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NMS-tilknytning:
Vært misjonær i Thailand og jobbet i hjemmearbeidet 1 år etter hjemkomst.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Min ledererfaring begynte gjennom ledertrening som ungdom i KFUK-KFUM, etter 
hvert har jeg selv drevet med ledertrening for ungdom! Jeg har vært leder av styret i Arendal 
KRF, og leder av presteforeningen på lokallagsnivå. Det er nok likevel gjennom jobben som 
prest jeg fått mest ledererfaring! 

Organisasjon: Jeg har i store deler av livet drevet med organisasjonsarbeid, i hovedsak 
KFUK-KFUM. Men har jobbet både i Sjømannskirken og NMS, og vært aktiv med i KRF! Jeg 
har lang erfaring fra flere styrer både som leder og som vanlig medlem. 

Økonomi: Jeg har ingen formel kompetanse innen økonomi, men har i mange sammen-
henger jobbet med budsjett og økonomi! 

Personaladministrasjon: Utover jobben som Sokneprest har jeg ikke jobbet dirkete med 
personaladministrasjon

Misjon: Jeg har alltid hatt et engasjement for misjon! Gjennom jobben som misjonær for 
NMS i Thailand har jeg førstehånds kunnskap om hvilke gleder og utfordringer det og drive 
misjon bringer med seg!   

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Jeg har tro på det arbeidet NMS driver rundt om i verden og ønsker derfor å bidra til at NMS 
kan få synliggjort sitt arbeid, og gjennom det skape et misjonsengasjement for nye gene-
rasjoner. Jeg motiveres også av å kunne være med å lede en organisasjon som er lokalt 
forankret med et globalt perspektiv.      

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg har egentlig siden jeg begynte i speideren som 7 åring alltid vært aktiv i organisasjonsar-
beid og den største erfaringen jeg tar med meg er at å jobbe i team ikke alltid er det letteste, 
men det gir alltid det beste resultatet. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Min visjon for NMS må være at nye generasjoner får et engasjement for Misjon slik at NMS 
kan fortsette det viktige arbeidet med å bekjempe urettferdighet, utrydde fattigdom og dele 
troen på Jesus!

Bjørn Inge Holberg, Eydehavn, region Sør
Fødselsår:  1972
Jobb:  Sokneprest i Moland menighet, Arendal prosti
Utdannelse:  Cand.theol

KANDIDATER LANDSSTYRELEDER

Kandidater presentert i alfabetisk rekkefølge



NMS-tilknytning:
Har vært leder for barne- og ungdomsrådet i NMS på 80-tallet. Var misjonssekretær i Norges 
Kristelige Student- og Skoleungdomslag – med tett kontakt med NMS og oppfølging av 
NMS’ misjonsprosjekter. Drev NMS-barneforening på Hinna i en årrekke. Har gjennom 20 år 
som varaordfører i Stavanger alltid holdt fram at Stavanger er misjonsbyen og har vektlagt 
kontakt og oppfølging av NMS og deltakelse i NMS-arrangementer. Har vært dirigent ved 
NMS’ generalforsamling i Stavanger.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Fra jeg ble formann i skolelaget på Sand i Ryfylke til jeg nå gikk av etter 20 år som 
varaordfører har jeg hatt om lag 50 år med ulike lederoppgaver i organisasjon og politikk, 
både lokalt og nasjonalt. Har blant annet vært nestleder i både KS og i KrF nasjonalt i en 
rekke år. Har fortsatt flere styrelederverv.

Organisasjon: Det er fra deltagelse i, lederoppgaver i og tett samarbeid med NMS, Skolelags-
bevegelsen, Den norske kirke og Kristelig Folkeparti jeg har min organisasjonskompetanse. 

Økonomi: Jeg har erfaring som selvstendig næringsdrivende med ansvar for økonomi og 
regnskap og fra budsjettarbeid i kommunen og i organisasjoner. Økonomiforståelse og bud-
sjettarbeid står sentralt i de fleste områder hvor jeg har vært engasjert.

Personaladministrasjon: Gjennom mine ulike engasjement og roller har jeg deltatt i utallige 
rekrutteringsprosesser og også hatt fokus på arbeidsmiljø, rolleavklaring og lagbygging.

Misjon: Jeg har i hele mitt voksne liv vært fast leser av Misjonstidende. Jeg har fulgt flere 
misjonærer og misjonsfamilier tett gjennom mange år. I flere år har jeg spesielt fått følge arbei-
det på Madagaskar, blant annet gjennom årlige reiser dit i forbindelse med et 10-årig miljø- og 
demokratiprosjekt med Stavangers vennskapsby Antsirabe. Gjennom jobben som varaordfører i 
misjonsbyen Stavanger har jeg kunnet følge NMS tett i mange spørsmål og tatt imot misjonærer 
og representanter fra samarbeidskirker i møter på rådhuset og i andre sammenhenger.

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet?
Først og fremst fordi misjonsbefalingen gir et kall til tjeneste – og dessuten at min jobb-si-
tuasjon nå gjør at jeg kunne svare ja på utfordringen fra valgkomiteen. Og fordi NMS er den 
organisasjonen jeg føler meg mest knyttet til, like fra barndommen og fram til i dag.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS?
I tillegg til lang og bred ledererfaring tror jeg at jeg kan tilføre kompetanse om ledelse og 
om god samhandling mellom organisasjon og det offentlige. Akkurat dette siste aspektet 
har vært blant mine hovedsatsingsområder som politiker. Jeg har også et stort kontaktnett 
over hele Norge, også i utlandet, som jeg håper og tror kan bli nyttig i arbeidet i Landsstyret.

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Min visjon for NMS er at misjonsfolket fortsatt skal se på organisasjonen som et godt redskap for å 
spre evangeliet, at Den norske kirke gjennom Menighet og misjon-satsingen skal se på NMS som 
et godt redskap for å tydeliggjøre og vitalisere det faktum at hver lokalmenighet i Norge også er 
en del av den verdensvide kirke og at folk flest i Norge skal se på NMS som en viktig aktør i arbei-
det med å definere vår identitet, hvem vi er og hva som er vår rolle og vår plass i verden

Bjørg Tysdal Moe, Stavanger, region Stavanger
Fødselsår:  1954
Jobb:  Varaordfører i Stavanger fram til 31. desember 2019. 
 Nå flere styreverv og prosjektengasjementer.
Utdannelse:  Samfunnsfag, kristendom og ledelse fra Menighets- 
 fakultetet, Distriktshøgskolen i Rogaland og fra BI
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KANDIDATER LANDSSTYRET

NMS-tilknytning:
Mangeårig deltaker og leder på Alværa misjonssenter, medlem og leder i ulike regionale råd 
og utvalg for barn og ungdom, ettåring NMS Sogn og Fjordane, festivalsjef Nettverk, leder-
treningskonsulent NMS U, forkynneroppdrag, misjonsforening, leder for programkomitéen 
for Sommerfest med Generalforsamling 2017.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Har tilegnet meg ledelsesfaglig kompetanse gjennom doktoravhandlingen jeg nå 
sluttfører. Jeg forsker på presten som leder for gudstjenestefeiringen. Har selv ledererfaring 
som sokneprest, som tillitsvalgt og fra frivillig arbeid. 

Organisasjon: Erfaringsbasert kunnskap om NMS og Den norske kirke både som ansatt og 
frivillig, og om andre organisasjoner som frivillig. 

Økonomi: Grunnleggende forståelse. 

Personaladministrasjon: Jeg har ikke hatt personalansvar. Likevel har soknepresterfaringen 
fra en stor menighet med et godt samarbeid med daglig leder gitt kunnskap på dette området.

Misjon: Misjonsteologisk kompetanse gjennom teologistudiet ved Misjonshøgskolen inklu-
dert misjonal praksis i Brasil samt opptatt av å ha et misjonalt fokus både som menneske, 
prest og forsker.   

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Jeg ønsker å bidra til at NMS fortsatt skal være en livskraftig organisasjon som, i tett sam-
arbeid med Den norske kirke, deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper 
urettferdighet.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg mener at bakgrunnen min fra NMS, Den norske kirke og MHS/VID samlet sett gir meg 
et godt grunnlag for særlig å bidra i forhold til utviklingen av NMS som Den norske kirkes 
misjonsorganisasjon. Både presteerfaring og kunnskap og erfaring fra teologisk undervis-
ning og forskning anser jeg som relevant og nyttig i denne sammenhengen. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
En livskraftig organisasjon som virkeliggjør kirkens misjonsoppdrag i Norge og resten av 
verden.

Karen Margrete Eikenes Mestad, Hundvåg, region Stavanger
Fødselsår:  1973
Jobb:  Høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole, 
 Stavanger
Utdannelse:  Cand.theol med noe videreutdanning samt forsker- 
 utdanning i forbindelse med Ph.d.-løp 

Kandidater presentert i prioritert rekkefølge
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NMS-tilknytning:
Oppvokst på Madagaskar, aktiv leirdeltaker og leirleder i NMSU, ledet misjonsteam til Kroa-
tia, startet Connect-linjen på Hald, utdannet fra Misjonshøgskolen, misjonær på Madagaskar, 
LS-medlem.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Erfaringsbasert mastergrad fra BI. Har lederstilling i kirken. Er nestleder i styret for 
Plussreiser. 

Organisasjon: Har organisasjonsteori som fag. Har alltid vært aktivt medlem i NMS. 

Økonomi: Generell økonomikompetanse. Har mye økonomi- og budsjettansvar i jobben som 
kirkeverge. Etablerte turoperatørselskapet Ravinala Reiser og sitter nå i styret for Plussreiser. 

Personaladministrasjon: Har personalledelse som fag. Har arbeidsgiveransvar og erfaring 
som tillitsvalgt.

Misjon: Er oppvokst på Madagaskar og har vært misjonær i samme land. Utdannet fra 
Misjonshøgskolen. Har vært aktiv i NMS fra barndommen av.   

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Jeg har vært med i LS i én periode, og jeg brenner for å styrke NMS som en visjonær og 
handlekraftig misjonsorganisasjon. Samtidig må vi fortsette det viktige arbeidet med å få 
kontroll på økonomien i selskapet.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg går inn i landsstyret med faglig bredde, med mye kunnskap om NMS nasjonalt og 
internasjonalt, og med betydelig erfaring fra den norske kirke både på Vestlandet og nå på 
Østlandet. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Jeg ønsker at NMS fremdeles skal være en ledende internasjonal misjonsorganisasjon som 
gjennom ord og handling bidrar til at nye mennesker får erfare Guds kjærlighet, ved at men-
nesker krysser grenser og ansikt møter ansikt.

Per Ørjan Aaslid, Ski, region Øst
Fødselsår:  1968
Jobb:  Kirkeverge
Utdannelse:  Cand.theol fra Misjonshøgskolen og Executive Master 
 of Management fra BI 
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NMS-tilknytning:
Styremedlem i Områdeutvalget Finnmark siste fem år. Leder siste to år. Vært med i Region 
nord sine fellesmøter, og vært Region nord sin representant ved enkelte samlinger. Misjons-
bibelskolen i Stjørdal høsten 1977.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Vært leder i flere ungdomsklubber, ettåring i KFUK/KFUM, og leder i menig-
hetsrådet i flere runder. Leder Finnmark krets av KFUK/ KFUM på 90-tallet. Leder av 
Utdanningsforbundet Måsøy og HTV Måsøy. 

Organisasjon: Innen NMS har jeg vært med som barn i barneforening på Randaberg, og nok 
alltid hatt et naturlig forhold til NMS. I voksen alder ble jeg med i styret i Områdeutvalget 
Finnmark de siste fem årene. 

Økonomi: Ingen spesiell kompetanse, kun regnskap innenfor lag og foreninger.

Personaladministrasjon: Som leder har jeg alltid hatt personalansvar, men ingen direkte 
utdannelse.

Misjon: Som medlem i kirken og organisasjonsliv ellers, har misjon vært i ryggraden min.  

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Tilliten av å bli spurt og foreslått fra nord, og jeg ønsker å være en synlig representant for 
Region Nord. En annen motivasjonskilde er viktigheten for å bevisstgjøre avtalemenig-
hetene sitt misjonsansvar.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Se mot nord og entusiasme. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Misjonsbevissthet og misjonsansvar fra det lokale til det internasjonale.

NMS-tilknytning:
Har vore landsstyrerepresentant i ein periode 2017-2020 og vararepresentant i ein periode, 
2014-2017. Tilsett i NMS som misjonær i Kamerun i 1999-2003 og 2010-2011 samt marknads- 
og informasjonsleiar 2007-2010.

Anne Therese Hognestad Seppola, Havøysund, region Nord
Fødselsår:  1956
Jobb:  Helsen i 20 år, lærer i grunnskole i 20 år; 
 AFP høst 2018
Utdannelse:  Hjelpepleier1976, Diakonissehuset Lovisenberg, Oslo; 
 Allmennlærer / Adjunkt med opprykk 1998 HIF Alta  

Trond Hjorteland, Tau, region Stavanger
Fødselsår:  1972
Jobb:  Kirkeverge
Utdannelse:  Journalist
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Greta Gravås Aarthun, Levanger, region Trøndelag
Fødselsår:  1961
Jobb:  Søndagsskolekonsulent i Trøndelag 
Utdannelse:  Lektor. Master i fagdidaktikk estetiske fag 
 Har mesterbrev som blomsterdekoratør

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: 20 års leiarerfaring frå radioarbeid i Kamerun og kyrkjeverje i Strand til redaktør i 
Suldalsposten og marknads- og informasjonsleiar i NMS. 

Organisasjon: Enkeltmedlem i NMS, påtar meg enkelte tale-oppdrag for NMS lokalt. Sit i 
Strand kommunestyre for KrF, inne i min andre periode nå. Driv ungdomsarbeidet Fabelak-
tig Fredag i Strand kyrkjelyd på fritida saman med andre foreldre og andre leiarar. 

Økonomi: Fleire års erfaring med økonomiansvar i ulike stillingar. 

Personaladministrasjon: Fleire års erfaring med personalansvar i ulike stillingar.

Misjon: 5 år som misjonær i Kamerun, marknads- og informasjonsleiar i NMS (2007-2010).   

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Eg ønskjer å bidra til ei sunn, økonomisk utvikling i NMS slik at organisasjonen også i ti-åra 
framover vil vera ei viktig kraft i den lokale og globale misjonsrørsla.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Eg trur eg kan bidra med ei djupare forståing av kva det inneber å vera ein organisasjon som 
sender misjonærar versus det å vera ein meir nettverksbasert organisasjon der utsending av 
misjonærar er tona ned. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Ein fornybar organisasjon som er forankra i oppdraget.

NMS-tilknytning:
Har vært vara, og er nå fast styremedlem i regionstyret Trøndelag. Styremedlem, represen-
tant for NMS, i misjonsutvalget i Levanger menighet. Utvikler og daglig leder av Misjon i 
Hagen (MIHA), deltatt noe i områdeutvalget på Innherred i denne forbindelsen.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Leder for lærernettverket Design og håndverk i Nord-Trøndelag. Leder for kretssty-
ret i Søndagsskolen Norge, Trøndelag krets i flere perioder. Klasseledelse i mange år. 

Organisasjon: Mest kjennskap til Søndagsskolen Norge, som søndagsskolellærer, lederverv 
på kretsnivå, fast styremedlem i landsstyret og diverse utvalg og prosjektgrupper – og nå 
som ansatt. 

Økonomi: Utdannelse innen kommunal økonomi og ledelse. Har hatt eget enkeltmannsforetak.

Personaladministrasjon: Personalansvar som kretsstyreleder i Trøndelag, Søndagsskolen Norge.

Misjon: Søndagsskolelærer (35 år) og utvikler av konseptet MIHA (et «lavterskel-misjons-tiltak 
for naboen»)

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
En god blanding av at jeg brenner for å gi Jesus videre - og at jeg liker styrearbeid.
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Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Min styrke er at jeg har stor respekt for alt arbeid som er gjort, og samtidig ser nye mulighe-
ter i fortsettelsen. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
I 2030 blomstrer NMS som aldri før, for små og store erfarer at satsningen «bruk ditt talent» 
er ærlig ment og virkeliggjort.

NMS-tilknytning:
Misjonær Kamerun 1997-2002.  Sittet en periode i områdeutvalg Østfold og regionstyre Borg.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Erfaring som avdelingssjef barne- og ungdomsklinikken Kalnes. 

Personaladministrasjon: Se over .

Misjon: Misjonærerfaring Kamerun.  

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Jeg ønsker å bidra til at NMS fortsatt skal være en viktig aktør i misjonsarbeid ute og hjemme.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg har god kjennskap til livet som misjonær og de utfordringer misjonen møter i dag. Jeg 
har høy kompetanse innen helse og omsorgsarbeid. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Vi krysser nye grenser med godt budskap til hele mennesket.

NMS-tilknytning:
Vært misjonær i Etiopia jan.1995-des. 1997, 2009/2010

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Er nå prost, leder i DNK siden febr.2015. 

Harald Hurum, Fredrikstad, region Øst
Fødselsår:  1961
Jobb:  Barnelege
Utdannelse:  Barnelege

Ragnhild Eikeland Floberg, Grimstad, region Sør
Fødselsår:  1966
Jobb:  Prost i Aust-Nedenes prosti, Agder/Telemark bispedømme
Utdannelse:  Cand.theol, 60 studiepoeng innen Åndelig veiledning, 
 kristen spiritualitet (MF/PF) holder på å skrive Maste 
 oppgave i Verdibasert Ledelse v. VID, ferdig 4.mai 2020 
 (90 studiepoeng)
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Jogeir Hollevik Tangvik, Trondheim, region Trøndelag
Fødselsår:  1978
Jobb:  Vernepleier 1/Teamleder og koordinator i 
 Trondheim kommune
Utdannelse:  Vernepleier

Organisasjon: Jobbet i NMS i 4 år. 

Økonomi: Sitter i Kirkelig fellesråd med økonomiansvar.

Personaladministrasjon: Har personalansvar som prost .

Misjon: Jobbet i NMS i 4 år.  

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
NMS gjør et viktig arbeid som misjonsorganisasjon. Det er også en naturlig samarbeidspart-
ner for misjon for DNK.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
eg har erfaring som misjonær og kjenner misjonærlivet. Samtidig kjenner jeg DNK og har 
lederansvar der.

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
NMS skal være en naturlig samarbeidspartner for DNK og fortsatt arbeide for at evangeliet 
når enda lenger ut og for rettferdighet.

NMS-tilknytning:
Vara i landsstyret inneværende periode, styremedlem for KVT (Kristen vgs Trøndelag), regi-
onstyret for NMS Trøndelag (fast/vara), KIA Trøndelag, NMSU regionråd Trøndelag (leder/fast/
vara), leirleder og leirdeltaker.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Teamleder, innebærer koordinatoransvar for alle kommunale tjenester til barn og 
unge i avlastningsboliger. Har vært verneombud for en større avdeling med 100 ansatte. 

Organisasjon: Har hatt/har flere verv i NMS/NMSU/leirsteder, som har gitt bred innsikt i 
organisasjonen NMS/NMSU. Tidligere medlem av menighetsråd. Vært tillitsvalgt (fagorgani-
sasjonsarbeid). 

Økonomi: Har opparbeidet god økonomiforståelse gjennom de ulike styrevervene. Jeg 
har innkjøpsansvar og oppfølging av alle varer og tjenester på avdeling. I tillegg driver jeg 
med utleie av eiendommer.

Personaladministrasjon: Veiledning- og oppfølgingsansvar  sansvar for lærlinger og studen-
ter innen helsefag på videregående og høgskolenivå.

Misjon: Har vært i Hong Kong og ett litt lengre besøk i Kamerun (Ngaoundéré), og sett det 
arbeidet som NMS har der.

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Ønsker å være med på at NMS også i framtiden skal være en levende og livskraftig misjons-
organisasjon både hjemme og ute i verden.
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Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg har vært med i NMSU og NMS i mange år, og kjenner organisasjonen svært godt. Jeg 
har erfaringer fra flere ulike omorganiseringer og endringsprosesser i kommunal forvaltning 
som har gitt meg kunnskap, innsikt og forståelse for hva endringer og utvikling kan gjøre 
med enkeltmenneske og for den enkelte organisasjon. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Vi må ha kunnskap og respekt for vår historie, forstå nåtiden, for så å skape en ny og livskraftig 
fremtid for NMS.

NMS-tilknytning:
Medlem i barne- og ungdomsrådet i NMS Oslo 1978 -1980. Medlem av områdeutvalg og regi-
onstyre over mer enn 10 år. Misjonær i 6 år, nå frivillig foreningsbesøker på Romerike. «Alltid» 
være medlem av NMS.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Har utdanning i personalledelse og arbeidsrett (HIOA). Vært leder siden 2000 med 
delegert ansvar for personalet, tilsettinger, budsjett og økonomioppfølging innen kom-
munehelsetjenesten. 

Organisasjon: Områdeutvalg og regionstyre både i Borg og NMS Øst (både vanlig medlem, 
nestleder og leder). Sittet i styret for Diakonifellesskapet Diakonova og vært kasserer der i 6 år. 

Økonomi: Budsjettansvar siden 2000 i min jobb som leder. (40 millioner NOK i 2019).

Personaladministrasjon: Har ansettelsesmyndighet, oppfølging av alt personal i mitt 
ansvarsområde. Har videreutdanning i dette. Vært stedfortreder for enhetsleder (nivået 
under rådmannen) i 1 år.

Misjon: Leirer, Misjonærforberedende utdanning 1 år (MHS), misjonær i 6 år, nå frivillig 
foreningsbesøker.

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Jeg liker organisasjonsarbeid, og NMS spesielt. Vil gjerne bidra med meg og min kompetanse.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg satt i regionstyret i Borg/Øst i den perioden hvor det var store brytninger. Jeg var en 
aktiv deltaker i diskusjoner og arbeidsgrupper, og bidro inn i prosessene. Og jeg bidro med 
min kompetanse inn i bl.a. omstrukturering og personaladministrasjon 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Guds betingelsesløse kjærlighet skal prege alt vårt arbeid når vi bekjemper urettferdighet og 
fattigdom, og når vi deler troen på Jesus Kristus i den verdensvide kirke. Misjon i en ny tid må 
være preget av kreativ og livskraftig tro.

Åse Fagermoen Dannemark, Sørumstrand, region Øst
Fødselsår:  1955
Jobb:  Sykepleier/avdelingsleder 
Utdannelse:  Sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier og 
 innen psykisk helse barn og unge, personalledelse og 
 arbeidsrett for helse og sosialsektoren fra HiOA (nå Oslo Met)
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NMS-tilknytning:
Regionstyreledar no + ein periode før, NMS Gjenbruk. Vore mykje med på julemesser, basarer o.l.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Kommunestyre og formannskap i fleire periodar 

Organisasjon: Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 

Økonomi: Lite, fører eige gardsrekneskap.

Personaladministrasjon: Lite.

Misjon: Står ovanfor.  

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Vil bidra til at misjonarbeidet skal halde fram.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Kjenner arbeidet frå lokalplanet med mange typer arrangement, gjenbruksbutikk og regionstyret. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Vi treng foreningar eller andre samarbeidsformer der personar med engasjement for den 
verdensvide kyrkja arbeider saman bl.a. for å skaffe pengar til NMS i ei tid med færre ansatte.

NMS-tilknytning:
Jeg har vært misjonær i Japan i 13 år. Fra 1995 frem til nå har jeg vært med på mye NMS- 
relatert arbeid i Norge: Forkynnelse, leirarbeid, misjonsforeninger, oppstart av misjonsfore-
ning og arbeid for misjon innen menigheter i Den norske kirke.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Jeg har vært leder i alle jobbene jeg har hatt. Tillitsmann i Japan i 4 år. Sokneprest/
prost gjennom mer enn 20 år. 

Organisasjon: Organisasjonsutvikling har jeg ikke drevet mye med ut over at vi gjorde en 
stor omorganisering av NMS/Frikirke-organisasjonen i Japan i begynnelsen av 1990-årene. 
Jeg mener å ha stor gjennomføringskraft under omorganisering. 

Økonomi: Dette er ikke mitt område. Har bare tatt helt nødvendig ansvar.

Personaladministrasjon: Har hatt personalansvar i alle jobbene jeg har hatt. Jeg har mye 
erfaring, men ingen tilleggsutdannelse.

Arne Drøpping, Ålvundfjord, region Møre 
Fødselsår:  1951
Jobb:  Tidligare lærar, er sauebonde no
Utdannelse: Lærarutdanning

Per Ragnar Haraldstad, Mandal, region Sør
Fødselsår:  1954
Jobb:  Prost i Mandal prosti
Utdannelse: Cand.theol
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Misjon: Å tre mennesker nær med evangeliet» har vært en rød trå gjennom hele min tje-
neste. Jeg bygde opp en helt ny menighet i Japan.  

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Jeg har lyst, og jeg tror jeg har noe å bidra med. Dessuten er jeg utrolig glad i NMS og ønsker 
organisasjonen alt godt.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg håper jeg kan være med å bringe glede og inspirasjon inn i organisasjonen. Jeg har aldri 
slått meg til ro med tingenes tilstand på min arbeidsplass. Jeg er alltid på jakt etter hvordan 
vi kan utvikle arbeidet videre. Bidra til å holde fokus på det viktigste. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
NMS er i stadig utvikling og når videre ut med det viktigste». «Stadig flere menigheter, 
misjonsforeninger og enkeltpersoner opplever NMS som relevant for sitt misjonsengasjement.

NMS-tilknytning:
Sitter i regionstyret i NMS-Øst. Har vært misjonær i Mali, bidratt som leirleder, leirdeltager og 
er personlig medlem i NMS.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Er gruppeleder for VVS-gruppen i Tønsberg for Asplan Viak AS og har vært direktør 
for MELM i Mali. 

Organisasjon: Har erfaring fra Barne- og Ungdomsråd i NMS, Bispedømmerådet i Nidaros, 
Barne- og UngdomsNemd i DNK, Regionstyre i NMS samt styreverv for den Norske skole i 
Douentza og SmartTekEnergi AS. 

Økonomi: Har ett år med økonomi og administrasjon for ingeniører, samt erfaring for pro-
sjektstyring og økonomiledelse i nåværende jobb samt direktørjobben i Mali.

Personaladministrasjon: Jeg har erfaring med personaladministrasjon i min nåværende 
stilling som jeg har hatt de siste 6 år samt 6 år som direktør i Mali.

Misjon: Jeg har vært misjonær i Mali i 8 ½ for NMS og som misjonærbarn i Etiopia i 11 år. 
Gjennom leir og misjonssamlinger har jeg fått være med å formidle erfaringer og misjon. 

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Jeg har meninger og ønsker for hvordan NMS bør drives og utvikle seg i tiden som kommer 
som jeg ønsker å bidra med.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Jeg har bakgrunn fra både misjon og privat næringsliv hvor kunnskap og løsningsorientert 
tilnærming er viktig. Jeg har erfart at det er viktig å se mennesker og å ha en tydelig retning 
i arbeidet. Det ønsker jeg å fortsette å bidra med i NMS. 

Ole Harald Neergård, Våle, region Øst
Fødselsår:  1973
Jobb:  Gruppeleder, VVS-ingeniør
Utdannelse:  VVS-ingeniør, Landbruksmekaniker
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Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
En organisasjon som i bønn og ledelse tar del i det verdensvide misjonsarbeidet, og som 
profesjonelt og målrettet jobber med å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe 
urettferdighet.

NMS-tilknytning:
Har vore regionstyreleiar i NMS Møre i 3 år (2015-2018), nestleiar i regionstyret eit år, medlem 
i områdeutval. Står på talarliste i NMS region Møre. Misjonsprosjekt NMS i kyrkjelydar eg har 
jobba i/jobbar i no. Samarbeid med lokale kyrkjer i Estland gjennom mangeårig leirarbeid der.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Pedagogisk utdanning. Diakonutdanning. Realkompetanse: Barnehagestyrar i 13 
år, pedagogisk leiar i 5 år og diakon i 18 år med leiing av frivillige i DNK i 18 år, derav 5 siste år 
leiar av trusopplæringa i tre sokn/kommuner. 

Organisasjon: Regionstyreleiar NMS. Verv i menighetsråd DNK, KFUK-KFUM på kretsplan, 
Søndagsskolen Norge lokalt. 

Økonomi: Erfaring frå kommunal barnehagedrift 18 år.

Personaladministrasjon: Førskulelærar/div. styrarutdanning.

Misjon: Misjonsprosjekt gjennom mitt arbeid som diakon i DNK. Regionstyrearbeid. Leirar-
beid for born i Estland i 11 år.

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
Eg ynskjer å vere med på å utføre NMS sin strategiplan dei neste åra med hovudfokus på å 
vinne nye for Kristus globalt og lokalt. Medverke til at NMS verte ein meir tydeleg misjonsorga-
nisasjon som vil kjempe ekstra for at fleire utsette menneske i verda skal få eit betre liv.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Vidareutvikle samarbeid med DNK på ulike nivå, få fleire kyrkjelydsavtalar med fokus innan 
trusopplæring og diakoni og utvikle strategi for likeverdige venskapsband mellom kyrkjely-
dar lokalt og i misjonsland ute. Forsterke samanhengen mellom misjon og diakoni i NMS, to 
sider av same sak. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
NMS skal vekse som misjonsorganisasjon med fleire som deler av si tru, fleire som er med-
vandrarar for utsette menneske og ha ei tydeleg stemme i kyrkje og samfunn nasjonalt og 
globalt.

Asbjørg Oksavik Sve, Skodje, region Møre
Fødselsår:  1959
Jobb:  Diakon med ansvar for diakoni og trusopplæring i DNK
Utdannelse:  Førskulelærarutdanning og diakonutdanning
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NMS-tilknytning:
Deltaker på mange leirer i regi av NMS på Åpta som barn og ungdom. Student ved MHS- 
Stavanger 1985-1991. De senere årene hatt et nært samarbeid med NMS og NMSU – region 
Sør gjennom jobben som misjonsrådgiver.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: Leder og nestleder av Santalmisjonens arbeid i Ecuador i deler av tiden som 
misjonær fra 1993-99. Sokneprest i Vennesla, med ansvar for Hægeland og Øvrebø sogn, 
fra 2002-2017. Daglig leder for samlivsorganisasjonen LEVEL i en periode på to år. 

Organisasjon: Medlem av styre i SørCup med særlig ansvar for etablering av et sosialt 
prosjekt i Ecuador som støttes av SørCup. Dette skjer i samarbeid med Misjonsalliansen. 

Misjon: Misjonær i Ecuador 1993-99. Normisjons stedlige representant og rådgiver overfor 
den lutherske kirken på Cuba fra 2002-2010. Misjonsrådgiver i Agder og Telemark bispe-
dømme fra 2018.  

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
NMS oppleves som en spennende organisasjon, først og fremst på grunn av organisasjonens 
fokus på ytremisjon og dernest dens klart definerte tilknytning til Den norske kirke.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Erfaring som misjonær. Kunnskap omkring nasjonaliseringsprosess, og de muligheter og 
hindringer som misjon og stedlig kirke kan møte i en løsrivelsesprosess. God kjennskap om 
både organisasjon og kirke, og klare tanker om hva som kan tjene samarbeidet mellom dem 
for å gi økt misjon. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
Kan ikke si det bedre enn det som allerede er definert i organisasjonens visjon: Dele troen på 
Jesus. Bekjempe urettferdighet. Utrydde fattigdom. Den ønsker jeg skal være det styrende 
for eget liv og for kirkens liv og tjeneste i verden. Ved å arbeide for å virkeliggjøre denne visjo-
nen er NMS et viktig redskap for å bringe Guds frelse og håp til verden.

Ivar Thomas Sandnes, Flekkerøy, region Sør
Fødselsår:  1963
Jobb:  Misjonsrådgiver Agder og Telemark bispedømme
Utdannelse:  Teolog fra MHS- Stavanger
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Merete Hallen, Oslo, region Øst
Fødselsår:  1969
Jobb:  Leder KIA Velferd
Utdannelse:  Adjunkt/ cand mag, 75 studiepoeng av master i 
 Verdibasert Ledelse som jeg holder på med

NMS-tilknytning:
Jeg har vokst opp som misjonærbarn i Kamerun, har deltatt på leirer i oppveksten, har vært mis-
jonær i Thailand, misjonær i hjemmetjeneste i region øst og representant for Europa og Brasil.

Hvilken kompetanse har du innenfor disse områdene: 
Ledelse: 6 års ledererfaring fra NMS og KIA + lederutdannelse fra VID (se over). 

Organisasjon: Jobber nå med organisasjonsutvikling i KIA, har sittet i menighetsråd og Oslo 
fellesråd, er nå styremedlem i K-stud, har vært tillitsvalgt og hatt lederverv i fag/medarbei-
derforeninger + utdannelse fra VID. 

Økonomi: 6 års ledererfaring med økonomiansvar, i KIA ansvar både for fundraising (politiker- 
påvirkning, søknader og rapportering) og budsjettansvar for KIA Velferd + utdannelse fra VID 
(studieemnet økonomi og styring).

Personaladministrasjon: 6 års ledererfaring med personalansvar + utdannelse fra VID 
(studieemnet personalledelse).

Misjon: Som over: Jeg har vokst opp som misjonærbarn i Kamerun, har deltatt på leirer i 
oppveksten, har vært misjonær i Thailand, misjonær i hjemmetjeneste i region øst og repre-
sentant for Europa og Brasil. I tillegg har jeg fått mange impulser fra SMM gjennom mannen 
min, Knut Hallen.

Hva er din motivasjon for å stille som kandidat til ledervervet? 
NMS er min organisasjon, og jeg ønsker å bidra til videre utvikling i hva jeg tenker er en god 
retning. Jeg ønsker å bidra til en videreføring og styrking av grasrotengasjement og demo-
krati. Videre ønsker jeg å bidra til å holde fast ved sendelsen som et sentralt aspekt ved misjon 
og ser viktigheten av relasjon og lokal tilstedeværelse både internasjonalt og nasjonalt. Jeg 
ønsker også å heie på og bidra til nytenkning og videreutvikling av gode konsepter som NMS 
allerede jobber med.

Hva mener du at du med din erfaringsbakgrunn kan tilføre arbeidet i NMS/ LS? 
Min lange erfaring fra NMS gjør at jeg har gode forutsetninger til å kunne forstå og sette 
meg inn i saker. Jeg har også et stort nettverk av venner og tidligere kolleger og partnere i 
både Norge og mange av misjonslandene. Jeg har bodd i flere land og de fleste landsdeler 
(sør, øst, nord og vest) og har hjerte for alle disse steder og gjerne flere. Samtidig har jeg erfa-
ring fra både offentlig sektor (skole) og annen ideell organisasjon (KIA), pluss en utdannelse 
som gjør at jeg kan se ting i et annet lys. 

Formuler en setning som beskriver din visjon for NMS i fremtiden: 
En relevant og bærekraftig landsomfattende organisasjon av stolte og engasjerte mennesker 
som ivrer for å bekjempe urettferdighet, utrydde fattigdom og dele troen på Jesus, lokalt og 
internasjonalt.
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KANDIDATER PROTOKOLLKOMITEEN

NMS-tilknytning:
Har vært medlem og en periode leder i forening, div. enkeltoppdrag på lokal- og regionplan, 
medlem i protokollkomitéen 2005-2008 og 2017-2020.

NMS-tilknytning:
Eg har vore medlem i Barne- og ungdomsrådet for mange år sidan, eg var medlem i hovud-
komitéen for GF-1993 i Ålesund, eg er medlem av hovudkomitéen GF-2020 i Ålesund, eg har 
vore hovuddirigent ved GF-2014 og GF-2017, og eg er medlem i regionstyret i Møre.

NMS-tilknytning:
Medlem og leder i lokal misjonsforening siden 1984, varamedlem i områdeutvalg, 11 år som 
representant for NMS i komiteen for «Fellesmøter» i kommunen.

John Egil Bergem, Orkanger, region Trøndelag
Fødselsår:  1953
Jobb:  Pensjonist, har tidligere vært lovrådgiver i Justis- 
 departementet, sorenskriver i Orkdal og advokat i 
 Trondheim (Arntzen de Besche t.o.m. 2018)
Utdannelse:  Cand. Jur. Universitetet i Oslo

Peter Odd Bjørkhaug, Hildre, region Møre
Fødselsår:  1956
Jobb:  Systemarkitekt for IT-system i bank
Utdannelse:  Adjunkt, høgskuleutdanning i datafag

Elisabeth Hystad, Vestby, region Øst
Fødselsår:  1952
Jobb:  Husmor i Sjømannskirken, lærer og rektor, pensjonist
Utdannelse:  Lærer

Kandidater presentert i alfabetisk rekkefølge
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NMS-tilknytning:
Ansatt ved Den norske skolen i Hong Kong aug.1992 - nov. 1994. Leder av områdeutvalg 
Vestre Oslo og nestleder i regionstyret Oslo/Borg 2000 – 2005. NMS-representant i KGs 
forstanderskap 2012 – 2014. Leder av økonomikomiteen og medlem av hovedkomiteen for 
NMS Generalforsamling 2014.

NMS-tilknytning:
Misjonær i Brasil 1978-2000 (tillitsvald, kasserar og sekretær i ulike periodar), områdeutvalget 
Oslo øst, Områdeutvalget indre Sogn.

NMS-tilknytning:
Tilsett i NMS 1974–1996, i Sogn og Fjordane og Brasil i 9 år. Seinare bl.a 15 år som rekneskaps-
førar i rekneskapsbyrå, og ein periode som vara til kommunal kontrollkomité. Som pensjonist 
er eg no med i styret for Alværa kyrkje- og misjonssenter, lokal misjonsgruppe og Gjenbruks-
butikken i Knarvik.

Lene Christine Mikalsen, Oslo, region Øst
Fødselsår:  1965
Jobb:  Daglig leder i menighet (vikar)
Utdannelse:  Allmennlærer, Master of Management

Åse Edith Snøtun, Gaupne, region Bjørgvin
Fødselsår:  1951
Jobb:  Pensjonist
Utdannelse:  Grunnutdanning i sjukepleie, jordmorutdanning, 
 årseining i kristendomskunnskap, diakonutdanning, 
 mastergrad i profesjonsetikk og diakoni

Borghild Sætre, Isdalstø, region Bjørgvin
Fødselsår:  1951
Jobb:  Pensjonist
Utdannelse:  Lærer-, misjonær- og økonomiutdanning
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NMS-tilknytning:
Misjonær (nesten 8 år i Kamerun), Jobbet på hovedkontoret ca. 1 ½ år.

NMS-tilknytning:
Medlem Lyngdal misjonsforening, styreleder L. Misjonsforening, leder Områdestyret Lister, 
medlem Regionstyret. Landstyrerepresentant.

NMS-tilknytning:
Lang fartstid i NMS: Medlem i kretsstyret (den gang slikt fantes), medlem i områdeutvalg, 
6 år i Landsstyret, er enkeltmedlem, medlem i misjonsforening minus de fem siste årene.

Johannes Søfteland, Oslo, region Øst
Fødselsår:  1960
Jobb:  Controller
Utdannelse:  Diplomøkonom mm

Arild Tobiassen, Farsund, region Sør
Fødselsår:  1954
Jobb:  Tannlege
Utdannelse:  Cand. Odont. 1979

Tone Norvang Øygard, Tromsø, region Nord
Fødselsår:  1955
Jobb:  Lærer
Utdannelse:  3-årig lærerutdanning pluss 2,5 år med tilleggs- 
 utdanning
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KANDIDATER VALGKOMITEEN

NMS-tilknytning:
Ansatt i NMS i totalt 16 år, to år Østfold krets, ett år på Rønningen FHS, 13 år ved NMS hoved-
kontor, NMSU, Misjonstidene, NMS innsamling og Ravinala reiser. Med i Valgkomiteen i 2019.

NMS-tilknytning:
 »  Medlem av  Valgkomiteen til generalforsamling 2020
 »  Medlem av en kommunitet/  bønnefellesskap i NMS  gjennom 8 år (Lyder Sagens)
 »  Tidligere ansatt – misjonær i Oslo 2007-2012
 »  Leirleder og medlem i Barne og ungdomsråd, Oslo.

NMS-tilknytning:
Jeg er utdannet ved Misjonshøgskolen i Stavanger, og var misjonær utsendt av NMS til 
Japan 2001-2011. Videre var jeg ansatt i NMS Øst i 2011-2013 som misjonær i Norgestjeneste 
og prosjektleder.

Åsmund Johansen, Hafrsfjord, region Stavanger
Fødselsår:  1967
Jobb:  Arrangementskoordinator, Skoleskipet Gann
Utdannelse:  Teknisk fagskole, næringsmiddelfag

Maria Bjørdal, Oslo, region Øst
Fødselsår:  1977
Jobb:  Prest i Kraftverket menighet
Utdannelse:  Master of Divinity (California, USA)

Odd Bjarne Ellefsen, Kristiansand, region Sør
Fødselsår:  1973
Jobb:  Sokneprest i Grim sokn, Kristiansand
Utdannelse:  Cand.theol

Kandidater presentert i prioritert rekkefølge
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NMS-tilknytning:
Deltakar og leiar på barneforening og leir, og etterkvart medlem og leiar av NMSU sitt regi-
onråd i Møre. Medlem i NMS Connect Oslo. Medlem i NMSU sitt landsstyre 2014-2016 og leiar 
frå 2016-2020.

NMS-tilknytning:
Leder og kasserer for NMS misjonsgruppe i Alta over flere år,  Jobbet på hovedkontoret for 
NMS i Kobe/Japan  fra  1980-82.

NMS-tilknytning:
Misjonær i Hongkong – 2 år, Norwegian International School. Har vært vara til landsstyret. 
Medlem av regionsstyret (Agder/Telemark). Har vært leder for NMS i Lyngdal.

Anders Emil Kaldhol, Oslo, region Øst
Fødselsår:  1994
Jobb:  Student/Lektor
Utdannelse:  Lektorutdanning i KRLE og samfunnsfag

Rannveig Mathisen Nome, Alta, region Nord
Fødselsår:  1953
Jobb:  Widerøe Ground Handling
Utdannelse:  Videregående, Handelsskole, salgutdannelse i SAS

Einar Handeland, Lyngdal, region Sør
Fødselsår:  1953
Jobb:  Pensjonist – tidligere Undervisningssjef og rektor
Utdannelse:  Lærer med div. tillegg
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NMS-tilknytning:
Misjonær i Kamerun i ca 17 år, medlem i regionsstyret i 4 år, medlem valgkomiteen.

NMS-tilknytning:
Tidligere : Nestleder landsstyret, landsstyremedlem, regionstyreleder, områdestyreleder  
m.m Nå: vara områdestyre, medlem seniorkomite seniorleir.

NMS-tilknytning:
Ansatt i Hedmark/Hedmark og Oppland krets/region 1987-2016 Nå foreningsmedlem og 
medarbeider i gjenbruksbutikk i Brumunddal.

Ranveig Kaldhol, Ulsteinvik, region Møre
Fødselsår:  1951
Jobb:  Nå pensjonist. Tidligere diakon,sykepleier
Utdannelse:  Sykepleien,spes.anestesi, Kristendom og misjon, 
 sjelesorg 

Astri Marie Wessel, Vinjeøra, region Trøndelag
Fødselsår:  1947
Jobb:  Pensjonist – tidligere lærer/ skoleadministrasjon
Utdannelse:  Adjunkt

Arnfinn Bjørgen, Stange, region Øst
Fødselsår:  1949
Jobb:  Pensjonist
Utdannelse:  Lærer/kateket
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NMS-tilknytning:
Jeg har vært misjonær på Madagaskar i  2 år. Er for tiden enkeltmedlem og deltar i en dame-
forening.

NMS-tilknytning:
Vokst opp med mye deltakelse på leir, og flere GF. Sitter pt i områdeutvalg for Hedmarken 
område. Var medlem i arrangementskomite for GF 1996 på Hamar. Har vært vara til region-
styret i region Øst. Har bredt nettverk i Den norske kirke gjennom mange år som prest. Har 
vært medlem i bispedømmeråd, kirkerådet og Kirkemøtet.

NMS-tilknytning:
Leder for mannsgruppa Vandringsmannen i Hobøl. Sekretær i områdeutvalget i NMS Østfold 
og vara til regionstyret i NMS Øst. Også tidligere vært med i områdeutvalg og regionstyre. 
Fritidsforkynner i Østfold.

Sølvi Kristin Lewin, Revetal, region Øst
Fødselsår:  1971
Jobb:  Prost i Larvik, Tunsberg bispedømme
Utdannelse:  Cand.theol fra Misjonshøgskolen

Lars Erlend Kielland, Brummundal, region Øst
Fødselsår:  1973
Jobb:  Pilegrimsprest i Hamar bispedømme
Utdannelse:  Teologi (MF)

Jan Semb Mathisen, Knapstad, region Øst
Fødselsår:  195o
Jobb:  Pensjonist
Utdannelse:  Diakon (sykepleier og sosionom)


