OLAV ØYGARD

Født: 29.07.1956
Gift
Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke

Nåværende stilling:
Prost i Alta prosti

Utdanning:
Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet
Praktisk teologisk eksamen avlagt høsten 1981 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Etter- og videreutdanning:
Pastoral klinisk utdanning, fullført 1989
1991: Gjennomført bispemøtets sokneprest-kurs (SPK)

Samisk semesteremne, fullført ved Universitetet i Tromsø 1993
1996: Menighetspedagogisk etterutdanning (MPE)
1998: Foreldremekling ved separasjon (arrangert av Par og samlivsinstituttet)
Arbeidsveilederutdanning, fullført 2002
Pastoral lederutvikling, fullført ved Menighetsfakultetet 2009
2014: Med Paulus fra Makedonia og hjem igjen. 20 poengs kurs for prester ved
Misjonshøgskolen

Arbeidspraksis:
01/08/81 - 24/04/85: Skoleungdomsprest i Finnmark
01/09/83 - 15/06/84: Vikarprest i Kautokeino
25/04/85 - 01/06/91: Sokneprest i Sør-Varanger
15/08/85 – 01/06/91 Bistilling i konsulentteam ved Familievernkontoret i Kirkenes
02/06/91 - 28/02/06: Kapellan I i Alta
27/03/08 - 01/04/09: Rådgiver ved familievernkontoret i Alta, Bufetat.
01/03/06 – 1/7-11: Sokneprest i Alta (permisjon 27/3-08 – 1 /4-09)

Tillitsverv – engasjement:
1990-1998:

Medlem Nord-Hålogaland bispedømmeråd (en del av disse årene: nestleder)

1996-2008:

Styremedlem i Nord-Norges diakonistiftelse

2001-2004:

Rådsmedlem Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet

2002-2007:

Medlem Nord-samisk liturgiutvalg. De siste årene leder i utvalget.

2008-2014:

Medlem, de siste årene leder i områdeutvalg for NMS i Finnmark

Publikasjoner:
Artikkel i Tidsskrift for sjelesorg 1990, oppgave fra pastoralklinisk utdanning.

Internasjonal og økumenisk erfaring:
Som en del av vervet i Nord-Norges diakonistiftelse satt jeg i Council i Impact, fra ca 20022008 (litt usikker på når jeg begynte der). Impact er et samarbeidsorgan for diakonale
organisasjoner knyttet til lutherske kirker i Storbritannia, USA og Tyskland (Nord-Norges
diakonistiftelse var med her i noen år). Man driver med arbeid blant funksjonshemmede i
bl.a. Russland, Romania, Kenya, Tanzania, Den dominikanske republikk.

Spørsmål til kandidaten
1.

Hva er etter din oppfatning biskopens viktigste oppgave?

Biskopens tilsyn med prester, andre ansatte og menigheter er helt sentralt.
Arbeidsgiveransvaret for prester, og dermed ledelse av prestetjenesten står også sentralt –
helt til denne oppgaven eventuelt blir overtatt av andre organer.
Biskopen er en sentral kirkeleder både i bispedømmet og nasjonalt. Læreansvaret er svært
viktig. Biskopene har et stort ansvar i å se til at Guds ord forkynnes og formidles i tråd med
skrift og bekjennelse. Samtidig er bispeembetet et enhetens embete. Biskopens bidrag for å
holde kirken samlet har stor betydning, og samtidig må biskopen arbeide for stadig bedre
relasjoner med andre kirker, både nasjonalt og internasjonalt.
2.

Hva er kirkens hovedutfordring i dag, og i tiden framover, slik du ser det?

Stor utfordring å være folkekirke i møte med et pluralistisk og sekularisert samfunn: å ha
respekt for menneskers ulike tro, og samtidig være frimodig på vegne av evangeliet. Det er
helt avgjørende for kirkens fremtid at den kommer fram til barn og unge med sitt budskap.

3.
Hva vil du legge mest vekt på for å ivareta biskopens rolle som åndelig leder i
bispedømmet?
Jeg har behov for selv å leve nær Gud i tilbedelse, gudstjenesteliv og Guds ord. Jeg vil legge
vekt på kontakt med menighetene i ulike sammenhenger. Gudstjenesten er et sentralt sted
for menneskers åndelige liv.
Samtidig legger jeg vekt på at dette lederskapet også skal utøves gjennom medarbeidere
både ved bispedømmekontoret og prostene. Biskopens uttalelse i ulike saker og avgjørelser i
saker som skal behandles av biskopen er også viktige sider ved ledelsen.

4.

Hva er kjernen i din forkynnelse av Guds ord?

Jeg ønsker å sta fram med en forkynnelse som er Kristus-sentrert. Samtidig er jeg opptatt av
både skapelsesteologi og av Åndens gjerning. Vårt samfunns overforbruk av ressursene blir
nok ofte trukket fram i min forkynnelse. Jeg er opptatt av å ha en forkynnelse som oppleves
å være nær menneskers dagligliv.

5.
Hvilke visjoner har du for Nord-Hålogaland bispedømme og Den norske kirke
framover?
Jeg har visjoner om at vi fortsatt skal være en folkekirke som når mange. Jeg er opptatt av at
alle mennesker skal få høre til i kirken. Ulike funksjonsnivå, språk eller kulturer må ikke være
noe hinder. Samtidig har jeg også visjoner om at kirken skal være misjonerende, for jeg
mener at det hører med til det å være en sann kirke at den driver med misjon.

6.
Hva vil være ditt særlige bidrag inn i bispetjenesten i Nord-Hålogaland
bispedømme?
Jeg tror om meg selv at jeg kommuniserer godt med mennesker i ulike sammenhenger. Jeg
håper at jeg kan bidra til å holde kirken sammen, og at mange skal få oppleve Guds
kjærlighet i møte med kirken.

7.
Hvordan vil du som biskop i Nord-Hålogaland bispedømme ivareta det teologiske
mangfoldet i bispedømmet?
Jeg er opptatt av at vi må vise respekt for ulike syn på forskjellige spørsmål.
Jeg understreker ofte at det er ikke de rette meningene som forener oss i kirken, men det er
troen på Jesus Kristus. Man blir ikke frelst av å ha de rette meningene, men av å tro på Jesus.
Bispemøtet har uttalt at homofilisaken ikke er kirkesplittende. Det er gjennom praksis og
holdninger man viser at man mener alvor med en slik uttalelse.

8.

Beskriv kort din teologiske profil og ditt ståsted i Den norske kirke.

Jeg er vel en «alminnelig MF-teolog» som tror om meg selv at jeg er omtrent midt i kirken
med min teologi. Jeg er opptatt av å understreke at vår religion er knyttet til troen på visse
historiske hendelser, først og fremst Jesu død og oppstandelse. Hvis vi ikke tror at dette har
skjedd, blir troen meningsløs.
Jeg tror så absolutt at Bibelen gir oss hjelp også i etiske spørsmål, men innser at det er
vanskelig å gi konkrete etiske råd i en tid som er så annerledes enn tiden da den bibelske
åpenbaring ble gitt.
Jeg har et sterkt engasjement i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming. Når
menighetene integrerer psykisk utviklingshemmede på en god måte, bidrar dette til å styrke

et menneskesyn som gir mennesket verdi fordi det er skapt av Gud og til fellesskap med
ham, og ikke av hva mennesket er i stand til å utføre.
9.

Hvordan vil du karakterisere deg som person?

Jeg har stort sett godt humør. Spøker mye. Jeg mener om meg selv at jeg er utadvendt og
omgjengelig. Jeg trives sammen med mennesker.
Jeg kan være god til å lytte – og jeg lar meg påvirke av det som blir formidlet til meg.
Jeg har rimelig god arbeidskapasitet, men setter også pris på å ha rom for samvær med
familie og fritidsaktiviteter. Jeg er veldig glad i friluftsliv.

10.

Ditt kjennskap til landsdelen.

Jeg har bodd i Finnmark det meste av livet, og mener at jeg kjenner fylket svært godt. Jeg har
aldri bodd i Troms, men har vært mye der, særlig i Tromsø. Jeg synes nok at jeg kjenner
Troms fylke også rimelig godt.
Jeg har levd og lever i nær kontakt med samisk kultur, og mener å ha god kjennskap til
samisk kultur og ikke minst samisk kirkeliv. Mitt arbeid med samisk liturgi har betydd mye i
denne sammenheng.

11.
Samisk og kvensk språk og kultur er en del av Nord-Hålogaland bispedømme. Hvilke
tanker gjør du deg om dette?
Samisk og kvensk kirkeliv er blant satsingsområdene i bispedømmet. De siste årene har
kvensk kirkeliv utviklet seg mye, og blitt et vesentlig bidrag i en del områder i bispedømmet.
Dette er en fin utvikling som jeg håper kan stimuleres og utvikles ytterligere.
Samene er et urfolk, og bispedømmet har et særskilt ansvar for det kirkelige arbeidet blant
nordsamer. Kirken har en spesiell forpliktelse i sitt arbeid blant samer i forvaltningsområdet
for samelovens språkregler.
For at samisk og kvensk kirkeliv skal kunne leve videre, er det nødvendig at språkene blir
brukt aktivt. Jeg tror det viktigste bidraget her er at det blir mer normalt å bruke kvensk og
samisk språk i de vanlige gudstjenestene. Vi har en stor utfordring nå med å sørge for at de
ansatte får bedre kompetanse i samisk og kvensk. Når det gjelder samisk er dette et
selvfølgelig krav i Indre Finnmark prosti, men jeg skulle ønske at samisk ble brukt mer aktivt
også ellers i bispedømmet.

