
Samlet presentasjon av kandidatene 
på Mangfoldig folkekirke-

Nominasjonskomiteens liste  
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 bispedømmet, og det er god 
spredning i alder og kjønn. Listen er utarbeidet av en nominasjonskomité valgt av 

menighetsrådene. 

Se også kandidatene på listen til Åpen Folkekirke 



Borg  bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Erling Birkedal 
Bostedsadresse 
Telefon 92832645 Epost erling.birkedal@gmail.com 
Bostedssokn Nittedal 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Forsker/Prosjektlede 2008 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Forsker/prosjektleder ved Det teologiske Menighetsfakultet 2008 dd 
Rådgiver/direktør IKO - Kirkelig pedagogisk senter 1985 2008 
Stipendiat/forsker 50% ved KIFO - Stiftelsen Kirkeforskning 1994 2000 
Dr.art. på avhandling innen rel.pedagogikk/-psykologi, NTNU 2001 
Lærerutdanning, med hovedfag i kristendomskunnskap 1976 1984 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Medlem av Borg bispedømmeråd / Kirkemøtet 2009 2015 
Medlem av Kirkerådet 2012 2016 
Leder av kirkelig fellesråd / medlem MR, Nittedal 2005 2009 
Styremedlem i KA - Arbeidsgiveorganisasjon for krk virksomh. 2002 2007 
Medlem av Kirkerådets nemd for undervisning 1990 1996 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Medlem i regjeringens formålsutvalg skole/b.hage, NOU 2007:6 2006 2007 
Medlem i regjeringens trosopplæringsutvalg, NOU 2000:26 1999 2000 
Styreleder / medlem Dronning Mauds Minne Høgskole 1994 2002 
Medlem av kommunestyre og formannskap, Nittedal 1995 2003 
Medlem og leder av skolestyre, Nittedal 1984 1995 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Menighetsutvikling/lokale krk 
Kirkeordning/enhetlig ledelse 
Samarbeid ansatte-frivillige 
Trosopplæring 
Folkekirke - demokrati 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Kandidat 1



Navn Erling Birkedal, alder 60 år 

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker? Jeg har nå seks års erfaring som medlem i BR og KM og opplever det meningsfullt 
og er motivert til å være med en periode til. Jeg har også fått spørsmål fra flere MR om å stille, 
noe som gir en motivasjon.  Jeg er for tiden mest engasjert av ulike saker knyttet til kirkeordning, 
hvordan vi skal organiseres oss i en mer selvstendig kirke, uavhengig av staten. Andre saker jeg er 
spesielt opptatt av: - kirkelig undervisning / trosopplæring. - menighetsutvikling, legge til rette for 
at kirken lokalt får gode utviklingsmuligheter 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette? Muligheter:- En enklere og mer helhetlig kirkelig organisasjon. - At soknet kan få 
større myndighet og en helhetlig ledelse - Soknet, eller et organ på vegne av soknet, får 
arbeidsgiveransvar for alle som arbeider i soknet. - Et større engasjement og involvering fra 
kirkens medlemmer. Utfordringer:- Få på plass en god styringsstruktur og nødvendig kompetanse 
i kirken sentralt- På lang sikt kan det blir endringer i kirkens finansiering. Det kan bli aktuelt å 
vurdere en livssynsavgift eller form for medlemsavgift. Det kan også innebære mer satsing på 
frivillige gaver. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? Dette er et etisk dilemma, 
med mange fasetter. Jeg mener at kirken ikke skal tilby vigsel for to av samme kjønn. Det vil være 
en omdefinering av kirkens forståelse av et ekteskap, noe jeg ikke kan se det er grunnlag for.Jeg 
mener derimot at det vil være klokt å innføre en liturgi for forbønnshandling for to av samme 
kjønn, som har inngått borgerlig vigsel. Det er allerede i dag hjemmel for slik forbønnshandling, 
ut fra et pastoralt skjønn. Det vil være tjenlig å få en gjennomtenkt og mer enhetlig praksis for 
denne virksomheten. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? Kirken bekjenner 
troen på Gud som skaper. Det gir grunnlag for å engasjere seg i omsorg for hele skaperverket og 
for menneskers beste. Blant de mest sentrale spørsmål og utfordringer det vil være naturlig for 
kirken å engasjere seg i er:- Vern om skaperverket, miljøvern. Nå gjelder det spesielt å begrense 
global oppvarming, og forhindre de mange virkninger av dette som vil skade miljø og menneskers 
liv.- Religionsdialog. Religiøse ledere må møtes og utveksler kunnskap og drøfter sine verdier. 
Kunnskap og kjennskap til hverandre kan være med å bygge ned fordommer og mulige 
konflikter.- Barns oppvekstvilkår. Menneskets første leveår er avgjørende for resten av livet. Vi 
skylder å gi barna det beste, for deres egen del og for samfunnets del. Dette må få konsekvenser 
for asylpolitikk og barns opphold, for alkoholpolitikk og voksnes omgang med rusmidler. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Kirken må stå
for og formidle verdier som gjelder alle i samfunnet, uansett tro og livssyn, som:- Menneskets 
uendelige verdi, vern om menneskeverdet. Kirken må formidle at mennesket er sett og elsket av 
Gud, fra unnfangelse til naturlig død. Man er elsket på grunn av hva man er, ikke på grunn av hva 
man gjør. Alle har rett til utdannelse og et verdig liv.- Skaperverkets/naturens egenverdi. 
Miljøvern og bærekraftig livsstil er her vesentlig. - Trosfrihet og ytringsfrihet, med ansvar. Alle 
mennesker skal ha rett til å mene og tro det man vil. Samtidig er det avgjørende at man oppøver 
sin empatiske evne, til å forsøke å forstå andre og å utøve toleranse.- Fellesskap og deltakelse. 
Alle mennesker har rett til å tilhøre et fellesskap og få være en aktiv deltaker ut fra egne 
forutsetninger og evner. Kirken tilbyr et fellesskap, åpent for alle. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 
Borg  bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Anne Enger 
Bostedsadresse 
Telefon 906 50 851 Epost anenger2@online.no 
Bostedssokn Ekholt og Rygge menigheter 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling fylkesmann i Østfold 2004 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 
generalsekretær i Redningsselskapet 2001 2003 
statsråd i Sentrumsregjeringen 1997 1999 
stortingsrepresentant for Akershus 1985 2001 
sykepleier, sosionom og diakon Det norske diakonhjem 1969 1975 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Årstall) (Årstall) 

leder i Trøgstad kristelig ungdomsklubb på 60-tallet 
har vært medlem av styret i Kirkens Nødhjelp 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Partileder Senterpartiet 1991 1999 
styreleder for Nationaltheatret 2009 dd 
styreleder for Niva 2007 dd 
styreleder for Opplysningsvesenets fond 2001 2005 
leder for Likelønnskommisjonen -08, Kulturutredningen -14 NOU 08/6 NOU 13/4 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

(Inntil 30 tegn) 
Raus, inkluderende og åpen FK 
kjærlighet, nåde og håp 
kunst, kultur og tradisjon 
offentlig finansiering 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Kandidat 2



Navn; Anne Enger. alder; 65 år 

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?   
For fire år siden takket jeg nei til å stille som kandidat til menighetsrådet. Begrunnelsen var at det 
ville bli vanskelig å forene med oppdraget som fylkesmann. Da jeg nå ble spurt om å være kandidat til 
bispedømmerådet og kirkemøtet, svarte jeg med glede ja. For det første har jeg et sterkt 
engasjement for folkekirken. For det andre slutter jeg som fylkesmann ved årsskiftet 2015/2016. 
Åremålet går ut. Jeg vil få en ny hverdag og vil gjerne bruke tid, erfaring og kompetanse for Kirken. 
Mine "hjertesaker" i hverdagsliv og arbeid, i politikk og forvaltning springer ut av to grunnverdier: 
menneskeverd og forvalteransvar. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette?   
Det er to hovedspor. Enten kan kirken utvikle seg i retning av en mer innadvendt kirke for de aktive i 
menighetene, eller kirken kan utvikle seg som en åpen, inkluderende og raus folkekirke. En Kirke som 
møter mennesker der de er og som de er. En Kirke som oppleves relevant og nær i menneskenes liv. I 
glede og sorg. For trøst og håp. En slik Folkekirke vil jeg arbeide for.  
Kirken som tradisjons- og kulturbærer er unik. Kirkebyggene, musikken, kunsten, poesien er viktig og 
preger både vårt indre og ytre landskap. Kirken er kulturarena og møteplass. Kirkens betydning som 
"seremonimester" i livets store begivenher kan neppe overvurderes. 
For å sikre kirkebygg og kirkelig aktivitet i hele landet må finansieringen baseres på offentlige 
tilskudd. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn?
Svaret er ja. Her vil jeg minne om Gunnar Stålsetts ord i tiltredelsestalen som biskop i Oslo i mai 
1998. Han advarte mot ”å bli for tålmodige på vegne av dem som lider urett”.  
Dette er snart 17 år siden. Tiden er for lengst inne.  

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Menneskeverdet er grunnleggende. Samme verdi uavhengig av tro, livssyn, kjønn, etnisk bakgrunn 
osv. Menneskeverdet forplikter. Det handler om nestekjærlighet, solidaritet og visjon om et samfunn 
med plass til alle. Menneskeverdet er et bolverk mot rasisme og fremmedfrykt og basis for utvikling 
av et pluralistisk samfunn preget av toleranse, åpenhet og gjensidig respekt. 
Forvalteransvar er å sikre fellesarven - miljø og naturressurser, slik at vi kan overlate jorda vår til 
neste generasjon i samme eller bedre stand.  
Kirken må høres nasjonalt og internasjonalt om klima, naturarv og miljø. Om rettferdig fordeling, 
kulturelt mangfold og fredelig sameksistens.  
Kirken som brobygger mellom religioner her hjemme og ute er svært viktig. Dialog er nødvendig. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kjærlighetens budskap som omfatter alle mennesker skal lyde fra Kirken. Budskapet om kjærlighet, 
om nåde og om håp. Her ligger selve innholdet i kristen tro. Trosopplæringen må sikres. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 
BORG       bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Bjørn Solberg 
Bostedsadresse 
Telefon 92236766 Epost bj-sol3@online.no 
Bostedssokn Mysen 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Pensjonert rektor) 2014 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Cand.philol. med historie hovedfag (Årstall) 1974) 
Lektor ved Indre Østfold videregående skole 1974 1982 
Inspektør Indre Østfold videregående skole 1982 1986 
Rektor Indre Østfold videregående skole 1986 1992 
Rektor Mysen videregående skole 1992 2014 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Formann Mysen menighetsråd) 1978 1981 
Medlem Borg bispedømmeråd/Kirkemøtet 2010 2011 
Leder Borg bispedømmeråd/medlem kirkemøtet 2012 2015 
Medlem Mellomkirkelig råd 2014 2015 
Medlem evalueringsnemnda for Den norske kirke 2012 2015 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Kretsformann Østfold krets Norges KFUK-KFUM) 1978) 1985) 
Leder i forbundsstyret Norges KFUK-KFUM 1987 1992 
Medlem/visepresident KFUMs verdensforbund 1988 1998 
Styremedlem Flyktningrådet 1994 1995 
Styreleder Rønningen folkehøyskole 2001 d.d. 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

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

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



 Navn; Bjørn Solberg, Alder; 68 

1: Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? 
Det har vært interessant å sitte i bispedømmerådet og kirkemøtet de siste 6 årene. Mange viktige saker vi har 
arbeidet med, skal endelig avgjøres i neste periode, og jeg ønsker å være med på de avgjørelsene. Og så ønsker 
jeg å være med på gjennomføringen av den strategiplanen for kirken i Borg som nå er vedtatt. 
Jeg brenner for at kirken skal være en åpen folkekirke som alle medlemmene skal ha lyst til å oppsøke, både de 
som kommer sjelden, og alle de trofaste som utgjør det vi kaller menighetskjernen. Da må vi jobbe for god 
kvalitet i alt kirken driver med; dåps- og trosopplæring, gudstjenester, diakoni og kulturarbeid. Det er særlig 
viktig nå å arbeide for at alle kirkemedlemmer døper sine barn, det målet når vi ikke i dag. Vi må også utvikle 
godt samarbeid mellom ulike nivåer i kirken. Mesteparten av kirkens arbeid foregår i lokalmenigheten, mens 
bispedømmerådets oppgave er å legge til rette for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling, som 
strategiplanen legger opp til. Slik kan vi skape "Mer himmel på jord". 

2: Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?  
Muligheten er først og fremst at kirken kan styre seg selv. Den vil i mindre grad være bundet av politiske 
vedtak, og den må ikke på samme måte som i dag forholde seg til det offentlige byråkratiet og dets regler. Men 
det er samtidig utfordrende å skulle styre seg selv. Kirken må nå selv bestemme hvordan den skal organiseres, 
og her er det ulike meninger. Kirken må selv fordele de pengene som kommer fra staten, da må vi ha gode 
prosesser slik at alle deler av kirken opplever at ressursfordelingen er rimelig rettferdig. Alt dette stiller store 
krav til kirkedemokratiet, og de som blir valgt til kirkemøtet. På lokalplanet blir det en utfordring å 
opprettholde gode relasjoner til kommunen, som fortsatt skal dekke mye av kirkens utgifter. Og ikke minst er 
det viktig å opprettholde de gode forbindelsene til skolene i lokalsamfunnet. 

3: Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn?  Ja, jeg har kommet frem til at kirken bør tilby slik 
vigsel. Det standpunktet har jeg tatt ut fra det flertallet av biskopene har skrevet, og selvsagt ut fra egen 
lesning. Det betyr at jeg mener noe annet nå enn for 10 år siden, men der er jeg ikke alene. Jeg konstaterer 
også at flere andre lutherske kirker nå går inn for vigsel av homofile. Dette er en prinsipiell sak, men jeg ser 
også praktisk på den. Jeg håper at kirken kan få avsluttet denne saken, iallfall formelt, neste år. Kirken har langt 
større utfordringer i dag enn spørsmålet om å vie homofile som ønsker å gifte seg i kirken, og det er viktig at vi 
bruker kreftene våre på de utfordringene, for eksempel synkende dåpstall. 

4: Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? 1. Klimaspørsmålet, fordi det angår alle 
mennesker. 2. Kirken har et ansvar for å stå opp for svake grupper, enten det er flyktninger, asylsøkere, 
mennesker som faller utenfor samfunnet. Kirken bør også være opptatt av barns og unges oppvekstvilkår. 
Kirken, i praksis biskopene og kirkemøtet/kirkeråd, bør komme med uttalelser i viktige saker. Ikke for mange, 
de må være godt begrunnet, og primært FOR noe/noen. Så er det viktig at kirken, gjerne også lokalt, engasjerer 
seg i diskusjoner. Kirken må også vise i praksis det den sier. Dette må skje gjennom diakonalt arbeid, gjennom 
deltakelse i aksjoner og gjennom praksis. 

5: Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? 
Kirken må først og fremst formidle at alle mennesker er skapt i Guds bilde, at de er like mye verdt, og at de har 
krav på å bli behandlet med respekt. I dag er det mye fokus på det materielle og på det å lykkes. Da er det flott 
at kirken kan forkynne det glade budskapet om at nåden er gratis. Vi skal ikke ta fra folk gleden ved å ha det 
godt materielt, men holde frem at noe er viktigere. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Sidsel Repstad 
Bostedsadresse 
Telefon 91863527 Epost sidse-r@online.no 
Bostedssokn Kolbotn 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Seniorrådgiver 2014 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Siviløkonom 1984 1988 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Kolbotn menighetsråd 2009 2015 
Barneutvalget, Kolbotn menighet 199? 199? 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

FAU-leder, Ingieråsen skole, Kolbotn 2007 2008 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

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

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Sidsel Repstad, alder; 52 

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Jeg har sagt ja til å stille til valg fordi DnK står overfor store og spennende utfordringer 
fremover. Spesielt knyttet til organisering og styring. Jeg har sittet 2 perioder i Kolbotn menighetsråd 
og er opptatt av at det lokale arbeidet i menighetene skal fungere godt og ha så gode 
rammebetingelser som mulig. Da må man sikre godt samarbeid mellom råd og utvalg, med 
kommune, prosti, ansatte og frivillige.  Det viktigste for kirken er det lokale arbeidet og det lokale 
engasjementet. Vi må som kirke være synlige og bidra i lokalsamfunnet på en positiv måte. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; Her er det mange utfordringer og mange muligheter. Det er gjort noen avklaringer, men det 
er fortsatt mange spørsmål som gjenstår. Jeg tror utfordringen de nærmeste årene er å beholde en 
samlet kirke som rommer et stort mangfold og favner bredt. Forholdet mellom staten og kirken 
endres, men vi må heller ikke glemme kommunene i denne sammenheng. Mange steder har man et 
veldig godt samarbeid mellom kommunen og den lokale kirken. Dette forholdet må ikke glemmes 
oppi stat/kirke-endringen. Jeg er opptatt av at vi må unngå en delt styringslinje i kirken slik vi har 
idag. Dette gjør mange saker vanskelig på det lokale plan. Det er mindre viktig hva man velger, bare 
man velger én linje. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? Hvis jeg skulle tatt stilling til dette
spørsmålet i dag ville jeg nok helle mot «ja». Samtidig tror jeg det er klokt å bruke tid på dette 
spørsmålet. Jeg håper inderlig ikke denne saken skal skape splid. Kirken er hele tiden i en utvikling. 
Synspunkter og oppfatninger endres over tid. For meg er kjerneverdiene i troen vår viktigere enn 
dette spørsmålet. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Jeg tror det er viktig at kirken
er opptatt av menneskeverdet. Dette er grunnleggende i kristendommen og vi ser at 
menneskeverdet kan være truet i noen sammenhenger. Endel holdninger i samfunnet er i utvikling 
og det er ikke alltid de går i en retning man syns noe om ut fra et kristent menneskesyn. Jeg tenker 
for eksempel på aktiv dødshjelp. Samtidig så bør kirken være varsom med å uttale seg bastant om 
endel politiske spørsmål. Det er ikke alltid det er så enkelt å vite hva som er riktig svar på et 
samfunnsspørsmål. Allikevel kan det være viktig å delta i debattene, være synlige også på den måten 
i samfunnet. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Den viktigste
verdien og kirkens "hovedprodukt" er at Jesus døde for oss, slik at vi kan gå fri. Vi trenger ikke gjøre 
det vanskeligere enn dette, tenker jeg. Samtidig så er ikke livet alltid så enkelt og her er det også 
viktig at vi i kirken snakker sant om hvordan livet er og kan være. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg        bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Matthew Phillip Monger 
Bostedsadresse 
Telefon 47261776 Epost monger@online.no 
Bostedssokn Drøbak og Frogn Sokn 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Stipendiat 2013 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Konsulent/Redaktør - Søndagsskolen Norge 2012 2013 
Bibeloversetter i Mali - Det Norske Misjonsselskap 2009 2012 
Master i semitisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo 2012 
Master i teologi ved Menighetsfakultetet 2009 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Leder for golf-konfirmanter - Ramens sokn 2007 2008 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Styremedlem - Wycliffe bibeloversttere 2014 - 
Sytremedlem - Den norske skolen i Mali 2011 2012 
Leder - Medarbeiderforeningen i NMS i Mali 2011 2012 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Familiens plass i kirken 
Kirken etter statskirketid 
Diakonia 
Kirken i samfunnet 
Trosopplæring 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn; Matthew Phillip Monger,  alder; 32 

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Jeg svarte ja til nominasjonen fordi jeg ønsker å bidra til kirkens mål om å være en 
inkluderende, levende og åpen folkekirke. Jeg er opptatt av at utsatte mennesker skal oppleve at 
kirken står på deres side og at de som lengter etter noe mer i livet skal finne et sted å være i kirken. 
Den norske kirkes rolle som folkekirke gir mange unike muligheter til å møte store deler av 
befolkningen på ulike måter, og i ulike faser i livet, noe som er uvurderlig i dagens samfunn. Jeg 
mener at disse møtene må tas vare på og at kirkens stilling som folkekirke må ivaretas. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette?  Nå som forholdet mellom staten og kirken forandres står kirken ovenfor både utfordringer og 
muligheter. Etter hvert som kirken gjøres selvstendig vil økonomiske spørsmål bli stadig mer 
pressende. Å finne en gode løsninger for organisering og finansiering av en folkekirke der ikke alle 
skal bli tvunget til å betale for tjenester mener jeg er en av de største utfordringen vi står ovenfor. 
Det er svært positivt at kirken kan markere seg i saker uten å være i statens skygge. En økende 
selvstendighet kan også føre til at flere tar eierskap i kirken, nettopp fordi den blir nødt til å stå på 
egne ben. I tillegg blir en uavhengig kirke lettere oppfattet som sin egen mester i tros- og 
lærespørsmål. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Av både teologiske, sosiale og
praktiske hensyn bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Kirken bør engasjere seg i
samfunnsspørsmål både lokalt og globalt. På lokalt plan bør menigheten engasjere seg i de sakene 
som er viktigst der menigheten er. Fattigdom, miljø og innvandring er saker som er relevante de alle 
fleste steder i Norge i dag, og kan møtes med konkrete tiltak i lokale menigheter. Internasjonalt er 
det mange måter kirken kan markere sin støtte til viktige saker som miljø og menneskerettigheter, 
ved både uttalelser, innsamling av midler til konkrete formål og gjennom bønn. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Jeg mener at
kirkens viktigste budskap i dag er at evangeliet ikke bare er noe som ligger i den fjerne fremtiden, 
men er relevant i dag. Bibelens budskap bør gi oss frimodighet til å prøve å forbedre den verden vi 
lever i. Videre kan kirken være med å formidle et håp om at det finnes noe godt både i mennesker og 
i verden som kan stå i mot det dystre bildet av verden som blir formidlet gjennom media. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 
Borg      bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Anne-Kari Skardhamar 
Bostedsadresse 
Telefon 90915947 Epost AnneKari.Skardhamar@hioa.no 
Bostedssokn Skedsmo 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling professor   2011 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
1972 cand. philol.: Norsk hv.fag, engelsk og kr.d. mellomfag (Årstall) (Årstall) 
2001 dr.art. i Nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo 
Lektor ved Jessheim, deretter ved Lillestrøm gymnas 1972 1983 
Høgskolelektor, så 1.amanuensis ved Høgskolen i Oslo 1983 2010 
Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 d.d. 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 
medlem av Skedsmo menighetsråd 2009 2011 
medlem av Skedsmo menighetsråd 2013 2015 
medlem avSkedsmo kirkelige fellesråd 2009 2011 
frivillig arb. med søndagsskole (tils.7 år) og kirkeforum 1989 d.d. 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 
Erfaring fra faglig org.arbeid og nordisk lærerutd. 1983 d.d. 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

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

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn; Anne-Kari Skardhamar, alder; 68 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Jeg har alltid vært kirkeaktiv, er engasjert i menighetsarbeid, har i to perioder vært 
medlem av Skedsmo menighetsråd og vil forsatt arbeide for kirken.  Er opptatt av trosopplæring, 
barne- og ungdomsarbeid og at kirken skal ha en sentral plass i lokal-og storsamfunn. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; Utvikling og drift av arbeidet med trosopplæring er både en utfordring og en mulighet når 
kirken selv har ansvaret for å formidle kristen tro og kunnskap til nye generasjoner. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Nei,kirkens oppgave er å styrke og
bevare ekteskapet mellom mann og kvinne og fremholde idealet om familie med MorFarBarn. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Miljøvern og diakonale
oppgaver i lokalsamfunnet og i nasjonal og internasjonal sammenheng. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Kristen tro og
forkynnelse av Guds kjærlighet og respekt for mennesker uansett bakgrunn og tro. Oppfordre til å 
praktisere medmenneskelighet og nestekjærlighet, støtte mennesker som er forfulgt for sin tros 
skyld. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
?????????? Navn Lasse Thorvaldsen

Bostedsadresse 
??????Gj dTelefon 46667154 Epost lathorv@onlineno 

Bostedssokn Gjerdrum og Heni 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Teologistudent 2010 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad, Det teologiske menighetsfakultet ??

??
(2016) 

Bachelorgrad??i??samfunssøkonomi??Universitetet??i??Oslo 2008 ??
??   

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Frivillig??leder??på??konfirmantleire??Gjerdrum??og??Heni??menighet 2004 ??

????Frivillig??leder??på??konfirmantleire??Skedsmo??menighet 2009 ??
????Medlem av ungdomsrådet i Borg bispedømme ??

??
2009 

   

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Frivillig??leder??på??barne??og??ungdomsleire??Acta??region??øst 2005 ??
????Frivillig leder og ulike styreverv, Ungdomskoret Keryx (Acta lokallag) ??

??
??
????        

Frivillig leder og ulike styreverv, Acta Skedsmokorset (Acta lokallag) ??
??

2013 
   

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Ungdomsarbeid 
Trosopplæring 
Misjon 
Etterfølgelse av Jesus 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Lasse Thorvaldsen, alder; 26 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Jeg er blitt spurt om å stille som kandidat og sagt meg villig fordi jeg tror jeg kan gjøre 
en god jobb. Jeg er engasjert i kirkespørsmål og ønsker å være med på å forme kirken. Jeg er spesielt 
opptatt av trosopplæring, ungdoms- og konfirmantarbeid, og misjon. Jeg vil at kirken skal være et 
sted der Jesus gjøres kjent og hvor man inviteres til et fellesskap i etterfølgelse av ham. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; Jeg tror den største utfordringen blir å nå ut like bredt som før, og å holde på de store 
kontaktpunktene mellom kirke og folk, som for eksempel de kirkelige handlingene og 
høytidsgudstjenestene. Det kan mange steder også bli en utfordring å være mer avhengig av lokalt 
engasjement. Jeg tror også det ligger store muligheter i at vi må være mer selvstendige og klare oss 
uten mange av privilegiene vi har hatt. Dette gjør det nødvendig med et større lokalt engasjement, 
frivillighet og et klokt lederskap, og at vi begynner å bygge kirke «nedenfra». Kirken har aldri hatt 
noen annen grunnmur enn Jesus, så jeg ser ikke på dette endrede forholdet som noen eksistensiell 
utfordring. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Det er veldig utfordrende at vi har så
ulike syn på dette i kirka, og det er spesielt utfordrende fordi det både berører det dypt personlige og 
det som har med kristen lære og etikk å gjøre. Jeg ønsker en kirke som er åpen for alle som vil inn, og 
at alle som kommer blir godt tatt i mot som den de er. Likevel mener jeg ikke at vi har sett gode nok 
grunner til å endre på den klassiske læren om ekteskapet. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Generelt mener jeg det er
riktig av kirken å engasjere seg i samfunnsspørsmål når «tunge» stemmer i samfunnet, politiske 
avgjørelser eller lignende, tydelig kommer i konflikt med kristen etikk. Vi må gjerne ta klare 
standpunkt, men samtidig passe oss slik at vi ikke blir partipolitiske eller for detaljorienterte og 
perifere. Jeg synes det er spesielt viktig at kirken engasjerer seg for de svake, fattige og de som ofte 
faller utenfor i samfunnet. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Guds kjærlighet til
alle mennesker, frelsen i Jesus Kristus, rettferdighet, menneskeverdets ukrenkelighet og 
barmhjertighet og omsorg for sin neste. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg      bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Anne Brun Andersen 
Bostedsadresse 
Telefon 48174056 Epost anbuodanålfakrøllonline.no 
Bostedssokn Kråkerøy 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling pensjonert lærer (2014 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 
Lærerprøva 1970 
årsenhet norsk 1971 
kristendom grunnfag 1984 
2. avdeling spes.ped. leksologi 2002 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 
medlem Kråkerøy menighetsråd 2005 dd 
medlem Borg bispedømmeråd 2012 dd 
redaktør  Kråkerøy menighetsblad 1999 2004 
medlem  gudstjenesteutvalget i Kåkerøy 2012 dd 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

(Inntil 60 tegn) (Årstall) (Årstall) 
medlem Fredrikstad eldreråd 2007 dd 
Plasstillitsvalgt utdanningsforb Glemmen vgs 1996 1999 
Vararepresentant Fredrikstad bystyre 2011 dd 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

(Inntil 30 tegn) 
gudstjenesteliv 
trosopplæring 
diakoni 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn Anne Brun Andersen, alder 65 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker? Jeg synes jeg har fått et godt innblikk i bispedømmet etter 3år i bdr, og vil 
bruke denne kunnskapen.  Min hjertesaker er å bringe evangeliet videre til nye generasjoner. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge
av dette? Mulighetene ligger i å være herre i eget hus. Utfordringene er å finne gode 
løsninger som skaper samhold. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?  Nei

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? Kirken må engasjere seg i
fattigdomsspårsmål og miljøvern/bærekraftig utvikling 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Guds 
kjærlighet i Jesus Kristus 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Espen Robsahm Kjørven Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Espen Robsahm Kjørven 
Bostedsadresse 
Telefon 41577267 Epost tjorventjorven@gmail.com 
Bostedssokn Nedre Romerike 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Student 2009 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Teologistudent, menighetsfakultetet 2009 2015 
Diakonvikar og trosopplæringsmedarbeider i Fjellhamar menighet 2014 2015 
Kateketvikar i Østre Aker kirke 2011 2012 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Fast medlem i Borg ungdomsråd, de siste 3 årene som leder 2011 2015 
Fast medlem i Fjellhamar menighetsråd 2009 2015 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

(Inntil 60 tegn) Årstall?? Årstall?? 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

At kirkens hovedansvar er god og ekte trosformidling til mennesker i alle aldre 
At kirken oppleves som relevant og nær for alle mennesker, også de som lett faller utenfor 
At det satses på barn og unge, og at disse opplever å være en del av kirkens «nåtid», og ikke bare kirkens «fremtid» 
At kirken våger å ta stilling i alvorlige samfunnsdebatter. Også der hvor vi må stå for de «kjipe» tingene. 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn; Espen Robsahm Kjørven, alder; 27 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker? Min største hjertesak er å vekke og styrke engasjementet og deltakelsen blant de unge i 
bispedømmet. Jeg ønsker at kirken skal oppleves relevant for alle som kommer til den, og håper at 
særlig blant kirkens unge skal det oppleves at de er kirkens NÅTID, og ikke "bare" kirkens FREMTID. 
Jeg brenner også veldig for alt av kirkens arbeid rettet mot de som har falt utenom samfunnets 
vanlige rammer. Det kan være på grunn av sykdom, dårlige valg i livet eller andre årsaker. Mer enn 
«best på sorg», men best på all ivaretakelse av mennesker med behov for det. Jeg håper at min 
erfaring fra menighetsråd og Ungdomsråd gir meg et godt erfaringsgrunnlag som vil komme 
bispedømmerådet og dets arbeid til gode. Jeg har lenge hatt lyst til å stille, og takket  ja med en gang 
jeg ble spurt! 
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? Jeg ser positivt på at kirken blir mer selvstendig og løsrives fra staten. Dette medfører 
riktignok mange utfordringer i forhold til omlegginger, og jeg ser dermed primært økonomisk 
problematikk knyttet til omstruktureringen i sin nåværende fase. At flere byråkratiske funksjoner 
staten tidligere tok seg av nå faller på kirken å ordne selv etter beste evne vil ta tid og trening, og vil 
ikke minst koste en god del penger. Forøvrig mener jeg at den største utfordringen kirken vil ha 
fremover er å vise at den er tilliten verdig når vi beholder status som "folkekirke" samtidig som 
Staten slipper grepet. Vi må vise vilje og evne til å prøve å stå på egne ben. Og jeg ønsker virkelig å 
være med og jobbe for at dette er noe vi kan få til. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? Dette er et stort og vanskelig spørsmål
som inneholder store spørsmål om hvordan Bibelen skal leses, og i så fall hvilken autoritet den kan 
tillegges. Det inneholder også viktige spørsmål knyttet til det å være menneske, og som sådan å være 
skapt og elsket. Selv om det finnes mange kloke tanker om hvordan Bibelen kan leses dithen at den 
støtter opp under å kunne leve ut sin homofile legning, så føler jeg ikke at noen av disse klart å 
«løse» problemet som noen av Bibelens tekster setter opp. Dermed blir det for meg vanskelig å se 
bort fra disse tekstene, særlig når jeg skal vurdere mitt helhetlige syn. Selv om det å gå imot 
likekjønnet vigsel byr på store medmenneskelige problemer, særlig hva det angår å føle seg sett og 
elsket som hele seg, så ser jeg ikke hvordan jeg kan gå inn for dette på det nåværende tidspunkt. Det 
er leit og tungt, men alternativet ville føltes galt, hvor grusomt det enn er å høre meg selv si det. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Kirken har et ansvar for å
forvalte, men også å leve ut Jesu og Bibelens ord til alle tider, også i dag. Jesu ord om å «ta vare på 
mine minste» gjelder like mye i dag som for 2000 år siden. I saker som dreier seg om viktige saker 
som menneskeverd og miljø er det viktig at kirkens stemme får lyde, ikke bare fra prekestolen men 
også ute i samfunnet ellers; både på gata og i nyhetene. 
Samtidig må kirken være bevisst sitt ansvar, og ikke gå alt for spisst ut i saker som er mer 
kompliserte, som om vi trenger en ny Arbeidsmiljølov eller hva navnet på skolens religionstimer 
burde være. Kirken må likevel tørre å ha en stemme, og ikke være redd for å stå på de svakestes side. 
Også de gangene det svir litt. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Det første og
viktigste er at mennesker er skapt, elsket og frelst. Det er dog også viktig å fremholde evangeliets 
budskap om en verden der synden fortsatt rår, og viktigheten av å henvende oss til Gud for hjelp, 
støtte og trøst. At som kristne har vi et ansvar for hverandre og for jorda vår. At misjonsbefalingen 
gjelder like sterkt i dag som den har gjort før. I dagens samfunn vil jeg umiddelbart kjenne på et 
ønske om å kunne formidle til mennesker at de er gode nok som de er. At de trenger ikke ny bil, ny 
kjæreste eller ny kropp. De trenger ikke være "den beste utgaven av seg selv" eller supermamma 
eller suksess-pappa. De er gode nok. De har ALLTID vært gode nok. Den beste versjonen av oss selv er 
vi i gjenskinnet av Jesu blikk.   At det er lov til å bry seg. Også om seg selv. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg        bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Håkon Andersen 
Bostedsadresse 
Telefon 92207260 Epost hakon.andersen@aas.vgs.no 
Bostedssokn Ås 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Lektor 2002 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Musikkvitenskap, hovedfag med vekt på Bach (Årstall) (Årstall) 
Kristendom, mellomfag fra MF 
Matematikk, grunnfag ++ 
Fysikk, grunnfag 
Ped 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Ekholt menighetsråd, to siste år som leder 1998 2001 
Voksenleder i ungdomskor og konfirmantarbeid på 90-tallet 
Styremedlem i Ås kirkeforum/-akademi sitste 10 år 
Diverse vikariater som kirketjener og organist siste 20 år 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Tillitsvalgt for Norsk lektorlag på Ås vgs 2008 2015 
Delegat til landsmøtet i Norsk lektorlag flere ganger 
Diverse styreoppgaver (borettslag, kor, korps) 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

(Inntil 30 tegn) 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn; Håkon Andersen, alder; 39 

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Jeg har gått til gudstjeneste i Den norske kirke siden jeg sluttet på søndagsskole 11 år 
gammel, og jeg har vært opptatt av kirkens utvikling nesten like lenge.  
Mine synspunkter nedenfor er nok mer konservative enn gjennomsnittsmedlemmet av Den norske 
kirke samtidig som jeg er mer liberal enn deler av misjonsfolket. Kanskje jeg likevel kan være et 
bidrag til meningsbredden i Den norske kirkes demokrati?  
Jeg har en brukbar evne til å lese saksdokumenter (også tall!), følge med på møter og vite hva jeg 
stemmer over. 
De fromme hjertesakene er nevnt nedenfor i punkt 4 og 5. 
Mer kortsiktig er jeg opptatt av at Den norske kirke finner en god måte å organisere 
arbeidsgiveransvaret på. Som akademiker og lektor har jeg adskillig sympati for prestenes 
profesjonskamp. Samtidig har jeg nok arbeidserfaring som kirketjener- og organistvikar til ikke å ha 
illusjoner om harmoni i arbeidsfellesskapet uten god struktur. 
Ellers brenner jeg for å få reparert de verste skadene av liturgireformen. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette?; Mitt utgangspunkt er at kirken ikke skal være underlagt en sekulær statsmakt. Jeg tror og 
håper at full løsrivelse fra staten vil styrke Den norske kirkes selvforståelse. Det vil bli en meget stor 
oppgave å opprettholde kirkens nærvær for befolkningen i hele Norge. Den største utfordringen for 
Den norske kirke fremover er å beholde og utvikle det menighetsbyggende arbeidet i 
lokalmenighetene: søndagsskole, annet barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, korsang og misjon. 
De sentrale kirkelige institusjoner må se seg selv som alles tjener, ikke et mål i seg selv. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn?; Jeg klarer ikke å forestille meg kirkelig
vigsel uten at det blir lest fra 1 Mos 2,24 og Matt 19,4-6, og dermed mener jeg at et par må bestå av 
en mann og en kvinne for å inngå ekteskap i kristen, bibelsk forstand. (Jeg hører med til dem som 
støttet partnerskapsloven. Her er en mulig skisse for hvordan jeg vil resonnere videre hvis jeg får et 
tillitsverv: Om nødvendig sier Den norske kirke fra seg vigselsretten. Kirkelige embeter og tjenester er 
mulig for personer i forpliktende parforhold ("ekteskap" i sekulær forstand). Kirkelig forbønn kan 
også være mulig, men ikke med samme ordlyd som for ekteskap (av mann og kvinne).) 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Kirken skal være mer opptatt
at det evige enn av det timelige. Kirkens medlemmer skal forvalte skaperverket, og bruke sine 
talenter og nådegaver til beste for nesten. Vår tids nyhetsstrøm og informasjonstilgang forsterker 
vårt globale ansvar, f. eks. for miljøvern, men også for å se hvordan kristne minoriteter i mange deler 
av verden blir forfulgt. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Kirken skal
forkynne Guds evangelium om frelsen i Jesus Kristus, og vi skal elske vår neste som oss selv. Også i 
dag må det være spesielt viktig at kirken peker på Jesu eksempel og hans lære. Bergprekenen er det 
mest radikale "verdidokument" som noen gang er skrevet. Saligprisningene er nok pensum for flere 
bispedømmerådsperioder. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg  bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Håkon A. Løe 
Bostedsadresse 
Telefon 48201515 Epost hakon_loe@yahoo.com 
Bostedssokn Hovin 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Markedsanalytiker 2011 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

CEMS MIM (Master in International Management) 1999 1999 
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole(NHH) 1995 1999 
Cand. mag. fra UiO: statsvitenskap, fransk og psykologi 1993 2000 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Leder i orgelkomiten i Jessheim kirke 2015 dd 
Medlem og nestleder Ullensaker kirkelige fellesråd 2007 2011 
Nestleder og leder i Hovin menighetsråd 2007 2011 
Medlem Eidsberg kirkelige fellesråd, nestleder i Trømborg mr 2001 2002 
Leder Navigatørene NHH 1996 1997 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Medlem i FAU Døli skole og KFU Ullensaker 2014 dd 
Medlem og nestleder i FAU Jessheim barnehage 2010 dd 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Trosopplæringsarbeidet 
Kirke – skolesamarbeid 
Kirkemusikk 
Gudstjenesteliv 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn; Håkon Andreas Løe, alder; 42 

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; I flere sammenhenger har jeg opplevd at økonomers kompetanse i styrende organer 
har vært sterkt etterspurt. Med min kompetanse og erfaring tror jeg at jeg kan gi verdifulle bidrag i 
disse to organene. Dette var avgjørende for at jeg svarte ja da jeg ble spurt om å stille som kandidat.  
I studietiden på Norges Handelshøyskole ble vi som medlemmer av det kristne fellesskapet der 
oppfordret til å stille vår kompetanse til rådighet for styrende organer i kirken. Det har jeg gjort ved 
flere anledninger tidligere. Tilbakemeldingene jeg har fått har ført til at jeg igjen stiller meg til 
rådighet.For meg er det viktig at styrende organer har tilstrekkelig bred kompetanse.  Det er naturlig 
for meg å ha spesielt fokus på økonomi og organisering. Dette er sentrale områder i enhver 
organisasjon. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; Skillet mellom kirke og stat gir kirken større frihet, både formelt og reelt. Dette er i seg selv 
en viktig mulighet. Jeg tenker at denne friheten må forvaltes med omhu slik at kirkens egenart 
ivaretas som en åpen og inkluderende folkekirke. Samtidig er det viktig for kirken å opprettholde 
tillitt og troverdighet i samfunnet for øvrig. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Hvis kirken skal være en folkekirke,
regner jeg med at dette vil bli resultatet på sikt.  Vi må imidlertid ha respekt for at dette er et 
avgjørende verdispørsmål for mange. På kort og mellomlang sikt forventer jeg at det vil være to ulike 
og motstridende syn på dette. Det er derfor viktig å se på hvordan kirken her kan legge til rette for at 
ulike syn kan eksistere side om side.  Kirken har klart å leve med motstridende syn i verdispørsmål 
tidligere og det er derfor realistisk at dette kan skje i denne saken også. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Vern om de svake i samfunnet.
Dette gjelder både i Norge, men også internasjonalt. De svake trenger noen som kan stå opp for seg 
og tale deres sak. Vi kan ikke forvente at selv vil klare å gjøre det til enhver tid.Miljøvern er et annet 
sentralt samfunnsspørsmål jeg mener kirken må engasjere seg sterkt i. Miljøvern handler om 
forvaltning av fellesressurser til gode for alle. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Nestekjærlighet
eller diakoni er viktig fordi det handler om å ta vare på hverandre uavhengig av livssituasjon og 
bakgrunn. Det er viktig å ta vare på og bringe videre kristendommens grunnverdier. Opplæring i 
kristendommen for nye generasjoner er derfor av stor verdi. Det er behov for at kristendommens 
grunnverdier kan få komme uttrykk i handlinger og holdninger i samfunnet. Trosopplæringsreformen 
er her sentral. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Knut Arild Nupen 
Bostedsadresse 
Telefon 48191866 Epost kanupen@gmail.com 
Bostedssokn Sørum 
Kjønn K ▢  M ☒ (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Produkt- og plattformansvarlig, Canal Digital Kabel-TV 2011 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer  velg de mest relevante) Fra Til 
Grunnfag i kristendomskunnskap, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo 2000 2000 
Grunnfag i u-landsstudier, Høgskolen i Oslo 1996 1997 
Fagemne i Livssyn og Etikk, Universitetet i Oslo 1997 1997 
Grunnfag og mellomfagstillegg i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 1995 1996 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer  velg de mest relevante) Fra Til 
Frivillig medarbeider, korleder, Frogner Menighet 2012 dd 
Frivillig medarbeider, korleder, Ellingsrud Menighet 2008 2010 
Frivillig medarbeider, korleder og lovsangsleder, Fjellhamar Menighet 2004 2006 
Lønnet ungdomsarbeider, Furuset Menighet 1994 1997 
Diverse styreverv, inkludert styreleder og bandleder i Ungdomskoret Message i Sykkylven 1989 1994 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer  velg de mest relevante) Fra Til 

Nestleder, Frogner Normisjon 2012 dd 

Styrerepresentant og medstifter, Anton Nilsens Vel (Lokal Velforening) 2011 dd 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Kirkens lokale tilstedeværelse 

Trosopplæringsreformen 

Musikalsk og diakonalt barne/ungdomsarbeid 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 

Åpen og inkluderende kirke 



Navn; Knut Arild Nupen, alder; 40 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Jeg har en tro på at kirken gjør en forskjell for individer og for lokalmiljøet i den enkelte 
menighet. Jeg takket ja fordi jeg ønsker å være med på å påvirke hvordan bispedømmerådet og 
Kirkemøtet setter vilkårene for den enkelte  menighets arbeid. Mine hjertesaker er musikalsk og 
diakonalt arbeid rettet mot barn og unge i lokalmiljøet. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; En løsere kobling mellom stat og kirke vil gjøre kirken friere til å fatte vedtak som ikke er 
diktert fra departementet eller indirekte regulert ved øremerking i budsjettene. Med denne friheten 
følger det imidlertid et minst like stort ansvar, og det vil kunne være en utfordring for Kirkemøtet og 
andre organer i kirken å skape kontinuitet i prosjekter og satsninger som for eksempel 
trosopplæringsreformen uten en slik forankring fra departementet. I videre konsekvens forutsetter 
en slik frihet et større lokalt engasjement i den enkelte menighet. Dette engasjementet vil kunne 
skape en tydeligere tilstedeværelse fra menigheten i lokalsamfunnet. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Ja.

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Kirken bør engasjere seg i
bekjempelse av fattigdom nasjonalt og internasjonalt. Kirken bør også bruke sin tilstedeværelse til å 
skape et engasjement hos sine medlemmer for alle mennesker rundt seg, både innenfor egen 
menighet og utenfor.Kirken bør i tillegg engasjere seg for en bærekraftig forvaltning av jordens 
ressurser for å sikre et livsgrunnlag også for fremtidige generasjoner 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Kirken må bli
flinkere til å formidle menneskeverdet, selve verdien av å være menneske - både som individ og som 
del av Guds skaperverk. Kirken må formidle styrken og verdien i små og store fellesskap, fra små 
familier til den verdensomspennende kirke. Fellesskapets verdi er utfordret i dagens Norge, og kirken 
kan ha en nøkkelrolle i å formidle viktigheten av å stå sammen om noe.For kirken er det dessuten 
spesielt viktig å formidle Guds tilstedeværelse i alle livssituasjoner. 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 

Borg        bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Marit Torp 
Bostedsadresse 
Telefon 995 88 213 Epost mato13@online.no 
Bostedssokn Kråkerøy 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Pensjonert rektor (Årstall) 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Halden Lærerhøgskole 1967 1969 
Spesialpedagogikk og nordisk -   begge grunnfag 1981 1984 
Migrasjonspedagogikk grunnfag og mediekunnskap halvt år 1985 1987 
Arbeidslederskolen NKI 1989 1992 
BI handelshøgskolen , ledelse,master 2009 2010 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Kråkerøy Menighetsråd 1982) 1985 
Prostirådet, Borg Bispedømme 1986 1993 
Borg Bispedømmeråd 1990 1998 
Komiteleder på Kirkemøtet 2 år 1994 1995 
Varamedlem til Mellomkirkelig Råd og Norges Kristne Råd 1994 1998 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Fylkestinget og fylkesutvalg i Østfold 1988 1999 
Kulturutvalget i Østfold Fylkeskommune 1988 1995 
Medlem i styret for Østfold NRK 1992 2004 
Ys Men International, Norgesleder og Arealeder, tidsrom 2004 2011 
Verv, vennskap Guatemala, tidsrom 1992 2015 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

Kvinners deltakelse 
Barns opplæring 
Religionsdialog 
Evangeliets verdier 
Åpenhet og toleranse 

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn Marit Torp, alder 67 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker? Jeg har svart ja på spørsmålet utfra min alminnelig interesse for kirken. Har opp 
gjennom årene hatt en rekke verv innenfor kirken på ulike plan. Hjertesaker har for meg vært å støtte 
kvinners deltakelse på alle nivåer og barns opplæring, samt å utvikle religionsdialog mellom ulike 
trosretninger. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? Mulighetene ligger i et større lokalt engasjement og initiativ. Utfordringene er at Staten ikke 
lenger bidrar i samme økonomiske grad som tidligere, og at ansvaret i høyere grad hviler på kirkens 
medlemmer. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? Det er fortsatt en åpen diskusjon opp på
høyeste plan i kirken om dette skal tilbys. Det er et vanskelig spørsmål generelt, men jeg synes at alle 
muligheter må være åpne i fremtiden gjennom den drøfting som må fortsette inntil dette spørsmål er 
avklart. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? I et flerkulturelt samfunn er det
viktig at kirken er i stand til å skape fellesarenaer og utvikle dialog med andre kirkesamfunn, samtidig 
som den skal ta vare på sin egen identitet. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Det er evangeliets
verdier : omsorg, kjærlighet, inkludering, respekt og toleranse 



Skjema for presentasjon av kandidater valg av bispedømmeråd/Kirkemøte 
Borg        bispedømme. 

Fødselsdato 
Navn Ida Marie Nielsen 
Bostedsadresse 
Telefon 47647087 Epost idamarie1981@gmail.com 
Bostedssokn Strømmen 
Kjønn K M (kryss av) 

Fra 
Nåværende stilling Helsesøsterstudent 2014 

Yrke/Utdanning (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Helsesøsterutdanning, Høyskolen Diakonova 2014 2016 
Vikar for menighetspedagog, Skedsmo menighet 2014 2014 
Sykepleier, Akershus Universitetssykehus 2011 2013 
Sykepleierutdanning, Diakonhjemmet Høgskole 2007 2010 
Vikar for kateket, Hornindal prestegjeld 2002 2004 

Kirkelige verv (Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 
Borg bispedømmeråd. 2012 2015 
Gudstjenesteutvalget, Strømmen og Skjetten menighet 2012 2012 
Strategiutvalget for ungdomsarbeidet, Ås menighet 2006 2007 
Ungdomsrådet, Ås menighet 1998 2001 

Offisielle og andre 
verv 

(Inntil 5 oppføringer - velg de mest relevante) Fra Til 

Fagutvalg for Ung Helse, Norges KFUK-KFUM 2014 
Styreleder Ås kirkekor 2011 2012 
Verneombud på sengepost 2011 2011 
Ledertreningsutvalget, Norges KFUK-KFUM 2010 2014 
Tillitsvalgt for stab 2004 2005 

Satningsområder (Områder i kirkens liv og planer kandidaten er særlig opptatt av. 
Inntil 5 kandidaten vil prioritere høyest) 

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

I tillegg til dette skjemaet som legges ved når kandidatforslag sendes inn, vil kandidatens syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål bli innhentet. Skjema med slike spørsmål blir sendt til de aktuelle kandidatene. 
 

Skjema 2.2.5: Skjema for presentasjon av kandidater (BDR) – bokmål 



Navn Ida Marie Nielsen, alder 34 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?  
Jeg har vært med i bispedømmerådet i nåværende valgperiode, og deltatt på Kirkemøtet ved to 
anledninger.  Da menighetsrådet der jeg bor spurte om de kunne nominere meg, takket jeg ja fordi 
jeg ønsker å bidra videre i beslutningene som skal tas de kommende årene, om hvordan vi skal 
forme fremtidens kirke. Flere prosesser er allerede i gang for at kirken skal bli mer løsrevet fra staten.  
Jeg ønsker å fortsatt være en aktiv deltaker i prosessene som ligger foran.  
Mine hjertesaker: Trosopplæring og ledertrening i kirkens ungdomsarbeid.  
Global rettferdighet og solidaritet, forvaltning av skaperverket. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette? 
 Nyorganisering av kirken. Kirken får bestemme selv og skal ta gode beslutninger som tjener kirken. 
Når beslutninger skal tas, må det skje gjennom åpne og demokratiske prosesser. Nominasjon til 
valgene må være så brede at medlemmer av kirken opplever seg representert gjennom 
kandidatlistene. Kirken skal være en åpen og inkluderende folkekirke.  Vi må unngå at det oppstår et 
A- og B-lag blant medlemmene, alle medlemmer er likeverdige.  

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?  Ja.

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Kirken skal engasjere seg i spørsmål som dreier seg om forvaltning av skaperverket, miljø, 
menneskeverd og menneskerettigheter. Som kirke har vi et ansvar for å tale de sårbare og utsattes 
sak. Vi må knytte oss til, og samarbeide med andre som har kompetanse og erfaring på disse 
områdene. Kirken skal ha en tydelig stemme for at sosiale og økonomiske forskjeller blir mer utjevnet. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kirken skal formidle fellesskapet vi har i Kristus, nestekjærlighet, samt rettferdighet og solidaritet på 
tvers av landegrenser. Menneskeverdet er noe kirken må sette særlig fokus på. Alle mennesker som 
ønsker det, skal inkluderes i kirkens fellesskap.  Kirken må formidle at alle er like mye verdt 
uavhengig av funksjon, kjønn, seksuell legning, hudfarge m.m.  



Navn Robin andre Karlstad, alder 21 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker? 
Ungdommen 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som
følge av dette?  
Utfordringene blir å komme ut til mennesker med budskap. Mennesker bruker mindre tid og krefter på 
kirken. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn?
Ja, det synes jeg 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Ungdommen og hvordan samfunnet utvikler seg. Bruke mer penger på ungdommen. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kristendommen, menneskesyn og dagens samfunn 



Borg



Navn; Kirsti Frøshaug, alder; 64 

1. Hvorfor har du svart ja til å  være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine
hjertesaker?; Jeg har sittet en periode tidligere og opplevde dette som meningsfullt. Jeg hadde også 
en opplevelse av å ha en reel innflytelse f.ek. på saker som angår mitt  område av bispedømmet. Jeg 
er glad i denne kirken og vil gjerne være med å forme dens fremtid. Min hjertesak er vel at den som 
kommer til kirken skal få et møte med Jesus. Det må vi legge til rette for. 

2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av
dette? ; Mulighetene ligger i at kirken får en friere stilling til å utforme sin profil på egne premisser. 
Utfordringen er at det er så mange meninger innad om hva det skal bety. 

3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for  to av samme kjønn? ; Min mening er at ekteskapet er en god
juridisk samfunnsordning som Gud ønsker og velsigner. Derfor bør alle gifte seg. Og det skal det 
offentlige samfunnet ta seg av. Den som ønsker forbønn eller velsignelse over sitt parforhold kan så 
be om det. I kirken, på bedehuset osv. Kirken bør mao gi fra seg vigselsretten. 

4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Alle disse sakene må måles på
grunntanken om å ta vare på det Gud har skapt. Og da må man av og til også ta stilling i spørsmål 
som kan virke politiske fordi de regulerer forholdet mellom menneskene og mellom menneskene og 
naturen osv. 

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Jeg reagerer på
utformingen av spørsmålet. Spørsmålet er :hva er det viktig at Guds kirke på jord formidler til 
verden? Og det er etter min mening å vise hvem Skaperen er ved å peke på Jesus. Får man øye på 
Jesus får man også øye på hvilke verdier kirken skal stå for. 




