
Vedlegg til KM 2.7/06 
(Oppdatert pr. 26.10) 

Informasjon om kandidater til Kirkerådet 

Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) 

Navn: Nils-Tore Andersen 
Fødselsdato: 03.01.1942 
Stilling: Seniorrådgiver 
 
Utdanning:  
Bibelskole og diverse kurs innenfor teologi, missiologi og 
administrasjon 
 
Yrkeserfaring:  
Landsungdomssekretær, redaktør, forlagssjef, informasjonssjef og 
generalsekretær. 

 
 
Tillitsverv fra kirke, organisasjon og øvrig samfunnsliv: 

Leder i menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd. Medlem av Kirkerådet og 
Mellomkirkelig råd. Leder av det regjeringsoppnevnte dåpsopplæringsutvalget. 
Medlem av styret for Norsk Rikskringkasting, medlem av Kulturrådets ankenemnd 
for ny norsk skjønnlitteratur, nestleder i styret for Institutt for Sjelesorg Modum Bad, 
medlem av styret for Bibelselskapet, medlem av Indremisjonsselskapets hovedstyre, 
medlem av styret for Den norske Forleggerforening, nestleder i styret for Det 
teologiske Menighetsfakultet og medlem av Forstanderskapet for samme fakultet, fast 
radioandaktsholder i NRK i nærmere 30 år, bl.a. 

 
Internasjonal og økumenisk erfaring  

Generalsekretær for en økumenisk og diakonal misjonsorganisasjon 
(Misjonsalliansen) i 17 år med virksomhet i 8 land i Asia og Latin-Amerika. Deltatt i 
en rekke internasjonale konferanser som misjonsleder. Vært medlem av 
Mellomkirkelig Råd.  
 

Særlige engasjement og interesseområder 
Mitt liv og min interesse har i stor grad vært kirke og organisasjonsliv. Samspillet 
mellom den offisielle kirke og det frivillige organisasjonsliv har engasjert meg siden 
konfirmasjonstiden. De siste 20 årene har diakoni og diakonal tenkning stått mitt 
hjerte nær, ikke minst kirkens ansvar for marginaliserte grupper, kampen mot 
urettferdighet og fattigdom, bærekraftig utvikling og alle former for internasjonal 
diakoni.  Dessuten har jeg vært engasjert i samspillet kirke og kultur. 
 

Spørsmål 
a. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordring i Norge i dag? 

Uten tvil dette å kunne møte mennesker i vårt land som et kristent trossamfunn, åpent, 
inkluderende, tjenende, bekjennende og misjonerende. Hele spekteret av kirkens 
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medlemmer, fra mennesker med en klar bekjennelse og til mennesker med en skjult 
tro, må i kirken kunne finne sitt åndelige hjem. Og så har vi som kirke en 
kjempeutfordring i å formidle det gode budskap på en relevant og kontekstuell måte 
til dagens mennesker. Det er en stor utfordring at så stor prosent av kirkens 
medlemmer viser liten interesse for kirkens gudstjenestetilbud. 
 

b. Hvilket standpunkt, med begrunnelse, har du inntatt i kirke/stat-debatten? 
Dagens kirkeordning har vist seg å være en tjenelig og god ordning både for kirken 
og samfunnet. Den sikrer at det på lang sikt finnes en landsdekkende folkekirke i hele 
Norge. Gjønnesutvalget har imidlertid i sin innstilling gitt et tydelig signal om at den 
historiske nedarvede statskirkeordningen i vårt land har utspilt sin rolle.  Det er mye 
som tyder på at det er rett. Personlig er jeg fortsatt i tvil om mitt eget standpunkt når 
det gjelder en grunnlovsforankret eller en lovforankret folkekirke og vil lytte til 
signaler som blir gitt av Kirkemøtet. Det synes imidlertid å være en alminnelig 
oppfatning at forholdet mellom kirken og statlige myndigheter ved en ny ordning vil 
få et grunnlag som innebærer at det vises større respekt for kirkens særpreg og dens 
rett til selv å avgjøre de spørsmål som får betydning for dens virksomhet og 
trosgrunnlag. Uansett grunnlovsforankret eller lovforankret folkekirke vil Den norske 
kirke fortsatt være en betydelig majoritetskirke som må bidra til gode 
rammebetingelser for andre tros- og livssynssamfunn i Norge.  
 

c. Hva er ditt syn på lærenemndas uttalelse i homofilisaken, og hva er ditt eget 
standpunkt i denne saken? 

Lærenemnda har gjort et godt og grundig arbeid. Det er interessant å lese den felles 
forståelsen av de aktuelle bibeltekstene, tross ulik konklusjon. Jeg står i dag på 
Kirkemøtets vedtak i denne saken, men vil gå inn i de drøftinger Kirkerådet og 
Kirkemøtet skal ha med et åpent sinn, åpne ører og med stor respekt for de mennesker 
som berøres av vedtakene på begge sider. Sammen må vi arbeide oss frem til et 
standpunkt som Kirken kan leve med og som ikke vil oppleves fordømmende og 
ekskluderende.  
 

d. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste, utfordringen for deg som Kirkerådets 
leder i kommende periode? 

Min viktigste oppgave vil være å fungere som en brobygger i Kirkerådet og legge til 
rette for at de ulike synspunkter kommer frem før det trekkes konklusjoner. Sammen 
med Kirkemøtet og medlemmene i rådet vil jeg være med å utvikle en Kirke som er 
tro mot Kirkens Herre og som er åpen og varm for mennesker som søker den, en 
kirke for en ny tid forankret i et gammelt budskap. Det som i dette dokumentet er 
betegnet som ”homofilisaken” vil bli en viktig og vanskelig utfordring for Kirkerådet 
og for meg som leder.   
 

e. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 
Jeg tror jeg er samlende og tydelig. Jeg mener at jeg er beslutningsvillig og har evne 
til å fremelske en teamfølelse som henter frem den enkeltes kvaliteter. Godt humør er 
en viktig side ved min måte å utføre lederskap på. Med over 30 år i lederjobber har 
jeg lært noe om betydningen av prosess- og teamarbeid. 
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f. Hvilken medieerfaring har du og hvordan ser du på det evt. å skulle fronte kirken 
i media?  

Som informasjonssjef i Den norske Forleggerforening og senere som generalsekretær 
i Misjonsalliansen, har jeg betydelig medieerfaring. Min oppgave i forhold til 
mediene blir ikke å skulle fremholde egne synspunkter og tanker, men så langt det er 
mulig å presentere Kirkemøtets og Kirkerådets synspunkter på en troverdig måte. 
Som leder er jeg en del av et kollegium, og det er dette kollegiums synspunkter jeg 
skal målbære. Jeg har fått tilbakemeldinger om at jeg fungerer godt i møte med 
mediene. 
 
 

Navn: Oddbjørg Aasen Bjørdal 
Fødselsdato: 27.08.1947 
Stilling: Informasjonssjef Møre og Romsdal fylke 
(fylkeskommunen og fylkesmannen) 
 
Utdanning  
Cand.mag. ( kristendomskunnskap, religionshistorie og 
norsk)  Studier i journalistikk (USA) . Kurs i ledelse, 
coaching 
 
Yrkeserfaring  
Journalist i Vårt Land (1973-74) Programmedarbeider  
NRK (TV og radio) , leder NRK TV Religiøse Program , 
prosjektleder  NRK TV-aksjonen (1974- 1994) 
Programsjef  NRK Fakta  og  redaktør NRK Kringkasting 
(1995-2002) 

 
Tillitsverv fra kirke, organisasjon og øvrig samfunnsliv 
Kringkastingsforeningen , fagforening NRK – styreleder   
NMS Oslo krets – styreleder  
Lilleborg menighet – leder Menighetspleien  
Sjelesorginstituttet, Modum – styremedlem  
Vårt Land – medlem representantskap 
Boligstiftelsen Uranienborg menighet - styremedlem 
Det Norske Bibelselskap – medlem representantskap 
Det Norske Bibelselskap – styremedlem  fra 2003 - 
    
Internasjonal og økumenisk erfaring  
EBU (European Broadcasting Uinion) / Religion –styremedlem og leder 
WACC ( World Assosiation Christian Communication)  styremedlem 

 
Spørsmål 

 
a. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordring i Norge i dag? 
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Å kommunisere det kristne budskapet frimodig og tydelig på nye måter og til nye 
grupper. At kommunikasjonen starter med å lytte til menneskers / gruppers spørsmål, 
tanker , smerte, drømmer etc. i møte med kirken. Å få fokus i det offentlige rom på 
hva kirken faktisk gjør i dag, og øve oss på å føre debatter på en mer nyansert og 
kreativ måte. 
Holde løpende kontakt med politiske myndigheter – nasjonalt og lokalt. Fortsette 
samtaler med  representanter for minoriteter i samfunnet, andre kristne trossamfunn 
og andre religioner 
 

b. Hvilket standpunkt, med begrunnelse, har du inntatt i kirke/stat-debatten? 
Det er nødvendig med et friere og mer uavhengig forhold til staten. Jeg mener det er 
kunstig at en sekulær og demokratisk stat skal styre et kirkesamfunn. Samtidig er det 
viktig for meg at Den norske kirke fortsetter som en brei evangelisk folkekirke. En 
oppsplitting av Dnk til flere mindre kirkesamfunn kan lett gjøre mange ”lavmelte” og 
”tause” kirkemedlemmer hjemløse.  Det er viktig å ta nødvendig tid i denne 
prosessen, og bygge broer både mellom og til mennesker, grupper og organisasjoner 
innen Dnk.   
 
 

c. Hva er ditt syn på lærenemndas uttalelse i homofilisaken, og hva er ditt eget 
standpunkt i denne saken? 

Lærenemnda sin uttale understreket kompleksiteten og alvoret i saken. Inntil 
eventuelt nye vedtak er gjort, er det viktig å respektere gyldige vedtak i Kirkemøtet. 
Saka er så smertefull og alvorlig for mange enkeltmenneske, grupper og kirken at det 
er viktig å forstsette dialog om saken. Samtidig er det nødvendig å føre dialogen med 
gjensidig respekt og med et språk som kan skape reell dialog. At dette er en sak som 
kan splitte kirken, gjør det påtrengende å ta seg nødvendig tid i den videre 
behandlingen. 

 

d. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste, utfordringen for deg som Kirkerådets 
leder i kommende periode? 

Å inspirere kirkens ansatte og frivillige til tjenesten, og profilere kirkens som en åpen 
og nærværende kirke. Å bidra til å holde kirken samlet som en brei og evangelisk 
folkekirke  - som lever nær menneskene og nær Gud. 

 
e. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 

Som lagleder med klare mål, og som forventer resultater. Gir oppmuntring og stor 
frihet.  

Er i løpende dialog og gir veiledning når det er nødvendig. 

 
f. Hvilken mediaerfaring har du og hvordan ser du på det å evt. skulle fronte kirken 
i media?  
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Kjenner media fra innsiden som journalist og redaktør, og jeg kjenner media fra 
utsiden etter fire år som informasjonssjef. Det vil være en krevende jobb å fronte 
kirken i media. På den andre siden en helt nødvendig og naturlig del av et evt. verv 
som leder for Kirkerådet.  

 
Navn: Arne Grønningsæter 

 
Fødselsdato: 11.05.1951 
Yrke: Forskningsleder Fafo 
 
Utdanning:  
Sosionom, cand.mag. (sosiologi), MA (Comparative 
European Social Studies) 
 
Yrkeserfaring:  
- 7 år sosialarbeider i oppsøkende ungdomsarbeid og 
sosialkontor i Oslo kommune 
- 9 år tillitsvalgt på heltid i Norsk Sosionomforbund (hvorav 
3 år som nestleder og 3 år som leder av forbundet) 
- 3 år sekretær for Arbeiderbevegelsens internasjonale 
solidaritetskomité 
- 11 år forsker og avdelingsleder/forskningsleder Fafo 
(hvorav 1,5 år som leder for Fafo South Africa) 

 
Tillitsverv fra kirke, organisasjon og øvrig samfunnsliv: 

Medlem av Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, 
juss og teologi fra 2006 
Medlem av Mellomkirkelig råd 2002- 2006 
Medlem av Oslo bispedømmeråd 1998 til 2006 (leder i rådet 2000 til 2002) 
Medlem av Paulus menighetsråd fra 1997 (leder 1997 til 2001)  
Leder av Landsforeningen mot Aids 1995 – 1999 
Leder for arbeidsutvalget i kampanjen Demokrati for Sør Afrika i 1994 
Yrkesetisk råd Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og 
vernepleiere fra 1993 
Forbundsstyremedlem/nestleder/leder Norsk Sosionomforbund 1983 til 1992 
Medlem av LOs representantskap og fast møtende i LOs sekretariat (1986 til 1992) 

 
Internasjonal og økumenisk erfaring  

Har bodd i Sør Afrika og har helt siden slutten av 80-tallet hatt arbeid som har 
involvert mye internasjonalt samarbeid innen bistand og forskning. Gjennom arbeidet 
mitt har jeg i tillegg til det sørlige Afrika hatt mye samarbeid og kontakt med 
Midtøsten og Baltikum. 
Representerte Den norske kirke på generalforsamlingen til CCME i 2006 
Leder av den internasjonale komiteen for etikk i sosialt arbeid fra 2001 
Representert LO i diverse komiteer vedr. bistand og menneskerettigheter i FFI 
Representert FO/NOSO i diverse organer i IFSW 
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Jeg har i tillegg til de nevnte tillitsvervene hatt en rekke verv og oppgaver innenfor 
kirke, politikk og fagbevegelse både nasjonalt og internasjonalt 
 

Særlige engasjement og interesseområder 
Som sosionom og forsker har jeg jobbet mye med sosialpolitiske spørsmål og 
fattigdom. Dette engasjementet har også ført til internasjonalt solidaritetsarbeid særlig 
rettet mot det sørlige Afrika og Midtøsten. To spesielle temaer har i de siste årene 
preget mitt engasjement både i Norge og internasjonalt: etiske 
spørsmål/verdispørsmål knyttet til sosialt arbeid og sosialpolitikk, og hiv/aids. 
 
 

Spørsmål 
 
a. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordring i Norge i dag? 

For det første må gudstjenesten og forkynnelsen utvikles slik at kirken bidrar til å 
åpne for den enkeltes tro og religiøse søken. Det innebærer at kirken må oppleves 
som relevant for mennesker som lever i informasjons- og kunnskapssamfunnet. 
Vi må klare å formidle gudsbilder som når fram til mennesker som lever i et 
samfunn hvor de individuelle valgene blir stadig flere. Fokus på ungdom blir 
viktig, men kanskje enda viktigere er det i nå fram til de unge voksne som ofte 
faller ut av aktivt kirkelig engasjement.  
For det andre må vi arbeide for å bevare den åpne folkekirken. Kirken må ta på 
alvor at den omfatter majoriteten av den norske befolkningen. Åpenheten må 
oppleves som reell.  
For det tredje må kirken forholde seg aktivt til at vi er i ferd med å bli et 
multikulturelt og multietnisk samfunn. Gudstjenestene må være tilgjengelig for 
folk med forskjellig etnisk og språklig bakgrunn. Religionsdialog blir stadig 
viktigere. 
For det fjerde må kirken møte globaliseringen offensivt. Vi må både gi folk på 
reise en mulighet for tilknytning til kirken og styrke det internasjonale og 
økumeniske arbeidet. 
For det femte er jeg opptatt av at diakonale perspektiver blir sentrale både i vårt 
nasjonale og internasjonale arbeid. Solidaritet og kamp mot fattigdom og sosial 
utstøting må være en integrert del av hele kirkens arbeid 
For det sjette må miljøspørsmål og god forvaltning av skaperverket være i 
sentrum av kirkens arbeid og forkynnelse. 

 
b. Hvilket standpunkt, med begrunnelse, har du inntatt i kirke/stat-debatten? 

Jeg mener at statskirkeordningen bør avvikles. Hovedbegrunnelsen for dette er at 
jeg tror dette vil skape større likestilling og rom for dialog i et multireligiøst 
samfunn. Det er imidlertid ikke likegyldig hvordan den nye kirkeorganisasjonen 
ser ut. Det er viktig at vi finner fram til ordninger som i størst mulig grad bidrar til 
at vi fortsetter å være en åpen folkekirke. Jeg tror noe av nøkkelen til dette må 
ligge i etablering av åpne demokratiske strukturer hvor alle kirkemedlemmer som 
ønsker å ha en stemme oppfordres til å delta og opplever at det er viktig å delta. I 
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den prosessen som kommer vil det både være nødvendig og et mål å arbeide for 
samlende løsninger. 

 
c. Hva er ditt syn på lærenemndas uttalelse i homofilisaken, og hva er ditt eget 
standpunkt i denne saken? 

Jeg er svært glad for at så mange som halvparten av lærenemndas medlemmer 
ønsker å åpne for aksept av homofilt samliv, og dermed åpner for at homofile og 
lesbiske får samme adgang til vigslede stillinger som andre. Mitt personlige 
standpunkt er at kirken aktivt må støtte likestilling for homofile både i kirke og 
samfunn. Det bør også utvikles liturgier for partnerskapsinngåelse. At kirkens 
tillitsvalgte og ansatte ser ut til å dele seg i to omtrent like store grupper i denne 
diskusjonen, viser at de såkalte kompromissene fra 1995 og 1997 ikke lenger er 
uttrykk for hvor Kirken står. En felles aksept av at vi må leve med to syn vil være 
et mer reelt kompromiss. Dessverre er det i dag slik at kirken oppleves som en 
instans som bidrar til å opprettholde diskriminering av homofile. Dette gjelder i 
Norge, men situasjonen er enda verre internasjonalt hvor mange kirker bidrar til å 
opprettholde lover og holdninger som fører til fengsling og alvorlige brudd på 
elementære menneskerettigheter. 

 
d. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste, utfordringen for deg som 
Kirkerådets leder i kommende periode? 

Flere store kontroversielle saker står på dagsorden. Den største utfordringen tror 
jeg vil være å skape dialog og en positiv prosess i disse sakene. Det må være et 
mål både å kunne arbeide for å fremme egne standpunkter og gi rom for diskusjon 
og uenighet. 

 
e. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 

I de situasjonene hvor jeg har sittet med lederposisjoner tror jeg at en av mine 
styrker har vært å bidra til prosess og åpenhet i diskusjonene. Jeg har som mål å 
være en samlende leder som bidrar til at den enkelte medarbeiders styrker blir 
brukt og sett. Jeg tror derfor at jeg er en person som går sammen med folk mer 
enn jeg går foran. Utfordringen er å kombinere tydelighet på egne standpunkter 
med en slik prosessorientert ledelse. 

 
f. Hvilken mediaerfaring har du og hvordan ser du på det å evt skulle fronte 
kirken i media?  

Jeg har relativt mye erfaringer med media. Som leder i forholdsvis store 
organisasjoner som NOSO og LMA har jeg måttet fronte disse organisasjonene i 
media. Jeg har også opplevd mye mediepågang som homofil og medlem av 
sentrale kirkelige organer. Også som forsker på det sosialpolitiske feltet blir jeg 
med jevne mellomrom utfordret til å presenterer meninger i offentligheten. Jeg 
har derfor relativt lite angst i forhold til denne delen av lederrollen. Dersom jeg 
skulle bli leder av Kirkerådet må jeg selvsagt ha en annen rolle utad enn den jeg 
har hatt som medlem av diverse kirkelige råd og utvalg. Det vil derfor være viktig 
å ha et bevisst forhold til når en representerer eget syn og når en representerer 
Kirkens/Kirkerådet syn. Det er behov for å gjøre lederrollen i Kirkerådet til en 
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mer synlig posisjon i media. Dette vil kreve arbeid med å utvikle en god strategi 
og arbeidsdeling mellom det folkevalgte nivået og sekretariatet. 

 

Rådskandidater 
Oslo 

1. Harald Gundersen (U)  Lek     
Fødselsdato: 21.04.1979 (26 år) 
Yrke: Kampanjekonsulent i Kirkens Nødhjelp 
 
Verv: 
Tidligere: menighetsrådet i Nordstrand menighet, 1. vara Oslo bispedømmeråd, 
representantskapet til Kirkens Nødhjelp, delegat for Dnk til KVs 
generalforsamling Porto Alegre. 
 
Nåværende: Oslo bispedømmeråd, Styringsgruppa for trosopplæring i Dnk, KISP,  
Representantskapet til Kirkens Bymisjon Oslo, Ressursgruppa for forbruk og 
rettferd. 

 
2. Inger Anne Naterstad   P  

Fødselsdato: 30.06.1961 (45 år) 
Yrke: Ledende studentprest. 
 
Verv: 
1999- 2003Styreleder for Stf. Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep. 
Tidligere leder av Norsk Studentprestemøte.  
Div. verv i Norges KFUK-KFUM.  
2005 -  Styremedlem i Kirkelig Kulturverksted.  
1999 – 2002 Medlem av Mellomkirkelig råd  
2002 – 2004 Medlem av utvalget for utarbeidelse av kirkens kulturmelding. 
2001 -  Medlem av Oslo bispedømmeråd 
2002 – 2006 medlem av Kirkerådet  

 
3. Tania Randby Garthus  L    

Fødselsdato: 01.12.1960 (45 år) 
Yrke: Politibetjent 

  
Verv:  
Leder, Barne- og Ungdomsrådet, Uranienborg menighet 1983 – 1984. Ansattes 
representant i Norsk Misjon i Øst 1988 – 1991. Styremedlem i For Livsrett og 
Menneskeverd 1990 – 1995. Representantskapsmedlem Norsk Misjon i Øst 1993 
– 1996. Styremedlem i Oslo Røde Kors Hjelpekorps 1995 – 1997. Styremedlem i 
Norsk Misjon i Øst 1997 –  2000. Representantskapsmedlem i For Livsrett og 
Menneskeverd 1995 –  2002. Styreleder i Elsero Barnepark 1998 –2003. 
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Styremedlem FAU Gommerud skole 2002-  2003. Menighetsrådsleder Bryn 
menighet 2006- .Medlem av Oslo bispedømmeråd 2006- . 
 

 
Borg 

1. Nils Tore Andersen (se også lederkandidatpresentasjon)  L  
Fødselsdato: 03.01.1942 (64 år) 
Yrke: Seniorrådgiver (Inntil 1. juni 2006: 17 år som generalsekretær i 
Misjonsalliansen) 

 
Verv: 
Tidligere: bl.a. Leder for det regjeringsoppnevnte Dåpsopplæringsutvalget, Leder 
av fellesråd og menighetsråd i Lørenskog, Leder av Borg Bispedømmeråd, 
Medlem av Mellomkirkelig Råd, Styremedlem i Norsk Rikskringkasting 
 
Nåværende: Nestleder i Borg Bispedømmeråd, Nestleder i styret for Institutt for 
Sjelesorg, Leder av "Aksjon Håp" (Fellesorgan for 20 misjonsorganisasjoner) 
Medlem i Forstanderskapet ved Menighetsfakultetet 
 

2. Wenche Tuman Johnsen  L  
Fødselsdato: 31.07.1946 (60 år) 
Yrke: Klaverpedagog på musikklinjen, Greåker vgs 
 

 Verv: 
Leder av Lærerforbundets (nå Utdanningsforbundets) fagpolitiske råd for musikk 
1 periode. 
4 år som hovedlærer, musikklinjen, Greåker vgs. 
Medlem av Domkirkens MR 1978-81, 1986-97 og 2002-05. 
Leder i MR 4 år, nestleder 7 år. 
Tidligere medlem og leder av B/U-utvalg og gudstjenesteutvalg. 
Nyvalgt medlem av bispedømmerådet. 
Medlem av Fellesrådet i Fredrikstad 2 år. 
Klokkervikar. 
Ansvar for kirkeverter og distribusjon av menighetsbladet. 

  
 
3. Gunnlaug Brenne   LT  

Fødselsdato: 02.04.1968 i Sarpsborg. (38 år) 
Yrke: Kirkeverge (siden 1999) 
 
Verv:  
Har hatt leder- og tillitsverv i flere av de store kristne organisasjonene, blant 
annet Østfold KFUK-KFUM. Har vært styremedlem i Borg kirkevergelag i 4 år, 
derav 2 år som leder. Var vara for lek kirkelig tilsatt repr. i bispedømmerådet i 
forrige periode, og er nå valgt som den lek kirkelige repr. i Borg bispedømmeråd 
inneværende periode. Viktig sak: å arbeide for en enhetlig arbeidsgiversituasjon i 
den lokale kirken, der alle lokalt tilsatte har samme arbeidsgiver. Dette skal skje 
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på et nivå som er nært nok til at man kan følge opp den enkelte ansatte, og stort 
nok til at arbeidsgiver kan ha et høyt kompetansenivå. 
 

 
Hamar 

1. Lars Erlend Kielland  P  
Født: 12. august 1973 (33 år) 
Yrke: Prostiprest i Hamar domprosti 

  
Verv: 
1994 – 1998 1. vara (lek) til Hamar Bispedømmeråd,  
1997 – 1998 Medlem Det Norske Misjonsselskaps Landsungdomsråd,  
1996 – 2003 Medlem Bibelselskapets representantskap,  
1997 – 2002  Medlem Kirkerådets Nemnd for Ungdomsspørsmål,  
2000 – 2003 Voksenleder i Tensingkoret Amazing, Brumunddal,  
2001 – 2002 Medlem kretsstyre KFUK/KFUM, 
2002 – 2004  Kretsleder KFUK/KFUM,  
2002 – 2004  Styremedlem i lokallaget av Den norske kirkes presteforening 

(PF), Hamar domprosti,  
2004 – 2006  Medlem i PFs stiftsstyre i Hamar bispedømme,  
2006 -   Geistlig representant Hamar Bispedømmeråd.  

 
 
2. Dag Landmark   LT  

Fødselsdato: 21.07.1948 (58 år) 
Yrke: Kirkeverge i Gjøvik 
 
Verv: 
Tidligere litteraturformidler, bokhandler og sekretær i KFUK-KFUM, 
Hamar bispedømmeråd 2002 -2006, Div verv i KFUM/KFUK inkl nestleder av 
KFUM og mangeårig medlem av Forbundsstyret (landsstyret.), Formann for 
Sjusjøen Fjellkirke, Formann av bokhandlerkjeden Libris. Leder av Gjøvik 
Næringsråd 
 

 
3. Aslag Lajord    L  

Fødselsdato: 13.02.1960 (46 år) 
Yrke: Økonomisjef/bonde 
 
Verv:  
Vang sokneråd: 1994-1997 (kasserer + medlem Valdres prostiråd og utsending til 
bispedømmemøtet) og 1998-2001 (sekretær), Kirkelig fellesråd i Vang: 
Leder 1996-1997, Hamar bispedømmeråd: Varamedlem 2002-2005 og fast lek 
medlem fra 2006. Søndagsskolelærer (2000- ), Valdres historielag 
Styremedlem (1992-1994), Valdres Folkemuseum: styremedlem (1993-1997) 
og styreleder 2006-. Coop Valdres: Ordfører i representantskapet (2003- ) 
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Tunsberg 

1. Terje Fonk    P  
Fødselsdato: 28.03.1951 (55 år) 
Yrke: Prost i Larvik 
 
Verv:  
1990 -1991  Medlem i Kirkeplanutvalget nedsatt av Oslo menigheters fellesråd, 
1992 -1994  Medlem i Komiteen for Økumenisk Samarbeid og Utveksling 

under Mellomkirkelig Råd,  
1990 - 1994  Medlem Prostirådet i Søndre Aker prosti,  
1990 - 1994  Medlem Oslo Bispedømmeråd, formann siste to år,  
1993  Medlem i KUFs styringsgruppe for Prosjekt - Målstyring - Den 

norske kirke,  
1995 - 2005  Medlem i Presteforeningens fagråd for pastoralutvikling (leder i 

1997 og 2001 - 2005),  
1997 - 2000  Medlem i representantskapet ved Menighetssøsterhjemmet,  
1999 -   Medlem i representantskapet i Norsk misjon i øst,  
2001-2006  Medlem Regionalt ettterutdanningsutvalg i Tunsberg bispedømme, 
2002-   Medlem Økumenisk fagråd i Tunsberg bispedømme 

 
2. Kari Espelid    L  

Fødselsdato: 15.04.1952 (54 år) 
Yrke: Tannlege 
 
Verv:  
Medlem i Tanum menighets diakoniutval i fire år, Medlem i Tanum menighetsråd 
i to periodar, åtte år, leiar i to av desse åra. Medlem og nestleiar i Larvik kirkelige 
fellesråd i fire år, Medlem i OTL-Vestfold (Offentlige tannlegers lokallag  i ti år, 
leiar i eit) 

 
3. Hans Petter Jahre   L  

Fødselsdato: 1955 (51 år) 
Yrke: Ass. riksadvokat 
 
Verv: 
Tidligere førstestatsadvokat og nestleder ved Økokrim. Har ledet sekretariatet for 
Stortingets granskingskommisjon for de hemmelige tjenester(Lund-
kommisjonen). Har også arbeidet i Justisdepartementet (Lovavdelingen) og 
praktisert som advokat i Drammen. Underviser i strafferett på universitetene i 
Oslo, Bergen og Tromsø. Har ledet eller vært medlem av flere offentlige 
utredningsutvalg, først og fremst om kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse. Er 
medlem av Tunsberg bispedømmeråd (og derved også av Kirkemøtet) i 
inneværende periode (2002-2006). Har tidligere vært leder av Sande menighetsråd 
(som også er kirkelig fellesråd) i én periode og er frivillig klokker i Sande kirke 
og Bekkestranda kapell. 
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Agder og Telemark 

1. Jorund Andersen   L  
Fødselsdato: 06.06.1973 (33 år) 
Yrke: Utdannet Lærer - nå student.  
 
Verv: 
Tidligere verv: Kirkerådets Nemnd for ungdomsspørsmål, Ungdommens 
kirkemøte, Agder og Telemark bispedømmeråd 2002 - , Kirkerådet 2002 - , Stat 
kirke utvalget – Gjønnesutvalget.  

 
2. Iselin Aartun (U)   L  

Fødselsdato: 24.07.1987 (19 år) 
Yrke: student 
 
Verv:  
Medlem i Ungdomsrådet i Agder- og Telemark bispedømme 2003-2006, delegat 
til Ungdommens kirkemøte 2005, medlem i Bispedømmerådet i Agder og 
telemark. 
 

3. Stein Reinertsen   P  
Fødselsdato: 21.01.1960 (46 år) 
Yrke: Sokneprest i Farsund i Lister prosti, i Agder og Telemark Bispedømme 

   
Verv : 
2001 – 2010  Forstander ved Menighetsfakultetet,  
2005 – 2007  Lokallagsleder i Presteforeningen,  
1998 – 2006  Varamedlem (geistlig representant) i Agder bispedømmeråd,  
1994 – 1999  Styreleder ved Menighetsfakultetet,  
1990 – 1994  Sekretær for Forum for yrke – tro organisasjoner FYTO,  
1986 – 1989  Styremedlem NOSA Nordisk komite IFES,  
1985 – 1990  Styremedlem Credo Forlag AS,  
1986 – 1989  Landsrådsmedlem i Norges Kristelige student- og 

skoleungdomslag. 
 
 
Stavanger 

1. Svein A. Lindø   L  
Fødselsdato: 08.08.1953 (53 år) 
Yrke: Omsorgssjef i Gjesdal kommune. 
 
Verv:  
Ansattes representant i landsstyret for Den norske Santalmisjon 1990 – 1992, 
Leder for styret i Region Rogaland av Den norske Santalmisjon 1994 – 1996, 
Styreleder i Familievernkontoret i Stavanger 1995 – 1999,  
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Riska menighetsråd, leder fra 2002 - d.d. 
 
2. Tove Hoftun (U)   L  

Fødselsdato: 01.02.1985 (21 år) 
Yrke: Studerer teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger 
 
Verv: 
Medlem av ungdomsrådet i Stavanger bispedømme ( 2002-2006) leder ( 2003-
2006), Medlem i komiteen for misjonskonferanse for ungdom : Mission08 
på oppdrag fra SMMS ( 2005- ), Medlem av fylkesstyret i Krf-u i 
Rogaland (2001/2002) 

 
3. Norodd Stavenjord   P  

Fødselsdato: 24.04.1951 (55 år) 
Yrke: Prost i Haugesund 
 
Verv: 
Tidligere: Solidaritetsnemnda i PF. Lokallagsleder i PF Karmsund. Nestleder og 
boligombud i PF's stiftsstyre i Stavanger bispedømme. 
Nåværende: Geistlig medlem i Stavanger bispedømmeråd. Varamedlem i styret 
for familievernkontoret i Haugesund. Medlem i Regionstyret for Det Norske 
Misjonsselskap i region Stavanger. 
 

 
Bjørgvin 

1. Sissel Vartdal    LT  
Født: 04.10.1968 (38 år) 
Stilling: Kirkeverge 
 
Verv:   
1994-2001  Diverse kirkelige og partipolitiske verv,  
2000-2004  Stiftelsen Gamle Bergen Museum – styremedlem,  
2000-2008  Bergen Tingrett - lek meddommer,  
2001-2005  Bergen domkirke menighetsråd – varamedlem,  
2002-2006  Bjørgvin bispedømmeråd/Mellomkirkelig råd – medlem,  
2002-2006  Internasjonalt utvalg i Bjørgvin bispedømme – medlem,  
2002-2006  Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet, delegat 

Generalforsamlinga,  
2004-2005  Kirkens Bymisjon i Bergen, varamedlem til Hovedstyret,  
2005-2007  Kirkens Bymisjon Bergen, medlem driftsstyret for 

Bymisjonssenteret, medlem valgkomite til hovedstyret og 
varamedlem representantskapet,  

2005-2009  Fylkesnemnda for sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane - 
alminnelig medlem,  

2005-2009  Bergen domkirke menighetsråd – medlem,  
2005-2006  Nominasjonskomitèen Kirkemøte 2006 – medlem,  
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2006-2010  Bjørgvin bispedømmeråd – medlem. 
 
2. Roar P. Strømme    P  

Fødselsdato: 25.11.1952 (53 år) 
Yrke: Sokneprest i Fusa 
 
Verv:  
Leiar i Presteforeninga Bjørgvin 1995-2001.  
Leiar/medlem i utval for utv.hemma i bispedømet Bjørgvin 1990- .  
Medlem i Bjørgvin bispedømeråd 2002- .  
Varamedlem Mellomkyrkjeleg Råd 2002- . 

 
3. Frode Solemdal   L  

Fødselsdato: 12.07.1966 (40 år) 
Yrke: Adjunkt/avdelingsleiar 
 
Verv:  
Medlem gudstenesteutval Førde kyrkjelyd, styremedlem Førde KFUK-KFUM 

 
Møre 

1. Kjersti T. Rogne   L  
Fødselsdato: 17.05.1952 (54 år) 
  
Yrke: Sosionom, med spesialisering innan barnevern, familieterapi og  sorgterapi. 
Tilsett ved Familievernkontoret i Molde 75% stilling og ved Modum Bad, 
Samlivssenteret i 25 % stilling. 
 
Verv pr dags dato:  
Møre bispedømeråd, Leiar for styringsgruppa for dåpsopplæringsprosjektet i 
Molde domkirkemenighet. 
 

2. Petter Dahle    P  
Fødselsdato: 07.01.1952 (54 år) 
Yrke: Sokneprest 
 
Verv: Medlem av Møre Stiftsstyre av Presteforeninga i 4 år, Medlem av 
lokallagsstyret av Presteforeninga, Ulike verv lokalt og regionalt innan Det norske 
Misjonsselskap. 

 
3. Aleksander Aasen Knudsen  L  

 Fødselsdato - 17.07.1974 (32 år) 
Yrke – skattejurist i Skatteetaten 
 
Verv: 
Medlem av Møre bispedømmeråd i 4 år, de siste to år som leder.  
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Nidaros:  

1. Petter N. Dille (U)   L  
Fødselsdato: 28.04.1984 (22 år) 
Yrke: Prosjektleder/ servitør 
 
Verv:  
Nidaros bispedømmeråd, Nidaros ungdomsråd,  
Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål. 

 
2. Marit Arnstad    L  

Fødselsdato 04.05.1962 (44 år) 
Yrke: Rådgiver ved advokatfirmaet Schjødt A/S, Trondheim 
  
Verv: 
Stortingsrepresentant, Nord-Trøndelag; 1993 - 1997 og 2001-2005 
Parlamentarisk leder Senterpartiet; 2003-2005 
Statsråd, Olje og energidepartementet; 1997-2000 

 
3. Ingunn Aarset Høivik   P  

Født 13.05.1967 (39 år) 
Yrke: Sokneprest i Fosen prosti 
 
Verv: Medlem av MF's forstanderskap 

 
Sør-Hålogaland:  

1. Johanne Grønning Mikalsen (U) L  
Fødselsdato: 26.04.1983 (23 år) 
Yrke: Student 
 
Verv: 
Leder av Sør-Hålogaland bispedømmes ungdomsråd 2000-2002,  
medlem av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2002-2006 og 2006-2010,  
medlem av Kirkerådet 2002-2006,  
medlem av Styringsgruppa for trosopplæring. 
 

2. Edvard O. Stenbakk   L     
Fødselsdato: 04.04.1944 (62 år) 
Yrke: Pensjonist 
 
Verv: 
Nestleder i Kjøpsvik menighetsråd (inneværende periode) 
Leder i fellesrådet i Tysfjord kommune 
Varaordfører 4 år 
Ordfører 12 år 
+div andre tillitsverv i kommune, fylkeskommune og privat næringsliv 
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3. Inga Karlsen    S  
Fødselsdato: 28.03.1934 i Tysfjord kommune. (72 år) 
Yrke: Pensjonist 
 
Verv:  
Medlem i styret for Tysfjord Senterparti fra 1976, leder i perioder.  
Tillitsvalgt for SP`s sametingsliste ved siste valg for Midtre Nordland Valgkrets. 
Vært plasstillitsvalgt i Hjelpepleierforbundet.  
Medlem av Programkomiteen for Sametingsvalg 1997-2005,  
Styremedlem Senterpartiets Stortings samepolitisk råd 1994-97,  
Tillitsvalgt for S.P.s sametings liste for Midtre Nordland valgkrets.  
Styremedlem i Senterpartiets samepolitiske arbeidsutvalg i Nordland fylke 1993-
97, Varamedlem til rådet for Senterpartiets Samepolitiske Landsorg. 1993-97.  
Fast medlem i helse- og sosialstyre på 1950 tallet.  
Vært med i diverse råd og utvalg siden 1976, både vara og fast medlem.  
Fast medlem i Tysfjord kommunestyre og formannskap i  1980-90 årene.  
I tillegg 13 forskjellige råd og utvalg i denne perioden.  
Varamedlem i komite for Helse og sosial til 2004,  
Medlem i det kommunale eldreråd fra 1993 og inntil videre.  
Samisk representant i Statens eldreråd 1998-2001,  
Statens eldreråds representant i referansegruppe for fastlegeordningen for den 
samiske befolkningen i Norge i samme perioden.  
Samisk representant i Statens seniorråd 2002-2005.  
Var medlem i Kjøpsvik menighetråd 1989—1999.  
Kommunens representant i Tysfjord kirkelige fellesråd i to perioder.  
Medlem i arbeidsgruppe for samisk kirkeliv i Sør-Hålogaland bispedømmeråd fra 
2004.  
Leder for Drag/Helland menighetsråd fra 2005.  
Nestleder Tysfjord kirkelig fellesråd 2006 - ,   
medlem i Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2006 - ,  
var medlem i Sametingets Språkråds tolkebevillingsutvalg,  
leder av Julevsáme Duodje (lulesamisk husflidsforening) 1992-96,  
nestleder og  leder i Mental Helse Nordland, avd. Tysfjord 2001-2004,  
Leder i Demensforeningen i Tysfjord fra 2003,  
Styremedlem i Nasjonalforening avd. Nordland 2004-2006 - varamedlem fra 
2006,  
Gitt ut en salme i den nye lulesamiske salmeboken.  
Gir ut en serie på tre eventyrbøker på lulesamisk, gjennom forlaget Davvi Girji 
OS Karasjok,  
har turnert med prosjektet ”Fortellerstund i lavvo” i regi av Same girjjebussa 
(samisk bokbuss) støttet av ”Den kulturelle skolesekken”,  
samisk språkmedarbeider ved Musken skole 1996-97,  
samisk språkmedarbeider helsetermprosjekt i regi Tysfjord kommune 2003-2005  
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   Nord-Hålogaland:  

1. Ingunn Rinde    P  
Fødselsdato: 24.06.1965 (41 år) 
Yrke: Sogneprest i Berg og Torsken, Nord-Hålogaland 
 
Verv: 
Distriktskontakt i Kirkens Nødhjelp, Skribent i Nytt Norsk Kirkeblad, 
Veilederutdanning fra Praktisk Teologisk Seminar, UiO. Tidl. kasserer / leder i 
Senja lokallag av Presteforening. Tidl. kasserer i Nord-Hålogaland 
Kirkesangforbund 

 
2. Ingrid R. Fløtten   L  

Født: 18.06.1954 (52 år) 
Yrke: Sorenskriver 
 
Verv:  
Medlem i Vardø menighetsråd, medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, leder 
i Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern Øst-Finnmark, medlem i 
Kystfiskeutvalget for Finnmark, medlem i styret for Folkeakademiet Vardø, 
medlem i styret for Hornøyas Venner. 
 

3. Solveig Mortensen (U)  L   
Fødselsdato: 28.02.1988 (18 år) 
Yrke: student 
  
Verv:  
Sitter nå i bispedømmerådet i Nord-Hålogaland bispedømme. 
 

 
Kandidater på fritt grunnlag 
 
Leke kandidater (i alfabetisk rekkefølge) 

 
Kåre Gjønnes     
Fødselsdato: 30.01.1942 (64 år) 
Yrke: Fylkesmann i Sør-Trøndelag 

 
 
 
 
Verv:  
1966 – 1974 Medlem av Orkdal sokneråd ( 70 – 74 leder), 1971 – 1972 Formann 
Sør-Trøndelag Kr.f.U, 1972 – 1985 Medlem Orkdal kommunestyre, 1973 – 1974 
Medlem av landsstyret Kr.f.U, 1976 – 1985 Medlem formannskapet, Orkdal 
kommune, 1976 – 1985 Medlem Sør-Trøndelag fylkesting, 1980 – 1983 Ordfører 
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i Orkdal kommune, 1981 – 1984 Styremedlem Orkdal meieri, 1985 – 1993. 
Stortingsrepresentant (Kr.f.) Sør-Trøndelag, 1985 – 1989. Nestleder 
Landbrukskomiteen, 1986 – 1990 Medlem Statens Naturvernråd, 1989 – 1993 
Medlem av Sentralstyret i Kr.f., 1989 – 1993 Medlem + sekretær 
Utenrikskomiteen, 1989 – 1993 Medlem utvidet Utenrikskomite, 1989 – 1993 
Parlamentarisk leder Kr.f., 1989 – 1993 Medlem EFTA-delegasjon, 1993 – 1997 
Medlem representantskapet UNI Storebrand, 1993 – 1997 Fylkesmann i Sør-
Trøndelag, 1994 – 1996 Medlem Rådet i Strømmestiftelsen, 1994 – 1997 Norsk 
Misjonsråd + Bistandsnemnd, 1995 – 1997 Formann FN-sambandet 
Trøndelagsavdelingen, 1996 – 1997 Utvalg for å utrede fondskonstruksjoner for 
folketrygden (Finansdep.), 1996 – 1997 Styreleder i Arbeidsdirektoratet, 1997 – 
2000 Landbruksminister, 2000 Nordisk samarbeidsminister, 2000 - Fylkesmann i 
Sør-Trøndelag, 2000 - 2003 Leder av Regaliekommisjonen, 2000 - . 
Styremedlem/styreleder i Det  norske Skogselskap, 2003 – 2005. Leder for 
utredning av Stat/kirke. 
 
 

Preben H. Lindøe  
Fødselsdato: 12.09.1944 (62 år) 
Yrke: Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet ved Universitetet i 
Stavanger  

 
Verv:  
Tidligere leder av menighetsrådet i Hinna menighet, tidligere medlem av 
Stavanger bispedømmeråd. Pt. leder av Stavanger Regionsstyre i NMS. 
 
 

Sigrun Møgedal     
Fødselsdato: 27.12.1943 (62 år) 
Yrke: Lege; Ambassadør (HIV/AIDS), Utenriksdepartementet 

 
 
 
Verv:  
Styremedlem i den internasjonale vaksinealliansen GAVI; alternerende 
styremedlem Globalt Fond for Aids, TB og Malaria; diverse 
styringsgrupper tilknyttet WHOs arbeid med helsepersonell  

Tidl. verv:  Leder Oslo Bispedømmeråd 2002-2006. Leder i Mellomkirkelig Råd 
for den Norske Kirke 1990-1997. Medlem i Executivkomiteen - Lutherske 
Verdensforbund 1997-2000, Senior Executive Adviser, Global Initiatives, 
NORAD, 2001 – 2005, Senior Policy Adviser to the Executive Director, UNAIDS 
2001-2004, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs (international 
development), Government of Norway (2000-2001), Chief Technical Adviser, 
Social Sector Development, NORAD 1998 –2000, Director, DiS, Centre for 
Partnership in Development, Oslo Norway 1987-1998, Head of programme 
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evaluation /health consultant,  Norwegian Church Aid. 1983-1987, Health 
Services Director,  United Mission to Nepal, 1980-82, Director, Lalitpur District 
Community Health and Development Programme, Kathmandu, Nepal 1977-80. 
Medical officer for primary health care, Lumbini Zonal  Hospital, Government of 
Nepal, 1971-1976 

 
Anne Louise Tveter  
Fødselsdato: 11.05.1965 (41 år) 
Yrke: Lege, Blakstad sykehus 

 
 
 
 
Verv: 
Medlem av diverse komiteer i KFUK/KFUM 
Medlem/leder av Oslo bispedømmeråds ungdomsutvalg 1984-90 
Medlem/leder av ungdomsutvalget under komiteen for økumenisk samarbeid og 
utveksling under MKR 1985-89 
Medlem menighetsrådet Jar kirke 1985-89       
Medlem Oslo bispedømmeråd 1990-97, leder 94-96 
Medlem av Kirkerådet 1990-94  
Komiteleder og visedirigent  på Kirkemøtet 
Medlem Sør- Hålogaland bispedømmeråd 1998-2002, leder 1999-2002 
Medlem av Kirkenes verdensråd sentralkomite 1991-1998, og diverse andre 
underkomiteer. 
Medlem av Mellomkirkelig Råd 1991-1998 (ex officio), varamedlem 2002-2006 
Medlem/leder for nominasjonskomiteen til Kirkeråd/MKR/SKR i 2002.       
Medlem av spesialitetskomiteen i allmennmedisin 2002-2004 
Medlem av barnerådet og gudstjenesteutvalget, Asker menighet 2003-2005 
Leder i barnearbeidet Asker menighet (søndagsskole/barneklubb) 2002-  

 
 
 
Geistlige kandidater (i alfabetisk rekkefølge):  
 

Ragnhild Jepsen    
Fødselsdato: 04.11.1969 (37 år) 
Yrke: Kapellan i Nidaros domkyrkje 

  
 
 
Verv:  
Medlem i NFGs underutval som arbeider med nye dåpsliturgiar i samband med 
gudstenestereformen. Medlem av Teologisk Nemd 1999-2003. Delegat frå Dnk til 
Rådsmøtet i Norges Kristne Råd 1994-2002. Dnks representant i sentralkomiteen 
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i Konferansen av europeiske kyrkjer 1992-1997. Medlem av Salmeutvalet og 
Redaksjonsutvalet til "Salmer 1997" 1993-1996. 
 
 

Svein Malmbekk  
Fødselsdato: 09.06.1954 (52 år) 
Yrke: Sokneprest i Rønvik 

 
  

Verv: 
Medlem av Kirkerådet 2003 - , Medlem av Samisk kirkeråd 2003 - , 
Vararepresentant til Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2002 – 2006, Leder for 
styret i Kirkens Bymisjon i Bodø 1997 – 2001, Medlem i styret for Kirkelig 
utdanningssenter i nord 1996 – 2003, Medlem av Gildeskål kommunstyre 1992 – 
1993, Hovedverneombud for prester og kateketer 1991 – 1993, Varamedlem til 
PFs sentralstyre 1990 – 1993, Leder i Sør-Hålogaland stiftsstyre 1989 – 1993, 
Leder av Hovedutvalg for undervisning i Gildeskål 1987 – 1991, Medlem av 
Kirkerådets utvalg for utarbeidelse av Plan for dåpsopplæring 1988 – 1991, Leder 
for RKK Ytre-Salten 1988 – 1991, Leder i lokallag i Senja prosti (PF) 1983 – 
1985 og i Bodø domprosti lokallag (PF) 1987 – 1989.  
 
 
 

Geir Sørebø   
Fødselsdato: 10.06.1948 (58 år) 
Yrke: Prost i Ytre Sogn 

  
 
 
Verv:  
Leiar for studierevisjonskomiteen (nytt teologistudium) ved Det teologiske 
Menighetsfakultet - 1985-86. Medlem i Bjørgvin stiftsstyre av Den norske 
presteforening, 1987-93. Leiar av Bjørgvin stiftsstyre  1989-93. Medlem av 
Sentralstyret i Den norske presteforening, 1992-96, Sentralt boligombud i Den 
norske presteforening (20% stilling)1992-97. Medlem av styret og landsrådet 
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, 1998- 2006. Medlem av representantskapet for 
Bergen Diakonissehjem, 1998 - . Medlem av Det kirkelige 
oppgavefordelingsutvalet, oppnemnt av  KA 2000. Medlem av utvalet Pastoralt 
tilsyn på lokalplanet, oppnemnt av Bispemøtet 2000. Medlem av 
utredningsgruppe til Kirken i Bergen indre by, oppnemnt 2000. Medlem av 
Høyanger kyrkjelege fellesråd sidan 1990. 
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