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Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling.
Styrets forslag til vedtak i 12/15 b
Styret anbefaler årsmøtet å velge denne valgkomiteen for 2016:
Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi
Pål Giørtz, Asker og Bærum katolsk forum
Thoralf Fagertun, Bodø kirkeakademi
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INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN TIL ÅRSMØTE I NKA 2015
Valgkomitéen har bestått av Astrid Holen (tidl. styremedlem i sentralstyret), Gro Wernø
(Grenland kirkeakademi) og Anne Marie Gjølme (Katolsk forum i Stavanger). Anne Marie
Gjølme har ledet arbeidet. Vi har kommunisert med hverandre gjennom e-post.
Styremedlemmene som står på valg ble alle spurt om de er villige til å være kandidater for en
ny periode. Maisi Bäckman takket nei til dette, men de fire andre (Nils Ivar Agøy, Gullaug
Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Knut Erik Tveit) stilte seg til disposisjon for
renominering.
Lokalakademiene ble også oppfordret til å sende oss forslag til nye kandidater.
Følgende skal velges på NKA’s årsmøte for 2015:
Styreleder velges direkte for 2 valgår.
4 personer til styret: 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. I henhold nye vedtekter, som ble
vedtatt av Årsmøtet i fjor, skal både styremedlemmene og varamedlem velges for 2 valgår.
De tre kandidatene som får flest stemmer blir styremedlemmer, den som får færrest stemmer
blir varamedlem, avgjort ved stemmetall.
I arbeidet har valgkomitéen lagt vekt på at styret bør ha geografisk spredning, kjønnsmessig
fordeling, bredde i kompetanse og erfaring, og at det fremdeles skal være økumenisk
sammensatt.
Komitéen konkluderer med å fremme disse kandidatene til styrevalget: Nils Ivar Agøy,
Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Erwin Mueller, Knut Erik Tveit.
Vi har bedt kandidatene om å gi en kort presentasjon av seg selv ved å svare på noen
spørsmål. På bakgrunn av dette blir de fem presenterte i vedlegget nedenfor – i alfabetisk
rekkefølge etter slektsnavn.

Til oppdraget vårt hører også å komme med forslag til revisor for NKA. Etter kontakt med
sekretariatet tilrår vi årsmøtet til å velge som revisor: as.revision.

Vi takker for oppdraget og ønsker godt valg!

06.02.2015
Astrid Holen

Gro Wernøe

Anne Marie Gjølme
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PRESENTASJON AV KANDIDATENE
Nils Ivar Agøy (f. 1959)
1. Bosted
Bø i Telemark
2. Yrkestilknytning og arbeidssted
Jeg er historiker og teolog og arbeider som professor i historie ved Høgskolen i
Telemark. Jeg har også arbeidet med skjønnlitterær oversettelse.
3. Din tilknytning til lokale kirkeakademier og til NKA sentralt
Jeg har vært styremedlem i Telemark Kyrkjeakademi i ca. tolv år, inkludert en
periode som formann. Ellers har jeg holdt foredrag i en del andre kirkeakademier.
Styremedlem i NKA siden 2007; har representert NKA på Oikosnet-årmøtene i
Finland 2010, Romania 2011, Norge 2012, Frankrike 2013 og Tyskland 2014.
Styreleder siden 2013.
4. Hva mener du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet?
A. Å vise det kristne innslagets relevans og verdi både i samfunnsdebatten og
kulturlivet.
B. Å sikre gode arbeidsvilkår for frivillig ideelt arbeid lokalt, motvirke sterke
tendenser til profesjonalisering og byråkratisering.
C. En stor utfordring for mange medlemsakademier er å sikre nyrekruttering
ettersom gjennomsnittsalderen for medlemmene i dag er nokså høy. Vår bevegelse må
bestrebe seg på å nå fram til nye grupper med et tilbud som er så attraktivt over tid at
de velger medlemsskap framfor bare å komme på enkeltarrangementer.
5. Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
De samme som for det lokale arbeidet, pluss
D. Å sørge for at medlemsakademiene opplever at de er med i en større, nasjonal og
internasjonal bevegelse, og får noe positivt ut av dette.
E. Være et konstruktivt medlem i Oikosnet.
6. Dine erfaringer og kunnskaper som vil være av betydning for ditt arbeide som
styreleder i NKA
Se punkt. 3. Har ellers arbeidet mye faglig med kirkens/kristendommens
samfunnsmessige betydning og har ganske bred organisasjonserfaring fra andre typer
organisasjoner.
Gullaug Lereim Dybdahl (f.1940)
1. Bosted
Trondheim

Norske kirkeakademier
Årsmøte
Sanner Hotell, Gran
20. - 22. mars 201 5

2. Yrkestilknytning og arbeidssted
Tidligere høgskolelektor i religion/livssyn/etikk( RLE) ved Høgskolen i SørTrøndelag, Avdeling for Lærerutdanning og Tegnspråk (HiST ALT). Cand
philol. Jeg har også undervist i fagdidaktikk, religion/etikk ved NTNU.
3. Tilknytning til lokalt kirkeakademi og/eller NKA sentralt
Nestleder i styret for St. Olav Kirkeakademi. Medlem i styret for NKA 2013-2015.
4. De viktigste utfordringene i det lokale kirkeakademiarbeidet?
Utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet er blant annet å skape en aktuell
kulturarena for yngre aldersgrupper. Med Olavsfestdagene som samarbeidspartner
styrkes våre muligheter her.
5. Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
Å støtte og oppmuntre arbeidet i de lokale kirkeakademier bør være en sentral
oppgave for NKA. Både lokalt og sentralt er arbeidet med økumenisk og fler-religiøst
fellesskap av meget stor betydning. Forståelse og respekt for ulike livssyn og
religioner er grunnleggende viktig. NKA må være en stemme som høres i
samfunnsdebatten når det handler om religion, kirke og kultur. Kulturelle
arrangementer av mange slag må være med på å vise hva NKA står for.
6. Dine kunnskaper og erfaringer som vil være av betydning for ditt arbeid som
styremedlem i NKA.
Jeg har hatt et langt yrkesaktivt liv i grunnskole og i lærerutdanning og mener at mitt
fagfelt er relevant for kirkeakademibevegelsen.
Når det gjelder ledererfaring kan jeg anføre at jeg har vært studieleder ved
lærerutdanningen, HiST ALT. I denne stillingen inngikk at jeg også hadde
personalansvar.
Jeg har i flere perioder vært medlem av menighetsråd, både i Oslo og i Trondheim.
Jeg har spesielt vært interessert i å målbære kirken som en del av vår kulturarv og
vært med i mange komiteer og utvalg. I yrkessammenheng har jeg frontet flere
samarbeidsprosjekter mellom kirke og skole.

Solveig Botnen Eide (f.1956)
1. Bosted
Lillesand
2. Yrkestilknytning og arbeidssted
Postdoktor i etikk, Universitetet i Agder.
3. Din tilknytning til lokale kirkeakademier og til NKA sentralt
Mitt lokale akademi er i Lillesand og det ble startet opp i 2005. Jeg har vært med i
styret siden startet og vært leder i en toårsperiode.
Jeg har vært styremedlem i NKA sitt styre siden 2011.
4. Hva mener du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet.
Dialog og brobygging er sentrale momenter i kirkeakademibevegelsen og det er slik

Norske kirkeakademier
Årsmøte
Sanner Hotell, Gran
20. - 22. mars 201 5

jeg ser det, viktig at dette gjenspeiler seg i lokale arrangement i så vel temavalg som i
samarbeid med andre organisasjoner.
5. Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som
bevegelse?
- Bidra til økt interesse og forståelse for kirkens ulike roller i samfunnet.
- Styrke bevegelsens økumeniske profil.
- Sette aktuelle hendelser og utfordringer i samfunnet på dagsorden og bidra til økt
forståelse og engasjement.
6. Dine erfaringer og kunnskaper som vil være av betydning for ditt arbeide som
styremedlem i NKA
- Erfaringene med oppstart og drift av lokalt akademi.
- Erfaring fra arbeidet med Sakral festival.
- Interesse for etikk som fagfelt og som konkrete utfordringer i kirke og samfunn.

Erwin Mueller
1. Navn, alder og bosted
Jeg er 68 år og bor i Larvik. Er gift, vi har 3 voksne barn og 3 barnebarn.
2. Yrkestilknytning og arbeidssted
Er pensjonert overlege (Indremed., Sykehuset Telemark,Skien).
3.Tilknytning lokale kirkeakademier og/eller NKA sentralt
Har hittil ikke hatt tilknytning til kirkeakademier verken lokalt eller sentralt. Lokalt har vi
et «møtested» (Menigheten i Brunlanes) hvor jeg relativt regelmessig har deltatt på møter
– og selv holdt foredrag.
4. Hva tenker du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet?
Utfordringer lokalt er det mange. Viktigst er at tilbudet for å øke kunnskapen om
kristendom i en meget vid forstand og det må være synlig. Kirkeakademier bør etableres
hvor rammebetingelser gjør det mulig.
5. Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
NKA som bevegelse er utfordret i et pluralistisk samfunn til å legge til rette at det kan
etableres dialog mellom de forskjellige kirkesamfunnene og dialog for å øke kunnskapen
om hverandre med muslimer, jøder og evtl. andre. En økumenisk tankegang bør være
gjenkjennelig. Tilby programmer for ungdommer, familier og unge par til støtte for
utvikling og hjelp i møte med en verden i rask endring. Skape bevissthet om alternativer til
«forbrukersamfunnet» med tanke på mer rettferdighet og samtidig ta vare på
skaperverket. NKA bør invitere til kulturopplevelser i vid forstand som musikk, teater,
billedkunst,…
6.Dine erfaringer og kunnskaper som vil være av betydning for ditt arbeide som styreleder
i NKA
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Mine kunnskaper og erfaringer kommer fra rollen som familiefar, bestefar og ektefelle.
Jeg er generell interessert i kulturhistorie og samfunnsutvikling inklusive
rollen/interaksjonen kirken har her.
Har vært menighetsrådsleder i flere perioder i den lille katolske St. Frans menighet i
Larvik.
Vært i 2 perioder (8 år) styremedlem i Caritas Norge (katolsk hjelpeorganisasjon)
Var i 2 perioder (8 år) kommunestyremedlem i Larvik for AP.

Knut Erik Tveit
1.Navn, alder og bosted
Født 1960. Bosted Rodeløkka i Oslo.
2.Yrkestilknytning og arbeidssted
Cand.philol. i kulturstudier og utdannet prest i Den norske kirke. Kulturrådgiver i
Oslo bispedømme.
3.Tilknytning lokale kirkeakademier og/eller NKA sentralt
Styremedlem i Domkirkeakademiet i Oslo. Vararepresentant i NKAs sentralstyre i
perioden 2014-2015. Har deltatt på de fleste styremøtene i sentralstyret i den
nevnte perioden.
4.Hva tenker du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet?
Bidra til økt bevissthet om de muligheter som ligger i å utvikle nyskapende
kunstproduksjoner i en kirkekontekst.
5.Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
Bidra til å sikre sterkt fokus på og erkjennelse av at kunst, kultur og kirke er uløselig
knyttet til hverandre. Det gjelder i alle kunstuttrykk og i alle sider ved kirkens praksis.
6.Dine kunnskaper og erfaringer som vil være av betydning for ditt arbeide som
styremedlem i NKA?
Sterk interesse for og erfaring med arbeidet for å realisere det som er omtalt i pkt 5.
Et eksempel på det er plattformen www.paskeogpasjon.no som jeg, i egenskap av å
være kulturrådgiver i Oslo bispedømme, er prosjektleder for. Et prosjekt som
Domkirkeakademiet i Oslo er en av arrangørene bak.
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NKA 12/15 VALGKOMITE FOR 2016
Saksorientering:
Ifølge NKAs vedtekter § 6.2 skal styret fremlegge forslag til valgkomité for årsmøtet
Om valgkomiteen heter det i vedtektene:
§ 5.1 Valgkomiteens sammensetning.
Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv
sin sekretær blant sine medlemmer.
§ 5.2 Valgkomiteens oppgave.
Valgkomiteen fremlegger sin innstilling senest seks uker før årsmøtet, jf § 4.5.
Innstillingen skal inneholde forslag til følgende verv: leder, styremedlemmer og
revisor.
Styret fattet 24.01.15 følgende vedtak:
Styret anbefaler årsmøtet å velge denne valgkomiteen for 2016:
Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi
Pål Giørtz, Asker og Bærum katolsk forum
Thoralf Fagertun, Bodø kirkeakademi
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INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN TIL ÅRSMØTE I NKA 2015
Valgkomitéen har bestått av Astrid Holen (tidl. styremedlem i sentralstyret), Gro
Wernø (Grenland kirkeakademi) og Anne Marie Gjølme (Katolsk forum i Stavanger).
Anne Marie Gjølme har ledet arbeidet. Vi har kommunisert med hverandre gjennom
e-post.
Styremedlemmene som står på valg ble alle spurt om de er villige til å være
kandidater for en ny periode. Maisi Bäckman takket nei til dette, men de fire andre
(Nils Ivar Agøy, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Knut Erik Tveit) stilte
seg til disposisjon for renominering.
Lokalakademiene ble også oppfordret til å sende oss forslag til nye kandidater.
Følgende skal velges på NKA’s årsmøte for 2015:
Styreleder velges direkte for 2 valgår.
4 personer til styret: 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. I henhold nye vedtekter,
som ble vedtatt av Årsmøtet i fjor, skal både styremedlemmene og varamedlem
velges for 2 valgår. De tre kandidatene som får flest stemmer blir styremedlemmer,
den som får færrest stemmer blir varamedlem, avgjort ved stemmetall.
I arbeidet har valgkomitéen lagt vekt på at styret bør ha geografisk spredning,
kjønnsmessig fordeling, bredde i kompetanse og erfaring, og at det fremdeles skal
være økumenisk sammensatt.
Komitéen konkluderer med å fremme disse kandidatene til styrevalget: Nils Ivar
Agøy, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Erwin Mueller, Knut Erik Tveit.
Vi har bedt kandidatene om å gi en kort presentasjon av seg selv ved å svare på
noen spørsmål. På bakgrunn av dette blir de fem presenterte i vedlegget nedenfor – i
alfabetisk rekkefølge etter slektsnavn.

Til oppdraget vårt hører også å komme med forslag til revisor for NKA. Etter kontakt
med sekretariatet tilrår vi årsmøtet til å velge som revisor: as.revision.

Vi takker for oppdraget og ønsker godt valg!

06.02.2015
Astrid Holen

Gro Wernøe

Anne Marie Gjølme
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PRESENTASJON AV KANDIDATENE
Nils Ivar Agøy (f. 1959)
1.
Bosted
Bø i Telemark
2.
Yrkestilknytning og arbeidssted
Jeg er historiker og teolog og arbeider som professor i historie ved Høgskolen i
Telemark. Jeg har også arbeidet med skjønnlitterær oversettelse.
3.
Din tilknytning til lokale kirkeakademier og til NKA sentralt
Jeg har vært styremedlem i Telemark Kyrkjeakademi i ca. tolv år, inkludert en
periode som formann. Ellers har jeg holdt foredrag i en del andre kirkeakademier.
Styremedlem i NKA siden 2007; har representert NKA på Oikosnet-årmøtene i
Finland 2010, Romania 2011, Norge 2012, Frankrike 2013 og Tyskland 2014.
Styreleder siden 2013.
4.
Hva mener du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet?
A. Å vise det kristne innslagets relevans og verdi både i samfunnsdebatten og
kulturlivet.
B. Å sikre gode arbeidsvilkår for frivillig ideelt arbeid lokalt, motvirke sterke tendenser
til profesjonalisering og byråkratisering.
C. En stor utfordring for mange medlemsakademier er å sikre nyrekruttering
ettersom gjennomsnittsalderen for medlemmene i dag er nokså høy. Vår bevegelse
må bestrebe seg på å nå fram til nye grupper med et tilbud som er så attraktivt over
tid at de velger medlemsskap framfor bare å komme på enkeltarrangementer.
5.
Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
De samme som for det lokale arbeidet, pluss
D. Å sørge for at medlemsakademiene opplever at de er med i en større, nasjonal og
internasjonal bevegelse, og får noe positivt ut av dette.
E. Være et konstruktivt medlem i Oikosnet.
6.
Dine erfaringer og kunnskaper som vil være av betydning for ditt arbeide som
styreleder i NKA
Se punkt. 3. Har ellers arbeidet mye faglig med kirkens/kristendommens
samfunnsmessige betydning og har ganske bred organisasjonserfaring fra andre
typer organisasjoner.
Gullaug Lereim Dybdahl (f.1940)
1.
Bosted
Trondheim
2.

Yrkestilknytning og arbeidssted
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Tidligere høgskolelektor i religion/livssyn/etikk( RLE) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avdeling for Lærerutdanning og Tegnspråk (HiST ALT). Cand philol. Jeg har også
undervist i fagdidaktikk, religion/etikk ved NTNU.
3.
Tilknytning til lokalt kirkeakademi og/eller NKA sentralt
Nestleder i styret for St. Olav Kirkeakademi. Medlem i styret for NKA 2013-2015.
4.
De viktigste utfordringene i det lokale kirkeakademiarbeidet?
Utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet er blant annet å skape en aktuell
kulturarena for yngre aldersgrupper. Med Olavsfestdagene som samarbeidspartner
styrkes våre muligheter her.
5.
Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
Å støtte og oppmuntre arbeidet i de lokale kirkeakademier bør være en sentral
oppgave for NKA. Både lokalt og sentralt er arbeidet med økumenisk og fler-religiøst
fellesskap av meget stor betydning. Forståelse og respekt for ulike livssyn og
religioner er grunnleggende viktig. NKA må være en stemme som høres i
samfunnsdebatten når det handler om religion, kirke og kultur. Kulturelle
arrangementer av mange slag må være med på å vise hva NKA står for.
6.
Dine kunnskaper og erfaringer som vil være av betydning for ditt arbeid som
styremedlem i NKA.
Jeg har hatt et langt yrkesaktivt liv i grunnskole og i lærerutdanning og mener at mitt
fagfelt er relevant for kirkeakademibevegelsen.
Når det gjelder ledererfaring kan jeg anføre at jeg har vært studieleder ved
lærerutdanningen, HiST ALT. I denne stillingen inngikk at jeg også hadde
personalansvar.
Jeg har i flere perioder vært medlem av menighetsråd, både i Oslo og i Trondheim.
Jeg har spesielt vært interessert i å målbære kirken som en del av vår kulturarv og
vært med i mange komiteer og utvalg. I yrkessammenheng har jeg frontet flere
samarbeidsprosjekter mellom kirke og skole.
Solveig Botnen Eide (f.1956)
1.
Bosted
Lillesand
2.
Yrkestilknytning og arbeidssted
Postdoktor i etikk, Universitetet i Agder.
3.
Din tilknytning til lokale kirkeakademier og til NKA sentralt
Mitt lokale akademi er i Lillesand og det ble startet opp i 2005. Jeg har vært med i
styret siden startet og vært leder i en toårsperiode.
Jeg har vært styremedlem i NKA sitt styre siden 2011.
4.
Hva mener du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet.
Dialog og brobygging er sentrale momenter i kirkeakademibevegelsen og det er slik
jeg ser det, viktig at dette gjenspeiler seg i lokale arrangement i så vel temavalg som
i samarbeid med andre organisasjoner.
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5.
Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som
bevegelse?
Bidra til økt interesse og forståelse for kirkens ulike roller i samfunnet.
Styrke bevegelsens økumeniske profil.
Sette aktuelle hendelser og utfordringer i samfunnet på dagsorden og bidra til
økt forståelse og engasjement.
6.
Dine erfaringer og kunnskaper som vil være av betydning for ditt arbeide som
styremedlem i NKA
Erfaringene med oppstart og drift av lokalt akademi.
Erfaring fra arbeidet med Sakral festival.
Interesse for etikk som fagfelt og som konkrete utfordringer i kirke og samfunn.

Erwin Mueller
1.
Navn, alder og bosted
Jeg er 68 år og bor i Larvik. Er gift, vi har 3 voksne barn og 3 barnebarn.
2.
Yrkestilknytning og arbeidssted
Er pensjonert overlege (Indremed., Sykehuset Telemark,Skien).
3.Tilknytning lokale kirkeakademier og/eller NKA sentralt
Har hittil ikke hatt tilknytning til kirkeakademier verken lokalt eller sentralt. Lokalt har
vi et «møtested» (Menigheten i Brunlanes) hvor jeg relativt regelmessig har deltatt på
møter – og selv holdt foredrag.
4. Hva tenker du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet?
Utfordringer lokalt er det mange. Viktigst er at tilbudet for å øke kunnskapen om
kristendom i en meget vid forstand og det må være synlig. Kirkeakademier bør
etableres hvor rammebetingelser gjør det mulig.
5. Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
NKA som bevegelse er utfordret i et pluralistisk samfunn til å legge til rette at det kan
etableres dialog mellom de forskjellige kirkesamfunnene og dialog for å øke
kunnskapen om hverandre med muslimer, jøder og evtl. andre. En økumenisk
tankegang bør være gjenkjennelig. Tilby programmer for ungdommer, familier og
unge par til støtte for utvikling og hjelp i møte med en verden i rask endring. Skape
bevissthet om alternativer til «forbrukersamfunnet» med tanke på mer rettferdighet og
samtidig ta vare på skaperverket. NKA bør invitere til kulturopplevelser i vid forstand
som musikk, teater, billedkunst,…
6.Dine erfaringer og kunnskaper som vil være av betydning for ditt arbeide som
styreleder i NKA
Mine kunnskaper og erfaringer kommer fra rollen som familiefar, bestefar og
ektefelle. Jeg er generell interessert i kulturhistorie og samfunnsutvikling inklusive
rollen/interaksjonen kirken har her.
Har vært menighetsrådsleder i flere perioder i den lille katolske St. Frans menighet i
Larvik.
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Vært i 2 perioder (8 år) styremedlem i Caritas Norge (katolsk hjelpeorganisasjon)
Var i 2 perioder (8 år) kommunestyremedlem i Larvik for AP.

Knut Erik Tveit
1.Navn, alder og bosted
Født 1960. Bosted Rodeløkka i Oslo.
2.Yrkestilknytning og arbeidssted
Cand.philol. i kulturstudier og utdannet prest i Den norske kirke. Kulturrådgiver i Oslo
bispedømme.
3.Tilknytning lokale kirkeakademier og/eller NKA sentralt
Styremedlem i Domkirkeakademiet i Oslo. Vararepresentant i NKAs sentralstyre i
perioden 2014-2015. Har deltatt på de fleste styremøtene i sentralstyret i den nevnte
perioden.
4.Hva tenker du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet?
Bidra til økt bevissthet om de muligheter som ligger i å utvikle nyskapende
kunstproduksjoner i en kirkekontekst.
5.Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse?
Bidra til å sikre sterkt fokus på og erkjennelse av at kunst, kultur og kirke er uløselig
knyttet til hverandre. Det gjelder i alle kunstuttrykk og i alle sider ved kirkens praksi s.
6.Dine kunnskaper og erfaringer som vil være av betydning for ditt arbeide som
styremedlem i NKA?
Sterk interesse for og erfaring med arbeidet for å realisere det som er omtalt i pkt 5.
Et eksempel på det er plattformen www.paskeogpasjon.no som jeg, i egenskap av å
være kulturrådgiver i Oslo bispedømme, er prosjektleder for. Et prosjekt som
Domkirkeakademiet i Oslo er en av arrangørene bak.

