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1. Hvorfor har du lyst til å bli biskop i Tunsberg bispedømme?
Jeg har lyst til å bli biskop fordi jeg er glad i kirka og ønsker å være med og forme
morgendagens kirke.
Som biskop vil en få et stort lederansvar både til å trekke opp de store linjene og til å
være nær enkeltmennesker i menigheter og staber.
Jeg har vært ansatt i Tunsberg siden 2005 og kjenner tilhørighet til bispedømmet som en
som bor her, jobber her. Jeg har vært sokneprest, sittet i bispedømmerådet og nå jobber
jeg som prost i Larvik. Jeg kjenner bispedømmet godt og etter tiden i bispedømmerådet
har jeg begynt å tenke mer helhet, lange linjer og er klar for å ta mer ansvar.
2. Hvordan vil du karakterisere deg selv som person, som prest og som teolog?
Jeg er grundig, analytisk og effektiv. Jeg trives godt, har godt humør og er omsorgsfull.
Troen er en viktig og integrert del av meg. Jeg har alltid vært en kristen og føler meg
privilegert som får lov til å være i tjeneste for Gud og mennesker.
Meg som person og min rolle som prest er tett sammenvevd. Å være prest er så
meningsfullt og gir verdifulle møter med mennesker. Jeg setter pris på møte med
mennesker gjennom samtaler og gjennom møtepunkter i forbindelse med dåp,
konfirmasjon, vielse og gravferd. Jeg ønsker å være godt forberedt og tilby kvalitet slik at
også møtene kan bli møter med Gud.
Jeg er også en grundig og reflektert teolog. Jeg var glad i teologistudiet og syns det er
spennende å følge med på teologisk utvikling. Jeg liker å forberede preken og liker å sette
meg inn i bibeltekster og finne ferske formuleringer til min forkynnelse.
3. Hvilke visjoner har du for Den norske kirke og kirken i Tunsberg bispedømme?
Jeg kjenner meg hjemme i Den norske kirkes visjonsdokument; Mer himmel på jord!
Ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.
I tiden framover der det viktig at alle disse perspektivene på det å være kirke er med.
Kirken trenger flere ben å stå på og jeg anser det som viktig å bevare en god bredde uten
å miste retning, innhold og driv.

Menigheter og bispedømmeråd og ansatte ved bispedømmekontoret har allerede staket
ut en god kurs som jeg som eventuell biskop også vil forholde meg til. Som biskop er en
synlig og i front, men det er også viktig å være del av et større lag.
Min visjon for Kirken i Tunsberg og landet for øvrig i tillegg til det som allerede er lagt, er
fornyelse og en tro som ekte og smittsom. Budskapet vårt har ikke gått ut på dato!
4. Hva ser du som hovedutfordringer og muligheter for kirken i Tunsberg bispedømme i
tiden fremover?
Utfordringer møtes med muligheter og et mulighetsrom.
Jeg vil peke på noen utfordringer og hvordan de kan møtes;
Det er en utfordring at så mye er satt i bevegelse og endres. Kirken har satt i gang mange
reformer og jeg merker en form for resignasjon. Det som blir viktig framover er å vende
tilbake og blankpusse vårt oppdrag og det som vi er gode på. Lokalt skjer det mye flott
menighetsarbeid. Kirken er lokal!
Økonomien er stadig en utfordring, med reduserte overføringer må vi tenke annerledes
om det å være kirke og hva vi kan gjøre. Det tvinger seg nok fram en slanking av
organisasjonen ved siden av at vi må tenke alternativ finansiering og økt frivillighet.
Vi begynner også å merke at det er færre søkere til stillingene. Vi må møte dette med
fortsatt satsing på rekruttering og få ansatte til å bli i stillingene.
En siste utfordring som jeg vil trekke fram er synkende oppslutning om dåp og
gudstjeneste. Her må vi gjøre det vi kan for å møte negative tall. Budskapet har ikke gått
ut på dato. Her trenger vi fornyet engasjement og frimodig invitasjon.
Mulighetene ligger i det at vi fortsatt blir egna med i bispedømmet. Vi har
samarbeidsarenaer og vi har ikke minst mange viktige møtepunkt ute i lokalmenighetene.
Vi får lov til å forkynne evangeliet inn i vår tid!
5. Hva vil du legge særlig vekt på i tjenesten som biskop?
Det meste av det en biskop gjør, ligger til rollen. Det er en travel og krevende tjeneste.
Jeg vil vektlegge forkynnelse og inspirasjon. Jeg ønsker å være en lagspiller og vil søke
samarbeid og løsninger. Jeg vil også legge vekt på å være tilgjengelig og folkelig.
6. Hva kan du med din særlige kompetanse tilføre Tunsberg bispedømme og
bispekollegiet?
Min særlige kompetanse består i at jeg har vært misjonær og sokneprest i folkekirken. Jeg
er opptatt av økumenikk og liker å være godt forberedt i saker. Jeg jobber effektivt og
liker å være godt forberedt til møter. Jeg har et engasjement og en varme og en driv på
vegne av kirken.
Jeg har en tett tilknytning til menigheten lokalt og er samtidig godt inne i det som skjer på
nasjonalt nivå. Etter å ha fått jobb som prost ser jeg også mange muligheter for ledelse og
samhandling mellom våre to arbeidsgiverlinjer. Jeg ser muligheter og løsninger. Jeg er en
stayer og setter meg godt inn i saker.
7. Beskriv kort din teologiske profil og ditt ståsted i Den norske kirke.

Jeg er en evangelisk-luthersk teolog. For meg har gudstjenesten, liturgien og
sakramentene blitt viktige holdepunkt. Nådemidlene er viktige for å finne en objektiv
forankring for troen. Jeg ønsker å ta utgangspunkt i det som står i Bibelen og tenker at
det den formidler går foran egen erfaring og fornuft.
8. Hvordan vil du med din teologiske profil kunne være samlende og ivareta det teologiske
mangfoldet i bispedømmet?
Min stemme er viktig i det teologiske mangfoldet. Som leder vil en ha eget ståsted samtid
som jeg også respektere at vi er et bredt sammensatt bispedømme både teologisk og ut
fra erfaring og personlighet. Mangfoldet er en mulighet til at flere får plass - som ansatte,
rådsmedlem og menighetslemmer.
Trygghet på eget ståsted og det at jeg ikke finner mangfoldet truende er en verdi for meg.
Jeg vil ikke være skråsikker og fordømmende, men ha en ydmyk og åpen tilnærming.
9. Hvordan vil du forholde deg til at det i Den norske kirke er to syn på kirkelig vigsel av
likekjønnede, og hvordan vil du som biskop forholde deg til de som ikke har samme syn
som deg?
Jeg mener at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. Jeg har fulgt utviklingen av
denne saken gjennom forrige periode av bispedømmeråd og kirkeråd. Kirkemøtet vedtatt
en liturgi for inngåelse av likekjønnede ekteskap. En premiss for vedtaket var at det fins to
syn på ekteskapet innenfor vår kirke. Begge syn skal ha plass. Bispemøtet og Kirkemøtet
åpnet opp et rom hvor det skal være plass for ulike syn.
I tiden framover blir det viktig å legge godt til rette for at begge syn får fortsette. Det
betyr for meg både at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel eller forbønn for
likekjønnede par og at den nye liturgien skal kunne brukes av dem som ønsker det. Det
bør være orden på det enkelte kirkekontor og det enkelte sokn slik at de som bestiller
vigsel ikke skal hindres i dette.
Saken har funnet en løsning og jeg ser at det ligger mye klokskap i dette vedtaket. Vi
forblir en kirke med ulike syn på ekteskapet. Som biskop er det sjelden en komme ri
direkte berøring med vielse. Jeg forholder meg til kirkemøtevedtak og mener at vi skal
være ryddige og ha orden. Jeg vil vær biskop for alle. Jeg vil ikke ha problemer med
samarbeid med de som ikke har samme syn som meg eller som selv lever i et likekjønnet
ekteskap.
Det siste bispemøtet har fastholdt at prester skal leve i ordnede forhold og meldt det inn
som en mulig løsning at preses organiserer ordinasjon. Slik vil den enkelte prest slippe å
bli en kasteball i systemet.
10. Hva er kjernen i din forkynnelse?
Jeg setter pris på å forkynne tekstnært og er glad for at Den norske kirke setter opp
prekentekster slik at jeg må forholde meg til mange sider ved tro og liv. Jeg liker godt å
forkynne evangeliet og nåden. Jeg prøver å forkynne til tro og visshet. Jeg legger mye vekt
på nådemidlene, og hvilen som fins i det som Gud gir oss gjennom sakramentene. Så
kjernen i min forkynnelse er det er nok det som Jesus gjorde! Frelsen er gjort ferdig!

