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Saksorientering

I Kirkemøtets forretningsorden, § 3-2, heter det:

Etter Kirkemøtets åpning velges for hvert møte dirigentskap på tre
medlemmer, hvorav en geistlig, alle med personlige varamedlemmer. Begge
kjønn skal være representert.

Dirigentene velges med vanlig flertall. Dersom noen av kandidatene ikke
oppnår dette ved første valg, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene
som har fått størst stemmetall.

 
KIRKERÅDETS ANBEFALING:

 
Kirkerådet foreslår følgende dirigentskap (i alfabetisk rekkefølge):

- Torgils Aurdal - Sør-Hålogaland
   Personlig varadirigent: Per Halstein Nielsen - Nidaros
- Ole Martin Norderhaug, (hoveddirigent)- Hamar
   Personlig varadirigent: Ola Smeplass - Sør-Hålogaland
- Kari Sørheim - Bjørgvin
  Personlig varadirigent: Anne Louise Tveter - Sør-Hålogaland

 

 
Saksorientering

I Kirkemøtets forretningsorden, § 3-3, er det bestemt at tellekorps,
protokollkomite og valgkomite skal velges så snart dirigentene har overtatt
ledelsen av møtet.

Protokollkomite og valgkomite ble valgt av Kirkemøtet 1998 for hele
perioden.

Tellekorpset skal bestå av 5 representanter fra sekretariatet.

 
KIRKERÅDETS ANBEFALING:

 

Valg av tellekorps KM 2.2/01



Kirkerådet foreslår følgende som tellekorps under Kirkemøtet 2001:

Berit Nyborg (leder) 
Kirsten Somby Boine 
Kari Sevaldson 
Øyvind Tobiassen 
Vebjørn Horsfjord

 
 

Valg av komitéledere KM 2.3/01

Saksorientering

Kirkemøtet skal etter forretningsordenens § 5-3 velge ledere for de enkelte
komitéene.

 
KIRKERÅDETS ANBEFALING

: 

Kirkerådet anbefaler følgende valg av komiteledere:
- Komité A: Jens Damsgaard
- Komité B: Oddmund Brundtland
- Komité C: Liv Gautestad
- Komité D: Klaus Iversen
- Komité E: Per L. Kjos
- Komité F: Jorunn Kapstad

Valg av nominasjonskomité KM 2.4/01

Saksorientering

Kirkemøtet 2001 skal ifølge Regler for valg av Kirkeråd, § 2-1, velge en nominasjonskomité til
å forberede neste Kirkemøtes valg av nytt Kirkeråd for perioden 2002 – 2006.

Ved tidligere valg har nominasjonskomitéen også tatt seg av valg til Mellomkirkelig råd og til
valg av Samisk kirkeråd. Det foreslås derfor at nominasjonskomitéen som velges, forbereder
valget i 2002 til alle tre råd.

Etter gjeldende regler i § 2-1 skal nominasjonskomitéen bestå av 5 personer, hvorav 3 leke
medlemmer, 1 kirkelig tilsatt og 1 prest.



Kandidatene til nominasjonskomitéen bør representere forskjellige deler av landet. En god
fordeling mellom kvinner og menn må sikres, og 1 person under 30 år bør være representert i
nominasjonskomitéen.

For å legge til rette for et tilfredsstillende resultat mht representasjon i nominasjonskomitéen,
har en ved tidligere valg fordelt kandidatene i 4 geografiske kategorier. For å sikre en god
fordeling mellom kvinner og menn, var det i en av kategoriene bare kvinner, og i en annen bare
menn. De siste kategorier var blandet. Hensynet til fordeling mellom lek og geistlig og hensynet
til ungdomsrepresentasjonen ble det tatt hensyn til under valget. Denne inndelingen viste seg å
fungere godt ved nominasjonsarbeidet for tidligere valg. En tok da utgangspunkt i at alle
kandidatene skulle være medlemmer av det sittende Kirkemøte.

Regler for valg av Kirkeråd § 2-1 forutsetter imidlertid ikke at nominasjonskomiteens
medlemmer nødvendigvis skal være Kirkemøtemedlemmer, selv om det til nå har vært praksis.
Regelverket bestemmer bare at det skal velges en nominasjonskomite og at den skal bestå av 5
personer, hvorav 3 leke medlemmer, 1 lek tilsatt og 1 prest.

Det er vesentlig for nominasjonsarbeidet at flere av medlemmene i komiteen har erfaring fra
Kirkemøte og Kirkeråd. Samtid kan det være nyttig å få synspunkter og refleksjoner fra
personer med andre erfaringer og med kompetanse fra andre områder innen kirken.

Kirkerådet anbefaler derfor at nominasjonskomiteen skal settes sammen av 3 medlemmer av
Kirkemøtet og 2 personer utenfra. Det må være en klar forutsetning at disse to personene må ha
en klar kirkelig forankring og kan bidra med nødvendig kompetanse inn i
nominasjonskomiteens arbeid.

Kirkemøtets valgkomite vil under Kirkemøtet legge frem forslag på 5 kandidater med
personlige varamedlemmer til nominasjonskomite. Valgkomiteen vil ivareta en god fordeling i
det forslag som legges frem for Kirkemøtet.

 

Blant Kirkemøtets medlemmer skal det til nominasjonskomiteen velges 3 medlemmer, 1 lek, 1
lek tilsatt og 1 prest, alle med personlige varamedlemmer.

Følgende kandidater vil ligge til grunn ved valgkomiteens utarbeidelse av forslag:

- Benedicte Aschjem Lek Borg

- Ola Smeplass Lek Sør-Hålogaland

- Jorunn Kapstad Lek Oslo

- Ragnhild Hellemo Lek Nord-Hålogaland

- Jens Damsgaard Lek Agder

- Katinka Solli Schøien Brodin Lek Tunsberg

- Egil Brende Lek tilsatt Nidaros

- Ester Walgermo Lek tilsatt Møre

- Arne Dag Kvamsøe Prest Stavanger

- Knut Yngvar Sønstegaard Prest Hamar



- Tore Kopperud Prest Uavhengig

 

Det skal til nominasjonskomiteen også velges 2 personer med personlige varamedlemmer som
ikke er medlemmer av Kirkemøtet.

Følgende kandidater vil ligge til grunn ved valgkomiteens utarbeidelse av forslag:

Jorund Andersen 
Helga Byfuglien 
Hans Petter Foss 
Sigmund Harbo 
Knud Jørgensen 
Finn Olav Myhre

Personalopplysninger for kandidater til nominasjonskomiteen som ikke er medlemmer av
Kirkemøtet:

Jorund Andersen: Ansatt i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Medlem av
Kirkerådets nemnd for ungdomsspørsmål. Oppnevnt av Ungdommens kirkemøte til å delta på
Kirkemøtet 2001. Bosatt i Agder bispedømme

Helga Byfuglien: Generalsekretær i Norges KFUK-KFUM. Bosatt i Borg bispedømme

Hans Petter Foss: Adm. direktør for Bok og Media Gruppen og daglig leder for bokhandlene i
gruppen. Erfaring fra menighetsarbeid/menighetsråd. Bosatt i Oslo bispedømme

Sigmund Harbo: Førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger. Leder i Kirkerådets nemnd for
undervisning. Bosatt i Stavanger bispedømme

Finn Olav Myhre: Direktør ved Menighetsfakultetet. Leder i Kirkerådet 1986-90. Bosatt i Borg
bispedømme

Knud Jørgensen: Direktør i Areopagos. Bosatt i Oslo bispedømme

Kirkerådet – supplerende valg KM 2.5/01

 
Saksorientering

Kjell Dalmo, Sør-Hålogaland bispedømmeråd, ble av Kirkemøtet 2000 valgt
som varamedlem til Kirkerådet for resten av inneværende periode.

Kirkemøtet må velge nytt varamedlem til Kirkerådet fra Sør-Hålogaland etter
Kjell Dalmos dødsfall.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har foreslått Ola Smeplass som nytt



varamedlem fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd til Kirkerådet.

 
KIRKERÅDETS ANBEFALING:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge Ola Smeplass som nytt varamedlem
til Kirkerådet for resten av inneværende periode

 

Oppnevning av delegater til Det

Lutherske Verdensforbunds

generalforsamling i Winnipeg i

Canada i 2003

KM 2.6/01

I henhold til Statutter for Mellomkirkelig råd, § 3b, skal Mellomkirkelig råd
overfor Kirkemøtet fremlegge forslag til delegater til generalforsamlinger i de
mellomkirkelige organer hvor Den norske kirke er medlem.

Til generalforsamlingen som finner sted i Winnipeg, Canada juli 2003, har
Den norske kirke anledning til å sende 13 delegater. Fristen for å anmelde
delegater er satt til 1.2.2002.

Mellomkirkelig råd (MKR) har bedt bispedømmerådene,
observatørorganisasjonene i nasjonalkomiteen for LVF, kirkelige
utdanningsinstitusjoner, fagforeninger for kirkelig tilsatte, samt Samisk
kirkeråd og de sentralkirkelige råds fagnemnder om å foreslå kandidater.

Det er mottatt svar fra 23 av de tilskrevne instanser med til sammen 81
personer.

Mellomkirkelig råd har lagt følgende kriterier til grunn for sin nominasjon:

Delegasjonen skal ha fire ex-officio-plasser.

Disse er: BMs representant i MKR pr. 1.1.2003, MKRs leder pr. 1.1.2003, et
medlem av Kirkerådet pr. 1.1.2003, et medlem av Mellomkirkelig råd pr.
1.1.2003.

Begge kjønn skal være representert med minst 40 %. 
Samisk kirkeliv skal være representert med minimum én. 
Ungdomsrepresentasjon - minimum 3 (20 %) - skal være under 30 år. 
Rimelig grad av geografisk spredning. 



Rimelig balanse mellom ordinerte og lekfolk.

Mellomkirkelig råd anbefaler at representanter for kirkens nye lederskap etter
1.1.2003 blir representert i delegasjonen både ved at Bispemøtet, Kirkerådet
og Mellomkirkelig råd er representert. Det bes derfor om at Mellomkirkelig
råd får delegert fullmakt til å etteroppnevne disse fire personene så snart
sammensetningen av de nye rådene er klare etter Kirkemøtet 2002.

 

 
ANBEFALING FRA MELLOMKIRKELIG RÅD TIL KIRKEMØTET:

1. 

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkemøtet 2001 at følgende personer
oppnevnes som medlemmer i den norske kirkes delegasjon til Det Lutherske
verdensforbunds 10. generalforsamling i Winnipeg, Canada i juli 2003: 

Inger Anne Naterstad

Vara: Jorunn Øxnevad Lie

Tore Johnsen 

Vara: Bierna Bientie

Henrik M. Kiærbech

Vara: Torjer Berglund

Kristina Rødahl 

Vara: Anne Enger Lahnstein

Marit Halvorsen Hougsnæs

Vara: Ingvild Osberg

Helge Aarseth

Vara: Jørn Sørvig



Kathinka Solli-Schøien Brodin

Vara: Kristin Moen

Kjetil Aano

Vara: Svein Granerud

Jan Olav Henriksen

Vara: Leif Gunnar Engedal

 
Mellomkirkelig råd ber Kirkemøtet delegere til rådet å oppnevne
personer til fire ex-officio plasser i delegasjonen, nemlig Bispemøtets
representant i MKR pr. 1.1.2003, MKRs leder pr. 1.1.2003 samt et
medlem fra MKR og KR pr. 1.1.2003 

2.

Mellomkirkelig råd ber Kirkemøtet delegere til rådet å utpeke
delegasjonens leder snarest mulig etter kirkemøtet 2003. 

3.

De ubesatte plassene under punkt 2 bør fortrinnsvis besettes av personer
fra bispedømmer som ikke er representert.

4.

 

KIRKERÅDETS ANBEFALING TIL KIRKEMØTET
Kirkerådet anbefaler for Kirkemøtet at Kirkerådets medlem i Den norske
kirkes delegasjon til Det Lutherske Verdensforbunds 10. generalforsamling
utpekes av Kirkerådet.

                                                                                              ***

 
Personalopplysninger – forslag til kandidater til Den norske kirkes delegater
til LVFs generalforsamling i 2003

 
Inger Anne Naterstad, 

40 år, Oslo, studentprest, medlem av MKR siden 1998, diverse verv
KFUK-M, bl.a. styreleder i Delta Internasjonalt. 

Jorunn Øxnevad Lie, 

Førde, 57 år, lærer, medlem av MKR siden 1998, medlem av Bjørgvin
bispedømmeråd, diverse verv NMS.
 

Tore Johnsen



Tore Johnsen

, 32 år, prest i Tana i Indre Finnmark, nord-samisk identitet, deltaker i
SKR/KV-prosjektet om samisk kristen spiritualitet, studieopphold blant
indianere i Canada.  

Bierna Bientie
, ca. 50 år, prest for sør-samer med sete i Snåsa i Nord-Trøndelag,
medlem av Kirkemøtet, varadelegat til LVFs generalforsamling i Hong
Kong.

 
Henrik Kiærbech

, 23 år, stud.med, Tromsø, nord-samisk identitet. Med i styret for NKSS i
Tromsø. Aktiv medhjelper ved SKRs prosjekt "Rekruttering av samisk
ungdom for tjeneste i kirken".  

Torjer Berglund
, 25 år, Kvaløysletta (Tromsø). Stipendiat på religionsvitenskap på UIT.
Delegat på ungdommens KM 2001. 

Kristina Rødahl
, 26 år, student, Oslo, styremedlem KN, Changemaker.

Anne Enger Lahnstein
, 51 år, Oslo, generalsekr. Redningsselskapet, tidl. stortingspolitiker,
nyoppnevnt styreleder OVF. 

Marit Halvorsen Hougsnæs
, 41 år, Oslo, ordinert prest, nå utdanningssjef KA, tidligere
underdirektør KR, lederutdanning kvinnelige teologer.

Ingvild Osberg
, 36 år, kapellan i Elverum, tidl. feltprest i brigaden i Nord-Norge og
misjonsprest i Paris for NMS.

Helge Aarseth, 
54 år, Molde, advokat, medlem av MKR siden 1998, medlem av Møre
bispedømmeråd, leder av Den Norske Advokatforening. 

Jørn Sørvig

, 51 år, Bodø, siviløkonom, leder av Næringsavdelingen i Nordland
fylkeskommune, regionsstyreleder NMS Nord-Norge.
 

Kathinka Solli Schøien Brodin, 

25 år, Brunlanes, student, diverse verv KFUK-M, medlem av Kirkerådet siden



25 år, Brunlanes, student, diverse verv KFUK-M, medlem av Kirkerådet siden
1998, medlem av Tunsberg bispedømmeråd.
 

Kristin Moen

, 33 år, Ørnes, pleie- og omsorgssjef i kommunen, 

Kjetil Aano

, 52 år, Stavanger, ordinert prest, misjonærarbeid på Madagaskar, nå
generalsekretær NMS. 

Svein Granerud, 
51 år, Jar, ordinert prest, leder for Normisjonens arbeid i Norge. Tidl.
virket som prest og vært lærer og rektor v/Bibelskolen i Oslo. 

Jan Olav Henriksen, 
40 år, Ås, professor i teologi MF, medlem av Mellomkirkelig råd, leder
av Teologisk nemnd, tidl. medlem av KISP, medforfatter/redaktør av
"Forbrukersamfunnet som etisk utfordring. En utredning for
Bispemøtet" Oslo 1993. 

Leif Gunnar Engedal
, 53 år, Modum, dr. philos, tidl. Institutt for sjelesorg (IFS) nå professor
praktikum MF samt forskningsleder ved IFS.

 

Oppnevning av delegater til

Konferansen av Europeiske

Kirkers generalforsamling i

Trondheim i juni 2003

KM 2.7/01

Saksorientering

I henhold til statutter for Mellomkirkelig råd, § 3b, skal Mellomkirkelig råd
overfor Kirkemøtet fremlegge forslag til delegater til generalforsamlinger i de
mellomkirkelige organer hvor Den norske kirke er medlem.

Det er første gang det avholdes en generalforsamling i Norge for en av de
store internasjonale økumeniske organisasjonene hvor Den norske kirker er
medlem. Til denne generalforsamlingen har Den norske kirke anledning til å
sende 5 delegater. På grunn av forberedelsesarbeidet er det satt en tidlig
påmeldingsfrist til 1. mars 2002.



Bispedømmene, observatørorganisasjonene i Nasjonalkomiteen for LVF,
kirkelige utdanningsinstitusjoner, fagforeninger for kirkelig tilsatte samt
Samisk kirkeråd og de sentralkirkelige råds fagnemnder er anmodet om å
foreslå kandidater.

For sin nominasjon har Mellomkirkelig råd lagt følgende til grunn:

Mellomkirkelig råds leder pr. 1.1.2003 skal være med i delegasjonen. 
Samisk kirkeliv skal være representert i delegasjonen. 
Ungdom (under 30 år) skal være representert med minst én. 
Begge kjønn skal være representert med minst 40%.

På grunn av at man ikke på det nåværende tidspunkt vet hvem som er
Mellomkirkelig råds leder pr.1.1.2003, bes det om at Mellomkirkelig råd får
delegert fullmakt til å etteroppnevne denne personen til delegasjonen så snart
som mulig etter kirkemøtet 2002.

 

 
Anbefaling fra Mellomkirkelig råd til Kirkemøtet:

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkemøtet 2001 at følgende personer
oppnevnes som medlemmer av De norske kirkes delegasjon til
Konferansen av Europeiske kirkers (KEK) 9. generalforsamling i
Trondheim, Norge, 25. juni-2. juli 2003:

2.

 
Nidaros biskop

Helen Storelv

Vara: Torjer Berglund

Helen Bjørnøy

Vara: Siri Magnussen

Håkon Harket

Vara: Arne Tord Sveinall

1.

Mellomkirkelig råd ber Kirkemøtet oppnevne biskop Finn Wagle som
delegasjonens leder. 

3.

Mellomkirkelig råd ber Kirkemøtet delegere til rådet å oppnevne MKRs
leder pr. 1.1.2003 på den ledige plassen i delegasjonen.

4.

 
KEK



Helen Bjørnøy
, 47 år, Drammen, ordinert prest, tidl. kretssekr. KFUK/M Troms, lektor
i etikk Diakonihøgskolen, deltaker KEK-konferanse om diakoni i
Europa 2001, nå generalsekretær Kirkens Bymisjon.

Helen Storelv, 
26 år, Evenes, teologistudent MF med læstadiansk bakgrunn,
hovedsekretær i Samenes Folkeforbund. Deltar i august/september på
FNs verdenskonferanse om rasisme i Durban, Sør-Afrika.

Torjer Berglund,
 25 år, Tromsø, stipendiat på religionsvitenskap på UIT, delegat på
Undommens Kirkemøte 2001. 

Siri Magnussen, 
35 år, Oslo, prest i Sagene menighet, tild. leder av EYCE (det
økumeniske ungdomsråd for Europa), aktiv i Norsk økumenisk
ungdomsforum (NØU), medlem av Norsk Økumenisk kontaktforum for
kvinner (NØKK) der hun også sitter i arbeidsutvalget.

Håkon Harket
, 40 år, Oslo, Journalist, forlegger og forfatter. P.t. Forlagssjef i Forlaget
Press. Tidl. Kulturredaktør Morgenbladet 1987 – 1988. Nestleder,
skribent og kronikkredaktør i Aftenpostens kulturredaksjon 1989 – 97.
Redaktør av Cappelen Upopulære Skrifter. Styremedlem i Norsk PEN
siden midten av 1990-tallet.

Arne Tord Sveinall, 
50 år, Modum, arbeider ved Sjelsorgsinstituttet på Modum Bad,
deltidsstilling ved Egedeinstituttet. Er medlem av Misjonsalliansens
hovedstyre.

 

Valgkomiteen – supplerende valg KM 2.8/01

Saksorientering

Valgkomitéen ble valgt av Kirkemøtet 1998 for hele perioden. 

Åshild Deila Rivrud, Agder ble valgt til varamedlem i Valgkomitéen. Hun er
gått ut av Agder bispedømmeråd og følgelig også av Kirkemøtet.

Det må derfor velges nytt varamedlem til Valgkomitéen for resten av perioden.



 

KIRKERÅDETS ANBEFALING:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge Inger Synnøve Stange, Stavanger,
som nytt medlem i Valgkomitéen. 

 


