
Kirkevalgets siste fase  
Kirkevalget 2015 er ennå ikke avsluttet.  

Det gjenstår å velge tre leke representanter til bispedømmerådet i hvert av disse fire bispedømmene:  
Møre  •  Bjørgvin  •  Agder og Telemark  •  Tunsberg 

De 12 kandidatene skal velges av medlemmene i de nyvalgte menighetsrådene i de fire bispedømmene.
Valget finner sted i løpet av november måned.  

Nedenfor finner du info og anbefalinger fra Levende folkekirke.

 
Agder og Telemark 

I første valgrunde ble det valgt inn fire 
menn i bispedømmerådet. Den eneste 

kvinnen hittil er prestenes represen-
tant. Ingen fra Telemark er foreløpig 

valgt inn i Bispedømmerådet. 

Levende folkekirke anbefaler å  
kumulere tre av disse kandidatene  

på Nominasjonskomiteens liste: 

     • Eva Marie Tokheim, 63 år,  
        Langesund, Telemark
     • Rønnaug Torvik, 59 år, Bykle,  
        Aust-Agder
     • Anna Kile, 27 år, Kristiansand,  
        Vest-Agder
     • Stian Berg, 26 år, Skien, Telemark
     • Kristian Espeland, 59 år, Seljord,  
        Telemark
     • Thore Westermoen, 66 år, Mandal, 
         Vest-Agder

Møre
 

Levende folkekirke anbefaler å  
kumulere tre av disse kandidatene  

på Nominasjonskomiteens liste:

• Rikke Elisabeth G. Kopperstad,  
   55 år, Fosnavåg
• Eivind Peter Nordstrand, 22 år, 
   Valderøya
• Olav Terje Flataker, 62 år, Molde
• Hans Gunnar Møller, 37 år, Ålesund
• Anette Fredly, 22 år, Hundeidvik
• Ivar Husby, 69 år, Aure

Levende folkekirke,  Postboks 8253,  4676 Kristiansand 
post@levendefolkekirke.no  •  www.levendefolkekirke.no  •  Tlf 99 23 23 54  

1. Levende folkekirke ønsker å anbefale kandidater 
også i denne siste fasen av kirkevalget. Om du ikke 
selv er med i et menighetsråd i et av de aktuelle 
bispedømmene, kjenner du kanskje noen du kan 
informere og oppmuntre.

2. De som ønsker å følge anbefalingene fra  
Levende folkekirke, må bruke Nominasjons- 
komiteens liste. Valget blir avgjort utifra hvor  
stor andel av velgerne som bruker Nominasjons-
komiteens liste og hvor mange som bruker listen 
fra Åpen folkekirke.

3. Presentasjoner av kandidatene som vi anbe-
faler, kan leses på www.LevendeFolkekirke.no.  
Der ligger også denne info-annonsen som et PDF- 
dokument man kan laste ned og sende til andre.

4. Etter første valgrunde er det klart at Åpen folke-
kirke har flertall i Kirkemøtet for å vedta en ny lære 
om ekteskapet. Samtidig er det fortsatt mulig å få 
flertall for den allmennkirkelige og bibelske læren 
om ekteskapet i disse fire bispedømmerådene: 
Møre, Bjørgvin, Stavanger, og Agder og Telemark.

Hvis dette lykkes, vil det bli lettere å skape rom  
for kirkens klassiske lære og praksis i mange 
lokalmenigheter. Denne siste valgrunden er også 
viktig med tanke på å få en sterkest mulig gruppe  
i Kirkemøtet til å kjempe for et legitimt rom for  
en bibelsk samlivsteologi og praksis på alle plan  
i kirken. 

Hva skjer?

Levende folkekirke anbefaler å  
kumulere tre av disse kandidatene  

på Nominasjonskomiteens liste:

   • Anne Helene Gjone, 65 år, Kvelde
   • Steinar Aanstad, 57 år, Hvittingfoss
   • Line Lappegård Furuseth, 47 år, 
      Tønsberg
   • Thomas Bratsberg, 21 år, Sande

Bjørgvin  
I Bjørgvin er det bare én liste, ettersom 

Åpen folkekirke ikke stiller egen liste. 
For å vinne denne valgrunden er det 
derfor helt avgjørende å samle alle 

stemmene på de samme tre kandida-
tene. Levende folkekirke oppfordrer alle 

stemmeberettigede i Bjørgvin til å 
kumulere følgende tre navn: 

        • Egil Morland, 65 år, Fjell
        • Marius Økland, 28 år, Bømlo
        • Berit Nøst Dale, 63 år, Frekhaug

Besøk www.LevendeFolkekirke.no og bli kjent med mange verdifulle ressurser.

Ønsker du å støtte Levende folkekirke nå i innspurten av kirkevalget? 
Vi takker hjertelig for  bidrag til konto nr:  3000.32.07370.  

Levende
FOLKEKIRKE

• JA til ekteskapet som Guds  
skaperordning for mann og kvinne.

• JA til barneperspektivet i  
kirkens teologi og praksis.

• JA til mor-far-barn-relasjonens  
unike særstilling.

• JA til Bibelen som kirkens øverste  
autoritet for tro og liv.

Et JA-budskap

"Likekjønnet ekteskap" handler ikke bare om 
liturgier og bryllupsseremonier. 

Først og fremst handler spørsmålet om  
tilpasning til en radikal, kjønnsnøytral ideologi 

som på sikt vil endre hele kirkens lære om:  

• ekteskap • barn • familie • foreldreskap  
• kjønnspolaritet • forplantning  

• mor-far-barn-relasjonens betydning.

Å endre skapelsesteologien om ekteskap,  
familie og barn vil få omfattende konsekvenser 

på alle nivåer i kirken – fra undervisning i  
søndagsskole og konfirmantbøker til  

forkynnelse og sjelesorg.
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