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Lederkandidater Mellomkirkelig Råd
Nordstokke, Kjell
Oslo Bispedømme
Pareliusveien 1 D, 1177 Oslo
Født i 1946
Yrke: Pensjonist, professor em. Diakonhjemmet
Utdanning: Dr.theol.
Helt fra studietiden har jeg vært opptatt av internasjonale spørsmål, misjon og økumenikk. I 1970
reiste jeg til Brasil for å være steward på LVF’s generalforsamling som var lagt til Porto Alegre, men
som i siste øyeblikk ble flyttet til Frankrike. Den erfaringen og møtet med samfunnsbevisste og
engasjerte kristne i Latin-Amerika gjorde et uutslettelig inntrykk og grunnfestet min forståelse av at
kirken er sendt til verden, og i særlig grad slik verden erfares av mennesker som er rammet av urett
og nød. Trosfortellingene fra det globale Sør er en viktig ressurs også for oss, i vår del av verden, til
fornyelse av tro og tjeneste.
Tjenesten utenlands, først som misjonær i Brasil, i rollen som menighetsprest og lærer ved et
teologisk fakultet, og senere som direktør for avdelingen for misjon og utvikling i Det lutherske
verdensforbund, har bekreftet og utdypet denne erfaringen. Det har gitt et syn for betydningen av å
være en del av den verdensvide kirke, og at vi som globalt fellesskap er forenet i troen på Jesus
Kristus, i håpet om rettferdighet og fred, og i kjærlighetens tjeneste for å fremme det som er sant,
godt og rett. Den har lært meg å reflektere teologisk i lys av troserfaringene til fattige og
marginaliserte mennesker, og bli inspirert av måten de leser og tolker bibelen på, i tillit til Guds
nærvær og tiltale i hverdagens virkelighet.
Disse erfaringene har jeg forsøkt å bruke i vår egen kirkelige kontekst. Som leder av Kirkens ulandsinformasjon var jeg opptatt av å motivere lokale menigheter til globalt engasjement, på en måte
som knyttet tro og tjeneste sammen, blant annet ved å lage opplegg for gudstjenester,
konfirmantundervisning og aksjoner. Etter at jeg ble ansatt ved Diakonhjemmet (fra 1990) har jeg
hatt særlig fokus på diakoni, som faglig refleksjon og som profesjonell praksis, men alltid med et
særlig fokus på globale problemstillinger (internasjonal og økumenisk diakoni).
Mellomkirkelig Råd har jeg hatt et aktivt forhold siden 1970-tallet da jeg kom med i et utvalg som
arbeidet med menneskerettigheter. Siden har jeg vært medlem av KISP og av TN, og i en periode var
jeg også sekretær for den katolsk-lutherske samtalegruppen. På 1990-tallet var jeg i en periode
medlem av MKR, og fra 2012 har jeg vært fast medlem som representant for Oslo bispedømme. Jeg
har deltatt på to generalforsamlinger for LVF (1990 og 2003), og én for KV (2013), enten som delegat
eller rådgiver. Jeg har også andre erfaringer fra økumenisk arbeid: blant annet var jeg leder for
komiteen som har planlagt LVFs kommende generalforsamling i Namibia (Assembly planning
committee), og jeg har deltatt i prosessen for å utvikle et diakoni-dokument i KV.
Jeg har hatt ulike styreverv, senest som styreleder i Kirkens Nødhjelp og i Sjømannskirken. I begge
disse har jeg medvirket aktivt til utarbeidelsen av nye strategidokument.
De seneste årene har jeg vært opptatt av kirkens helseoppdrag, og jeg hadde en aktiv rolle i
skrivingen av utredningen om Kirke og Helse som ble framlagt på Kirkemøtet i 2015. Ellers har jeg
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mest skrevet om diakoni, om diakonale perspektiv på være en folkekirke og om Den norske kirke som
diakonal kirke.
Etter min oppfatning har Mellomkirkelig Råd gjennom tiår hatt en betydelig rolle i Den norske kirke
og bidratt til å fremme mange viktige saker i kirken, både lokalt, på bispedømmeplan og på
sentralkirkelig plan. Det handler om impulser til gudstjenesteliv, forkynnelse og tjeneste fra det
verdensvide kirkefellesskapet vi er en del av. Samtidig legger MKR til rette for at vår kirke har et
relevant nærvær i økumeniske organer. I en tid da Den norske kirke skal finne sin rolle som
folkekirke, fristilt fra staten, er jeg overbevist om at MKR har en særlig oppgave når det gjelder å
fastholde økumeniske perspektiver på hva det vil si å være kirke. Dette er oppgaver jeg gjerne vil
bidra til å finne gode løsninger på.

Kandidatens svar på spørsmål fra Nominasjonskomiteen – Kjell Nordstokke
1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordringer i dag?
Å evne stå fram i det offentlige rom med en klar forståelse av egenarten ved og oppdraget som følger
av å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Slik at arbeidet med
omstillingene som følger av ny kirkeordning, ikke får ta fokuset bort kallet til tro og tjeneste, i møtet
med utfordringene i dagens verden.
2. Hva er du særlig opptatt av i teologiske og kirkepolitiske saker?
Yrkesmessig og faglig har jeg alltid vært opptatt av kirkens verdensvide sendelse og tjeneste, i form
av helhetlig misjon hvor også diakoni og beslutningspåvirkning er vesentlige elementer. Jeg er også
opptatt av å fremme økumenisk innsikt og erfaring, både nasjonalt og i rammen av den økumeniske
bevegelse. Jeg ser reformasjonsmarkeringen i 2017 som en særlig mulighet for å hente ny næring fra
luthersk tradisjon, i samvirke med trossøsken fra hele verden.
3. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste utfordringen for deg som Mellomkirkelig råds leder i
den kommende perioden?
Å bidra til god kommunikasjon mellom det som skjer på sentral-kirkelig plan og det som skjer i
menighetene og i bispedømmene. Til syvende og sist er lokalmenigheten den viktigste arenaen for
det mellomkirkelige arbeidet. Rådets oppgave er etter min oppfatning å være pådriver og veiviser, å
koordinere og fasilitere initiativ, og ikke minst, ha ansvar for kommunikasjonen med søsterkirker og
økumeniske organer slik at utfordringene fra andre deler av verden når fram til grunnplanet i Den
norske kirke.
Når det gjelder konkrete utfordringer, tror jeg utviklingen i retning av et flerkulturelt og flerreligiøst
samfunn vil kreve betydelig oppmerksomhet og engasjement, og ganske særlig en målrettet innsats
for å tolke og fremme felles verdier.
4. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
Dialogorientert og beslutningsfokusert.
5. Hvordan ser du på å måtte målbære flertallsvedtak du selv er uenig i ?
Som en selvsagt følge av en demokratisk beslutningsprosess. Som leder er det min rolle å sørge for at
alle får gi uttrykk for sine synspunkter, og at alle argumenter blir kritisk belyst, slik at ethvert vedtak
står seg så godt som mulig. I mange tilfeller kan lærdommen fra konsensus-tradisjonen i den
økumeniske bevegelse bidra til å utvide og forsterke grunnlaget for de beslutninger som fattes.
6. Hvilken medieerfaring har du, og hvordan ser du på det å skulle fronte kirken i media?
Jeg har fersk styreledererfaring fra Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken, i perioder innebar dette
intens pågang fra media. Etter min erfaring gir nært samarbeid med administrasjonen og med
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kommunikasjonsleder stor nytte i møtene med media. Jeg er ingen solospiller og har ikke behov for å
markere egne standpunkt i media, men tar de oppgaver som naturlig melder seg.
Jeg har også erfaring som journalist. På 1980-tallet hadde jeg som leder for Kirkens ulandsinformasjon tett samarbeid med media.

Curriculum Vitae –Kjell Nordstokke
Kjell Nordstokke, født Karmøy|1946. Studerte teologi på Misjonsskolen og MF, cand.theol. 1973,
dr.theol. TF 1991. Ordinert prest 1973. Misjonær i Brasil for NMS 1974-1980 og Misjonsalliansen
1994-96. Leder for Kirkens U-landsinformasjon 1982-85. Knyttet til Diakonhjemmet fra 1990, som
forstander 1998-2005 og professor i diakoni. Direktør for Avdelingen for misjon og utvikling i Det
lutherske verdensforbund (Genève) 2005-09.
Styreleder for Kirkens Nødhjelp 2010-16. Styreleder Sjømannskirken 2014-16. Har sittet i ulike
sentralkirkelig råd og utvalg siden 1980-tallet, medlem av MKR siden 2012 for Oslo bispedømme. Har
publisert bøker og artikler om økumenikk og diakoni.

Sandmæl, Kristine
Sør-Hålogaland bispedømme
Våganveien 52, 8310 Kabelvåg
Født i 1970
Yrke/stilling: Prost i Lofoten
Utdanning: Cand.theol, Pastoral lederutdanning
Jeg er 46 år gammel, opprinnelig fra Moss, nå bosatt i Henningsvær i Lofoten.
Mitt første teologiske opprør hadde jeg som 4 åring på søndagsskole i De frie evangeliske
forsamlinger etter en framstilling av fortellingen om syndefloden og Noas ark. Jeg ville ikke tilbake dit
mer. Mitt kirkelige engasjement startet etter konfirmasjonsalderen. I konfirmasjonstida møtte jeg en
kirke som ønsket meg velkommen som den jeg var. Jeg fant raskt mitt hjem både i menigheten, i
KFUK/KFUM som er min organisasjon den dagen i dag, og blant kristen ungdom i lokalmiljøet. I byen
jeg vokste opp i er det ikke langt mellom de forskjellige kirkesamfunnene, og ungdommen var ikke så
nøye med menighetsgrenser når vi var samla til ungdomsaktiviteter, vi gikk gjerne hos hverandre.
Erfaringene fra andre kirkesamfunn enn mitt eget skapte en interesse for økumenikk, og etter hvert
fikk jeg plass i Mellomkirkelig utvalg i Borg bispedømme. 23 år gammel ble jeg valgt inn i Borg
bispedømmeråd og begynte min første periode i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Det var en
spennende periode med Porvoo-erklæring og Nådens fellesskap. Jeg fikk også muligheten til å
representere Den norske kirke på Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i 1997. Etter
denne perioden i Mellomkirkelig råd ble jeg ordinert, og flyttet til Nord-Norge. I lokalsamfunnet der
jeg lever er det ikke mange muligheter til økumenisk arbeid, men jeg engasjerte meg i
Kirkeakademibevegelsen og for prosjekt som religionsmøte i den videregående skolen og
internasjonale kvelder for unge flyktninger og norsk ungdom. Først 14 år etter min første periode,
skulle jeg igjen bli valgt inn i Mellomkirkelig råd.
De siste to årene av siste periode har jeg vært nestleder i Mellomkirkelig råd. Siden leder har hatt en
travel arbeidshverdag, har jeg flere ganger måttet steppe inn i lederfunksjoner i rådet, både som
representant i Kirkerådsmøter, som møteleder i Mellomkirkelig råd og på representasjonsoppdrag.
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Jeg har mye ledelseserfaring både fra kirke og fagforening, og har blant annet sittet seks år som
stiftstyreleder i Presteforeningen i Sør-Hålogaland bispedømme. Jeg har videreutdanning i ledelse.
Jeg er i dag nytilsatt prost i Lofoten prosti, etter 19 år som menighetsprest i bispedømmet,
brorparten av tiden som sokneprest i Vågan i Lofoten.
Jeg er glad i kirka mi, og opplever det som meningsfylt å få lov til å være med på den spennende
reisen som kirken i dag er på med ny kirkeordning, og hvor vi sammen skal finne gode løsninger for
hvordan kirken skal være og leve fremover i et livssynsåpent samfunn. I denne virkeligheten spiller
Mellomkirkelig råd en viktig rolle med sin opparbeidede kompetanse på religionsdialog og samarbeid
med mennesker av tro.
Jeg opplever at Mellomkirkelig råd har et meget godt rykte både hva gjelder sin rolle i dialogarbeidet
og økumenikk her i Norge og som aktør i internasjonal, økumenisk sammenheng. Dette er en
kompetanse og en posisjon jeg mener det er utrolig viktig å ivareta i arbeidet med å finne en god og
tjenlig organisering av Den norske kirkes rådsstruktur.
Både i møter med mennesker fra andre tros- og livssynssamfunn og mennesker fra Den norske kirke
bærer jeg i meg en dyp respekt for mennesker som tenker og tror annerledes enn det jeg gjør. Jeg er
interessert i hva andre mener og hvorfor de mener det. Det er viktig å sette ord på uenighet og ulik
forståelse, og våge å snakke åpent og respektfullt sammen om dette.
Jeg ønsker en kirke hvor mennesker med ulikt teologisk ståsted skal oppleve seg sett og ivaretatt, og
som en naturlig og viktig del av det folkekirkelige mangfold. Er man trygg på eget ståsted, er man ikke
redd for uenighet. Man må ikke være enige for å høre sammen.
Teologisk er jeg preget av ulike former for kontekstuell teologi, som frigjøringsteologi og
feministteologi. Jeg prøver å la min tjeneste bæres av tro, håp og kjærlighet. Jeg er Kristussentrert,
står fast på kirkens bekjennelse og er radikal i min forståelse av evangeliet i møtet med mennesker.
Jeg tror på en Gud som lar seg bevege, og som aldri er uberørt i møte med menneskers livserfaringer.
Jeg vil beskrive meg selv som et menneske som er klartenkt, tålmodig, ryddig, raus, prinsipiell, varm,
saklig, en god strateg med god systemforståelse, jeg er åpen, en god lytter og har godt humør og en
god dose humor. Forhåpentligvis egenskaper som kan komme godt med som leder i Mellomkirkelig
råd.

Kandidatens svar på spørsmål fra Nominasjonskomiteen –Kristine Sandmæl
1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordringer i dag?
Nye generasjoner må utrustes til å finne en trygg forankring i kristen tro, blant annet gjennom
satsning på trosopplæring. Kirke og samfunn og kirkens plass i samfunnet er i stor endring. Vi lever i
et livsynsmangfold hvor det er viktig for kirken å framstå som både troverdig og aktuell for
mennesker i dagens samfunn. Kirken må fremme respekt, likeverd og toleranse. Kirken må ikke gi
slipp på sin egenart. Kirken må stadig reflektere over spørsmålet; hva betyr det å være og hvordan
kan vi på en god måte være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke i dagens
verden?
Med forankring i troen og frimodighet i Kristus kan kirkens folk stå trygt i egen identitet midt i det
livssynsåpne samfunn, og delta i dialog og samhandling med mennesker av annen tro. Kirken må
søke mot det som gjør kirken til kirke, mot sentrum. Og sentrum er der ordet forkynnes og
sakramentene deles ut til velsignelse for mennesker, og der vi utrustes og styrkes til og bæres ut i
tjeneste for nesten.
Den foranstående virksomhetsoverdragelsen vil skape og skaper allerede uro i
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menigheter og blant ansatte. Det er viktig at kirkens ledelse i denne prosessen tar
hensyn til at den har ansvaret for mange ansatte som ser med spenning på en ny
organisering av kirken. Det handler ikke bare om prinsipper, organisasjon og kirkesyn, men også om
ansatte og menigheter som berøres av de beslutningene som tas.
2. Hva er du særlig opptatt av i teologiske og kirkepolitiske saker?
Teologisk er jeg preget av ulike former for kontekstuell teologi, som frigjøringsteologi og
feministteologi. Jeg prøver å la min tjeneste og mitt liv bæres av tro, håp og kjærlighet. Jeg er
Kristussentrert, står fast på kirkens bekjennelse og er radikal i min forståelse av evangeliet i møtet
med mennesker. Jeg tror på en Gud som lar seg bevege, og som aldri er uberørt i møte med
menneskers livserfaringer.
Jeg er opptatt av trosopplæring for nye generasjoner, slik at barn og unge kan stå med gode røtter i
egen tro og tradisjon, gjerne i dialog med mennesker av annen tro.
Jeg er opptatt av at den verdensvide kirken må stå sammen i vitnesbyrdet om Guds nåde mot
verden, og framstå med troverdighet i møte med de utfordringene vi som menneskehet står foran i
dagens politiske situasjon.
Jeg har hatt et særlig engasjement for kirkens møte med og behandling av minoriteter, blant annet
mennesker med identitet som lesbisk, homofil, bifil eller transperson (lhbt). Jeg er opptatt av at
mennesker skal kunne komme til Gud med hele sitt liv. Spørsmålet om full inkludering av lhbtpersoner i vår egen kirke, fører med seg et ansvar for god kommunikasjon av vår kirkes syn på at
dette ikke er kirkesplittende også inn i de økumeniske fellesskap vi er en del av.
Min kirkelige bakgrunn er folkekirkelig og i ungdommen knyttet til KFUK/KFUM. Jeg har gjennom
tjenesten som prest i Sør-Hålogaland fått befestet kjærligheten til folkekirka med dens lave terskel og
full tilhørighet gjennom dåpen.
3. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste utfordringen for deg som Mellomkirkelig råds leder i
den kommende perioden?
Den norske kirke jobber med ny organisering. Denne nyorganiseringen omfatter også Mellomkirkelig
råd. I denne prosessen vil Mellomkirkelig råds leder ha et særskilt ansvar for å holde fram den styrke
og spesialkompetanse Mellomkirkelig råd har på sitt arbeidsfelt, og den sterke posisjon
Mellomkirkelig råd har hos våre økumeniske samarbeidspartnere. En hver nyorganisering av
Mellomkirkelig råd vil måtte holde dette fokus høyest, og en ny organisatorisk plassering av
Mellomkirkelig råd må ivareta disse hensyn. Dette tror jeg vil være en stor utfordring i den
kommende perioden.
4. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
Jeg er en person som liker å ha oversikt, og jeg setter pris på forutsigbarhet. Dette preger også min
måte å fylle min lederrolle på. Jeg ønsker å se andre og å være lyttende. Jeg håper og tror jeg
fremstår som en lyttende leder som ser mine medmennesker. Jeg har en tydelig faglighet, og er
opptatt av at avgjørelser må være basert på faglige vurderinger. Jeg liker å løfte frem premisser for
avgjørelser. Jeg er ikke opptatt av å lede for ledelsens skyld, mitt mål er å få noe til. Jeg er opptatt av
å gi rom til dem rundt meg, og er opptatt av at de får stå tydelig frem. Jeg tror jeg har lite
ledelsesforfengelighet og er lite selvopptatt. Jeg opplever meg, og tror håper jeg oppleves som,
trygg. Jeg kan i enkelte tilfeller være litt lavmælt, men det er ikke tvil om hvor jeg står og hva jeg vil.
Jeg har av og til for lett for å gå inn i de uuttalte forventningene til ledelse. Jeg tar nok av og til for
mye ansvar, også for ting jeg ikke har ansvar for. Jeg blir av og til for jovial, og lederrollen kan bli
uklar.
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5. Hvordan ser du på å måtte målbære flertallsvedtak du selv er uenig i ?
Mange år i ulike råd og utvalg har lært meg å forholde meg lojalt til de flertallsvedtak som fattes,
også når jeg er uenig. Det kan av og til være utfordrende, men det er en nødvendig følge av
demokratiske spilleregler.
6. Hvilken medieerfaring har du, og hvordan ser du på det å skulle fronte kirken i media?
Gjennom min stilling som sokneprest har jeg relativt mye med media å gjøre. I fjor var jeg også en av
de nominerte til biskop i Sør-Hålogaland, denne prosessen førte med seg mye kontakt med media.
Jeg er vant til å fronte kirken i media og jeg liker utfordringen dette gir til å kommunisere med et
bredere publikum.

Curriculum Vitae – Kristine Sandmæl

Utdanning
02.2014 - 05.2015

Pastoral lederutvikling, Universitetet i Oslo
30 studiepoeng
(Snittkarakter: Bestått)

01.1997 - 06.1997

Praktisk teologisk utdanning, Det teologiske (Snittkarakter: Bestått)

01.1992 - 06.1996

Cand.theol., Det teologiske menighetsfakultet (Snittkarakter: 2.1 Laudabilis)

01.1991 - 12.1991

Kristendom grunnfag, Det teologiske menighetsfakultet
(Snittkarakter: 2.2 Laudabilis)

08.1990 - 11.1990

Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo (Ex.Phil - Høyskole / Universitet)
(Snittkarakter: 2.3)

08.1985 - 06.1989

Almen studiekompetanse, Kirkeparken videregående skole, Moss (Snittkarakter: 5)

08.1987 - 06.1988

High School diploma, Perkiomen Valley High School, Pennsylvania, USA (Snittkarakter: A)

Stillinger
11.1998 - --->

Sokneprest, Lofoten prosti, Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

04.1998 - 11.1998

Sokneprest, Sørfold sokn

08.1997 - 04.1998

Prostiprest, Lofoten prosti
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11.1996 - 06.1997

Sekretær, Nordisk teologisk nettverk for bioetikk

01.1990 - 06.1997

Klokker, Moss menighet

06.1996 - 11.1996

Prestevikar, Lofoten prosti, Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

08.1994 - 06.1995

Studentlærer, Det teologiske menighetsfakultet
Undervist gresk vedlikeholdsgruppe

06.1994 - 08.1994

Prestevikar, Beiarn sokn og Skjerstad sokn

06.1992 - 08.1992

Prestevikar, Lofoten prosti, Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

08.1989 - 06.1990

Ettåringstjeneste, Norges KFUK/KFUM

Prosjekter
01.2008 - 04.2009

Keltisk spiritualitet, Sør-Hålogaland bispedømme
Styringsgruppe for etterutdanningskurs for prester i Sør-hålogaland

01.2006 - 06.2008

Hans Egede 1708-2008, Den norske kirke Lofoten prosti
I samarbeid med biskopen i Grønland Sofie Petersen, sokneprest Frode Wigum i Lofoten og
kirken i Harstad hadde jeg ansvar for et prosjekt hvor vi gjennom foredrag, gjensidig besøk,
en forestilling ved Ola Bremnes samt maskedansprosjekt i Den kulturelle skolesekken fokuserte
på presten og misjonæren Hans Egede sitt liv og virke, fra oppvekst i Harstad til prestetjeneste i
Vågan og kirkeplanting på Grønland og de siste leveårene i Danmark. Prosjektet medførte også
redaktøransvar i en bokutgivelse med tittelen "Fra opprører til apostel"

01.2002 - 06.2004

Hålogaland bispedømme 200 år, Sør- og Nord-Hålogaland bispedømmer
Leder for lokalkomiteen for hovedarrangement ved 200 årsjubileet

Kurs/sertifiseringer
11.02.2014 - 01.06.2015

Pastoral lederutviklig, Universitetet i Oslo
Videreutdanning i pastoral ledelse gjennom kompetanserådet 30 studiepoeng

17.03.2014 - 23.03.2014

Dogmedannelse og Den ortodokse kirke, Istanbul
Studietur med Sør-Hålogaland bispedømme
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01.03.2005 - 30.04.2009

Modul for tillitsvalgte, Den norske kirkes presteforening
Organisasjonsutvikling og arbeidsrett

22.03.2009 - 30.03.2009

Keltisk spiritualitet, Irland
Studietur med Sør-Hålogaland bispedømme

03.11.2005 - 13.01.2006

Grunnopplæring i HMS, Kommunal kompetanse og Diakonhjemmets høgskole
40 timers kurs i HMS

04.04.2005 - 11.04.2005

I Paulus's fotspor, Hellas
Studietur med Sør-Hålogaland bispedømme

01.10.2004 - 31.12.2004

Frigjøringsteologiske studier, Sør-Afrika
Tre måneders studiepermisjon i Sør-Afrika. Individuelt studieopplegg. "Hva skjer med
frigjøringsteologien når den politiske kampen er vunnet?"

01.03.1999 - 30.04.2002

Joint pastoral reflection, Den norske kirkes presteforening
Spesialkompetanse i praktisk prestetjeneste gjennom et internasjonalt prosjekt med prester fra Brasil, E
Norge.

01.11.1998 - 30.10.1999

Arbeidsveiledning, Sør-Hålogaland bispedømme
66 timer veiledning i gruppe

15.06.1997 - 30.06.1997

Sokneprestkurs, Gran
Bispemøtets sokneprestkurs

15.11.1996 - 16.11.1996

Grunnkurs for kirkelig ansatte i kommunene, Sør-Hålogaland bispedømme og
Kommunal opplæring

Verv o.l.
01.2016 - --->

Medlem Sør-Hålogaland bispedømmeråd

02.2014 - --->

Nestleder Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

12.2013 – 12.2015

Nestleder Sør-Hålogaland bispedømmråd

04.2012 - --->

Medlem Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

12.2011 - 12.2015

Medlem Sør-Hålogaland bispedømmeråd

8

KM 02.8.1

03.2011 - 03.2015

Nestleder Norsk Kvinnelig Teologforening

03.2009 - 03.2015

Styremedlem Norsk Kvinnelig Teologforening

10.2010 - 10.2011

Medlem av Presteforeningens boligutvalg

04.2003 - 10.2009

Stiftsstyreleder, Presteforeningen Sør-Hålogaland

03.2001 - 04.2003

Nestleder Stiftsstyre, Presteforeningen Sør-Hålogaland

02.1999 - 04.2003

Medlem Stiftsstyret, Presteforeningen Sør-Hålogaland

02.1999 - 04.2003

Boligombud Presteforeningen Sør-Hålogaland

07.1997 - 07.1997

Delegat for Den norkse kirke til Lutheran World Federation General Assembly

07.1997 - 07.1997

Delegat for Den norske kirke til Lutheran World Federation Youth Pre Assembly

01.1997 - 06.1997

Medlem av Studieråd for praktisk teologi ved Det teologiske menighetsfakultet

01.1994 - 06.1997

Medlem Borg bispedømmeråd

01.1994 - 06.1997

Medlem Mellomkirkelig råd

01.1991 - 06.1997

Medlem Mellomkirkelig utvalg for Borg bispedømme

01.1996 - 12.1996

Studentrepresentant i Forstanderskapet ved Det teologiske menighetsfakultet

08.1995 - 06.1996

Fakultetsrådsmedlem ved Det teologiske menighetsfakultet

11.1993 - 11.1993

Delegat for Borg bispedømme til Ungdommens kirkemøte

03.1991 - 03.1993

Leder av borg bispedømmes ungdomskomité

Språk
Tysk

Muntlig: Godt. Skriftlig: Godt

Engelsk

Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt

Norsk

Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt
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Søkeord / tilleggsopplysninger
Artikler:
"Guds velsignelse tilhører også meg" Refleksjoner over Matteus 15,21-28 (Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen, Verbum 2015)
"Gjenfødelsens sted" Dåpssyn hos førstefødteretningen av den læstadianske bevegelse (Vårherres
verden 1999)
"De førstefødte og dåpen" (Tidsskrift for teologi og kirke 4/1997)
"Was Jesus Christ a sexual being?" ( Ung teologi 1995)
Publikasjoner:
Keltisk spiritualitet - åndelighet for nye generasjoner. Temahefte for etterutdanningstur
Sør-Hålogaland bispedømme 2009
Fra opprører til apostel. Hans Egedes liv og kirken på Grønland. Redaksjonsmedlem. 2008
Sentrale fagområder:
Ledelse/strategi
Liturgikk
Økumenikk
Kirkehistorie: Hans Egedes posisjon i nord-norsk misjonshistorie. Læstadianisme
Teologisk-systematiske fag: Læstadianisme. Frigjøringsteologi herunder feministteologi
Kristen spiritualitet: Keltisk spiritualitet
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