Presentasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget i
Nordre Hurum menighet

Nordre Hurum menighetsråd skal bestå av
6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Presentasjon av kandidater til
Menighetsrådsvalget i Nordre Hurum menighet

Presentasjon av kandidater
Til menighetsrådsvalget i
Nordre Hurum menighet
Navn:

Marianne Østeby Arctander

Yrke:

Lærer

Alder:

49 år Bosted:

Sætre

Relevant Leder av menighetsrådet, Kongsdelene sokn.
erfaring: Medlem av menighetsrådet i Heggedal
Satsings- Kirkerommet skal være tilgjengelig for alle, også søkende. Aktivitetene i kirken må skape
områder: rom for dette. Gode, korte gudstjenester med salmesang, bønn, nattverd og kirkekaffe på
søndagene. En møteplass for soknets medlemmer. Involvere flere i enkle, frivillige oppgaver
som familiegruppe for konfirmanter, søndagsskole under preken, kirkekaffeansvarlig.
Kveldsmesse med nattverd noen ganger i året. Allehelgen er en aktuell kveld. Invitere
organisasjonen som mottar søndagens offergave til gudstjeneste, sørge for at gode formål
når bedre ut.
Navn:

Ole Morten Furua Rødby

Yrke:
Pensjonist

Alder:

70 år Bosted: Klokkarstua

Relevant Medlem av Hurum menighetsråd og Hurum kirkelige fellesråd. Medlem av Asker kirkelige
erfaring: fellesnemd
Satsings- Ivareta og utvikle gudstjenestetradisjonen. Våre kirkebygninger. Restaurering/vedlikehold av
områder: kirkene – kristendommens historiske arv.

Navn:

Elin Christel Volden Drijfhout

Yrke:

Avdelingsleder

Alder:

44 år Bosted: Klokkarstua

Relevant Leder i menighetsrådet for Hurum/Holmsbu og Tofte/Filtvet sokn
erfaring:
Satsings- Ønsker en åpen og inkluderende folkekirke.
områder: Kirken skal være et sted hvor alle kan føle tilhørighet og alle skal føle seg velkommen
Ønsker flere unge mennesker inn i kirken. Et aktivt ungdomsmiljø

Navn:

Kari Johansen

Yrke:

Pensjonist

Alder:

67 år Bosted: Sætre

Relevant Regnskaps- og rapporteringsansvarlig i AS Norske Shell, herunder offentlige avgifter og
erfaring: regelverk
Mange verv i skole og idrettsforeninger ifbm barn. Flere år siden nå
Sitter i styret i SeniorShell (Pensjonistforening
Satsings- En åpen og inkluderende kirke. Aktiv kirke i nærmiljøet. Aktiviteter utenom ordinære
områder: gudstjenester.
En kirke og menighet med “stor takhøyde”

Presentasjon av kandidater til
Menighetsrådsvalget i Nordre Hurum menighet
Navn:

Kristin Wold

Yrke:

Rådgiver partner
skatterett

Alder:

59 år Bosted: Storsand

Relevant Autorisert regnskapsfører BI.
erfaring: Kasserer for Kongsdelene menighetsråd 2016 -2019
Satsings- Flere aktiviteter gjennom kirken – konserter etc Få flere til å komme til kirke.
områder:

Navn:

Elisabeth Johnsen Fosen

Yrke:

Sykepleier

Alder:

47 år Bosted: Sætre

Relevant Kongsdelene menighetsråd 2012 – 2109
erfaring: Hurum kirkelige fellesråd 2015 – 2019
Satsings- Jeg ønsker at den lokale kirken skal være et sted der alle føler seg velkommen, uavhengig
områder: av bakgrunn, nasjonalitet og alder. Jeg ønsker at kirken skal fylles med ulike kulturelle
innslag, gode konserter og være et sted for undring og ettertanke.

Navn:

Henrik Thrana

Yrke:

Alder:

74 år Bosted: Sætre

Relevant
erfaring:
Satsingsområder:

Navn:

Morten Anton Tangen

Yrke:

Selvstendig
næringsdrivende

Alder:

67 år Bosted: Klokkarstua

Relevant Hurum kirkes venner, nestleder. Marinen Militæret, Artilleriskole, John P. Pedersens
erfaring: rederilinje, Sjøaspirant, maskin. Elvebakken yrkesskole, Maling, gulvlegging og tapet,
lærling og fagbrev. Selvstendig næringsdrivende i maling og tapet /jobbet for NORCEM /
ABC Bank – Gjensidige NOR.
Satsings- Drift og vedlikehold av kirkelige bygg og våre kulturminner. En verdig forvaltning av våre
områder: kirkebygg og våre gravplasser. Arbeide for en bærekraftig drift som i stadig sterkere grad tar
vare på miljø og klima. Opptatt av at kirkeloven følges og blir oppfylt. Diakoni, å være til
stede for mennesker.
Navn:

Morten Sandnes

Yrke:

Seniorrådgiver

Relevant
erfaring:

Hurum kirkelige fellesråd, politisk valgt 2011-2013.
Leder Hurum kirkelige fellesråd 2013-2019
Nestleder Asker kirkelige fellesnemnd 2017-2019
Kommunestyret for Høyre 2011-2019
Formannskapet, administrasjonsutvalget, Frivilligsentral Oslofjorden friluftsråd div. vara
2015-2019
Frivilligsentralen, Kulturprisutvalget, nestleder for personer med nedsatt funksjonsevne
2011-2015

Satsingsområder:

En aktiv, åpen og inkluderende kirke

Alder:

56 år Bosted: Sætre

Presentasjon av kandidater til
Menighetsrådsvalget i Nordre Hurum menighet
Navn:

Bjørg Woie Berg

Yrke:

Sykepleier

Alder:

59 år Bosted: Klokkarstua

Relevant Holmsbu/Hurum menighetsråd, leder Hurum kirkelige fellesråd 2006-2008
erfaring: Tidligere varamedlem til kommunestyret i Hurum for partiet Hurum uavhengige.
Tidligere tillitsvalgt for Norsk sykepleieforbund i Hurum kommune
Satsings- Er opptatt av at kirken skal være en åpen folkekirke der folk kan føle seg hjemme. Kirken må
områder: tale et språk folk forstår og de må oppleve budskapet relevant for deres hverdag.

Navn:

Tord Aabøe Løtveit

Yrke:

Alder:

33 år Bosted: Klokkarstua

Relevant
erfaring:
Satsingsområder:

Navn:
Yrke:

Thor Severin Haug
Alder:

77 år Bosted: Storsand

Relevant
erfaring:
Satsingsområder:

Hva gjør menighetsrådet?
I september er det kirkevalg, og da skal det velges nytt menighetsråd. Menighetsrådet, sammen med staben,
legger på ulike måter til rette for at kirken skal være et godt sted å komme til, uansett hvem du er og hvor i livet du
er.
Menighetsrådet har bl.a. ansvar for trosopplæring for døpte mellom 0-18 år, diakonalt arbeid (kirkens
omsorgstjeneste), samarbeid med frivillige og langsiktig planlegging av menighetsarbeidet.
Du kan stemme:
Dato:
9.september
Sted:
Sætre stemmekrets: Sætre skole. Klokkarstua stemmekrets: Hovenga samfunnshus
Forhåndsstemming: Kirkekontoret, C.A. Johansens plass 1, Spikkestad, Tirsdag-torsdag mellom kl.10.00 og 14.00,
10.august til 6.september

