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Personalia
Navn: Ingrid Vad Nilsen
Adresse: Nygata 26, 2213 Kongsvinger
Født: 31.07.1957
Sivil status: Gift

Utdanning
1976-1978: Møre og Romsdal Distriktshøgskole: Linje for kristendomskunnskap og

menighetsarbeid.
1979-1984: Menighetsfakultetet, Oslo: cand.theol.
1991-1992: Menighetsfakultetet, Oslo: praktisk teologisk eksamen.
1997 Ordinert i Oslo domkirke 14. desember

Arbeidspraksis
1978-1979: Zion Lutheran Church, Twin Walley, USA: prest under veiledning.
1982-1983: Ullern menighet, Oslo: klokker
1984: Den norske kirkes kateketforening: sekretær
1985-1988: Sør-Varanger menighet: kateket
1988-1991 Sør-Varanger invest: prosjektleder
1991-1992 SørVaranger menighet: prestevikar og

Høgskolen i Finmark: timelærer i religion og etikk
1992-1993: Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke: konsulent (vikar)
1993: Prestevikar i Oslo bispedømme
1994-2001: Norges kristne råd: generalsekretær
1994-2001: Diverse vikarprestoppdrag - fra enkeltoppdrag til 6 ukers vikariater i

henholdsvis Oslo og Nord-Hålogaland bispedømmer
2001: Sommervikariat som sjømannsprest på Gran Canaria, 8 uker
2002- Prost i Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme

Tillitsverv  og engasjement
- Menighetsfakultetet og Studentsamskipnaden, ulike studentpolitiske verv
- Den norske krikes kateketforening: sentralstyremedlem
- Norsk kvinnelig teologforening: styremedlem
- Sør Varanger kommune: kommunestyre og leder i hovedutvalg for undervisning
- KFUMIK: utredning om framtidig folkehøgskoledrift
- Medlem i partssammensatt utvalg nedsatt av Den norske kirkes Bispemøte ang.

alternativt tilsyn for prester
- Ecumenical Association for Adult Education in Europe: executive committee, vice-

president

1996-01 : JUBILEUM  2000 :  hovedkomitemedlem  (ex officio)
1997-01:  Samarbeidet mellom nordiske kirker og kirkene i det sørlige Afrika

(Norden -FOCCISA ): co-chair-person
1997-01 : Rønningen folkehøyskole :  styrleder
1998-02 :  Kirkerådets stat-kirke-utvalg
fra 00-02 :  Medlem i arbeidsutvalget i samme
1999-00 :  Styret i Kirkens bymisjon ,  Oslo (varamedlem)
2000 -03: Mediahuset Vårt Lands representantskap
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2001-02: Det økumeniske tiåret mot vold: Bygg freden!: hovedkomitemedlem (ex officio)
2001-02: Medlem av Utlendingsnemda, Justisdepartementet
2002-04: Medlem av Bispemøteutvalg om "Vigsling ved domprost og prestefullmakter til

ikke-ordinerte"
2003- Leder i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
2004- Medlem av Representantskapet i Kirkens Nødhjelp (som leder i MKR)
2004- Medlem av rådsmøtet i Norges Kristne Råd (som leder i MKR)
2005- Medlem i generalforsamlingen i Sjømannskirken (som leder i MKR)
2005- Medlem i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (som leder i MKR)
2005- Medlem i Regional etterutdanningsutvalg, Hamar bispedømme

Teologisk arbeid
"Gudstjenester for barn og kirke-skole-samarbeid" (1986 - artikkel)
Diverse artikler og foredrag om kvinners deltakelse i lokalsamfunnet - infrastruktur -
utdanning - arbeidsliv og arbeidsplasser skapt av kvinner (1988-91)
Ansvarlig for etablererkurs over fire helger (økonomi, markedsføring, juss, selvtillitstrening
og rådgivning, før under og etter etablering) (1988-9 1)
Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av kurs for kvinnelige politikere (politiske
strukturer, selvtillitstrening, nettbverksarbeid, ledertrening) (1988-91)
"Sorg - prisen vi betaler for kjærlighet" (1992 - artikkel)
"Å preke for barn" (1993 - artikkel)
"Ethical Challenges of the Consumer Society" artikler og foredrag på norske og engelsk
(1993-94)
Leder av gruppe nedsatt av Mellomkirkelig Råd for å lage rapport om Den norske kirkes
forhold til kristne senter (1994)
Ansvarlig redaktør for Kirkens Nødhjelps fastemateriell til menighetene med utgangspunkt i
kvinner i det sørlige Afrika: "Å dele er å gi og å få" (1994)
Foredrag for tillitsvalgte kvinner i Den norske kirke: "Rollemodeller og identitet" (1995)
Artikkel i Nordisk ekumenisk orientering om forholdet mellom minoritets- og
majoritetskirker (1996)
Ulike artikler og foredrag om økumeniske tema (1994--)
"Fra nasjonal til global kirke?" artikkel i boka "Kirken, lekfolket og presteskapet" (1999)
"Norges kristne råd som redskap for enhet og evangelisering" i boka "Tid for tro" (2000)
Gjestepredikant i Trefoldighetskirken Oslo, i serien "Ordet i sentrum" (2000-01)
"En kirke - økumenisk samarbeid fordi vi tror" - foredrag Bergen 2. nov. 2002
"Premisser for krikens sosialetiske engasjement", Nytt norsk kirkeblad 2003
Faste månedlige kommentarartikler i avisa Glåmdalen fra 2004-
"Norske erfaringer og overvejelser om adskillelse af kirke og stad" foredrag i det danske
folketinget april 2003
"Forsoning" - foredrag på seminar under Hamsundagene på Hamarøy aug. 2004
"Kristendommen bidrag til den politiske kulturkamp" foredrag på Det økumeniske
efteråsmøde, Danmark 2004.

Prost i Vinger og Odal prosti Ingrid Vad Nilsen

1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordring i dagens og morgendagens
Norge?
- at de døpte kjenner at kirken er deres og lever ut troen både søndag og hverdag.
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Dersom vi skal lykkes med dette, må kirken framstå som et troverdig fellesskap preget av
tjeneste og kjærlighet til Gud og nesten, ikke som "makt og majoritets"-kirken.
Mange av forsøkene som nå pågår innenfor dåpsopplæringen søker nettopp å gi foreldre og
barn tilhørighet, identitet og bekreftelse i det kirkelige fellesskapet. Dette er noe av det
viktigste vi gjør i Den norske kirke akkurat nå!
Vi har også en jobb å gjøre for å skape inkluderende fellesskap som rekker hendene ut til nye
landsmenn.
Og vi må fortsette å sette søkelyset på møteformene våre slik at mennesker som kommer til
gudstjeneste kan oppleve at vi snakker sant om både Gud og mennesker og at Gud er
nærværende i gudstjeneste fellesskapet.
I tida framover vil det med stor sannsynlighet komme mange organisasjonsendringer i kirken.
Da er det viktig at vi klarer å holde fokus på det som er sentrum i vår tro og virksomhet midt i
endringsprosesser.

2. Hva vil du legge mest  vekt  på for å ivareta biskopens rolle som åndelig leder?
En biskop i vår kirkeordning er en leder i kirken, men med færre tradisjonelle ledelsesverktøy
enn i andre organisasjoner.
Biskopen har en sentral symbolfunksjon som en lederskikkelse både innad i kirken og i
media. Den personlige troverdighet og integritet er derfor spesielt viktig. Biskopen må
framstå med troskap og ydmykhet og være tydelig med kjærlighet.
Den viktigste lederoppgaven vil være å forkynne evangeliet slik at det utfordrer og stimulerer
til etterfølgelse.
Den største utfordringen vil bestå i å ha ansvar for enheten i kirken. Enhet kan ikke være en
gitt størrelse uavhengig av tid og sted, men et samhold som skapes i fellesskap. Det vil være
av stor betydning at biskopen er en tydelig leder i dette.
Andre viktige sider ved biskopens ledelse vil være å legge til rette for at lønnede og frivillige
medarbeidere kan utføre sitt arbeid best mulig og at de demokratiske strukturer gis betingelser
som gjør dem til reelle beslutningsorganer i kirken.
En biskops ledelse framstår etter ny tjenesteordning for proster enda mer som ledelse gjennom
og sammen med andre. Skal biskopen lykkes med sin lederoppgave, er det helt avgjørende at
det er et godt og gjensidig samarbeid med prostene, ansatte i bispedømmeadministrasj onen og
bispedømmerådet.

3. Hva vil du legge mest  vekt  på for å skape en handlekraftig diakonal kirke?
Det skal være plass for både Marta og Maria i kirken. Det betyr at kirken både må være et
sted hvor vi med god samvittighet kan komme for å sitte stille, tenne et lys og be en bønn,
synge og få ny næring til troen.
Samtidig må kirken også være et sted som utfordrer oss til aktiv innsats i kampen mot urett og
nød både i vårt eget land og globalt.
Hvis vi blir bare det ene eller det andre, er vi ikke en troverdig kirke.
Det skjer mye flott diakoni i kirken i dag, og mange av de gode tiltakene skjer i regi av store
institusjoner og organisasjoner. Det vil derfor være en stor utfordring å finne gode måter for
lokale menigheter å være tjenende i hele sitt arbeid og innretning.
Selv om vi lever i et velferdssamfunn, ser vi at stadig nye grupper av mennesker faller utenfor
velferden. Disse fortjener mer av vår oppmerksomhet og støtte.
Samtidig lever vi i et av verdens rikeste land og vi skylder våre medmennesker i andre deler
av verden at vi utfordrer både egne holdninger og handlinger, vårt lands myndigheter og hele
verdenssamfunnet til å skape en mer rettferdig fordeling av verdens rikdommer.
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4. Hva vil du legge mest  vekt  på i arbeidet med å fremme kirkens rolle som verdibærer i
samfunnet?
Kirken bæres av verdier som Jesus ga oss og som vi tror er gode verdier for alle mennesker.
Likevel kommer vi ofte på defensiven i den offentlige samtalen med beskyldninger om at vi
er gammeldags eller lite oppdatert på dagens virkelighet for folk flest.
Her trengs det både mot, vilje og evne til å komme i en annen slags dialog i det offentlige
rom. Det krever at vi selv er med på å sette agendaen og "melder oss på" når vi har noe viktig
å bidra med. Det krever åpenhet og lydhørhet å delta i denne samtalen.
Kirkens oppgave er å tale den svakestes sak. Ofte har det liten interesse for folk flest, men
denne oppgaven må vi ivareta med troskap hvis vi skal være troverdige når nye etiske
spørsmål og problemstillinger krever nye innfallsvinkler og av og til også nye svar.


