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Rolf Steffensen 

 

  

56 år 

Sivilstatus: Gift  

Nåværende stilling: Sokneprest i Hamarøy (permisjon siden 2007).  

Ordfører i Hamarøy 2007-2015. 

 

Utdanning: 
Cand theol fra Det teologiske menighetsfakultetet, 1983 
Praktisk teologisk eksamen fra Det praktisk teologiske seminar ved Universitetet i Oslo, 1984 

Grunnskole – Hamarøy sentralskole, 1974 
Videregående skole –  
  Sortland gymnas 1974-75  
  Cullman high school, USA 1975-76  
  Hamarøy videregående skole 1976-78 
Det teologiske menighetsfakultetet, Oslo, 1978-1983 
Det praktisk teologiske seminar, UiO, 1984 

Ordinert til prestetjeneste:   24. juni 1984, i Hamarøy kirke.  

 

Etter- og videreutdanning: 
Høgskolen i Nordland – Bedriften og organisasjonssamfunnet (org. teoretiske fag), høsten 1987.  
Høgskolen i Nordland – Personaladministrasjon, arbeidsrett, arbeidspsykologi, våren 1988.  
Presteforeningen/Fagråd for ABV – Arbeidsveilederutdanning, 1996 
Presteforeningen/Fagråd for pastoral lederutvikling, 1996 – Pastoral lederutdanning  
Eksamen fra Høgskolen i Agder – Gruppe-, arbeids- og ledelsespsykologi, 1995.   
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Arbeidspraksis:  
Sjøforsvarsprest Harstad sjøforsvarsdistrikt, 1984-1985 
Kretssekretær Bodø krets av Norges KFUK-KFUM, 1985-1990  
Prosjektleder Ten Sing Norway England, 1988-1989 
Luftforsvarsprest for Nord-Norge, 1990-1995 
Sokneprest i Hamarøy, 1995 - 
Prosjektleder 50 % Dialog- og forsoningsprosjekt i det lulesamiske området, 2005-2007 
Ordfører i Hamarøy, 2007-2015 

 

Ledererfaring: 
Omfattende ledererfaring innenfor kirke, kultur og politikk gjennom mange år. Se pkt under. 

 

Prosjekter: 
Prosjektleder Ten Sing Norway 1988-1989, Norges KFUK-KFUM, London, England 
Prosjektleder for Sør-Hålogaland bispedømmeråds Dialog- og forsoningsprosjekt i det lulesamiske 
området i Norge, 2005-2007 

 

Tillitsverv – engasjement: 
Leder Bodin menighets barne- og ungdomsråd 1986-89 
Leder Nordland fylkes barne- og ungdomsråd 1993-95 
Leder Ofoten prostilag PF 1998-99 
Nestleder Sør-Hålogaland stiftsstyre PF 1999-2001 
Representant i PFs hovedstyre 1999-2000 
Leder for kulturfestivalen Hamsundagene i Hamarøy 1997-2002 
Medlem i Sør-Hålogaland bispedømmes diakoniutvalg 1999-2002 
Medlem i Kirkerådets Nemnd for undervisning 1999-2003 
Geistlig valgt representant til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet 2002-07 
Leder Kirkemøtets valgkomite 2002-06 
Leder Kirkemøtets nominasjonskomite 2006 
Styremedlem Nord-Norges Diakonistiftelse 2002-06 
Medlem Kirkerådets styringsgruppe for trosopplæringsreformen 2003-08 
Representant i Mellomkirkelig råd 2007-10 
Medlem i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 2007-10 
Ordfører i Hamarøy 2007-15 
Leder i Salten regionråd 2011-15 
Styremedlem i Salten friluftsråd 2011-15 
Styremedlem i Nord-Norges Europakontor, Brussel, 2015-16 

 

Publikasjoner: 
Fagartikkel – Til Murmansk under seil – ungdomsarbeid, Vår kirke i nord, 1990 
Fagartikkel – Det religiøse anliggende hos Knut Hamsun – kultur/religion, Film, religion, kjærlighet, 
Hamsunselskapet, 1998 og i Vårherres verden, PF/SHBDR 1999 
Fagartikkel – Dåps- og konfirmantopplæring med feste i nordnorsk kultur, erfaringer fra Hamarøy – 
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trosopplæring, Kystsamfunn, gudstro og ressurser, Stamsund menighet 1999 
Fagartikkel – Knut Hamsun og den ubrukte nøkkelen – kultur, et bidrag til psykologisk forståelse av 
Knut Hamsuns liv og forfatterskap, 2000, Hamsun 2000, Hamsunselskapet 
Bok – En Guds dag på Tømmerneset – lokal kirkehistorie, Hamarøy 2000 
Bok – Konfirmantbibelen – trosopplæring, Verbum/Bibelselskapet 2002 
Bok – Konfirmantbibelen – trosopplæring, veilederheftet, Verbum/Bibelselskapet 2002 
Bok – Den levende boken – trosopplæring, Bibel for 11-åringer, redaksjonsgruppe, 
Verbum/Bibelselskapet 2004 
Fagartikkel – Trosopplæring på nordnorsk grunn – trosopplæring, Et helligt Land for Gud – 
Hålogaland bispedømme 200 år, 2004 
Bok – I Guds hånd – trosopplæring, Verbum 2004 
Fagartikkel – Et kontekstuelt ungdomsarbeid – trosopplæring – Ungdom i rørsle 2 – faglege 
perspektiv og utfordringar, Volda, 2004 
Bok – Hjemlængsel, Hamsunbiografi med utvalgte tekster – kultur, Nordlandsbilder, 2004 
Fagartikkel – Forsoningsprosjektet i Nord-Salten – forsoning, Erkjenne fortid – forme framtid, 
KUN/SKR, 2013 

 

Internasjonal og økumenisk erfaring: 
1974-75 – utvekslingsstudent i Cullman, Alabama – bodde ett år i sørstats baptistfamilie, deltok aktivt 
i baptistkirkens liv og virke 

1988-89 – prosjektleder for Ten Sing Norway i England med mål å eksportere Ten Sing-ideen som 
ungdomsarbeid i det økumeniske YMCA. 

1990-95 – deltok på flere internasjonale økumeniske feltprestkonferanser på kontinentet. Var selv 
initiativtaker og leder for en slik internasjonal konferanse på Bodø hovedflystasjon i 1993. 

2003-2004 – 1 mnd studieopphold i Cape Town, Sør-Afrika for å lære om Sør-Afrikas sannhets- og 
forsoningskommisjon etter apartheid. Etablert kontakt med bl.a. Atlantis Beacon Hill Community 
Church, som jeg fortsatt i dag har nær kontakt med og som jeg senere har besøkt en rekke ganger. 

August 2004 arrangerte jeg som leder for Hamsundagene på Hamarøy en forsoningskonferanse med 
fokus på Hamsun og samene, med bl.a. deltakelse av pastor Dr. Mike Adams, fra Cape Town. 

Høsten 2004 tok jeg initiativ til et utvekslingsprogram for samisk og norsk ungdom i Nord-Salten og 
«coloured»/Khoisan-ungdom fra Atlantis, Cape Town. Etter tre år med kirkelig tilknytning under min 
ledelse overtok Knut Hamsun videregående skole prosjektansvaret fra 2007/8.  

Valgt medlem av Mellomkirkelig råd 2007-2010. 

Våren 2010 representerte jeg Samisk kirkeråd (SKR) og Mellomkirkelig råd (MKR) på en konferanse 
om etniske og religiøse konflikter i Europa i Sarajevo, Bosnia Herzegovina. 

Høsten 2010 ledet/underviste jeg et 40 timers økumenisk pastoralkurs i praktisk forsoningsarbeid 
over ti dager i Sibiu, Romania. Målgruppe: prester og lærere tilknyttet ulike protestantiske, katolske 
og ortodokse kirkesamfunn i Romania. Oppdragsgiver var Kirkenes Verdensråd i samarbeid med MKR 
og SKR.  

I november 2012 var jeg utsending fra SKR til Svenska Kyrkan i Uppsala og Den evangelisk-lutherske 
kirken i Finland for å utrede muligheter for samarbeid om nye forsoningsinitiativ i samisk 
sammenheng på tvers av grensene på Nordkalotten.  
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I mars 2014 ledet jeg en delegasjon fra Samisk kirkeråd til Canada for å overvære den siste 
plenumssamlingen til den canadiske Sannhets og forsoningskommisjonen i Edmonton, Alberta. 
Målsettingen for denne deltakelsen var å knytte kontakter og søke inspirasjon til nye 
forsoningsinitiativ i samisk-norsk sammenheng. 

 

Annet: 
Kulturarbeid  
Jeg har gjennom mange år vært aktivt med i utviklingen av den såkalte Hamsun-satsingen i Hamarøy, 
dvs både i arbeidet med Hamsundagene og utviklingen av det faglige innholdet i Hamsunsenteret. De 
siste årene har jeg jobbet spesielt opp mot samiske og jødiske institusjoner for å sikre at vanskelige, 
men viktige tema rundt Hamsuns rasisme og antisemittisme blir best mulig belyst og formidlet.  

Foredrags- og debattvirksomhet 
Både som prest og ordfører er jeg mye brukt som foredragsholder. I kirkelig sammenheng har jeg 
ofte blitt utfordret på tema i skjæringspunktet kultur/religion/samfunn, trosopplæring, forsoning og 
kontekstuell teologi. I politisk sammenheng tar mange av mine foredrag utg pkt i utviklingsprosjekter 
lokalt, særlig boligpolitikk, flerkulturelt arbeid, bosetting av flyktninger, folkehelse og 
kommunereformen. Mye av dette har jeg også skrevet avisartikler og debattinnlegg om, i ulike 
medier. 

  

Spørsmål til kandidatene 

1. Hva er etter din oppfatning biskopens viktigste oppgaver? 
 
Biskopens oppgave er å være leder etter de rammene som kirken har definert gjennom 
tjenesteordningen. Nøyaktig hvor hovedfokus til enhver tid vil ligge, vil nok variere, men 
utgangspunktet vil etter mitt skjønn alltid ligge i forkynnelsen og sakramentsforvaltningen. Å 
fremme kirkens enhet, lede preste- og prostetjenesten og oppmuntre menighetene, de 
ansatte og andre medarbeidere, vil nødvendigvis være blant de viktigste oppgavene.  
 

2. Hva er kirkens hovedutfordringer i dag, og i tiden framover, slik du ser det? 
 
a. Å være relevant. Å forstå sin samtid og sin egen rolle og oppdrag i samtiden, i møte med 

enkeltmennesker og samfunn. Forkynne evangeliet gjennom ord og handling - til 
oppreisning og verdighet, glede, mot og framtidstro.  

b. Å ta vare på kirkens ansatte og medarbeidere og rekruttere nye. 
c. Å utvikle og etablere nye strukturer som en fri folkekirke – tørre å gå inn i de vanskelige 

beslutningsprosessene, der gamle strukturer og løsninger av i går utfordres og nye må 
utformes. 

 
3. Hva vil du legge mest vekt på for å ivareta biskopens rolle som kirkelig leder med 

tilsynsansvar i bispedømmet? 
 
Som biskop ønsker jeg å være en nær og dynamisk leder, som gjerne går foran, men også ved 
siden av og bak sine medarbeidere, som lytter og inspirerer og tar medarbeiderne i egen stab 
og i bispedømmet som helhet, på alvor. Samtidig ønsker jeg å være en visjonær og strategisk 
leder som sammen med ansatte, medarbeidere og de etablerte demokratiske strukturene 
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bidrar til at kirken strekker seg mot høyere mål og ved det er til inspirasjon for kirken og 
samfunnet rundt. Som leder med tilsynsansvar er det viktig å ha en trygg og tydelig 
rolleforståelse i møte med den enkelte prest og medarbeider. Jeg er bevisst på at det kan 
være en krevende balanse både å skulle rettlede og samtidig være sjelesørger for undergitte 
prester.  
 

4. Hva er kjernen i din forkynnelse? 
 
Det største av alt – kjærligheten. Underet. Inkarnasjonen. Jesus sine møter med mennesker. 
Øyne som ser og elsker dypere enn vi selv kan. Frykten som renner bort. Hender som møtes. 
Kort sagt, forsoningen, tilgivelsen og den nye starten. Smaken av evighet. Bibelens levende 
og fantastiske fortellinger i møte med mitt og ditt levde liv. 
 

5. Hvilke visjoner har du for Sør-Hålogaland bispedømme og Den norske kirke framover?  
 
En kirke som er relevant. Det skjer når kirkens tjenere og tjenester våger å komme helt nær, 
er trygg og trofast mot sitt kall i de mange dilemmaer som preger folks liv og hverdag. I alt 
kirken gjør er målet å stimulere til tro og livsmot, og til å ta ansvar for sine liv, kirken og 
samfunnet.  

 
6. Hva vil være ditt særlige bidrag inn i bispetjenesten i Sør-Hålogaland bispedømme? 

 
Jeg tror mine erfaringer som menneske, prest og leder vil være et godt bidrag til kirken og 
dens ledelse. I en kirke der Gud selv møter oss inkarnert som Ordet, tror jeg språket og tonen 
i det er viktig i møte med folk. Språket vekker gjenkjennelse og stimulerer til tilhørighet og 
hjemmefølelse. Kanskje vil også mine personlige livserfaringer bety noe. Jeg er født og 
oppvokst i enkle kår i et underkommunisert tokulturelt Hamarøy. Min nærkamp med og 
senere trofasthet mot mitt eget, vilje til oppgjør og forsoning i eget liv og lokalsamfunn, også 
i møte med det samiske, har vært og er fortsatt viktig for meg. Som prest og ordfører har jeg 
i flere år lært av og samarbeidet med urfolksmiljøer internasjonalt, og slik bidratt til å løfte og 
synliggjøre det samiske i Nord-Salten. Dette engasjementet vil jeg gjerne videreføre som 
biskop.  
 

7. Hva kan du med din kompetanse tilføre bispekollegiet og bispemøtet? 
 
I løpet av 30 års praksis som prest har jeg forstått betydningen av å ha en kontekstuell 
teologisk tilnærming til all kultur, også i møte med de språklige, etniske, kulturelle og 
religiøse minoritetene. Det gjelder også ungdomskulturen. Arbeidet med Hamarøynatta og 
utviklingen av Konfirmantbibelen er gode uttrykk for min tilnærming. Siden 2003 og fram til i 
dag har jeg arbeidet mye med dialog og forsoning i en samisk-norsk kontekst. Arbeidet har 
allerede utfordret kirken på flere nivåer og blitt nedfelt som et satsningsområde i kirkens 
strategiske plan for samisk kirkeliv. Etter mitt skjønn er det fortsatt mye som gjenstår før vi 
kan snakke om et reelt likeverd mellom samisk og norsk språk og kultur i Den norske kirke. 
Kanskje kan også min politiske kompetanse være et bidrag.  Som politiker har jeg dessuten 
fått en ikke ubetydelig erfaring i å håndtere media, dvs ikke bare å svare media, men å bruke 
media aktivt for å selge et budskap. 
 

8. Hvordan vil du som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme ivareta det teologiske mangfoldet i 
bispedømmet? 
 
Pr i dag er jeg usikker på hva det teologiske mangfoldet i bispedømmet reelt sett er. Min 
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ressurs i denne sammenhengen er at jeg kjenner på en grunnleggende trygghet i meg selv til 
å kunne møte, forstå, verdsette og samarbeide med hele det mangfoldet som jeg tror er der. 
Jeg har lett for å møte mennesker, lytte til og vinne tillit hos andre, også de som tenker og 
tror annerledes enn meg. Mitt utgangspunkt er at et teologisk mangfold er en stor berikelse 
for kirken. Som politisk leder, bl.a. i Salten regionråd, har det vært en konstant øvelse å lede 
på en slik måte at alle 27 ordførere, opposisjonsledere og rådmenn i regionen (alle sterke 
meningsbærere) har fått utnyttet sine sterke sider, inkl sine ulike politiske grunnsyn. Kanskje 
kan denne erfaringen være relevant også i en biskops lederhverdag.  
 

9. Beskriv kort din teologiske profil og ditt ståsted i Den norske kirke. 
 
Mitt teologiske grunnsyn festet seg tidlig i ungdomstiden, som medlem av og leder i et åpent 
folkekirkelig KFUK-KFUM. I en tidvis krevende hjemmesituasjon med mange og tidlige tap, 
var det kristne ungdomsmiljøet mitt fristed. Jeg møtte kallet til prestetjeneste tidlig, direkte 
og personlig, til tjeneste i nord, i et miljø og et samfunn jeg selv var en del av. Med min enkle 
erfaringsbaserte tro, og en ditto sterk fremmedfølelse overfor det akademiske miljøet, gjorde 
jeg meg fortere ferdig med teologistudiene enn jeg behøvde – med et heller ordinært 
resultat. Det var prest jeg ville bli. Først senere har jeg lært å interessere meg for og 
verdsette teologien som fag, og ikke minst den akademiske og prinsipielle debatten. I sum 
har jeg stor tillit til kirkens trosbekjennelse. Jeg har en sterk pastoral identitet, og tillit til 
Guds ledelse. Jeg har stor glede av å leve nær Gud og mennesker, i forkynnelse, sorg og 
glede.  
 
 

10. Hvordan er din kjennskap til landsdelen 
 
Jeg har en inngående kjennskap til landsdelen. Røtter, tilhørighet og yrkeserfaring har virket i 
samme retning. Det samme kan sies om mine mange engasjement og verv i kirkelige og 
politiske sammenhenger, lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom to lengre utenlandsopphold 
i hhv USA og England, har jeg lært å se mitt eget fra distanse. I alle mine kirkelige stillinger 
har jeg søkt ut mot det økumeniske og internasjonale. De senere år, også mens jeg har vært 
ordfører, har jeg hatt oppdrag internasjonalt for så vel Samisk kirkeråd som Mellomkirkelig 
råd i hhv Bosnia, Romania, Sverige, Finland, og Canada. Siden 2003 og frem til i dag har jeg 
dessuten pleid nære forbindelser med marginaliserte urfolksmiljøer i Sør-Afrika.  
 

11. Samisk språk og kultur er en del av Sør-Hålogaland bispedømme. Hvilke tanker gjør du deg 
om dette? 
 
Sør-Hålogaland bispedømme er det eneste i landet der alle tre samiske språkgrupper er 
naturlig hjemmehørende. Selv kjenner jeg det lulesamiske samfunnet ganske godt. Veien til 
reelt likeverd for samisk språk og kultur har vist seg lang, i kirken så vel som i samfunnet for 
øvrig. Arbeidet med forsoning har utfordret meg sterkt. Det handler om å snakke sant og 
våge å bli stående i det. Med den historien vi har, og de skadene som har oppstått, krever det 
tid og stor innsats å gjenvinne tilliten. For å være tro mot sitt oppdrag må kirken møte de 
utfordringene som fortsatt kommer med ydmykhet, og vilje til handling.  


