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Personalia
Navn: Bjarne Olaf Weider
Adresse: Lauten, 2050 Jessheim
Født: 17.11.1948
Sivil status: Gift

Utdanning
1967 Realskole og gymnas, Kristelig gymnas, Oslo
19731 Menighetsfakultetet, Oslo. cand.theol.
19741 Menighetsfakultetet, Oslo, praktisk-teologisk eksamen.
1974 Ordinert i Bodø Domkirke, 23. juni 197
1984 PKU 3 måneder ved Lovisenberg sykehus

Arbeidspraksis
1974-1975 Bataljonsprest i Bodin leir
1975-1977 Kapellan ved Bodø domkirke
1977-1987 Sokneprest i Sørfold prestegjeld i Sør-Hålogaland
1987-1994 Res.kap. i Ullensaker prestegjeld i Borg
1995-1999 Sokneprest i Hovin prestegjeld, Borg
1999- Prost i Øvre Romerike prosti

Tillitsverv  og engasjement
1977-1983 Leder av Sør-Hålogaland diakoniutvalg
1985-1987 Medlem av Sør-Hålogaland stiftsstyre i Presteforeningen
1990-1994 Nestleder i Borg bispedømmeråd
1991-1995 Medlem av Kirkerådet
1992-1994 Leder av Kirkemøtets komite for evangelisering og gudstjenesteliv
1993 Medlem av flere underutvalg under Kirkerådet, bl.a. styringsgruppa for

Norske Kirkedager i Fredrikstad 1993

Annet
Diverse  kurs, bl.a. forkynnelse  i media ,  og har holdt en rekke andakter og gudstjeneste i radio
og TV
Har undervist i religion på Jessheim videregående skole i perioder på 1990-tallet

Prost i Øvre  Romerike prosti Bjarne  Olaf Weider

1. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordring i dagens og morgendagens
Norge?
Kirken står overfor mange store utfordringer. Etter min oppfatning er kirkens hovedutfordring
å bygge levende menighetsfellesskap. Jeg ønsker åpne og inkluderende fellesskap, preget av
mennesker som er glad i hverandre, og som vet at Jesus elsker dem. Vi trenger fellesskap, der
det
er lett å føle tilhørighet, og der troen har gode vekstvilkår.

Det finnes mye Gudstro i vårt folk, men ofte er den godt skjult. Derfor der det viktig med
fellesskap, der troen kan få leve og vokse. Dette gjelder ikke minst fellesskap for den
oppvoksende generasjon, for det er helt avgjørende for dagens og morgendagen kirke.



20

Kirkens hovedutfordring er å bygge åpne, inkluderende og levende menighetsfellesskap, der
det er omsorg, og der evangeliet blir forkynt, - ikke som et sett meninger, men som et
frigjørende budskap.

2. Hva vil du legge mest  vekt  på for å ivareta biskopens rolle som åndelig leder?
Det jeg vil legge mest vekt på som åndelig leder, kan kort nevnes i to punkter.

For det første ønsker jeg å formidle evangeliet på en enkel og tydelig måte. Jeg ønsker å peke
på Jesus, - gjennom forkynnelse og samtale.

For det andre ønsker jeg å være en medvandrer. Det betyr at jeg vil legge vekt på å lytte,
veilede og oppmuntre. Som åndelig leder synes jeg det er viktig å oppmuntre den enkelte til å
bruke sin utrustning og nådegaver i menighetens fellesskap.

Som prest er et av idealene mine: Å være romslig og åpen i holdning, - samtidig være klar og
tydelig i formidlingen av evangeliet. Det synes jeg er et godt ideal også for en biskop.

3. Hva vil du legge mest vekt på for å skape en handlekraftig diakonal kirke?
Evangelienes fortellinger tegner et bilde av Jesus, som en som var opptatt av den enkelte. Ikke
minst var han der for enkeltmennesker, som hadde det vanskelig og som livet hadde gått i
stykker for.

På dette området har Jesus gitt oss et eksempel. Omsorgskirken kan lett komme i bakgrunnen,
fordi aktivitetskirken er så dominerende.

Som biskop vil jeg ha oppmerksomhet rettet mot diakoniens plass i menigheten. Ikke minst
den frivillige diakonale tjeneste. Det gjelder omsorg for den enkelte, trygge omsorgsfellesskap
i menigheten og utfordring til å tenke globalt.
I den diakonale tjenesten er det viktig med et nært samarbeid med andre instanser, som ønsker
å gi hjelp og omsorg til mennesker.

For meg er diakoni både omsorg for mennesker, - og et sterkt vitnesbyrd om Jesu kjærlighet
til oss. Vi er kalt til å synliggjøre Jesu nærvær og kjærlighet. Ordet og håndens tjeneste hører
sammen. Her står det om kirkens troverdighet.

4. Hva vil du legge mest  vekt  på i arbeidet med å fremme kirkens rolle som verdibærer i
samfunnet?
Kirken bærer med seg en stor samling verdier. De har vist seg å være holdbare og har sin

basis i Bibelen. For meg er utgangspunktet at Guds vilje er god. Leveregler og formaninger i
Bibelen er i første rekke gitt oss for at vi skal leve godt med hverandre.

Kirken har som en av sine oppgaver å holde fram og blankpusse disse verdiene og være et
korrektiv i samfunnet. En biskop har en viktig posisjon i dette.

Å holde fram gode verdier betyr også at jeg som biskop i noen tilfeller må påpeke
utviklingstrekk i samfunnet, som etter min oppfatning ikke er til beste for mennesker og ikke
etter Guds vilje.

For meg er det viktig i ord og holdning å huske at blant Bibelens verdier, kommer alltid
kjærligheten først.


