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Fullt navn: Ivar Braut
Fødselsdato: 28.februar 1956
Adresse: Nesttuntræet 1, 5221 Nesttun
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Nåværende stilling: Sokneprest i Birkeland menighet, Fana prosti i Bjørgvin
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Ordinasjonssted: Gand kirke, biskop Sigurd Lunde
UTDANNING

Årstall

Studium

Studiested

1980 I

Cand.theol

MF

1981 I

Praktikum

MF

ANDRE KURS OG ANNEN FAGKOMPETANSE MED RELEVANS FOR BISPETJENESTEN

Fullført utdanningen «Spesialkompetanse for praktisk prestetjeneste» (SPP) i 2004 med teoretisk del
(SPP 3), Pastoral lederutdanning (PLU) og Kristen spiritualitet og retreat (KSR)
Kurset «Impulser fra Tyskland» ved TF 2008
Studieopphold systematisk teologi Augustana Hochschule, Tyskland, 1979
Studieprosjekt luthersk teologi, Bjørgvin bispedømme i samarb. m VID 2015-16
ARBEIDSERFARING

Årstall

Stillingsbetegnelse

Arbeidsgiver

1981-82

Prest (vikar) Søndre Skøyen, Oslo, Indremisjonsselskapet og Oslo bispedømme

1982-87

Kapellan Fossum på Stovner, Oslo bispedømme

1988-91

Lærer teologiske fag Bibelskolen i Grimstad, Indremisjonsselskapet

1991-93

Kapellan Ilen menighet, Trondheim, Nidaros bispedømme

1994-2000

Sokneprest Stord og prost i Sunnhordland, Bjørgvin bispedømme

2000-

Sokneprest Birkeland menighet, Bergen, Bjørgvin bispedømme

RELEVANTE VERV

Årstall

Verv/rolle

Kommentar

1992-93

Medlem PFs liturgiske nemnd

1995-2000

Medlem Moster kyrkjehistoriske senter

2000-2011

Samarbeidsrådet Menighet og Misjon Bjørgvin Repr fra bispedømmet

2000-2008

Repr.skapet Kirkens Bymisjon Bergen

«

2005-2011

Varamedlem Bjørgvin bispedømmeråd

Geistlig repr

2011-

Medlem Bjørgvin bdr

«

2012-

Medlem Kirkerådet

«

VIKTIGE PUBLIKASJONER (EVT.)

Art. «Stillhet – bibeltekster og systematisk-teologisk drøfting», Luthersk Kirketidende nr.18/2004
Art. «Etikk og politikk» i Magerøy: Kristen i verden 1992
Noen artikler i Vårt Land, senest «Trossamfunn ikke dekkende» (om folkekirken) 2015
SPRÅK

Engelsk og tysk alminnelig bra
ANDRE OPPLYSNINGER, PROSJEKTER E.L.

En del radioandakter NRK, radiogudstjenester, TV-gudstjenester NRK

Bispenominasjon i Stavanger
svar på spørsmål

Svarene skal til sammen ikke være lengre enn tre A4-sider, med den skriftstørrelsen og formateringen
som nå ligger i dokumentet.

NAVN: IVAR BRAUT
1. HVA GIR DEG LYST TIL Å BLI BISKOP I STAVANGER BISPEDØMME?

Det motiverer å leve midt i et bispedømme preget av engasjement og nytenkning. Jeg har et ønske
om å være med på å prege dette aktive livet med kirkens evangelisk-lutherske forkynnelse og
kristendomsforståelse. For meg er det motiverende å være biskop i en folkekirke der ennå så mye
trosbekjennelse og tjeneste kan vokse fram. Jeg kjenner gleden over å oppleve livet i menighetene og
samtidig forhåpningen om å kunne oppmuntre menigheter og medarbeidere, også når det går i
motbakke.
2. HVORDAN VIL DU KARAKTERISERE DEG SELV SOM PERSON?

Jeg er sindig og langsiktig og tenker brede perspektiv. Humor, selvironi og humør er viktig for meg
selv! Jeg er stødig, seriøs og utholdende, og samtidig følsom og lettrørt til sine tider. Realistisk inntil
det kjedelige, men også begeistret. Jeg er arbeidsglad, har god kapasitet og jeg trenger folk rundt
meg. Lyttende og lydhør. Og opptatt av løsninger, noen ganger litt for raskt.
3. HVILKET KJENNSKAP HAR DU TIL BISPEDØMMET OG DE KRISTNE OG KULTURELLE
TRADISJONENE HER?

Stavanger bispedømme og kulturen i Rogaland kjenner jeg godt fra oppveksten på Sandnes. Senere
har jeg holdt kontakten hele livet gjennom slekt og venner. Dermed har jeg vært på gudstjenester i
bispedømmet mange ganger hvert år. Indirekte hadde jeg nærkontakt med bispedømmet da jeg var
prost i grenseområdene – i Sunnhordland. Jeg tror ellers det er viktig å ha med seg at det også i det
kirkelige landskapet er mange ulike kulturer som på forskjellig og verdifull måte er preget av
kristentroen.
4. BESKRIV KORT DIN TEOLOGISKE PROFIL OG DITT STÅSTED I DEN NORSKE KIRKE?

Jeg oppfatter meg og blir omtalt som moderat konservativ. Det betyr at jeg har en klassisk
kristendomsforståelse forstått som tydelig evangelisk-luthersk. For meg er forkynnelsen til frelse ved
Jesus helt avgjørende for kirken. Ut fra dette søker jeg samhold og kompromiss for sammen å bygge
kirke. Kirkepolitisk er jeg en klar forkjemper for folkekirken med rom og respekt for den skjulte tro.
5. HVA ER KJERNEN I DIN FORKYNNELSE?

Den treenige Gud har i sin nåde møtt oss i Jesus Kristus og kaller til tro, det vil si å komme hjem der vi
hører til. Rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus Kristus alene er ankerfestet i min teologi og
forkynnelse.
Kjernen i min forkynnelse er preget av en overbevisning om at trosartiklene hører sammen: Jeg har
stor sans for læreforkynnelsen og ser at det også hos voksne er behov for trosopplæring. På
prekestolen har jeg nok for egen del mer av evangelisten i meg.
Jeg vil forkynne frimodig til tro og tjeneste i tro til at Guds hellige ånd kaller og skaper tro, og så tar
Gud seg av også de evige spørsmålene.
6. HVA ER KIRKENS HOVEDUTFORDRINGER I DAG, OG I TIDEN FRAMOVER, SLIK DU SER DET?

La frelsen i Jesus være hovedsak viktigere enn alt annet.
Se helheten i skapelsesteologi og frelsesteologi som slett ikke skal spilles ut mot hverandre, men
holdes sammen.
Våge anstøtet ved å være tydelig kristen og Jesus-fokusert.
Våge å være upopulær når det trengs.
Gi gode grunner for la sine barn bli døpt.
Konsolidere trosopplæringen med sentralt innhold.
Profilere Den norske kirke både som selvstendig trossamfunn, men også som «Norges folkekirke»
med et særegent ansvar for å være en landsdekkende kirke for alle, også for de mange uten en klar
trosbekjennelse.
Se til at de store omorganiseringene i 2017- og 2020-prosessene sikrer gode vilkår for
lokalmenighetene og ansatte, blant annet at organiseringen blir effektiv og enklere og at
arbeidstakerne er stolte og trygge.
7. HVILKE VISJONER HAR DU FOR STAVANGER BISPEDØMME OG DEN NORSKE KIRKE
FRAMOVER?

Stavanger bispedømme sin visjon er: «At kirken i ord og gjerning vitner om Jesus Kristus ved å være
bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende». Det er en klar og utfordrende visjon.
Jeg ser for meg levende lokalmenigheter som oppleves som et åndelig hjem med gudstjenesten som
den sentrale samlingen om ordet, dåpen og nattverden.
Så har jeg den visjonen at vi som folkekirke er aldeles tydelige på Jesus-bekjennelsen og at vi samtidig
framstår som en solidarisk, diakonal bevegelse i samfunnslivet.
Derfor trenger vi som kirke samhold og gjensidig «framsnakk» tross uenighet.
8. HVA ER DIN FORSTÅELSE AV BISKOPENS ROLLE I KIRKEN?

En dynamisk utformet tilsynsoppgave slik det er uttrykt i tjenesteordningen for biskoper: « - ta vare
på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare enheten i Guds
kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og medarbeidere.-« Dette
skjer grunnleggende gjennom forkynnelse og sakramentforvaltning.

Det betyr framfor alt oppmuntring og støtte, også overfor dem som til vanlig får lite oppmerksomhet.
Tilsyn betyr også å holde fast, både med hensyn til lære, liturgi og kirkens ordninger.
Som arbeidsgiver for prestene er det nødvendig med en klar rolleforståelse i forhold til
bispedømmets administrasjon.
9. HVA VIL DU LEGGE MEST VEKT PÅ FOR Å IVARETA BISKOPENS ROLLE SOM KIRKELIG LEDER
MED TILSYNSANSVAR I BISPEDØMMET?

Jeg tenker at en biskop skal være samlende, tydelig, tilgjengelig og lyttende.
En basis for tjenesten for meg er at jeg selv og medarbeiderne ofte er i bønn og at vi er stille for Gud.
Forkynnelsen er det aller viktigste stedet for utøvelse av kirkelig lederskap og tilsyn.
Visitasene er svært viktige anledninger både for biskop og menighet. Her er det viktig at biskopen
midt i oppmuntringen gir en sann tilbakemelding på situasjonen, men også at menighetene blir
verdsatt for det særpreget de har.
Samtidig som det er biskopen som har tilsynsansvaret, er det sentralt i biskopens arbeidsmåte å lede
gjennom prostene. Det betyr igjen at prostene får anledning til å gjøre det viktigste først i sin
tjeneste, nemlig åndelig lederskap og møtet med menigheter og medarbeidere.
10. HVORDAN VIL DU SOM BISKOP I STAVANGER BISPEDØMME IVARETA DET TEOLOGISKE
MANGFOLDET I BISPEDØMMET?

For å leve i mangfoldet må også en biskop være klar på egne standpunkt og ut fra det tåle uenighet.
Det handler dermed om å respektere og verdsette mangfoldet. Det betyr å se på mangfold som en
ressurs - ikke et problem - og som viktig for at flere opplever at «det er også min kirke».
Konservative – særlig blant lekfolket - har det trolig tyngst akkurat nå, men alle parter trenger
forståelse og ryggdekning. Dette skal avspeile seg blant annet i at medarbeidere fra ulike leirer blir
lyttet til og har lik mulighet til stillinger.
Mangfoldet ivaretas også ved at det ikke pålegges munnkurv for kontroversielle standpunkt, men
samtidig ved at det blir bedt om en redelig uenighetskultur der en omtaler hverandre i respekt som
kristne søsken.
11. HVORDAN FORHOLDER DU DEG TIL AT DET I DEN NORSKE KIRKE ER TO SYN PÅ KIRKELIG
VIGSEL AV LIKEKJØNNEDE, OG HVORDAN VIL DU SOM BISKOP FORHOLDE DEG TIL DEM SOM
IKKE HAR SAMME SYN SOM DEG?

Framfor alt er dette utfordrende for dem det særlig angår og som har fått sitt samliv debattert år
etter år. For hele kirken er det en utfordring å leve med to syn som viser seg i lære, forkynnelse,
undervisning og snart i liturgiske ordninger. Men det er ikke umulig, og vi har alle et ansvar for å
forholde oss til realitetene.
Dette betyr at konservativ og liberal fløy og mellomstandpunktene skal møte respekt og forståelse,
ikke latterliggjøring eller fortielse.
Mitt eget syn har endret seg noe de siste årene ved at jeg aksepterer det forpliktende likekjønnede
samlivet som forenlig med kristent liv. Men ekteskapet er etter mitt syn i kirkelig liturgi bare for én

kvinne og én mann. Imidlertid støtter jeg Kirkemøtets flertallsvedtak som jeg mener bygger bro
mellom konservative og liberale og der flere fløyer har kommet hverandre i møte.
Snart vil likekjønnet vigsel bli innført, til glede for noen og til sorg for andre. Jeg vil støtte
medarbeidere som ser det rett å vie, og jeg vil forsvare vedtaket i Kirkemøtet som «fastslår at prester
har frihet til å velge om de vil foreta vigsel – « (pkt.6) . Videre er det forutsatt at «begge syn på
likekjønnet ekteskap kan – gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning
og forkynnelse.» (pkt.2)
12. HVA KAN DU MED DIN KOMPETANSE TILFØRE BISPEKOLLEGIET OG BISPEMØTET?

Jeg har vært menighetsprest hele yrkeslivet i Oslo, Nidaros og Bjørgvin og kjenner hverdag og helg i
menighetene.
Som medlem av Kirkerådet fra 2012 og er jeg vel kjent med de sentralkirkelige oppgaver og
arbeidsmåter.
Jeg vil være allrounderen som kjenner mye av spennet i kirkelivet fra praktisk prestearbeid.
13. HVA VIL VÆRE DITT SÆRLIGE BIDRAG INN I BISPETJENESTEN I STAVANGER BISPEDØMME?

At jeg kjenner bispedømmet og er glad i folket her. Samtidig er det neppe et minus at jeg har avstand
og uavhengighet ved at jeg aldri har hatt stilling i Stavanger bispedømme. Og så tror jeg at kan være
en samlende biskop som bidrar til at medarbeidere med glede sier: Vi er ikke enige om alt, men vi vil
stå sammen og «i ord og gjerning vitne om Jesus Kristus».

