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Suppleringsvalg av 4. varamedlem for prestene til 
Kirkerådet 
 
 

Sammendrag 
Prestenes 1. vara til Kirkerådet har skiftet stilling og trer ut av vervet. Vara 2, 3 og 4 
rykker dermed opp en plass. 
 
Kirkeordningens § 29 første ledd lyder som følger: 
 

Kirkerådet består av elleve leke medlemmer, ett fra hvert bispedømme, en 
lek kirkelig tilsatt og fire prester valgt av Kirkemøtet og en biskop valgt av 
Bispemøtet. For hvert medlem velges det ett varamedlem. 

Reglene i § 10 gjelder tilsvarende for Kirkerådet. 
Nærmere regler for valg av Kirkerådet fastsettes av Kirkemøtet. 

 
I forskrift for valg av Kirkerådet § 3-4 er det bl.a. fastsatt at «det velges fire 
varamedlemmer i nummerert rekkefølge» for prestene.  
 
Ved valg av prester til Kirkerådet forutsettes det at alle 11 prestene er kandidater. 
Ved valget i 2020 ble det valgt fire medlemmer og fire varaer. Siden en vara nå er 
trådt ut av rådet, legger Kirkerådet til grunn at de fire som ikke er valgt er 
kandidater.  
 
De fire som er kandidater fremmes i alfabetisk rekkefølge. Det skal under valget 
stemmes på en av kandidatene. 
 

Forslag til vedtak 
…. velges som fjerde varamedlem for prestene til Kirkerådet for resten av 
valgperioden. 
 
 
 
 



  

Saksorientering 
 
Vedlagt er selvpresentasjon fra kandidatene: 
 
 
Arne Moltubak 
Møre 
Navn: Arne Moltubak 
Menighet: Ørsta 
Født: 1981 
Yrke/ stilling: sokneprest 
i Ørsta 
Utdanning: Cand Teol 
med praktikum fra 
Misjonshøgskolen – VID 
Erfaringsbasert master i 
praktisk teologi fra MF 
med blant annet AVU -                                    
Veilederutdanning 
 

Tidligere/nåværende 
verv: 
 Medlem av Landsrådet i 
NKSS 2001-2005 
Leder av Søre Sunnmøre 
prestelag 2013-2017 
 Medlem og Boligombud 
Stiftstyret PF i Møre 2010-
2012 

Saksfelt kandidaten 
er spesielt opptatt 
av å arbeide med: 
- Gudstenesta som ein 
stad for fellesskap, 
trøyst og utfordring til 
teneste 
- Ei kyrkjeleg 
organisering til beste 
for lokalkyrkjelyden 
 

 
Gaute Norbye 
Nord-Hålogaland 
Navn: Gaute Norbye 
Menighet: Kvaløy 
Født: 1968 
Yrke: Prost i Nord-
Troms prosti 
Utdanning: 
Teologisk 
embetseksamen og 
prakticum, 
Videreutdanning innen 
veiledning, 
traumatologi, sjelesorg, 
ledelse, prekenarbeid 
mm 
 

Organisasjonserfaring: 
Ansatt og frivillig medarbeider i 
misjonsorganisasjon, 
Ansatt og frivillig i den norske 
kirke. Har hatt ansettelse som 
menighetsprest, prost, rådgiver 
for biskopen og vært 
ungdomsarbeider. 
Styreverv i barnehage, 
folkehøgskole, kommunestyre 
og ulike foreninger og lag 
Mentor i trosopplæring 
Vernetjenesten i den norske 
kirke 
Tidligere/nåværende verv: 
Tidligere: 
Styremedlem Tromsø 
Indremisjon 
Styremedlem Normisjon region 
Troms og Finnmark 
Styremedlem Heimly 
Folkehøgskole 
Styreleder Heimly barnehage 
Kommunestyrerepresentant 
Tromsø Kommune 
Vara prestenes representant i 
BDR-NH  
Lokalt verneombud Tromsø 
domprosti og Nord Troms 
prosti 
Regionalt verneombud NH 
bispedømme 

Saksfelt 
kandidaten er 
spesielt opptatt av 
å arbeide med: 
Sikre at planer og 
strategieer hjelper 
oss med å nå flest 
mulig mennesker 
med evangeliets 
frigjørende og 
frelsende budskap 



  
Stedfortreder nasjonalt 
verneombud 
LRS-prest Troms politidistrikt 
Nåværende: 
Styremedlem Alta folkehøgskole 
Prestenes representant i BDR-
NH 
LRS-prest Troms politidistrikt 

 
Maylen Nupen 
Borg 
Navn:  
Maylén Nupen  
 
Menighet: 
Frogner 
 
Født: 07.06.75 
 
Yrke/stilling: 
Sogneprest 
 
Utdanning:  
Cand. Theol 
 
 

Organisasjonserfaring:  
 
 
 
Tidligere/nåværende 
verv: 

- FAU-representant 
 
  
 

Saksfelt kandidaten er 
spesielt opptatt av å 
arbeide med:  
 

• Ungdom: ledertrening, 
sjelesorg for ungdom, 
musikalsk uttrykk 
tilpasset ungdom i 
gudstjenester og 
gudstjenestelignende 
samlinger 

 

• Stabsutvikling/ 
stabsutfordringer: 
Målrettet arbeid i stab 

 
 
Kathrine Tallaksen Skjerdal 
 
Agder og Telemark 
Navn: Kathrine 
Tallaksen Skjerdal 
Menighet: Høvåg 
Født: 1977 
Yrke/stilling: 
Sokneprest i Høvåg  
 
Utdanning:  
Cand.theol og 
praktikum fra 
Menighetsfakultetet 
(deler av studiene fra 
Høgskolen i Agder, 
Universitetet i Uppsala 
og Universitetet i 
Erlangen) 
 
 

Organisasjonserfaring:  
Jeg er vokst opp i Den norske 
kirke, med kirke og 
organisasjoner hånd i hånd. 
TenSing var topp! Utallige 
leirer i regi av Det norske 
misjonsselskap har preget 
min teologi og gitt meg 
kallsbevissthet. Jeg har hatt 
mye lederansvar: I 
ungdomsarbeid, som leder 
på leir, i skolelag og 
studentlag (NKSS), i 
tverrkulturelt studentarbeid 
(MF og NKSS), og i 
ungdomspolitikken 
(fylkesleder og 1.nestleder i 
KrFU). Jeg har vært medlem 
av Landsungdomsrådet i 
NMSU.  
 
I voksen alder har bevegelsen 
Tro og Lys (av og for psykisk 
utviklingshemmede) vært 
formende for meg. Jeg har 
vært styremedlem av 

Saksfelt kandidaten 
er spesielt opptatt av 
å arbeide med:  
 
Misjonsbefalingen er 
min største hjertesak: Å 
gi evangeliet videre til 
nye generasjoner, til vår 
samtid, til en hel verden. 
«Jeg skammer meg ikke 
over evangeliet.» (Rom 
1,16) Jeg tror oppriktig at 
det budskapet vi forvalter 
– i all sin dybde og 
bredde - er akkurat det 
vår tids mennesker og 
samfunn trenger.  
 
Hvis dette oppdraget skal 
lykkes, tror jeg at vi som 
kirke må ha solid 
forankring i Skriften, 
tradisjonen, bønnen og 
det verdensvide 
kirkefellesskapet – og 
samtidig leve tett på 



  
Frimodig kirke Sør, og er nok 
ganske frimodig på vegne av 
kirkens tro og verdier. Som 
prest har jeg et nært 
samarbeid med Høvåg 
bedehus 
(organisasjonsuavhengig). 
Jeg driver mye med 
trosopplæring og er fortsatt 
leirleder (NMS). Jeg føler 
tilhørighet til en stor bredde 
av organisasjoner, og leser en 
haug av organisasjonsblader.  
 
Tidligere/nåværende 
verv:  
Jeg har stor glede av å ha 
prestestudenter i praksis. 
Sammen med tre andre er jeg 
gründer og eier av i en privat 
barnehage med utvidet 
kristen formålsparagraf. Jeg 
er styreleder.  
Jeg har skrevet andakter i 
Fevennen i mange år. Jeg 
skriver også Frispark i 
Dagen, og 
tekstgjennomganger for 
prekenverkstedet til 
Israelsmisjonen. Fra høsten 
2022 skriver jeg 
tekstgjennomganger for 
Luthersk kirketidende. 
 

folk, lytte til samtiden, 
bygge relasjoner, 
involvere, være integrert 
i lokalsamfunn og 
virkelig bry oss om 
enkeltmennesker. Vi må 
jobbe kreativt og godt 
med språk og 
arbeidsmåter, og bygge 
broer mellom evangeliet 
og vår tid. Vi må forholde 
oss til vår tids store 
samfunnsspørsmål – 
som miljø, global 
fattigdom, migrasjon og 
trusler mot 
menneskeverdet, men vi 
må gjøre det som kirke, 
forankret i evangeliet. Og 
vi må ikke bare prate, 
men gjøre.  
 
Organisering av kirka 
blir en viktig og vanskelig 
sak de neste årene. Og 
rekruttering til 
prestetjeneste og annen 
kirkelig tjeneste. Jeg 
drømmer om en satsning 
på trosopplæring for 
voksne.  
 
I en kirke med betydelige 
teologiske spenninger, vil 
jeg gjerne bidra til en 
saklig debatt uten 
misrepresentasjon av 
meningsmotstandere, 
hvor vi vil hverandre vel 
og søker å se hele 
mennesket bak de ulike 
meningene.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


