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CV 
 

Fødselsdato: 30.09.60  
Stilling: Studieleder ved Bø videregåande skole.  
 
   

Utdannelse 

1979  Ex. phil.     Oppland distriktshøgskole 
1982  Kristendomskunnskap, mellomfag   Menighetsfakultetet  
1983  Folkeminnevitenskap, grunnfag  UiO  
1984  Nordisk, grunnfag    UiO  
1985  EDB for humanister, semesteremne   UiO  
1987  Historie, hovedfag    UiO 
1987  Pedagogisk Seminar    UiO  
2006  «Islam, kristendom og vesten: idéhistorie  UiO  

og aktuelle relasjoner» (10 studiepoeng) 
2008 - 09 Lederutdannelse for skoleledere 

(30 studiepoeng - deltid)   BI og Høgskolen i Vestfold 
 
 

Relevante kurs 

1994-95 Lederutviklingskurs for kvinner  Kirkerådet  
2002-03 Grunnskolering for tillitsvalgte   Utdanningsforbundet   
 
 
Yrkeserfaring  

1987-92 Assistent for generalsekretæren i Mellomkirkelig Råd  
  med særlig ansvar for rådets engasjement i Det sørlige Afrika 
1992-94 Leder av Kirkens U-landsinformasjon 

(Avsluttet da familien flyttet til Telemark) 
1995-97 Sekretær for Det norske menneskerettighetsfond / konsulent i MKR 
1997-98 Internasjonal koordinator ved Høgskolen i Telemark (vikariat) 
1996-2008 Vikar og timelærer (deltid) i historie ved Høgskolen i Telemark - avdeling Bø 
1998 -  Lektor ved Bø vidaregåande skule (norsk, religion og historie) 
2007 -  Studieleder ved Bø videregående skole 
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Relevante tillitsverv 

1987-91 Sentralstyremedlem i Fellesrådet for Det sørlige Afrika  
1988-94 Styremedlem og nestleder i Norsk Ekumenisk Komite for Det sørlige Afrika 
1992-94 Leder av FIAN-Norge (norsk menneskerettighetsorganisasjon) 
1994-95 Styremedlem i Miljøheimevernet 
1993-94 Lokal tillitsvalgt for NTL/LO i Kirkerådet 
1995-2004 Styremedlem og leder i Telemark Kyrkjeakademi 
2002-2004 Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Bø v.g. skole 
1998 - Medlem av Arbeidsgruppen for miljø og forbruk under Agder og Telemark 

Bispedømmeråd. 
2002 -  Medlem (leder fra 2007) av Bø sokneråd 
2006 -   Styremedlem i Religionslærerforeningen i Norge  
2006 -   Varamedlem i Agder og Telemark bispedømmeråd 
2006 -   Medlem av Mellomkirkelig Råd, medlem av AU 
 
 
Internasjonal og økumenisk erfaring 

Min hovedoppgave i historie handlet om NMS og de lutherske kirkenes forhold til apartheid-
politikken 1948-75. Dette gav innsikt i norsk misjon, men også i LVF og KVs arbeid med 
sosialetikk. Historikerbakgrunnen er god hjelp for å forstå og sette seg inn i aktuelle inter-
nasjonale spørsmål. Jeg har relativt nylig studert emnet «Islam, kristendom og vesten: 
idéhistorie og aktuelle relasjoner» ved TF. Jeg har undervist i afrikansk historie, Norges 
forhold til den 3. verden og Nord-Sør-kunnskap og har mange års erfaring som historie- og 
religionslærer. Jeg har også drevet noe forskningsarbeid og publisert artikler om kirkelige 
emner, særlig knyttet til Det sørlige Afrika.  

Gjennom arbeid i MKR/KR s sekretariat og senere gjennom ulike tillitsverv har jeg fulgt 
Dnks internasjonale og økumeniske arbeid. Dette har gitt meg bred erfaring fra spørsmål i 
spenningsfeltet mellom kirke og politikk, menneskerettigheter, bistands- og utviklingsspørsmål 
samt miljøarbeid. Årene som KUI-leder gav nyttig erfaring i å formidle slike temaer, ikke bare til 
lokale menigheter, men også til media og organisasjoner i og utenfor kirken. 

Engasjement i en lokalmenighet i Telemark og på bispedømmeplan (samt mange år som 
leder av Telemark Kyrkjeakademi) har satt det sentralkirkelige arbeidet inn i en ramme som har 
gitt verdifulle erfaringer og perspektiver. Som leder av et menighetsråd har jeg hatt ansvar for å 
realisere overordnede målsetninger gjennom konkret arbeid som f. eks. å miljøfyrtårnsertifisere 
menigheten i Bø og inngå en ny misjonsavtale med NMS. Jeg har både vært produsent og 
mottaker av sentralkirkelige oppfordringer til lokalmenigheten. Dette dobbelte perspektivet tror 
jeg er viktig å bringe inn i MKR. 
 
 
Særlig engasjement og interesseområder 

• Internasjonal diakoni: særlig arbeid med menneskerettigheter, fred og forsoning, bistands- 
og utviklingsspørsmål, samt miljø.  

• Økumenikk, misjon og religionsdialog 
• Samspillet mellom lokalmenighetene og sentralkirkelig arbeid  
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Spørsmål fra valgkomiteen 
 
A. Hva vil være den viktigste utfordringen for deg som leder i MKR kommende periode? 

Kirken forvalter evangeliet. Skal det bli synlig for mennesker i dag, er det vårt ansvar å realisere 
Kristi ord om å bringe evangeliet videre, elske vår neste som oss selv og å strebe etter fred og 
enhet. Å bidra til dette vitnesbyrdet vil være det viktigste for meg. Som ett lem på kirkens 
legeme har MKR fått noen særlige ansvarsområder. La meg utdype svaret gjennom å si litt om 
MKRs ulike roller: 
 
MKRs rolle innad i Dnk 

Jeg tror at MKRs arbeid bidrar til å synliggjøre Guds omsorg, frelsen i Kristus og det kristne 
fellesskapet – både i Norge og i den verdensvide kirken. Økumenikk og internasjonal diakoni er 
hele kirkens ansvar, og derfor er det viktig å få til en god interaksjon mellom det sentralkirkelige 
rådsarbeidet og virksomheten på bispedømme- og menighetsnivå. Vi må bedre samspillet 
mellom menneskelige erfaringer fra det levde liv i menighetene og den kompetanse og kirke-
politiske innsikt som finnes i MKR. Dette vil komme hele fellesskapet til gode. Rådsstrukturene 
må frigjøre virketrang og mot hos kirkens ansatte og frivillige, og ikke tappe oss for krefter. Etter 
å ha jobbet ti år som sentralkirkelig byråkrat og deretter fjorten år som frivillig i en liten 
lokalmenighet, er dette et tema som opptar meg sterkt. 

Konkret blir det en utfordring for MKR å bli flinkere til å lytte til menighetenes ønsker og 
behov om veiledning i saker hvor MKR har kompetanse. På den annen side må MKR være 
kritisk m.h.t. hvilke og hvor omfattende saker en ber menighetene følge opp, enten utfordringene 
kommer fra det internasjonale kirkefellesskapet eller fra sentralkirkelige prioriteringer. Vi må 
være mer bevisst på hvem som er målgruppen for MKRs ressursmateriell og uttalelser, og på å 
bruke et språk som kommuniserer med de ulike målgruppene. 

Et prioritert område vil være arbeidet med å stimulere og veilede menigheter i lokal 
religionsdialog og lokaløkumenisk arbeid. Mange lokalsamfunn opplever økt kulturelt mangfold. 
Det blir viktig for MKR å lytte til konkrete erfaringer fra menigheter for å videreutvikle sitt 
arbeid på dette felt. 

Som MKRs leder vil jeg stimulere til at rådsmedlemmene kan fungere som gode bindeledd 
til bispedømmene de representerer, for eksempel ved å initiere en samtale om hvorledes KM-
saker innenfor MKRs mandat behandles i bispedømmerådene. Det kan også være aktuelt å styrke 
kontakten ved at rådsmedlemmer stiller seg til disposisjon for å holde foredrag og lignende i 
bispedømmene. Kanskje skal vi se noe mer på hvordan vi kan nyttiggjøre den kompetansen 
rådsmedlemmene sitter på som et supplement til fagkunnskapen i sekretariatet. 

Som MKR-leder er jeg innstilt på å bidra til god dialog mellom KR og MKR, bl.a. i arbeidet 
med kirkemøtesaker. Jeg ser også fram til et godt og konstruktivt samarbeid med ledelsen og den 
øvrige staben i sekretariatet. 

Jeg tror at MKR og de frivillige organisasjonene, særlig Kirkens Nødhjelp og misjonsorgani-
sasjonene, vil ha nytte og glede av å utvikle et enda tettere samarbeid. Jeg vil derfor 
videreutvikle det konstruktive arbeidet som er i gang på dette området og være bevisst på mulige 
nye samarbeidsrelasjoner. Midtøsten er et av MKRs prioriterte områder, og det vil derfor være 
naturlig å styrke samarbeidet med organisasjoner som arbeider i dette området, for å nevne ett 
eksempel. 

 
MKRs rolle i det norske samfunn 

Jeg mener vi med frimodighet skal hevde at MKR sitter inne med erfaring, menneskelig og 
faglig kompetanse, og ikke minst et nasjonalt og internasjonalt nettverk, som tilsier at vi burde 
være en viktig premissleverandør i samfunnsdebatten. Den økende kulturelle og religiøse 
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pluralismen gjør det norske samfunnet mer komplekst, og kirken må ta oppgaven som etisk 
veileder og kritisk samfunnsaktør på alvor. 

MKR bør bidra til en konstruktiv offentlig debatt om temaer som innvandringspolitikk, 
menneskerettigheter, bistand, økonomisk globalisering og miljøpolitikk. Utfordringen for meg 
som leder, blir å sørge for at MKR uttaler seg faglig og saklig, samtidig som våre synspunkter 
må ha en tydelig teologisk forankring. Vi må være bevisste på at det er som kirke vi skal delta i 
samfunnsdebatten. Bare slik kan vi bli en troverdig røst.  

Konkret betyr dette at jeg vil fortsette MKRs interne samtale om hvorledes vi velger ut de 
sakene vi engasjerer oss i, hvorledes vi uttaler oss offentlig og hvilken rolle vi som kirke skal ha 
overfor politiske myndigheter og det sivile samfunnet. Dette fordrer også et godt samarbeid 
mellom MKR og andre ledende instanser i Dnk. Kanskje skal vi som kirke være mer offensive i 
den offentlige samfunnsdebatten – også på områder hvor vi tradisjonelt har vært nokså tause – 
for eksempel når det gjelder økonomi og fordelingspolitikk. MKRs innfallsvinkel til dette kan 
være oppfordringen fra våre trossøsken i fattige land om å forvalte rollen som kirke i et av 
verdens rikeste land på en mer selvkritisk måte. 

Jeg er også svært opptatt av at Dnk bidrar til å videreutvikle i samarbeidet mellom ulike tros- 
og livssynssamfunn i Norge, og at MKR prioriterer nasjonale læresamtaler og religionsdialog. I 
en tid med endrede relasjoner mellom staten og Dnk, ser jeg det slik at MKR bærer på en arv 
som forplikter oss til å bidra til å videreutvikle de gode relasjonene mellom tros- og livssyns-
samfunnene, og mellom dem og offentlige myndigheter. 

 
MKRs rolle i internasjonalt økumenisk arbeid 

Jeg ønsker at Dnk tydelig prioriterer sitt internasjonale økumeniske ansvar. Vi har en historisk 
arv å ivareta, og vi skal ta på alvor den forpliktelse som hviler på oss som medlem av de 
internasjonale økumeniske organisasjonene KV, LVF og KEK. Det blir viktig å sikre at det 
settes av tilstrekkelig med ressurser til MKRs arbeid internasjonalt, og at vi stimulerer til at flere 
ansatte og frivillige i Dnk trekkes inn i dette arbeidet, ikke minst ungdom. Det blir en særlig 
utfordring å rekruttere nye til et felt som kanskje i for stor grad har vært ivaretatt av «gamle» 
ildsjeler. Samarbeidet har, slik jeg ser det, et dobbelt siktemål: Andre kirker forventer at Dnk 
bidrar inn i det globale kirkefellesskapet gjennom misjon, økumenikk og diakoni. I denne 
sammenheng skal vi ivareta vår evangelisk-lutherske arv og særegne vitnesbyrd. Samtidig har 
våre søskenkirker viktige anliggender de ønsker å formidle til kristne i Norge. MKR må ivareta 
dette tosidige oppdraget på en selvstendig og kritisk måte, samtidig som vi er ydmyke og lydhøre 
for røstene fra trossøsken i andre deler av verden. 

Konkret vil jeg som leder arbeide for at MKR, i særlig grad gjennom KUI, formidler 
erfaringer og ressursmateriell fra kirker i Sør til berikelse for våre lokalmenigheter. Jeg har selv 
opplevd hvordan kristne i andre, ofte materielt fattige land, har vist meg kjernen i evangeliet, 
som vår norske rikdom lett kan stenge for. Jeg ønsker at deres røster lyder også inn i vår gud-
stjenestefeiring og i trosopplæringen for barn og unge. Ikke minst har vi, som et av verdens 
rikeste land, mye å lære av andre om rett forvaltning av skaperverket.  

Jeg tror det er hensiktsmessig at MKR i kommende periode konsentrerer sitt internasjonale 
kirkesamarbeid til de tre områdene hvor vi har inngått formelle samarbeidsavtaler med lutherske 
kirker, Sør-Afrika, Brasil og Midtøsten. Jeg ønsker at vi i den nærmeste tid skal ha et særlig 
fokus rettet mot Midtøsten gjennom MKRs engasjement i KV og samarbeidet med det nylig 
etablerte rådet for religiøse ledere. I denne sammenheng ønsker jeg en fornyet samtale i 
«Kristen-Norge» om våre relasjoner til Israel /Palestina.  
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B.  Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 

Jeg har ord på meg for å være effektiv og systematisk. Jeg har stor arbeidskapasitet og takler å 
arbeide under tidspress. Jeg evner å sette meg raskt inn i nye sakskomplekser, samtidig som jeg 
er grundig, kritisk og forhåpentligvis saklig. Jeg er vant med å arbeide selvstendig og fatte 
beslutninger, men liker å jobbe sammen med andre og er opptatt av at en i fellesskap finner fram 
til gode løsninger. Jeg ønsker å lytte til andre og å la ulike – og nye – røster slippe fram. Jeg 
håper jeg er selvkritisk og ydmyk på egne vegne i den forstand at jeg ønsker å dra nytte av 
andres kunnskap og erfaring, før jeg danner mitt eget syn. Samtidig kan jeg stå alene dersom 
situasjonen krever det. Jeg er glad i diskusjoner, ikke redd for å ta ordet offentlig, og har lang 
erfaring med å lede ulike forsamlinger. 
  Min bakgrunn som historiker og pedagog tror jeg gjør at jeg på den ene side er kildekritisk 
og evner å se en sak fra ulike ståsteder. Samtidig er jeg vant med å tolke og produsere ulike typer 
tekster. Dette kan komme til god nytte i arbeidet med sakspapirer. Bakgrunnen gjør at jeg er 
bevisst på formidling til ulike målgrupper. Med all respekt for teologer; jeg tror det beriker 
ledelsen i Dnk at jeg har en annen fagbakgrunn. 
 
C.  Hvilken medieerfaring har du og hvordan ser du på det å evt. skulle fronte kirken i 
media? 

Min medieerfaring de senere år begrenser seg til tilfeldige intervjuer i presse og radio og at jeg 
sporadisk har vært bidragsyter i pressen (bl.a. en periode som spaltist i Vårt Land). Som leder av 
KUI arbeidet jeg tettere med ulike medier og hadde et nært samarbeid med Kirkens Informa-
sjonstjeneste. Som pedagog og norsklærer har jeg mye generell kunnskap om media og god 
tekst- og tolkningskompetanse. Jeg skriver jevnlig artikler og liknende. Jeg tror jeg vil opptre 
saklig i offentlig debatt og ser fram til å bidra. Jeg vil naturligvis dra nytte av den kompetansen 
som allerede finnes i de sentralkirkelige organene om hvordan vi bør profilere Dnk i media.  

Jeg ser fram til å fronte Dnk offentlig. I det store og hele er jeg er stolt på kirkens vegne og vil 
gjerne gjøre mitt for å synliggjøre det gode arbeid vi driver. For MKR gjelder dette særlig misjon 
og internasjonal diakoni, herunder freds- og forsoningsarbeid. Vi kan også med stolthet 
fremheve kirkens miljøarbeid og mange, ikke minst eldre kristne, er gode forbilder når det 
gjelder nøysomhet og nestekjærlighet. Vi har alle et ansvar for å sette på dagsordenen andre 
kirkesaker enn dem løssalgspressen gjerne etterspør. 
 
D.  Hvordan vil du beskrive din kirkelige/teologiske profil? 

Som leder av MKR ser jeg det som min oppgave å passe på at rådet ivaretar Kirkemøtets 
mandat. Jeg vil ha et særlig ansvar for å vurdere hvorvidt en sak har relevans ut fra mandatet og 
dermed bør behandles av MKR. I lojalitet mot Kirkemøtet håper jeg at jeg, ved å bringe inn 
perspektiver fra MKRs økumeniske samarbeid, kan bidra til å utvide perspektivet i saker med 
teologisk relevans. 
 Gjennom lang tid har jeg vært så heldig å få være med i MKRs samarbeid med kirker i andre 
deler av verden i kampen for menneskeverd, rettigheter, fred og forsoning. I dette har jeg møtt 
kjernen i min kristne tro og sett hvorledes kirken har reist mennesker opp fra fornedring og 
fortvilelse. Jeg har blitt styrket av medkristnes vitnesbyrd og fått et glimt av den glede og frihet 
som ligger i evangeliet, og som gir mot og kraft i en vanskelig hverdag. Gjennom misjon, 
kirkesamarbeid og økumenikk styrkes fellesskapet, og kirken settes i stand til å bære fram et 
troverdig vitnesbyrd om frelsen i Kristus. 

Disse erfaringene har vært med å forme mitt teologiske ståsted. Jeg ønsker et fokus mot det 
som forener kristne, fordi vi trenger hverandres støtte for å utføre vårt oppdrag som Kristi vitner. 
Samtidig erkjenner jeg naturligvis at kirken rommer uenighet, og jeg ønsker meg en ærlig og 
åpen samtale om stridsspørsmål, enten de er læremessige eller handler om sosialetikk. MKR har 
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også et ansvar for hvorledes teologiske synspunkter i Dnk virker inn på våre økumeniske 
relasjoner. Mitt håp er at vi ikke bruker krefter på å definere hverandre ut av det fellesskapet som 
forener. 
  
 
 

 
 
 
 
 
Kjetil Aano 

 
 
CV 
 
Fødselsdato: 29. april 1949 
Stilling : Generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS) 

 

Utdanning  
1990  Kyrkjerett (fullførd praktikum) 
1978  Franskstudium i Le Chambon, Haute Loire, Frankrike 
1978-79 Madagassisk språkstudium i Fianarantsoa, Madagaskar 
1975  Cand. theol. (Misjonshøgskolen/MF) 

 

Yrkeserfaring  
2000-  Generalsekretær Det Norske Misjonsselskap 
1998-2000 Stiftskapellan, rådgivar ved Stavanger bispedømekontor 
1996-98 Vikar for sokneprest (vikarprest) i Hinna, Stavanger 
1990-96 Redaktør av Misjonstidende, Det Norske Misjonsselskap 
1988-90 Dagleg leiar, Kristent Innvandrerarbeid (KIA), Stavanger 
1985-88 Rektor ved eit regionalt teologiske seminar ved Antsirabe på Madagagaskar; 

Visetillitsmann/ fungerende tillitsmann for NMS-misjonærane på Madagaskar 
1982-85 Ansvarleg for prosjektet Menighet og Misjon i Oslo krets av Det Norske Misjonsselskap 
1978-82 Ansvar for menighetsplanting og –utvikling i eit prosti, og seinare ein synode (bispedøme) 

i Den gassisk lutherske kyrkja. 
1977-78 Tilsett i NMS, Stavanger region. 
1976-77 Marineprest ved Olavsvern, Tromsø 
1975-76 Medarbeidar, Oslo krets av Det Norske Misjonsselskap 
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Relevante tillitsverv 
2008 -  Medlem av representantskapet for Det teologiske Menighetsfakultetet, (MF). 
2007 -   Formann, representantskapet for Norsk Lærerakademi, BM. 
2005 -   Leiar for Samarbeidsråd for Menighet og Misjon 
2002 –  Medlem av Mellomkyrkjeleg Råd 
1998-99 Medlem av Styret for Kristen Riksradio, P7 
1995-2000 Styremedlem i KKL (Kristelig Kringkastingslag) 
1993-95 Medlem i Sentralstyret og i forhandlingsutval for Medarbeiderforeningen, Det Norske 

Misjonsselskap 
1982-85 Medlem av Komite for internasjonale saker, Landsrådet for Norske    
  Ungdomsorganisasjoner (LNU) 

 

Internasjonal og økumenisk erfaring  
2006:  Medlem av DNK’s delegasjon til Porvoo Mission Consultation, Canterbury, oktober 2006 
2005 Leiar for Den norske kyrkjas delegasjon til Conference of World Mission and Evangelism 

(CWME) i Athen 
2003: Medlem av Den norske kyrkjas delegasjon ved generalforsamlinga i Det Lutherske 

Verdsforbundet (LVF) i Winnipeg 
2000-   Consultant til Rådet (Council) i Det Lutherske Verdsforbundet 
1997-00 Medlem av Norges Kristne Råds økumeniske kontaktgruppe for Rwanda. 
1986-88 Medlem i Råd for teologisk utdanning under Det Madagassiske Kyrkjerådet, (FFKM). 
1986-88 Visetillitsmann/ fungerende tillitsmann for NMS-misjonærane på Madagaskar 

 

Særlige engasjement og interesseområder 
Eg har særleg vore opptatt av den globale kyrkjas globale engasjement i misjon, økumenikk og etikk. 
Dette har ulike sider som har engasjert meg:  
• Kontekstualisering eller forholdet mellom teologi og kultur.  
• Økumenikk : forholdet mellom ulike tradisjonar og tolkingar av kristen tru. 
• Religionsteologi: Korleis relatera til menneske av anna tru? 
• Diakoni/ bistand: Forholdet mellom ord og handling, relasjonene mellom forkynning og 

dei gode gjerningar/arbeid for rettferd.  
• Kyrkjas misjonale karakter : Korleis forstå dei radikale endringane som kyrkja i Vesten 

opplever?  

 
 
Spørsmål fra valgkomiteen 

 
A. Hva vil være den viktigste utfordringen for deg som leder i Mellomkirkelig råd kommende 
periode? 
 
Dersom eg bli valt til leiar i MKR ønsker eg å føra vidare det gode arbeidet som blir gjort, ved å halda 
fram med å spela ei viktig rolle i dei økumeniske foraane der vi er med. Det skjer m. a ved: 
- aktiv deltaking i økumeniske prosessar, formelle og uformelle; 
- å fortsetja med å ta ta kyrkjas sosialetiske ansvar og utfordingar på alvor; 
- å føra vidare arbeidet Den norske kyrkja sitt sterke globale engasjement i misjon og bistand, i vissa om 
at vi har mykje å bidra med; 
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- å styrka utvekslinga mellom den globale kyrkja og Norge, ved å framheva at også vi er ein mottakar i 
den globale dialogen. 
Skal vi få dette til, må relasjonen mellom MKR og eit breidt spekter av kyrkjelege miljø styrkast. Vi må 
gjera tydeleg at MKR sitt arbeid er relevant og viktig, både i eit teologisk-økumenisk perspektiv, i eit 
sosialetisk, samfunnsmessig perspektiv, og i eit misjonalt perspektiv.   
 
 
B. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 
 
Eg har sterke relasjonelle eigenskapar. Dessutan har eg evne til å arbeida fram felles visjonar, og kan, når 
det ligg til rette for det, skapa begeistring for dei. Samtidig er eg ein leiar som søker samling, og brukar 
ikkje meir formell autoritet enn nødvendig.  
Eg er godt allmennorientert, et uttrykker meg forståeleg og kommuniserer greit med ulike typar 
menneske. 
 
  
C. Hvilken mediaerfaring har du og hvordan ser du på det å evt skulle fronte kirken i media?  
 
Mi erfaring med media er relativt brei. Eg synest eg taklar skriftlege medier bra, både ved eigne innlegg 
og i intervjusituasjonar. Eg har ein god del erfaring med radio, og noe med fjernsyn. Nyleg gjennomførte 
eg eit medie-treningskurs, noe eg fann svært nyttig.  
  
 
D. Hvordan vil du beskrive din kirkelige/teologiske profil? 
 
Min største styrke som kyrkjeleg aktør er at eg kan kommunisera med menneske innanfor dei aller fleste 
kyrkjepolitiske leirane, og eg har langt på veg ein viss tillit i svært mange samanhengar.  
Eg plasserer meg sjølv som ein typisk sentral-kyrkjeleg teolog, og har i fleire av dei aktuelle 
stridsspørsmåla standpunkt som kan karakteriserast som konservativt.  
Samtidig har eg evne til å sjå både gode intensjonar og viktige refleksjonar hos dei som kjem til ein annan 
konklusjon enn det eg gjer. Det gjer at eg i mange spørsmål ser mangel på mangfald som eit større 
problem og ei større utfordring enn mangfald.  
 
Både mitt arbeid i Det Norske Misjonsselskap og mine økumeniske erfaringar har gitt meg internasjonal 
erfaring og eit stort internasjonalt nettverk. Det gjer at eg med ganske stort frimod kan fremja saker og 
standpunkt eg ønsker å målbera, og eg meiner at eg har ein viss evne til å formidla mellom standpunkt. 
Samtidig er eg overtydd om at vi som kyrkje har svært mykje å læra av andre tradisjonar. Her har vi som 
kyrkje ennå eit godt stykke veg å gå. 

 
 
 
 


