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Referat fra LHBT-utvalgets møte 5. april 2022 

 
Kristine Sandmæl, utvalgets leder 
Linn Maria Kierulf 
Kristian Eger Mollestad 
Karen Marie Ulvestad-Grandahl 
Jan Otte Myrseth 
 
Tilstede som sekretariat for utvalget: Seniorrådgiver Karen Marie Engeseth 
 
Dessuten deltok internship Serine Enstad og HR-sjef Maude Chinhengo Hals. 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Sak 7/2022    Godkjenning av referat fra møte i LHBT-utvalget  

   28. januar 2022 
 
Vedtak: Referat fra møte 28. januar 2022 godkjennes.  
 

 
Sak 8/2022 Prestens hemmelighet.  
 
Steffan Strandberg har laget en film kalt «Prestens hemmelighet». Filmen omhandler en prest i Dnk 
som var gift heterofilt, men så i godt voksen alder forelsket seg i en av samme kjønn.  
 
Utvalgets medlemmer hadde i forkant av møtet sett filmen.  
 
Vedtak: LHBT-utvalget anbefaler at filmen «Prestens hemmelighet» gjøres tilgjengelig som 
innledning til samtale om LHBT+ og kirken.  
 
Filmen bør ledsages av ressursmateriale til samtalen. LHBT-utvalget stiller seg til disposisjon for å 
lage dette.  
 
 
Sak 9/2022 «Kirken skaper trygge rom» 

a) Kurslederkursene 
Medlemmer av LHBT-utvalget er kursholdere. Metodiske og praktiske tips vektlegges 
sammen med gjennomgang av kursmateriellet.  
 
b) Status påmeldte kurslederkursene.  
Planlagt kurs 16. mars ble avlyst. Dette kurset hadde kort påmeldingsfrist.  
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Kurs 6. april har 9 deltakere. Kursdeltakerne har primært koordineringsansvar i 
bispedømmene. Det er også planlagt et kurslederkurs 1. juni. Flere kurs vil bli satt opp ved 
behov. 
Sekretariat sender ut påminnelse om kurslederkursene.  
 
c) Innhold i revidert kurs 
Utvalgets arbeidsgruppe (Kristian Mollestad, Karen Marie Ulvestad-Grandahl og Kristine 
Sandmæl) presenterte det reviderte kursmateriellet.  

 
Vedtak: Sakene ble tatt orientering 
 
 
Sak 11/2022 Vektlegging av samlivsform ved tilsetting 
Åpen folkekirkes medlemmer på Kirkemøtet har meldt en sak til Kirkemøtet 2022 om at «Den norske 
kirke skal slutte å benytte seg av unntaket i likestillings- og diskrimineringslovverket».  
 
Kirkerådet behandlet denne saken på sitt møte 10.-11. februar, sak 13/22. Saken ble sendt tilbake til 
administrasjonen for videre utredning.  
 
Leder orienterte om Kirkerådets behandling.  
 
Ulike aspekter ved saken ble drøftet.  
 
Vedtak: Utvalget følger saken og vil komme med innspill.  
  
 

Sak 12/2022 Orienteringssaker 
a) «Det er våre liv – LHBT+ i kirken» 

Det er 55 deltakere til samlingen. Deler av programmet vil bli strømmet.  
 
 
Sak 13/2022 Eventuelt 

a) Endring av møtedato 
Planlagt møte 2. november kl 10.00-13.00 flyttes til 31. oktober kl 14.00.  

 
 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2022/februar/protokoll%20kr%20februar%202022.pdf
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