
Hvem skal styre kirken? Ved kirkevalget kan du stemme på 
kandidater til Borg bispedømmeråd og ditt lokale menighetsråd. 
Med din stemme kan du påvirke kirkens fremtid. 
Bli kjent med kandidatene til bispedømmerådet: Hvem er 
de? Hvorfor stiller de til valg? Hva mener de? 
Kort presentasjon på de neste sidene, fyldig presentasjon på 
www.kirkevalg.no

Kirkevalget –
samme tid og sted 

som kommunevalget
13. - 14. september 

2015

 Valgpresentasjon fra Borg bispedømme 

Nå skapes framtidas kirke
– Hvem vil du gi din stemme?

MANGFOLDIG FOLKEKIRKE- 
NOMINASJONSKOMITEENS LISTE

ÅPEN FOLKEKIRKES 
LISTE



ERLING BIRKEDAL
60 år / Hagan
Forsker/prosjektleder
 

BJØRN SOLBERG
68 år / Mysen
Pensjonert rektor

ANNE ENGER
65 år / Moss
Fylkesmann i Østfold

SIDSEL REPSTAD
52 år / Trollåsen
Seniorrådgiver

YKirken som trygt og åpent 
samlingsted / Menneskeverd og 
miljøvern / Trosopplæring for 
barn og unge / Større myndighet 
til lokalkirken

Y Strategiplanen i Borg / Øke 
dåpstallene / Ungdom etter 
konfirmasjon / Ny kirkeordning / 
Styrke folkekirkepreget

YRaus, inkluderende og åpen 
Folkekirke / Kjærlighet, nåde og 
håp / Kunst, kultur og tradisjon / 
Offentlig finansiering

Y Gudstjenestene / Barne- og 
ungdomsarbeid / Trosopplæring 
/ Lokal tilstedeværelse / God 
styringsmodell i kirken

MATTHEW PH. MONGER
32 år / Drøbak
Stipendiat ved Menighetsfakultetet

LASSE THORVALDSEN
26 år / Gjerdrum
Teologistudent

ANNE-KARI SKARDHAMAR
69 år / Skedsmokorset / Professor, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

ANNE BRUN ANDERSEN
65 år / Kråkerøy
Pensjonert lærer

YFamiliens plass i kirken / 
Kirken etter statskirketid / 
Diakonalt arbeid / Kirken i 
samfunnet / Trosopplæring

YUngdomsarbeid / 
Trosopplæring / Misjon / 
Etterfølgelse av Jesus

Y Trosopplæring / Barne- og 
ungdomsarbeid / Kirkeforum/
kirkeademi / Kirke og misjon / 
Diakonalt arbeid

YGudstjenesteliv / 
Trosopplæring / Diakoni

ESPEN ROBSAHM KJØRVEN
27 år / Oslo
Student

HÅKON ANDREAS LØE
42 år / Jessheim
Senior Markedsanalytiker

HÅKON ANDERSEN
39 år / Ås
Lektor

KNUT ARILD NUPEN
40 år / Frogner / Produktutvikler, 
Canal Digital Kabel-TV

YGod og ekte trosformidling / 
Relevant og nær kirke / Barn og 
unge / Samfunnsaktuell kirke

Y Trosopplæringsarbeidet / Kirke 
- skolesamarbeid / Kirkemusikk / 
Gudstjenesteliv

YKirkens utvikling og 
organisering / Prestenes 
profesjonskamp / God struktur i 
arbeidsfellesskapet / Reparere de 
verste skadene av liturgireformen

YKirkens lokale tilstedeværelse 
/ Trosopplæringsreformen / 
Musikalsk og diakonalt barne- 
og ungdomsarbeid / Åpen og 
inkluderende kirke

MARIT TORP
67 år / Kråkerøy
Pensjonert rektor

ROBIN ANDRE KARLSTAD
21 år / Yven
Student

IDA MARIE NIELSEN
34 år / Strømmen
Sykepleier

KIRSTI FRØSHAUG
64 år /  Fjellhamar
Fagutviklingskonsulent

YKvinners deltakelse / Barns 
opplæring / Religionsdialog / 
Evangeliets verdier / Åpenhet og 
toleranse

YHvordan kirken utvikles og 
drives / Ungdomsarbeid

Y Trosopplæring / Ledertrening i 
ungdomsarbeidet / Forvaltning av 
skaperverket / Nyorganisering av 
kirken / Global rettferdighet

YNyorganisering av kirken / 
Gudstjenesteliv / Trosopplæring / 
Evangeliet om Jesus til alle

MANGFOLDIG FOLKEKIRKE- NOMINASJONSKOMITEENS LISTE
NÅ SKAPES FRAMTIDAS KIRKE

Listen består av personer med høy kompetanse og erfaring. De representerer et mangfold i syn på aktuelle kirkelige spørsmål, 
og ønsker en kirke der det er rom for et mangfold av meninger og holdninger. Kandidatene kommer fra forskjellige deler av bispe-
dømmet, og det er god spredning i alder og kjønn. Listen er utarbeidet av en nominasjonskomité valgt av menighetsrådene.



ÅPEN FOLKEKIRKES LISTE
NÅ SKAPES FRAMTIDAS KIRKE

KARIN-ELIN BERG
36 år / Gamle Fredrikstad
Festningsforvalter

PÅL ANTONSEN
56 år / Sarpsborg / Daglig leder for 
Kulturhuset Gleng i Sarpsborg

YEn åpen og relevant kirke 
/ Gudstjenestelivet / Lokal-
menigheten / Trosopplæring / 
Kirkedemokrati- og struktur

YEn åpen kirke for alle / Kirkelig 
demokrati / Religions dialog / 
Trosopplæring
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LINE HALVORSRUD
24 år / Bjørkelangen / Leder i Skeiv 
Ungdom, snart arbeidssøkende
 

MARIANNE SKADAL
21 år / Moss
Student

ROLF REIKVAM
67 år / Sørum
Selvstendig næringsdrivende

TRINE BRITT NORDSTRØM
56 år / Skedsmokorset
Selvstendig næringsdrivende

YEn inkluderende folkekirke 
/ Ryddige arbeidsforhold / 
Åpent og forstålig demokrati / 
Verdier i ungdomarbeid / Et livs-
synsinkluderende samfunn

YBarne og ungdomsarbeid i 
kirken / Nestekjærlighet / Vigsel 
blant likekjønnede / At kirken skal 
være et samlingspunkt i samfunnet 
/ Inkludering og åpenhet

YFrigjøre seg fra staten / 
Modigere i møte med vitenskap / 
Tydeligere røst i samfunnsdebatten 
/ Solidarisere seg med minoritet / 
Våge å ta Bergpreken på alvor

YØkte midler til trosopplæring / 
Innføre faget KRLE / Vedlikehold 
av kirker / En åpnere folkekirke / 
Vielse av likekjønnede
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KJETIL HAFSTAD
69 år / Kråkerøy
Professor i samtidsteologi 

LIV BETTY HESJADALEN
63 år / Larkollen
Fagleder

Y Skapertro og miljø / Enkel 
og oppfinnsom FOLKEkirke / 
Selvsagt kjønnsnøytral vigsel / 
Demokratisk styring, nedenfra / 
Menneskelig migrasjon

YÅpen og tilgjengelig kirke / Ser 
på alle som likeverdige / Fremmer 
likebehandling / Likekjønnede par 
kan vies / Rom for mangfold

ØYVIND K. JØRGENSEN
52 år / Rolvsøy / Daglig leder Am-
merudhjemmet bo- og kultursenter, 
Kirkens Bymisjon Oslo

SOLVEIG JULIE MYSEN
28 år / Sarpsborg
Student

Y Jeg er opptatt av å være med å 
bygge en kirke som oppleves som 
åpen og inkluderende for alle – 
som møter folk der de er. 

YMiljø, rettferdighet, 
religionsdialog, ny samlivsprofil 
for kirken, vigsel for likekjønnede
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TORHILD SØLVIK-JENSEN
69 år / Skjetten
Pensjonist

NILS ØBY
52 år / Ise
Studiesjef

MAJA OSBERG
21 år / Rygge
Student

HELGE RANVIK
64 år / Larkollen
Direktør finans og eiendom

YÅpen folkekirke / Full aksept 
for homofile / Aktivt menighetsliv 
/ Gudstjenesten

YEn åpen og inkluderende kirke / 
Likekjønnet vigsel / Finansiering av 
kirken / Økt kirkelig engasjement

YVigsel for likekjønnede / Barne- 
og ungdomsarbeid

YBygge en åpen og sterk 
folkekirke / Bevisstgjøre kirkens 
betydning / Sikre økonomien i 
kirken / Kjønnsnøytral vigsel / 
Utvikle ungdomsarbeidet

Les mer om kandidatene på 

www.kirkevalg.no

Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide 
for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Listen er bredt sammensatt med kompetente og engasjerte kandidater fra 
hele bispedømmet. Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle står samlet om viktige verdispørsmål og har en felles plattform.



Hvem kan stemme?
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de 
fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemsskap i kirken. Nesten 
3,1 millioner mennesker har stemmerett ved Kirkevalget 2015.

Når og hvor er det valg?
Kirkevalget holdes 13. og 14. september 2015, samtidig med 
kommunestyre-/ fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et 
lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget. Du kan 
forhåndsstemme på menighetskontoret ditt fra 10.august.

Hvem kan du stemme på?
Du stemmer på kandidater til menighetsrådet og til bispedømme-
rådet/Kirkemøtet. Kandidatene velges for en periode på fire år. 
Ved valg til menighetsråd er det bare en kandidatliste. I valget 
til nytt bispedømmeråd er det to lister du må velge mellom: 
Mangfoldig folkekirke-nominasjonskomiteens liste og Åpen folke-
kirkes liste.

Hva gjør kirkemøtet?
Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste organet i Den 
norske kirke. Her samles alle bispedømmeråd i en uke hvert år. 
I perioden 2016-2019 overtar Kirkemøtet alle kirkens oppgaver 
som i dag ligger til staten. Dette innebærer bla myndighet i saker 
som gjelder ny organisering og maktfordeling i Den norske kirke, 
vigsel for likekjønnede og kirke- og gudstjenestelivet. 

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet 
tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre 
ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør sam-
let Kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet? 
Menighetsrådet legger til rette for at kirken blir en synlig, aktiv og 
viktig aktør i lokalsamfunnet. Menighetsrådet legger føringer for 
arbeidet blant barn og unge, diakoni og omsorg, og gudstjenester. 
Se hvem som stiller til valg i din menighet på www.kirkevalg.no

Du kan levere stemmeseddel uten endringer
Alle kandidater på listen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
• Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten 
til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.

• Tilføye inntil tre navn fra andre valglister hvis det er flere. 
Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver. 

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke 
regnes med.

Godt å vite om valget

PRAKTISK INFORMASJON

Slik stemmer du ved valget

For mer informasjon: www.kirkevalg.no

Du kan påvirke 
resultatet! 

Hvilke kandidater vil du stemme på? Rekkefølgen på kandidatlistene 

avgjør dersom to kandidater får likt antall stemmer. Hvert kryss du 

setter ved en kandidat eller navn du fører over fra en liste til den andre 

kan bety mye for valgresultatet. Finn frem til dine kandidater på: 

www.kirkevalgveien.no
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