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Nominerte kandidater til Kirkerådet 
 

Forslag kandidater til leder av Kirkerådet 

Kristin Gunleiksrud 
Oslo Bispedømme  
Asker terrasse 47, 1384 Asker 
49 år, 09.06.1961 
Rådgiver i IKO – Kirkelig pedagogisk senter 
Tillitsverv fra kirke, organisasjon og øvrige samfu nnsliv:  

 

Aktuelle verv: 
2010 – 2012: Medlem i Oslo bispedømmeråd 
2010 – 2014: Medlem i KAs Landsråd 
2006 – dd: Styremedlem, fakultetsstyret, Teologisk fakultet, Universitet i Oslo 
2008 – dd: Varamedlem i styret for IKO – Kirkelig pedagogisk senter 
2007 – dd: Medlem i styret for Asker kirkeakademi 
2000 – 2008: Medlem i hovedstyret for Kirkens sosialtjeneste 
2001 – 2009: Medlem i Asker menighetsråd (inkl verv i flere underutvalg) 
2004 – 2008: Leder i Asker menighetsråd 
1999 – 2003: Leder i Asker kvinne – og familielag 
 
Yrkeserfaring: 
1987 – 1989: Lektor, grunnskolen 
1989 – 1990: Utreder, NHO 
1990 – 1992: Førstekonsulent, Grunnskolerådet 
1992 – 1997: Rådgiver, Utdanningsdepartementet 
1997 – 1999: Undervisningsinspektør, grunnskolen 
2001 – 2004: Prosjektleder, trosopplæring, Asker og Bærum 
2004 – dd: Rådgiver, IKO – Kirkelig pedagogisk senter 

KM 02.7/10 
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Særlig engasjement og interesseområde: 
1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordringer i Norge i dag? 
Jeg mener at den viktigste utfordringen er knyttet til hva kirken skal være og for hvem. Jeg er opptatt av kirkens 
tilstedeværelse; for den som trenger det, i samfunnet, i åndelige spørsmål.  
Vi trenger en kirke som er tydelig til stede med ord og sakrament. 
Etter min mening strever vi litt med vår identitet som kirke. Vi har gått fra en tid der kirkens rolle var selvsagt, 
kristendommen har hatt hegemoni, det har vært mulig å ta for gitt at her er vi alle kristne. Så har svært mye endret 
seg på få år. Vi har som kirke måttet erkjenne konsekvensene av stadig flere og økende livssynsminoriteter, og at 
kirkens selvsagte autoritet er blitt endret. Nå må vi finne en ny rolle, og kan ikke lene oss på kirkens selvfølgelige 
tilstedværelse i samfunnet og i menneskers liv. Og dette handler ikke om at kirken skal gjenerobre tapt innflytelse, 
men at den skal bli viktig fordi mennesker trenger den. Fordi mennesker trenger en himmel over sitt liv, og fordi de 
i kirken opplever sitt liv i en dypere, åndelig sammenheng.  
 
2. Hva er du særlig opptatt av i teologiske og kirkepolitiske saker?  
Jeg er spesielt opptatt av kirkeforståelse og av trosopplæring. Jeg er opptatt av oppgaven å være kirke for alle 
døpte, slik at alle døpte opplever seg hjemme både i kirken og troen. 
Jeg er ellers opptatt av å gi kunsten og kulturarven rom i kirkelig uttrykk og forkynnelse. 
 
3. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste utfordringen for deg som Kirkerådets leder i den kommende 
perioden? 
I den kommende perioden er det to saker som blir helt sentrale og svært krevende for Den norske kirke, Kirkerådet 
og dermed for Kirkerådets leder: 
- å lose gudstjenestereformen i havn på en god måte, der det sikres gode prosesser og et levedyktig innhold i 
gudstjenesten 
- det videre arbeidet med forholdet mellom kirke og stat, heri inkludert arbeidet med demokratireformen 
 
4. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 
- passe ryddig 
- inspirerende 
- ønsker godt samspill og gode prosesser 
- opptatt av at de som er involvert skal oppleve seg hørt 
- opptatt av at demokratiske prosesser skal være reelt demokratiske 
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5. Hvordan ser du på å måtte målbære flertallsvedtak du selv er uenig i? 
Det tror jeg skal gå greit. For det første er jeg vant til å se flere sider av en sak, ikke minst i saker som Kirke-stat. 
Jeg er opptatt av å få frem de gode argumentene, og er disse gode nok, er det ikke noe problem å fronte saken. 
Dersom argumentene er dårlige (eller vikarierende) vil jeg nok streve mer. Men jeg har arbeidet i mange år i 
statsforvaltningen (Utdanningsdepartementet med mer), slik at jeg har erfaring i det å produsere argumenter for den 
til en hver tid sittende politiske ledelse. 
 
6. Hvilken mediaerfaring har du, og hvordan ser du på det å skulle fronte kirken i media? 
Jeg har vel brukbar medieerfaring. Jeg har deltatt i noen tv- og radiodebatter (til sammen 10-12 stykker). Dessuten 
har jeg i mange år skrevet innlegg og artikler i ulike aviser. Dessuten har jeg hver måned i 12 år vært skribent i 
Damenes i Vårt Land. 
Ellers er jeg gift med en politisk journalist (mange år i Vårt Land og VG), som nå arbeider som 
kommunikasjonsdirektør i Forsvaret. Vi omgås mange journalister og mediefolk, slik at medierefleksjon foregår 
omtrent daglig hjemme hos oss. Om dette er en fordel eller ikke, er kanskje ikke gitt.  
Jeg har ellers meget stor respekt for hvor vanskelig det er å fronte saker i media. Hvor lite som skal til for at en sak 
kommer feil ut osv. 

 
Svein Arne Lindø 

Stavanger Bispedømme 
Linevegeien 18, 4310 Hommersåk 
57 år, 08.08.1953 
Omsorgssjef i Gjesdal kommune 
Tillitsverv fra kirke, organisasjon og øvrige samfu nnsliv:  

 

Utdanning: 
1. Det norske Diakonhjem, off godkjent sykepleier 1976 
2. Det norske Diakonhjem, diakonutdanning (årsenhet)1976 – 1977 
3. Det norske Diakonhjem, administrasjonsutdanning (halvårs enhet)1977 
4. Intern lederutdanning i Gjesdal kommune 2007-2008 (30 vt ) 

 
Viktigste ansettelsesforhold: 

1. Den norske Santalmisjon, forkynner 1980 – 1981 
2. Den norske Santalmisjon, misjonær i Bhutan 1982 – 1988 
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3. Den norske Santalmisjon, kretssekretær 1988 – 1992 
4. Rogaland vernepleierhøgskole, undervisningsleder og rektor 1992 – 1994 
5. Rogaland fylkeskommune/Helse Stavanger seksjonsleder og prosjektleder 1994 – 2004 
6. Gjesdal kommune, omsorgssjef 2004 – d.d. 

 
Kirkelige eller offentlige verv: 

• Øverste tillitsvalgte for misjonærene i Bhutan i 3 år 
• Ansattes representant i Santalmisjonens hovedstyre 3 år 
• Styreleder for Kirkens Familievernkontor i Stavanger i 4 år 
• Menighetsrådsleder i Riska menighet i 5 år 
• Medlem av Stavanger bispedømmeråd de siste 5 år 
• Medlem av Kirkerådet nåværende periode 

Særlig engasjement og interesseområde:  
1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordringer i Norge i dag? 
Å være et åpent og inkluderende fellesskap for kristne 
Formidle evangeliet til barn og unge 
At kirkens språk og gudstjenestens form er sli at den taler til mennesker av vår tid. 
Videreføre misjonsoppdraget ikke minst overfor våre nye landsmenn. 
Å være tydelig på at kristne verdier er viktig for vårt samfunn. 
 
2. Hva er du særlig opptatt av i teologiske og kirkepolitiske saker?  
Teologiske saker: 
At gudstjenesten gjennom reformarbeidet fortsatt skal ha et luthersk innhold der lov og evangelium forkynnes, og 
som gir hjelp til å leve kristenlivet. 
At troen deles med barn og unge, og også for voksne gjennom trosopplæring, forkynnelse og kristent fellesskap. 
At kirken har et strekt og tydelig diakonalt engasjement både på individnivå, og for samfunnet og kloden vi er satt 
til å forvalte. 
At kirken skal være en god plass å leve med sitt meningsmangfold i teologiske saker, også for dem som står for 
mindretallsynspunkter, som f.eks i dagsaktuelle i samlivsetiske spørsmål. 
 
Kirkepolitiske saker: 
At prosessen mot en ny og friere stilling mellom kirke og stat fortsetter, og ikke blir for langvarig. 
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At det skapes gode arbeidsforhold for kirkens medarbeidere 
At kirken får èn arbeidsgiverlinje 
At kirken skal bidra i religionsdialogen for å bygge forståelse og fremme toleranse. 
At kirken skal ha en tydelig stemme om forvaltningsansvar, og om urettferdighet i samfunnet. 
 
3. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste utfordringen for deg som Kirkerådets leder i den kommende 
perioden? 
Viktigst og vanskeligst (uten å skille for skarpt). 
Å være en leder overfor kirkens folk som leder slik at det blir rom for mangfold av meninger, men at kirken likevel 
har en tydelig retning: Forkynnelse til tro, og utfordring til tjeneste.  
Å bidra til at trosopplæringen kan få ressurser til å gjøres permanent i alle våre menigheter.  
Være pådriver i forhold til våre politiske myndigheter for at kirkens friere stilling blir et faktum. 
Bidra til at våre politiske myndigheter vedtar en religionspolitikk der samfunnet forplikter seg på gode 
rammeforhold til å være kirke, samtidig som den fremmer religionsfrihet. 
Ha god kontakt med menigheter og det lokale arbeidet. 
Stimulere til ulønnet medarbeiderskap i kirken. 
Bidra til et nært samarbeid mellom embets- og rådsstrukturen f.eks ved at Kirkeråd og Bispemøtet har en løpende 
dialog som forum.    
 
4. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 
Analytisk, evne til å se hva saker handler om, og hva det er viktig å ta stilling til. 
Tydelig, uten å provosere til strid.  
Saklig med egenskap til å skille sak og person. 
Resultatorientert og til tider utålmodig med tanke på at prosesser må komme til ende. 
God evne til å formulere seg presist både muntlig og skriftlig. 
Strukturert, og effektiv møteleder med evne til å konkludere. 
Ved å ha vært fast medlem i Kirkerådet de siste 4 årene, vil jeg bære med meg en kontinuitet i rådets arbeid. 
 
5. Hvordan ser du på å måtte målbære flertallsvedtak du selv er uenig i? 
Det er krevende, særlig i saker der en har engasjert seg sterkt og havnet i mindretall. Lederrollen må likevel utøves 
100% lojalt mot beslutninger fattet på demokratisk vis. Det er viktig å utforme gode regler for hva som skal 
kommuniseres, og hva som skal bli i kollegiet. Det er en viktig oppgave for en leder å utvikle et debattklima der 



Nominerte kandidater til Kirkerådet   

 6 

ulike meninger kommer fram, og der det utvises respekt for meningsmangfold. Leder skal særlig medvirke til at de 
mindre synspunkter som ikke ha bred støtte kan fremmes på en trygg måte. 
4 år i Kirkerådet har gitt god erfaring i å være et kollegium med sprikende meninger og med flertallsvedtak som jeg 
ikke alltid var del av. 
 
6. Hvilken mediaerfaring har du, og hvordan ser du på det å skulle fronte kirken i media? 
Mest erfaring med lokalmedia i forhold til arbeidet som omsorgssjef i kommunen.  
Som nestleder i bispedømmerådet i 5 år (og i en kortere periode fungerende leder), som medlem av kirkemøtet, og 
som menighetsrådsleder i lokalt krevende prosesser, har jeg måtte takle media. Evnen til å uttrykke seg kort og 
presist har kommet vel med i slike sammenhenger. 
Som leder av Kirkerådet er det viktig å fronte kirken både når det er gledelige saker og når det er konflikt og 
uenighet. Kirkerådets leder har en viktig oppgave i å spre tro på, og begeistring for kirken. 
Lederrollen bør i samarbeid med informasjonsavdelingen i Kirkerådet innta en aktiv mediarolle. Kirken er avhengig 
av å få spalteplass også gjennom initiativ fra kirken selv. Her må leder av KR spille en aktiv rolle. Leders rolle er å 
være en stemme for kirkens tillitsvalgte, både med adresse innover i kirken, og utover i samfunnet. 

 
Ola T. Lånke 

Nidaros Bispedømme 
Voll, 7393 Rennebu 
62 år 
 
Tillitsverv fra kirke, organisasjon og øvrige samfu nnsliv:  

 

Utdannelse: 
1969: Artium Orkdal landsgymnas                                                                                                     
1978: Teologisk embetseksamen MF                                                                                                                  
1979: Praktikum MF                                                                                                                               
1987/91: Grunnfag i adm. og ledelse Diakonhjemmets Høgskole                                                            
1991-93: ABV-veiledning (ikke fullført pga at jeg ble innvalg på Stortinget) 
 
Yrkesbakgrunn: 
1978-79: Bataljonsprest i Nikebataljonen                                                                                     
1979-89: Residerende kapellan i Lademoen Trondheim                                                                      
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1989-93: Stiftskapellan i Nidaros med ansvar for personalarbeid                                             
1990 høst, permisjon for å være politisk sekretær for kirke- og kulturministeren                 
1993-2009 Stortingsrepresentant for KrF. (Sommervikartjeneste som prest enkelte år).  
Fra 2006 til 2009 medlem av stortingets presidentskap og visepresident i Lagtinget. 
 
I gymnastiden leder i skolelag og kristenruss. I studietiden verv i student- og skolelagsbevegelsen, studenttinget i 
Oslo og Kristelig Folkepartis Ungdom. Leirleder i NMS og verv på kretsplan i samme. 1975-76 Leder KrFU på 
landsplan, samtidig medlem av KrFs lands- og sentralstyre. 
 
I tiden som menighetsprest medlem av menighetsråd, verv på bispedømmeplan i DnK, var aktiv i 
flyktningearbeidet og var bl.a. med og startet Kristent Innvandrerarbeid i Trondheim (KIA) og var leder i styret for 
KIA en tid deretter. Samarbeidet med NMS og misjon i kirken og hadde oppdrag for Norges Kristelige 
Ungdomsforbund under TT-arr. 
  
1987-91 vara til Trondheim bystyre, kommunale verv                                                                
1991-93 medlem Trondheim bystyre 
   
Medlem av to utvalg for å utrede kirke-statspørsmålet for KrF i 1975 og 2004(?). Medlem av KrFs gruppestyre i 
stortinget 1997-2009 og nestleder i stortingsgruppa fra feb. 2005 og ut perioden (h. 05). Medlem av KrFs landsstyre 
i flere omganger og div. andre verv bl.a. programkomité. 
 
Oppnevnt til å bekle ulike verv på stortinget og representerte Stortinget ved ulike anledninger i utlandet, bl.a. i FN-
delegasjonen og i Den Interparlamentariske Union (IPU) (tils. 12 ganger) 
 
2006-09: Medlem styret for Den norske atlanterhavskomité.                                                      
1993-97: Medlem av styret for Olavsfestdagene.                                                                         
1994-2010: Leder i Antislaveriselskapet i Norge.                                                                         
2006-2008(?): Medlem i styret for Voxengs samlinger/Norveg i Rørvik 
 
2010-: Leder Nidaros bispedømmeråd                                                                                           
2009-: Medlem av styret for Trondheimssolistene og fra 2010 styreleder i samme.                           
2010-: Externt styremedlem Vitenskapsmuseet i Trondheim  



Nominerte kandidater til Kirkerådet   

 8 

Særlig engasjement og interesseområde: 

1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordring i Norge i dag? 
Å framstå tydelig som én hellig, alminnelig kirke, ved å tale evangeliet klart og samlende uten at hovedsaken blir 
overskygget av de mange stridsspørsmål som reises i kirkelandskapet.   

2. Hva er du særlig opptatt av i teologiske og kirkepolitiske saker? 
Først og fremst at forkynnelsen i kirken sentrerer om Kristus, og at vi som kirke våger å stå for noe og ikke lar oss 
drive med av de ulike bevegelser av åndelig og politisk art som settes i sving. En viktig utfordring er å holde kirken 
som Kristi legeme samlet i en tid med reformer og organisasjonsendringer. Styrking av gudstjenestelivet er en 
sentral oppgave i denne forbindelse. Fornyelsen av liturgien må gjennomføres på en måte som bidrar til en slik 
styrking og kombineres med tiltak som kan trekke kirkens medlemmer tilbake til kirkebenkene. Det er også viktig 
at Den norske kirke ser sitt ansvar i økumeniske og internasjonale sammenhenger. 

Kirkepolitisk blir den viktigste utfordringen i tiden som kommer å få til en god og smidig overgang til en fri 
folkekirke. Dette berører mange ulike undertemaer; som det å sikre at Den norske Kirke får status som eget 
rettssubjekt og med en robust og god økonomisk ordning. Fortsatt integrering i grunnloven og videreføring av 
demokratiseringen hører med i denne sammenheng.   

3. Hva vil være den viktigste og vanskeligste utfordringen for deg som kirkerådsleder i den kommende 
periode? 
Den viktigste utfordringen blir å sørge for at Kirkerådet samlet oppfyller sitt lovbestemte formål; å bidra til å nære 
og styrke det åndelige liv i menighetene. Så blir det blir en krevende oppgave å gå inn i det kirkelige lederskap og 
bidra til at vi kommer i mål med kirkereformen. Jeg ser det også som en viktig utfordring å bidra til å synliggjøre 
de kirkelige råds status og funksjon i forhold til offentligheten. Som en konsekvens av demokratireformen framstår 
det som viktigere enn før å synliggjøre de kirkelige rådenes arbeid i mediene.   

4. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 
Jeg mener selv at jeg opptrer målrettet og løsningsorientert som leder. Ustrakt nettverksbygging og tett 
kommunikasjon både med medarbeidere og organer vi skal samarbeide med, opplever jeg som en avgjørende 
forutsetning for å få til ting, og jeg tror jeg er brukbar til å kommunisere. Noe av det jeg har lyktes bra med i 
forbindelse med betydelige saksordføreroppgaver i Stortinget er å skape omforente løsninger og levere resultater. 
Jeg har også sett hvor viktig det er å ansvarliggjøre medarbeidere og delegere. Dette er nødvendig også for at en 
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selv kan konsentrere seg om de overordnede mål for virksomheten. Jeg tror heller ikke jeg virker spesielt 
kontrollerende i forhold til medarbeiderne. 

5. Hvordan ser du på å målbære flertallsvedtak du selv er uenig i? 
Lojalitet overfor kollektive beslutninger er første bud for en organisasjonsleder. Det kan nok koste overvinnelse 
noen ganger, men det er prisen en må betale for å påta seg lederoppgaver. 

6. Hvilken medieerfaring har du og hvordan ser du på det å skulle fronte kirken i mediene? 
Med en lang fortid som politiker har jeg vært vant til å forholde meg til mediene så å si daglig. Jeg har lært at det er 
viktig å spille på lag med mediene og ikke se på dem som motstandere. Kirken må bli flinkere til å framstille sine 
saker i mediene. 

 
 

Forslag rådskandidater til Kirkerådet 

Leke kandidater 
Kristin Gunleiksrud 
Oslo Bispedømme 
 
Adresse: Asker terrasse 47, 1384 
Asker 
 
49 år, 09.06.1961 
Rådgiver i IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter 
 

Se ovenfor under lederkandidatpresentasjonen. Se ovenfor under lederkandidatpresentasjonen. 
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Anfin Skaaheim 
Oslo Bispedømme 
 
Vassbunnveien 53, 1388 Borgen 
 
70 år 
Pensjonist. Tidl.generalsekretær 
 

Formann i styret for MF. Medlem av forstanderskapet i to 
perioder 
Styremedlem og representant i forstanderskapet for NLA. 
Medlem av Gjønnes-utvalget. 
Medlem av Regjeringens Ungdomsutvalg 
Medlem av Statens Ungdomsråd 
Verv jeg ha nå: 
Medlem av Vardåsen menighetsråd 
Varamedlem til Asker fellesråd 
Medlem av fellesrådet administrasjonsutvalg. 
Medlem av Oslo bispedømmeråd 
Referansegruppen for didaktikk ved NLA. 
  
 

Jeg er opptatt av at kirken skal være tydelig som kirke 
med en klart, frimodig og utfordrende bibelsk budskap til 
trygg tro og kristent liv. Samtidig at en i menighetene er 
opptatt med å bygge opp et godt og inkluderende kristent 
fellesskap, der en legger vekt på å styrke den enkelte i 
troen og er opptatt med å nå ut til stadig flere på en måte 
som gjør at nye kjenner seg velkommen og inkludert.  
  
Den viktigste teologiske utfordringen er derfor å styrke 
forkynnelsen og veiledningen på en måte som skaper 
bibelsk forankret tro og villighet til å leve et liv i Kristi 
etterfølgelse. 
  
Som medlem av Gjønnes-utvalget fikk jeg anledning til å 
arbeide med ny ordning i forholdet stat-kirke, og er svært 
opptatt med hvordan dette forholdet blir i fremtiden. 
Særlig gjelder det spørsmålet om hvordan en kan sørge for 
ar kirken får være kirke på egne premisser og samtidig 
beholder den brede kontaktflaten med folk og samfunn. 

Andreas Henriksen Aarflot 
Borg Bispedømme 
 
Glimmerveien 42, 1430 Ås 
 
21 år 
Student 
 

04.2007-d.d.: Medlem i Kretsstyret i Oslo og Akershus  
           krets av Norges KFUK-KFUM 
01.2010-12.2011: Medlem i Borg    
     bispedømmeråd/Kirkemøtet 
02.2009-02.201: Leder i Blindern KFUK-KFUM 
06.2010: Delegat til Ungdommens Kirkemøte 
03.2010-03.2011: Medlem i Ungdomsrådet i Borg  
     bispedømme 
06.2007-11.2009: Medlem og leder i Ungdomsutvalget i 
Oslo og Akershus krets av Norges KFUK-KFUM  
01.2004-01.2008: Styreleder i Ås Ten Sing 
01.2004-07.2007: Medlem og nestleder i Ungdomsrådet i 
     Ås menighet 
 

Jeg er særlig opptatt av hvordan den nye kirkeordningen 
kommer til å bli og hva slags erfaringer Den norske kirke 
kan høste fra Demokratireformen. Jeg synes kirken må få 
mulighet til å ta selvstendige avgjørelser – hvis det ikke er 
et reelt demokrati hvor de demokratiske organene har reel 
beslutningsmyndighet blir det ikke like relevant for alle å 
delta i kirkedemokratiet. I arbeidet fremover mot ny 
kirkeordning er det viktig at Den norske kirke fortsetter å 
være en åpen folkekirke hvor alle kan få et godt møte med 
Jesus. 
 
Som ung i kirken er jeg opptatt av at flere ungdommer må 
få en tilhørighet til kirken. Når de fleste kirkegjengere i 
mange menigheter er av den eldre garde er spørsmålet 
hvem som skal ta over etter dem? Jeg synes derfor at 
trosopplæring og tiltak rettet mot ungdom og unge voksne 
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er svært viktig.  
 
Jeg er også opptatt av at Den norske kirke må ha en 
tydelig stemme i spørsmål om global rettferdighet og 
forvaltning av Skaperverket, slik at kirken kan tale de 
svakestes sak og utfordre politiske myndigheter når det er 
nødvendig.  
 

Ingrun Jule 
Hamar Bispedømme 
 
John Koppangs veg 8b 
2406 Elverum 
 
39 år 
Avdelingsleder for AMO-kurs og 
tiltak innen rusomsorg og psykisk 
helse i Arbeidsmarkedsbedriften 
Tunet AS i Elverum. 
 
 

-Medlem og nestleder i Hamar Bispedømmeråd, 2010 –  
-Medlem i kirkekoret Cantate Domino som har satt opp 
mange store verk som f.eks Händels Messias, Juleoratoriet, 
Matteuspasjonen av Bach m.fl. Regnskapsfører for koret i 
2001-2002 og 2007-2010, 1994-2010. 
- Medlem av Elverum menighetsråd. Leder fra 2002-2005. 
Vara i fellesrådet fra 2006-2009. Deltok blant annet i 
arbeidet med å søke trosopplæringsmidler for Elverum 
menighet, 2002-2009. 
- Tekstleser i Elverum kirke, en av 7 faste tekstlesere med ca 
10 gudstjenester hver pr år. 2005-2010. 
- Medlem av dåpsopplæringsutvalg i Elverum menighet. Var 
med å starte opp og drive Fortellingsstund for barn 
(søndagsskole på lørdager), deltok i planlegging av ny 
samarbeidsavtale med skolene i forbindelse med nye 
læreplaner i L97. 1998-2004. 
- Leder av kostymegruppa i Elverum barnemusikkteater fra 
2009. Leder for Elverum barnemusikkteater fra 2010. 
- Kasserer/regnskapsfører for Elverum drilltropp, 2006-2010. 
- Sydame for Elverum drilltropp, har ansvar for søm/omsøm 
av uniformer. 2009-2010. 
- Aktivt medlem i Oslo fallskjermklubb. 1993-1998. 
 
Verdier: Jeg er opptatt av at kirken skal tydeliggjøre 
viktige verdier som toleranse, inkludering, likeverd, 
åpenhet og respekt. Dette kommer blant annet fram i 
punktet om samfunnsengasjement nedenfor. Jeg er opptatt 
av at kirka skal vise mennesker respekt for ulike valg og 

 
Åpenhet omkring seksuelle overgrep er et viktig signal om 
menneskeverd. Å gi homofile mulighet til å inngå 
forpliktende samliv med en velsignelse i den kirka de føler 
tilhørighet til, er et signal om toleranse og en erkjennelse 
av at vi er forskjellige. 
 
Trosopplæring: Kirka har et ansvar og en mulighet når det 
gjelder å gi barn og unge kunnskap om og tilhørighet til et 
kristent felleskap, den kirka de tilhører og den tradisjon de 
vokser opp i. Gjennom kjennskap til sentrale 
bibelfortellinger, sanger, symboler og ritualer gis de unge 
mulighet til å ta egne valg når det gjelder deres forhold til 
Gud, religion og kirke. Gode opplegg for barn og unge 
styrker også det åndelige fellesskap og den kirkelige 
tilhørighet for foreldre- og besteforeldregenerasjonen. 
 
Samfunnsengasjement: Jeg ønsker at kirka skal vise et 
tydelig engasjement for de svake i samfunnet, for 
miljøspørsmål og for bistand og nord-sør-problematikk. 
 
Folkekirke og demokrati: Jeg vil arbeide for ei bred 
folkekirke der alle kan oppleve tilhørighet enten vi ønsker 
å bruke kirka til ukentlige møtepunkter, eller vi bruker den 
mer sjelden for å markere spesielle begivenheter som 
bryllup, dåp, jul og allehelgen. Jeg er opptatt av at de 
kirkelige råd er representative i forhold til 
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ulike synspunkter: Økumenisk arbeid viser at vi står 
sammen som verdenskirke på tvers av organisasjoner og 
kirkesamfunn. � 
 

medlemsmassen i Den norske kirke. Jeg er opptatt av å 
styrke demokratiet slik at alle medlemmer opplever 
eierskap og påvirkningsmulighet i kirka si. 
 

Anne-Lise Brenna Ording 
Hamar Bispedømme 
 
Brøderudvegen 763 
2211 Kongsvinger 
 
f.11.03.87, 23 år 
Student 

• Delegat på Ungdommens Kirkemøte i 2006, 2007, 
2009, 2010. 

• April 2010 pågående Leder for Hamar bispedømmes 
Internasjonale utvalg 

• Januar 2010 pågående Medlem i Hamar 
bispedømmeråd. 

• September 2009 pågående Leder i Vinger 
menighetsråd 

• April 2009-februar 2010 Veileder for ny leder i 
Hamar bispedømmes ungdomsråd 

• Oktober 2007-april 2009 Leder for Hamar 
bispedømmes ungdomsråd 

• Januar 2007-september 2009 Sekretær for Vinger 
menighetsråd og medlem av arbeidsutvalget 

• Mars 2006-februar 2010 Representant fra Hamar 
bispedømmes ungdomsråd til Hamar bispedømmes 
Internasjonale utvalg 

• Oktober 2005 pågående Medlem i Vinger 
menighetsråds Gudstjenesteutvalg 

• September 2005 pågående Medlem i Vinger 
menighetsråd 

• Februar 2005-februar 2010 Medlem av Hamar 
bispedømmes ungdomsråd 

• Oktober 2004-januar 2008 Medlem i Vinger 
Menighetsråds Barne-, Ungdoms-, og 
Dåpsopplæringsutvalg 

• Høsten 2003 pågående Klokker i Vinger Kirke 
 

Saker jeg brenner spesielt for: (prioritert rekkefølge) 
1. Arbeid for og med aldersgruppen 18 - 30 år 
2. Trosopplæring 
3. Miljøspørsmål, vern om skaperverket, Grønne 
menigheter 
 
Jeg er også svært opptatt av at nr nye vedtak gjøres, må 
det ikke gå for lang tid fra de settes ut i livet. Man skal ta 
seg tid til gode og grundige arbeidsprosesser, men ikke 
bruke mer tid enn nødvendig på hver sak. 
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Harald Askeland 
Tunsberg Bispedømme 
 
Torødveien 22K – 3135 Torød 
 
f.31.08.63 
Professor ved Diakonhjemmet 
Høgskole. 

Harald Askeland er professor, ved Diakonhjemmet 
Høgskole, hvor han har vært ansatt som professor i 
kirkelig organisering og ledelse siden 2002. Han har 
nettopp avsluttet en periode som rektor ved 
høgskolen, har tidligere arbeidet i Kirkens 
Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, hatt 
prosjektstilling for Kirkerådet som sekretær for 
Bakkevig-utvalget og også arbeidet et år i 
Kirkedepartementet. 
Han har vært aktiv i Nøtterøy menigheter som 
speiderleder, leder i ungdomsklubb, sivilarbeider, 
ansatt tre år som menighetsarbeider og med nær to 
perioder i Torød menighetsråd og Nøtterøy kirkelige 
fellesråd. Var i studietiden valgt til Markus 
menighetsråd i Oslo. 

Har siden 1993, gjennom undervisning og forskning, 
arbeidet med kirkelig organisering, menighetsutvikling og 
ledelse, samt kirkelig demokrati. Er i dag opptatt av 
hvordan de diakonale høgskoler kan bidra til å kalle og 
utruste til tjeneste i kirke og samfunn, samt sette agendaen 
for kirkelig refleksjon om å være en tjenende kirke i 
praksis, Han arbeider faglig og praktisk med ledelse, 
organisasjons- og menighetsutvikling i folkekirken. Han 
tror at kirken kontinuerlig må fornyes, ikke minst gjennom 
et relevant arbeid overfor barn og unge og også gjennom å 
framstå med en troverdig og samfunnsaktuell diakonal 
profil. Det vil også være vesentlig at de kirkelige råd har 
en aktiv og formende holdning til de omveltninger som vil 
følge av utvikling i relasjonen mellom stat og kirke. 

Helene Bjerkestrand 
Tunsberg Bispedømme 
 
24 år 
Allmennlærerstudent 

• Tunsberg bispedømmeråd: 2006 – 2010 og 2010 – 
2012 

• Utvalg for ungdomsspørsmål for Dnk, 2009 – 2011 
• Mellomkirkelig råd 2006 – 2010 
• Leder Strindheim Ten Sing/Nedre Eiker Ten Sing, 

2002 - 
 

Jeg vil ha en kirke som lever, og et kirkedemokrati som 
kan støtte opp menigheten med sitt arbeid. Etter mange 
igangsatte reformer er det viktig å gi menighetene tid og 
hjelp til å ta i bruk de nye planene. Alt avhenger om 
menighetene klarer å bruke disse til å gjøre det kirka er 
der for, å vise mennesker at de er elsket av Gud, og ikke 
gjennomfører disse kun av plikt.  Jeg vil at kirka skal 
forholde seg bevisst til det samfunnet vi lever i. Kirka må 
være relevant for mennesker i dag.  Jeg er opptatt av at 
kirka skal bli mer selvstendig i forhold til staten, og få 
mulighet til å utnevne sine egne ledere.  
 

Karen Junker 
Agder og Telemark 
Bispedømme 
 
St.Hansheia 3 
4842 Arendal 

Råd og utvalg: 
1. Lærerutdanningsrådet, 1998-98 
2. Ingeniørutdanningsrådet, 1989-92 
3. Nasjonalt råd for Distriktshøgskolene, 1989-92 

(leder 1991-92) 
4. Universitetsrådet, observatør 1991-92 
5. Agder høgskolestyre, 1980-84, 1989-92 

Jeg er opptatt av at vi som kirke, i alt vi gjør, holder fokus 
på den treenige Gud og budskapet om frelsen i Jesus 
Kristus.  
For å oppfylle vårt oppdrag er det viktig med et sterkt 
fokus på trosopplæring. Barn og unge, ja også voksne, må 
gis en grundig opplæring i vår kristne tro og lære. Det er 
en stor utfordring å gjennomføre trosopplæringen slik at 
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59 år 
Utdanningsdirektør i Aust-Agder 
 

6. Oppfølgningsgruppe for den forskningsbaserte 
evalueringen av Reform 94. 1994-98, Utdannings- 
og forskningsdepartementet 

7. Rådgivende gruppe for den forskningsbaserte 
evalueringen av handlingsplan for miljølære, 
1998-2000, Utdannings- og 
forskningsdepartementet. 

8. Rådgivende gruppe for den forskningsbaserte 
evaluering av Pilot programmet. 2000-2003. 
Utdannings- og forskningsdepartementet. 

9. Ekspert gruppe for evaluering av Leonardo da 
Vinci II programmet.  1999-2003. The European 
Comission. 

10. Medlem av fakultetsstyret for avdeling for 
pedagogikk ved Høgskolen I Agder 2003-07. 

11. Medlem av avdelingsstyret for lærerutdanningen 
ved Universitetet i Agder.2007- dd 

12. Medlem av styret for Stiftelsen Arkivet, 2000-dd. 
13. Medlem av flere sakkyndige utvalg for for 

institusjonsakkreditering til høgskole og 
vitenskaplig høgskole, NOKUT. (2006-9) 

14. Diverse mindre råd og utvalg innen 
utdanningssektoren 

 
 

Politisk aktivitet:  
1984-88 Helse og sosialutvalget, Grimstad 

kommune 
1988-91 Fylkesting 
1988-91 Fylkesutvalg 
1988-91 Samferdselsutvalget 
1988-91 Styret for HVPU Vest, styreleder 
1988-91 Styret for Aust-Agder sentralsykehus 
1991-95 Kulturutvalget 
1988-91 Gruppeleder fylkestinget, Høyre  

den når flest mulig. 
For å oppfylle oppdraget er det videre viktig at kirken har 
en styringsordning som gir den mulighet for å fungere 
som et trossamfunn. Jeg vil derfor fokusere på større 
selvstyre for kirken. 
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Jan Olav Olsen 
Agder og Telemark 
Bispedømme 
 
Gryting, 4993 Sundebru 
 
f.29.09.50 
Rektor, ungdomsskole 
 

Offentlige verv:  
Medlem Gjerstad kommunestyre 1983-99. 
Ordfører 1991-99 
Medlem Aust-Agder fylkesting 1999-2003 
Medlem Stortinget (H) 2001-05 
Kirkelige verv:  
Medlem Gjerstad menighetsråd 1981-97 
Medlem Agder og Telemark bispedømmeråd 2006-, 
leder fra 2010 
Leder rep.skapet Kirkens Nødhjelp 2007- 
Medlem Mellomkirkelig Råd fra 2009 

Jeg stemte sammen med mindretallet i spørsmål om 
homofile i ordinerte stillinger, og står fremdeles for dette. 
Jeg oppfatter meg som sentrum/konservativ i de fleste 
teologiske spørsmål (godt plantet i sørlandsk kristendom 
på dets beste) 
Jeg er tilhenger av skille stat-kirke og hadde ønsket at en 
kunne gått lenger enn det som nå er vedtatt. 
Jeg er opptatt av at trosopplæringsplanen kan bli 
gjennomført med den bredde og kraft som er forutsatt. 
Demokratiutviklingen i kirken må fortsette. Økonomien 
må styrkes. Prestetjenesten må styrkes og det må jobbes 
med rekruttering til tjenesten og med ulike tiltak innenfor 
livsfasepolitikken. Bispedømmene må medvirke i 
tilsetting av proster og kirkens mening ved utnevning av 
biskoper må få avgjørende betydning. 
 
Jeg er opptatt av at reformene i kirken må ha grunnlag på 
”grasrotplan”. Det betyr bl.a. at ny liturgi må ha 
gjenkjennelighet fra menighet til menighet og at ønsket 
om stedegenhet må dempes noe, i hvert fall i forhold til de 
tidlige forslag.  
 
Jeg er opptatt at det er nær kontakt og samarbeid mellom 
kirken og de frivillige organisasjonene både sentralt og 
lokalt. De frivilliges arbeid og innsats i kristent arbeid er 
av uvurderlig betydning ikke minst i arbeidet med 
trosopplæringen 
 

Leif Christian Andersen 
Stavanger Bispedømme 
 
5574 Skjold 
 
Sykepleier 

- Medlem i Bispedømmerådet i Stavanger 

- Medlem i Ungdomsrådet i Stavanger Bispedømme 

- Medlem i ressursgruppe for Gudstjenestereformen i 
Stavanger Bispedømme 

Det er veldig mye som opptar meg i kirken vår og det er 
ganske mye spennende som skjer i Kirken i disse tider. 
Men visst jeg skal dra frem noe må det være at jeg ønsker 
å jobbe for at kirken i lang tid fremover skal være en kirke 
som når bredden av befolkningen slik som den har gjort i 
mange år i Norge. Jeg mener at det er svært viktig at 
Kirken er en Kirke for folket og en Kirke med et tydelig 
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- Deltatt på 3 Ungdomenskirkemøte (UKM) 

- Deltatt på 1 Kirkemøte som representant fra UKM 

- Kommunstyrerepresentant i Vindafjord Kommune 

 

budskap.  Jeg trur at vi med trossopplæringsreformen som 
nå blir satt ut i live i mange menigheter i Norge vil få en 
mulighet til å nå mange unge slik at de får tilhørighet og 
får med seg kirken sitt budskap og holdninger. Dette er et 
arbeid som jeg mener vi må følge tett opp.  Jeg tenker at vi 
fremover må også holde et trykk på arbeidet med de i 
aldersgruppen 18-30 år slik at vi har en plan som følger 
opp ungdommene etter de er ferdige i trosopplæringsfasen 
og skal inn i det voksne livet. Jeg mener at Kirken kan bli 
enda mer tydelig på sitt globale ansvar. Kirken gjør et 
kjempe arbeid gjennom organisasjoner som Kirkens 
Nødhjelp. Men jeg tenker at vi som kirke kan bli enda 
bedre og ta ett enda større ansvar, dette gjelder like mye 
oss som enkelt personer som Kirken som organ. 

Svein Arne Lindø 
Stavanger Bispedømme  
Linevegeien 18, 4310 
Hommersåk 
57 år, 08.08.1953 
Omsorgssjef i Gjesdal kommune 

Se ovenfor under lederkandidatpresentasjonen. Se ovenfor under lederkandidatpresentasjonen. 

Egil Morland 
Bjørgvin Bispedømme 
 
Skjenevegen 9, 5353 Straume 
 
60 år 
Førstelektor i praktisk teologi, 
NLA Høgskolen, Bergen. 
 
 
 

Kyrkjelege verv  
Leiar i styret for Menighetsfakultetet 2000 – 2001 
Leiar i styret for Menneskeverd 2002 - 2003 
Medlem i utvalet ”Same kyrkje – ny ordning” (om 
statskyrkjeordninga) 1998 - 2002 
Leiar i Presteforeninga 1992 - 1997 
Leiar for Morland/-stø bedehus 1998 d.d. 
 
Andre verv  
Fjell kommunestyre tre periodar 1991 - 2003 
Varaordførar Fjell kommune 1999 – 2003 
 

- Dåpsopplæring, og at denne ikkje einsidig må vera tufta 
på kyrkja si plikt, men også på foreldra si forplikting 
- Gudstenesta, og høgare verdsetjing av einskapen, som i 
dag er truga av mangfaldet 
- Folkekyrkja, der omgrepa folk og kyrkje vert haldne 
saman, og ikkje spela ut mot kvarandre. 
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May Lisbeth Aurdal 
Møre Bispedømme 
 
Aurdalsvegen 80, 6230 
Sykkylven 
 
50 år 
Misjonskonsulent i Det norske 
Misjonsselskap, Region Møre 
(deltid) 
 

• Regionstyret Det Norske Misjonsselskap 2 perioder 
• Møre i misjon (NMS sin representant Region Møre) 
• Div verv i Norges KFUK/M gjennom 20 år 
• Krinsstyret Møre  & Romsdal, Norges KFUK/M 
• Leiar kvinneweekendkomite 12 år Fellseprosjekt 

DNK & organisajonar 
 
På dei fylgjande områder  ser eg kyrkja har store 
muligheiter og utfordringar : 
 
STYRKE MISJONSENGASJEMENTET i 
KYRKJELYDANE  
i samarbeid med dei frivillige organisasjonane. At misjon 
kan verte til forandring for både oss og for våre 
søsterkyrkjer. 
Gjennom mitt arbeid i Det Norske ; Misjonsselskap sidan 
1996 er kunnskapen og engagementet for misjon blitt 
styrka. Fleire reiser til Madagaskar, Thailand og Brasil har 
gjort dette nært og levande. Utifrå dette  ser eg viktigheita 
av at kyrkjelydane vert involvert i misjon på alle 
alderstrinn, - barn, unge, vaksne og eldre.  
 
FORVALTING AV MENNESKELEGE & 
ØKONOMISKE RESSURASAR 
Eg er oppteken av at det skal vere godt å vere menneske i 
og i møte med kyrkja. Eg synes det er viktig at vi som 
kyrkje engasjerer oss i møtet med enkeltmennesker, - også 
i høve til tilsette. Eg er oppteken av å forstå korleis andre 
tenker og sette meg inn i andre sin situasjon så langt det er 
råd. 
Gjennom fleire år som tilsett i Den norske kyrkja kjenner 
eg dette arbeidet frå innsida. Erfaring av kva som trengst 
for å halde mot og engagement oppe hos tilsette har eg 
gjort ein del eigne erfaringar på. Både når det gjeld % 
aktivitetsnivå og arbeidsmiljøspørsmål. God ivaretaking 

Det å tenkje heilskapeleg i arbeidet og, å arbeide fram 
gode strukturar er også ei sak som engasjerar meg. 
God kommunikasjon og tilrettelegging for å dra i same 
retning er viktige stikkord her. Målretta arbeid for å nytte 
ressursane godt, legg eg sterk vekt på. 
Dette er tema som vert særleg viktig i arbeidet framover 
med ny kyrkjeordning. 
 
TRUSOPPLÆRING 
Heile livet har barne og ungdomsarbeid engasjert meg 
sterkt.Trusopplæringa er ei satsing som må haldast oppe 
framover, også når prosjektperioden er omme. Her er det 
viktig å arbeide både for tilstrekkeleg økonomi, men også 
tilrettelegging for kompetanseheving. 
 
Eg let meg engasjere og går sterkt opp i det eg er oppteken 
av. Å få arbeide regionalt, i bispedømeråd gir innsikt og 
inspirasjon. Det same gjeld høve til å vere engasjert på 
sentralt nivå i kyrkja. Det gir høve til å sette seg godt inn i 
dei store sakene. Samstundes er bevisstheita sterk om at 
det er i lokalkyrkja det viktige arbeidet skjer. Det er her 
ein har heilt unike muligheiter til å nå mange gjennom 
kontakt ved dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder. At 
kyrkja er åpen, nær og god i desse møta er viktig.  
Samtidig brenn eg for å styrke det åndelege fellesskapet i 
kjernekyrkjelyden. For kvar aktive kyrkjelem som har 
bibelkunnskap og trusengasjement vert lokalkyrkja styrka 
som eit åndeleg kraftsenter. 
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både av tilsette og frivillige i kyrkjelyd og misjon er ei 
hjartesak. Det enkelte menneske er den fremste ressursen i 
våre samanhengar. Det vert viktig å arbeide for 
tilstrekkeleg bemanning i kyrkja for å unngå utbrenning. 
Det m,å også arbeidast for midler for til å ivareta 
kompetanseutvikling m.m. slik at både kyrkja kan være 
ein attraktiv arbeidsstad for kompetente personar over 
lang tid.  

Målfrid Synnøve Isene 
Møre Bispedømme 
 
Mauds vei 11, 4633 Kristiansand 
 
20år 
Student 

• 2010-2012 Møre bispedømmeråd 
• 2008 Kirkemøtet, repr. Ungdommens 

kirkemøte. Ungdommens kirkemøte, repr. 
Ungdomsrådet i Møre  

• 2006 Ungdommens kirkemøte, repr. 
Ungdomsrådet i Møre 

• 2006-2011 Ungdomsrådet i Møre 
bispedømme  

 

Kyrkja vår romme eit stort mangfald. Nokre velje kanskje 
å kalle mangfaldet for eit potensielt kaos, men eg  ser ein 
masse moglegheiter til at folk kan få eit møte med Jesus 
og vekse inn i eit fortrulig fellesskap med Ham. ”Hausten 
er stor, men arbeidarane er få” seier Jesus i matt. 9, 37. 
Det at hausten er stor er gode nyheitar som Den norske 
kyrkja stadig på ny må gripe fatt i. Men kva kan 
kyrkjerådet gjere for å auke rekrutteringa av tilsette og 
frivillige? Dette er eit spørsmål eg er oppteken av.  
Av dei tilsette i kyrkjelydane, både prestar og andre,  er 
det mange som kan fortelje om ein vanskeleg 
arbeidssituasjon, mykje på grunn av underbemanning 
blant anna. Det kan føre til nedskjeringar slik at enkelte 
kyrkjelydar ikkje har dei nødvendige ressursane for å  
drive det kyrkjelydslivet som er ynskja.  
Eg ønskjer å legge til rette for at dei tilsette ved 
kyrkjelydane skal ha gode arbeidsforhold, slik at dei kan 
fylle arbeidskvardagane sine med det dei brenn for og få 
gjere det dei oppleve seg kalla til. Eg trur det er ganske 
avgjerande for at talet på arbeidarar skal auke tilstekkeleg 
for innhaustinga.  
Kort sagt; kvifor er det så lite attraktivt å søkje 
prestestillingar i Den norske kyrkje? 

Ola T. Lånke 
Nidaros Bispedømme 
Voll, 7393 Rennebu 
62 år 

Se ovenfor under lederkandidatpresentasjonen.  Se ovenfor under lederkandidatpresentasjonen. 
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Aina Toven Malum 
Nidaros Bispedømme 
 
21.mars 1942 
Diakoniarbeider 

Organisasjonserfaring: Samemisjonen, Normisjonen, 
Det Norske Misjonsselskap 
Tidligere verv: 
Leder i samisk kirkeliv i Nidaros, søndagsskole, 
Leder og medlem i Singsås Menighetsråd 
 

Dette er jeg opptatt av å jobbe med  
av teologiske spørsmål: Samisk Trosopplæring 
 
Kirkepolitiske spørsmål: Trosopplæringen, 
Gudstjenestereformen. 
 

Dagrun Olavsrud Antonsen 
Sør-Hålogaland Bispedømme 
 
Vågehamn 
 
56 år 
Lærer/rektor 

1. Styremedlem/ sekretær i Vestbygd skole- og 
amatørkorps (1995-2000 +2004-  ). 

2. Badevakt for Vestbygd idrettslag i flere år – pr.dags 
dato. 

3. Medlem av redaksjonen for Menighetsbladet/ ”For 
heim og kirke” i flere år – pr.dags dato. 

4. Søndagsskolelærer i mer enn 25 år, 1970 – 2006 og 
Klubbleder; S-klubb 1991- 2004. 

5. Medlem/ leder av Vestbygd menighetsråd og 
Lødingen fellesråd + arbeidsutvalg (1990- 2006). 
Arbeidsgiverrepresentant/ ansettelsessaker/ nybygg av 
kirke m.m. 

6. Styremedlem i Vesterålen søndagsskolekrets (1995- 
2001) 

 

Jeg er opptatt av at Kirka skal oppnå mer selvstendighet 
og styre seg selv; gjerne avvikling av Statskirka. 
Men samtidig må det være en kirke der det er plass til alle; 
altså en folkekirke som klarer å nå ut til alle. 
Derfor er det viktig med opplæring slik at kommende 
generasjoner blir kjent med kristendommens innhold, og 
kjenner kirkas grunnlag. 
 

Mari Haave Dvergsdal 
Sør Hålogaland 
 
Myraveien 28, Bodø 
Student 
f 1990 

Organisasjonserfaring 
KFUK-KFUM  

Dette er jeg  opptatt av å jobbe med av 
teologiske spørsmål: 
Homofilt samliv  
 
 
kirkepolitiske spørsmål: 
Ekteskapsloven 
Hvem er kirken til for?  
Gudstjenestereformen 
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Unny Nome Sivertsen   
Sør-Hålogaland Bispedømme 
 
Skjerstad, Bodø kommune 
 
f. 1955 
Virksomhetsleder i HS 
avdelingen, Bodø kommune 
 

Verv: 
Medlem i hovedstyret for Det norske Diakonhjem, fra 
2008 
Medlem i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, fra 2010 
Medlem i styret for Nord-Norges diakonistiftelse, fra 2010 
Medlem i regionstyret, Normisjon, fra 2005 
Medlem i styret for Skjerstad ASVO, fra 2001 
 
Øvrig frivillig engasjement: 
Søndagsskolelærer i 29 år, Skjerstad og Breivik 
søndagsskole. 
Kurs for leke gudstjenesteledere 08/09. Enkelte 
vikartjenester for prest. 
Med i frivillig klokkerturnus i Skjerstad menighet 
Med i bibelgruppe og synger i sangerlaget 
Tidligere verv: 
Skjerstad menighetsråd, en periode, 86- 90 
Dåpsopplæringsutvalg i Skjerstad menighet 92-95 
Kretsstyret i Israelsmisjonen, 90 -93 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd, en periode 94 – 98 
Vensmoen hjelpepleierskole, styreleder 2004 – 2008 
 

Kirkens troverdighet utfra Jesu oppdrag gitt i 
misjonsbefalingen.  At kirken gjennom trosopplæring,  
aktive og attraktive menigheter når den oppvoksne 
generasjon med det kristne budskapet. Utfordre og utruste 
til diakonal innsats på tvers av aldersgrupper.  
Gudstjenesten som menighetens fellessamling -  utforming 
og endringmuligheter, balanse mellom kontekst og 
generell gjenkjenning. 
At kirken er en god og ivaretakende arbeidsgiver for de 
ansatte. 
At kirken tør være en motvekt mot politiske, sekulære 
forventninger til innhold og utforming og på sikt kunne 
fristilles fra statlig styring.  
 

Arnhild Andreassen 
Nord-Hålogaland bispedømme 
9153 Rotsund 
40 år 

Opplysninger legges frem i møtet  

Andreas Gotliebsen 
Nord-Hålogaland Bispedømme 
 
Asphågen 25, 9414 Harstad 
 
Alder: 22 
Yrke: Student 
 

Leder Kanebogen menighetsråd 2009-2010 
Medlem av ungdomsrådet i Nord-Hålogaland 
bispedømme hvorav et år som leder 2006-2009 
Medlem av kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål 
(UFUNG) 2007-2009 
Delegat til Ungdommens Kirkemøte (UKM) 2006-
2008  
Medlem og varamedlem i kretsstyret til Troms Krets 

Jeg er særlig opptatt av hvordan det kirkelige demokratiet 
utvikles frem mot den nye kirkeordningen i 2013. Som en 
del av dette mener jeg at vi snarest må få formalisert 
ungdomsdemokratiet slik at ungdomsrådene og 
ungdomsrådgiverne ikke blir salderingsposter i trange 
økonomiske tider.  Ungdomsdemokratiet er ved siden av 
trosopplæringen den viktigste rekrutteringsarenaen til 
kirkelige verv og stillinger, derfor bør fokuset på disse to 
områdene gå hånd i hånd. 
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av KFUK-KFUM 2008 – d.d. 
Delegat fra UKM til Kirkemøtet 2007 
Medlem av den norske delegasjonen til EEA3, 2007 

Geistlige kandidater 
Kjartan Bergslid 
Nidaros Bispedømme  
 
 
44 år 
Sokneprest i Levanger 
 

Verv 
1997-1999 Leder Honningsvåg blandakor 
1997-2004 Distriktskontakt Kirkens 

nødhjelp, Hammerfest prosti 
2002-2004 Kretsstyreleder i Finnmark krets 

av KFUK-KFUM 
2004-2009 Medlem i arbeidsgruppen 

”Retreat i Nidaros” 
2007- Gruppeleder i Levanger KFUK-

KFUM-speiderne 
2009- Prestenes representant i Nidaros 

bispedømmeråd  

Dette brenner jeg for: Menigheten der jeg er sokneprest, 
Levanger i Nord-Trøndelag, har vært forsøksmenighet i 
den pågående gudstjenestereformen. Dette arbeidet har 
vært krevende, vanskelig, utfordrende og spennende. Jeg 
er veldig opptatt av at den pågående reformen skal munne 
ut i en gudstjeneste som er fleksibel, inkluderende og 
engasjerende.  
Møtet med retreatbevegelsen har gitt meg inspirasjon og 
glede. Jeg opplever at erfaringer med stillhet og hvile har 
fornyet og fordypet forholdet mitt til Gud. Med bakgrunn i 
dette er jeg opptatt av å legge til rette for at folk som 
arbeider i kirken får tid og rom i arbeidet sitt til å utvikle 
gudsrelasjonen sin. Jeg er også opptatt av at alle som 
tilhører Den norske kirke skal få et bedre tilbud om 
åndelig veiledning. 

Berit Espeset 
Stavanger Bispedømme 
 
Våganesveien 17 
4052 Røyenberg 
 
f. 23.07.1951 
Sogneprest i Sørnes menighet i 
Sola kommune 
 

- Styremedlem i PF’s lokallag i Sandnes prosti i 2 
perioder. 
- Medlem i nåværende Bispedømmeråd i Stavanger 
bispedømme. 
 
Jeg er opptatt av gudstjenestereformen som står på 
trappene. Jeg er glad for mulighetene til lokal tilpasning. 
Under min misjonærtjeneste så jeg det klart at man må ta 
hensyn til hvilken region av landet man virket i og hva 
slags folk som var den primære målgruppen: 
Vi kunne vanskelig på meningsfull måte avholde samme 
gudstjenestetype for middelklasse og for fattige, for 
velutdannede og for semi-analfabeter. 

Uansett er dette spørsmålet smertefullt for kirken og de 
homofile. Det kreves mye respekt og vilje til å lytte og å 
være åpne i prosessen videre! 
Jeg vil og si litt om mine tanker om religions-dialog, 
økumenikk og misjon. 
Det er viktig med religionsdialog, for å forstå hverandre, 
Apostelen sier at dette er mot naturen. Rom.1,26 f. Kirken 
bør være pådriver til at det fortsatt forskes i dette 
kompliserte årsaksforholdet for å kunne leve i fred, og for 
å lære av hverandre! Teologisk vil jeg si at vi kan ha noe å 
lære av andre religioner på Lovens og Skapelsens plan. 
(eks: indianernes holdning til naturen og den nye 
økologiske problematikk) 
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Samtidig skal jo gudstjenesten være gjenkjennelig på de 
forskjellige steder. Og det er fundamentalt at de kirkelige 
handlinger markerer hva det er man vil: 
Bringe mennesker inn for Guds ansikt og delta i Guds 
store frelsesoperasjon for menneskeheten. 
Vi må vokte oss for å få en dåpsliturgi der egentlig intet 
fundamentalt skjer i dåpen, at alle likevel før og uten dåp 
skulle være Guds barn. 
Jeg er også betenkt over at det er prester som nå dropper å 
benytte ”den lille Bibel”, Johs.3,16 under dåp og 
begravelser, antagelig fordi begrepet ”fortapt” oppleves 
ekskluderende i en kirke som har erklært  at den vil være 
inkluderende. 
Men vi må ikke frata menneskene opplevelsen av å bli 
fridd ut av mørkets makt og frelst inn i Guds rike, Kol. 
1.13. Det må jo virkelig bety å være en inkluderende 
kirke! 
Jeg kommer vel ikke unna å nevne homofilsaken, selv om 
jeg nok føler at det blir langt vanskeligere med alle sakene 
som nå følger i kjølvannet av dette temaet, som 
kjønnsnøytralt ekteskap osv. 
Kirkemøtet har vedtatt at det er to syn i kirken, men ikke 
at kirken har to syn. 
Selv ønsker jeg å inkludere homofile og ikke fordømme. 
Samtidig er det vanskelig å omtale dette som en naturlig 
variant av skaperverket.  

Dette skal ikke gå på bekostning av vårt. dvs. Jesu 
budskap om at Han alene er veien til frelse! 
Som kristne er vi alene om å eie Evangeliet. I dialogen 
kan vi være åpne for det som forener oss med andre 
mennesker og trosformer og samtidig klar på hva som 
skiller. 
Økumenikk i betydning kontakt og felleskap mellom 
kristne kirker er positivt og nødvendig. 
Her vil det jo være langt mer som forener enn i samtalen 
med fremmede religioner.  
Men også i den økumeniske samtalen skal vi bevare vår 
læremessige identitet. 
Misjon er Jesu vilje for oss, og det er en 
menneskerettighet! 
Ikke bare skal alle ha rett til å vitne om sin tro. Vi tror 
faktisk at alle mennesker har rett til å høre Jesu budskap 
og motta invitasjonen til Guds rike. Vi står i gjeld 
/Rom.1,14) 
Denne tanke skal vi også kunne ha med oss inn i dialogen 
med andre: 
Vår samtale skal være ærlig, vi bruker ikke dialogen som 
en skjult vei til misjon. 
Samtidig må vi kunne være åpne med vårt inderlige ønske 
om å kunne dele troen på Jesus med alle! 
Og i dialog med for eksempel muslimer bør vi gi uttrykk 
for at vi regner med at den andre part tenker tilsvarende! 
 

Terje Fonk 
Tunsberg Bispedømme  
 
Håkons gate 44, PB8, 3251 
Larvik  
 
f. 28.03.1951, 59 år 

1986 - 1990 Medlem i Stiftstyret av Den norske kirkes 
presteforening i Oslo  

1990 - 1992 Medlem i styringsgruppen for 
International Ministry i Søndre Aker 
prosti 

1989 - 1990  Medlem i  og sekretær for Oslo 
kommunes presteboligutvalg 

1990 -1991  Medlem i Kirkeplanutvalget nedsatt av 

Klima og rettferdighet er viktige stikkord. Kirken må være 
er en pådriver i arbeidet med å møte klimakrisen med 
relevante tiltak, og må tale djervt om en endret holdning 
til de materielle verdier vi rår over. 
 
Et menighetsutviklende arbeid der det oppmuntres til et 
levende og mangfoldig menighetsliv, og der trosopplæring 
og fornyelse av liturgiene hører med. 
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Prost i Larvik 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 (og 

Kirkemøtet), leder 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 fra 
2001-2005) 

1997 - 2000 Medlem i representantskapet ved 
Menighetssøsterhjemmet  

1999 - 2007 Medlem i representantskapet i Norsk 
misjon i øst 

2001 – 2005 Medlem regionalt etterutdanningsutvalg i 
Tunsberg bispedømme 

2002 - Medlem økumenisk fagutvalg i Tunsberg 
bispedømme  

2006 - Medlem Tunsberg bispedømmeråd 
2007 – 2010 Medlem i kirkerådet 
 

 
En avklaring av forholdet mellom den vigslede tjeneste og 
de valgte rådenes plass der de utfordringer 
byråkratiseringen av kirken medfører må tas på alvor 
 
Endrede relasjoner mellom stat og kirke, der kirken blir 
herre i eget hus 
 
Kirken må ha et sterkt fokus på barns oppvekstkår med 
rett på en far og en mor og et liv. Familie, ekteskap og 
samliv er under press. Vi har fått en ny ekteskapslov som 
Kirkemøtet var svært kritisk til. Jeg er ulykkelig over 
denne loven som jeg mener tilsidesetter barna og deres 
rettigheter. Jeg var med under Kirkemøtets behandling av 
Homofilisaken i 2007, og stemte mot det forslag som ble 
vedtatt. Jeg er likevel innstilt på å være med å tilrettelegge 
for at de to uforenlige syn i denne saken skal ha rom i 
kirken. Jeg er åpen for å se på ordninger for supplerende 
tilsyn og valgmenigheter for å ivareta et mangfold i 
kirken. 

Lars Erlend Kielland 
Hamar Bispedømme 
 
Flesakervegen 15 
2380 BRUMUNDDAL 
 
f. 12.08.1973 
Prest ved Hamar familiekontor i 
30% stilling og 
Sokneprest Brumunddal/Veldre  

Relevante verv: 
1994 – 1996 Programkomiteen for NMS’ 
generalforsamling på Hamar juni 1996, med hovedansvar 
for barne-og ungdomsprogrammet. 
1994 – 1998 1. vara til Hamar Bispedømmeråd 
1997 – 1998 Det Norske Misjonsselskaps   
  Landsungdomsråd 
1996 – 2003 Bibelselskapets representantskap 
1997 – 2002 Medlem Kirkerådets Nemnd for  
  Ungdomsspørsmål 
2000 – 2003 Voksenleder i Tensingkoret Amazing,  
  Brumunddal 

1 Jeg er tilhenger av løsere bånd mellom stat og kirke, i et 
samfunn som anerkjenner menneskers religiøsitet. 
Religion må ha en naturlig plass i det offentlige rom. 
 
2 Jeg ønsker en gudstjenestereform som i større grad enn i 
dag forankrer gudstjenesten som menighetens og 
fellesskapets gudstjeneste, fremfor at gudstjenesten 
fremstår som prestens forestilling for menigheten. 
 
3 Jeg ønsker en kirke som anerkjenner samlivsformer i 
tråd med ny ekteskapslov. Vigselsliturgien må på sikt 
endres slik at den også kan brukes ved vigsel av 
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2001 – 2002 Medlem kretsstyre KFUK/KFUM 
2002 – 2004 Kretsleder KFUK/KFUM 
2002 – 2004 Medlem i lokallaget av PF, Hamar  
  domprosti 
2004 – 2006 Medlem i Hamar Stiftstyre av PF 
2006 -  Geistlig medlem Hamar Bispedømmeråd 
2007 - 2010 Geistlig medlem Kirkerådet 
 

likekjønnede. Jeg vil imidlertid ikke gi arbeid med dette 
feltet prioritet i Kirkerådsperioden 2011-2012. 
 

Stein Reinertsen  
Agder og Telemark bispedømme 
 
Markeveien 22, 4550 Farsund 
 
50 år 
Sogneprest i Farsund (siden 1996) 
og sykehusprest i Flekkefjord 
sykehus (siden 2009). 

Mine viktigste styreverv: 
1994- 1999: Styreleder Menighetsfakultetet 
2001-2010: Forstander Menighetsfakultetet 
2007 -       Styremedlem i Norsk Misjon i Øst 
2007-2009: Kirkemøtet komitéleder  
2006-       : Geistlig representant fra Agder og 
Telemark Bispedømme,  
2005-2007: Lokallagsleder Presteforeningen 
1990-1994: Sekretær Forum for yrke- tro 
organisasjoner 
 

Har de siste årene engasjert meg mye for å skape en 
inkluderende kirke i forhold til våre nye landsmenn. 
Ellers er jeg opptatt av reformarbeidet i kirken som er 
inne. Jeg ønsker å styrke kirkens diakonale profil og 
å skape levende menigheter med et godt samarbeid 
mellom ansatte og frivillige medarbeidere. 

Arne-Leon Risholm 
Borg Bispedømme 
 
Sadelveien 7, 1712 Grålum 
(Sarpsborg kommune) 
 
47 år 
Sokneprest i Greåker menighet, 
Sarpsborg prosti 

Utdanning og stillinger: 
Utdannet ved Menighetsfakultetet 1984-1990 
Kapellan i Fusa, Bjørgvin, 1991-1996 
Kapellan i Greåker, Borg, 1996-2005 
Sokneprest i Greåker, Borg, 2005- 
Er også stedfortredende prost i Sarpsborg prosti. 
 
Verv: 
Lokallagsleder i Presteforeningen i Midhordland og i 
Sarpsborg før 1998 
Medlem av Borg stiftstyre, Presteforeningen 1998-2000 
Nestleder i Borg stiftsstyre PF 2000-2002 
Leder i Borg stiftsstyre PF 2002-2004 
Lokal lønnsforhandlingsleder PF 2002-2005 
Varamedlem Borg bispedømmeråd 2006-2009 

Jeg er opptatt av at Den Norske Kirke skal leve opp til 
visjonen om å være en bekjennende, misjonerende, 
tjenende og åpen folkekirke. Jeg er særlig opptatt av at 
DNK liturgier skal ha et språk som kommuniserer med 
moderne mennesker, samtidig som de ivaretar kirkens 
bekjennelse. De vedtatte liturgiene må samlet gi utrykk for 
hva DNK tror og lærer. Jeg vil ikke gå inn for å endre 
teologisk innhold i kirkens liturgier (f.eks. ved vigsel), 
men kan gjerne være med på endringer som ikke har 
teologiske konsekvenser, for å gjøre ordningene mer 
tilgjengelige for moderne mennesker. 

Jeg er også opptatt av at DNK må få større frihet i forhold 
til politiske organer, samtidig som vi skal være en kirke 
for folket. Kirken må arbeide for å fortsatt være en viktig 
del av norsk kultur- og samfunnsliv, og ta vare på de 
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Medlem Borg bispedømmeråd 2010- 
 

historiske røttene som knytter DNK og det norske folk 
nært til hverandre.  

Samtidig må kirken holde fast på at dens primære oppgave 
er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for stadig nye 
mennesker og generasjoner, og bygge fellesskap der de 
troende samles om ord og sakrament og hvor stadig flere 
kan finne sin plass og inkluderes i fellesskapet. 
 

Roar P. Strømme 
Bjørgvin Bispedømme 
 
Peraneset, 5641 Fusa 
 
f. 25.11.1952 
Sokneprest i Fusa 

Medlem av Bjørgvin bispedømeråd og Kyrkjemøtet 
(2002-2012) 
Varamedlem  Mellomkyrkjeleg råd (2002-2005) 
Leiar/medlem av Bjørgvin bispedøme sitt utval for 
utviklingshemma (1990-2005) 
Soknerådsmedlem i Hauge, Tønjum, Borgund og Fusa 
sokn (1980 – d.d.) 
Arbeidsvegleiar (ABV) i bispedømet (1997-d.d.) 
Stiftstyreleiar i Bjørgvin og medlem av Hovudstyret i 
Presteforeningen (1995-2001) 
Medlem av REU, AMU, Innstillingsrådet og 
forhandlingsleiar for Pf i Bjørgvin (1995-2001) 

Viktige premissar for store endringar og viktige reformer i 
kyrkja vert lagde i neste periode. Eg vil påverke desse, ved 
å arbeide for ei fri folkekyrkje, prega av tru, tilbeding og 
teneste. I denne kyrkja må ei livsnær og Kristus-sentrert 
gudstenestefeiring vere hjarteslaget . Diakonien vert heilt 
avgjerande for kyrkja sitt truverde i ei tid som krev meir 
handling enn ord, særleg i høve til menneskeverd og 
forbruk/rettferd. Vår dåpspraksis føreset ei truverdig 
trusopplæring, som trusopplæringsreforma kan hjelpe oss 
til. Kyrkja må vere synleg i det offentlege rommet som ein 
truverdig aktør og premissleverandør, utan å støtte seg på 
makt og posisjonar. Sjølvstendiggjeringa i høve til staten 
må såleis halde fram. I ei ny kyrkjeordning må både råds- 
og pastorallina takast vare på, samordna med tyngdepunkt 
i soknet. Kyrkja er etter sitt vesen verdsfemnande, og må 
fylgjeleg også misjonal og økumenisk  
 

Elisabeth Thorsen 
Oslo bispedømme 
 
43 år 
Sokneprest i Oslo domkirke 

Organisasjonserfaring 
KFUK/ KFUM, Ten-Sing,  
Kirken kan vel ikke her regnes som en organisasjon, 
men sannheten er at det meste av min erfaring med 
organisasjon, fellesskap og organisering, er kommet 
til meg gjennom mitt kirkelige engasjement. 
Tidligere verv: 

• Studentrepresentant i fakultetsråd ved 
teologisk fakultet, 

Jeg er opptatt av at teologien hører livet, tiden og 
menneskene til. Det betyr at jeg vil forsøke å gjøre den 
aktuell i møte med de utfordringene og erfaringene vi gjør 
oss. Det betyr også at jeg er opptatt av at en god teolog 
kan sette troen og de teologiske innsikter i sammenheng 
med tidens allmenne kunnskap.  
Prestens utfordring er å bruke teologien til å forkynne og 
også vise at menneskene ikke er alene, forlatt eller 
overgitt. Å være kristen er å insistere på sin egen og alle 
menneskers sammenheng og fellesskap. Dette kan vi 
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• Medlem av ”Samlivsutvalget” i KFUK og 
KFUM 

• Leder av Fellesaksjonen mot pornografi og 
prostitusjon, nasjonalt, 

• Styreleder Fagerbo borettslag 
• Medlem av ”tenkegruppa” i Emmaus senter 

for dialog og spiritualitet 
• Redaksjonsmedlem av ”Nytt norsk kirkeblad”  
• Redaksjonsmedlem av ”St. Sunniva” 
• Represntantskapet i Kirkens Bymisjon 

 
Nåværende verv: 

• Menighetsrådet, Oslo domkirke 
• Oslo bispedømmeråd 
• The Board of Northern European Cathedral 

Conferences 
Styringsgruppa for “Åpen kirke” 

insistere på fordi det er Guds kjærlighet som bærer oss.  
Jeg er opptatt av hvordan kristendommens lange tradisjon 
og innsikt kan gi ballast til godt liv i dag. 
Jeg er særlig opptatt av hvordan litteraturvitenskap, 
lingvistikk og psykologi kan åpne og fordype bibelens 
tekster og vår teologiske tale. Men også vise versa: Jeg er 
opptatt av hvordan teologien kan bidra inn i andre 
fagdisipliner og tenkemåter på en åpnende og fordypende 
måte. 
 
Mitt viktigste kirkepolitiske engasjement, er å åpne 
kirkene for menneskenes tro, liv og lengsel. I den åpne 
kirken, brenner jeg for at folk skal få møte kristne med 
omsorg, formidlingsevne- og vilje rundt vår tro og 
tradisjon.  
Kirken skal være en beskytter av sårbarheten. Konkret 
betyr det engasjement for alle som er utsatt for 
urettferdighet, overgrep, vold, undertrykkelse, 
usynliggjøring, - men også beskytte miljø og økologi. 
Kirken skal arbeide for fred. Konkret betyr det 
engasjement i dialog- og forsoningsarbeid nasjonalt og 
internasjonalt, lokalt og globalt. 
Kirken skal arbeide for å representere menneskene på en 
troverdig måte. Konkret betyr det at det skal være rom og 
rådighetsmuligheter for begge kjønn, for ulik seksuell 
legning og også syn på dette, ulike sosiale lag, våre nye 
landsmenn: Med andre ord: Kirkens troverdighet henger 
sammen med dens åpenhet og trygghet på mangfold og 
ulikhet. 
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Lek kirkelige tilsatte kandidater 
Ivar Jarle Eliassen 
Nord-Hålogaland Bispedømme 
 
Lunde 40, 9300 Finnsnes 
 
f. 07.03.1958 
Kantor i Lenvik menighet 
 

 

� 1984-86 Leder i Nord-Hålogaland kirkesangforbund 

� 1984-92 Nestleder i Nord-Hålogaland kantor- og 
organistlag 

� 1986-94 Medlem av kirkemusikalsk Råd i Nord-
Hålogaland stift 

� 1990-92 Medlem av programrådet for FINN 

� 1992-00 Medlem av Nord-Hålogaland bispedømmeråd 

� 1992-00 Medlem av Kirkemøtet 

� 1992-96 Varamedlem til Mellomkirkelig Råd 

� 1996-00 Medlem av Mellomkirkelig Råd 

� 1993-03 Prostitillitsvalgt for MFO, Senja prosti 

� 1996-00 Medlem av Mellomkirkelig Råd 

� 2004-08  Medlem av Nemnd for Gudstjenesteliv i Den 
norske kirke 

� 2004-08  Medlem av Salmebokkomiteen for Den norske 
kirke 

� 2005-08 Medlem av ”Arbeidsgruppe for 
Ordinariemusikken” i Den norske kirke 

� 2007- Medlem av Koralbokkomiteen i Den norske kirke 

� 2010- Medlem av Nord-Hålogaland bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 

Jeg er opptatt av: 
-at lokalmenigheten skal ha best mulige vilkår for sitt 
arbeide. Spesielt viktig er det å styrke økonomien til 
FR/MR.  
-at barn og ungdom blir sett og hørt og at de slippes til og 
får utfordringer og oppgaver i menighetslivet.  
-at kirken skal bli mer bevisst på hvilken oppgave og 
hvilke mulighet som ligger i å være en tung kunst- og 
kulturaktør.  
-at gudstjenestelivet skal ta farge av å være hellig handling 
og være høyt prioritert arbeid. 
-at dåpen virkelig kan bli en inngangsport til et liv i ”tro 
og tillit” ved at kirken i enda sterkere grad gir foreldre og 
faddere den hjelpen de trenger i den oppgaven de har tatt 
på seg.  

Jan Erik Sundby 
Borg bispedømme 
 
F 1955 
 
Kirkeverge  I Sarpsborg 

Aktive verv: 
Medlem av styret for Høgskolen i Østfold fra 2003 
Styreleder for Haugetun Folkehøgskole, styremedlem  
fra 2005 
Nestleder Østfold KrF fra 2010  
Tidligere verv med relevans i forhold til politikk 
og samfunn: 

Organisering av DnK særlig i lys av kirkeforliket. 
Herunder utvikling av et godt kirkedemokrati  
Utvikling av trosopplæringens ”feltarbeid”. 
 Roller, oppgaver- og ansvarsfordeling mellom ulike 
yrkesgruppene i kirken (prest, diakon, kateket, kantor 
og andre) 
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Leder for Borg Kirkevergelag medlem lederforum 
NKVL  2004 - 2008 
Medlem av Råde menighetsråd og fellesråd fra  
 2001 – 2009 

- Leder av Råde menighetsråd og fellesråd 
2001 – 2005 

Medlem av styret i Råde KrF    
 2003 – 2005 
Leder for næringsutvalg i Østfold KrF   
 2001 - 2004 
Kommunestyrerepresentant for KrF, Råde kommune
 1987 – 91 og 1991-95 
Medlemskap i kommunestyret medførte medlemskap 
i diverse styrer, råd og utvalg, blant annet: Medlem 
av kulturstyret, leder for skolestyret i siste periode, 
medlem av styret for Råde e-verk. 
 

 

Tone Synnøve Øygard 
Steinkopf 
Bjørgvin Bispedømme 
 
Lågaskarvegen 43 B,  
5724 Stanghelle  
 
f. 28.08.72 
Kantor 75%  
Kulturskulelærar 32,56% 
 

1. Verv i offisiell og friviljug samanhang 
-Medlem i Bjørgvin bispedømeråd (2009-) 

som lek kyrkjeleg tilsett 
 -Medlem i kyrkjerådet (2009-) som lek 
kyrkjeleg tilsett 

-Vara som lek kyrkjeleg tilsett til Bjørgvin 
bispedømeråd (2006-2009) 

 -Representant i KOM-prosjektet (2005-2008) 
-Representant i konfirmantnemda i Vaksdal 
(1999-) 
-Styremedlem i Skulelaget i Fræna (1986-

1988) 
 -Leiar i ungdomskoret Theodor (1986-1988) 
 

2. Andre opplysningar 

Eg er oppteken av gudstenestereforma Eg ynskjer å bidra 
med min kunnskap inn i dette arbeidet, vere med og finne 
gode løysingar som er tenlege for kyrkjelydane og at 
evangeliet er sentralt i det endelege resultatet. 
 
Eg ser på kyrkje/stat spørsmålet som ei viktig sak. Frå å 
vere tilhengar av statskyrkja ser eg det etterkvart som 
naudsynt å verte sjølvstendig. Like fullt er der tette band 
til folket som ein må søkje å ivareta på ein god måte. Eg 
vil arbeide for å finne gode løysingar. 
 
Eg vil arbeide for at kyrkja skal framstå på ein god måte, 
og at kyrkja kan vere ein stad der ein kjenner at ein høyrer 
til. Eg ynskjer at kyrkja skal framstå som trygg i sin 
identitet; ei evangelisk luthersk kyrkje.   
 
Eg vil arbeide for ei vidare utvikling av kyrkja si eiga 
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-Dirigent for Kordial, Vaksdal (2005-2010) 
-Dirigent for Bygdaklang, Voss (2001-2005) 
-Dirigent for ungdomskoret Faktum, Oslo 
(1993-1998) 
-Pianist for Bergen kretsungdomskor (1990-
1992) 
-Pianist for ungdomskoret Laudate, Bergen 
(1990-1992) 
-Pianist i ungdomskoret Theodor (1986-1988) 

 

kulturmelding ”Kunsten å vere kirke”. Eg ynskjer eit 
syngjande, spelande og dansande folk. 

 


