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CURRICULUM VITAE: 
 
Personlige opplysninger: 
Adresse:   Nygata 26, 2213 Kongsvinger 
Stilling:  Prost i Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme 
Fødselsdato:  31.07.1957 
Sivil status:  Gift med Ragnar Ringen Petersson, sokneprest i Eidskog prestegjeld 

  3 barn: Eivind (1981), Håvard (1984), Audun (1987) 
 
Utdanning og ordinasjon: 
1976- 1978: Møre og Romsdal Distriktshøgskole: Linje for kristendomskunnskap og 

menighetsarbeid 
1979-1984:  Menighetsfakultetet, Oslo: cand. theol. 
1991-1992:  Menighetsfakultetet, Oslo: Praktisk teologisk eksamen 
Ordinert i Oslo domkirke 14. desember 1997 
 
Arbeidserfaring: 
1978-1979: Zion Lutheran Church, Twin Valley, USA: prest under veiledning 
1984:  Den norske kirkes kateketforening: sekretær 
1985-1988: Sør Varanger menighet, Finnmark: kateket 
1988-1991: Sør Varanger Invest: prosjektleder 
1991-1992: Sør Varanger menighet: prestevikar og  
  Høgskolen i Finnmark: timelærer i religion og etikk 
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: 
-  Menighetsfakultetet og Studentsamskipnaden: ulike studentpolitiske verv 
-  Den norske kirkes kateketforening: sentralstyremedlem 
-  Norsk kvinnelig teologforening: styremedlem 



-  Sør Varanger kommune: kommunestyre og leder i hovedutvalg for undervisning 
-  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 
1998 - 02:  Kirkerådets stat-kirke-utvalg 
1999 - 00:  Styret i Kirkens Bymisjon, Oslo (varamedlem) 
2000 - 03:  Mediahuset Vårt Lands representantskap 
2001 - 02:  Det økumeniske tiåret mot vold: Bygg freden!: hovedkomitemedlem  
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 i rådsmøtet til Norges kristne råd (som leder i MKR) 
2005-          Medlem i generalforsamlingen i Sjømannskirken (som leder i MKR) 
2005 - 07:  Medlem i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (som leder i MKR) 
2005 -        Medlem i Regionalt etterutdanningsutvalg, Hamar bispedømme 
2006 -        Medlem i Kirkenes Verdensråds sentralkomite 
 
Utgitte publikasjoner: 
En lang rekke artikler og foredrag om ulike kirkelige spørsmål, økumeniske tema, 
kvinnespørsmål, etikk, forholdet kirke – stat m.m. Her nevnes:   
- "Ethical Challenges of the Consumer Society" artikler og foredrag på norsk og 

engelsk (1993-94) 
- 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) 
-   "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) 
- ”Premisser for kirkens sosialetiske engasjement”, Nytt norsk kirkeblad 2003 
- Faste månedlige kommentarartikler i avisa Glåmdalen fra 2004- 
- ”Norske erfaringer og overvejelser om adskillelse af kirke og stat” foredrag i det 

danske folketinget april 2003 
 
Annet: 
Jeg har fått Olavstipend for 2008 og vil da arbeide med tematikken: ”Innvandrere i 
norske folkekirkemenigheter” 



Svar fra Ingrid Vad Nilsen på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd 
 
 

1. Hva vil du legge mest vekt på med tanke på å styrke bispedømmets 
menigheter som tros- og omsorgsfellesskap? 

 
Gjennom egen forkynnelse, formidling og møter med menighetene vil jeg oppmuntre 
til åpne og levende fellesskap lokalt gjennom 
- gudstjenester som gir tilhørighet i fellesskapet av de døpte, næring for det kristne 

livet og frimodighet til å leve livet i tro og tjeneste 
- trosopplæring for alle døpte slik at Jesustroen kan overleveres til nye generasjoner 

– og en opplæring som også kan gi foreldre økt kunnskap og kjennskap til kristen 
tro og liv 

- en diakoni som alltid har oppmerksomheten rettet mot de som faller utenfor eller 
ikke våger å definere seg innenfor – og som på denne måten blir kirkens 
uunnværlige kroppsspråk. 

 
 
2. Hva vil du legge mest vekt på for å fremme kirkens rolle som verdibærer i 

samfunnet? 
 

Den som vil fremme kirken som verdibærer, må først og fremst våge å stå fram med 
ærlighet og troverdighet. Vi forvalter en 2000 år gammel tradisjon med mye godt, 
men der kristendommen også har vært brukt til å holde folk og nye tanker nede. 
De ti bud og nestekjærlighets-budet inneholder en verdibase vi med frimodighet kan 
fremme i samfunnet. 
Samtidig trenger vi i dag å fremme en etikk for vern av og samhold i skaperverket, en 
rettferdig fordeling i verden og arbeid for fred og forsoning. 
Som biskop vil jeg delta i den offentlige samtalen omkring slike og andre spørsmål.  

 
 
 

3. Hva vil du legge mest vekt på i ledelsen av prestetjenesten og i det samspillet 
som biskopen skal ha med prostene i dette arbeidet? 

 
 
Som leder av prestetjenesten vil jeg  
- selv ha et stort behov for å søke til åndelige kilder, leve nær Gud og be for og vise 

omsorg og omtanke for medarbeidere 
- inspirere og motivere medarbeidere til frimodig og glad tjeneste 
- søke en åpen og ærlig dialog med vigslede medarbeidere om utfordringer i tro, 

teologi og tjeneste 
- se på prostene som mine nærmeste medarbeidere og skape en god lagånd preget 

av tillit og arbeid mot felles mål som gir godt lederskap i det daglige arbeidet i 
menighetene, god personalforvaltning og strategiske veivalg for arbeidet i 
bispedømmet. 



 
 

 
4. Hvilke visjoner vil du ha og hvilke hovedutfordringer ser du for deg for 

Nidaros bispedømme - i den sammenheng også utfordringer knyttet til 
sørsamisk kirkeliv? 

 
 

Bispedømmets strategiplan har et språk og et innhold jeg kjenner meg godt igjen i og 
som jeg gjerne vil være med å arbeide for. 
Vi utfordres i dag som kirke på å finne språk og uttrykksformer som kan bekrefte vår 
kulturelle og religiøse arv og samtidig skape fornyet tilhørighet, tro, fellesskap og 
frimodighet. 
Nidarosdomen med Olavsarven med sine fornyede pilegrimstradisjoner tar opp i seg 
noe av dette. Bymisjonsarbeid og mange av trosopplæringsprosjektene har også 
maktet å finne fram til nye metoder og språk som får mennesker til å kjenne seg 
inkludert.    
Fra mitt eget liv har jeg med et sterkt engasjement for trosopplæring, levende 
gudstjenester, økumenisk arbeid og vern av skaperverket. 
For noen år tilbake deltok jeg på en sør-samisk kveldsgudstjeneste i Trondheim der 
noen for første gang opplevde en gudstjeneste på sitt morsmål. Det utløste sterke 
følelser av gjenkjennelse og tilhørighet. Denne opplevelsen sitter fortsatt sterkt i 
minnet. Fra eget arbeid i Finnmark og gjennom arbeidet i Mellomkirkelig Råd har jeg 
fått kjennskap til urfolksarbeid både i Norge og internasjonalt. Dette er et helt 
nødvendig arbeid som må fortsette. 
 

 
 


