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Svar frå Ørnulf Axel Elseth på spørsmål stilt av Bjørgvin bispedømmeråd.

1. Kva visjonar har du for Den norske kyrkja framover?
Min visjon faller sammen med Bjørgvin bispedømmes visjon: Sammen vil vi
gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt. Min drøm er en
Kristusbegeistret kirke som bruker sin tid og sine krefter på det viktigste: Å
bringe evangeliet om Jesus Kristus til mennesker i dag. Jeg ønsker en kirke
som formidler håp og setter mot i folk. En kirke som mennesker opplever
relevant og viktig fordi den er nær i deres hverdag. Min visjon er en fargerik
kirke hvor ulike mennesker i alle aldre kan finne sitt rom. Mitt mål er en
inkluderende kirke som langt dristigere våger å regne med mennesker og
utfordre til medarbeiderskap. Jeg drømmer om en gudstjenesteglad kirke som
med sitt engasjement gjenreiser søndagen som gudstjenestedag. Det er for
øvrig min overbevisning at slaget om vår kirkes framtid særlig står på 3
områder:
- En livsnær og engasjerende gudstjeneste.
- Et levende kristent barne- og ungdomsarbeid.
- En troverdig diakoni.
2. Kva er kjernen i di forkynning av Guds ord?
En setning av Paulus er motto for min tjeneste og sentrum i det jeg ønsker å
forkynne: ”For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til
frelse for hver den som tror..”(Rom.1,16) Jeg ønsker å forkynne til tro, til liv og
til glede, men også til forandring og frelse. I min egen forkynnelse har det blitt
stadig viktigere for meg å holde fram Guds nåde. Den lever jeg på – den gir meg
frimodighet for min tjeneste – og den ønsker jeg å gi videre i min forkynnelse.
Samtidig har sakramentene (dåp og nattverd) med årene fått en stadig større
betydning i mitt eget liv som kristen.
3. Kva generelle leiareigenskapar har du?
Jeg har etter hvert fått en svært bred og lang erfaring som leder. 9 år som
generalsekretær i en stor organisasjon, 7 år som domprost og en lang rekke
styreverv har bidratt til dette. Som leder er jeg trygg på mitt eget ståsted. Det
gjør at jeg er tydelig på hva jeg selv mener slik at andre kan forholde seg til det.
Jeg oppfordrer medarbeidere til å gi uttrykk for sine meninger og opplever ikke
uenighet som truende. Tvert om er jeg både fra min tid som generalsekretær og
domprost vant til å leve med at sterke meninger brytes mot hverandre og vet at
mange ganger er dette viktig for vekst og utvikling i en organisasjon. I min
ledelse legger jeg vinn på å være løsningsorientert. Som leder er jeg opptatt av å
gi fokus til de viktigste oppgaver. Som biskop i Bjørgvin betyr det at jeg vil være
opptatt av å delegere ansvar der dette er ønskelig og mulig. I mitt lederskap er

det en grunnleggende holdning å se og bekrefte medarbeidere, samt å legge
vinn på eksempelets makt.
4. Kva vil du som biskop her i Bjørgvin legge vekt på i rolla som åndeleg
leiar?
Både som prest og biskop utøves åndelig lederskap først og fremst gjennom
forkynnelse, rådgiving og samtale. Som leder – og på en spesiell måte som
åndelig leder – er mitt utgangspunkt dette: Jeg har tro på det vi står for som
Kirke. Tro på oppgaven vi står sammen om. Og tro på medarbeiderne våre i
bispedømmet.
Biskopens tilsynsansvar handler primært om å sette mot i medarbeiderne. Peke
ut retning og gi tro på at det nytter. Her opplever jeg at min særlige gave er:
Oppmuntringens gave. Som biskop ønsker jeg å legge til rette for strategisk
lederskap gjennom prostene. Det er mitt mål å utnytte de møtepunkt som
allerede finnes mellom biskop, bispedømmekontor og proster. Jeg tror på
strategisk utnyttelse av visitasene. Åndelig lederskap – som alt annet lederskap
– fordrer tilstedeværelse. Visitasene gir en gyllen mulighet til det. Et hovedmål
for alt arbeid til biskop og bispedømmeadministrasjon er å styrke arbeidet
lokalt. I Bjørgvin er også samarbeidet med de kristne organisasjonene viktig.
Jeg ønsker en kirke som har syn for organisasjonenes viktige arbeid, og
organisasjoner som solidariserer seg med den Kirke de hører til i. 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. Gode ordninger for
etterutdanning og vilje til å profilere de enkelte stillinger ulikt, er derfor viktig
for meg.
5. Fortel kort om dine personlege eigenskapar/åndelege
utrustning/nådegåver.
Som person preges jeg av en trygg og glad Kristustro. Jeg er optimistisk av
natur. Tror – inntil det motsatte er bevist – at mennesker vil meg vel. Jeg gleder
meg over det vi får til heller enn å bli frustrert over de ting vi ikke lykkes med.
Jeg er tydelig på mitt eget ståsted, men håper at mine medarbeidere vil si at
dette er kombinert med raushet overfor de som har andre meninger enn meg
selv. Særlig godt trives jeg i kontakt med mennesker, og som forkynner og
formidler.
6. Nemn døme på situasjonar/saker/arenaer der du opplever å ha lukkast
som kommunikator.
De forskjellige stillingene jeg har hatt, har gitt meg mange og ulike utfordringer
som kommunikator. Jeg har lang erfaring fra og trives svært godt i møte med
barn og unge. Både gudstjenester og kirkelige handlinger er arenaer hvor jeg

har opplevd å nå fram som formidler. Jeg har god erfaring gjennom mange år
når det gjelder kontakt med media, og har – særlig i årene som domprost – også
lagt vekt på god kontakt med våre offentlige myndigheter.
7. Mange teologiske og kyrkjepolitiske saker er på dagsorden i kyrkja.
Nemn dei sakene du sjølv synest er mest avgjerande, og kva syn du har
i desse sakene.
Etter min mening representerer kirkens engasjement for forbruk og rettferd –
samt for vern av menneskeverdet – de største og viktigste utfordringer vi står
overfor i dag. Dette er spørsmål hvor jeg har hatt et sterkt og langvarig
engasjement.
I den kirkelige debatt har imidlertid homofilisaken dominert norsk
kirkevirkelighet de siste 10-15 år. Dette er en viktig sak, men samtidig er
utfordringen at den ikke dimensjoneres slik at den overskygger alle andre
spørsmål. Jeg støtter flertallet i Kirkemøtet som legger til grunn at i dette
spørsmålet kan og må vi leve sammen med to syn i vår kirke. Selv er jeg positiv
til at homofilt samlevende kan inneha vigslede stillinger i kirken. Nye liturgier
som formaliserer homofilt samliv, forutsetter imidlertid etter min oppfatning en
bredere konsensus i kirken. I likhet med det store flertall av biskopene, sier jeg
nei til en kjønnsnøytral ekteskapslov. I spørsmålet om forholdet mellom Stat og
Kirke, gir jeg min tilslutning til det politiske kompromiss som nå er forhandlet
fram og ser dette som en god løsning for å bevare en bred og landsdekkende
folkekirke i Norge. Jeg ønsker å være en biskop som legger til rette for
samlende løsninger som tjener det menighetsbyggende arbeid i kirken.

