
Solveig Fiske        Biskop emerita 
 
 
 
Født:  26. oktober 1952, Frei på Nordmøre 
Familie: Gift med Guttorm Eidslott, tre barn og 
fire barnebarn 
 
Utnevnt til biskop i 2006 
 
Solveig Fiske ble ordinert til prest i januar 1982 
17. desember 2006 ble hun vigslet til biskop i 
Hamar bispedømme. 
  
 

Arbeid og utdanning 
 

• Teologisk embetseksamen ved Det teologiske menighetsfakultet 1980 

• Praktisk teologisk eksamen ved Det teologiske menighetsfakultet 1981 

• Ordinert til prest i Frei kirke i januar 1982 

• Engasjement som konsulent i Kirkerådet, med ansvar for kjønn og likestilling 1981 

• Residerende kapellan i Elverum 1982-1994 

• 1-årig utdanning i familierådgivning. Kirkens familierådgivning. 1986-87 

• Deltatt på ABV i Hamar, skrevet oppgave med tema ”Fleire roller i 
veiledningen”. Godkjent veileder. 1990 

• Tildelt statens reisestipend for prester, brukt i 1992 til å arbeide med tema «Å være prest i 1990-
årene». 1990 

• Oppnevnt som megler etter den nye ekteskapsloven. Flere kurs i foreldremekling. 1993 

• Sokneprest i Løten 1994-2005 

• Lederutviklingskurs for kvinner ved Det praktisk teologiske seminar 1996/97 

• Fullført videreutdanning i veiledning ved Det praktisk teologiske seminar 2004 

• Engasjement som personalsjef ved Hamar bispedømmekontor 2005-2006 

• Utnevnt til biskop i Hamar bispedømme i statsråd 13. oktober 2006, og vigslet til biskop 17. 
desember. 

• Avsluttet tjeneste 31. oktober 2022, ved oppnådd aldersgrense 70 år 
 

Kirkelige verv 

• Medlem i Hamar stiftsstyre av Den norske kirkes presteforening 1984-1988 

• Varamedlem i Hamar bispedømmeråd 1986-1990, møtte fast fra høsten 1987. 

• Varamedlem i Hamar bispedømmeråd 1990-1994. Møtte fast fra 1992. Nestleder siste året. 

• Medlem i Hamar stiftsstyre av Den norske kirkes presteforening 1984-1988 

• Fast medlem i menighetsråd, Elverum og Løten, samt Løten kirkelige fellesråd 1982-2005 

• Medlem i Fellesrådet av evangeliske kirkesamfunn, senere Norges Kristne Råd 1986-2002 

• Det økumeniske tiåret "Kirker i solidaritet med kvinner" - "Local woman" i KV-teamet som 
besøkte Norge og Island, og ved tiårets avslutning besøkte Zimbabwe. 1995 

• Leder for Hamar bispedømmes bidrag til "Kvinner Viser Vei" og deres konferanse på Hamar. 1999 

• Leder for Norsk kvinnelig teologiforening 1998-2002 

• Utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. juli 1999 som leverte utredningen «… til et åpent 
liv i tro og tillit», om dåpsopplæring i Den norske kirke. 1999-2000 



• Deltatt i økumenisk arbeid gjennom det økumeniske tiåret – Kirker i solidaritet med kvinner – 
Local woman, i KV-teamet som besøkte Norge og Island, og ved tiårets avslutning da hun besøkte 
Zimbabwe. Medlem av den norske delegasjonen ved pastoralkonferanse om Great Lakes i Afrika. 
2003, 2004, 2007, 2008, 2013 og 2014, og har vært aktiv i Nordisk økumenisk kvinnekonferanse. 

• Styreleder ved Elverum folkehøgskole 2003-2007 

• Styreleder i Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 2004-2017. (Senere omdøpt til 
VAKE – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep). 

• Leder i styringsgruppen for Veien til Prestetjeneste 2014-2022 (STVTP). Oppnevnt av Bispemøtet 

• Medlem i fakultetsstyret ved Det teologisk fakultet 2017-2022.  

• Den norske kirkes representant i styringsgruppen for kampanjen «Stopp vold mot kvinner» 2012-
2022. 

• Medlem i Bispemøtets arbeidsutvalg 2017-2019 

• Bispemøtets representant i styret for Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo 
(2011-2016). For øvrig styremedlem kontinuerlig siden 1998. Nestleder i flere år, leder 2014-
2016. 

• Bispemøtets representant i Samarbeidsrådet for overgrepsproblematikk. 2014-2021 
 

Skriftlige arbeider 

• Bidragsyter i Regnbuebroen. Tapir 1986 

• Medforfatter i «Et liv er endt». Forfattere: Lars Johan Danbolt, Solveig Fiske, Sevat Lappegard. 
Verbum 1992 

• Fast bidragsyter til kirkesiden i Nationen i 1996/1997. 

• Medforfatter i festskriftet «Løten kirke gjennom 800 år», utgitt ved Løten kirkes 800-årsjubileum 
i 2000. 

• Bidragsyter i boken «En verdig alderdom – omsorg ved livets slutt» med kapittelet «Sjelesorg i 
møte med sårbare gamle», Fagbokforlaget 2014 

• Bidragsyter i boken «Hamar bispedømme i 150 år - 1864-2014» med kapittelet «Hamar 
bispedømmes betydning for kvinners prestetjeneste i Den norske kirke». Redaktører Knut 
Andresen og Arne bakken. Hamar bispedømme 2014. 

• Boken «Vær hilset, Maria», ført i pennen av Elisabeth Thorsen. 2022 
 

Priser og utmerkelser 

• 2016: Fagforbundet Hedmarks likestillingspris til Hamar bispedømme v/biskop Solveig Fiske 

• 2021: Hamar dialekt- og mållag si utmerking «Målblomen» for å «vere eit førebilete når det gjeld 
bruk av nynorsk i tenesta og privat». 

 


