormod Engelsviken, som ikke ønsker gjenvalg. Økonomisjef Oddvar Andersen (47),
Steinkjer, velges til leder i Samisk kirkeråd uten motkandidat. Han etterfølger Ole Mathis
Hetta som ikke stiller til gjenvalg.
11–12
20 representanter for det religiøse Europa er samlet til et historisk møte i Oslo, der de danner
et permanent råd for europeiske religionsledere. Initiativet er tatt av World Conference on
Religion and Peace. Biskop Gunnar Stålsett er vert for møtet.
13
Norges kristne råd markerer sitt 10 års jubileum ved et festmøte på Menighetsfakultetet i
Oslo. Erkebiskop Anastasios fra Den ortodokse kirke i Albania er æresgjest.
18
Professor Ola Tjørhom ved Misjonshøgskolen i Stavanger meddeler at han konverterer fra
Den norske kirke til Den katolske kirke. Det vedtas senere at han får fortsette som lærer ved
skolen selv om han har konvertert.
19
Biskop Gunnar Stålsett og kirkerådsdirektør Erling J. Pettersen møter Stortingets kirkekomite
og framlegger Kirkemøtets bekymring for Den norske kirkes økonomiske situasjon. Fra
komitehold uttrykkes det bekymring for situasjonen og ønske om å komme kirken i møte.
21
Biskop Øystein Larsen i Sør-Hålogaland signaliserer at han er kommet til at homofilt
samlevende kan inneha vigslede stillinger i Den norske kirke.
21
Ved utdelingen av IT-bransjens prestisjetunge Rosingprisen 2002, er Kirkens

informasjonstjeneste nominert for Den norske kirkes nettsider www.kirken.no. Nominasjonen
er i klassen ”Rosings Anvenderpris” som gjelder helheten i brukerverdien av et nettsted.
29.11–3.12
En bred norsk kirkedelegasjon i regi av Norges kristne råd besøker Israel og de palestinske
områdene. I en fellesuttalelse beskriver de etterpå den desperate situasjonen for den
palestinske befolkningen og slår fast at ”ingen forståelse av Bibelens løfter kan legitimere at
urett blir begått”. Delegasjonen har representanter fra Den ortodokse kirke, Den katolske
kirke, Den norske kirke, Frikirken, Metodistkirken, Baptistsamfunnet, Frikirkerådet, Kirkens
Nødhjelp, Israelsmisjonen, og Norges KFUK-M.

DESEMBER 2002
1
Sigurd Osberg går av med pensjon fra embetet som biskop i Tunsberg.
1
Landsrådet i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag drøfter bruk av kvinnelige
prester og setter ned en komite for å belyse saken.
10
Det holdes gudstjeneste i Oslo domkirke i regi av Baptistsamfunnet, Norges kristne råd og
Den norske kirke i anledning Nobels Fredspris til Jimmy Carter. Fredsorganisasjoner og andre
tros- og livssynssamfunn er også med på et etterfølgende torgmøte og fakkeltog til Grand
hotel for å hylle fredsprisvinneren.
15
Arbeidsutvalgene i Bispemøtet og Kirkerådet oppfordrer i en fellesuttalelse regjeringen til å
bedre den fortvilte kirkeøkonomien. Kirker stenges, medarbeidere sies opp, og vedlikehold av
kirker og gravplasser forsømmes, fremgår det av krisemeldinger fra over hundre av landets
435 kirkelige fellesråd.

