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Vi har valgt å lage en egen valgbrosjyre med litt generell informasjon om kirke-
valget, og om hva et menighetsråd og bispedømmeråd er. I tillegg har vi med våre
kandidatlister, intervju med noen ”sittende” menighetsrådsmedlemmer, og noen
av de som nå står på listen til høstens valg.

Siste del av brosjyren består av informasjon om bispedømmerådsvalget. Her har
vi tatt med uttalelser fra hver enkelt kandidat, da de fleste av oss ikke kjenner
noen på denne listen. Du kan da ut fra denne informasjonen finne hvem du vil
stemme på.

Håper du setter av tid til å lese brosjyren, kanskje den kan få nettopp deg til å
møte opp på kirkevalget 2011.

Anita Roen

Bli med på å prege kirken
Høsten 2011 skal vi igjen til valgurnene for å velge medlemmer til våre menighetsråd og
bispedømmeråd. Ca 80 % av befolkningen i Norge er potensielle velgere. Kanskje ditt
navn står blant dem vi kan stemme på? De aller fleste av oss har meninger om kirken.
Både det som skjer lokalt, og det som skjer på nasjonalt plan angår oss. Det er mulig å
være med å bestemme utviklingen, - blant annet ved å engasjere seg i kirkevalgene.

Også ved 2011-valget skal vi vise at kirken er romslig og tåler en stor bredde i syns-
punkter. Jeg er en av mange som er opptatt av at kirken vår skal være et fellesskap for
mange, et sted for undring, tvil, tro, sorg og glede. Det er om å gjøre at menighetens
arbeid er tilgjengelig for hele befolkningen. Derfor arbeider vi for tydelige menigheter
som inkluderer.

Med disse erfaringene er jeg de senere årene utfordret til å ta ansvar i bispedømmeråd
og dermed i Kirkemøte. Sist høst ble jeg i tillegg valgt til leder av Kirkerådet. Jeg ang-
rer ikke på tiden jeg har brukt på dette. Anledningen til påvirke, til å prege, og til å
lære, er så stor at mange bør bli med på dette. Derfor kan du tenke over om det ikke er
i år du skal la deg nominere.

Og hvis du av ulike årsaker har sagt nei til å sitte i menighetsråd, eller bispedømmeråd,
- så bruk din stemmerett til å velge de personene du har tro på! Ta med deg en nabo, en
slektning, eller dattera di når du skal til stemmelokalet. Til det beste for kirken din!

Godt valg!

Svein Arne Lindø - Leder Kirkerådet
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Ved kirkevalget velges medlemmene til menighetsråd og bispedømmeråd.

Menighetsråd
Første menighetsråd i funksjon i 1922. Ett i hvert sokn (1280). Til sammen 7500 me-
nighetsrådsmedlemmer. Menighetsrådet består av 4-10 valgte medlemmer pluss sokne-
presten. Rådet velges av alle soknets stemmeberettigede kirkemedlemmer for en
periode på fire år. Menighetsrådet velger 1-2 representanter til et kirkelig fellesråd der
hvor det er mer enn ett sokn i kommunen.

Hvilke oppgaver har menighetsrådet?
”Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å
vekke og nære det kristelige liv i soknet” (kirkeloven § 9). Rådet skal legge til rette for
det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og
kirkemusikk.

Valg på 4 menighetsråd i Nordre Land Østsinni, Nordsinni, Lunde og Torpa
- Alle har egne lister med navn på kandidater – du finner det i dette heftet.
- De velges for en 4 års periode.
- Valget er samtidig med kommune og fylketingsvalget og på samme sted.
- Torpa og Lunde sokn stemmer på Torpa barne- og ungdomsskole søndag

11. september mellom klokka 14.00 og 18.00
eller mandag 12. september mellom klokka 09.00 og 21.00

- Østsinni og Nordsinni sokn stemmer i Rådhuset på Dokka
søndag 11. september mellom klokka 14.00 og 18.00 eller
mandag 12. september mellom klokka 09.00 og 21.00

- Forhåndstemming på Kirkekontoret, frem til 9.september. Mandag til fredag
kl. 10.00 – 14.00.

- Stemmerett har alle som tilhører Den norske kirke og fyller 15 år i 2011.

Endringer på stemmeseddelen for menighetsrådsvalget
Ønsker du å endre på stemmeseddelen, gjøres det på følgende måte:

� Du kan gi tilleggsstemme til kandidater på valglisten ved å sette et kryss i
ruten til venstre for navnet.
Ved opptelling får da kandidaten(e) to stemmer.

� Du kan tilføye navn på valglisten en gang.
Denne kandidaten kan ikke gis tilleggsstemme.

� Du kan stryke navn på valglisten ved å sette strek over navnet.
Disse kandidater telles ikke
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Her er kandidatene til våre fire menighetsråd

Kandidater til menighetsrådsvalget i Nordsinni sokn
SLÅTTSVEEN, GRETE TORILD , 65 år, NORDSINNI 397 2870 DOKKA,
THOMLEVOLD, KIRSTI , 44 år, NORDSINNI 931 2870 DOKKA,
WOLD, KNUT , 43 år, NORDSINNI 873 2870 DOKKA,
SIRIRUD, ANN-MARI , 49 år, ØVRE NORDSINNI 644 2870 DOKKA,
TØNDERUM, HILDE NORDBY, 37 år, GAMLEBYEN 39 2870 DOKKA,
LOENG, STEINAR , 46 år, DÆHLILINNA 221 2870 DOKKA,
STORSVEEN, MARIE BERGET, 52 år, VEST-TORPVEGEN 789 2870 DOKKA,
SANDBERG, MORTEN , 52 år, KOLTERUDSVEGEN 174 2870 DOKKA,
LUNDGÅRD, TOVE , 63 år, VESTÅSVEGEN 321 2870 DOKKA,
SKOGSTAD, ARNE , 62 år, MOSVINGA 43 2870 DOKKA,
HAUGOM, TURID ANITA , 50 år, ANKALTERUDSLINNA 20 2870 DOKKA,
ØIOM, ANNE LISE , 64 år, VEST-TORPVEGEN 345 2870 DOKKA,
HAUGNER, PER ARNE , 48 år, VEST-TORPVEGEN 35 2870 DOKKA,
RØNNINGEN, TRUDE , 61 år, GRANERVEGEN 16 2870 DOKKA,
BRASKERUD, JORUNN , 71 år, GAMLEBYEN 68 2870 DOKKA,

Kandidater til menighetsrådsvalget i Østsinni sokn
RØKKE, ARNE , 70 år, SKYTTERVEGEN 13 2870 DOKKA,
BJØRKE, GRETHE , 48 år, ØSTSINNILINNA 874 2870 DOKKA,
BJERKE, SVEINUNG , 23 år, NYBAKKTÅJE 71 2870 DOKKA,
VOLDHAUG, ANNIE , 56 år, KVÆRNDALSKROKEN 89 2870 DOKKA,
EIMANN, WENCHE , 61 år, SKOGVEGEN 6 2870 DOKKA,
SANDEN, ODD INGE , 66 år, HOLTELIVEGEN 13 2870 DOKKA,
FREDLUND, SOLVEIG , 69 år, STORGATA 67 B 2870 DOKKA,
FURUSETH, MERETE , 55 år, LANGENGVEGEN 103 2870 DOKKA,
HOLTER, ARNE TERJE , 62 år, HOLTEVEGEN 4 2870 DOKKA,
SOLBERG, AUD INGEBORG , 71 år, ØSTSINNILINNA 983 2870 DOKKA,
RØNNINGEN, LILLIAN , 50 år, SOLLISVINGEN 7 2870 DOKKA,
SIRISTUEN, EVA , 53 år, SKYTTERVEGEN 26 2870 DOKKA,
KOLSTAD, INGUN METTE BERGENE, 60 år, NYBOVEGEN 6 2870 DOKKA,
BJØRNENG, BJØRN LINDBLOM, 71 år, BARSOKVEGEN 28 2870 DOKKA,
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Kandidater til menighetsrådsvalget i Torpa sokn
RØD, AASE MARIE , 62 år, ØVERGJØVIK 189 2881 AUST-TORPA,
NORDRUM, GEIR OLAV , 42 år, SYNNFJELLVEGEN 15 2880 NORD-TORPA,
GOPLEN, MONA RØSTE, 41 år, ØVERGJØVIK 271 2881 AUST-TORPA,
HAUGERUD, BENT , 43 år, VESTERGARDSVEGEN 51 2880 NORD-TORPA,
FRAMNES, SYNNØVE ASTRI , 62 år, NORD-TORPVEGEN 448 2880 N-TORPA,
VESTRUM, HENRY , 63 år, ØVERGJØVIK 291 2881 AUST-TORPA,
BJØRKELI, OLAF , 64 år, ØVERGJØVIK 239 2881 AUST-TORPA,
BLYSTAD, ANNE ELISABETH DEINBOLL, 66 år, VOLLVEGEN 55 2881 AUST-
FINNI, KARI , 37 år, LILLEHAMMERVEGEN 1326 2881 AUST-TORPA,
ENGER, KINE , 21 år, VOLLVEGEN 73 2881 AUST-TORPA,
KJENSJORD, ROLF MARTIN , 36 år, VOLLVEGEN 38 2881 AUST-TORPA,
RUUD, LINDA , 25 år, NORD-TORPVEGEN 1605 2880 NORD-TORPA,
JØRANLID, STEINAR , 43 år, NORD-TORPVEGEN 1263 2880 NORD-TORPA,
SVEUM, WERNER , 49 år, DJUPBEKKVEGEN 115 2881 AUST-TORPA,
SAUR, SNORRE , 58 år, SNERTINGDALSVEGEN 3237 2881 AUST-TORPA

Kandidater til menighetsrådsvalget i Lunde sokn
LANDE, KIRSTEN SÆTHEREN, 59 år, VEST-TORPRUNDEN 368 2870 DOKKA,
TANGEN, OTTAR , 78 år, LYSVOLDVEGEN 27 2870 DOKKA,
JØRANLI, ROGER , 29 år, LYSVOLDVEGEN 81 2870 DOKKA,
HAGASETH, RUTH , 52 år, HØGÅSVEGEN 56 2870 DOKKA,
RUNDHAUG, MONICA , 23 år, VEST-TORPVEGEN 1525 2870 DOKKA,
HAGEN, BJØRG KARIN LYBÆK, 66 år, VEST-TORPRUNDEN 505 2870 DOKKA,
KJELDSRUD, KARI BODIL , 65 år, VEST-TORPRUNDEN 387 2870 DOKKA,
ØVERBY, ELLA STADSVOLL, 65 år, MIDTBYGDA 52 2870 DOKKA,
VOLDHEIM, BENTE MAGNHILD , 55 år, FELDVEGEN 61 2870 DOKKA,
ØVERBY, JANE , 52 år, MIDTBYGDA 70 2870 DOKKA,
RUSTESTUEN, LIV MAGNHILD , 67 år, VEST-TORPRUNDEN 140 2870 DOKKA
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Hva ønsker du å arbeide for i menighetsrådet?
Vi har spurt en kandidat som er med i nåværende menighetsråd, og er villig til å ta
gjenvalg, og en ny kandidat fra hvert menighetsråd, om hvordan de ønsker kirken vår
skal være i framtida, og hva de ønsker å jobbe for i menighetsrådet.

Østsinni:
Arne Røkke har vært medlem i Lunde, og er nå i Østsinni menighetsråd.
Han sier han ønsker en kirke som er åpen og inkluderer alle.Likevel mener han at vi
må respektere kirken for dens egenart. Det er spennende å være med å innføre ny
liturgi, men han håper det ikke blir så mye nytt at mange føler seg fremmede i kirken.

Arne Terje Holter stiller til valg for første gang.
Han vil gjerne være med å gjøre en jobb for kirken. Som fersk pensjonist, etter mange
år som lærer på Dokka videregående skole, synes han arbeid blant de unge i
menigheten er viktig, og konfirmantene blir da en viktig gruppe.

Nordsinni:
Kirsti Thomlevold har en periode som medlem.
Hun ønsker en kirke dit flere har lyst til å komme.
Hun håper at trosopplæringsreformen skal være med å få barnehagebarn, skolebarn og
barnefamilier til å bli glade i kirken, og bruke den mye.

Marie Berget Storsveen stiller til valg for første gang.
Hun er opptatt av at kirken skal være for alle, og at flere vil bruke den.
Arbeid blant barn og unge mener hun er viktig, og hun vil gjerne bidra med det i
menigheten.

Lunde:
Roger Jøranli har vært med en periode og dessuten har han jobb som klokker –
Han er opptatt av gudstjeneste reformen og synes at det er viktig at det ikke blir for
mye nytt . Han tenker at det er viktig at folk kjenner seg igjen i gudstjenesten.

Ottar Tangen er et nytt navn på lista : Han hører at det er få som går på vanlige guds-
tjenester
Viktig med kirken ; han er oppvokst med den. Folk er flinke til å møte opp ved begra-
velser og de mer spesielle dagene som jul og 17.mai. Det blir viktig å få med yngre.
Han har vært på jegermessa og synes at den er et løft.

Torpa:
Geir Olav Nordrum har vært 1 periode i rådet og var vara forrige så i grunnen har
han vært med i 6 år og synes at det er interessant – han synes at han lærer mye.
Han legger vekt på trosopplæring – viktig at barn og unge – blir fortrolig med kirken
og finner sin plass der.
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Mona Røste Goplen, stiller til valg for første gang.
Hun synes at det er bra at vi har en folkekirke som folk flest – ja, alle kan føle seg
hjemme i – for kirken er viktig i glede og sorg. I denne perioden vil hun ha konfirman-
ter i familien og da passer det å engasjere seg i menighetsrådet.

Hvilke utfordringer har kirken?
De nærmeste årene skal rammene for det nye kirke-stat-forholdet bestemmes.
En ny kirkeordning skal vedtas.
Nye liturgier skal gjøres kjent og tas i bruk i kirken fra og med 1.søndag i advent 2011.
Menighetsrådene har ansvar for trosopplæringen som skal omfatte alle døpte fra 0-18
år.
Hvert menighetsråd velger to representanter til kirkelig fellesråd som har ansvar for
kirkebygningene og staben i kirken med unntak av prestene som ansettes av bispedøm-
merådet.

Kirkevalget i september 2011 skal bygge videre på den økte interessen kirkevalget
2009 skapte. Velgeroppslutningen økte fra 4,2% av de stemmeberettigede i 2005 til
13% i 2009 på landsbasis.

I vår kommune hadde vi langt bedre oppslutning, men målet må jo være at like mange
stemmer ved kirkevalg som ved kommune og fylkestingsvalg og at folk stemmer både
på menighetsråd og bispedømmeråd – først da kan vi snakke om demokrati i kirken!

I Nordre Land er vi stolt over å ha en sterk folkekirke – det ville være moro om det
også kunne avspeiles i valgdeltakelse!

I forbindelse med menighetsrådsvalget er ikke hver enkelt kandidat presentert – men ta
gjerne kontakt med de som står på listene hvis du har spørsmål.

Aase Marie Rød, leder i Torpa menighetsråd

Torild Slåttsveen, leder i Nordsinni menighetsråd
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Bispedømmeråd
Bispedømmeråd ble innført i 1933. Ett bispedømmeråd i hvert av de elleve bispedøm-
mene. Ved kirkevalgene i 2009 og 2011 er det i mange bispedømmer direktevalg på
medlemmer til bispedømmerådet/Kirkemøtet. De 115 medlemmene i landets bispe-
dømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, som er kirkens øverste demokratiske
organ. Bispedømmerådet består av biskopen, en prest, en lek tilsatt (ikke teolog) og sju
andre leke medlemmer. Rådet velges for fire år og samles ca. én gang i måneden. De
tre nordligste bispedømmene har i tillegg hver sin samiske representant, mens Oslo bi-
spedømmeråd har en representant fra døvemenighetene.

Hvilke oppgaver har bispedømmerådet?
Bispedømmerådet skal fremme samarbeid mellom menighetsrådene og andre lokale
arbeidsgrupper i bispedømmet. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og forde-
ler statlige tilskudd til stillinger innenfor undervisning, diakoni med mer

Valg på bispedømmeråd i Hamar bispedømme
- Bispedømmerådene utgjør kirkemøtet som er kirkens høyeste demokratiske

organ
- Kandidatene i Hamar bispedømme har presentert seg sjøl ved å svare på noen

sentrale spørsmål som kirken står over for

Valg av medlemmer til Bispedømmerådet
Kandidatene til Bispedømmerådet står oppført i alfabetisk rekkefølge på stemme-
seddelen.

� Som velger må du her rangere kandidatene ved å sette tall til venstre for navnet
til de kandidatene du ønsker skal komme med. Du kan rangere så mange
kandidater som du ønsker, men:

For at stemmen din skal telle med, må du rangere minst en kandidat.
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Her kommer en presentasjon av kandidatene til bispe-
dømmeråd/kirkemøte

Valg av leke medlemmer til
HAMAR BISPEDØMMERÅD / KIRKEMØTET

Kandidatliste leke medlemmer:

Berg, Sigmund Rye, pensjonist, Stange sokn, 72 år
Relevant erfaring:
Presteteam-leder i Stange Leder av kirkelig fellesråd i en periode Leder av lokal pres-
teforening i to perioder Leder i arbeidsgruppe for seniorpolitisk handlingsplan for bi-
spedømmet
Satsingområde:
Utvikling av kirkens selvstendiggjøring i forhold til staten Oppfølging av dåpsopplæ-
ringsarbeidet i våre menigheter Styrke bispedømmerådets/biskopens personalansvar
for prestene Bidra til at prestens åndelige og koordinerende lederansvar blir tydeligere
Fastholde en åpen kirkeprofil kombinert med klar forkynnelse
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Å være en tilstedeværende kirke i alle livets faser. Å formidle det sentrale i kristen tro
og liv i en multireligiøs tid. Å involvere kirkens medlemmer i den lokale menighetens
aktiviteter og gudstjenesteliv.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Jeg er opptatt av å utvikle organer og regelverk som sikrer en tydelig ledelse av kirken,
både sentralt og i lokalmenigheten. Jeg vil også sikre en religionspolitikk som ivaretar
folkekirkens økonomi.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har faglig erfaring, kjærlighet til kirken og er interessert i mennesker.

Bjørgen, Arnfinn, misjonskonsulent/bussjåfør, Stange sokn, 62 år
Relevant erfaring:
Medlem av styret for Kateketforeningen (en tid også leder) 1979 1984 Leder av med-
arbeiderforeningen i NMS 1990 1993 Medlem av kirkens personal- og utdanningsråd
(Kirkerådet) 1980 1984 Medlem av Stange menighetsråd 1990 2001 Stange kirkelige
fellesråd 1997 2001
Satsingområde:
Trosopplæring for barn og unge Misjon i vid forstand Gudstjenesteliv i menighetene
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Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Gi trosopplæring til alle døpte. Kunne holde sammen troen på Jesus med omsorg for
enkeltmennesker og innvandrere, misjon og respekt for skaperverket. Kirken må skape
engasjement i menighetene slik at flere deltar. Nevn to utfordringer knyttet til en-
drede relasjoner mellom kirke og stat som du er opptatt av.
Kirken må få lov å være kirke med en godt fungerende ledelse. Kirken må i større grad
styre sin egen økonomi.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Nei, det er ikke noe grunnlag i Bibelen for å gjøre det.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har lang erfaring med arbeid i kirka. Jeg ønsker å arbeide for trosopplæring, altså
barne- og ungdomsarbeid. Videre vil jeg bidra til større engasjement for misjon, dia-
koni og inkludering av innvandrere.

Brenna, Eleanor, student/miljøterapeut, Brøttum sokn, 52 år
Relevant erfaring:
Kommunstyre og formannskapsmedlem i Nordre Land kommune 1999 2003 Styre-
medlem og nestleder i Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile 1994 1997
Styre/nestleder/landsleder Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet 1983 1991 Re-
daksjonsmedlem Brøttum menighetsblad 2009 Styremedlem i Norske Kirkeakademier
- Ringsaker 2011 Telefonvakt Kirkens SOS Hedmark/Oppland 2010
Satsingområde:
Evangeliet i handling Diakoni/Trosopplæring En kirke åpen for alle Ansattes kår Poli-
tisk påvirkning: Økonomi
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Kirken må skape fellesskap hvor alle med tro og tvil kan kjenne seg hjemme, og inklu-
dere mennesker som er i vanskelige livssituasjoner. Kirken skal dessuten tale klart og
sant om rettferdighet og fred. En annen utfordring er trosopplæring og diakoni.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
En utfordring er å inspirere til bredt folkelig engasjement i folkekirken. En annen er å
sikre statlig/kommunal finansiering når det gjelder kirkens sentrale aktiviteter og sats-
ningsområder.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har menighetserfaring fra Oslo, Oppland og Hedmark. Dessuten har jeg diakonal
kompetanse. Jeg har også både nasjonal og internasjonal erfaring i dialog med flykt-
ninger, fredsarbeid og offentlig forvaltning.
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Braathen, Roald, pensjonist, Brandbu sokn, 65 år
Relevant erfaring:
Ordfører 2005 2007 Varaordfører 2003 2005 Kommunestyret 1999 2003 Offentlige ut-
valg av politiske utnevnelser 1994 2011 Pilegrimssatsingen 2000 2011Ansatt i Indremi-
sjon (Normisjon) 1970 1972 Menighetsrådet 1978 1982 Menighetsrådet, leder 1982
1986 Menighetsrådet, leder og medlem 1996 2000 Fellesrådet (flere perioder) 1978 2000
Satsingområde:
Kirkens utvikling som mer selvstendig kirke Kirkens økonomiske vilkår Menighetens
“indre” liv Lokal kirkestruktur Pilegrimssatsing og andre “nye” områder
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Trygghet i budskap og raus i organisering. Økonomisk må fremtiden kunne gi gode ar-
beidsforhold for ansatte og kirkens arbeid.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Organisering av forholdet og tilrettelegging av økonomien i alle arbeidsdeler av en sel-
vstendig folkekirke.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har bred erfaringsbakgrunn fra aktive år i menighet, ulike råd og utvalg, frivillig
organisasjonsliv og kommunal og politisk virksomhet. Jeg har dessuten stor interesse
for fremtiden med en selvstendig folkekirke.

Bulie, Elise Birch, pensjonist, Lillehammer sokn, 71 år
Relevant erfaring:
Gruppeleder Lillehammer kommunestyre 1995 2003 Formannskapet i Lillehammer
kommune 1995 2003 Redaktør av menighetsbladet for Lillehammer 2011 2012 Med-
lem i Lillehammer menighetsråd 2005 2011 Medlem i Fellesrådet 2005 2011 Medlem
av Landsrådet i KA 2005 2009 Medlem av nominasjonskomitéen til bispedømmeråd-
svalg 2009 2009 Medlem av Kontrollkomitéen i KA 2009 2012
Satsingområde:
Barn og ungdom Tilhørighet for alle grupper Ritualene, symbolene, liturgier Diakonalt
ansvar
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Kirken må være åpen og ha lave terskler, men ha en klar forkynnelse.
Kirken må spille en rolle og ha en stemme i samfunnsutviklingen.
Kirken må gi mot til tro og tilhørighet.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Hvordan skal finansieringen mellom kirken og stat/kommune skje?
Får vi et reelt demokrati?
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Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har viktig kunnskap og erfaring gjennom mangeårig engasjement i kirke og sam-
funn. Jeg er åpen og løsningsorientert. Jeg har erfaring med forhandlingsarbeid og ar-
beid med modeller i et utviklingsperspektiv.

Deloure, John Jacques Washington, student, Ringsaker sokn, 21 år
Relevant erfaring:
Ringsaker FrP - styremedlem 2007 2008 Hamar bispedømmes ungdomsråd - KIME,
leder og nestleder 2009 2011 Furnes menighetsråd - medlem 2007 2009
Satsingområde:
Skape tilhørighet for barn og unge voksne i Den norske kirke Ha en raus og åpen fol-
kekirke Statskirkeordningen. Kirke-stat-prosessen. Gudstjenestereformen Kirkens om-
sorgstjeneste (diakoni)
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
- En åpen kirke for alle, uansett alder, kjønn, nasjonalitet og legning.
- Den nye kirkeordningen; Det er viktig at kirken ivaretas på best mulig måte.
- Den nye gudstjenestereformen
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
- Finansiering. Ved endringer må kirken få den samme støtte som i dag for å drive sitt
arbeid uten hinder.
- Den norske kirke må ikke bli definert som et eget rettssubjekt.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja. Det er for meg viktig at alle kan ha en ubegrenset tilhørlighet til kirken.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg bør velges fordi jeg vil ta vare på ungdommen og unge voksne og jeg er dedikert i
mitt arbeid for en åpen kirke. Jeg har erfaring fra Hamar bispedømmes ungdomsråd -
KIME som leder/nestleder.

Gjevre, Gunnar, adjunkt, Arneberg sokn, 55 år
Relevant erfaring:
Sekretær i Åsnes NFU 1988 1990 Styremedlem Hof Østre Normisjon 1996 1998 Diri-
gent Hof menighetskor (også i 1986-1991) 1992 1998 Arbeidsplasstillitsvalgt (Lærer-
forbundet) Våler ungdomsskole 1996 2001 Voksenleder, Flisa Kristelige skolelag 1999
2003 Lærer, konfirmantundervisning i Åsnes prestegjeld (2 år) 1996 1998 MedlemAr-
neberg menighetsråd (leder 2003-2005) 2001 2005 Leder Hof menighetsråd (sammen-
slått Hof, Arneberg, Hof Finnskolg) 2005 2009 Prosjektleder Helgsafari
(Trosopplæringsreformen i Hof) 2005 2009 Klokker, kirkevert, kirketjener (frivillig ar-
beid) 1998 2011
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Satsingområde:
Å la Jesus være sentrum: - I trosopplæringen for barn og unge - I misjonsengasjement,
hjemme og ute - I sang- og musikkarbeid
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
At kirken må få være et fellesskap av mennesker med Jesus i sentrum: nærværende i
menneskers liv, støttende i menneskers etiske veivalg og trøstende og styrkende i men-
neskers livskriser.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Kirkens økonomi må være avklart og forutsigbar når det gjelder både inntekter og
kostnader.
Kirken må være der folk er og bor. Kanskje bør geografiske strukturer, grenser og be-
liggenhet endres?
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja. I lignelsen om den bortkomne sønn, tar faren betingelsesløst i mot sønnen da han
vendte hjem. På samme måte skal vi dele av Guds nåde til de som ønsker det. Noe
annet er aksepten av den politiske likestilling av tokjønnede og enkjønnede ekteskap.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg ble spurt av mitt lokale menighetsråd, og er vist tillit av andre menighetsråd i pro-
stiet. Derfor tror jeg at jeg har noe å bidra med i utformingen av kirkens liv framover.

Jule, Ingrun, avdelingsleder, Elverum sokn, 40 år
Relevant erfaring:
Leder Elverum barnemusikkteater 2010 2011 Regnskapsfører for kirkekoret Cantate
Domino 2007 2009 Regnskapsfører for kirkekoret Cantate Domino 2002 2003 Kasse-
rer/regnskapsfører for Elverum drilltropp 2005 2009 Leder for Steinkjer kristelige ung-
domsskolelag 1985 1987 Nestleder Hamar bispedømmeråd 2010 2011 Medlem av
Kirkerådet 2010 Elverum menighetsråd (leder 2002-2005) 2001 2009 Medlem av tros-
opplæringsutvalg og Fortellerstund for barn Aktiv i kor, barnearbeid, tekstleser, frivil-
lig m.m. 1994 2009
Satsingområde:
Folkekirke - ei kirke for folk flest der vi alle kan oppleve tilhørighet uavhengig av
hvor ofte vi bruker kirka. Vi skal ha levende kirker i hele landet. Demokrati - alle med-
lemmer skal ha like muligheter til å påvirke de avgjørelser som tas i og for kirka. Sam-
funnsengasjement - vise klare holdninger i forhold til menneskeverd, toleranse og
inkludering, miljøvern, fattigdomsproblematikk osv. Trosopplæring - la barn, ungdom
og deres familier oppleve glede, undring, håp og tilhørighet i kirka vår. Inkludering og
toleranse - alle skal bli møtt med respekt og ha samme rett til religionsutøvelse uav-
hengig av kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning osv.
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Trosopplæring - la barn oppleve glede og undring, håp og tilhørighet i kirka.
Demokrati - alle medlemmer skal kunne påvirke avgjørelser som tas i og for kirka.
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Samfunnsansvar - menneskeverd, toleranse, inkludering, miljøvern og fattigdom.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Å opprettholde ei bred folkekirke der folk flest finner tilhørighet.
Å opprettholde levende kirker og prestestillinger i alle bygder.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja, alle par må kunne få kirkas velsignelse for sine samliv.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg er dyktig, har evnen til å sette meg inn i kompliserte saker og har et stort engasje-
ment for folkekirka og for å inkludere bredden av medlemsmassen.

Kolaas, Cecilie Alvsåker, kundekonsulent, Løten sokn, 34 år
Relevant erfaring:
Medlem av Porsgrunn Bystyre 1995 1999 Medlem av Hovedutvalg Helse og Sosial,
Porsgrunn 1995 1999 Internasjonal leder AUF i Telemark 1995 1996 Nestleder i AUFs
sentrale Lokalpolitiske utvalg 1994 1998 Dramaleder/konfirmantleder Klevstrand me-
nighet, Porsgrunn 1992 1993 Leder Løten menighetsråd 2009 2011 Leder Løten kirke-
lige fellesråd 2009 2011 Nestleder styret for Tidsbroen trosopplæring Hamar
domprosti 2009 2011 Medlem i Østre Toten kirkelige fellesråd 2001 2003 Medlem i
Kapp menighetsråd 2001 2003
Satsingområde:
Trosopplæring Diakoni Gudstjenester Kirkemusikk
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Å skape engasjement.
Å forkynne klart og tydelig.
Å rekruttere barn og unge.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Å få på plass en bærekraftig økonomi for kirken,
Å beholde en inkluderende kirke, en kirke som er for folk flest.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Dersom Kirkemøtet går inn for det vil jeg støtte dette.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg er engasjert i kirkeaktuelle saker, og vil være med og forme kirkens arbeid videre.
Videre ønsker jeg å gjøre kirkens arbeid mer synlig for aldersgruppen under 30 år.

Kristiansen, Toril, barnehagestyrer, Vardal sokn, 50 år
Relevant erfaring:
Gjøvik kommunale foreldreutvalg (leder) 1999 2001 Gjøvik kommunestyre (represen-
tant for KrF) 2003 Gjøvik KrF, leder 2008 Utvalg for oppvekst, Gjøvik kommune
2003 Vardal menighet, redaksjonskomitéen for menighetsbladet 1999 Vardal menig-
hetsråd 2001 2009
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Satsingområde:
Gudstjenesteliv Trosopplæring
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Å fremstå som aktuell slik at medlemmene velger å prioritere tid i, og for, kirken sin.
Å være klar i forkynnelsen, og våge å stå på Guds ord selv når det er politisk ukorrekt.
Å gi en solid trosopplæring og være et godt sted for barn og unge.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
At det norske folk fortsatt må slutte opp om kirken sin.
At kirken beholder en økonomi som gjør det mulig å arbeide godt.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Nei. En borgelig vielse er bra nok, den står godt på egne ben.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Fordi jeg har et aktivt og nært forhold til min kirke. Fordi jeg er opptatt av den kristne
kulturarvens betydning for landet vårt. Fordi jeg er opptatt av kirkens trosopplæring og
forkynnelse.

Lajord, Aslag, økonomisjef/ass. rådmann, Vang sokn (Valdres), 51 år
Relevant erfaring:
Valdres historielag; styremedlem 1992 1994 Coop Valdres; ordfører i representantska-
pet 2003 2008 Valdres Folkemuseum og Valdresmusea; styreleder 2006 2009 Valdres
Folkehøgskole, styremedlem 2009 d.d. IKT-Valdres IKS; styremedlem 2011 d.d. Vang
sokneråd; kasserer/sekretær 1994 2001 Kirkelig fellesråd i Vang; leder 1996 1997
Hamar bispedømmeråd; varamedlem lek 2002 2005 Hamar bispedømmeråd; fast lek
medlem, leder fra 2010 2006 d.d. Søndagsskolelærer 2000 d.d.
Satsingområde:
Oppfølging Stat-kirke forliket Personalforvaltning Trosopplæring Demokrati/ lokalt
engasjement Internasjonalt engasjement
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Å bidra til at mennesker opplever verdighet og håp gjennom evangeliet om Jesus Kris-
tus. Å dele og formidle troen på livets og kjærlighetens Gud. Å vise omsorg gjennom
nestekjærlighet, fellesskap, rettferdighet og vern om skaperverket
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Ivareta viktige tradisjoner og verdier knyttet til en åpen folkekirke over hele landet.
Gode og ryddige prosesser for selvstendiggjøring, fornyet engasjement og demokrati.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Nei, ikke nå. Jeg ønsker likevel å være åpen for nye argumenter i lys av samfunnsut-
viklingen.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg er glad i og engasjert i folkekirken vår, som betyr så mye for oss. Jeg har dessuten
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kunnskap og erfaringer, blant annet som bispedømmerådsmedlem og –leder, som kir-
ken har bruk for.

Meiningen, Berit Elisabeth, fysioterapeut/osteopat, Lesja sokn, 60 år
Relevant erfaring:
Styremedlem i Kirkens Familievern Otta 2008 Syremedlem i Gudbrandsdalsmusea AS
2008 Styremedlem i Lesja Folkeakademi 2003 Medlem av Lesja menighetsråd 2005
2009 Leiar av Lesja kyrkjelege fellesråd 2005 2009 Leiar av Lesja kyrkjelege råd 2009
2011 Representant i KA sitt Landsråd 2010 Varamedlem i Hamar bispedømmeråd
2009 2011
Satsingområde:
Synliggjering av “folkekyrkja” “Gjør døren høyr og porten vid” Trusopplæring Kyrkja
som kulturbærar Kyrkja si demokratisering
Etter mykje diskusjonar og debattar, både i kyrkjelege krinsar, statlege organ og i
media dei siste åra, er eg glad for at den noske kyrkja no kan kalle seg Den norske fol-
kekyrkja. Dette er eit tydeleg signal om at kyrkja er for kvar og ein, og det ufarleggjer
det å kalla seg ein kristen.
I den neste valperioda blir det store utfordringar knytt til endra relasjonar mellom kyr-
kja og stat. Demokratisering og økonomisk ansvarsfordeling mellom stat, kommune og
den lokale kyrkje blir utvilsamt eit gjennomgåande og aktuelt tema. Dei nye religions-
friheits- og trussamfunnsutfordringer som er venta ved ei eventuell Grunnlovsforan-
dring i Stortinget våre/sommaren 2012, trur eg er viktig å ta på alvor.
Vi må tone tydeleg flagg forkva vår kyrkje står for, og framheve at våre moral- og kul-
turverdiar er verdt å ta vare på. Samstundes bør stor romslegheit og toleranse vera vår
kyrkje sitt kjenneteikn.
Den nye trusopplæringsplanen blir ei stor utfordring framover. Vi har vore vant til at
dette gjennom alle tider har gått sin gang innanfor skuleverket. Det er “nifst” å få an-
svaret for dette, men størst er likevel utfordringa og forståing for at det er positiv fritid
å bruke den på trua sitt ord.
Biletkunst, sang og musikk har berika Gudsordet i alle tider, og det bør vi framleis gje
høg prioritet.

Ording, Anne-Lise Brenna, aktivitør, Vinger sokn, 24 år
Relevant erfaring:
Tillitsvalgt på skolen gjennom flere skoleår Hamar bispedømmeråd 2010 2011 Hamar
bispedømmes internasjonale utvalg (leder fra april 2010) 2006 2012 Vinger menighets-
råd med underutvalg og komitéer 2005 2011 Hamar bispedømmes ungdomsråd 2005
2010 Kontaktperson for Det Lutherske Verdensforbund 2011 2013
Satsingområde:
Gudstjenestereformen Demokratireformen i Den norske kirke Trosopplæring Kirke for
18 - 30 år Diakoniarbeid Se presentasjon på Facebook
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Øke gudstjenestedeltakelsen, vi må ta livet av myten om at kirken er kjedelig. Kirken
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må inkludere og engasjere alle aldersgrupper og mennesketyper, og drive aktiv rekrut-
tering. Spesielt fokus på å få ungdom, men også andre aldersgrupper, til å engasjere
seg i kirkelige råd og utvalg.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Det er viktig å få på plass en solid struktur på Den norske kirke og sikre gode valgord-
ninger til kirkelige verv. Vi må dessuten sikre en god ordning for utnevning av proster
og biskoper til tjeneste i Den norske kirke.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja. To som vil dele livet bør få mulighet til kirkelig velsignelse av forholdet.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg er brennende engasjert og motivert, og gir minst 100 %. Jeg er ung, men har like-
vel lang erfaring innen feltet. Ved å velge meg sikres geografisk og aldersmessig
spredning og variasjon.

Rustad, Ole Jakob, regionsalgssjef, Snertingdal sokn, 51 år
Relevant erfaring:
Menighetsrådet Gausel Menighet Stavanger 1991 1993 Menighetsrådet Snertingdal
2005 2009 Gjøvik Kirkelige Fellesråd 2005 2009
Satsingområde:
Fornyelse av gudstjenesten Tydeliggjøring av evangeliet Dialog med andre religioner
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Fornyelse uten å svekke evangeliet om Jesus Kristus. Oppslutning om den vanlige
gudstjenesten. Bli oppfattet som aktuell for folk flest.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Økonomien og politisk overstyring.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja. Kirken bør se positivt på at mennesker av samme kjønn som vil leve sammen øn-
sker å gjøre det i et forpliktende forhold med kirkens velsignelse.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har bakgrunn først og fremst som vanlig kirkegjenger. Jeg interesserer meg for
gudstjenestereformen og er opptatt av nødvendig fornyelse og samtidig ta vare på gode
tradisjoner og kirkens kjernebudskap. Videre er jeg opptatt av kirkens dialog med
andre religioner. Kirken må fremme forståelse og bekjempe hat mot andre religioner.

Seem, Solveig, personalrådgiver, Hamar sokn, 53 år
Relevant erfaring:
Hamar kommunestyre 1999 2011 Hamar formannskap Hedmarks fylkesting 2007 2011
Musikkens venner i Hamar og omeng 2005 2011 Kirsten Flagstad festival, Prosjektle-
der 2005 2010 Varamedlem i menighetsrådet 2009 2011 Medlem i Hamar kirkelige
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fellesråd,politisk valgt Varamedlem i Hamar kirkelige fellesråd, politisk valg 2007
2011 Kirkevert i Hamar domkirke 2005 2007 Medlem i barneutvalget i Storhamar
kirke (15 år siden)
Satsingområde:
Kirkelig kultursatsning Kirkelig demokrati Krematorium Pilgrimssatsningen
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Det kirkelige demokrati, herunder rekruttering til kirkelige ulike stillinger og verv.
Undervisning og dåpsopplæring , hvordan gjør vi kirken aktuell for medlemmene?
Samarbeid med andre kirkesamfunn og andre religioner, både nasjonalt og internasjonalt.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Økonomien kan bli en utfordring, på alle nivå av de kirkelige råd. Likedan å bli en
synlig kirke, som fortsatt skal ta vare på mangfoldet - åpen, raus og inkluderende.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja. Det må handle om kjærlighet mellom mennesker og Guds kjærlighet, ikke om ord-
ninger.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har erfaring fra kommune og fylkesting, inkludert ulike styreverv. Jeg har vært an-
satt i ti år ved Hamar bispedømmekontor som personalrådgiver. I tillegg har jeg erfa-
ring fra frivillig arbeid, blant annet innenfor kulturfeltet

Skard, Solveig Brekke, leder kompetansesenter, Brumunddal/Veldre sokn, 59 år
Relevant erfaring:
Diakonhjemmets hovedstyre, styremedlem Høyskolestyret/fondsstyret, Diakonhjem-
mets høyskolesenter BARM-senteret på Hamar, styremedlem Stiftsleder i Det norkse
diakonforbund (DNDF) Hamar stift Medlem i landsstyret i DNDF og utdanningsutvalg
Medlem i Tanum menighetsråd, 4 år Medlem i Brumunddal menighetsråd, 8 år - leder
i 4 av disse Medlem i Ringsaker kirkelige fellesråd, 4 år Kirkens feltarbeid i Bærum,
styremedlem
Satsingområde:
Folkekirken i lokalsamfunnet Diakoni/fellesskap Det frivillige arbeidet Trosopplæring,
alle livsfaser
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Menigheten bør være tros- og livsfellesskap, og tilby trosopplæring og trosutvikling i
alle livets faser.
Utvikling av folkekirken i lokalsamfunnet, forstått som kirke for folket.
Styrking av det diakonale, fellesskapsbyggende og frivillige arbeidet.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Det er viktig å utvikle og sikre en felles profesjonell arbeidsgiverorganisasjon for kir-
kelig ansatte. Det er også viktig å klargjøre myndighets- og ansvarsfunksjoner i kirka,
sentralt og lokalt, med embete og råd.
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Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Jeg er positiv til utarbeidelse av liturgi, men dette spørsmål reiser mange problemstil-
linger som det må arbeides med. En aktuell utvikling framover kan også være at kirken
frasier seg sin vigselsrett.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har mye erfaring fra forskjellig kirkelig og annet frivillig arbeid. Jeg har i tillegg
kompetanse i organisasjonsutvikling og ledelse, erfaring fra styrearbeid og er engasjert
i utvikling av kirken og ønsker å bidra i den.

Strømstad, Marit, instituttleder, Ottestad sokn, 66 år
Relevant erfaring:
Kommunestyrerepresentant i Stange kommune 1987 2003 Leder av helse- og sosial-
styret 1987 1995 Varaordfører 1995 2003 Ottestad menighetsråd 1997 2001
Satsingområde:
Åpen og inkluderende kirke Aktiv rolle i integrering Fokus på Jesus sinnelig i måten vi
handler på, mer enn debatter om den rette lære.
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Å formidle evangeliet på en måte som gjør at folk kan se det som aktuelt i sitt eget liv.
Å få til en dialog rundt de forskjellige religioners gudsbegrep. Hva er felles? Ikke fel-
les? Å være åpen, men likevel klar.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Bispeutnevnselser - at det blir gode prosesser. At den brede folkekirken blir bevart.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg bør velges fordi jeg er genuint interessert i kirken, og tror kristendommen har ver-
dier vi ikke må miste, og fordi jeg er mer opptatt av den klargjørende samtalen enn av
diskusjonen.

Sønstegaard, Jorid, lærer, Gjøvik sokn, 61 år
Relevant erfaring:
Gjøvik kommunestyre - 4 perioder 1995 2011 Formannskapet i Gjøvik kommune - 3
perioder 1999 2011 Oppland Fylkesting - 1 periode 1999 2003 Vararepresentant Stor-
tinget - 1 periode Vara til Gjøvik fellesråd Styremedlem i Kirkens SOS
Satsingområde:
Trosopplæring Folkekirken i lokalsamfunnet Kristen kulturarv Diakoni Menighetsfel-
lesskap
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Fornyelse av gudstjenesten - kirken må få en ny generasjon til å bruke kirkens felles-
skap. Kontakt med barn og unge - sørge for trosopplæring i alle livsfaser. Formidling
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av kristen kulturarv ved variert bruk av kirken i lokalmiljøene.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Kirken må utnevne sine ledere og ha status som trossamfunn.
Finansieringen må gi selvstendighet og fleksibilitet.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Vi må jobbe videre for å finne en ordning som tar hensyn til at kirken har ulikt syn i
denne saken.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg har bodd i begge fylkene og kjenner kirkelandskapet godt. Videre har jeg lang poli-
tisk erfaring i kommune og fylke og har gjennom dette fått en bred kontaktflate. I til-
legg er jeg aktiv kirkegjenger og opptatt av kirkens plass i lokalsamfunnet.

Åsgård, Reidar, ordfører, Søre Elvdal sokn, 68 år
Relevant erfaring:
Ordfører i Engerdal 2007 2011 Ordfører i Engerdal 1992 2003 Ordfører i Engerdal
1984 1987 Fylkesrådsleder, Hedmark fylkeskommune 2003 2007 Engerdal menighets-
råd, leder 1979 1983
Satsingområde:
En levende folkekirke Demokratisering av kirken
Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid?
Å gjøre kirkens budskap tilgjengelig for dagens mennesker. Å være der folk er.
Å engasjere yngre mennesker.
Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du
er opptatt av.
Jeg er opptatt av at kirkens nye, demokratiske styring skal få reelt innhold. Videre
mener jeg vi må unngå at den framtidge kirke blir bare for en utvalgt gruppe, uten for-
ankring i bredden av mennesker.
Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker
av samme kjønn?
Ja.
Hvorfor bør akkurat du velges? Nevn tre grunner.
Jeg opplever meg som en representant for folkekirka. Min bakgrunn og samfunnserfa-
ring kan være god å ha når vanskelige spørsmål skal drøftes. Dessuten mener jeg at jeg
kan lytte også når jeg er uenig; der lytting innebærer mer enn bare å høre.

Lykke til med kirkevalget 2011!
Fra Østsinni menighetsråd, Nordsinni menighetsråd,

Torpa menighetsråd og Lunde menighetsråd

Ønsker du å vite mer om valget,
gå inn på www.kirkevalget.no
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