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 Referat fra møte i LHBT-utvalget 28. januar 2022 
 
 
Tilstede:  
 

Kristine Sandmæl, utvalgets leder 
Alex Ramstad Døsvik 
Linn Maria Kierulf 
Kristian Eger Mollestad 
Daniel Skjevik-Aasberg 
Karen Marie Ulvestad-Grandahl 
Jan Otte Myrseth 
 
Tilstede som sekretariat for utvalget: Seniorrådgiver Karen Marie Engeseth 
 
 
Sak 1/2022  Presentasjonsrunde 
 
Utvalget delte forventninger til arbeidet i LHBT-utvalget. Vi gleder oss til å jobbe sammen 
den kommende perioden. 
 
 
Sak 2/2022  LHBT-utvalgets oppdrag 
 
LHBT-utvalget ble først opprettet på Kirkerådets møte 12.-14. september 2018.  
 
Utvalget fikk følgende oppgaver: 
 

- Bistå Kirkerådet i arbeidet med å tilrettelegge for kompetanseheving på LHBT-
tematikk relatert til arbeidsmiljø- og tilsettingssaker.  

- Utvalget skal være en ressurs for de sentralkirkelige råd i oppfølging av Bispemøtets 
rapport.  

- Det gjennomføres en arbeidslivsundersøkelse som kan belyse dagens for ansatte i Den 
norske kirke med LHBT-identitet.  

- Det utvikles et kurs- og samtaleopplegg for å øke kompetansen om spørsmål knyttet til 
LHBT, kjønn og seksualitet. Opplegget utvikles og utprøves i ett eller flere 
bispedømmer.  

 
Mandatet inneholdt også et punkt om tett kontakt med Utvalg for kjønn og likestilling. Dette 
utvalget er historie. Utvalget har også i sine innspill til arbeid med ny Strategiplan for 
likestilling mellom kjønn i Den norske kirke bidradd til at denne planen ble erstattet av en 
strategi for likestilling, inkludering og mangfold.  
 
LHBT-utvalget har i tillegg til utvalgets møter jobbet i arbeidsgrupper. Deltakelse i disse har 
primært skjedd etter den enkeltes ønske og lyst.  
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Sak 3/2022 Symposium 28.-29. april 2022 
I nært samarbeid med Kirkerådet planlegges et symposium 28.-29. april 2022 på 
Granavolden gjestegiveri.  
 
Tittel for symposiet er «Det er våre liv - LHBT og kirke.» Symposium er et sted hvor 
kompetanse deles. På symposiet vil bære et sted hvor kirken skal lytte, lære og diskutere 
LHBT+-spørsmål sammen med personer LHBT+-identitet 
 
 
Invitasjon til symposiet blir sendt ut til utvalgets medlemmer og de melder seg på ordinært 
vis.  
 
 
Sak 4/2022 Kompetanseheving 
 
Det er gjennomført pilotkurs i Sør-Hålogaland bispedømme og i 5 prostier i Oslo 
bispedømme.  
 
Evalueringene fra disse kursene er en viktig ressurs når kursene skal revideres.  
 
 
Tidslinje for videre utrulling: 
 
Feb-mars 2022 Mars – mai  2022 Sept 2022 – juni 2023  

Gjennomføring av 
prostivise kurs  

Ansvar  

Kursopplegget 
revideres.  

  Arbeidsgruppe 

 2 stk kurslederkurs 
gjennomføres som 
hybrid-kurs  

 Arbeidsgruppen 
lederkurs.  
Bispedømmene 
finner deltakere.  

  Kurs gjennomføres i 
det enkelte 
bispedømme 
 

Bispedømmerådet 

 
 
 
 
Vedtak: 
Kristine Sandmæl, Kristian Eger Mollestad og Karen Marie Ulvestad Grandahl  reviderer 
kursmateriellet til «Kirken skape trygge rom», kurs for økt kompetanse i møte med LHBT+ 
personer i kirken.   Kristine Sandmæl innkaller til første arbeidsmøte.  
 
Det enkelte bispedømme er ansvarlig for gjennomføring av kurs. LHBT-utvalget inviterer til 
kurslederkurs våren 2022. Bispedømmene oppfordres til å ta med kursdatoer i planleggingen 
for arbeidsåret 2022-23. Sekretariatet sender brev til bispedømmene.  
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Sak 5/2022 Møteplan 
 
Vedtak: Utvalget fastsetter følgende møteplan for 2022 
 
5. april 15.00 -17.00, primært fysisk møte 
25. mai 14.00 – 16.00 digitalt møte 
23. august 15.00-17.00, primært fysisk møte 
2. november 10.00-13.00, primært fysisk møte.  
 
 
Sak 6/2022 Orienteringssaker 

a) Liturgiske byggeklosser til regnbuemesser 
Kirkerådets seksjon for gudstjenesteliv og kultur arbeider med å samle og gjøre 
tilgjengelig liturgiske byggeklosser til regnbuemesser. Byggeklossene vil bli gjort 
tilgjengelig i Ressursbanken. Nemd for gudstjenesteliv har et redaktøransvar for 
liturgier i Ressursbanken.  
 

b) Fagdag likestilling, inkludering og mangfold 8. februar 
OU2-styret og Kirkerådet inviterer til fagdag om likestillings-, inkluderings- og 
mangfoldsarbeid i Den norske kirke.  
 

c) Undersøkelse om konverteringsterapi på oppdrag Bufdir 
Bufdir har gjort avtale med Nordlandsforskning om et forskningsprosjekt med sikte på 
å fremskaffe kunnskap konverteringsterapi.  
LHBT-utvalgets leder er med i referansegruppen for dette forskningsprosjektet.  
 

d) Dagen – oppslag etter kursene 
Avisen Dagen har hatt oppslag etter ett av de prostivise kursene. Leder har fulgt opp.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webportal.ka.no/Course/Main/CourseDetails?courseid=cbf6c009-fb57-ec11-8f8f-000d3abad5ff
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