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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkemøtet KM 2.14/06

Saksorientering 

 

Oppnevning av medlemmer til Kirkens Nødhjelps 
representantskap 2007-2011 

 
Ifølge statuttene til Kirkens Nødhjelp (KN), §4, skal Den norske kirke være representert i 
KNs Representantskap med 1 medlem fra hvert bispedømmeråd og med 7 medlemmer 
valgt av Kirkemøtet. For alle oppnevnes personlig vararepresentant. 
 
Mellomkirkelig råd nominerer de 7 medlemmene med personlige vararepresentanter til 
oppnevning på Kirkemøtet. Blant de 7 skal det være en ungdomsrepresentant med vara, en 
samisk representant med vara og en biskop med domprosten i samme bispedømme som 
vara. 
 
Det er også ønskelig at MKRs leder med et medlem i MKR og MKRs generalsekretær 
med MKRs ass. generalsekretær som vara representerer Dnk i KNs Representantskap. 
 
Funksjonstiden er fra Representantskapsmøtet 2007 fram til Representantskapsmøtet i 
2011. 
 
Det er Mellomkirkelig råd som fremmer forslag overfor Kirkemøtet på medlemmer.  

 
 

Mellomkirkelig råds anbefaling 
Mellomkirkelig råd foreslår overfor Kirkemøtet følgende representasjon i Kirkens 
Nødhjelps Representantskap for perioden fra representantskapsmøtet 2007 fram til 
representantskapsmøtet i 2011: 
 

Medlem  Personlig varamedlem 
MKRs leder Et medlem av MKR 
MKRs generalsekretær (ny) MKRs ass. generalsekretær (ny) 
Sissel Hodne Steen (gjenvalg) Arne Kjell Raustøl (gjenvalg) 
Ronald Urheim (gjenvalg) John Erland Boine (samiske 

representanter) (gjenvalg) 
Gunnhild Hermstad (ny) Arnstein Hardang 

(ungdomsrepresentanter) (ny) 
En biskop Domprosten 

Stig Lægdene (gjenvalg) Vigdis Larsen (ny) 
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Presentasjon av kandidatene til Kirkens Nødhjelps representantskap 
 
Medlem  Personlig varamedlem 
Sissel Hodne Steen 
Avdelingsdirektør i Avdeling for 
Sosial utvikling i Norad. Tidligere 
leder av og seniorkonsulent i Senter 
for Helse og Sosial utvikling - et 
ressurssenter innen global helse og 
sosiale spørsmål knyttet til utvikling 
og utviklingssamarbeid. Arbeidet før 
ved Diakonhjemmets Internasjonale 
Senter og i Norsk Misjonsråds 
Bistandsnemnd. Tidligere misjonær 
utsendt for Det Norske Misjonsselskap 
til Brasil hvor hun arbeidet i den 
brasilianske lutherske kirken med 
urfolk.  
Har sittet i Nemnd for økumenikk og 
misjon, i Rådet for Operasjon 
Dagsverk og en periode i Vestre Aker 
menighetsråd. 
  

Arne Kjell Raustøl  
Rådgiver og nestleder i Norsk Misjons 
Bistandsnemnd. (Prosjektbesøk, 
saksbehandling, kontakt med 
misjonsorganisasjonene, fagutvikling, 
kursvirksomhet etc.). Har tatt "Global 
Forståelse" ved Høgskolen, Bislet. 
Er kontaktperson for vennskapsmenighet i 
Bangladesh (Askim menighet - Den norske 
kirke). 
Div. tillitsverv i Askim menighet. 
Deltatt i div. komiteer i Bistandstorget. 
Leder av Askim Frimerkeklubb 
 

Ronald Urheim 
Utdannet allmennlærer og jobber som 
det i grunnskolen i Tromsø, som lærer 
i lulesamisk språk. Har jobbet i 
barnevernet, HVPU, 
Kommunaldept./Samisk kontor, 
trygdekontor, Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke.  
Foruten å ha vært i KNs 
representantskap en periode, har han 
vært i landsstyret i Norsk Lærerlag, 
styremedlem i Mental Helse Nordland, 
leder Tysfjord helselag, mm. 

John Erland Boine 
Økonomikonsulent i Den norske 
Misjonsallianse. Vært misjonær i Norsk 
Luthersk Misjonssamband.  
Har vært engasjert i søndagsskolearbeid. 
Sitter i representantskapet i IKO som 
representant fra Norges Samemisjon. 

Gunnhild Hermstad (23 år) 
Studerer teologi og jobber deltid ved 
Kirkens ressurssenter mot vold og 
seksuelle overgrep. Er også lønnet 
sekretær for en arbeidsgruppe som 
jobber med dette temaet innad i KR. 
Er studentrepresentant i Norsk 
Kvinnelig Teologforening og nestleder 
i Utvalg for ungdomsspørsmål. Har 
deltatt på UKM og på KM (som 
delegat fra UKM), og skal også delta 
på årets KM. Er engasjert i 
Changemaker og har vært med i 

Arnstein Hardang (18 år)  
Student på v.g. skole. Elevrådsleder.  
Medlem av Ungdomsrådet i Tunsberg 
bispedømme fra 2004, leder fra mai 2006. 
Delegat til UKM i år, UKMs delegat til 
årets KM. Styreleder i Ten Sing, Tangen. 
Medlem i Ungdomsrådet i Drammen 
kommune.  
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styret for NKSS og i en del arbeid i 
Norges Speiderforbund. Er frivillig 
medarbeider i Tøyenkirken i Kirkens 
Bymisjon. 
Stig Lægdene  
Er fra nov 2005 rektor ved Kirkelig 
Utdanningssenter i Nord (KUN) i 
Tromsø. 
Familien er engasjert av barnevernet i 
Tromsø i barnevernstiltak i hjemmet. 
Hadde praksis som miljøterapeut på 
barnehjem i Oslo før han ble prest. 
Jobbet flere år som prest i Tromsø 
domprosti, vært leder i Kirkens 
Bymisjon i Tromsø. Jobbet noe med 
religionsdialog i 50% stilling i to år 
gjennom Emmaus. 
Er med i styret i Kirkens Bymisjon i 
Tromsø og styreleder i Kirkens SOS i 
Nord-Hålogaland. Medlem av KISP. 
Vært med i representantskapet i KN 
en periode  
Utgitt Konfirmantboka "Korsvei" 
sammen med Dag Nordbø. 
Besøkt KNs prosjekter i Kosovo og 
sørlige Afrika. En del internasjonal 
reising i forbindelse med kontekstuell 
teologi: Arkhangelsk, Palestina, 
Mellom-Amerika. 
 

Vigdis Larsen  
Sykepleier- og diakoniutdanning. 
Har arbeidet som ettåring i KFUK/M og 
senere som sykepleier til 2002 da hun 
startet i Rønvik menighet som 
diakoniarbeider.  
Har hatt ansvaret for KNs 
innsamlingsaksjon menigheten de siste 4 
årene. 
Er nå fast medlem av Norges KFUK og 
KFUM sentralstyre.  
Har hele tiden arbeidet på fritiden innenfor 
KFUK/M: Bodø Ten Sing, Bodø KFUK 
gruppe, kretsstyret.  
 
 

 
 
 
 
 
 


