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Bispenominasjon i Stavanger 
CURRICULUM VITAE  

NAVN: HELGE S. GAARD  
PERSONLIGE OPPLYSNINGER  

Fullt navn:     Helge Sylfest Gaard  

Fødselsdato:     25.okt 1958  

Adresse:     Skaffevegen 26, 4262 Avaldsnes  

Mobiltelefon:     95 93 76 66    E-post: prosten@karmoykirken.no   

   

Nåværende stilling:    Prost   

Ordinasjonsdato:   24.febr 1985    Ordinasjonssted: Olavskirken på Avaldsnes  

UTDANNING     

Årstall   Studium      Studiested          

1984    Cand.theol      Misjonshøgskolen        

 

ANDRE KURS OG ANNEN FAGKOMPETANSE MED RELEVANS FOR BISPETJENESTEN  

- Nasjonalt prostekurs                   2015-16  

- Brant det ikke i våre hjerter, forkynnerutdanning Stavanger bispedømme/MF    2015  

- Folkekirke i forandring Stavanger bispedømmeråd/KA -3 dagers kurs endringsledelse      2014  

- Studietur til Israel med refleksjonsnotat 5 studiepoeng Stavanger 
bispedømmeråd/MF    

2013  

- Sammen om å lede del 1 og 2 proster og kirkeverger KA/Stavanger bispedømmeråd   2009 / 2012  

- Arbeidsveiledning for proster i Stavanger bispedømme      kontinuerlig fra   2010-  

- Gjennomført på utviklingsprogram for proster (UPP)          2008-09  

- Grunnopplæring i Arbeidsmiljø – HMS for DnK (40 timer og 15 timer)       2006/2008  

- Arbeidsveilederutdanning (AVU)               2005   

med oppgave:”Arbeidsveiledning – personalutvikling og personaloppfølging av kirkens ansatte”  2005  
- PREP – veileder (godkjent veileder fra Samlivssenteret på Modum Bad)      2005  
- Studieturer med bispedømmet til Israel, Egypt, Roma og Sør-Afrika       1997-2006  
- Studietur til Chicago til lutherske kirker og Willow Creek, menighetsutvikling. Stvgr bdr.  1996  



ARBEIDSERFARING  

Årstall   Stillingsbetegnelse      Arbeidsgiver  

2006- Prost i Karmøy        Stavanger bispedømmeråd  
2006-11   Sokneprest Avaldsnes (samtidig som prost i Karmøy)   

2000-06   Kapellan i Tysvær prestegjeld    Stavanger bispedømmeråd  

1998-2000  Representant for NMS på Madagaskar   Det norske misjonsselskap (NMS)  

1995-98   Kapellan i Tysvær prestegjeld    Stavanger bispedømmeråd  

1994-95   Menighetsprest i Tysvær     Tysvær kyrkjelege fellesråd      

1988-94   Misjonsprest på Madagaskar, rektor på bibel- og presteskole,     
 undervisning i det gamle testamente  Det norske misjonsselskap (NMS)/  

              Fiangonana Loterana Malagasy (FLM)  

1987-88   Vikartjenester som prest, forkynner  Stavanger bispedømme/ NMS  

1985    Feltprest i HTKSØ Vatneleiren    Feltprestkorpset/Forsvaret  

1980-86   Kirketjener i Høle kyrkje     Stavanger bispedømme  

1979-86   Bussjåfør i helg og ferie      Haugaland Billag AS/ Haga Buss AS    

1977-78   Postbud ved Haugesund postkontor  Postverket  

RELEVANTE VERV   

Årstall   Verv/rolle        Kommentar  
2015-17   Leder Hovedkomite Sommerfest&GF2017 Det norske misjonsselskap   
2014-15   
   

Styremedlem Misjonshøgskolen (MHS) 2016 slått sammen til VID Vitenskapelig Høysko   

2011-17   
    

Styreleder 4 år/nestleder 2år Stiftelsen Kirkens Familievern / Stiftelsen ble opprettet 
i 2011 –       jeg har vært ett av to medlemmer i styret oppnevnt 

av Kirkerådet.  
2010-11   Styreleder Kirkens Familievernkontor, Haugaland, Stavanger og Egersund (3x styrer)  
 2008-10  Styreleder Kirkens Familievernkontor, Haugaland Oppnevnt av Stavanger bispedømme   

  
2007-17   
  

Styreleder Avaldsnes idrettslag    toppidrettssatsing kvinner fra 2011  

2011-15   Styremedlem Karmøy Fairtrade  Var aktive på hele Haugalandet  
2013-    Leder pilegrimskomite Avaldsnes/Karmøy Lokale pilegrimsvandringer/ stoppested 

Kystleia  
2006-    Medlem av Olavskomiteen/Avaldsnes Arrangerer Olavsdager rundt Olsok/ kultur arr.  
2006-    Medlem av Karmøy kirkelig Fellesråd  Oppnevnt av biskop  

  
2012-    Leder økonomiutvalg- utbygging og renovering Avaldsnes menighetshus - Karmel  
2010-    Medlem husstyret for Avaldsnes menighetshus – Karmel / oppnevnt av menighetsråd  

2007-10   Medlem bedehusstyret Karmel    Fra 2010 ble bedehuset gitt over til menighet  



  

2004-06   Sportslig leder Stegaberg Idrettslag  
2000-05   Nestleder og leder i Lokallag PF – Nordre Ryfylke prosti  
1998-2000  Medlem av kirkemøte for den gassisk lutherske kirke samt ulike nasjonale komiteer  
1988-94   
    

Ulike tillitsverv i misjonærfellesskapet på Madagaskar   
og i den gassisk-lutherske kirke (FLM)  Nasjonalt råd for teologisk utdanning  

VIKTIGE PUBLIKASJONER (EVT.)  

Ikke noen offentlige publikasjoner, kun små lokale produksjoner som var viktige der og da:  

- Kompendier på gassisk om Israels historie, 1.Mosebok, Jesaja og GT teologi  
- Andakter/ Ord for dagen i Haugesunds Avis og Tysvær Bygdeblad; har vært redaktør for Kyrkjetonar 

– menighetsblad for Tysvær  

SPRÅK   

Norsk – bokmål og nynorsk      Engelsk  

Gassisk           Fransk     Tysk  (leser)  

ANDRE OPPLYSNINGER, PROSJEKTER E.L.  

Ulike endringsprosesser:  
- omlegging av NMS’ tilstedeværelse med representant på Madagaskar i 1998 
- sammenslåing av Stiftelsen Kirkens Familievern fra 13 småstiftelser som ble en nasjonal stiftelse,  
 
Prosjekter  

Som representant på Madagaskar var jeg ansvarlig for mange Norad- utviklingsprosjekter  
Utbygging av Avaldsnes menighetshus 
Har fått følge oppføring to nye kirkebygg i min tid som prost i Karmøy, Veavågen og Kopervik.  

 
Pilegrimsprosjekt  

Jeg har deltatt i pilegrimsprosjektet Kystleia med mest fokus på å lage lokale tradisjoner på Avaldsnes 
som kan være en del av helheten på strekningen fra Jæren- Domkirken i Stavanger  

  
Toppfotball - prosjekt  

Gjennom elitesatsingen på kvinnefotball sammen med fortsatt fokus på breddefotball, har jeg fått 
mye kompetanse i å holde en organisasjon samlet. Vi har vært mye i medienes søkelys ved å være et 
annerledes kvinnelag med vilje og evne til å nå våre målsetninger.  

  
Elektroniske hjelpeverktøy til prestetjenesten  

Jeg har deltatt i ressursgruppe på frivillig basis og fått være med å definere hva vi prester 
trenger/ønsker av ulike elektroniske hjelpeverktøy i vår tjeneste. Dette har resultert i følgende 
programvare  

- Prostemodulen  
- Workshop (gudstjenesteplanlegger - innhold i gudstjenester)  



- TID (arbeidstidsplanlegging for prester; samme mal som også kommer for fellesrådsansatte)   
  
Fungerende biskop  

Har hatt gleden av å fungere som biskop noen uker hvert år de siste tre årene når både biskop og 
domprost har vært borte.  

  



  

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: HELGE S. GAARD  

1. HVA GIR DEG LYST TIL Å BLI BISKOP I STAVANGER BISPEDØMME?  

Jeg  har vært prost i bispedømmet i 10 gode og lærerike år. Jeg har sett potensialet som er i 
menighetene av engasjerte mennesker som tar ansvar for kristentroen både i sitt nærmiljø og utover 
landegrensene. Det gir lyst til «å rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte 
og øvrige medarbeidere.»  Jeg har lyst til å bruke det engasjementet som jeg nå har brukt på prostiet, 
på hele bispedømmet for fortsatt å legge til rette for bekjennende, åpne, tjenende og misjonerende 
menigheter.   

Det gir også lyst når jeg vet at jeg kan stå i denne tjenesten med en dyktig stab på 
bispedømmekontoret, kompetente proster og kirkeverger som står i nærkontakt med menighetene.  

2. HVORDAN VIL DU KARAKTERISERE DEG SELV SOM PERSON?  

Jeg er en allmennpraktiker og leder som er glad i å utøve prestetjeneste og bygge menighet. Jeg har 
stor bredde i det jeg engasjerer meg i, med god arbeidsevne og ikke redd for å ta lederansvar. Jeg har 
jevnt godt humør, pågangsmot og kommer lett i kontakt med folk. Jeg er målrettet, men har blitt mer 
tålmodig og lært at det kan være lurt å gå en ekstra runde før veien videre stakes ut. Jeg er verken 
konfliktsky eller konfliktskapende, men prøver å bygge relasjoner og skape tillit. Jeg er en lagspiller 
som liker å jobbe sammen med andre. Jeg er god til å tenke flere tanker samtidig for å finne de beste 
løsninger.   

Det viktigste for meg er at jeg er glad i Jesus og blir glad i og har stor respekt for mennesker jeg 
møter.  

3. HVILKET KJENNSKAP HAR DU TIL BISPEDØMMET OG DE KRISTNE OG KULTURELLE TRADISJONENE 
HER?  

Jeg har hatt mange barndoms- og studieår i sørfylket, jeg har hatt ungdoms- og arbeidsår i nord-
fylket. Jeg har gjort tjeneste i 10 år i Førresfjorden menighet/Tysvær (Nordre Ryfylke prosti). En 
menighet med stor tilflytting og med ny kirke i 1995. Jeg har vært 10 år som prest i Karmøy som har 
gamle tradisjoner med begynnende kristentro i område fra 6-700 tallet. Som prost har jeg fått følge 
bispedømmet nært. Rogaland er for meg korsfylket med lange kristne tradisjoner, med stort 
internasjonalt engasjement og påvirkning både gjennom misjon- og oljevirksomhet, med kirke-, 
idretts- og kulturliv som både eksisterer side ved side og tidvis går inn i hverandre, og med 
internasjonal tilflytting av mennesker som etablerer seg.   



Min rogalandske identitet sammen med 9 års internasjonal erfaring hjelper meg til å møte dagens 
Rogaland.  

4. BESKRIV KORT DIN TEOLOGISKE PROFIL OG DITT STÅSTED I DEN NORSKE KIRKE?  

Jeg opplever meg selv som en klassisk luthersk teolog plantet midt Den norske kirke og dermed også i 
den verdensvide kirke. Jeg er opptatt av evangeliet, konsekvensene for oss av Jesus lidelse, død og 
oppstandelse.  

Jeg er glad i folkekirken og den brede kontaktflaten vi har med våre medlemmer gjennom 
trosopplæring, ulike møtepunkter, samtaler, forkynnelse, diakonale tiltak, dåp, vielser og gravferder.    

5. HVA ER KJERNEN I DIN FORKYNNELSE?  

Jesus er sentral. Jeg er glad i å forkynne om Jesus, formidle hans budskap til oss i dag om oppreisning, 
tilgivelse, hjelp og utrustning. Dette kombinert med Gud som skaper og vi som forvaltere av 
skaperverket. Det misjonale og diakonale perspektivet henger gjerne med, den treenige Gud som 
sender oss ut både nært og fjernt. Jeg er konkret i min forkynnelse, med aktualiseringer inn i vår tid.  

6. HVA ER KIRKENS HOVEDUTFORDRINGER I DAG, OG I TIDEN FRAMOVER, SLIK DU SER DET?  

Individualisering og sekularisering gjør at mange av våre medlemmer er kommet på avstand og er 
blitt fremmedgjort i forhold til den Gud som vi tror på, og den kirke som de er en del av. Det gjør det 
viktig for oss som kirke å være synlige i samfunnet og i media. Det gir oss som kirke store utfordringer 
i å stå fram med en forkynnelse som har substans på den måten at bibelens budskap gjøres aktuell 
inn i folks hverdag. Konkret ser vi synkende oppslutning om dåp sentrale steder i vårt bispedømme 
og et jevnt synkende medlemstall.  

7. HVILKE VISJONER HAR DU FOR STAVANGER BISPEDØMME OG DEN NORSKE KIRKE FRAMOVER?  

Min visjon er sammenfallende med Den norske kirkes og vårt bispedømmes visjon: «Mer himmel på 
jord». For å nå dette, må vi sette oss konkrete mål som er meislet ut i strategiplanen for 
bispedømmet med mål om blomstrende gudstjenesteliv, vekt på dåps- og trosopplæringsarbeid, 
engasjere seg i samfunnslivet og gi ungdommer lyst til å arbeid i kirken.  

En forutsetning for å nå dette, er at vi klarer å nå videre ut med budskapet vårt og tilby et fellesskap 
som folk vil være en del av, også våre nye landsmenn. Stavanger bispedømme har vært flinke til å 
etablere nye menigheter i nye bebyggelser, vi må fortsette å være tilstede der ny bebyggelse skjer. 
Samtidig må vi fornye oss i etablerte tradisjonelle menigheter, det går ikke av seg selv.   

8. HVA ER DIN FORSTÅELSE AV BISKOPENS ROLLE I KIRKEN?  

Biskopen er fortsatt en viktig symbolbærer i samfunnet og det åpnes dører der biskopen kommer. 
Biskopen er bispedømmets ansikt utad og det er viktig for biskopen å bruke sin posisjon til å få fokus 
på alt det flotte som skjer rundt i våre menigheter.  

Biskopen representerer enheten i kirken og er den som har mulighet til å få menigheter og 
organisasjoner til å dra sammen.   

Biskopen har en viktig rolle i forhold til lære og bekjennelse, tilrettelegge for bibelarbeid , hjelpe 
prestene og andre kirkelig ansatte til å jobbe med forkynnelsen og sørge for at det er en god 



forvalting av sakramentene.  Noe av det viktigste en biskop kan gjøre, er å se sine medarbeidere og 
menigheter - og inspirere dem slik at de ser at de utgjør en forskjell i den tjenesten de står i.  

9. HVA VIL DU LEGGE MEST VEKT PÅ FOR Å IVARETA BISKOPENS ROLLE SOM KIRKELIG LEDER MED 
TILSYNSANSVAR I BISPEDØMMET?  

Jeg ville jobbet tett på prostene. Både for selv å få tilbakemeldinger om hva de ser i sine prostier og 
hva vi som bispedømme ønsker at de skal ha fokus på.   

Jeg ville jobbet tett med de ansatte på bispedømmekontoret der det er samlet mye god 
kompetanse. Jeg ville vært ute i menighetene for å oppleve og se, for å lære, rettlede og 
oppmuntre. Det er ingen mal som kan legges på alle menigheter, menighetene må selv finne sin vei 
ut fra de ressurser, de ansatte og de menighetslemmene de har. Men da kan det være godt med 
noen innspill fra prosten og biskopen som kan utløse det potensialet som ligger der og kanskje kan 
utvikles mer eller dreies i en annen retning.  

10. HVORDAN VIL DU SOM BISKOP I STAVANGER BISPEDØMME IVARETA DET TEOLOGISKE 
MANGFOLDET I BISPEDØMMET?  

Jeg vil ivareta det på samme måte som jeg har gjort i menighet og prosti ved at vi blankpusser det vi 
står sammen om og respekterer det vi har ulike meninger om. Vi ønsker å være en åpen kirke, og da 
må vi være rause med hverandre og kunne samarbeide om det som binder sammen selv om en skulle 
være uenig om andre konkrete saker. Jeg vil ha som ønske å være en brobygger, finne det som vi har 
felles. Det drives et godt dialogarbeid i møte med det religiøse mangfoldet i bispedømmet. Det 
samme dialogarbeidet kan vi ha som et forbilde også internt for å ivareta det teologiske mangfold i 
bispedømmet. Det er viktig å ta vare på mangfoldet, da er det rom for flere. Vi er ikke et 
meningsfellesskap, men et trosfellesskap.  

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?  

Dette er et komplisert spørsmål der en skal ha respekt for de menneskene som dette angår veldig 
nært, det er viktig at det ikke blir en svart-hvitt tenkning. Jeg mener det er et gode at likekjønnede 
par har fått juridiske rettigheter og vern om sitt samliv slik både kirkelige utredninger og vedtak har 
støttet opp om.  

Mitt primære teologiske standpunkt er likevel at ekteskapet er for èn kvinne og èn mann, samtidig 
som jeg respekterer at andre kommer til et annet teologisk standpunkt.   

Kirkemøtevedtaket åpner for at det er rom for to syn, jeg vil følge det opp. Som prost legger jeg til 
rette for vigsel av likekjønnede fra 2017 slik vedtaket forutsetter. Som biskop ville jeg gjort som jeg 
gjør som prost, respektere og støtte den forståelse den enkelte prest kommer fram til.   

De likekjønnede parene som ønsker vigsel, skal møtes som alle andre par som bestiller vigsel.  

12. HVA KAN DU MED DIN KOMPETANSE TILFØRE BISPEKOLLEGIET OG BISPEMØTET?  

Jeg har nok først og fremst mye å lære av de andre biskopene, men vil bringe med meg en bred 
ledererfaring fra menighetstjeneste, internasjonal ledererfaring, samfunnsmessig ledererfaring fra 



idrett- og kulturliv, fokus på familien som stedet for den viktigste trosopplæring, en vestlandsk 
keltiskinspirert tro der liv og teologi veves sammen.  

13. HVA VIL VÆRE DITT SÆRLIGE BIDRAG INN I BISPETJENESTEN I STAVANGER BISPEDØMME?  

Som inspirator med rettledning og oppmuntring i møte med ansatte og menigheter.   

Å tenke strategisk sammen med bispedømmeråd om hvordan vi kan møte de store utfordringer som 
kommer de neste årene i omlegging og selvstendiggjøring av Dnk.  

Jeg ville videreføre det gode arbeidet som er gjort med å jobbe sammen med de ansatte på 
bispedømmekontoret, med prostene og kirkevergene. Ikke minst tror jeg at jeg kan bidra til at 
fellesrådene og bispedømmerådet kan komme nærmere hverandre i de store omstillingene vi står 
ovenfor.  

Jeg er glad for våre vennskapsbispedømmer i Carlisle/England og Fianarantsoa/Madagaskar. 
Menighetene i Carlisle bispedømme har gått gjennom mye av den utvikling vi er på vei inn i, mens 
Fianarantsoa synoden er i kontinuerlig vekst der gudstjeneste, omsorg og felleskap står i sentrum. Jeg 
mener at jeg har kontakter og kunnskap som gjør at jeg kan bidra til at vi høster mye lærdom fra våre 
vennskapsbispedømmer inn i den situasjonen vi som bispedømme befinner oss i.  
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