Framlegg leiarkandidat Mellomkyrkjeleg råd
Kjetil Aano
Varen 1
4070 Randaberg
Prost
Tungenes prosti
62 år

CV
Yrkesliv:
1978 – 88:

Utsend av Det Norske Misjonsselskap (NMS), til å arbeida i Den gassisk lutherske kyrkja: leiar
for eit team som arbeidde med menighetsplanting og ‐utvikling (1978 – 82); leiar for eit
regionalt teologisk seminar (1985 – 88).
1982 – 85:
Tilsett i NMS i Norge, bysekretær i Oslo og ansvarleg for utvikling av samarbeid menighet og
misjon – det som blei SMM.
1989 – 90:
Dagleg leiar for Kristient Interkulturelt arbeid i Stavanger (KIA).
1990 – 96:
Redaktør av Misjonstidende.
1996 – 98:
Prest i Hinna menighet, Stavanger.
1998 ‐ 2000: Stiftskapellan hos Stavanger biskop.
Generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap.
2000 – 11:
2011 ‐ Prost i Tungenes prosti.
I tillegg har eg ei formell tilknyting til Misjonshøgskolen, der eg underviser i praktisk teologi og misjonal
kyrkje.
Verv:
2004 ‐ Medlem av Mellomkyrkjeleg råd, vald av Stavanger bispedømme.
2003
Medlem av Dnk’ delegasjon til LVF’s generalforsamling i Winnipeg, Canada.
2005
Leiar for den norske delegasjonen til Conference on World Mission and Evangelism, (CWME) i
Hellas Dette er ein KV‐relatert konferanse.
2009 ‐
Dnk’s utsending til sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd.
2010
Leiar for Dnk’s delegasjon til LWF’s generalforsamling Stuttgart, Tyskland.
2009 ‐ 10
Nestleiar av MKR, overtok som leiar etter Berit Hagen Agøy, som blei tilsett som
generalsekretær
2010 ‐ Leiar av MKR
Publikasjonar:
Eg har skrive fleire bøker, særleg knyta til misjonsrelaterte spørsmål; dessutan har eg bidratt med artiklar
om kyrkje, utviklkling og etikk.
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1. Kva er etter di meining kyrkja sine hovudutfordringar i Norge i dag?
Svar:
Å vera ei kyrkje som er truverdig mot samtida, tru mot sine røter og retta mot framtida. I dette ligg meir
konkret:
Å frimodig vedkjenna: Lutherjubileet i 2017 bruker vi til å styrke vår lutherske identitet i eit økumenisk
klima: Vår lutherske arv gir oss både eit eige grunnlag og eit unikt bidrag til den verdsvide kyrkja.
Å tena menneske og skaparverk: Å la vår diakonale identitet gjennomsyra alt vi gjer, slik at kyrkja viser
truverdig omsorg i møte med menneske gjennom heile livsløpet.
Å dela trua og formidla bodskapen: Å føra vidare kyrkjas misjonale identitet ved frimodig å fremja tru og
vekst der evangeliet er kjend, å invitera menneske til dåp og tru i våre nærmiljø, og frimodig støtta den
verdsvide kyrkjas misjonsarbeid.
Folkekyrkje: Å halda fast på vår visjon om å vera ei kyrkje for folket, og å gjennomføra stat‐kyrkjeprosessen
med dette i syne og sinne.
Å bruka trusopplæringsreforma for å styrka kontakt mellom kyrkje og folk ved å fylla den med eit robust,
berekraftig innhald.
Å la gudstenestereforma stadfesta tru og tradisjon, og å våga eit stort mangfald i eit framtidsretta
formspråk.
2. Kva er du særleg oppteken av innanfor økumenisk og internasjonalt arbeid?
Svar:
Samanhengen mellom dei ulike sidene av kyrkjas verksemd slik at det blir bygd bruer mellom eit levande
sosialetisk engasjement, eit frimodig misjonalt strategisk arbeid og ein vilje til dialog med alle menneske. Alt
med ei klar forankring i vår lutherske vedkjenning – og ein visjon om eit veksande økumenisk fellesskap i
struktur og tru.
3. Kva tankar har du om kyrkja i 2016? Her tenkjer vi kyrkja både som trussamfunn, og som
organisasjon.
Svar:
Dette året vi legg vi til rette for 500‐årsfeiringa av den lutherske reformasjonen. Kyrkja opplever eit aukande
frimod over vår lutherske arv – som vi brukar aktivt og dialogisk i eit økumenisk klima.
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Ei ny kyrkjeordning er under bygging. Vi brukar dei spenningane det genererer til god kreativitet, og eit
utadretta kyrkjeleg engasjement for heile folket.
Gudstenestereforma har sett seg; kyrkja gler seg over gudstenestefeiringar som er mangfaldige i utforming,
men gir stor gjenkjenning. Begge deler bidrar til aukande gudstenestebesøk.
4. Kva vil vere den viktigaste, og den mest krevjande utfordringa for deg som Mellomkyrkjeleg råd sin
leiar i den komande perioden?
Svar:
Mange ting men eg vil nemna tre:
 Å bidra til å realisera det eg nemner under punkt 1.
 Å profilera MKR slik at samanhengen mellom det kyrkja steller med til dagleg og på menighetsnivå ‐
og MKRs arbeid blir synleg.
 Å finna nok tid til å følgja sakene opp på ein skikkeleg og proaktiv måte som leiar.
5. Korleis vil du skildre deg sjølv som leiar, i ulike leiarroller?
Svar:
Eg er målretta, men søker samlande løysingar. Eg er betre på visjonsteikning enn på konkrete
handlingsplanar. Eg er god på relasjonsbygging, både nasjonalt og internasjonalt.
6. Korleis ser du på å måtte målbere fleirtalsvedtak du sjølv er usamd i?
Svar:
Det har lang erfaring i. Eg frontar vedtak som er fatta, og dersom eg ikkje lenger kan fronta dei, er eg ikkje
lenger leiar.
7. Kva for medieerfaring har du, og korleis ser du på det å skulle fronte Mellomkyrkjeleg råd sitt
arbeidsfelt i media?
Svar:
Eg har ein del medie‐erfaring, og frontar gjerne MKR sitt arbeid i media. Som oftast vil det vera
generalsekretærens oppgåve, men eg tar gjerne del når det er naturleg.
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8. Er det andre ting du vil trekkje fram som relevant for ditt leiarkandidatur?
Svar:
Eg stiller til val med glede fordi eg opplever det som eit privilegium å vera involvert i ei viktig side av Den
norske kyrkja si oppgåve i dagens verd; og eg stiller med frimod fordi eg meiner eg har erfaring som eg
gjerne vil dela, samtidig som mi nåverande valperiode bare har vart eitt år.

Framlegg rådskandidatar Mellomkyrkjeleg råd (prioritert rekkefølgje pr bispedømme)
Kjell Nordstokke
Oslo bispedømme
Pareliusveien 1D, 117 Oslo
Født i 1946
Stilling: Professor
Utdanning: Cand. Theol.

Harald Nyeggen Sommer
Oslo bispedømme
Einars vei 12, 0575 Oslo
Født i 1979
Stilling: Spesialrådgiver for klima og energi i
Kirkens Nødhjelp.
Utdanning: MSc Politics of the World Economy –
London School of Economics and Political Science –
2004. Mellomfag statsvitenskap, UiO – 2003

Andreas Henriksen Aarflot
Borg bispedømme
Glimmerveien 42, 1430 Ås

Organisasjonserfaring:
Har vært ansatt og drevet organisasjonsarbeid i
regi av NMS, Misjonsalliansen Diakonhjemmet og
Det lutherske verdensforbund.
Tidligere/nåværende verv:
Styreleder Kirkens Nødhjelp
Rådsmedlem LWF
Organisasjonserfaring:
Sentralstyremedlem og leder i Changemaker
Representantskap og valgkomite Bymisjonen Oslo
Representantskapet Kirkens Nødhjelp
Vara til representantskapet Kifo
Tidligere/nåværende verv:
Menighetsrådet i Nordstrand menighet
To perioder i Oslo bispedømmeråd
En periode i Kirkerådet
Flere perioder i KISP
Medlem i Styringsgruppen for trosopplæring Dnk
Leder for Akademikerne i Kirkens Nødhjelp
Organisasjonserfaring:
Den norske kirke, Norges KFUK‐KFUM

4

Andre relevante opplysninger:
Har representert Oslo i MKR i denne perioden.

Andre relevante opplysninger:
Treårig lederkurs for unge ledere i Lutherske
verdensforbund.
Delegat ved generalforsamlingen til Kirkenes
Verdensråd i Porto Alegre (2006).

Andre relevante opplysninger:
2008 Medlem i en ungdomsdelegasjon fra Oslo og
Akershus krets KFUK‐KFUM til

Født i 1989
Stilling: Student
Utdanning: Bachelor i Religion, kultur og samfunn,
Det teologiske Menighetsfakultet (2011‐d.d.)
Bachelor i statsvitenskap med fordypning i
internasjonal politikk, Universitet i Oslo (2008‐
2011)

Bjørn Solberg
Borg bispedømme
Østrengveien 33, 1850 Mysen
Født i 1946
Stilling: Rektor videregående skole
Utdanning: Cand. Philol./lektor

Tidligere/nåværende verv:
Medlem i Borg bispedømmeråd / Kirkemøtet
2010‐2015
Youth Liaison fra Den norske kirke til Det
lutherske verdensforbund 2011‐2013
Styremedlem i Oslo og Akershus krets av KFUK‐
KFUM 2007‐2012
Delegat til Ungdommens kirkemøte fra 2010,
komitéleder i 2011
Medlem i ungdomsrådet i Borg bispedømme
2010‐2011
Leder i Blindern KFUK‐KFUM 2009‐2011
Medlem og leder i ungdomsutvalget i Oslo og
Akershus krets av KFUK‐KFUM 2007‐2009
Organisasjonserfaring:
En rekke lederverv i Norges KFUK – KFUM på
lokalplan, regionalplan og landsplan. Satt i
forbundsstyret 1983 – 1992. Leder i
forbundsstyret 1987‐92.
Styremedlem Delta internasjonalt (nå KFUK‐KFUM
Global) 1995‐2004. Leder i styret 2001‐ 2004.
Styremedlem Flyktningerådet 1994‐95.
Styremedlem Sunnmøre folkehøgskule 1992‐96
Styreleder Rønningen folkehøyskole 2000 – d.d.
Medlem Executive Committee World Alliance of
YMCAs 1988‐98
Vice‐President World Alliance of YMCAs 1991‐94
Leder valgkomiteen World Alliance of YMCAs
2002 og 2006.
Deltatt på 7 verdensrådsmøter i denne
bevegelsen.
Tidligere/nåværende verv:
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partnerorganisasjonen YMCA i Armenia

Eleanor Brenna
Hamar bispedømme
Mælumslykkja 13, 2372 Brøttum
Født i 1958
Stilling: Student (master diakoni), rådgiver Kirkens
SOS, miljøarbeider Kirkens Bymisjon
(rusbehandling).
Utdanning: BA statsvitenskap, pågående
masterstudium diakoni (ferdig 2013)

Aslag Lajord
Hamar bispedømme
2975 Vang i Valdres
Født i 1960
Stilling: Ass. Rådmann/bonde
Utdanning: Sivilagronom, dr. scient

Hilde N. I hle
Tunsberg bispedømme
Plassen 43 a, 3475 Sætre
Født i 1971
Stilling: Frivillighetskoordinator i Hurum nærmiljø‐
og frivilligsentral/kulturkontoret i Hurum (2003‐
dd).
Utdanning: Kateket/adjunkt: Kristendom

Leder Mysen menighetsråd 1978‐81
Medlem Borg bispedømmeråd 2010‐11
Leder Borg bispedømmeråd 2012 ‐
Se ellers ovenfor
Organisasjonserfaring:
25 år med flyktningarbeid internasjonalt i FN,
norske frivillige org. (særlig Flyktningerådet) og
nasjonalt gjennom bosetting av flyktninger.
Internasjonal erfaring, inkl. fred‐, forsoning og
økumenikk + flyktningpolitikk.
Tidligere/nåværende verv:
Kommunestyre + formannskap, div.
internasjonale organisasjoner styreverv, nestleder
Ringsaker Kirkeakademier, medlem Hamar
bispedømmeråd
Organisasjonserfaring:
Menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd,
søndagsskolelærer
Tidligere/nåværende verv:
Sekretær/kasserer menighetsråd, leder kirkelig
fellesråd, leder bispedømmeråd, div.
lokale/regionale lag og organisasjoner
Organisasjonserfaring:
Norges KFUK‐KFUM: leder kretsstyret i Buskerud
(2 år), Unge Voksnes landsutvalg (3 år), medlem i
European Comittee of YMCA`s (8 år), varamedlem
i styre for Danvik folkehøyskole (3 år), TenSing‐
prosjekt i Danmark, Japan og TenSing Team Norge
(1989‐1992).
Kirkens U‐landsinformasjons prosjektkomite
Prosjekt‐ og informasjonssekretær: 3,5 år i Delta
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Andre relevante opplysninger:
Særskilt interessefelt: tverrkulturell og
interreligiøs dialog, fred og økumenisk arbeid.

Andre relevante opplysninger:
Engasjement og interesse for internasjonale
spørsmål

mellomfag, Praktisk kirkelig studie, Pedagogikk, U‐
landsstudiet mellomfag, Organisasjons‐ og
arbeidspsykologi

Ingjerd Hedberg
Tunsberg bispedømme
Hortensveien 60, 3157 Barkåker
Født i 1965
Stilling: Selvstendig næringsdrivende.
Utdanning: Master i Diakoni fra MF/Diakonova,
Økonomi og administrasjon, Pedagogisk seminar,
Natur og miljø i undervisningssammenheng,
Matematikk og EDB, Cand Agric(Sivilagronom i
landbruksøkonomi), Agronom,
Internasjonalt; FamilieDisippelTreningsSkole med
Ungdom i Oppdrag i Danmark, og praksis i Latvia
og Danmark, Modul A og B av Ellel Minestries
bibelskole i Skotland, (18 uker), Diploma fra Alta
High School i Utah, USA.

Internasjonalt KFUK‐KFUM.
HIV/AIDSrådgiver (vikariat) 1 år –
Mikrokredittprosjekt i Norsk Folkehjelp.
Kateket (vikar) 1 år i Alta menighet.
Kretssekretær (vikariat) 1 år i Finnmark KFUK‐M
Tidligere/nåværende verv:
Bispedømmerådet i Tunsberg
Tidligere/nåværende verv:
2010‐ Tønsberg Bispedømmeråd og medlem fra
rådet i SMM
2010‐ Tønsbergdistriktet skogeierlag
2002‐ Sem menighetsråd, nestleder 2006‐09,
redaktør i menighetsblad og diverse utvalg i
menigheten.
2006‐09 Tønsberg kirkelige Fellesråd
1997‐2003 Lagsvennutvalg i Vestfold og to
landsmøter på Hald
1996 ‐ 2002. Sem Bondekvinnelags styre,
nestleder. Jeg var også med i styret i Vestfold
Bondekvinnelag 1997/98, med miljø og
kvinnepolitiske oppgaver.
2002‐ 2003 Leder på ungdomsklubben Stedet.
1987‐1991 I Studietiden på Ås var jeg
internasjonalt ansvarlig i Laget og arrangerte
engelskspråklige møter, gikk på husbesøk og
oversatte gudstjenestene til engelsk for de
internasjonale studentene, kontakt og besøk av
forbederteam fra Gahna. Formann i studentkoret
Korex, Satt i Lagets Sang‐ og musikkutvalg på
landsplan.
1990 Lokalleder og landsstyremedlem i Norsk
Studentunion på Ås
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Organisasjonserfaring:
Den norske kirke, Laget, Studentforbundet, KFUK‐
M, Ungdom i Oppdrag, OASE, Luthersk kirke i
sterk vekst i USA, Baptistkirker i Romania og
tidligere Sovjet, Hjelpesendinger til Polen, mest til
den Katolske kirke, Luthersk kirke i Latvia,
Karismatisk hurtigvoksende bønnemenighet i
Kenya, Studietur i Katolske kirke i Roma, Svenske
kirke i Berlin, Et år i en mormonerfamilie der jeg
fulgte dem i kirke og søndagsskole. Den
evangeligsk lutherske frikirken og DELK og Elihu
kristne grunnskoler.
Var med å starte Bibelen for alle, en oversettelse
av Pricept Minestries som har hovedkvarter i
Romania for Europa, men er Amerikansk. Vi var
på kurs i Romania med folk fra hele Øst‐Europa
(2010) og deler av Asia og jobbet sammen for å gi
ut studieopplegget i Norge.
2009‐ Bønn for Den norske kirke – Vi arrangerer
bønnemøter og bønnekonferanse og bygger
bønnenettverk rundt ledermøtene i Den norske
kirke.
2009 – Sittet som medlem i Nasjonalt bønneråd,
tilknyttet NORME.
Deltatt i ulike bønnekonferanser og

Kjetil Drangsholt
Agder og Telemark bispedømme
Holbergsgate 34, 4614 Kristiansand
Født i 1949
Stilling: Koordinerende rådgivende overlege NAV
Vest‐Agder
Utdanning: Lege, spesialist i samfunnsmedisin,
Diploma in Public Health

Organisasjonserfaring:
Nasjonalt og internasjonalt folkehelsearbeid.
Kirkelig arbeid knyttet til Domkirken i Kristiansand
og Kirkens Bymisjon Kristiansand.
Frivillig arbeid knyttet til Kristiansand Rotaryklubb
og Nordøstkvadraturen velforening.
Tidligere/nåværende verv:
Medlem Domkirken menighetsråd Kristiansand
2001, leder fra 2002 til d.d.
Medlem Agder og Telemark bispedømmeråd
2009‐d.d.
Medlem regionalt arbeidsmiljøutvalg Agder og
Telemark bispedømme 1997‐d.d.
Medlem styret Kirkens Bymisjon Kristiansand
2001‐2007
Leder av representantskapet Kirkens Bymisjon
Kristiansand 2007‐2010
Styret for fakultet for helse‐ og idrettsvitenskap
Universitetet i Agder, varamedlem 2007‐2011,
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bønnetilstelninger på nasjonalt og nordisk og
internasjonalt plan. Bl.a. lede bønnerom på OASE,
og nordisk bønnekonferanse i Echerförde i
Tyskland.
Hovedoppgave innen landbrukssamvirke
Studenttingssekretær på Ås.
Sunget i kor, kirkekor, damekor, Ten‐sing og
barnekor i Nøtterøy kirke, Tønsberg, Vear, NMS‐
koret i Stavanger, Normisjon i Tønsberg,
Studentkoret Korex på Ås og i Asker,
lovsangsgruppe i Laget på Ås, Skolekor og kirkekor
og lovsangsgruppe som ledet lovsang under
gudstjenester i Utah, USA.
Andre relevante opplysninger:
Medisinsk sjef for den største flyktningeleiren i
Kroatia 1995‐1996 på vegne av
Flyktningehjelpen/UNHCR.
Trainee ved Europakommisjonens
generaldirektorat for folkehelse i Luxemburg
2001.
Aktiv deltager i den internasjonale bønneuken for
kristen enhet i Kristiansand.

Inger Kjersti Lindvig
Ager og Telemark bispedømme
Åmotbakken 45, 3911 Porsgrunn
Født i 1965
Stilling: Høgskolelektor
Utdanning (utdrag fra cv): Cand.Polit grad fra Det
Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i
Oslo 1999. Fra samme sted mellomfag i
pedagogikk (høsten 1993) og Eksamen
Philosophicum (sommeren 1993). Grunnfag i
spesialpedagogikk fra Institutt for
spesialpedagogikk (våren 1993). I tillegg
diakoniutdanning (30 vekttall), med fordypning
internasjonal diakoni fra Diakonhjemmets
høgskolesenter, Den teologiske høgskolen
(1992/1993), grunnfag i U‐
landsstudier/internasjonalisert undervisning fra
Sagene Lærerhøgskole 1991 og 3‐årig
allmennlærerutdanning fra samme lærested
(1987‐1990). Arbeider for tiden på med
førstelektorkvalifisering

medlem 2001‐d.d.
Medlem av Hovedutvalget for fordelingsspørsmål
i Extrastiftelsen Helse og rehabilitering 2007‐d.d.
Leder Folkehelseforeningen 2000‐2003
President Kristiansand Rotaryklubb 2004‐2005
Organisasjonserfaring og verv:
Leder av Sør‐Afrika‐gruppe i Vestre Frikirke (Oslo),
medlem av Nord‐Sør utvalg i Mellomkirkelig Råd,
medlem i styret for KUI‐ Den norske kirkes Nord‐
Sør informasjon (1998‐2008), medlem av
diakoniutvalget i Borgestad menighet (Skien)
(2002‐2004), medlem av gudstjenesteutvalg i
Borgestad menighet (Skien)(2004‐2009).
Nestleder i styret til Kirkens SOS (2003‐2008),
medlem av ressursgruppe for Kirkens Nødhjelp i
Agder og Telemark Bispedømme, ledet av Astrid
Hareide (2005‐2008(9?), medlem av styret i
Networkers South/North (Oslo) 2007‐2012),
medlem av Internasjonalt Utvalg ved Høgskolen i
Telemark (HiT), 2008‐2012), medlem av
Internasjonalt Utvalg, ved Fakultet for helse‐ og
sosialfag (HiT), nesteleder i Borgeskogen
Velforening (Porsgrunn) 2007‐2012)

Andre relevante opplysninger
I denne sammenhengen vil jeg trekke fram at jeg
besitter relevant kunnskap basert på empiriske
funn (hovedoppgave fra 1999), knyttet til Den
verdensvide kirkes pågående arbeid for fred,
rettferdighet og vern om skaperverket, der MKR
sitt arbeid er innplassert. Hovedoppgaven min fra
1999 omhandlet: ”Den norske Kirkes arbeid for
fred, rettferdighet og vern om skaperverket ‐ fra
holdning til handling. En grensesprengende
menighetspedagogisk utfordring inn i et nytt
årtusen?” Utgangspunktet for oppgaven var
Kirkenes Verdensråds Program: ”Justice, Peace
and Integrity of Creations”, (forkortet JPIC) og
Den norske Kirkes forpliktelse til realisering av
dette arbeidet (teologisk, diakonalt og
menighetspedagogisk) i et representativt utvalg
av landets 450 menigheter. Oppgaven ga
verdifulle svar på spørsmålene om hvordan dette
arbeidet foregikk, hva menighetene i realitetene
gjorde i forhold til arbeidet for fred, rettferdighet
og vern om skaperverket, hvordan og hvorfor.
I tilknytning til ovennevnte undersøkelse er deler
av datamaterialet formidlet og publisert i tre små
artikler i bøker knyttet til ovennevnte tema som
også gjenfinnes i MKR virksomhetsområder:
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1) ”Verdensvid kirke og lokalmenighet ‐ en
menighetspedagogisk undersøkelse”; Grønn
Postill ‐Økoteologi og kirkehverdag. (2001) Red.
Hans‐Jurgen Schorre og Tom Sverre Tomren, Oslo:
Verbum Forlag.
2) ”Kunnskap, holdning og handling”, med Kjetil
Fretheim; Mennesker kjemper for livet ‐
Menneskeverd og menneskerettigheter i en
globalisert verden. Oslo: Verbum Forlag.
(Redaksjonsmedlem for boka).
3) ”Økokateketikk ‐ et menighetspedagogisk
anliggende og hele menighetens ansvar!”; Grønn
Kirkebok (2007) Red. Sindre Eide, Hans‐Ove
Kvalbein og Estrid Hessellund. Oslo: Verbum
Forlag. (Medkonsulent for boka)
Jeg har også vært fagkonsulent for fagboka: ”
Makt, rett og livsvilkår. Innføring i globale og
internasjonale studier”. Hans Morten Haugen
(2008), Bergen: Fagbokforlaget.
Slik er kunnskapen fra avhandlingen siden
anvendt og videreutviklet teoretisk i mitt virke
som høgskolelektor ved to av våre sentrale
diakonale læresteder og som grunnlag for
fagutvikling innenfor fagfeltet internasjonal
diakoni, i aktuelle publiseringer innenfor DnK, i
sentralkirkelig organisasjonsarbeid i KUI og
regionalt bispedømmearbeid for KN og i
lokalkirkelig diakoni‐ og gudstjenesteutvalg i
Borgestad menighet.
Styrevervet i Networkers South/North har også
gitt meg et faglig akademisk og folkelig nettverk
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av kirkelige, religiøse og religionsnøytrale NGOèr
internasjonalt, der årlige konferanser, seminarer,
publiseringer har bidratt til kontinuerlig faglig
oppdatering i forhold til internasjonale spørsmål. I
sum mener jeg at jeg besitter verdifull flerfaglig
kompetanse om internasjonale, globale og
flerkulturelle problemstillinger av betydning i
Mellomkirkelig råds arbeidsområder knyttet til:
Misjon og kristen enhet, internasjonale spørsmål
og innvandring og integrering.

Kjetil Aano

Sjå kandidatpresentasjon leiarkandidat

Sjå kandidatpresentasjon leiarkandidat

Organisasjonserfaring:
Den norske kirke: Bl.a. lek gudstjenesteleder,
bibeltimeholder, sanger og kordirigent.

Andre relevante opplysninger:
Internasjonal erfaring fra studentteam (IFES) i
Wien 1986‐87 + i jobbsammenheng.
Behersker engelsk flytende skriftlig og muntlig.
Snakker godt tysk.

Stavanger bispedømme
Varen 1
Født i 1949
Stilling: Prost
Utdanning: Cand. Theol. (1975), språkkurs i fransk
og madagassisk

Ingvill Hagesæther Foss
Stavanger bispedømme
Joa allé 56, 4050 Sola
Født i 1966
Stilling: Tilsynsdirektør, Petroleumstilsynet
Utdanning: Sivilingeniør, NTH (1989), Kristendom
grunnfag, MHS (2002), Master of Management, BI
(2009)

Cathrine Waaler Halstensen
Bjørgvin bispedømme

Tidligere/nåværende verv:
Nestleder i dagens Mellomkirkelig råd, fra 2011
Valgt til å representere den norske kirke på CPCEs
generalforsamling i september 2012.
(Konferansen av protestantiske kirker i Europa)
1. vara Stavanger BDR (fast møtende) 2006‐2009,
møtte på tre kirkemøter i perioden.
Styremedlem Menighetsfakultetet 2008‐2012
Organisasjonserfaring:
Batteriet Vest Norge (SKBB)
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Cappes vei 4, 5018 Bergen
Født i 1978
Stilling: Tiltaksleder, Bymisjonen i Bergen
Utdanning: Cand.mag. fra UiB: litteratur,
pedagogikk og ledelse

Berit N. Dale
Bjørgvin bispedømme
Sagstadvn. 67, 5918 Frekhaug
Født i 1952
Stilling: Høgskulelektor
Utdanning: Cand. Philol.
Marianne H. Brekken
Møre bispedømme
Stølsvegen 4, 6440 Elnesvågen
Født i 1988
Stilling: Student og deltidsstilling som
prosjektsekretær i Caritas, i økumenisk
fredsprosjekt
Utdanning: Bachelor i religionsvitenskap,
teologistudent på TF

Karen A. Flatø
Møre bispedømme
Blommenåsen 7, 6521 Frei
Født i 1943
Stilling: Pensjonist
Utdanning: Adjunkt m/opprykk.
Administrasjon/leiing.

Bergen kirkelige fellesråd
Tidligere/nåværende verv:
Bjørgvin bispedømmeråd (2009‐2011)
Bjørgvin bispedømmeråd (2011‐2015)
Medlem referansegruppe for
Religionsdialogsenteret i Bergen
Organisasjonserfaring:
Normisjon/landsstyre og krets
Sokneråd
NKSS

Organisasjonserfaring:
Changemaker
Eitt‐åring i Kirkens Nødhjelp
Tidligere/nåværende verv:
Utsending frå unges rådsmøte til rådsmøte i NKR
Changemaker: 4 år som lokalgr.leiar, 2 år i
sentralstyre, 1 år som handelspolitisk leiar,
no: nominasjonskomiteleiar
Lek medlem Møre bispedømmeråd (2011‐2015)
Organisasjonserfaring:
KFUK‐speidar‐omr.leiar bibel/misjon‐NMS‐ansatt
ute/heime – Lærerinnenes Misjonsforbund‐leiar
KN – prostikontakt
Tidligere/nåværende verv:
Tidl. medlem av MKR, sokneråd, fellesråd,
bispedømmeråd, bystyre, 1. vara for dei leke i
Møre bispedømmeråd 2011‐2015
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Andre relevante opplysningar:
Reiseleiar til m.a. Israel/Palestina.
Pilegrim i inn‐ og utland.

Ann‐Mari Aas
Nidaros bispedømme
Stokkanvegen 69, 7500 Stjørdal
Født i 1948
Stilling: Adjunkt v/Ole Vig videregående skole
Utdanning: Allmennlærerutdanning,
videreutdanning i tysk og religion

Hans Roger Selnes
Nidaros bispedømme
Halsvg 9, 7800 Namsos
Født i 1956

Organisasjonserfaring:
Styremedlem i Stiklestad nasjonale kultursenter
(2005‐2009)
Varamedlem til Landsstyret i NMS (2008‐2011)
Nåværende verv:
Medlem i Stjørdal menighetsråd, Stjørdal kirkelige
fellesråd og 3. vara til Nidaros
bispedømmeråd.
Medlem i forstanderskapet for MF fram til 2014.
Tidligere verv:
Medlem i Nidaros bispedømmeråd 1998‐2006,
leder i Nidaros bispedømmeråd 2002‐
2006.
Varamedlem til KR 2002‐2006.
Medlem i Lærenemnda 2005‐2009.
KM’s representant i representantskapet for
Bibelselskapet 2006‐2011.
Organisasjonserfaring:
President Trøndelag veterinærforening, Namsos
Kommunestyre, Namsos Skogeierforening, Fransk
vennskapsforening Namsos‐ Lyon.

Stilling: Veterinær/bonde
Utdanning: Veterinærmedisinsk embetseksamen,
Hannover Tyskland 1982.

Tidligere/nåværende verv
2. varamedlem til Nidaros bispedømmeråd

Kristine Sandmæl

Tidligere/nåværende verv:
Medlem Borg bispedømmeråd 1994‐1007
Medlem Mellomkirkelig råd 1994‐1997
Boligombud og nestleder i Stiftelsesstyre Sør‐
Hålogaland 1999‐2003
Stiftsstyreleder i Presteforeningen 2005‐2009
Delegat Luthersk Verdensforbunds

Sør‐Hålogaland bispedømme
Våganveien 52, 8310 Kabelvåg
Født i 1970
Stilling: Sokneprest
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Andre relevante opplysninger:
Norad‐ekspert Madagaskar 1988‐91, FN‐ UNHCR
Irak 1992, 3 Konsulentoppdrag UD Zimbawe
1993,‐96,‐98
Røde Kors‐ delegatkurs Danmark 1993.
Flytende fremmedspråk: engelsk, tysk og fransk

Unny N. Sivertsen
Sør‐Hålogaland bispedømme
8102 Skjerstad
Født i 1955
Stilling: Virksomhetsleder

Ivar Jarle Eliassen
Nord‐Hålogaland bispedømme
Lunde 40, 9300 Finnsnes
Født i 1958
Yrke/stilling: Kantor/rådgiver ved bispekontoret i
Nord‐Hålogaland
Utdanning:
Norges Musikkhøgskole (1980‐1985)
Befalsskolen for Infanteriet i Nord‐Norge (78‐79)
Nord‐norsk musikkonservatorium (1977‐1978)

generalforsamling 1997
Medlem av Presteforeningens boligutvalg 2010‐
2011
Styremedlem Norske kvinners teologiforening
2001‐dd
Medlem Sør‐Hålogaland bispedømmeråd 2011‐
2015
Tidligere/nåværende verv:
Medlem i menighetsråd (1986‐1989)
Medlem Sør‐Hålogaland bispedømmeråd (1994‐
1998)
Valgt lek medlem fra Sør‐Hålogaland i Kirkerådet
(2010‐2011)
Styremedlem i Nord‐Norges Diakonistiftelse
Medlem i Sør‐Hålogaland bispedømmeråd (2009‐
2011)
Varamedlem i Sør‐Hålogaland bispedømmeråd
(2011‐2015)
Organisasjonserfaring:
Prostitillitsvalgt for MFO i Senja prosti,
styremedlem og leder av Nord‐Hålogaland
Kirkesangforbund, medlem av Programrådet i
Festspillene i Nord‐Norge, medlem av
Festivalkomiteen for AH‐festivalen
Tidligere/nåværende verv:
Styremedlem av Krf Lenvik, 2008‐
Nord‐Hålogaland bispedømmeråd/Kirkemøtet
2009‐2011
Koralbokkomiteen 2006
Salmebokkomiteen 2004‐2008
Nemnd for gudstjenesteliv 2004‐2008
Nord‐Hålogaland bispedømmeråd/ Kirkemøtet og
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Andre relevante opplysninger:
Tidligere ansettelsesforhold: Kantor i Tranøy sogn
(70%), inspektør i Lenvik Musikkskole,
høgskolelektor ved Kirkelig utdanningssenter i
nord, universitetslektor ved Uit avd Kunstfag
(25%)

Oddhild Klevberg
Nord‐Hålogaland bispedømme
Elvestrand 45, 9514 Alta
Født i 1959
Stilling: Kateket i Tana/Talvik sidan 1987
Utdanning:
Kateketutdanning frå Høgskolen i Volda 1987
Livssynskunnskap og 1.avd spes.ped frå Høgskolen
i Finnmark

Mellomkirkelig råd 1992‐2000
Organisasjonserfaring:
Har vore prosti‐/distriktskontakt for Kirkens
Nødhjelp i ca 20 år
Tidligere/nåværende verv:
Medlem i Mellomkirkelig råd frå 2006 til no.
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