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1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordringer i Norge i dag?
Kirkens viktigste utfordring er å gi mennesker mulighet til å møte Gud. Det gjelder at kirken:
 er nær livet på en respektfull og troverdig måte i en flerkulturell tid.
 fortsetter å fortelle at i tro på Jesus Kristus er ingen håpløse.
 holder samtalen om Gud i gang, også i det offentlige rom.
 former forholdet kirke-stat slik at de som vil høre til i kirken, kjenner seg hjemme.
 forenkler kirkens indre organisering til inspirasjon for frivillige og ansatte.
2. Hva er du særlig opptatt av i teologiske og kirkepolitiske saker?
Jeg er opptatt av at Den norske kirke forsvarer menneskeverd og skaperverk, gir
trosopplæring og formidler nåde i Jesus Kristus, i tråd med kirkens lutherske bekjennelse.
Jeg er opptatt av å meisle ut framtidsrettede løsninger i kirkens forhold til staten, og i kirkens
egen organisering sentralt og lokalt. Dette er viktig for at kirken fortsatt skal være relevant og
tilgjengelig i menneskers liv og i samfunnet. Dette må prioriteres de neste fire årene.
Jeg er opptatt av at kirken døper for at hver enkelt ”skal tilhøre den korsfestede og oppstandne
Jesus Kristus og tro på ham.” Alle døpte medlemmer er likeverdige i Den norske kirke; alle
har én stemme i kirkelige valg.
For mange ble forholdet til Den norske kirke fornyet etter terroranslagene 22. juli 2011. Jeg er
opptatt av å gi rom for ønsket om tilhørighet, bekjempe de nye tilløp til rasisme og forkynne
den treenige Gud til dem som vil høre, under den omstilling av forholdet mellom stat og kirke
og i kirkens organisering som vi står foran.
3. Hvordan ønsker du at kirken skal se ut i 2016? Her tenker vi kirken både som
trossamfunn, og som organisasjon.
Etter endringer i forholdet mellom stat og kirke, ønsker jeg at Den norske kirke i 2016:
 fortsatt er et inkluderende trossamfunn med bredt folkekirkelig rom.
 har gjort alle planer og utredninger fra de senere år til levende kirkeliv og tjeneste.








står i kreativ utveksling i samtidskulturen med kirkens nyformede tekster.
lever respektfullt med uenighet i omstridte samlivsspørsmål.
står i aktiv dialog i den flerkulturelle og flerreligiøse situasjon i landet.
samhandler med folk på Internett og har IKT-løsninger som fungerer godt.
er på vei til betydelig forenkling i kirkens indre organisering og valgordninger.
har vedtatt en ny logo som kommuniserer bedre i vår tid enn dagens skjold og økser.

4. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste utfordringen for deg som Kirkerådets
leder i den kommende perioden?
Den viktigste utfordringen er å finne omforente løsninger for en ny kirkeordning og framtidig
organisering av kirken. Den vanskeligste kan bli spørsmålet om ekteskapsliturgi for homofile.
5. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder, i ulike lederroller?
Jeg klarer å få folk til å samarbeide på tvers av utgangsposisjoner, der uenighet respekteres.
Som strategisk leder tenker jeg prosess, å planlegge i forkant og handle når tiden er inne.
Som leder innad er jeg oppmerksom overfor medarbeidere, for å utløse krefter mot felles mål.
Som leder utad lytter jeg etter møtepunkter heller enn å søke konfrontasjon.
6. Hvordan ser du på å måtte målbære flertallsvedtak du selv er uenig i?
Dette er en selvsagt lojalitet overfor flertallsbeslutninger i Kirkerådet og i Kirkemøtet.
7. Hvilken medieerfaring har du, og hvordan ser du på det å skulle fronte kirken i
media?
Jeg har til sammen seks års erfaring som journalist og redaktør i ulike medier. Som
medieforsker kjenner jeg medienes arbeidsmåte og uttaler meg fra tid til annen.
Jeg er klar til å fronte kirken i media. Dette er en viktig oppgave for Kirkerådets leder, i
balansert rolle i forhold til Bispemøtets preses og Kirkerådets direktør.
8. Er det andre ting du vil trekke frem som relevant for ditt lederkandidatur?
Helt siden studietiden har jeg vært opptatt av forholdet mellom religion og medier, og av å
legge til rette for kirkelige strukturer som kan støtte kirkens oppdrag i samfunnet. Jeg var
sekretær for utvalget som forberedte opprettelsen av Kirkerådet. Min faglige bakgrunn i
religionssosiologi og medievitenskap er viktig for arbeidet med kirkens kommunikasjon og
møte med dagens mennesker. Jeg har lang erfaring som leder i ulike roller i Den norske kirke.
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1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordringer i Norge i dag?
 Å bygge ut trosopplæringsreformen slik at alle menigheter får ressurser
 Utforme en kirkeordning for en friere og selvstendig folkekirke i Norge, bygget på de
prinsipper som Kirkemøtet har vedtatt de senere årene
 Styrke kirkens diakonale engasjement både lokalt og globalt.
 Arbeide for at gudstjenesten skal bli et sted der mye folk møtes for å tilbe Gud, og for
fellesskap med hverandre.
2. Hva er du særlig opptatt av i teologiske og kirkepolitiske saker?
 At kirken skal forkynne til tro og etterfølgelse. Trosopplæring for barn og unge er
særlig viktig
 At kirken må klare på arbeide fram en teologisk plattform i de samlivsetiske
spørsmålene som tar vare på mangfoldet av synspunkter, og som bevarer enhet.
 At kirken skal formilde et tydelig budskap om å ta vare på skaperverket.
 At kirken viderefører sitt misjonsoppdrag gjennom forkynnelse og diakoni.
3. Hvordan ønsker du at kirken skal se ut i 2016? Her tenker vi kirken både som
trossamfunn, og som organisasjon.
 Vi skal ha en kirkeordning der kirken selv utnevner/velger sine ledere
 Kirkens organisasjon skal være bestemt av kirken selv, fastsatt gjennom demokratiske
prosesser.
 Kirken skal aktivt bidra til at religiøs tro og engasjement blir ansett som positive
verdier som betyr mye både i lokalsamfunnet og i storsamfunnet.
 Gudstjenestene samler mer folk enn i 2011, og antall nattverdsgjester har økt.
4. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste utfordringen for deg som Kirkerådets
leder i den kommende perioden?
 Å lede rådet fram til mest mulig samlende vedtak
 Å videreutvikle er godt samarbeid mellom administrasjon og råd blant annet ved å
gjennomdrøfte roller og ansvar.

 Å skape trygghet for at kirken fortsatt skal være en folkekirke som er tilgjengelig og til
stede over hele landet.
5. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder, i ulike lederroller?








Inkluderende slik at alle blir hørt
Evne til å finne samlende løsninger i diskusjoner med et bredt spekter av synspunkter
Til tider utålmodig for å komme til konklusjon
Forstår ulike roller og dermed hvor ansvar ligger plassert.
Tydelig på egne standpunkter
Uredd i å fronte synspunkter, også om de er kontroversielle
Dyktig møteleder

6. Hvordan ser du på å måtte målbære flertallsvedtak du selv er uenig i?
 Det er en leders oppgave å stille seg lojalt bak et flertallsvedtak
 En må vise evne til å fremme de argumenter som ligger til grunn for et vedtak som en
selv ikke har vært enig i.
 Egne synspunkter skal forfektes til vedtak er fattet. Deretter skal leder stille seg bak
vedtaket.
 Dersom vedtak i alvorlig grad strider mot ens overbevisning, må leder selv ta
konsekvensen av dette.
7. Hvilken medieerfaring har du, og hvordan ser du på det å skulle fronte kirken i
media?
 I jobbsammenheng, og som leder for Kirkerådet har jeg hatt mye kontakt med media,
særlig avis og radio.
 Det er viktig å framstå trygg ift media. Også når temaene er kompliserte og fallhøyden
er stor. En skal ikke uttale seg før en vet hva en ønsker å formidle. For meg er det
viktig å formidle tro på det kirken står for.
 Leder må ha evne til å fronte saker for media som media selv ikke spør etter. Her er
det viktig å samarbeide med kirkens mediefolk.
8. Er det andre ting du vil trekke frem som relevant for ditt eventuelle
lederkandidatur?
 Kirkerådet trenger kontinuitet. Lederskifte etter 2 år er uheldig.
 Kirkens ledelse må bestå av personer med et vidt spekter av yrkeserfaring. I
rådsstrukturen er det viktig at mange ledere ikke har et ansettelsesforhold i kirken.
 Kirkens ledelse bør være representert fra ulike deler av Norge for å hente impulser fra
hele kirkelandskapet.
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Utdanning:
1.
2.
3.
4.

Det norske Diakonhjem, off godkjent sykepleier 1976
Det norske Diakonhjem, diakonutdanning (årsenhet)1976 – 1977
Det norske Diakonhjem, administrasjonsutdanning (halvårs enhet)1977
Intern lederutdanning i Gjesdal kommune 2007-2008 (30 vt )

Viktigste ansettelsesforhold:
1.
2.
3.
4.
5.

Den norske Santalmisjon, forkynner 1980 – 1981
Den norske Santalmisjon, misjonær i Bhutan 1982 – 1988
Den norske Santalmisjon, kretssekretær 1988 – 1992
Rogaland vernepleierhøgskole, undervisningsleder og rektor 1992 – 1994
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 i perioden 2006 – 2010, og 2010 – 2012, valgt
for perioden 2012 – 2015.
Medlem av Kirkerådet fra 2006 – 2010.
Leder av Kirkerådet november 2010 – til april 2012

