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Har du fått med deg at det er kirkevalg i år? At du
som er medlem kan være med å påvirke kirken din
der du bor, og du kan være med på å bestemme
hvem som skal sitte på kirkens «storting»?
Hva er et kirkevalg?
I et kirkevalg kan alle medlemmer i kirken, fra året de
fyller 15, bestemme hvem som skal være tillitsvalgte
i kirken lokalt og regionalt/nasjonalt.
Hvorfor skal alle medlemmene være med på å bestemme hvem som skal styre i kirken?
Kirken vår er demokratisk, og alle medlemmene kan
være med på å forme kirken. Det er viktig at det ikke
bare er de som går aktivt i kirken som er med på å
forme den. Alle som er døpt er like mye verdt som
medlem i kirken vår, og kan være med på å påvirke
utviklingen i kirken.
Hvorfor snakker dere om forskjell på kirken «lokalt»,
«regionalt» og «nasjonalt»?
Når vi snakker om kirken lokalt, er det menigheten
der du bor. Den regionale kirken er bispedømmet
du bor i. Det nasjonale nivået er Kirkemøtet. Det er
cirka 1200 menigheter fordelt på 11 bispedømmer i
Norge. I Kirkevalget stemmer du på representanter til
både menighetsråd og bispedømmeråd/Kirkemøtet.
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Er valget ett eller to valg?
Kirkevalget er to valg i ett, ikke så ulikt kommunevalget, der alle over 18 kan stemme på politikere til
både kommunestyre og til fylkestinget. I Kirkevalget
stemmer man altså på kandidater til menighetsråd og
kandidater til bispedømmeråd og Kirkemøtet. I alle
bispedømmer kan man velge mellom flere lister i bispedømmerådsvalget, mens i valg til menighetsråd er
det mest vanlig med kun ei liste. Man må fylle minst
15 år i år for å stemme, det er religiøs myndighetsalder i Norge.
Hva holder et menighetsråd på med?
Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal
jobbe med. Rådet er involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning, tiltak for barn,
eldre, innvandrere og andre. Menighetsrådet gjør en
verdifull innsats for kirken i lokalmiljøet og består av
mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer
og sokneprest.
Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet ansetter prester og jobber for
kirkens beste i bispedømmet.
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Hva gjør Kirkemøtet?
De som blir valgt inn i bispedømmerådene utgjør
sammen Kirkemøtet, og medlemmene der er med på
å påvirke viktige veivalg i kirken. Kirkemøtet kalles
ofte kirkens «storting».
Hvem kan jeg stemme på?
I de fleste menigheter er det en liste ved valg av
menighetsråd. Denne er satt opp av en nominasjonskomité. I de fleste bispedømmer kan du velge
mellom Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og
Åpen folkekirke. Ved begge valg kan du levere listen
uten å gjøre endringer eller du kan gjøre endringer
på stemmeseddelen for å gi ekstra stemmer til noen
personer. Du finner mer informasjon om kandidater
og lister til begge valg på kirkevalget.no. Her finner du
også informasjon om hvilke endringer du kan gjøre på
stemmeseddelen.
Hva er forskjellen på listene i bispedømmerådsvalget?
Listene har ulik profil, du kan besøke hjemmesidene til
de ulike listene for å bli bedre kjent med hva kandidatene står for.
Hvordan vet jeg at jeg er medlem og kan stemme?
Hvis du er døpt og ikke har meldt deg ut av kirken
er du medlem. Du kan sjekke at du er medlem ved å

Hva gjør Kirkemøtet?
De som blir valgt inn i bispedømmerådene utgjør
sammen Kirkemøtet, og medlemmene der er med på
å påvirke viktige veivalg i kirken. Kirkemøtet kalles
ofte kirkens «storting».
Hvem kan jeg stemme på?
I de fleste menigheter er det en liste ved valg av
menighetsråd. Denne er satt opp av en nominasjonskomité. I de fleste bispedømmer kan du velge
mellom Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og
Åpen folkekirke. Ved begge valg kan du levere listen
uten å gjøre endringer eller du kan gjøre endringer
på stemmeseddelen for å gi ekstra stemmer til noen
personer. Du finner mer informasjon om kandidater
og lister til begge valg på kirkevalget.no. Her finner du
også informasjon om hvilke endringer du kan gjøre på
stemmeseddelen.
Hva er forskjellen på listene i bispedømmerådsvalget?
Listene har ulik profil, du kan besøke hjemmesidene til
de ulike listene for å bli bedre kjent med hva kandidatene står for.
Hvordan vet jeg at jeg er medlem og kan stemme?
Hvis du er døpt og ikke har meldt deg ut av kirken
er du medlem. Du kan sjekke at du er medlem ved å

gå inn på kirken.no/medlem. Der kan du også melde
deg inn, om du er utmeldt. Alle medlemmer i Den
norske kirke som er bosatt i soknet har stemmerett.
Vi sender ut valgkort til alle født i 2004 og eldre som
har stemmerett, det kommer i posten til deg i begynnelsen av august. Der får du også en brosjyre som
sier mer om valget.
Når er Kirkevalget?
Det er valg hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. Altså er valgdagen mandag 9. september i år,
og mange har valgdag også søndag 8. september.
Det går også an å forhåndsstemme i perioden 10.
august til 6. september. Du kan forhåndsstemme
hvor som helst i landet, husk å ta med legitimasjon.
Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn
der du bor må du gjøre det senest 2. september.
Hvor er valget?
Kirkevalget skal foregå i lokaler i «umiddelbar nærhet» til kommunevalget. Altså er det samme sted og
tid som kommunevalget. Det skal være godt skiltet
og lett å finne fram til. Du får informasjon om tid og
sted for valget i din stemmekrets på valgkortet.
Mer informasjon om valget finner du på
www.kirkevalget.no
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