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Selvpresentasjon; Ørnulf Axel Elseth 
  

 

Personalia: 

Navn: Ørnulf Axel Elseth 

Adresse: Ørneveien 53, 1640 Råde 

Født: 15. oktober 1952 

Sivil status: Gift, 3 barn  

 

 

Utdanning: 

Utdanningssted: Det teologiske Menighetsfakultet 

Hovedkarakter: Laudabilis 

 

Etter- og videreutdanning: 

1976: Studier ved Augustana Hochschule, Neuendettelsau 

1985: Studieprosjekt ”Missionarische Doppelstrategie VELKD”  

2002: Studieprosjekt ”Medarbeidersamtalen som ledelsesverktøy” 

 

Arbeidspraksis: 

1978: Marineprest i Horten 

1979-1986: Sokneprest i Varteig, Borg bispedømme 

1987-1992: Stiftskapellan I/ Rådgiver for Borg biskop 

1993-2001: Generalsekretær i Norges KFUK-KFUM 

2001-2009: Domprost i Bergen 

2010- : Personalsjef i Borg bispedømme 

 

Tillitsverv- engasjement: 

1981-1993: Oppnevnt av Fylkesmannen i Østfold som medlem av Den reisende 

kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Østfold 

1984-86: Medlem av Borg stiftsstyre, Den norske kirkes presteforening 

1987-1995: Medlem av (fra 1989 leder) av Kirkens Undervisningsråd 

1993-95: Medlem av styret for OF (fra 1994-95 leder) 

1995-2004: Medlem av Forstanderskapet på MF (varaordfører 1998-2001) 

1999-2001: Medlem av Kommunestyret i Ås kommune 

1999-2001: Medlem av Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i Ås kommune 

1995-2001: Medlem av Representantskapet i Bibelselskapet 

2002-2007: Medlem av Representantskapet i Norges Kristne Råd 

2002-2010: Medlem av Hovedstyret for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Leder av 

samme styre fra 2009-2010. (Herunder  også medlem av styrene for Haraldsplass 

Diakonale Sykehus, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Garnes Ungdomssenter) 

2006-2010: Medlem av Styringsgruppen for ”Senter for Livsmestring.” (Jølster og 

Bergen) 

2003-2009: Styreleder for Domkirkehjemmet, Bergen. 

2007-2009: Medlem av Styret for Bymisjonssenteret, Kirkens Bymisjon Bergen 

2010-: Medlem av Styret for Praktisk teologisk Seminar (PTS), UIO 
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Faglige publikasjoner: 

For Kirkerådet og menighetsskolene: Kristne grunnbegreper 

For Kirkerådet og NKS (sammen med Paul Leer Salvesen): ”Kristen tro i dag” – en 

troslære for voksne 

For Kirkerådet og NKS: Lærerveiledning til ”Kristen tro i dag.” 

For Verbum: Bidragsyter til ”Hverdag – søndag – hverdag.” 

 

Annet: 

2005: Nominert som bispekandidat i Borg 

2008: Nominert som bispekandidat i Bjørgvin 
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Spørsmål til kandidatene:  

 

 

1. Hva er etter din oppfatning biskopens viktigste oppgave? 

 

Å være biskop er å bli betrodd et svært viktig lederansvar i Kirken. For meg handler dette 

lederansvaret om:  

- Å sette mot i medarbeidere 

- Være en konstruktiv samtalepartner og rådgiver   

- Være en leder som peker ut retning og holder Kirken sammen  

- Være en uredd forsvarer av kristen tro i det offentlige rom 

 

Som leder har biskopen ulike roller og funksjoner. 

- Biskopen er den øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet. I det ligger at 

biskopen har et arbeidsgiveransvar for prestene. Her er noe av det viktigste å  legge til 

rette for gode rammer rundt prestetjenesten.  

- Som leder har biskopen ansvar for menighetene – både kirkelig tilsatte og øvrige 

medarbeidere. Det er et ansvar som handler om å oppmuntre og rettlede og få både 

ansatte og frivillige til å ”dra sammen.”  

- I dagens flerkulturelle norske samfunn har biskopen som leder i Kirken også et ansvar 

for å være en tydelig røst i det offentlige rom. Både som apologet for kristen tro og 

som profetisk røst når menneskeverdet blir krenket. 

 

Mitt ideal som leder, er gartneren.  

Det som først og fremst avgjør om en gartner er dyktig, er hvordan det ser ut rundt 

omkring i den hagen han har ansvar for. Mitt mål er at medarbeidere kan få mulighet til å 

bruke sine sterkeste sider i arbeidet hos oss. Som leder ønsker jeg å være tydelig og klar 

på det som er viktig, og romslig og raus på det som det godt går an å være uenige om.  

 

 

2. Hva er kirkens hovedutfordring i dag og i tiden framover slik du ser det? 

 

Kirkens viktigste oppgave er å forkynne Jesus Kristus på en slik måte at mennesker 

opplever det kristne budskapet nært og relevant for egen hverdag. Mitt ønske er en 

Jesusbegeistret kirke som bruker sine ressurser på det viktigste, formidler håp og setter 

mot i folk. 

 

Min visjon for Kirken er bygget opp rundt ordene fra Johannes 14,1-6: ”Ett hus – 

mange rom.” Å være en sann kirke handler om å våge å stå for noe. Det er å tro at i en 

verden hvor det aller meste forandres, så finnes det noe som er det samme til alle tider og 

på alle steder. Slik Jesus selv sa: ”Jeg er veien, sannheten og livet.” (Joh.14,6) Men like 

viktig: Forskjeller er flott. Det er ulikhetene som gjør livet spennende. Min visjon er en 

fargerik kirke hvor ulike mennesker kan finne sin plass. Mitt mål er en inkluderende 

kirke som langt dristigere våger å regne med mennesker og utfordre til medarbeiderskap.  

”I min Fars hus er det mange rom.” (Joh.14,2)  

Det er min overbevisning at slaget om vår Kirkes framtid særlig står på 3 områder: 
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- En livsnær og involverende gudstjeneste 

- Et levende kristent barne- og ungdomsarbeid 

- En troverdig diakoni 

 

 

3. Hva vil du legge mest vekt på for å ivareta biskopens rolle som åndelig leder i 

bispedømmet? 

 

Både som prest og biskop utøves åndelig lederskap først og fremst gjennom forkynnelse, 

rådgivning og samtale. Dette ønsker jeg å prioritere. Mitt utgangspunkt er at jeg har tro 

på det vi står for som Kirke og tro på medarbeiderne i Borg bispedømme. 

 

Som biskop ønsker jeg å legge til rette for strategisk lederskap gjennom prostene. Det er 

mitt mål å utnytte de møtepunkter som allerede finnes mellom biskop, 

bispedømmekontor og proster. Sentralt i biskopens åndelige lederskap står visitasene. De 

gir en særlig mulighet for biskopen til å være med og styrke det lokale arbeidet. Det 

viktigste arbeidet er alltid det som skjer lokalt! 

 

Som åndelig leder er det mitt mål å legge til rette for en bærekraftig tjeneste for prestene. 

Det betyr at jeg ønsker å prioritere etter- og videreutdanning, åndelig veiledning og ABV. 

Som åndelig leder er det et mål for meg å legge til rette for at hver enkelt medarbeider får 

mulighet til å utnytte egne evner og nådegaver. 

 

 

4. Hva vil være ditt særlige bidrag inn i bispetjenesten i Borg? 

 

Lokal kjennskap: Borg bispedømme er mitt bispedømme. Jeg har vokst opp her. Jeg har 

bodd her størstedelen av mitt liv. Og jeg har gjort tjeneste her både som sokneprest og i to 

omganger som ansatt ved bispedømmekontoret. Alt dette har gitt meg en inngående 

kjennskap og en stor kjærlighet både til folk og kristenliv i Borg. 

 

Bred ledererfaring: Gjennom mitt yrkesaktive liv har jeg fått en bred ledererfaring. Jeg 

har vært både generalsekretær og domprost. Jeg har hatt svært mange krevende styreverv 

både innenfor kirkelig og offentlig virksomhet. Særlig har jeg hatt mange styreverv 

knyttet til Kirkens diakonale arbeid. Som leder har jeg et ønske om å se og bekrefte gode 

medarbeidere, samt å legge vinn på eksempelets makt.  

 

Vilje til samarbeid: For å lykkes som biskop, vil jeg være helt avhengig av gode 

medarbeidere. De finnes i Borg – både blant ansatte og frivillige. For meg vil noe av det 

viktigste være å bidra til en samhandlingskultur i bispedømmet hvor det blir et mål å 

gjøre hverandre gode. 

 

Forkynnerglede: Jeg trives med å forkynne. Mitt ønske er å formidle evangeliet slik at 

det gir mennesker håp og setter mot i folk. Gjennom hele mitt presteliv har ett skriftord 

vært særlig viktig for meg: ”For jeg skammer meg ikke over evangeliet: Det er en 

Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.” (Rom.1,16) 


