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6. januar 

Misjonens år i Hamar 

På mottakelsen som biskop Solveig Fiske arrangerte på Helligtrekongersdag 6 januar, 
ble starten på misjonens år i Hamar bispedømme markert på en utradisjonell 
måte. Etter først å ha hørt fortellingen om de hellige tre konger, vandret hele forsamlingen 
rundt i bispedømmesenteret mens de sang alle 19 vers av «Deilig er den himmel blå»! 
Deretter samlet alle seg rundt lysgloben – misjonssymbolet i bispedømmet – og hørte ord om 
misjon knyttet til deling, dialog og nærvær. Vandrerne stanset rundt lysgloben der deltakerne 
delte ord om hvilke «misjonsgaver» vi kan gi videre i dag: 
DELING. Misjon er å dele det gode budskap med alle folk – hjemme og ute. Vi kan også dele 
våre materielle goder med dem som ikke har så mye. Og vi kan dele vår felles jordklode – 
Moder jord. Vi er alle del jorda og hører til på den. 
DIALOG. Misjon er å møte mennesker i dialog og åpenhet. Hvilke gaver tilbyr Jesus oss 
gjennom det som er annerledes? Hvilke velsignelser møter oss i Guds mangfold? Kan vi få 
øye på Jesu nærvær hos dem vi møter? 
NÆRVÆR. Lysgloben viser oss at Kristi lys/Kristus selv er like nær alle mennesker på 
kloden. Gudsbildet i alle mennesker har Jesu ansiktstrekk. Misjon er å la alle få mulighet til å 
gjenkjenne sitt ansikt som en del av Kristi ansikt – og oppdage det i seg selv og i alle. 
 
 
9. januar 2008 

Fem biskopkandidater i Nidaros 

Nidaros bispedømmeråd nominerte 9. januar fem kandidater til embetet som ny biskop 
i Nidaros etter Finn Wagle som går av med pensjon 1. juli 2008. 
De nominerte var: Prost Kirsten Elisabeth Almås (48), Melhus, prost Per Halstein Nielsen 
(58), Lillehammer, prost Ingrid Vad Nilsen (50), Kongsvinger, prost Tor Singsaas (59), 
Trondheim og generalsekretær Olav Fykse Tveit (47), Oslo. 
Fire av de nominerte er i dag proster, hvorav to i Nidaros og to i Hamar bispedømme. Den 
femte som er nominert, er generalsekretær i Mellomkirkelig råd.  
Etter at nominasjonslisten hadde vært til avstemning blant menighetsråd, prester, kateketer, 
diakoner og kantorer i vigslede stillinger i Nidaros, alle prostene i landet, professorene ved de 
tre teologiske fakultetene og rektorene ved de praktisk-teologiske seminarene, viste det seg at 
prost Tor Singsaas hadde fått flest stemmer. 169 hadde stemt på Singsaas som førstekandidat, 
residerande kapellan Berit Lånke (som ikke var nominert av bispedømmerådet) kom på 
andreplass med 55 førstestemmer. På tredjeplass fulgte generalsekretær Olav Fykse Tveit med 
46 førstestemmer. 
Kirkerådet og biskopene har frist til 6. juni med å komme med uttalelse om hvem som bør 
utnevnes. 
 



 
25. januar 

Bønneuken 100 år 

Pave Benedikt XVI og generalsekretær Samuel Kobia i Kirkenes verdensråd (KV) 
møttes i Peterskirken i Roma 25. januar til felles bønn om kristen enhet. Samme uke ble 
100-årsjubileet for Bønneuken for kristen enhet markert. I 1908 startet den episkopale 
(anglikanske) presten Paul Wattson i USA «Oktaven for kirkelig enhet», det vil si en 
åttedagersperiode med bønn for enhet. Han feiret denne oktaven i dagene 18.–25. januar. 
Siden 1960-tallet har KV (gjennom arbeidet i Faith and Order-kommisjonen) og Den 
romersk-katolske kirkes sekretariat for fremme av kristen enhet utarbeidet liturgiske materiale 
for bønneuken. Bibelteksten ved hundreårsmarkeringen for bønneuken var hentet fra 1. 
Tessalonikerbrev. Overskriften er «Be uavlatelig!» (1 Tess 5,17). 
I Roma ble samarbeidet om Bønneuken for kristen enhet markert ved at paven mottok KVs 
generalsekretær Samuel Kobia i en audiens sammen med medlemmene i en felles 
arbeidsgruppe mellom Den romersk-katolske kirke og KV. Arbeidsgruppen som var samlet 
21.–26. januar, drøfter samarbeidet mellom Faith and Order-kommisjonen som er organisert 
under KV og Den romersk katolske kirkes sekretariat for fremme av kristen enhet. 
I Norge ble jubileet for Bønneuken for kristen enhet markert blant annet ved en samling i 
Kampen kirke i Oslo 24. januar. 
 
 
1. februar 

RLE eller KRL? 

«For Bispemøtet er det avgjørende at skolens religionsundervisning makter å presentere 
religion som noe levende og aktuelt, og ikke som noe fortidig og folkloristisk,» het det i 
en høringsuttalelse til forslag om endringer i opplæringsloven. I uttalelsen la Bispemøtet 
vekt på menneskerettigheter og likeverd. 
«Bispemøtet legger til grunn at Norge innretter seg etter de internasjonale 
menneskerettighetene og gjør de endringer i nasjonal lovgivning som er nødvendig for å 
ivareta våre forpliktelser i så måte,» heter det i uttalelsen. Biskopene uttrykte håp om at 
uttalelsen kan styrke samarbeidet mellom skole og kirke. Ved å løfte fram betydningen av 
dialog og kunnskap om andre religioner, blir også betydningen av kunnskap om kristendom 
som den tradisjonelle religion i Norge løftet fram. 
«Som ledere for en religiøs majoritet i Norge er det også vår oppgave å stå fram som 
talspersoner for at mennesker av ulike religiøse tradisjoner skal kunne oppleve å bli verdsatt i 
skolen på linje med oss,» heter det i uttalelsen. 
Blant biskopene var det ulikt syn på om fagets navn burde endres fra «Kristendom, religion 
og livssyn» til «Religion, livssyn og etikk», slik regjeringen har foreslått. Bispemøtet samlet 
uttrykte likevel at spørsmålet om fagets navn ikke er et stort og avgjørende spørsmål. 
 
 
7. februar 



Felleskirkelig salmeliste 

I løpet av to år har ti kirkesamfunn og sju lutherske organisasjoner funnet fram til 270 
salmer og sanger som alle parter kan kjennes ved. Et felleskirkelig salmearbeid av en 
slik størrelse har aldri vært gjennomført tidligere her i landet. Utgangspunktet var en 
invitasjon fra Den norske kirke i forbindelse med arbeidet med ny salmebok. 
Listen inneholder bidrag som er kjent for de fleste, men også eksempler på noe som kan 
romme framtidige muligheter. Det er ingen bidrag i listen som noen går imot av prinsipielle 
teologiske grunner. Hvert kirkesamfunn og hver organisasjon står fritt til å bruke sangene på 
listen i det omfang en finner tjenelig, også med tanke på framtidige salme- og sangbøker. 
De ni kirkesamfunnene som har samarbeidet med Den norske kirke om dette, er: 
Adventistsamfunnet, Den evangelisk-lutherske frikirke, Den katolske kirke, Det Norske 
Baptistsamfunn, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Det Norske Misjonsforbund, 
Frelsesarmeen, Metodistkirken, Pinsebevegelsen. De sju organisasjonene som har vært med, 
er: Det Norske Misjonsselskap, Indremisjonsforbundet, Norges KFUK/M, Norges Kristelige 
Studentforbund, Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag, Normisjon, Norsk Luthersk 
Misjonssamband. 
 
 
11. februar 

Samisk kirkeråd vurderer å flytte 

På sitt møte i Oslo drøftet Samisk kirkeråd blant annet lokalisering av Samisk kirkeråds 
sekretariat. I en høring om flytting av Samisk kirkeråds sekretariat har 25 av 40 
høringsuttalelser støttet et forslag om å legge sekretariatet til Tromsø. 
På sitt møte i september i fjor tok Samisk kirkeråd opp spørsmålet om alternativer for 
fremtidig lokalisering av Samisk kirkeråds sekretariat. Rådet pekte da på Tromsø som det 
meste samlende alternativet. I vedtaket fra møtet den gang heter det blant annet: 
«Tromsø er i dag den viktigste samiske universitetsbyen med fagmiljøer på felter som samisk 
språk, kultur og historie, urfolksstudier, nordnorsk/samisk religiøsitet, teologi og praktisk-
kirkelig utdanning. Byen samler mange samiske studenter, hovedsakelig fra det nordsamiske 
miljøet, men også fra lulesamiske og sørsamiske områder.» 
Saken ble sist høst sendt på høring til menigheter med samisk bosetting, bispedømmeråd og 
biskoper, utdanningsinstitusjoner og samiske institusjoner. Blant de 40 innkomne høringssvar 
er det altså betydelig støtte til Tromsø. 
Da Kirkemøtet i 1992 vedtok å opprette Samisk kirkeråd, ble sekretariatsfunksjonen lokalisert 
til Tromsø. I 1995 flyttet kontoret til Oslo og har siden vært en del av de nasjonale kirkelige 
organers felles sekretariat i Kirkens hus i hovedstaden. 
 
 
13. februar 

Demokratiutvalg 

Kultur- og kirkeminister Trond Giske oppnevnte 13. februar en arbeidsgruppe som skal 
foreslå tiltak for å styrke demokratiet i Den norske kirke. Arbeidsgruppa skal fremme 
konkrete forslag til endringer i valgordningene i Den norske kirke og forslag til andre typer 
tiltak som kan gjennomføres i tilknytning til de kirkelige valgene i 2009–2010. Arbeidsgruppa 
er oppnevnt i samråd med Kirkerådet. 



«Det er ingen hemmelighet at vi gjerne ville kommet i gang før – tiden fram mot de kirkelige 
valgene i 2009–2010 går fort. Fra Kirkerådets side har vi understreket behovet for å utvikle og 
forbedre kirkens valgordninger,» sa direktøren i Kirkerådet Jens-Petter Johnsen. 
Prost Trond Bakkevig ble oppnevnt som leder av arbeidsgruppa. De andre medlemmene er 
domprost Knut Andresen, seniorrådgiver Inger Johanne Wremer, professor Berge Furre, 
bydelsutvalgleder Elin Horn Galtung, professor Harald Hegstad, og kirkeverge og nestleder i 
Kirkerådet Sissel Vartdal. 
Arbeidsgruppa fikk to og en halv på å legge fram en utredning. Den skal foreligge før 
stortingsmeldingen om stat og kirke blir behandlet. Gruppa skulle særskilt vurdere tiltak som 
kan øke oppslutningen ved menighetsrådsvalget i 2009, styrke den demokratiske legitimiteten 
til ulike organer, og styrke prosessene rundt framtidig utvelgelse av proster og biskoper. 
 
 
14. februar 

Kirkerådet om KRL 

I sitt høringssvar til forslag til endringer i opplæringsloven gikk Kirkerådet 14. februar 
inn for å beholde «Kristendom, religion og livssyn» (KRL) som navn på religionsfaget i 
grunnskolen. Regjeringen har ønsket å endre navnet til «Religion, livssyn og etikk» 
(RLE). 
11 av Kirkerådets 15 medlemmer mener at K’en i denne sammenhengen er en symbolbærer i 
seg selv. «Den signaliserer noe om det samfunnet vi lever i, og den plass og sentrale rolle 
kristendommen har og har hatt,» heter det i uttalelsen. 
«K’en sier derimot ikke at konsekvensen av dette er en kvalitativ forskjellsbehandling av de 
ulike tros- og livssynene i undervisningen. Den synliggjør bare at det er en forskjell i 
undervisning i kvantitativ forstand, noe Menneskerettighetsdomstolen uttalte at var både 
forståelig og naturlig i den norske skolen,» påpeker Kirkerådet i sin uttalelse. 
I juni 2007 slo den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast at KRL-faget i 
den norske grunnskolen, slik forholdene var i 1997, krenket Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen. Faget har vært gjenstand for flere revisjoner etter dette, der 
de viktigste endringene er forandringen av fritaksbestemmelsen, fjerningen av den direkte 
tilknytningen til formålsparagrafen og understrekningen av at det ikke skal være forkynnelse 
eller religionsutøvelse i faget. 
 
 
15. februar 

Ber om økt støtte til Den katolske kirke 

Den katolske kirkes innsats overfor store grupper arbeidsinnvandrere krever ressurser 
langt utover det kirken får overført av offentlige tilskudd. Dette påpekte Mellomkirkelig 
råd for Den norske kirke i en uttalelse om Den katolske kirkes aktuelle behov i Norge.  
Mellomkirkelig råds assisterende generalsekretær Sven Oppegaard sa at Mellomkirkelig råd 
over lengre tid vært oppmerksom på de utfordringer Den katolske kirke i Norge står overfor i 
sin betjening av store grupper katolske arbeidsinnvandrere til Norge, særlig fra Polen og 
Litauen, etter utvidelsen av EØS-området til Øst-Europa. 
På vegne av Den norske kirke uttrykte Mellomkirkelig råd tilfredshet med at arbeids-og 
inkluderingsministeren viser forståelse for Den katolske kirkes aktuelle behov. Rådet ber 
ministeren om at kirkens anmodning om ekstraordinære bevilgninger blir imøtekommet så 



snart som overhodet mulig. 
I rådets uttalelse utfordres samtidig menigheter i Den norske kirke til å vurdere om de kan 
tilby kirkerom til bruk for katolske gudstjenester. 
«Mellomkirkelig råd oppfordrer menigheter i Den norske kirke og andre kirker i Norge til å 
vurdere om de kan tilby kirkerom på kort eller lang sikt for gudstjenester og kirkelige 
handlinger,» het det i uttalelsen. 
 
 
20. februar 

Tok avstand fra karikaturer 

Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp tok 
i en felles uttalelse avstand fra publiseringene av karikaturtegningene av profeten 
Mohammed. Underskrivere var Ørnulf Steen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, 
Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, og Atle 
Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 
I uttalelsen het det blant annet: «Karikaturtegningene som er publisert i danske aviser og 
norske Agderposten virker støtende på mange muslimers religiøse følelser. Vår sympati går til 
muslimer i Norge og resten av verden som føler seg krenket eller såret på grunn av 
tegningene. Hvordan man tolker karikaturtegningenes innhold og funksjon, avhenger av hvem 
som fortolker dem. Vi mener det er uklokt og respektløst å publisere tegninger som blir 
oppfattet som hån av religiøse symboler – spesielt når det rammer religiøse minoriteter.» 
I uttalelsen sies det videre: «Ytringsfriheten er en fundamental menneskerettighet. Vi 
anerkjenner derfor retten til å trykke tegningene og tar avstand fra å møte ytringene med vold. 
Derimot innebærer ytringsfriheten at man fritt kan komme med motytringer når man er uenige 
i ting som har blitt sagt. Som representanter for den religiøse majoriteten i Norge føler vi et 
særskilt ansvar for å si fra hva vi mener om krenking av annerledestroende.» 
 
 
25. februar 

På britisk kirkebesøk 

Den norske kirke har økt kontakt med de anglikanske kirkene. 25. februar dro en 
delegasjon med blant annet Bispemøtets preses og lederne for Kirkerådet og 
Mellomkirkelig råd på et ukelangt besøk til London og Edinburg for å ha samtaler med 
ledere i Church of England og to skotske kirker, Scottish Episcopal Church og Church 
of Scotland.  
Besøket var også en gjenvisitt etter et delegasjonsbesøk fra Church of England i Oslo for to år 
siden. Ellers har erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, de siste årene vært på to 
Norges-besøk i regi av Den norske kirke. 
Under besøket benyttet de norske kirkelederne muligheten til å drøfte mange spørsmål som er 
av felles interesse for kirkene, så som forholdet mellom stat og kirke, hvordan de kirkelige 
styringsorganene fungerer i de forskjellige kirkene, og hvordan embetsstruktur og valgte 
rådsorganer fungerer i forhold til hverandre. 
Den norske kirkes delegasjon besto av Bispemøtets preses, biskop Olav Skjevesland, 
Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen, Melomkirkelig råds leder Ingrid Vad Nilsen, rådets 
generalsekretær Olav Fykse Tveit og teologisk rådgiver Beate Fagerli, medlem av Kirkerådet 
Kjersti Tytingvåg Rogne, Bispemøtets generalsekretær Christofer Solbakken og 



sjømannsprest i London Torbjørn Holt. 
 
 
26. februar 

Alle i Sandnes miljøfyrtårn i 2008 

26. februar mottok Sandnes kirkelige fellesråd, Sandnes menighet, Riska menighet og 
Gand menighet beviset for at de er Miljøfyrtårn. Med på overrekkelsen av 
miljøsertifikatet var både ordfører i Sandnes, Norunn Østråt Koksvik, og biskop Ernst 
Baasland. 
Det var ikke tvil om at kirkeverge Per Øyvind Skrede var stolt og engasjert da han i Riska 
kirke tirsdag formiddag kunne ta imot Sandnes kirkelige fellesråds miljøsertifikat. «Dette 
begynte vi å jobbe for flere år siden og takket være ivrige medarbeidere, har vi nå nådd målet 
om å bli sertifisert. Nå er neste steg at absolutt alle menighetene i Sandnes blir Miljøfyrtårn – 
og vi håper at det skal bli en realitet i løpet av 2008, sa Skrede. 
«Gratulerer,» sa ordføreren i Sandnes som delte ut sertifikatene. Hun benyttet anledningen 
både til å rose og utfordre: «Det er en ære å få være med på dette, og det er fantastisk at disse 
tre menighetene og fellesrådet har maktet å bli miljøsertifisert gjennom blant annet å 
kildesortere, energisparende tiltak og ved å sykle til jobben.» 
Biskop Baasland presiserte at menighetenes miljøarbeid er forankret i den kristne etikk og tro. 
Baasland pekte også på at menighetene hadde en unik mulighet til å sette fokus på miljøet 
ikke bare på menighetskontorene, men også i forhold til alle dem som menigheten kommer i 
kontakt med. 
 
 
27. februar 

Kronprinsessens salmer i salmeboka 

I februar kom det ut en CD med salmer som kronprinsesse Mette-Marit hadde valgt ut. 
Det viste seg da at ti av de elleve salmene på CDen også lå an til å få plass i Den norske 
kirkes nye salmebok. 
«Jeg merker meg med glede at Salmebokutvalget og Kronprinsessen tydeligvis har svært 
sammenfallende syn på hva som er gode og innholdsrike salmer, både når det gjelder nytt og 
gammelt stoff,» kommenterte liturgirådgiver Åge Haavik i Kirkerådet. Han er sekretær for 
utvalget som arbeider med ny salmebok for Den norske kirke. 
Den mest markante nyheten i forslaget til ny salmebok er kanskje innslaget av allmenne 
sanger og dikt som nå skal få status som autoriserte gudstjenestesalmer. Dikt, viser og 
allmenne sanger er i ferd med å bane seg vei fra den litterære kanon inn i salmeboka. 
Forslaget fra salmeutvalget, inneholder blant annet Evert Taubes Änglamark, Arnulf 
Øverlands Snevit er natten, Nordahl Griegs Til ungdommen, Olav H. Hauges Det er den 
draumen me ber på og Alf Prøysens oversettelse av Nils Ferlins tekst Mitt hjerte er ditt, ifølge 
bladet Kirkeaktuelt. 
Salmebokforslaget skal etter planen sendes ut på høring høsten 2008. Den nye boka skal etter 
planen tas i bruk i 2010. Sist gang Den norske kirke fikk ny salmebok var i 1985. 
 
 
5. mars 



Gateprest for ungdom 

I mars gikk Norges første gateprest for ungdom ut i Oslogatene. Den nye gatepresten 
heter Jan Christian Nielsen og er 27 år gammel. Norges første gateprest for ungdom er 
et prøveprosjekt under prosjektet «Gud i storby» i Oslo. 
«Kirken har vært for opptatt av hva som skjer innenfor kirkebyggets fire vegger. For å være 
troverdige og relevante må vi gå ut, både til den grå hverdagen og til livets rå realitet. Det må 
være startstedet for hva vi sier om livet og om Gud,» sa gatepresten. Han mente at livet kan 
være like brutalt og dramatisk for ungdom i Norge som i en township i Sør-Afrika. Etter 
studier i Sør-Afrika og mange år som frivillig ved Kirkens SOS kjenner han begge 
sammenhenger godt. 
For å lære å lytte har den unge presten blant annet jobbet som sjelesørger for krigsveteraner i 
New York. Nå vil han gjerne møte uro og lengsel blant ungdom med budskapet om en god 
Gud som er nær i menneskers hverdag. Han vil gi ungdom rom til å fortelle. Med 
utgangspunkt i Gatekapellet ved Karl Johan vil han jobbe både med ungdomsåpent kapell, 
tilstedeværelse i gatene og tilgjengelighet på MSN. 
«Det er veldig bra at kirken i Oslo gjør noe konkret for å vise et tydeligere nærvær for 
ungdommer i hovedstaden,» sa ungdomsrådgiver Espen Andreas Hasle i Kirkerådet. 
 
 
10. mars 2008 

NKTF fyller 50 

Norsk Kvinnelig Teologforening markerte sitt 50 års jubileum ved en gudstjeneste i 
Trefoldighetskirken i Oslo. Foreningen definerer seg som en interesseforening for 
kvinnelige teologer og teologistudenter. Den arbeider for likestilling og solidaritet blant 
kvinnelige prester, for rekruttering av kvinnelige teologer og forskere, og for 
internasjonal kontakt mellom kvinnelige teologer. 
«Vårt Gudsbilde er blitt endret og har fått flere nyanser og dimensjoner gjennom kvinnelige 
presters forkynnelse,» sa biskop Solveig Fiske i sin preken under jubileumsfeiringen. 
Biskopen sa at NKTF hadde gitt henne personlig fellesskap preget av styrke og solidaritet, 
mot og stolthet. 
I 1961 ble den første kvinne ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke. Fra 1961 til 1975 
ble 21 kvinner ordinert. Fram til 1982 var 59 kvinner ordinert. Nå er antallet kommet opp i ca 
500. I 2007 var kvinneandelen blant menighetsprester for første gang over 20 prosent. 
«Utviklingen er kjempegledelig. Ikke minst har det vært viktig at kvinner er utnevnt til 
kirkelige lederfunksjoner som biskoper og proster. Nå er det anerkjent på alle nivåer i kirken 
vår at kvinners prestetjeneste er rett og godt,» konstaterte lederen i Norsk Kvinnelig 
Teologforening, prost Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, i forbindelse med jubileet. 
 
 
13. mars 2008 

Menneskeverd og funksjonsnivå 

Bispemøtet i Den norske kirke advarer mot sorteringssamfunnet. I en uttalelse vedtatt 
13. mars spurte biskopene: «Har vårt samfunn ikke plass til mennesker med Downs 
syndrom? Hvilke andre utviklingsavvik vil vi eventuelt ikke ha plass til?» 
Ny statistikk viser at fostre med påvist Downs syndrom blir abortert i stadig større grad. Alle 



gravide over 38 år får automatisk tilbud om en undersøkelse som har til hensikt å påvise 
genetiske feil hos fosteret. 
«Et menneskes verd er ikke knyttet til dets evne til å yte, produsere og fungere. Noe annet 
ville bryte fundamentalt med den kristne tanke om at mennesket har verdi i seg selv. En 
instrumentell forståelse av menneskeverdet kan også bidra til å rangere funksjonsdyktige 
mennesker i forhold til hverandre. Summen av dette er et samfunn hvor de sterkeste vinner 
fram, og de svake trues,» sa biskopene. 
I uttalelsen pekte de på at både samfunnet og kirken har et ansvar: «Mange foreldre sliter med 
vanskelige valg på bakgrunn av kunnskap om fosteret. Bispemøtet er opptatt av hvordan vi 
som kirke og samfunn kan gjøre det lettere for foreldre å ta imot barn med Downs syndrom og 
andre utviklingsavvik. Bispemøtet oppfordrer Regjeringen til å styrke veiledning, assistanse 
og økonomiske støtteordninger for mennesker med særskilte behov.» 
 
 
14. mars 2008 

Uforsvarlig hastverk med ekteskapslov 

«Det er beklagelig at regjeringen har lagt opp til et uforsvarlig hastverksarbeid i en sak 
med så vidtrekkende konsekvenser for samfunnet,» sa Kirkerådets leder Nils-Tore 
Andersen i en kommentar til at regjeringens forslag til ny ekteskapslov ble lagt fram i 
statsråd. Regjeringen foreslo at den gjeldende partnerskapsloven skulle erstattes av den 
nye loven. 
Kirkemøtet i november 2007 beklaget at regjeringen ikke har gjort denne saken til gjenstand 
for en omfattende utredning. En slik sak krever en lengre og grundigere prosess som 
involverer ulike fagmiljøer og samfunnsinteresser, sa Kirkemøtet i en uttalelse. 
Endringene i ekteskapsloven får følger for adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven. 
Med forslaget til felles ekteskapslov vil regjeringen sikre homofiles og lesbiskes rettigheter, 
støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering. 
Andersen mente at redefineringen av ekteskapet i lovforslaget ikke er ønskelig: «Kirkemøtet 
har fastholdt at ekteskapsbegrepet fortsatt skal forbeholdes det offisielt inngåtte og 
forpliktende samlivet mellom mann og kvinne. Ekteskapet er en samfunnsordning som 
gjenfinnes i ulike kulturer. Det kjennetegnes ved at det gir rettslige rammer rundt samlivet 
mellom mann og kvinne, ivaretar barna og regulerer familielivet. Det er en institusjon med 
viktige funksjoner både for samfunnet og den enkelte,» sa kirkerådslederen. 
 
 
4. april 2008 

Kyrkja støttar nye formålsparagrafar 

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane 
og lærlingane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for 
menneskeverdet og på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse 
grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike 
religionar og livssyn og slik dei er forankra i menneskerettane,» stod det å lese i 
framlegget frå regjeringa til nytt formål for opplæringa i skolen. 
Regjeringa la fram forslag til nye formålsparagrafar for barnehagar og skole. Dei byggjer i all 
hovudsak på forslaga som Bostadutvalet la fram i juni 2007. Utvalet hadde medlemmer frå 
ulike trus- og livssynssamfunn, mellom anna frå kyrkja, humanetikarar og muslimar. På tross 



av ulike standpunkt klarte utvalet å arbeide seg fram til konsensus. 
Forslaget frå regjeringa til nye formålsparagrafar fekk støtte frå Kyrkjerådet: 
«Formuleringane som er foreslått ivaretar store delar av det vi har peika på i 
høyringsuttalelsen vår,» sa assisterande direktør i Kyrkjerådet Gerd Karin Røsæg. Ho meinte 
den nye paragrafen er ei vidareføring av den tidlegare formålsparagrafen. «No blir 
tolkingsramma utvida til òg å gjelde religionar og livssyn. Det kulturelle og religiøse 
mangfaldet i elevflokken i dag må speglast i formålet for skolen,» meinte Røsæg. 
 
 
10. april 2008 

Stat–kirke-forlik i Stortinget 

Denne datoen vil bli stående som en merkedag i Den norske kirkes historie. Samtlige sju 
partier på Stortinget inngikk et forlik om den videre prosessen for at kirken skal få en 
friere stilling i forhold til staten. 
Partiene uttrykte et felles mål om at utnevning av biskoper og proster skal overføres fra 
kirkelig statsråd til et kirkelig organ som kirkemøte eller bispedømmeråd. I samarbeid med 
Den norske kirke skal det gjennomføres en demokratireform, slik også Kirken har tatt til orde 
for, slik at kirkens organer får en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos 
kirkemedlemmene. Reformen skal etablere reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og 
kirkevalg samtidig med offentlige valg. Når denne prosessen er gjennomført, vil det ikke 
lenger være behov for vedtak i kirkelig statsråd. 
I forliket ble det også foreslått endringer i grunnloven. Grunnlovens § 2 endres til: 
«Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre 
Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.» § 16 endres til: ”Alle Indvaanere af Riget 
have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges 
Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning 
fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.» 
 
 
10. april 2008: 

Forliket viktig for kirkens del 

Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen var raskt ute med en kommentar til stat–
kirke-forliket i Stortinget. Han gav honnør til alle politiske aktører som hadde bidratt til 
en bred og omfattende løsning, og ryddet i forholdet mellom stat og kirke. I ettertid vil 
dette stå som et veiskille i vår historie, mente han. «Dette er endringer til beste for 
samfunnet, Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn.» 
«Det brede stat–kirke-forliket i Stortinget i er gledelig. Dette er et stort skritt i riktig retning. 
Det er meget viktig at staten vil legge til rette for at Den norske kirke fortsatt skal være den 
samme åpne og landsdekkende folkekirken. Vi får også styrket de demokratiske ordningene 
for kirken. Kirkens medlemmer beholder kirken sin,» sa Johnsen. 
Kirkerådsdirektøren understreket at det vil bli et ryddigere forhold mellom stat og kirke for 
kirkens del, men også for andre tros- og livssynssamfunn. 
«Når de store grunnlovsendringene nå kommer på plass, er det gitt en retning som gjør at vi 
nok finner løsninger på de ulike detaljspørsmål etter hvert. Nå er det vist politisk vilje til det,» 
sa Jens-Petter Johnsen, som selv spilte en viktig rolle i sluttfasen av de politiske 
forhandlingene. De siste dagene før 10. april oppholdt han seg på Stortinget nesten døgnet 



rundt, og representanter for de ulike partiene rådførte seg med ham på skift. 
 
 
11.april 2008 

Stortingsmelding om staten og kirken 

Kirkestatsråd Trond Giske la 11. april fram Stortingsmelding nr. 17 (2007-2008) Staten 
og Den norske kirke. I innledningen heter det: 
«Departementet mener det bør gjøres endringer i statskirkeordningen. Det er behov for å 
foreta endringer som kan ivareta viktige tros- og livssynspolitiske målsettinger. Samtidig må 
endringene skje på en måte som ivaretar behovet for kontinuitet og trygghet. 
Kirkemedlemmenes tilhørighet til Den norske kirke skal ivaretas, og det skal legges til rette 
for at kirken kan ivareta sin rolle som tradisjons-, kultur-, verdi- og trosbærer i 
lokalsamfunnene og i storsamfunnet. Den norske kirke skal utvikles videre som en åpen og 
inkluderende folkekirke, og det kirkelige demokratiet skal styrkes.» 
Meldingen ble tatt godt imot av lederskapet i Den norske kirke. Bispemøtets preses Olav 
Skjevesland, Kirkerådets leder Nils-Tore Andersen og Kirkerådets direktør Jens-Petter 
Johnsen uttalte i fellesskap: «Det vil få stor betydning at man nå er enige om en samlet og 
sammenhengende pakke av grunnlovsendringer som åpner for en utvikling av en mer 
selvstendig folkekirke, som slår fast et bærekraftig verdigrunnlag, som eksplisitt sikrer 
økonomisk likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn, samtidig som den nære 
forbindelse mellom kirke og folk bevares.» 
 
 
18. april 2008 

Forlagsavtale om salmebok og liturgi 

Kirkerådet avsluttet kontraktsforhandlingene med forlaget som ble valgt til å prosusere 
og utgi nye salmebøker, kantoribøker, liturgisamlinger og tekstbok. Forhandlingene er 
blitt gjennomført etter kriterier for offentlige anskaffelser. 
Seksjonssjef Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet hedde ledet forhandlingene. Han understreket 
at Kirkerådet har lagt til rette for likebehandling og åpenhet i forlagskonkurransen om 
utgivelse av de liturgiske bøker: «Dette er en viktig kontrakt for kirken, og det ligger en 
samlet vurdering bak Kirkerådets valg av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS. Økonomi 
har vært et viktig punkt. Vi ønsker ikke at knappe menighets- og fellesrådsbudsjetter skal 
belastes mer enn nødvendig når man skal gå til innkjøp av resultatene fra arbeidet med 
reformer av kirkens gudstjenesteliv,» sa Bekkelund. 
Kontrakten mellom Kirkerådet og Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS er en 
tjenestekonsesjonskontrakt. Konsesjonen gis på bakgrunn av at Den norske kirke fra 2003 har 
arbeidet med reform av kirkens gudstjenesteliv. Kontrakten omfatter også de kommersielle 
digitale rettighetene. Kirkerådet forutsetter at det aller meste av liturgibøkenes innhold skal 
gjøres fritt tilgjengelig digitalt. Digital tilgang på salmeboken blir begrenset av 
rettighetsspørsmål. 
 
 
3.−8. mai 2008 



Biskopene på pilegrimsvandring 

Biskopene gjennomførte en fem dagers pilegrimsvandring fra Oslo til Trondheim − 
riktignok med enkelte innlagte kjøreetapper underveis. De startet fra 
Middelalderparken i Oslo på morgenen lørdag 3. mai. Etter en liturgisk morgenbønn 
gikk de innom kirkekontoret i Gamlebyen for å få stemplet sine pilegrimspass. Deretter 
tok de fatt på en 20 kilometers dagsetappe mot Olavsgård i Skedsmo. 
Opprinnelig hadde biskopene planlagt en reise til Tyrkia sammen, men for ikke å belaste 
miljøet med en lang flyreise, valgte de en pilegrimsvandring på norsk jord i stedet. Vandring 
inneholdt en rekke møtepunkter med lokale menigheter og lokalt kulturprogram. 
«Å gå pilegrim tydeliggjør alle de grunleggende relasjoner i livet: Relasjonen til Gud, til 
hverandre, til skaperverket og til oss selv. Vi drar på pilegrimsvandring blant annet for å 
styrke vårt åndelig og sosiale fellesskap,» sa biskop Finn Wagle ved starten av vandringen. 
Etter framkomsten til Trondheim fortalte biskop Solveig Fiske: «Det har vært godt å være 
sammen med kollegene over tid på en annen måte enn når vi sitter ved Bispemøtets bord, hvor 
alt vi sier og gjør blir protokollert. Nå har vi møtt våren sammen, og jeg kan ikke tenke meg 
mye som vitner om livet og oppstandelsen like sterkt som en norsk vår. Derfor har 
oppstandelsens under blitt sterkt og tydelig for oss på vandringen.» 
 
 
8. mai 2008 

Nidaros Pilegrimsgård høytidelig åpnet 

«Mennesker som søker Nidaros Pilegrimsgård vil oppleve avhengighetens rikdom,» sa 
biskop Finn Wagle da han talte under åpningen av den nye pilegrimsgården i 
Trondheim. «I dag er det som om århundrene taler til hverandre i et avhengighetens 
fellesskap. Endelig er det mulig å ta imot pilegrimer på dette helligstedet. Nidaros 
Pilegrimsgård skal forankre Olavsarven som en økumenisk arv med forgreininger til det 
europeiske pilegrimsnettverket og den verdensvide kirke,» sa biskopen. 
Nidaros Pilegrimsgård er realisert etter initiativ fra Nidaros bispedømme og i samarbeid med 
en rekke kirkelige og offentlige instanser. Nå kan Trondheim gi et tilbud på linje med det som 
pilegrimer finner mange andre steder i Europa. Pilegrimsgården ligger i umiddelbar nærhet av 
Nidarosdomen. 
Stiftelsen Nidaros pilegrimsgård ble etablert i januar 2008. Som stiftere tegnet seg Nidaros 
bispedømmeråd, Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd, Kirkelig fellesråd i 
Trondheim, Nidaros domkirkes Restaureringsarbeider, Olavsfestdagene, Stiftelsen 
Areopagos, Sør–Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Seinere har Kirkerådet 
vedtatt å gå inn som stifter. Kultur- og kirkedepartementet har lagt inn i statsbudsjettet et 
betydelig tilskudd til driften. 
 
 
13. mai 2008 

Innstilling om kirkedemokrati lagt fram 

En arbeidsgruppe ledet av prost Trond Bakkevig leverte innstillingen Styrket demokrati 
i Den norske kirke til statsråd Trond Giske. Innstillingen er blitt til på bakgrunn av at 
Kirkerådet i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet (KKD) fikk i gang et 
utredningsarbeid om dette temaet. I den politiske avtalen mellom stortingspartiene 10. april 



2008 heter det at det skal gjennomføres en demokratireform i kirken, slik at kirkens organer 
får en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. 
Innstillingen tar til orde for kirkevalg samtidig med offentlige valg og økt bruk av direktevalg 
til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det anbefales at menighetsrådsvalgene og valgene til 
bispedømmeråd/Kirkemøte i 2009 legges til en felles valgdag over hele landet, samme dag 
som stortingsvalget. Fra 2011 legges det opp til at de kirkelige valgene foregår samtidig med 
kommune- og fylkestingsvalget. Det vil medføre at valgperioden for dem som velges i 2009 
blir 2 år, og en får to sjanser til å teste valgordninger innen utgangen av 2011. 
Etter arbeidsgruppas oppfatning kreves betydelige økonomiske ressurser for at 
demokratireformen skal lykkes. Gruppa anslår de økonomiske konsekvensene av forslagene 
til mellom 80 og 110 millioner kroner. Gjennomsnittlig deltakelse ved menighetsrådsvalget 
var i 2005 på 4,2 % av de stemmeberettigede, mot 3,6 % i 2001 og 3,0 % i 1997. 
 
 
15. mai 2008 

Ingeborg Middtømme ny biskop i Møre 

Regjeringen utnevnte Ingeborg Midttømme (46) til ny biskop i Møre bispedømme. 
Midttømme har vært leder i Presteforeningens siden 2003, og har hatt permisjon fra 
stillingen som sokneprest i Hauketo-Prinsdal menighet for å ivareta dette vervet. 
Ingeborg Midttømme kom på andreplass i første avstemningsrunde om ny biskop i Møre. Hun 
fikk 62 førstestemmer. 140 stemte på rektor Halvor Nordhaug som førstekandidat, mens 
sokneprest Berit Øksnes fikk 30 førstestemmer. I avstemningen i Kirkerådet fikk Halvor 
Nordhaug 8 førstestemmer, mens Ingeborg Midttømme fikk 7 førstestemmer. 
Fire av de elleve biskopene er nå kvinner, og Ingeborg Midttømme blir yngste medlem av 
biskopkollegiet. Hun mener en av de største utfordringene for kirken er å formidle evangeliet 
på en slik måte at det skaper tilhørighet: «Det er ikke alle døpte som med like stor trygghet 
kan si at de hører til i kirken. Kirkens hovedutfordring er å formidle til dem at selvfølgelig 
gjør de det!» sa Midttømme på pressekonferansen etter utnevningen. 
«Møre bispedømme får en biskop som er godt kjent med arbeidssituasjonen for prestene og 
som har vist vilje og evne til å lede. Med dette styrkes kvinneandelen i Den norske kirkes 
lederskap og det blir et større spenn i alder blant biskopene,» sa statsråd Trond Giske da han 
presenterte den nye Møre-biskopen. 
 
 
15. mai 2008 

Ja til kirkelig stemmerett fra 15 år 

Barneombudet og Kirkerådet uttrykte glede over at det regjeringsoppnevnte Bakkevig 
II-utvalget har gått inn for å senke den kirkelige stemmerettsalderen til religiøs 
myndighetsalder, det vil si 15 år. 
Fungerende barneombud Knut Haanes mente det er bra at en viktig samfunnsaktør som kirken 
ser viktigheten av å ta unges meninger på alvor: «Unge er også en del av kirken. Når de 
oppnår religiøs myndighetsalder, er det naturlig å få stemme i kirkesaker. Barneombudet 
jobber med å få til prøveprosjekter med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og 
fylkestingsvalg i 2011. Kirkens standpunkt kan være med på å bane vei.» 
Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet uttrykte glede over Bakkevigutvalgets innstilling på 
dette området, og over støtten fra Barneombudet: «Dette er en god og naturlig oppfølging av 



forsøkene som har vært gjort med senket stemmerettsalder i de kirkelige valgene, og det er i 
tråd med vedtak i Ungdommens kirkemøtes i 2002, der de gikk inn for 15 år som aldersgrense 
for både stemmerett og valgbarhet,» mente Johnsen. 
«15-åringer er religiøst myndige, gamle nok og modne nok til å bestemme om de vil være 
medlem eller ikke, da skulle det bare mangle at de kan være med å bestemme også,» uttalte 
ungdomsrådgiver i Kirkerådet, Espen Andreas Hasle. 
 
 
2. juni 2008 

Forslag til ny salmebok presentert 

Forslaget til ny salmebok for Den norske kirke ble offentliggjort på en pressekonferanse 
i Lambertseter kirke 2. juni. Den mest iøynefallende nyheten i forslaget var et betydelig 
innslag av allmenne sanger og dikt. 
Forslaget fra salmebokutvalget inneholder blant annet Evert Taubes Änglamark, Einar 
Skjæraasens Du ska itte trø i graset, Arnulf Øverlands Snevit er natten, Nordahl Griegs Til 
ungdommen, Olav H. Hauges Det er den draumen me ber på og Alf Prøysens Julekveldsvise. 
Også andre nyere julesuksesser var kommet inn, som Oslo Gospel Choirs kjempehit Nå er den 
hellige time og Carolas Vem har tänt den stjärnan, med tekst av Erik Hillestad. 
Blant tekstforfatterne som er sterkt representert med nye salmer, er Edvard Hoem, Eyvind 
Skeie og Hans Olav Mørk. Blant komponistene til nye melodier går navn som Henning 
Sommerro og Wolfgang Plagge igjen mange ganger. 
Norsk salmesang vil i framtiden ikke bare dreie seg om salmer på bokmål og nynorsk. 
Salmebokforslaget har med tekster på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, latin, svensk, 
dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk og noen afrikanske språk. Til sammen er 84 
av de 1150 salmene i boka på andre språk enn norsk. Både negro spirituals og nyere 
gospelsanger er eksempler på engelskspråklige innslag. 
 
 
27. juni 2008 

Ingrid Vad Nilsen ekspedisjonssjef i KKD 

Ingrid Vad Nilsen (50) ble utnevnt til ekspedisjonssjef i Kirkeavdelingen i Kultur- og 
kirkedepartementet. Hun kommer fra stillingen som prost i Vinger og Odal prosti i 
Hamar bispedømme. Nå etterfølger hun Ole Herman Fisknes som den øverste 
administrative leder i departementets kirkeavdeling. 
Etter mange år i ulike kirkelige lederstillinger og styreverv er Ingrid Vad Nilsen et kjent navn 
for mange i kirken. Hun har siden 2003 vært leder av Mellomkirkelig råd og har tidligere vært 
ansatt i rådets sekretariat. Hun var den første generalsekretæren i Norske kristne råd 
(1994−2001). Mange framhever hennes tilretteleggerrolle som avgjørende for at Norges 
kristne råd er blitt et av de bredest sammensatte kirkelige samarbeidsorganer i verden. Som 
Den norske kirkes medlem av sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd har hun også vært 
internasjonalt aktiv for å fremme samarbeidet mellom kirkesamfunnene. Når hun 1. november 
tiltrer som ekspedisjonssjef, fratrer hun sine tillitverv i kirken. 
«Det er modig av regjeringen å hente inn en rett fra den valgte kirkeledelsen. I den aktuelle 
situasjonen er det dessuten modig å ansette meg som så tydelig har uttrykt at 
statskirkeordningen bør demonteres,» sa Ingrid Vad Nilsen etter utnevnelsen. Hun var fra 
1998 til 2002 medlem av Kirkerådets kirke−stat-utvalg. 



 
 
27.juni 2008 

Tor Singsaas ny biskop i Nidaros 

Prost Tor Singsaas (60) ble i statsråd utnevnt til ny biskop i Nidaros. Den nye biskopen 
ble presentert på en pressekonferanse på kontoret til kirkeminister Giske. Singsaas 
etterfølger Finn Wagle som går av etter 17 år som biskop i trøndelagsfylkene. 
Tor Singsaas har vært prest i 30 år. Han var stiftskapellan i Nidaros bispedømme i perioden 
1978−1991 og residerende kapellan i Nidaros domkirke fra 1991 til 2004. Singsaas har i to 
perioder fungert som domprost i Nidaros domprosti. Han er svært godt kjent med 
virksomheten i Nidarosdomen. 
Singsaas fikk klart flest stemmer i første runde ved avstemmingen om hvem som burde bli ny 
biskop i Nidaros etter Finn Wagle. 169 stemte på ham som førstekandidat. Residerande 
kapellan Berit Lånke kom på andreplass med 55 førstestemmer. På tredjeplass kom 
generalsekretær Olav Fykse Tveit med 46 førstestemmer. I Kirkerådets avstemning fikk 
Singsaas 7 stemmer mens Fykse Tveit fikk 6 stemmer. 
Tor Singsaas omtales som en dyktig og godt likt folkekirkeprest i Trondheim. Han har siden 
2004 vært prost i Byåsen prosti i Nidaros bispedømme. Der har han blant annet stått sentralt i 
et forsøk omkring endret ledelsesstruktur i kirken. Singsaas blir den 32. biskopen i Nidaros 
siden reformasjonen. Nidaros bispedømme ble opprettet rundt 1030. 
 
 
30. juni 2008 

LVF-fokus på illegitim gjeld 

På rådsmøtet til Det Lutherske verdensforbund (LVF) i Arusha i Tanzania ble det 
fokusert på LVFs progam for å bekjempe illegitim utenlandsgjeld. I mange tilfeller er 
store utenlandslån tatt opp av regjeringer som er kommet til makten på ulovlig vis. 
Låneavtalene kan også være inngått i strid med landets egne lover, slik tilfellet for 
eksempel har vært i Equador. 
Et kjennetegn på slike lån er at de aldri tjener til noe godt for folket i sin alminnelighet. Høye 
renter påløper lånene, og land som i utgangspunktet var lutfattige, blir enda fattigere på grunn 
av låneforpliktelsene. I noen land kan mer enn halvparten av statsbudsjettet gå med til å betale 
renter og avdrag, og fattigdommen øker brutalt. LVF arbeider for å skape gjensidig 
medansvar og grunnlag for at man gjensidig kan stole på hverandre i internasjonal 
lånepraksis. Det gjelder å få på plass internasjonalt akseptable reguleringer og rammeverk, 
blant annet for å hindre at illegitime lån blir etablert. Programmet støtter også kravet om 
umiddelbar sletting av all illegitim gjeld. 
Den norske kirkes representant i Rådet i LVF, advokat Helge Aarseth, redegjorde i plenum 
for engasjementet for gjeldssletting i Den norske kirke. Han pekte spesielt på innsatsen som 
Kirkens Nødhjelp og Changemaker har gjort. Aarseth viste også til at den norske regjering har 
vært en pådriver som selv har tatt viktige skritt for å slette illegitim gjeld. 
 
 
15. juli 2008 



Hovedrapport fra trosopplæringsforskerne 

Forskerne som har evaluert trosopplæringsreformen la fram sin avsluttende 
hovedrapport med tittelen Kunnskap, opplevelse og tilhørighet −  en evaluering av 
forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform. 
«Hovedkonklusjonen er at mange kreative og spennende tiltak over hele landet har ført til en 
fornyelse av Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid som savner sidestykke,» sa Otto 
Hauglin, som har vært prosjektleder for forskergruppa. «Det var klokt med en forsøksfase og 
med prosjektorganisering, som er en ny måte for kirken å jobbe på. Dette har vært en 
tillitserklæring til de lokale menighetsmiljøene og til at de kan framskaffe erfaring, og det har 
vist seg å fungere. Reformen har virkelig blitt forankret i lokal kultur og tradisjon, mente 
Hauglin, som hevdet at dette er helt unikt i kirkelig reformarbeid. 
Forskergruppa har fulgt trosopplæringsreformen helt siden oppstarten i 2004. Arbeidet er 
dokumentert gjennom tre underveisrapporter, syv delrapporter og nå den avsluttende 
hovedrapporten. Forskergruppa anbefaler nå at det blir en rask opptrapping av 
trosopplæringen i menighetene, med gode støttefunksjoner og samarbeidsordninger mellom 
menigheter for å kunne bygge ut et fullstendig 0−18 års tilbud. De mener mentorordningen 
har fungert veldig godt, og bør fortsette. 
 
 
20. august 2008 

Kirken og holdninger i trafikken 

«Kirken er en viktig møteplass når liv går tapt i trafikken, men kirken kan også i større 
grad bidra til holdningsendringer blant trafikanter,» sa prost i Ytre Stavanger prosti 
Sigfred Sørensen på en pressekonferanse i fylkesutvalgssalen i Rogaland 
fylkeskommune. «Som kirke har vi et stort samfunnsansvar. Det er mitt håp at vi kan bruke 
vår påvirkningskraft til også å skape gode holdninger i trafikken. Hvert år har vi i Rogaland 
rundt 5 000 konfirmanter. Dette er unge mennesker som snart er gamle nok til å ferdes i 
trafikken på først moped og senere bil. Jeg håper at vi kan bli flinkere til å reise 
trafikksikkerhet som tema blant disse,» uttalte Sørensen som selv har vært med på å bringe 
dødsbudskap til pårørende. 
Pressekonferansen var et samarbeid mellom Stavanger biskop, Rogaland fylkeskommune og 
politiet, og tema var trafikksikkerhet. Fylkesordfører Tom Tvedt utfordret til en felles dugnad: 
«For mange liv går tapt i trafikken fordi det slurves med bruk av sikkerhetsbelte, fordi farten 
er for høy eller på grunn av promille. Derfor ønsker vi å si at nok er nok, og vi ber om at det 
settes i gang en regional dugnad eller holdningskampanje, for å få ned døds- og skadetallene i 
trafikken. Det handler om å bry seg,» sa han. 
Fylkesordføreren hadde invitert til et samarbeid mellom næringsliv, politikk og kirke for å få 
ned ulykkestallene. I 2007 ble rundt 450 skadet og 12 omkom i rogalandstrafikken. 
 
 
29. august 2008 

Ta godt imot asylsøkere! 

«Våre lokalsamfunn er del av et globalt menneskelig fellesskap. Millioner av mennesker 
er på flukt i verden. Likevel berøres ikke Norge på langt nær så mye av flyktninger som 
de fattige nabolandene i sør. Som kristne er vi del av en verdensvid kirke. Vi er kalt til å 



være Guds medarbeidere i verden og ta ansvar for medmennesker i nød. Skriften kaller oss til 
å ta imot dem som er fremmede i landet. Menigheten og lokalmiljøet hører sammen. Når det 
skjer noe i lokalmiljøet, gjenspeiles det i menighetens liv. Slik er det å være kirke i verden.» 
Dette er noe av innholdet i et brev som er sendt til norske menigheter. Brevet er undertegnet 
av fire kirkeledere: Olav Skjevesland, preses i Bispemøtet; Jens-Petter Johnsen, direktør i 
Kirkerådet; Frank Grimstad, direktør i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon; 
Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Mellomkirkelig råd. 
Brevet peker spesielt på tre områder der menighetene kan bidra: Å få lokale politikere i tale, 
møte innvandrerne som medmennesker, og dele gode erfaringer med andre. 
«Vi må si tydelig fra om at Norge er forpliktet til å vurdere opphold for mennesker som søker 
om asyl. Folk må ha et sted å bo mens søknaden behandles, og de skal møtes med 
anstendighet og verdighet. Dette dreier seg til syvende og sist om menneskerettslige 
forpliktelser og menneskeverd,» kommenterte Olav Fykse Tveit. 
 
 
9. september 2008 

Det norske nærværet i Afghanistan 

«For å lykkes med gjenoppbyggingen i Afghanistan, må militære aktører være bevisst 
sin rolle. Det humanitære rom må vernes.» Dette uttalte Mellomkirkelig råd da de drøftet 
etiske sider ved det norske militære engasjementet i Afghanistan. Kirkemøtet i 2007 bad 
Mellomkirkelig råd om å bidra til offentlig debatt om det norske nærværet i Afghanistan. 
«Militær makt er legitim bare når andre virkemidler ikke er tilstrekkelig for å verne sårbare 
befolkninger, og da bare sammen med andre virkemidler som er bedre egnet til å sikre 
mennesker grunnleggende humanitære, sivile og politiske rettigheter,» uttalte Mellomkirkelig 
råd. I uttalelsen bes norske myndigheter om å bruke sin innflytelse i FN og NATO for at det 
internasjonale engasjementet skal forsterke den humanitære og sivile innsatsen. 
«Medlemslandene må utfordres til å utruste FN slik at organisasjonens overordnede, 
koordinerende og planleggende rolle i Afghanistan blir styrket,» mente rådet. 
Mulighetene for dialog med religiøse ledere i Afghanistan må undersøkes. «Dette kan være et 
viktig bidrag i demokratibyggingen på lang sikt,» het det i uttalelsen. Det faktum at norske 
soldater deltar i den væpnede konflikten, må heller ikke hindre oss i å vurdere selve 
konflikten, og hvorvidt NATOs virkemidler og strategi for Afghanistan står i samsvar med det 
en ønsker å oppnå, mente Mellomkirkelig råd. 
 
 
10. september2008 

Samtaleprosjekt om jenter i kirken 

Det nasjonale samtaleprosjektet Jenter i Kirken vil tilrettelegge for jentegrupper i 
menigheten. Jenter, unge kvinner og voksne damer inviteres til å bli med som lokale 
gruppeledere. Jenter i Kirken er et samarbeidsprosjekt mellom Den norske 
kirke/Kirkerådet og ROK (Rus – Oppvekst – Kirke). 
«Samtaleprosjektet har en kristen forankring, men målet er ikke å danne bibelgrupper. 
Arbeidsredskapet vi bruker i Jenter i Kirken er ulike kommunikasjonsteknikker sammen med 
holdnings- og vurderingsøvelser. Jenter i Kirken er et forebyggende tiltak. Det har som 
målsetting å styrke jenters selvfølelse,» forteller prosjektleder Turid Myrholt. 
I Jenter i Kirken vil man ta opp tema som blant annet vennskap, kropp og ernæring, egne 



grenser, rusproblematikk, mote og media, kultur, tro og livssyn. Prosjektet er inspirert av 
finske Maria Sundbloms Tjejer i kyrkan, svenske Mia Börjessons Step-program for den 
norske organisasjonen Voksne for barn og det norske opplegget Jentesnakk av Astrid E. 
Henriksen og Heidi Thomassen. 
Gruppelederne som blir med i Jenter i Kirken, vil høsten 2008 bli samlet til faglig inspirasjon 
og kvalifisering før de starter opp lokale grupper våren 2009. Prosjektet avsluttes ved 
utgangen av 2009. Da vil også et ressursdokument for denne type arbeid bli laget. 
 
 
11. september 2008 

Samisk kirkeråd flyttes til Tromsø 

Kirkerådet gjorde vedtak om at sekretariatet for Samisk kirkeråd skal flyttes fra Oslo 
til Tromsø. Vedtaket sier at det er ønskelig at flyttingen skjer i 2010. 
Det har til siste stund vært uenighet i Kirkerådet om hvorvidt sekretariatet til Samisk kirkeråd 
burde flyttes fra Oslo. Vedtaket på kirkerådamøtet ble gjort med knappest mulig flertall, 6 
mot 5 stemmer. Det som ble avgjørende, var at Samisk kirkeråd noen dager i forveien gjorde 
et tydelig vedtak om at de ønsker en flytting. 
I vedtaket som Samisk kirkeråd fattet, het det: «SKR ser det som viktig at sekretariatet har en 
geografisk nærhet til de samiske bosetningsområdene i Sápmi. Dette er viktig for å få 
kompetanse, inspirasjon og nærhet til de samiske kulturer for å utvikle det samiske kirkeliv i 
alle samiske områder. Samisk kirkeråd understreker dets forpliktelse overfor de nordsamiske, 
lulesamiske og sørsamiske språkområdene.» 
«Jeg er veldig glad for vedtaket i Kirkerådet,» uttalte leder av Samisk kirkeråd Tore Johnsen. 
«Jeg tror at det kan åpne nye muligheter for utvikling av samisk kirkeliv. Vi står overfor store 
utfordringer både når det gjelder rekruttering til kirkelig tjeneste og når det gjelder å bygge 
opp kompetansemiljøene som er relevante for samisk kirkeliv. I Tromsø er det allerede gode 
fagmiljøer, og det ligger til rette for å utvikle dem videre.» 
 
 
21. september 

Midttømme vigslet til biskoptjeneste 

Ingeborg Midttømme (46) ble vigslet til biskoptjeneste i Norges yngste bispedømme. 
Hun er selv den yngste i biskopkollegiet. Vigslingen skjedde i Molde domkirke samtidig 
med at Møre bispedømme feiret sitt 25 års jubileum. HM kong Harald var til stede i 
kirken, sammen med kultur- og kirkestatsråd Trond Giske, biskoper og kirkens valgte ledere 
og representanter fra kirker i våre naboland og andre samarbeidskirker. Midttømmes to 
forgjengere i Møre, Ole Nordhaug og Odd Bondevik, var også på plass. 
Bispemøtets preses Olav Skjevesland oppfordret Ingeborg Midttømme til å gå inn i en 
tjenerrolle som biskop: «Biskoper med sterk oppdrift på egne vegne er ikke bra. For det er en 
oppdrift som lett gjør en oppblåst. Det er tjenere vi er,» sa Skjevesland. 
Under lunsjen etter vigslingen sa Kirkerådets leder, Nils-Tore Andersen, at Ingeborg 
Midttømme ikke er noen solospiller i Den norske kirke, men en som spiller på lag. Han 
karakteriserte den nye biskopen som en sterk og tydelig leder. 
I sin preken hadde Midttømme nåden som tema. Hun markerte sitt ståsted ved å starte talen 
nede på kirkegulvet: «Jeg klarer meg ikke uten nåden. For meg skjedde det noe viktig i dette 
kirkerommet i går. Noe jeg har lengtet etter. Den siste delen av forberedelsen var 



skriftemålsgudstjenesten. Der fikk jeg legge fra meg det som tynget meg,» sa hun. 
 
 
7. oktober 2008 

Biskopene tilbyr fleksibelt tilsyn 

Biskopene vil vise fleksibilitet overfor prestene som ikke ønsker å ha tilsyn av sin biskop. 
Løsningen er å delegere deler av tilsynet til en prost innenfor bispedømmets grenser. 
På siste dag av Bispemøtet i Oslo redegjorde biskopene for dette. Bakgrunnen for saken er at 
Kirkemøtet i 2007 gjorde vedtak om at personer som lever i homofilt partnerskap, kan 
ansettes i vigslede stillinger. Prestene i den såkalte Carissimi-gruppen har gitt klart uttrykk for 
at det er vanskelig for dem å akseptere tilsyn av en biskop som støtter slike ansettelser. Derfor 
har de bedt om at kirken utreder en alternativ tilsynsordning for dem. 
I biskopenes vedtak heter det: «Bispemøtet tar på alvor at enkelte prester og andre vigslede 
medarbeidere finner det vanskelig å stå under tilsyn av biskop som har åpnet for at homofile i 
partnerskap kan gjøre tjeneste i vigslede stillinger. Bispemøtet vil gi uttrykk for vilje til å 
imøtekomme disse så langt som mulig innenfor gjeldende kirkerettslige rammer.» 
Vedtaket sier: «Ett element i en lokal løsning kan være at biskopen utpeker en prost til å stå i 
en særskilt rådgivnings- og veiledningsrelasjon til angjeldende medarbeider når det anses 
tjenlig. Biskopene vil kollegialt støtte hverandre i de løsninger som velges. Bispemøtet 
fastholder at tilsynsansvaret i vår kirke er lagt til de elleve, regionale tjenestegjørende 
biskopene, og at alle prester og kirkelig tilsatte står under tilsyn av sin respektive biskop.» 
 
 
10.-12. oktober 

300-årsmarkering for Hans Egede 

Sør-Hålogaland bispedømme markerte 300-års jubileet for Hans Egedes visjon om å dra 
til Grønland. I Kabelvåg i oktober 1708 fikk kapellan Hans Egede en visjon. Han ville 
bryte opp fra det kjente og kjære i Nord-Norge for å dra til Grønland. Det var den gamle 
norrøne kulturen på øya som lokket, og skjebnen til en befolkning de ikke hadde hørt fra på 
flere hundre år. Lofotpresten var overbevist om at de fremdeles levde der. 
«Egedes oppbrudd fra Kabelvåg var starten på et dansk-norsk koloniseringsprojekt på 
Grønland, som medførte at øya ble knyttet til europeisk kultur. Det Egede satte i gang, har fått 
stor betydning for øya, på godt og vondt. Han la blant annet grunnlaget for at det grønlandske 
språket ble bevart. I dag har Egede på mange måter en tilsvarende posisjon på Grønland som 
Olav den hellige har i Norge,» fortalte soknepresten i Borge på Vestvågøy, Frode Wigum. 
300-årsminnet ble markert på mange måter i Kabelvåg denne helga. Biskop Tor B. Jørgensen 
i Sør-Hålogaland deltok sammen med Grønlands biskop Sofie Petersen. Hun er selv en av 
Egedes etterkommere. Søndag framførte Ola Bremnes sitt musikkspill «Troens trollmann» i 
Lofotkatedralen. Lokalkomiteen i Lofoten har arbeidet lenge med et bokprosjekt om Egede, 
der artikkelforfattere fra Nord-Norge, Grønland og Danmark belyser ulike sider ved 
Egedetradisjonen. Boka «Fra opprører til apostel» ble presenteret under jubileet. 
 
 
22. oktober 2008 



1200 på trusopplæringskonferanse 

«Halleluja!» gaula Paul Erik Wirgenes da han fekk vite at talet på deltakarar på 
trusopplæringskonferansen hadde passert 1000 med god margin. «Vi torde ikkje seie 
offentleg at vi hadde eit så høgt mål, men no kan vi juble over at det hemmelege målet 
vårt er nådd! Ikkje nokon annan stad kan ein få eit så breitt visuelt bilete av korleis kyrkja 
har latt seg fornye dei siste fem åra,» sa leiaren for trusopplæringsprosjektet, og viste blant 
anna utstillingstorget der meir enn 130 stands presenterte heile spekteret av prosjekt og tiltak 
som har vore i gang i kyrkja. 
Trusopplæringskonferansen 2008 gjekk av stabelen onsdag 22. oktober på Norges Varemesse 
i Lillestrøm. IKO, Kyrkjerådet og Størst av alt var arrangørar, og deltakarane kom frå heile 
landet. I fjor blei det sett rekord med 470 deltakarar, i år var talet meir enn dobla. 
Statsråd Trond Giske var gjest på konferansen, og sa i si helsing: «Det er eit vell av aktivitetar 
som har komme ut av dei 125 millionane vi har løyva til no. Det er flott å sjå det store 
engasjementet her i dag. Men det viktige no er at vi får sjå breidda i arbeidet. Heile kyrkja 
skal engasjerast og det må ikkje berre vere einskildståande prosjekt rundt om i Noreg.» 
«Denne konferansen har gjort det tydeleg korleis trusopplæringsreforma har klart å fornye vår 
forståing av kva det er å vere kyrkje,» sa Paul Erik Wirgenes. «Det skjer noko med biletet vårt 
av kyrkja når barn og unge seier at kyrkja tilhøyrer dei.» 
 
 
8. november 2008 

Frikirken sa nei til Den norske kirke 

Med 94 mot 79 stemmer vedtok Frikirkens synode å ikke gå inn for avtale med Den 
norske kirke. Avtaleforslaget var framforhandlet gjennom lang tid. 
«Jeg oppfatter det slik at synoden har gått inn på en ny økumenisk kurs, i det minste nyansert 
den ganske kraftig,» sa nestformann Leif Gunnar Sandvand. «Det oppleves merkelig å være 
aktivt med i Norges kristne råd og være sammen med Den norske kirke i LVF, og samtidig 
ikke ha et formalisert forhold til vår nærmeste samarbeidspartner i LVF.» 
Pastor Thomas Bjerkholt var synodens sterkeste talsmann mot avtalen med Den norske kirke. 
«Dette er en viktig markering i den situasjon som er oppstått vedrørende vedtak i 
homofilispørsmålet som ble gjort i Den norsk kirke,» sa han. 
Synodeformann Arnfinn Løyning sa kort etter på Kirkemøtet i Den norske kirke: «I denne 
dramatiske novemberuken kunne våre kirker fått del i noe mer enn det vi har i dag. Det fikk vi 
ikke. Samtidig må vi minne hverandre om at vi ikke har mistet det vi allerede har.» 
Kirkerådsleder Nils-Tore Andersen svarte fra talerstolen: «Vi ble lei oss her på Kirkemøtet for 
at vi ikke kunne nå fram til en avtale denne gangen. Jeg håper vi en dag kan sitte ved samme 
bord og sette navnet under en samarbeidsavtale mellom Den evangelisk lutherske frikirke og 
Den norske kirke.» 
 
 
9. november 2008 

Utvidet høringstid for gudstjenestereformen 

Kirkerådet vedtok en ny framdriftsplan for Reform av kirkens gudstjenesteliv. I stedet 
for å fremme Ny ordning for hovedgudstjeneste i Den norske kirke − sammen med 
salmebok og tekstbok − for Kirkemøtet i 2009, vil denne omfattende saken bli lagt fram 



for Kirkemøtet i 2010. Høringsinstanser og menigheter som har hatt frist til 31. januar 2009 
for å avgi uttalelser, har fått forlenget fristen til 15. september 2009. 
«Reformen kan tjene på en lengre høringsprosess enn den først vedtatte. Dette vil særlig være 
viktig for prosessen i utprøvingsmenighetene. Vi setter fristen til 15. september fordi det vil 
være uheldig om ansvaret for å utarbeide høringssvar ble overlatt til nyvalgte menighetsråd 
som trer i funksjon 1. oktober 2009, sa Kirkerådets leder Nils-Tore Andersen, som også pekte 
på at Kirkerådets sekretariat nå får bedre tid til å bearbeide høringsmaterialet enn det 
opprinnelig var lagt opp til. 
I oktober kom Bispemøtet med en henstilling om at høringsfristen måtte forlenges. «Vi 
anbefaler å gi litt slakk i gudstjenestereformen for at hele reformen skal få bedre vilkår,» sa 
preses Olav Skjevesland ved den anledning. I henstillingen sa biskopene at det er ønskelig 
med utprøving gjennom et helt kirkeår. «Biskopene er også opptatt av at gjennomføringen av 
reformen trenger lengre modningstid enn det som det nå er lagt opp til,» uttalte de. 
 
 
11. november 2008 

Ingen forbønnsliturgi for homofile nå 

Kirkelig forbønn for homofile par som har inngått partnerskap (og etter nyttår 
ekteskap) var ikke på sakskartet på årets kirkemøte. Likevel kom saken opp i 
plenumssamlingen på Kirkemøtets andre dag. Det var Knut Andresen, fungerende biskop i 
Nidaros, som var førstemann til å bringe homofili på dagsorden. Han gav uttrykk for at han 
savnet en fast kirkelig forbønn som kan tilbys homofile partnere. 
«I dag kan den enkelte prest bruke skjønn og tilby forbønn, men dette fører i praksis til tre 
tapende parter: De homofile selv som ikke får det de ønsker, prestene som kommer i en skvis 
mellom sin biskop og dem som ber om kirkens tjenester, samt biskopene som ikke kan gi 
entydige råd til sine prester,» hevdet Andresen, som presiserte at han ikke ønsket en 
vigselsliturgi, men han mener kirken må undersøke muligheten for å tilby en forbønnsliturgi 
som kirken står samlet bak. 
Nils-Tore Andersen, leder av Kirkerådet, syntes det var helt uaktuelt å diskutere dette i nå. 
«Vi brukte mye tid i fjor på å komme fram til vedtaket om ansettelse av homofile i kirkelig 
tjeneste. Skal vi komme fram til en ny liturgi, betyr det at vi er enige, og det er ikke 
Kirkemøtet i denne saken. Kanskje vil vi mene noe annet om noen år, men nå vil det være 
mildt sagt underlig å skulle ta en helt ny debatt om dette allerede i år,» mente Andersen.  
 
 
28. november 2008 

Halvor Nordhaug ny biskop i Bjørgvin 

Halvor Nordhaug (55) vart i statsråd utnemnd til biskop i Bjørgvin bispedømme. Av dei 
nominerte kandidatane hadde Nordhaug fått klart flest røyster frå alle grupper med 
røysterett, både nasjonalt og i Bjørgvin. I Bjørgvin fekk han 250 røyster som nummer ein, 
mens den neste på lista, domprost Ørnulf Elseth fekk 56 røyster. Det er ikkje ofte ein 
biskopkandidat får eit så overveldande tillitsvotum. Av de 11 med røysterett i Kyrkjerådet 
hadde 10 Nordhaug som nummer ein. 
Nordhaug har si teologiske utdanning frå Menighetsfakultetet. Ved sida å bli biskop for det 
bispedømmet i landet som har flest sokn, blir han òg biskop for Sjømannskyrkja, dei norske 
kyrkjene i utlandet. Frå 1981 til 1986 var han tilsett i Den norske sjømannsmisjon som prest 



for norske studentar i utlandet. Tenesta innebar òg gudstenester for fastbuande nordmenn i 
Europa. Deretter var han i fem år teologisk konsulent i Mellomkyrkjeleg råd for Den norske 
kyrkja. Frå 1991 til 1995 var han kapellan i Ås. Sidan 1995 har han vore rektor ved Praktisk-
teologisk seminar ved Menighetsfakultetet. 
Nordhaug har i to periodar vore leiar av Presteforeininga sitt fagråd for homiletikk 
(preikelære) 1993−1996 og 1999−2002. Han skrive ei rekke fagbøker og faglege artiklar, og 
har sidan 1994 vore redaktør av Luthersk Kirketidende. 
 
 
29.-30. november 2008 

10 000 barn på kirkeovernatting 

Natt til 1. søndag i advent var landets 11-åringer med på å skape en kirkeopplevelse de 
aldri kommer til å glemme. Mer enn 10 000 barn på landsbasis hadde takket ja til 
invitasjon fra sine lokale menigheter til å være med på en historisk adventsnatt i sin 
egen kirke. 
Lys Våken – adventsnatt i kirken var en markering av at trosopplæringsreformen – Størst av 
alt – gikk over fra forsøks- og utviklingsfasen til å være en varig, landsomfattende reform som 
gjelder alle døpte barn og unge fra 0 til 18 år. 
Hva skjedde for eksempel i Moe kirke i Orkdal? På nettsiden forteller de: «Med store 
forventninger og noen sommerfugler i magen møtte vi opp i kirka lørdag kveld, soveposen 
under armen, tannbørsten og kosebamsen i sekken. Alt klart for å overnatte i kirka. Ikke 
hadde vi hørt om noen andre som har overnattet i kirka vår… Vi fikk oss skjorter med Lys 
Våken-logo på. ’Får vi den med oss heim? Da ska æ ha den på mæ på skolen på mandag!’… 
Pizza smaker godt, særlig når en sitter rundt et langbord i kirka og koser seg. Dette her skulle 
de andre i klassen fått med seg også , ble det sagt mange ganger… Så var det rebusløp inne i 
kirka som endte der noen hadde gjemt litt godteri. Men hvor skulle vi sove? Barna var aldri i 
tvil. Det måtte bli innenfor alterringen, trygt og godt og akkurat plass til sju 11åringer! 
Tanken slo oss at det var noe slik Jesus mente da han sa at barna er de største i Guds rike.» 
 
 
1. desember 2008 

Samisk kirkeleder underskrev klimamanifest 

Leder i Samisk kirkeråd Tore Johnsen var blant 30 religiøse ledere fra hele verden som 
undertegnet et internasjonalt tverreligiøst klimamanifest. Undertegningen skjedde i 
Uppsala der erkebiskop Anders Wejryd i Den svenske kirke hadde innbudt religiøse ledere fra 
hele verden til et møte om klimaspørsmål på tvers av religionsgrensene. Interfaith Climate 
Summit var et stort todagers arrangement med omkring 50 seminarer, forelesninger og 
seremonier. 
Tore Johnsen var den eneste fra Norge som var invitert til å undertegne manifestet fra møtet. 
Han var invitert i egenskap av å være en samisk kirkeleder med et mangeårige internasjonalt 
urfolksengasjement. Også andre norske kirkeledere deltok på arrangementet i Uppsala, blant 
annet biskopene Olav Skjevesland og Tor B. Jørgensen. 
I manifestet som har fått navnet «The Uppsala Interfaith Climate Manifesto 2008», sies det at 
undertegnerne som kommer fra ulike religiøse tradisjoner, vil vise verden hva de har felles: 
«Verdensreligionene er en kilde til å muliggjøre forandring i livsstil og forbruksmønster. For 
et betydelig antall medlemmer av menneskeslekten er religiøs tro en sterk drivkraft til å gjøre 



det gode.» Undertegnerne pålegger seg selv sterke forpliktelser: «Vi forplikter oss til å ta på 
oss og dele ansvaret for å vise moralsk lederskap innenfor våre respektive trostradisjoner.» 
 
 
10. desember 2008 

Baasland søkte avskjed som biskop 

Ernst Baasland sendte ut en melding om at han hadde søkt avskjed fra sitt embete som 
biskop i Stavanger fra og med 15. juni 2009. Dette skjedde etter at familien i flere måneder 
var i medienes søkelys på grunn av lån som de ikke var i stand til å betjene. Lånene vart tatt 
opp for å hjelpe et familiemedlem som var havnet i alvorlig økonomisk uføre. 
«Allerede i sommer begynte jeg å se at den tragiske saken i vår familie kunne skade tjenesten 
som biskop og hindre arbeidet i bispedømmet. Det å oppdage de mange låneopptakene og å se 
smerten hos långiverne, har vært en stor påkjenning. I tillegg kom konkursbegjæringen som 
oppleves urettferdig, og som er vanskelig å leve med som biskop. På tross av all støtte og 
oppmuntring jeg har fått både i bispedømmet og fra hele landet, har jeg likevel valgt å avslutte 
tjenesten til sommeren,» skrev Baasland i meldingen. 
Bispemøtets arbeidsutvalg kommenterte Baaslands beslutning slik: «Med sin avskjedssøknad 
har han tatt konsekvensen av den vanskelige og uholdbare situasjonen som oppstod med store 
økonomiske tap for mange. Gjennom 10 år har Baasland vært en markant og inspirerende 
leder i Stavanger bispedømme. Han har bidratt til kirkebygging og kirkevekst og han har rettet 
søkelyset mot kirkens rolle i det sivile samfunn. I bispekollegiet har han vært en medarbeider 
med høy teologisk kompetanse og stort engasjement.» 
 
 
14. desember 2008 

Tor Singsaas vigslet til biskop i Nidaros 

«Min tjeneste håper jeg vil stå i enhetens og fellesskapets tegn, i samhandling og 
samarbeid med de mange medarbeidere i kirke og samfunn, og med ønske om et særlig 
ømt blikk rettet mot de minste av oss,» sa Tor Singsaas da han ble vigslet til biskop i 
Nidaros. 
Nidarosdomen var fullsatt da trønderne tok imot sin nye biskop. Han er en av deres egne, som 
har hatt både sin oppvekst og nesten hele sin prestetjeneste i Trøndelag. Singsaas har fått et 
overveldende tillitsvotum fra trøndermenighetene i avstemningsprosessen. 
Biskoper fra lutherske kirker i alle nordiske land, samt fra Church of England og 
Metodistkirken var til stede under vigslingen, som ble foretatt av preses for Bispemøtet, Olav 
Skjevesland: «Du er omgitt av mange menneskers omsorg, bønn og forventning i dag,» sa 
biskop Skjevesland i sin vigslingstale. «Gå til din bispegjerning med frimodighet og kraft – 
som forvalter av Guds mysterier. Slik som apostelen Paulus skrev: ’Dere skal se på oss som 
Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.’» 
Under lunsjen etter gudstjenesten talte blant annet kong Harald og kirkeminister Trond Giske. 
Kongen ønsket den nye biskopen til lykke med oppgaven han nå går inn i. «Du har en 
overveldende oppslutning i bispedømmet bak deg. Jeg håper denne bakgrunnen vil gi deg 
trygghet i tjenesten,» sa Hans Majestet. 
 
 
29. desember 2008 



Krigen i Gaza - bønn om fred 

Norges Kristne Råd sendte ut en oppfordring til alle medlemskirker om forbønn for den 
spente situasjonen i Midt-Østen. I oppfordingen heter det: «Brutale krigshandlinger rammer 
igjen sivile på Gazastripen. Som kristne i Norge og som fellesskap av kirker vil Norges 
Kristne Råd oppfordre til bønn for alle de som er rammet av de senere dagers krigshandlinger. 
La oss be om slutt på krigen når vi samles til gudstjenester i nyttårshelgen. La oss be for alle 
dem som rammes og lider, både barn og voksne. Uansett oppfatning av forholdet mellom 
Israel og Palestina ber vi om at spiralen av hat og gjengjeldelse må vike plass for fred med 
rettferdighet. I denne vanskelige tiden ber vi også for kirkene og deres ledere, om at de kan 
være brobyggere og troverdige vitner om fred.» 
Samtidig uttrykte leder i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, bekymring over situasjonen 
for de 1,5 millioner innbyggerne på Gaza-stripen: 
«De som bor i Gaza er stengt inne på et lite område som de ikke kommer ut av, og blir derfor 
særlig rammet av bombing. Bombingen forårsaker død, lidelse og enorm frykt blant sivile i 
dette lille området. Hamas har ansvar for følgene av sine provokasjoner, også for den fare de 
med dette utsetter sine egne for. Men Israel som den sterkeste militærmakt har uansett et 
særlig ansvar for den voldsomme maktbruken som er ute av alle proporsjoner,» sa Agøy 
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