Innstilling og presentasjon av kandidater
Nestleder
Navn: Gjøa Kristine Aanderaa
Alder: 59 år
Arbeid: Sokneprest i Bindal
Tidligere verv: Siden høst 2016 hovedstillitsvalg i SørHålogaland bispedømme, siden 2017 styremedlem i
styret, medlem av menighetsrådet i Gamlebyen kirke i
to perioder, medlem i styret for OKSF og styret for
kristne sosialister.

Gjøa K. Aanderaa framstår gjennom styrearbeidet og intervjuet som en meget
engasjert og kompetent kandidat. Kandidaten har stor bredde i sin praksis og erfaring
som menighetsprest både i by og distrikt, og som tidligere institusjonsprest. Nå som
utformingen av en ny kirkeordning og fremtidens kirke er på dagsorden, er hun
opptatt av saker som TeoLOgene står for; å skape en åpen og demokratisk kirke, hvor
teologisk kompetanse er vektlagt i styringsstrukturen. Kandidaten er opptatt av at
kirken får en teologisk faglig ledelse. Kandidaten vil jobbe for at TeoLOgene får en
mer synlig og medvirkende rolle i pågående kirkelige prosesser. Hun viste sin
kreativitet og brukte sin stemme i streikemarkeringen i januar. Gjøa K. Aanderaa er
en lagspiller som er opptatt av at avgjørelser forankres i styret og er lojal mot
beslutninger som gjøres. Hun vil, etter valgkomiteens vurdering, være en god
samarbeidspartner for styreleder og resten av styret. Kandidaten fremstår som
fleksibel og pålitelig, bidrar til at begge kjønn er representert i ledertoppene og har
stor arbeidskapasitet. Ikke minst er kandidaten opptatt av TeoLOgenes vekst og vil
jobbe for rekruttering av studenter og yrkesaktive.

Fast styremedlem
Navn: Audhild Kaarstad
Alder: 57 år
Arbeid: Sokneprest Svelvik
Tidligere verv i TeoLOgene: Ingen tidligere verv.
Dette er viktig for Audhild i TeoLOgenes arbeid de
neste årene:
Jeg vil gjerne være med å styrke Den norske Kirke
som en folkekirke, en kirke som viser seg dyktig i å
jobbe med livsmening og livsmestring. Jeg vil jobbe
for likeverd og demokrati, og for at arbeidstakere
skal kjenne seg trygge på at rettigheter blir
ivaretatt. Jeg vil videre være med og jobbe for at
videreutdanning kompenseres i form av lønn, og at
kirken blir flinkere til å ta i bruk ulik kompetanse. Jeg vil være med og rekruttere til
kirkelige stillinger og lete etter strategier på at dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd
gjøres så gode at folk gjerne velger kirkens tilbud her. Jeg vil være med og legge til
rette for en god overgang i det kirken blir sitt eget rettssubjekt og jeg vil jobbe for
gode pensjonsordninger i kirken. Jeg er opptatt av å bevisstgjøre oss på viktigheten av
våre kristne grunnverdier som at alle mennesker er like mye verd, og ansvaret for å ta
vare på hverandre og skaperverket.

Fast styremedlem
Navn: Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby
Alder: 31 år
Arbeid: Kapellan i Østerås, Bærum
Tidligere verv i TeoLOgene: Ingen tidligere verv.
Dette er viktig for Andreas i TeoLOgenes arbeid de
neste årene:
For meg er det særlig viktig å arbeide for en felles
arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte, samt
sikre at Den norske Kirke forblir en landsdekkende
folkekirke. Videre er jeg svært opptatt av at Den
norske Kirke ikke skal gjøre bruk av
unntaksbestemmelsene i lovverket som gir
trossamfunn mulighet til å forskjellsbehandle på
bakgrunn av, kjønnsuttrykk, samlivsform og seksuell orientering og at prestetjenesten
til Den norske Kirke får et omdømme løft for å sikre god rekruttering til
prestetjenesten i årene fremover.

Vara styremedlem
Navn: Vidar Aanund Brekke
Alder: 51 år
Arbeid: Sokneprest Åmot, Osen og Deset
menigheter, Hamar bispedømme
Tidligere verv i TeoLOgene: Hovedtillitsvalgt i
Hamar siden 2019. Medlem i lokalstyre Hamar og
nestleder der i perioden 2013-2019. Medlem av
valgkomiteen i 2011. Vara til styremedlem i
TeoLOgene sentralt siden 2019.
Dette er viktig for Vidar i TeoLOgenes arbeid de
neste årene: For meg er det viktig å fortsette
arbeidet for å bevare folkekirken, ha fokus på å
utvikle kirkens arbeidsmetoder med tanke på større
tverrfaglighet, større kulturåpenhet og større
relevans for mennesker i dag. Jeg vil også arbeide for at TeoLOgene fortsetter å ha
fokuset på betydningen av et inkluderende, rettferdig og godt organisert arbeidsliv og
fremheve den rollen som fagbevegelsen har i dette. Jeg er opptatt av at TeoLOgene
går foran i klimaspørsmål gjennom støtte til organisasjoner og kontinuerlig arbeid
med å gjøre egen praksis mer klimavennlig.

Pensjonistmedlem i styret & leder av pensjonistutvalget
Navn: Halvor Gregersen
Alder: 64 år
Arbeid: Sokneprest emeritus. Har vært prest i 36
år, i Forsvaret, Verdal, Skjeberg og Halden. Gikk av
med AFP i 2018.
Tidligere verv i TeoLOgene: Hovedtillitsvalgt i Borg
2011-2018. Medlem av valgkomiteen i 2020.
Dette er viktig for Halvor i TeoLOgenes arbeid de
neste årene:
Jeg vil jobbe for å bedre pensjonistenes kår, økt
pensjon og høyere satser for enkelttjenester,
rekruttere pensjonister til vår forening, beholde
prost og biskop som arbeidsgiver for prestene.

Vara for pensjonistrepresentant & nestleder i pensjonistutvalget
Navn: Elling Erichsen
Alder: 63 år
Arbeid: Pensjonist på særaldersgrense etter
prestetjeneste i Forsvaret, vikarprest i Drammen
prosti, prestetjeneste i Nedre Eiker menighet.
Tidligere verv i TeoLOgene: 2 år som nestleder i
pensjonistutvalget Teologene.
Dette er viktig for Elling i TeoLOgenes arbeid de
neste årene:
For meg er det viktig at Teologene jobber for at
arbeidsvilkårene for pensjonister som ønsker å
gjøre vikartjeneste i Den norske Kirke er best mulig.

Medlem i pensjonistutvalget
Navn: Merete Sand
Alder: 65 år
Arbeid: Sokneprest i Melhus sokn
Tidligere verv i TeoLOgene: Jeg har tidligere sittet en
periode i styret sentralt i TeoLOgene og lokalt i Nidaros.
Dette er viktig for Merete i TeoLOgenes arbeid de neste
årene:
Jeg har vært – og er opptatt av – at vi beholder
medlemskap i Statens pensjonskasse – om ikke
arbeidsgiver kan tilby en like god / bedre pensjonsordning.
Utover det er jeg ikke spesielt opptatt av pensjonistsaker,
hva nå det er. Jeg er langt mer opptatt av
omstillingsprosessen i Den norske Kirke (særlig punktene
2.1; 2.2 de to første kulepunktene; 2.3 i handlingsplanen).

Fast studentrepresentant i styret & leder av ungdomsutvalget
Navn: Anne Guro Nesteby Grette
Alder: 21 år
Arbeid: Teologistudent på Teologisk fakultet
Tidligere verv i TeoLOgene: Ingen tidligere verv.
Dette er viktig for Anne Guro i TeoLOgenes arbeid
de neste årene:
Det som er viktig for meg i TeoLOgene i de neste
årene fremover er å sikre at studenter som skal ut i
prestetjeneste får gode hele stillinger, god
oppfølging, rettigheter og lønnsvilkår som vil sikre
fremtidig drift. For å ikke snakke om likebehandling,
det får vi aldri nok av!

Vara studentrepresentant i styret & medlem i ungdomsutvalget
Navn: Sunniva Vikøren
Alder: 21 år
Arbeid: Teologistudent på Teologisk fakultet, kirketjener i
Paulus og Sofienberg menighet, faddersjef på TF.
Tidligere verv i TeoLOgene: Ingen tidligere verv.
Dette er viktig for Sunniva i TeoLOgenes arbeid de neste
årene:
Når det angår hva som er viktig for meg i TeoLOgenes
arbeid fremover så må det kanskje være å øke
rekrutteringen til kirkelige yrker, og styrke Den norske
Kirke som folkekirke!

Medlem ungdomsutvalget
Navn: Frida Sofie Øyen
Alder: 26 år
Arbeid: Sokneprest i Inderøy, Sandvollan, Mosvik og
Røa sokn
Tidligere verv i TeoLOgene: Medlem i valgkomiteen
2019/2020, nåværende tillitsvalgt i Stiklestad prosti,
sitter i nåværende REVU i Nidaros bispedømme,
sitter i nåværende lokalt styret i Nidaros
bispedømme.
Dette er viktig for Frida i TeoLOgenes arbeid de
neste årene:
Teologene har et stort potensial til å bli større og
må satse mer på verving blant unge - da særlig
studenter. Det å få flere unge medlemmer til å
engasjere seg i TeoLOgene er også viktig. Dette arbeidet vil jeg være med på.

Medlem ungdomsutvalget
Navn: Einar Østerhagen
Alder: 29 år
Arbeid: Kapellan i Grorud menighet
Tidligere verv i TeoLOgene: Har sittet som
ungdomstillitsvalgt i en periode, og sitter nå som
prostitillitsvalgt i Groruddalen prosti for TeoLOgene.
Har også vært medlem i valgkomiteen.
Dette er viktig for Einar i TeoLOgenes arbeid de
neste årene:
Det som er viktig for meg i TeoLOgene de neste årene
er særlig knyttet opp mot medlemsrekruttering. Vi
trenger å verve flere medlemmer, både yrkesaktive
og studenter slik at vi kan vokse som fagforening.
Skoleringsopplegget er også viktig for meg, og her
synes jeg at vi som fagforening har gått mange gode
skritt den siste tiden for å tilby gode kurs til våre medlemmer og tillitsvalgte. Det blir
også de neste årene veldig viktig å jobbe bra inn mot prosessen som går i kirka vår på
kirkelig organisering slik at vi kan få den beste løsningen for alle ansatte. Vi trenger en
modell som gjør at vi jobber enda bedre som et lag på tvers av profesjoner og
bakgrunner.
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