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Skaffevegen 26, 4262 Avaldsnes

Nåværende stilling:
Ordinasjonsdato:
Ordinasjonssted:

Prost i Karmøy
24.februar 1985
Avaldsnes

UTDANNING

Årstall
1984

Studium
Cand.theol

Studiested
Misjonshøgskolen

ANDRE KURS OG ANNEN FAGKOMPETANSE MED RELEVANS FOR BISPETJENESTEN

- Studietur til London for prostene i Stavanger bispedømme.
Tema «menighetsutvikling/-planting i den anglikanske kirke»
- Deltok på Nasjonalt prostekurs
- Brant det ikke i våre hjerter, forkynnerutdanning Stavanger bispedømme/MF

2018
2015-16
2015

- Folkekirke i forandring Stavanger bispedømmeråd/KA (3 dagers kurs endringsledelse)
- Studietur til Israel med refleksjonsnotat 5 studiepoeng Stavanger bispedømmeråd/MF
- Sammen om å lede del 1 og 2 proster og kirkeverger KA/Stavanger bispedømmeråd
- Arbeidsveiledning for proster i Stavanger bispedømme
kontinuerlig fra
- Gjennomført utviklingsprogram for proster (UPP)
- Grunnopplæring i Arbeidsmiljø – HMS for DnK (40 timer og 15 timer)
- Arbeidsveilederutdanning (AVU)
med oppgave:
”Arbeidsveiledning – personalutvikling og personaloppfølging av kirkens ansatte”
- PREP – veileder (godkjent veileder fra Samlivssenteret på Modum Bad)

2014
2013
2009 / 2012
20102008-09
2006/2008
2005
2005
2005

ARBEIDSERFARING

Årstall
20062006-11
2000-06
1998-2000
1995-98
1994-95
1988-94
1987-88
1985
1977-86

Stillingsbetegnelse
Arbeidsgiver
Prost i Karmøy
Stavanger bispedømmeråd
Sokneprest Avaldsnes (samtidig prost i Karmøy)
Kapellan i Tysvær prestegjeld
Stavanger bispedømmeråd
NMS’ Representant på Madagaskar
Det norske misjonsselskap (NMS)
Kapellan i Tysvær prestegjeld
Stavanger bispedømmeråd
Menighetsprest i Tysvær
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Misjonsprest på Madagaskar, rektor og lærer på bibel- og presteskole, FLM/NMS
Vikartjenester som prest, forkynner
Stavanger bispedømme/ NMS
Feltprest i HTKSØ Vatneleiren
Feltprestkorpset/Forsvaret
Postbud, kjørt buss og kirketjener i skole- og studietid

RELEVANTE VERV

Årstall

Verv/rolle

Kommentar

2017-20
2015-17
2014-15

Leder i NMS’ Landsstyre
Det norske misjonsselskap
Leder Hovedkomite Sommerfest&GF2017 Det norske misjonsselskap
Styremedlem Misjonshøgskolen (MHS)
2016 slått sammen til VID Vitenskapelig Høyskole

2011-17
2010-11
2008-10

Styreleder 4 år/nestleder 2år
Stiftelsen Kirkens Familievern / oppnevnt av Kirkerådet.
Styreleder Kirkens Familievernkontor, Haugaland, Stavanger og Egersund (3x styrer)
Styreleder Kirkens Familievernkontor, Haugaland Oppnevnt av Stavanger bispedømmeråd

2007-19
2004-06

Styreleder Avaldsnes idrettslag
Sportslig leder Stegaberg Idrettslag

toppidrettssatsing kvinner fra 2011

2011-15
201320062006-

Styremedlem Karmøy Fairtrade
Leder pilegrimskomite Avaldsnes/Karmøy
Medlem av Olavskomiteen/Avaldsnes
Medlem av Karmøy kirkelig Fellesråd

Var aktive på hele Haugalandet
Lokale pilegrimsvandringer/ Kystpilegrimsleia
Arrangerer Olavsdager rundt Olsok/ kultur arr.
Oppnevnt av biskop

2012-17
20102007-10

Leder økonomiutvalg- utbygging og renovering Avaldsnes menighetshus - Karmel
Medlem husstyret for Avaldsnes menighetshus – Karmel / oppnevnt av menighetsråd
Medlem bedehusstyret Karmel
Fra 2010 ble bedehuset gitt over til menighet

2000-05
1998-2000
1988-94

Nestleder og leder
Lokallag PF – Nordre Ryfylke prosti
Medlem av kirkemøte for den gassisk lutherske kirke samt ulike nasjonale komiteer
Medlem av Nasjonalt råd for teologisk utdanning FLM Madagaskar

VIKTIGE PUBLIKASJONER (EVT.)

Ingen offentlige publikasjoner, kun små lokale produksjoner som var viktige der og da:
- Kompendier på gassisk om Israels historie, 1.Mosebok, Jesaja og GT teologi.
- Andakter/ Ord for dagen i lokalaviser.
SPRÅK

Norsk – bokmål og nynorsk
Gassisk

Engelsk
Fransk

Tysk (leser)

ANDRE OPPLYSNINGER, PROSJEKTER E.L.

Ulike endringsprosesser:
- omlegging av NMS’ administrative tilstedeværelse på Madagaskar i 1998.
- delaktig i sammenslåing av Stiftelsen Kirkens Familievern fra 13 småstiftelser til en nasjonal stiftelse,
var leder fram til det ble inngått en samarbeidsavtale med Diakonhjemmet fra 2017.
- har organisert og bygget opp Karmøy prosti som et nytt prosti fra 2006
Prosjekter
- Som NMS’ representant på Madagaskar ansvarlig for mange Norad- utviklingsprosjekter som alle
hadde lokalkirkelig eller nasjonalkirkelig ledelse. Ga stor ledererfaring.
- Har fulgt oppføring av nye kirkebygg: Veavågen og Kopervik (som prost), Aksdal kyrkje (som
menighetsprest). Var også delaktig i utbygging av Avaldsnes menighetshus – Karmel.
Pilegrimsprosjekt
Har deltatt i prosjektet Kystpilegrimsleia med mest fokus på Avaldsnes som en del av helheten
Jæren- Domkirken i Stavanger – Utstein pilegrimsgard – Avaldsnes og videre nordover til Nidaros.
Toppfotball - prosjekt
Har fått mye ledererfaring, mediekompetanse og god kontakt med idrettsbevegelsen.
Elektroniske hjelpeverktøy til prestetjenesten
Deltatt i ressursgruppe på frivillig basis ved utarbeiding av ulike elektroniske hjelpeverktøy:
Prostemodulen (arbeidsplanlegging, avløst av TID), Workshop (gudstjeneste planlegger), TID
(arbeidstidsplanlegging for prester og fellesrådsansatte)
Fungerende biskop
Har fungert som biskop noen uker hvert år de siste fem årene når både biskop og domprost har vært
borte. Siste året har jeg fungert som biskop 2 av 12 måneder, bl.a. på Kirkemøtet i 2018 og på 950års jubileet for Bjørgvin bispedømme.
Kursholder på nasjonalt kurs for nye proster
På oppdrag fra preses bidratt på nasjonalt kurs for nye proster i 2017 og 2018 om «prosten som leder
og det handlingsrommet det gir».

Bispenominasjon i Stavanger
Svar på spørsmål

NAVN: HELGE S. GAARD
1. HVA GIR DEG LYST TIL Å BLI BISKOP I STAVANGER BISPEDØMME?

Jeg er glad i Jesus, glad i mennesker, glad i kirken og glad i Rogaland. Folkekirken står sterkt i Stavanger bispedømme der en har symboler for kristentro tilbake til 700-tallet. Jeg har vært prost i bispedømmet i 12 gode og lærerike år og har siste året vært valgt leder for Det norske misjonsselskap.
Jeg har sett potensialet som er i menighetene og i det rike organisasjonslivet av engasjerte
mennesker som tar ansvar for kristentroen både i sitt nærmiljø og utover landegrensene. Det gir lyst
til å inspirere og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og frivillige medarbeidere til
den viktige tjenesten de står i. Kristentroen sitter sterkt i mange mennesker selv om de ikke er aktive
i utøvelsen av sin tro. Etter mange år som idrettsleder, har jeg et stort nettverk som jeg ville brukt til
å bygge ned de terskler som fortsatt måtte være mellom kirke og idrett. Det er mye vi kan få til
sammen til beste for by og bygd. Jeg har lyst til å gjøre en innsats sammen med menighetene i
Rogaland for å vekke og nære den kristne troen ved å legge til rette for bekjennende, åpne, tjenende
og misjonerende menigheter.
Kirkelandskapet har endret seg noe slik at det mer dannes egne frittstående menigheter. Det er viktig
for oss som folkekirke å forstå og kommunisere også med disse nye menighetsdannelsene slik at vi
kan stå sammen i troen på Jesus. Sammen med en dyktig stab på bispedømmekontoret, kompetente
proster og kirkeverger kan vi i samarbeid med menighetene, snu trenden slik at vi fortsatt kan være
en folkekirke med bred oppslutning. Der har jeg lyst til å bidra med engasjement og inspirasjon.
2. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DEG SELV SOM PERSON OG PREST?

Jeg har vokst inn i denne kirken fra jeg var liten. Det meste av min oppvekst og teologiske utdannelse
er i Rogaland. Jeg er preget av kulturen her. Samtidig har jeg en internasjonal erfaring som gjør at jeg
kan se bispedømmet utenfra. Jeg er en allmennpraktiker og leder som er glad i å utøve prestetjeneste og bygge menighet både i nye arbeidskirker og i tradisjonelle kirkebygg. Jeg har stor bredde i det
jeg engasjerer meg i, med god arbeidsevne og ikke redd for å ta lederansvar. Jeg har godt humør,
pågangsmot og kommer lett i kontakt med folk. Jeg får energi av å være sammen med mennesker.
Jeg har stor tro på folkekirken, som prest er det fantastisk å kunne være til hjelp for mennesker i
ulike livssituasjoner enten det er i sorg og gravferd, eller i dåp og vielse, folkekirken gir en bred
kontaktflate som er uvurderlig. Jeg er målrettet, bygger relasjoner og skaper vanligvis tillit hos de
mennesker jeg møter. Jeg er en lagspiller og brobygger som liker å jobbe sammen med andre. Gleden
i kristentroen er basis og motivasjon for den tjeneste og det engasjement jeg har.

3. HVA ER KJERNEN I DIN FORKYNNELSE?

Jesus er sentral. Jeg er glad i å forkynne om Jesus, formidle hans budskap til oss i dag om oppreisning,
tilgivelse, hjelp og utrustning. Dette kombinert med Gud som skaper, vi som forvaltere av skaperverket og Den Hellige Ånd som driver oss til Jesus. Det misjonale og diakonale perspektivet henger
med, den treenige Gud som sender oss ut både nært og fjernt. Jeg er konkret i min forkynnelse, med
aktualiseringer inn i vår tid.
4. HVA ER KIRKENS UTFORDRINGER NÅ OG I TIDEN FRAMOVER?

Å dele troen på Jesus, å dele evangeliet både i kirken og i befolkningen. Å være så trygge på den
troen vi har, at vi tør å dele den med andre – også til våre nye landsmenn. Å bygge fellesskap og
nettverk i en tid der flere er ensomme, å være synlige i samfunnet og i media blir viktig framover.
Økonomien kommer til å bli en utfordring. Og det er en formidabel, men mulig utfordring, å øke
dåpstallene for at mennesker skal kunne leve med en Gudsdimensjon over livet og kirken samtidig
være en bred folkekirke. Vi hører fra vårt vennskapsbispedømme i Carlisle hvor vanskelig det er når
de har 3. og 4. generasjons mennesker uten noen kontakt med kristen tro. I Stavanger bispedømme
har vi mulighet til å snu den synkende oppslutningen, hvis vi står sammen om å dele troen på Jesus.
5. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DITT TEOLOGISKE STÅSTED OG HVORDAN VIL DU SOM BISKOP
IVARETA DET KRISTNE MANGFOLDET I BISPEDØMMET?

Jesus er sentral, jeg er mer opptatt av det som samler oss kristne enn det som splitter. Jeg er glad i
den lokale og den verdensvide kirken, glad i mennesker jeg møter. Vår tradisjon er viktig, samtidig er
jeg opptatt av ulike muligheter for å nå mennesker med evangeliet som den skatten vår kristentro er.
Jeg ser på mangfold som en ressurs, ikke et problem. Mangfoldet gjør at Jesus fortellingen blir fortalt
på ulike måter og at vi når mer av mangfoldet som finnes i folket. Et mangfold utfyller hverandre.
Som biskop ville jeg prøvd å bygge broer og slippe til ulikhetene som er i vår folkekirke. Det er viktig
at menighetene ikke blir kopier av hverandre, mangfold vil føre flere i kontakt med kristen tro.
Det drives et godt dialogarbeid i møte med det religiøse mangfoldet i bispedømmet. Det samme
dialogarbeidet kan brukes også internt i kirken for å ivareta det teologiske mangfold i bispedømmet.
Det er viktig å ta vare på mangfoldet, vi er ikke et meningsfellesskap, men et trosfellesskap.
6. HVA TENKER DU OM AKTUELLE SAMLIVSSPØRSMÅL OG HVORDAN VIL DU SOM BISKOP MØTE
DISSE OG DE ULIKE TILNÆRMINGENE TIL DEM I KIRKEN?

Fra min erfaring med lederverv i Familievernet mener jeg at vår største samlivsetiske utfordring er å
yte positiv hjelp til familier, par og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter i hverdagen
uavhengig av trosretning, seksuell legning og etnisitet. Det er viktig for samfunnet å ha trygge
rammer for samlivet og at vi som kirke støtter familier, par og enkeltpersoner i deres livssituasjon.
I vår kirke har vedtaket om likekjønnet vielse, skapt glede for noen og frustrasjon for andre. Mitt
primære teologiske standpunkt er at ekteskapet er for det monogame forhold mellom mann og
kvinne. Selv vier jeg ikke likekjønnede par, men jeg ser ikke på vedtaket om likekjønnet vielse som et
bekjennelsesspørsmål og jeg har respekt for at andre kommer til annet teologisk standpunkt.
Mennesket er skapt for fellesskap, og jeg gleder meg over alle som finner en som en kan dele livet
med. Det er viktig at en diskusjon eller uenighet ikke blir for og mot mennesker, men at alle blir
inkludert og respektert i vår kirke uavhengig av standpunkt også i denne saken.

Som biskop ville jeg gjort som jeg gjør som prost, respektere og støtte den forståelse den enkelte
prest kommer fram til. De likekjønnede parene som ønsker vigsel, skal møtes på den samme gode
måte som alle andre par som bestiller vigsel i kirken.
7. HVORDAN VIL DU SOM BISKOP MØTE MANGFOLDET AV TRADISJONER OG UTTRYKK I
GUDSTJENESTELIVET I STAVANGER BISPEDØMME?

Stavanger bispedømme har et rikt og variert gudstjenesteliv. Mennesker er ulike, og vi må ta ulike
virkemidler i bruk for å nå flest mulig mennesker med evangeliet. Rogaland har hatt tett kontakt med
kirker i ulike land, og det vil være naturlig at gudstjenestelivet også påvirkes av det. Samtidig er det
et poeng at det skal være en gjenkjennelse om en går på gudstjeneste i Hamar, Bodø eller i Haugesund. Jeg liker når et mangfold av tradisjoner og uttrykk blandes med gjenkjennelse.
8. HVORDAN SER DU FOR DEG AT DU VIL VÆRE SOM KIRKELIG LEDER?

Jeg vil være opptatt av å inspirere og motivere til innsats for Guds rike gjennom gudstjenesteliv,
menighetsarbeid, trosopplæring, diakoni, kultur, bygge fellesskap og nettverk. På besøk i menigheter
vil jeg være på leit etter menighetens ressurser, talenter, hva de har fått til og hva de kan ha potensiale til, en slags talentspeiding. Hvordan menigheten best kan bruke sine ressurser og talenter.
Jeg ville hatt fokus på personelloppfølging, samspill, på folkekirken og å være en samlende leder.
Kirken er på samme måte som idretten avhengig av å spille på lag med media. Jeg ville brukt min
erfaring fra idretten til å skape positiv blest om kirken, media er viktig også når det stormer.
9. HVA ER DIN FORSTÅELSE AV BISKOPENS ROLLE I KIRKEN?

Biskopen har en viktig rolle som inspirator, motivator og fanebærer. Biskopen innehar enhetens
embete med et spesielt ansvar å lede kirken i all sin bredde og mangfold til å stå sammen om å dele
troen på Jesus og å være der for våre medmennesker. Biskopens hovedoppgave er å være leder for
lokale menigheter slik at de kan blomstre. Samtidig har biskopen fortsatt en viktig funksjon ved å
være tilstede i samfunnsdebatt, skape blest om kirken og forvaltingen av den verden vi lever i.
10. HVA KAN DU MED DIN KOMPETANSE OG ERFARING TILFØRE BISPEKOLLEGIET OG
BISPEMØTET?

Jeg har vært i møte med biskopene og vet at der er det mye kompetanse og erfaring fra før. Så kan
jeg bidra med min internasjonale erfaring fra å ha gjort tjeneste i en søsterkirke i et av verdens
fattigste land, jeg vil dra med meg hele bredden av min erfaring fra familievern, idrettslag, misjonsog menighetsarbeid både i ny arbeidskirke og i tradisjonell middelalderkirke. Ikke minst vil jeg kunne
bidra med lokal kunnskap om kirken i Rogaland.
11. HVA KAN DU SOM BISKOP TILFØRE STAVANGER BISPEDØMME?

Jeg kjenner godt hele bispedømmet og vil kunne gå inn i arbeidet fra første dag. Jeg vil gå inn med
kjennskap, fleksibilitet, dyrke mangfoldet og med et mål om at kirken i Rogaland skal dele troen på
Jesus til flest mulig. Med min erfaring fra å bo i et annerledes land, har jeg bakgrunn for å forstå det
flerkulturelle Rogaland. Jeg har også et nært forhold til organisasjonslivet i Rogaland, fra misjonsorganisasjoner til idrettsbevegelsen som vil kunne gjøre det mulig å forene mange gode krefter og
sammen gjøre Rogaland til et enda bedre sted å leve med en åpen himmel over livet.

