
Ivar Braut – ny  biskop i Stavanger  
 

På Kirkerådets møte i Stavanger 7.-9. desember ble Ivar Braut (60) 
tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme.  Han overtar etter Erling 
J. Pettersen som har vært biskop i Stavanger siden 2009 

Ivar Braut har siden 2000 vært sokneprest i Birkeland menighet, Fana 
prosti i Bjørgvin bispedømme. Han har tidligere blant annet vært prest i 
Søndre Skøyen i Oslo (for Indremisjonsselskapet og Oslo bispedømme), 
kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer i teologiske fag Bibelskolen i 
Grimstad, Indremisjonsselskapet, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, 
sokneprest på Stord og prost i Sunnhordland.  

Braut er medlem av Bjørgvin bispedømmeråd (siden 2011) og av 
Kirkerådet (siden 2012). Han har blant annet vært med i 
Presteforeningenes liturgiske nemnd og av Moster kirkehistoriske senter. 
Braut har også vært medlem av representantskapet for Kirkens Bymisjon, 
Bergen og Samarbeidsrådet Menighet og Misjon i Bjørgvin. 

I nominasjonsprosessen før høstens avstemningsrunder, spurte Stavanger 
bispedømmeråd kandidatene om deres motivasjon for å bli biskop i 
Stavanger. Braut svarte slik: 

- Det motiverer å leve midt i et bispedømme preget av engasjement og nytenkning. Jeg har et ønske 
om å være med på å prege dette aktive livet med kirkens evangelisk-lutherske forkynnelse og 
kristendomsforståelse. For meg er det motiverende å være biskop i en folkekirke der ennå så mye 
trosbekjennelse og tjeneste kan vokse fram. Jeg kjenner gleden over å oppleve livet i menighetene og 
samtidig forhåpningen om å kunne oppmuntre menigheter og medarbeidere, også når det går i 
motbakke. 

Ivar Braut vokste opp i Sandnes og var aktiv i Høyland menighet, og siden i Gand. Det var i Gand kirke 
han ble ordinert til prestetjeneste i 1981.  

- Stavanger bispedømme og kulturen i Rogaland kjenner jeg godt fra oppveksten på Sandnes. Senere 
har jeg holdt kontakten hele livet gjennom slekt og venner, sier Ivar Braut.   

Om sine visjoner for Den norske kirke, sier Braut blant annet: 

- Som folkekirke skal vi være aldeles tydelige på Jesus-bekjennelsen og samtidig framstå som en 
solidarisk, diakonal bevegelse i samfunnslivet.  Derfor trenger vi som kirke samhold og gjensidig 
«framsnakk» tross uenighet. 

For å leve i mangfoldet må også en biskop være klar på egne standpunkt og ut fra det tåle uenighet. 
Det handler dermed om å respektere og verdsette mangfoldet. Det betyr å se på mangfold som en 
ressurs - ikke et problem - og som viktig for at flere opplever at «det er også min kirke». 

Mangfoldet ivaretas også ved at det ikke pålegges munnkurv for kontroversielle standpunkt, men 
samtidig ved at det blir bedt om en redelig uenighetskultur der en omtaler hverandre i respekt som 
kristne søsken, sier Stavangers nye biskop, Ivar Braut.   

Ivar Braut er ny biskop i Stavanger 
bispedømme. (Foto: Birkeland 
menighet / Morten Wanvik) 

 


