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Referat fra møte i LHBT-utvalget 25. mai 2022 

Tilstede: 
Kristine Sandmæl, utvalgets leder 
Marianne T. Brekke (vara for Linn Maria Kierulf) 
Kristian Eger Mollestad 
Jan Otte Myrseth 
Alex Ramstad Døsvik 
Daniel Skjevik -Aasberg 
 
Forfall: 
Karen Marie Ulvestad-Grandahl 
 
 
Tilstede som sekretariat for utvalget: Seniorrådgiver Karen Marie Engeseth 
 
Dessuten deltok internship Serine Enstad og HR-sjef Maude Chinhengo Hals. 
 
Preses i Bispemøtet Olav Fykse Tveit og Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen deltok under 
sakene 13-15/2022.  
 
 
13/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 
14/2022 Godkjenning av referat fra møte 5. april 2022.  
Vedtak: Referat fra møte 5. april 2022 ble godkjent.  
 
 
15/2022           Oppfølging av symposiet. Veien videre i samarbeid med Kirkerådet 
og Bispemøtet.  
Symposiet ble gjennomført 28. og 29. april på Granavolden. Symposiet hadde ca 50 
deltakere. Utvalgsleder Kristine Sandmæl ledet samlingen.  
 
I samtalen ble følgende oppfølgingspunkter løftet frem: 
 
Kompetanseheving alle ansatte 
«Kirken skaper trygge rom» må gjennomføres som fysiske kurs i alle bispedømmer (prostiene 
og bispedømmekontorene) og i Kirkerådets sekretariat. Kurset tilbys via læringsplattformen 
når fysiske kurs er gjennomført i alle bispedømmer/Kirkerådet. Gjennomføringsansvaret 



   

 Referat 2 av 3 

 Vår dato Vår referanse 

 31.05.2022 22/00267-14 
 

 

ligger hos det enkelte bispedømme.  LHBT-utvalget er ansvarlig for kursmateriell og tilbyr 
kurs for kursledere.  
 
Flere stemmer må høres 
Flere må få anledning til å fortelle sine historier. Hvor og hvordan skal dette skje?  Historiene 
som fortelles må tas vare på. Hvordan gjør vi dette best mulig.  Kan et kirkelig skeivt arkiv 
være svaret? Fortellingene er ulike. Vi trenger også å synliggjøre historiene slik at de kan være 
med å gi dagens unge trygghet og mot. Viktig med historier som kan skape identifikasjon.  
 
Kurs/undervisningsopplegg for konfirmanter 
Arbeidet med kursinnhold har startet.  
 
Videre teologisk arbeid 
Kjønn som mulig tema på Bispemøtets teologidager 
 
Dobbelt-minoritet 
Hvordan kan vi løfte frem samiske stemmer tydeligere? 
 
Nettsider 
LHBT+ skal være lett å finne på kirken.no. LHBT+ handler ikke bare om arbeidsliv, men også 
om trosliv og menighetsliv. Her trenger vi å jobbe i fellesskap for å finne de gode innstegene.  
 
Utvalgets rolle fremover 
Utvalget har en viktig rolle som pådriver, som fagmiljø og ressursgruppe. Utvalget er helt 
avhengig av støtte fra ulike fagområder i sekretariatet.  
 
Mulig kirkemøtesak 
Utvalget ønsker å være en aktiv bidragsyter til retning. Flere prosesser må sees i 
sammenheng.  
 
 
16/2022 «Kirken skaper trygge rom» 
 
a). Oppfølging av bispedømmene 
Bispedømmene trenger ulik oppfølging. Noen bispedømmer er godt i gang med å rekruttere 
kursledere andre er mer i startfasen. Bispedømmene følges opp fra sekretariatet og utvalget.  

 
b). Kurslederkursene 
Det er god påmelding til kurslederkurset 1. juni. Flere bispedømmer ønsker at de som skal 
koordinere kursplanleggingen blir kjent med kurset før de starter arbeidet med å rekruttere 
kursledere.   

 
Vedtak: Utvalget vil invitere til flere kurslederkurshøsten 2022.  
 
 
17/2022 Orienteringssaker 
 

a) Arendalsuka 

Kristine skal delta i panelsamtale under Arendalsuka, 18. august. 
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b) Forespørsel fra KFUK-KFUM Global 

Politisk utvalg for kjønnsrettferdighet i KM Global planlegger sofaprat i forbindelse med 
PRIDE.  Lhbt-utvalget er invitert og Daniel Skjevik-Aasberg vil delta fra utvalget.  
 

c) Filmen «Prestens hemmelighet» 

Det arbeides med å få plass en avtale som gir mulighet til bruk av denne filmen.   
 
Vedtak: Sakene ble tatt til orientering. 
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