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Utdanningsbakgrunn
Av utdanning er jeg dr. theol. fra Universitetet i Oslo (2004), fra samme sted er jeg også cand. theol. (preseterist) med praktisk-teologisk
seminar (1993). - Både til hovedoppgaven i systematisk teologi i profesjonsstudiet og til doktorarbeidet hadde jeg prof. Inge Lønning som
veileder. Svein Aage Christoffersen var biveileder til doktorarbeidet. For tiden arbeider jeg som daglig leder ved Pilegrimssenter Oslo, er
pilegrimsprest i Oslo bispedømme og har status som gjesteforsker ved Det teologiske fakultet. Jeg har ved siden av de vitenskapelige
engasjementene ved UiO (som stipendiat, prosjektleder, postdoktor og fagutvikler) arbeidet som feltprest, vikarprest i Oslo, Borg og Møre
bispedømmer og studierektor ved IKO - kirkelig pedagogisk senter, der jeg bl.a. var ansvarlig for omleggingen av det religionspedagogiske
tidsskriftet Prismet til vitenskapelig tidsskrift. Se CV for ytterligere detaljer om arbeidssteder og årstall.
Våren 2017 ble jeg tilkjent professorkompetanse i RLE, og innstilt som nr. 1 til en RLE-stilling ved Dronning Maud Minne, høgskole for
barnehagelærerutdanning. I kommisjonen satt prof. Sturla Sagberg, ass. prof. Christina Osbeck og prof. Sverre Dag Mogstad.

Viktigste forskningsbidrag
I det følgende vil jeg gi en tematisk presentasjon av min faglige profil med vekt på egne forskningsarbeider.
1: Subjektkonstitusjon og Gudstale (monografi)
I min doktoravhandling Subjektkonstitusjon og Gudstale (2004) arbeidet jeg i spenningsfeltet mellom historisk og systematisk tilnærming til
spørsmålet om forståelsen av hva som gjør mennesket til et etisk subjekt. Med en analyse av posisjoner i senmoderne filosofi og etikk
(særskilt Toulmin, Bauman og Guneriussen) som bakteppe, arbeidet jeg med tilsvarende problemstillinger i Martin Luthers antropologi og
etikk. Nærlesning av Luther-tekster (særlig skriftene: Om de gode gjerninger, Frihetstraktaten, Om munkeløftene og Wartburgpostillen) og
plasseringen av disse i sin historiske kontekst, utgjør hoveddelen av doktorarbeidet. Den kompleksitet på strukturnivå som det senmoderne
representerer, med subjektets identifikasjon i ulike, men overlappende fellesskap, finner gjenklang i enda mer komplekse strukturer i
Luthers dynamiske tenkning om kall og skapelse, som uttrykk for en flerdimensjonal relasjonal konstitusjonsforståelse. Videre etterspør jeg
hvilket menneskesyn den lutherske forståelsen av trosrettferdighet som livserfaring målbærer, og hvilke konsekvenser dette har for
tenkningen om hva som gjør oss til etiske subjekter. Mitt arbeide bidrar slik til å kaste nye perspektiver på Luthertekster og til å videreutvikle
den lutherske kallsetiske tenkning, en luthersk skapelsesteologi, i en senmoderne kontekst. Opponent Theodor Jørgensen konkludere sin
gjennomgang av avhandlingen (Norsk teologisk tidsskrift 4/2004) slik: “afhandling(en) er et meget frugtbart bidrag til en kontekstualisering af
Luthers teologi især med henblik på det etiske subjekts konstituering i en senmoderne sammenhæng”.
2: Pilegrim - lengsel, vandring, tenkning (monografi)
I mitt postdoktor-arbeid fra 2014 har jeg arbeidet med en pilegrimsteologi for de nordiske lutherske folkekirkene. Dette arbeidet er primært et
forskningsarbeid, sekundært søker jeg en pedagogisk fremstilling av stoffet som inbefatter en innledende personlig pilegrimsskildring som
sikter mot å gjøre arbeidet mer tilgjengelig også utenfor forskermiljøet. I denne boken belyser jeg pilegrimsfenomenet både samtidsaktuelt
og historisk, som praksis og teologi i middelalderen, jeg analyserer reformasjonens kritikk av samtidens pilegrimspraksis og avdekker en
komplesitet i Luther som tidligere ikke er gitt oppmerksomhet, jeg diskuterer den nye formatering av hellighet og opplevelse av det hellige
som reformasjonen og trosrettferdigheten representerer. På bakgrunn av den fenomenologiske opparbeidingen av dagens
pilegrimsfenomen, diskuterer jeg endelig betingelser for å tale om Gud i dag og anlegger sentrale aspekter ved katekismen som mulig
post-konfesjonell inngang til gudstroens tydning av den senmoderne pilegrimserferingen. Publiseres på tysk på Vandenhoeck&Ruprecht
Unipress våren 2018, med tittel: Weit geöffnete Augen. Pilgern: Sehnen, wandern und denken - damals und heute.
3: Modernisering av lutherdommen…? (monografi)
I 2003 skrev jeg boken Modernisering av lutherdommen…? som diskuterer to fremtredende forsøk på å samtenke luthersk teologi og etikk,
og modernitet i det 20. århundre, hhv. i tysk og svensk kontekst representert ved Karl Holl og Gustaf Wingren. Boken er et
resepsjonshistorisk studium. I denne boken sammenstiller jeg de nye kallsetiske fremstillinger Holl og Wingren representerte, og viser
hvordan de samfunnsmessige kontekstene disse arbeider i - for Holls vedkommende en skjør Weimar-republikk og fremvoksende
nasjonalsosialistisk styre, for Wingrens del en voksende arbeiderbevegelse som får politisk innpass og den gradvise etablering av
sosialdemokratisk styre - utgjør avgjørende premisser for å forstå de ulike teologiske posisjonene de representerer og hvordan de
fremstiller viktige aspekter i den lutherske kallsetikken på forskjellig vis. Særlig sentralt i dette arbeidet er hvordan jeg påviser hvordan
Wingren, til forskjell fra Holl, desentraliserer det etiske subjekt i sin forståelse av kallet og av kallsetikken.
Sentrale forskningsartikler i kronologisk rekkefølge (se publikasjonsliste for en fullstendig oversikt over forskningsartikler):
4: Teologiens enhet (2003)
I artikkelen “Teologiens enhet” drøfter jeg betingelser for å fastholde teologiens enhet i en situasjon hvor faget blir stadig mer fragmentert.
Måten jeg gjør dette på er både gjennom å trekke veksler på historiske tekster, av hht Schleiermacher og Luther. Jeg fremhever en
funksjonell forståelse av enhet i teologien og argumenterer med at en slik tilnærming er i overensstemmelse med rettferdiggjørelsen av
troen alene. Fokus rettes med dette mot de steder hvor troen og fromheten kommer til uttrykk, som fromhetstekster, bønner, liturgi og
salmer. Det teologiske ideal som fremholdes er å holde teologi og fromhet sammen, slik å fastholde en teologiforståelse, fra Luther, hvor
nettopp den praktiske teologi forstås som den sanne teologi
5: Trosopplæring i en ny tid (2006)
Artikkelen “Trosopplæring i en ny tid” diskuterer Luthers kateketiske arbeider i lys av den forutgående og etterfølgende kateketiske tradisjon.
Avslutningsvis diskuteres mulighetsbetingelser for en kateketisk praksis i dag i kirkens trosopplæringsarbeid.
6: Trosrettferdighet og demokrati (2008)
I artikkelen “Trosrettferdighet og demokrati” diskuterer jeg betydningen av arven fra Martin Luther og lutherrenesansen for Inge Lønning som
teolog og politiker. Drøftelsen skjer på bakgrunn av den teologihistoriske utvikling i Nord-Europa I det 19. og 20. århundre og avslutter med
en prinsipiell drøftelse om forholdet mellom religion og politikk ved inngangen til et nytt årtusen fra et luthersk perspektiv.
7: Behovet for teologiske kategorier (2009)
I arbeidet “Behovet for teologiske kategorier. Martin Luther i den seneste tyske historieforskningen”, fra 2009, analyserer jeg innledningsvis
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utviklingen i teologifaget i annen halvdel av det 20. århundre og frem til i dag (jfr. presentasjon høyere opp i søknaden). Særlig fokus gis den
historiske Luther-forskning i Tyskland, og den seneste interne tyske debatten på feltet, en forskning og debatt som så brukes som
eksempel på den angitte utvikling av teologifaget. Videre gjøres samme analyse mht dagens internasjonale og nasjonale Paulus-forskning.
Artikkelen peker på utfordringer i faget, men peker samtidig på muligheter for å holde faget sammen - begrepet “teologiske kategorier”
brukes her for å indikere muligheten for samhold. Artikkelen står slik i dialog med arbeidet fra 2003 (“Teologiens enhet”): mens teksten fra
2003 peker mot praksisfeltet som teologiens overordnede sted, den levende spiritualitet, er fokus i arbeidet i 2009 det akademisk teologiske
arbeide.
8: The Formation and Identity of the Church as a Present Challenge in Norway (2012)
Diskusjonen stat-kirke er tema for artikkelen “The Formation and Identity of the Church as a Present Challenge in Norway”. Artikkelen bruker
det nye forskningsperspektivet Øst-Nordisk - Vest-Nordisk som utgangspunkt for en historisk bestemmelse av den sær-Norske relasjon
mellom kirke og stat, kirke og folk. Videre diskuteres de kirkelige og offentlige utredninger som har kommet i spørsmålet de seneste år.
Videre diskuteres konsekvenser av og muligheter for den videre utvikling av kirken i Norge, med historiske og prinsipielle perspektiver.
Avslutningsvis diskuteres rammer for forståelse av demokrati i kirken i lys av kirkens egenart som Jesu Kristi kirke og i lys av det allmenne
prestedømme.
9: Lex Talionis (2017)
Jeg har skrevet artikkelen Lex Talionis/ Christianity i EBR (Encyclopedia of Bible and its Reception / de Gruyter).
10: Kirke som samfunnsaktør (2017)
I artikkelen diskuteres mulighetsbetingelser for hvordan kirken i dag kan finne sin plass og rolle som en kritisk konstruktiv samunnsaktør.
Særlig diskuteres arven fra Luther i historisk og aktuelt perspektiv, hvor ledere av EKD i Tyskland, den største protestantiske
kirkesammenslutning i Europa, hentes inn som eksempler på aktuell praksis (jr. Öffentliche theologie/Public theology). Endelig drøftes
dogmatiske vilkår for hvordan kirke kan være samfunnsaktør i dag og det pekes på mulige aktuelle praksisformer.
11: Luthersk i en post-konfesjonell tid (2017)
Med utgangspunkt i hvordan det religiøse landskap i dag er i endring i den vestlige verden og mennesker i økende grad søker subjektive
uttrykk for åndelig lengsel, diskuterer artikkelen hvilket potensial til åpenhet, endring og bevegelse en luthersk kirke har til å møte sin samtid.
Artikkelen henter inspirasjon hos den unge Luther, som nettopp på bakgrunn av trosrettferdigheten våger å bryte med tradisjonen i sin
forståelse av kirke. Det argumenteres for en kirke som søker å solidarisere seg med samtidens meningssøkende menneske. En kirke som
rommer mer enn sin egen tradisjon, som nettopp våger åpenhet, endring og bevegelse.
12: Pilgrimage, Past and Present. Norwegian Perspectives with emphasis on Santiago de Compostela (2017) (En forkortet utgave av
artikkelen ble trykket i Kirke og Kultur 2016)
Artikkelen diskuterer det historiske og aktuelle pilegrimsfenomenet i vesten fra norsk perspektiv, med særlig vekt på Santiago de
Compostela. Santiagos skiftendende rolle og betydning diskuteres, fra å være ideal, til at navnet blir skjellsord, til i dag igjen å bli ideal.
Minneteori og spiritualitetsstudier benyttes, teologiske og maktpolitiske aspekter diskuteres. Det argumenteres for at den seneste
rehabiliteringen av Santiago fra norsk perspektiv, og Den norske stats interesse i pilegrimsfeltet i dag, er muliggjort gjennom den
rededefinering av pilegrimsbegrepet som dagens pilegrimspraksis målbærer sammenliknet med middelalder.
Forskningsrapporter/oppdragsforskning:
13: Pengespill som ressurs. Kvalitativ fenomenologisk analyse av pengespill som ressurs, på basis av materiale fra Norsk etnologisk
granskning. 2004. Oppdragsforskning finansiert av Norsk Tipping. Forskningsrapport. 61 sider.
14: Å gjenkjenne målene i midlene. Analyse av pengespill som etisk utfordring med særlig henblikk på Norsk Tippings virksomhet. Med
Svein Aage Christoffersen. 2004. Oppdragsforskning finansiert av Norsk Tipping. Forskningsrapport. 35 sider.
Forskningsnettverk og internasjonaliserig
I min nåværende jobb som leder av pilegrimssenter Oslo og pilegrimsprest i Oslo, har jeg vært opptatt av å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge
i samspill med aktuell forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har vært foreleser på de seneste nordiske pilegrimskonferansene,
både i Trondheim 2011, Aarhus (i samarbeid med Aarhus Universitet) i 2012, Göteborg i 2013 og i Island (i samarbeid med Hàskola
Islands) i 2015. Jeg var paneldeltager på Nordkirches Pilgersymposium i Hamburg 2014, sammen med tyske forskere på feltet,
foredragsholder samme sted 2017. Jeg var også foredragsholder på tyske kirkedager i Berlin 2017 (tittel: ”Natur-Theologie - eine
Selbstverständlichkeit in Scandinavien”). Sesjonen hadde tittel ”Natürlich Gott” og var sammen med prof. em. Wolf Krötke og dr. Andreas
Weber (biolog og filosof).
Jeg har jevnlig papers på internasjonale forskningskonferanser. Følgende kan nevnes fra de siste årene: I 2014 og 2015 har jeg sammen
med førsteamanuensis Birgitte Lerheim, Teologisk fakultet, hatt framlegg på to internasjonale forskningskonferanser. Paperet "The right to
the road - Pilgrim and thirdspace" ble lagt fram som keynote paper/plenumsforelesning på symposiet til forskningsnettverket Ecclesiology and
Ethnography ved Durham University i september. Artikkelen "Doing church history with confirmands", sammen med Birigitte Lerheim, ble lagt
fram på den europeiske konferansen til International Association for the Study of Youth Ministry våren 2015 i Amsterdam. Her drøfter vi
historieformidling i kirkelige læringspraksier med pilegrim som case, og bruker perspektiver fra Jan og Aleida Assmans forskning om kulturelt
minne i samspill med nyere læringsteoretiske diskurser. Artiklene er under ferdigstilling. Våren 2016 la jeg fram paper på den internasjonale
PluRel-konferansen Conflict, Media & Formatting of Religion i Oslo, og la fram et paper som senere ble til artikkelen "Pilgrimage, Past and
Present. Norwegian Perspectives with emphasis on Santiago de Compostela".
Innenfor Luther/reformasjonsforskning har jeg gjennom flere år vært deltaker på nordiske, europeiske og internasjonale konferanser, og er
aktivt medlem i de internasjonale forskningssammenslutningene Nordic Luther Network og Luther-Gesellschaft e.V. På de to seneste
internasjonale Lutherforskningskongressene hhv. i Brasil i 2007 og i Helsinki i 2012, ble jeg invitert av programkomitéen til å utvikle og lede
egne seminarer: I Brasil med tittel “Work and Vocation”, i Helsinki med tittel “The Legacy of Swedish Luther Renaissance”, begge med bred
internasjonal deltakelse. Seminarrapportene er trykket i Lutherjahrbuch (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2008 og 2013). Jeg er også
rådgiver for det koreanske Lutherforskningsselskapet: Luther Study Society of Korea.
Fra 2004 - 2006 ivaretok jeg som studierektor på IKO-Kirkelig pedagogisk senter også sekretariatsfunksjonen for ICCS Intereuropean
Commission on Church and School (ledet av Dr. Peter Schreiner/Comenius-instituttet). Kommisjonen har NGO-status overfor Europarådet,
og er et europeisk fellesorgan som arbeider med relasjoner mellom europeiske kirker og skolene i de enkelte landene. Her hadde jeg også
en ledende rolle i planleggingen og gjennomføringen av en større internasjonal forskningskonferanse med temaet “Europe, democratic
citizenship and education. Potential contributions of church and school” i Estland, og var medredaktør for antologien Religious Education in
Europe : Situation and current trends in schools (Oslo: IKO-forlaget 2005) sammen med forskere fra England, Nederland og Tyskland.
Denne boken er senere oversatt til bl.a. russisk.
Pedagogisk erfaring og forskningsledelse og -samarbeid
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Gjennom mine år som ansatt ved Det teologiske fakultet og på IKO - Kirkelig pedagogisk senter, har jeg holdt mange forelesningsrekker
både på bachelor- og masternivå ved Det teologiske fakultet, både innen feltene systematisk teologi, særlig etikk og dogmatikk, og
kristendommens historie. Jeg har også utviklet egne studieemner ved TF, bl.a. et bacheloremne om synd i et kulturhistorisk og teologisk
perspektiv og et videreutdanningsemne for RLE-lærere om protestantisk kulturarven, med innlagt ekskursjon til Wittenberg, finansiert av
Utdanningsdirektoratet. Jeg har veiledet studenter både på bachelornivå og masternivå, og blir fortsatt brukt som foreleser på enkeltemner
ved fakultetet.
I året 2017, som markerer 500 år siden reformasjonen, er jeg i snitt flere ganger i måneden på reise til i ulike menigheter, lag og foreninger
og holder Luther-foredrag.
I min nåværende jobb som leder av Pilegrimssenter Oslo har det vært naturlig å utvide mitt faglige engasjement innen teologi til i større grad
også å innbefatte religiøs praksis bredere forstått. I samarbeid med det tverrfakultære forskningsområdet Religion i pluralistiske samfunn
(PluRel) ved UiO, utlyste og tildelte vi masterstipendier innen historisk og aktuell pilegrimsforskning. Totalt ble det foretatt 5 tildelinger, til
masterstudenter i hhv. teatervitenskap, religionshistorie, folkloristikk, diakonivitenskap og kristendomskunnskap. Jeg deltok også i 2012
med forelesningen Hva utgjør et helligsted, hva gjør et sted hellig? Teologiske perspektiver mellom katolisisme og protestantisme, mellom
Sør- og Nord-Europa på seminaret Hellig reise, hellig sted i regi av IKOS’ forskningsprosjekt “Kulturell erindring og sakralisering av
sted” (PluRel-støttet). I 2016 arrangerte jeg, som leder av Pilegrimssenter Oslo, i samarbeid med Fylkeskommunen Akershus og Oslo
bispedømme, en internasjonal fagkonferanse med tittel Pilegrim og folkehelse, hvor aktuell forskning ble presentert og diskutert med fokus
på kropp og natur, og erfaringer av overskridelse og det hellige, med vekt på folkehelsefaglige perspektiv.
Sammen med prof. Terje Stordalen (leder) ledet jeg som fagutvikler etableringen og oppbyggingen av det store tverrfakultære
satsningsområdet PluRel - religion i pluralistiske samfunn ved Universitetet i Oslo i oppstartsfasen fra 2008 - 2010. Gjennom dette kjenner
jeg bredden av Universitet i Oslos faglige arbeid på feltet.
Jeg var 2005 - 2007 redaktør av Nordens største religionspedagogiske tidsskrift, Prismet, i den perioden jeg var studierektor ved IKO Kirkelig pedagogisk senter. Her ledet jeg omleggingen av Prismet til vitenskapelig publiseringskanal. Gjennom dette arbeidet har jeg
kjennskap til nyere religionspedagogiske diskurser mht. forskning, faglige nettverk og praksis, både på skole- og kirkefeltet. Jeg har også
selv publisert religionspedagogiske forskningsartikler.
I årene 2003/4 utviklet og ledet jeg et eksternt finansiert forskningsprosjekt ved Det teologiske fakultet, finansiert av Norsk Tipping. Prosjektet
var todelt: En kvalitativ fenomenologisk analyse av et større empirisk materiale fra Norsk etnologisk granskning, samt en etisk analyse av
aktuell kritisk argumentasjon relatert til pengespill. Den andre delen av prosjektet utførte jeg i fellesskap med prof. Svein Aage
Christoffersen. Både erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter for ekstern oppdragsgiver og arbeid i interaksjonsflatene med
etnologisk forskning ser jeg som relevant også for denne stillingen.
Fra 1996 - 1999 var jeg faglig sekretær for forskningsprosjektet Barn og ungdom i spenningen mellom emansipasjon og institusjon finansiert
av Norges Forskningsråds program «Barn, ungdom, og familie», ledet av Kjetil Hafstad. Her fikk jeg for første gang anledning til å delta i
utviklingen og gjennomføringen av et større forskningsprosjekt.
Redaksjons- og publiseringsarbeid
Samlet sett har jeg bred erfaring fra redaksjons- og publiseringsarbeid:
Som ovenfor anført var jeg i perioden 2004 - 2007 redaktør for det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet. Her initierte og ledet jeg
omleggingen av tidsskriftet til vitenskapelig publiseringskanal og ga tidsskriftet ny grafisk profil.
Fra 2001 til 2003 var jeg redaksjonssekretær for Norsk teologisk tidsskrift, med Trygve Wyller som redaktør.
Jeg var også redaksjonssekretær for antologien Arv og utfordring. Menneske og samfunn i den kristne moraltradisjon (red. Svein Aage
Christoffersen og Trygve Wyller) utgitt på Universitetsforlaget 1995.
Jeg har vært medredaktør for fire antologier:
• Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til prof. dr. Ingun M. Montgomery. 2006. Trondheim: Tapir.
• Religious Education in Europe. 2007. Oslo: IKO-forlaget
• Menneskeverd. Festskrift til Inge Lønning. 2008. Oslo: Forlaget Press
• Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. 2017. Oslo: Novus forlag
Jeg har også gjort grafisk design av en rekke bøker og tidsskrifter (bla. St. Olav, Prismet, Sta. Sunniva, Prismet Bok, Pilegrim i dag).
Jeg holder årlig en rekke populærvitenskapelige foredrag, de siste år særlig knyttet til pilegrim og Luther. Jeg har skrevet en rekke kronikker
både for Aftenposten, VG og Vårt Land, og har deltatt i en rekke sendinger på NRK (bl.a. Verdibørsen) og TV2 (Tabloid med Gerhard
Helskog).
UTDANNING
1997-01 - 2002-12

Universitetet i Oslo - Dr.theol. Det teologiske fakultet

1993-08 - 1993-12

Praktisk teologisk seminar - Avsluttende praktikum

1987-08 - 1993-05

Universitetet i Oslo - Cand.theol. Det teologiske fakultet Karakter: 1,0

1984-08 - 1987-06

Tønsberg gymnas - Naturfaglig

YRKESERFARING
2015-01 -

Den norske kirke/ Oslo bispedømme - Pilegerimsprest (10%)

2010-06 -

Regionalt pilegrimssenter Oslo - Daglig leder (100%)

2007-08 - 2011-12

UiO/ Det teologiske fakultet - Postdoktor (100%)
Mitt prosjekt het opprinnelig: "Situasjon, kontekst og konsekvens. Luthers etikk, slik den fremkommer i hans brev."
Fram til mai 2010 jobbet jeg 100%, deltid resten av perioden. Da jeg underveis i perioden ble engasjert i
pilegrimsfeltet, satte jeg mitt Luther-arbeide i dialog med pilegrimsforskning og spiritualitetsforskning. Postdocarbeidet er publisert under tittelen: Pilegrim - lengsel, vandring og tenkning (Novus forlag 2014).

2008-10 - 2010-06

UiO/ Det teologiske fakultet - Fagutvikler
Sammen med prof. Terje Stordalen, faglig leder, var jeg som fagutvikler ansvarlig for den faglige utvikling det
tverrfakultære forskningsprosjektet: Religion i pluralistiske samfunn (PluRel). - Del av universitetet i Oslos store
satsning på samarbeid over fakultetsgrensene.

2008-05 - 2010-04

Den norske kirke, Oslo bispedømme - Prosjektleder
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Engasjert som lønnet medarbeider for å lede programarbeidet vedr. gjenåpningen av Oslo domkirke (gjenåpnet i
april 2010) etter å ha vært stengt i 3 år for rehabilitering. Som en del av det å være prosjektleder har jeg også
hjulpet stab og råd med å tenke gjennom og avklare domkirkens profil og identitet både lokalt i storbyen og
nasjonalt. - Arbeidet har innebåret teologisk og organisatorisk rådgivning.
2004-05 - 2007-12

IKO - Kirkelig pedagogisk senter - Redaktør
I min tid på IKO og halvannet år etter at mitt engasjement på IKO var avsluttet, var jeg redaktør av tidsskriftet
Prismet. Jeg moderniserte tidsskriftet og gjorde det til en vitenskapelig publiseringskanal. Var tidlig ute med å
innføre seksjonsdeling, et ideal som nå stadig fler tidsskrift følger. - Tidsskriftet er største og ledende
religionspedagogiske fagtidsskrift i Norden.

2004-05 - 2007-07

IKO - Kirkelig pedagogisk senter - Studierektor (100%)
I stillingen ligger et særlig ansvar for administrativ ledelse og koordinering av undervisning, utarbeiding av
undervisningstilbud og pensum ved IKO. Særlig tungt inne i forhold knyttet til trosopplæringsreformen og
samarbeid kirke-skole. Videre et ansvar for å skrive høringsuttalelser i skole og kirkerelaterte saker for IKO. I
denne perioden var jeg også sekretær for ICCS (Intereuropean Commission on Church and School), og var
nærmeste medarbeider for organisasjonens president som satt ved Comenius Institut (Münster)/EKD i Tyskland.

2003-01 - 2004-04

UiO/ Det teologiske fakultet - Prosjektleder (100%)
Ledet forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo, finansiert av Norsk Tipping, som fokuserte på ulike etiske sider
ved pengespill. Var forøvrig denne perioden ansatt ved Teologisk fakultet som foreleser.

2001-01 - 2003-12

UiO/ Det teologiske fakultet - Redaksjonssekretær
Redaksjonssekretær for Norsk teologisk tidsskrift. Var med å utvikle tidsskriftet til å få et mer målrettet fokus med
en klarere profil.

1997-01 - 2002-12

UiO/ Det teologiske fakultet - Universitetsstipendiat (100%)
Doktorarbeidet ble innlevert til bedømmelse innenfor tilsettingsperioden. Disputerte for Den teologiske doktorgrad
(dr. theol.) med avhandlingen: Subjektkonstitusjon og Gudstale. Drøftelse av konstitusjonen av det etiske subjekt i
moderniteten med særlig vekt på Martin Luthers etikk og antropologi. Dette skjedde under Det teologiske fakultet
ved Universitetet i Oslo, den 17. januar -04. Mine to ordinære opponenter var biskop dr. theol. Jan Lindhardt
(Roskilde, Danmark) og professor dr. theol. Theodor Jørgensen (København)

1995-06 - 1996-12

Den norske kirke - Prest (100%)
Vikarprest i følgende menigheter i denne perioden: Volsdalen (Møre), Kampen (Oslo), Lillestrøm (Borg), Gamle
Aker (Oslo), Hauketo-Prinsdal (Oslo).

1995-01 - 1995-05

UiO/ Det teologiske fakultet - Korttidsstipendiat (100%)
I denne perioden var jeg også programsekretær for KULTprosjektet (finansiert av NFR) "Den kristne
moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag", delvis i samarbeid med Kyrkja i Noreg 100 år.

1994-01 - 1994-12

Den norske stat, forsvaret - Feltprest (100%)
Førstegangstjeneste ble avtjent som feltprest på ingeniørregimentet på Hvalsmoen og Eggemoen ved Hønefoss.
Rekruttskole og offisersaspirantkurs, samt feltpresttjenesten, utgjorde samlet 14 måneder.

VERV
2014-03 -

Sameiet Ila kva 1 Verv: Styreleder

2011-01 -

Komiteen for Oslo bys dag Verv: Medlem

2008-10 -

The Luther Study Society of Korea Verv: Medlem

2009-01 - 2012-12

Den norske kirke/ Gamle Aker og Markus menigheter Verv: Medlem av styringsgruppe for trosopplæringen

2010-10 - 2012-05

De norske kirkeakademier/ Oslo domkirkeakademi Verv: Leder

2005-05 - 2009-05

Ila kva 2 borettslag Verv: Styreleder

1998-01 - 2001-12

Den norske kirke/ Gamle Aker menighet Verv: Menighetsrådsleder

KURS
1993-07

Forsvarets B-kurs i ledelse Varighet: 14 dager
Fra Krigsskolen Gimlemoen.

SPRÅK
Engelsk

Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende

Tysk

Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende

Norsk - bokmål

Muntlig: Morsmål Skriftlig: Morsmål
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