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Sammendrag 
 
Perioden for medlemmene i Nådens fellesskap (kontaktgruppa mellom Den norske 
kirke og Metodistkirken) går ut dette år. Det må derfor velges/gjenvelges medlemmer.  
 
Dette er de som har vært medlemmene i Nådens fellesskap inneværende periode:  
 
Agder og Telemark biskop (Stein Reinertsen) (Oppnevnt av BM)  
Hans Erik Ruud (sluttet febr. 2016) 
Ingvild Osberg 
Fra 2013: Wenche Fladen Nervold (oppnevnt i MKR nov. 2012) 
Ass. generalsekretær Einar Tjelle (sekretær) 
 
Fra Metodistkirken:  
Christian Alsted  
Øyvind Helliesen 
Gunnar Bradley 
Camilla Gaarn Røed (begynte i 2015) 
 
Mellomkirkelig råd skal oppnevne tre medlemmer til Nådens fellesskap. Bispemøtet 
oppnevner i tillegg sin representant i Nådens fellesskap mens ass. generalsekretær i 
MKR (Einar Tjelle) er sekretær  
 
Ingvild Osberg (Borg bispedømme) har sagt seg villig til å stille til gjenvalg. (Se 
hennes personalskjema vedlagt). Wenche Fladen Nervold ønsket ikke å stille til 
gjenvalg.  
 
Vi har utfordret MKRs medlemmer til å komme med forslag på nye kandidater, og vi 
har fått inn noen forslag fra rådsmedlemmer og fra annet hold. 
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På MKR/AUs møte i oktober ble det uttrykt ønske om geografisk spredning når det 
gjelder nye kandidater. Dette er personene som har blitt foreslått og sagt ja til å stille 
som nye kandidater:  
 
Kirsti Melangen (Stavanger bispedømme), Siv Mari Forsmark (Nidaros 
bispedømme) og Steinar Aanstad (Tunsberg bispedømme). Presentasjon av disse 
finnes i vedlagte personalskjemaer. 
 
I tillegg har altså Ingvild Osberg (Borg bispedømme) sagt seg villig til å stille til 
gjenvalg. 
 
Blant disse skal det velges tre medlemmer.  
 
MKRs medlemmer har også mulighet til å foreslå flere kandidater på møtet. Disse må i 
så fall være forespurt på forhånd og sagt ja til å stille som kandidat. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Mellomkirkelig råd oppnevner følgende tre personer som medlemmer fra Den norske 
kirke i Nådens fellesskap:  
 
………………… 
 
 
(Einar Tjelle er sekretær for Nådens fellesskap. Bispemøtet oppnevner sin 
representant).  
 


