
Kirkevalget 2011: valg av nytt 
bispedømmeråd i Oslo
Kirken har et budskap om kjærlighet og menneskeverd, om tilgivelse, 
nyskaping, forsoning og fred.

11. og 12. september er det valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd  
i Den norske kirke. Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett.  
Stemmeretten gjelder fra det året man fyller 15 år.

Oslo Bispedømmeråd består av biskopen, en prest, en kirkelig lek ansatt (ikke prest), 
en representant for det landsdekkende døveprostiet som administrativt hører til 
under Oslo bispedømme og sju leke (folkevalgte) medlemmer. De 115 medlemmene 
i landets bispedømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, som er kirkens øverste 
demokratiske organ. Rådet velges for fire år og samles ca. én gang i måneden. 

Hvilke oppgaver har bispedømmerådet? 
Bispedømmerådet legger forholdene til rette for arbeidet i lokalmenighetene. 
Bispedømmerådet tilsetter prester og utformer planer og tiltak for strategi-  
og satsningsarbeid i bispedømmet. 

De 115 medlemmene i landets 11 bispedømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, 
som er kirkens øverste demokratiske organ. Bispedømmerådet velges for fire år og 
samles ca. én gang i måneden. 

Bli kjent med kandidatene
Det er i alt 20 kandidater på valg til de sju plassene som folkevalgte medlemmer i 
Oslo bispedømmeråd. På de neste sidene presenterer de sine hjertesaker. På www.
kirkevalget.no og www.kirken.no/oslo finnes mer utførlig presentasjon av kandidatene.

HVIS KIRKEN ER VIKTIG –
gi kirken gode råd – bruk retten til å påvirke!

den norske kirke

www.kirkevalget.no
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Fredrik Arstad (22). Student, bosatt i Klementsrud menighet,  
voksenleder i ungdomsarbeidet.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil vise at unge skal få lov til å utfolde seg og kjenne at kirken 
kan være et sted for dem, samtidig som vi holder på våre gode kristne tradisjoner og 
verdier. Kirken skal være et sted hvor kultur, musikk og andre arrangementer foregår. 
Kirken skal være et sted hvor alle mennesker i Oslo by kan samles.

Karin-Elin Berg (33). Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet,  
bosatt i Markus menighet. Nestleder i bispedømmerådet.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil vise at en kristen tilhørighet ikke er for noen få og utvalgte, 
men for mange. Jeg vil bidra til at kirken er og blir en kirke som: er relevant, tydelig og 
inkluderende i det flerkulturelle samfunnet, et sted der alle blir tatt imot, representerer 
verdier som barn og unge kan identifisere seg med, er en kulturaktør og styrt gjennom 
demokrati.

Anne Mari Egeland (64). Sosionom, bosatt i Ris menighet. 

Jeg stiller til valg fordi flere må få erfare evangeliets positive virkning for enkelt-
mennesket og samfunn. Løfte fram frivilliges innsats. Jeg vil styrke ressursene  
til Senter for kunst, kultur og kirke. Sognenes innflytelse ved ny ordning for  
Den norske kirke må ivaretas. Kirken sentralt bør bli eget rettsubjekt.  
I størst mulig grad må de to administrasjonslinjer slås sammen!

Marius Berge Eide (21). Student, bosatt i Frogner menighet.  
Medlem i bispedømmerådet og ungdomsrådet.  
Han er landets yngste som ønsker gjenvalg til bispedømmerådet.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil: få en kirke for unge voksne – anerkjenne troen  
som del av mennesket – la homofile gifte seg – mindre kirkebyråkrati  
– ha en samfunnsaktiv kirke som kjemper for miljøet og de svakeste  
– bruke kirkerom som arenaer for kunst og kultur.

Solvor Hagen Eliassen (26). Sykepleier, bosatt i Lilleborg menighet,  
sitter i bispedømmets ungdomsråd.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil lovfeste ungdomsdemokratiet i Den norske kirke, jobbe 
for bred oppfølging i Trosopplæringen, sikre et godt trostilbud for unge voksne i 
Oslo bispedømme. Jeg ønsker også å styrke kirkens diakonale rolle og synliggjøre 
folkekirken.

Ole Herman Fisknes (73). Pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef 
i Kirkedepartementet. Bosatt i Grefsen menighet, er vara til 
bispedømmerådet i inneværende periode.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil ha en kirkelov som sikrer menighetene selvstendighet  
og kompetente organer, at medlemmene beholder sin kjente og trygge folkekirke,  
at alle døpte barn gis dåpsopplæring og at frimodig forkynnelse, omsorg og  
kultur preger kirken.

Thorleif Holm-Glad (64). Daglig leder, bosatt i Fagerborg menighet.  
Medlem i Fagerborg menighetsråd.

Jeg stiller tll valg fordi jeg som legvalgt i mange år, både i fellesråd og menighetsråd, 
har fått god erfaring med forhandlinger og å finne konsensus. Min bakgrunn fra 
næringslivet ser jeg kan bidra til en god mix i et velfungerende bispedømmeråd.



Kristin Gunleiksrud (50). Rådgiver ved IKO, bosatt i Asker menighet.  
Medlem i Oslo bispedømmeråd og Kirkerådet. 

Jeg stiller til valg fordi jeg vil bidra til å skape en åpen og inkluderende kirke og 
fremme satsning på kunst og kultur i kirken. Jeg vil bidra til at barn og unge i kirken får 
kunnskap om kristendommen som tro og tradisjon. Jeg vil være med å forme kirken i 
Oslo i en ny tid og fremme arbeidet med dialog mellom mennesker og religioner.

Harald Hegstad (51). Professor ved Menighetsfakultetet,  
bosatt i Mortensrud menighet. Er nå leder i Oslo bispedømmeråd.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil: Arbeide for et levende menighetsliv – arbeide for en kirke 
med et klart budskap, preget av åpenhet og dialog – gi menighetene stor innflytelse 
i tilsettingssaker – inkludere kristne innvandrere i menighetene – forenkle kirkens 
strukturer.

Kari Jordheim (53). Studieleder ved Diakonhjemmets høgskole,  
bosatt i Lilleborg menighet.

Jeg stiller til valg fordi jeg er opptatt av diakonien og diakonenes plass i kirken.  
Den norske kirke må være diakonal for å være troverdig. Alle kristne er kalt til å utøve 
diakoni, til å tjene Gud og medmennesker, men alle undersøkelser viser at der det  
også er diakoner ansatt, blir det diakonale arbeidet utvidet og forsterket.

Aud Kvalbein (63). Varaordfører i Oslo, bosatt i Nordstrand menighet,  
har vært vara til bispedømmerådet.

Jeg vil arbeide for: et frimodig Kristusvitnesbyrd i kirken, en bedret kirkeøkonomi, 
spennende bibelhistorier og mye glede i trosopplæringen, fellesskap med de mange 
immigrantmenighetene i Oslo og en levende bønnetjeneste i kirken.

Jørn Lemvik (56). Generalsekretær i Bistandsnemnda,  
bosatt i Furuset menighet og har i flere perioder vært leder  
i menighetsrådet.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil arbeide for at kirken virkelig lytter til det folket den skal 
tjene, mennesker skal møte Guds nåde i Kristus Jesus og for at kirkens struktur  
skal organiseres med tanke på at menighetene skal fungere best mulig.

Knut Lundby (63). Professor i mediekunnskap, bosatt i Haslum menighet.  
Tidligere medlem og leder av Oslo bispedømmeråd.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil: dele gleden ved å tilhøre Den norske kirke, være talsmann 
for tause troende og ha en raus kirke som respekterer uenighet. Jeg vil oppmuntre 
sliterne i bispedømmets menigheter, støtte samisk kirkeliv i byen og ta kirken mer på 
nett og ut i media.

Jørgen Mosvold (67). Sjefslege ved Diakonhjemmet sykehus,  
bosatt i Sinsen menighet.

Jeg stiller til valg fordi jeg satser på den lokale menighet som hjørnestein i  
Den norske kirke. Det er et krav at nye ordninger skal legge til rette for et  
blomstrende lokalt menighetsliv. Menighetene skal få mulighet til å gjennomføre 
systematisk trosopplæring.
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Torill Sandvik Ouren (60). Overlege ved Oslo universitetssykehus,  
bosatt i Haslum menighet og er medlem i menighetsrådet.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å fremme en åpen folkekirke med stor takhøyde og 
styrke demokratiet i kirken. Jeg vil fremme likestilling mellom kjønnene ved ansettelser 
og hindre at legning virker ekskluderende, støtte til homofile og lesbiske. Jeg vil fremme 
barnevelferd og arbeide for menneskerettigheter, bl.a. en rettferdig løsning  
for palestinerne.

Gard Realf Sandaker-Nielsen (32). Kommunikasjonsrådgiver  
i Kunnskapsdepartementet. Bosatt i Paulus menighet.

Jeg ønsker: Ny ekteskapsliturgi, tilpasset heterofile og lesbiske og homofile –  
Full likestilling – Kirken skal kommunisere Guds grensesprengende kjærlighet  
på et språk folk forstår, være aktuell og nå bredere ut – Samarbeid for økt 
menneskeverd og – rettigheter internasjonalt. 

Anfin Skaaheim (72). Pensjonist, tidligere generalsekretær i Normisjonen.  
Bosatt i Vardåsen menighet. Leder av menighetsrådet.  
Medlem av nåværende Oslo bispedømmeråd.  
Brukes som forkynner og veileder i flere menigheter innen bispedømmet.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil bidra til at menighetene i bispedømmet preges av klar 
bibelsk forkynnelse til tro og tjeneste, lav terskel og åpne og inkluderende fellesskap.  
Trosopplæring, misjon og diakoni ønsker jeg skal prege våre menigheter. 

Marianne Solbakken (49). Adjunkt, bosatt i Høybråten menighet  
og leder i menighetsrådet.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil øke bevissthet og kunnskap om kristen tro og kristen 
kulturarv, skape gode møteplasser for religionsdialog og styrke lokalmenighetenes 
mulighet til å møte utfordringene i en multikulturell storby.

Kristin Walstad (37). Kommunikasjonsrådgiver ved Menighetsfakultetet.  
Bosatt i Tanum menighet og sitter i Haslum menighetsråd. 

Jeg stiller til valg fordi jeg vil arbeide for at: flere skal få kjenne tilhørighet til kirkens 
fellesskap – kirken skal bekrefte menneskeverdet i handling - styrke kirkens 
kommunikasjon i det offentlige rom – styrke samarbeidet mellom kirke og kultur.  
Jeg vil systematisk arbeide mot diskriminering av homofile ved ansettelser i kirken. 

Håkon Øvrebø (20). Tømrer, bosatt i Nordstrand menighet.  
Nestleder i Oslo bispedømmes ungdomsråd.

Jeg stiller til valg fordi jeg gjennom prioriterte midler til ungdomssatsninger vil jobbe 
for flere ungdomsprester og ungdomsarbeidere. Jeg ønsker å støtte prosjekter 
som Gud i Storby, Ung Voksen satsing i Majorstua og Gatepresten. I innføring av 
gudstjenestereformen er det viktig å ivareta gjenkjennelse.
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