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for Stoksund og Åfjord

n  n Valgkort:
Det er sendt ut valgkort samt en informa-
sjonsbrosjyre til alle medlemmene i kir-
ken. Det forenkler valget for deg, om du 
tar dette med på valgdagen.
Har du fått tilsendt valgkort, men ikke er 
medlem, må du kontakte menighetskon-
toret på  72 53 58 80 slik at vi får rettet 
medlemsregisteret.
Dersom du IKKE har fått tilsendt valg-
kort, ber vi deg også kontakte kirkekonto-
ret, slik at vi kan få deg innført i medlems-
registeret.
Dette kan gjøres helt til fredag den 9.  
september.

n  n Forhåndstemming:
Dette kan du gjøre på kirkekontoret i  
perioden 10. august til 9. september. Det 
vil også bli forhåndsvalg etter gudstjenes-
tene den 11. september i Stoksund kirke 
klokka 11 og Åfjord kirke klokka 18.

n  n Valglokaler:
På valgdagen den 12. september foregår 
kirkevalget i de samme lokalene som det 
er kommunevalg, det vil si disse stedene:
n Tørhaug grendahus
n Momyrstua
n By ungdomshus
n Sørdalen skole
n Bakeriet (Årnes)
n Bergli forsamlingshus
n Velhuset på Linesøy
n Stokkøy samfunnshus
n Fredvang 

Valglokalene er åpne i tida klokka 13.00–
18.00, med unntak av Bakeriet som er 
åpent klokka 10.00–19.00.

n  n Slik stemmer du:

Menighetsrådsvalg
Det er noen endringer i valgreglene fra 
sist, som betyr at alle kandidatene har like 
stor sjanse til å bli valgt.
Leverer du lista som den er, så får alle på 
lista en stemme hver.
n Du kan stryke navn på lista
n  Du kan gi kandidater en tilleggsstemme 

ved å sette et kryss i margen til venstre 
for navnet. 

n  Du kan tilføye navn på lista en gang. 
Disse kan ikke gis tilleggsstemme.

BispedøMMerådsvalg
Dette valget er et såkalt prefasjonsvalg, 
som sist, og du skal rangere kandidatene 
i den rekkefølge som du ønsker ved å skri-
ve tall i rutene til venstre for kandidatene. 
Du må minst skrive tall utfor en kandidat.
NB! Ei liste som det ikke er skrevet noe 
på, blir forkastet ved bispedømmevalget.
Se ellers www.afjord.kirken.no

12. september er det valg i Norge, både til kommunestyrer og 
fylkesting, men også menighetsråd og bispedømmeråd.

Dette nummeret av menighetsbladet er et spesialnummer i forbindelse med Kirkevalget 2011.
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Gunnveig Årbogen Ugedal
Født: 1963 
Stilling: Sykepleier
Verv: Medlem av menighetsråd
Satsningsområde: En åpen kirke for alle 
og spesielt satse på arbeid blant barn og 
unge. Kirkas hovedoppgave er å bringe 
budskapet om Jesus ut til hele folket.

Toril Sofie Koteng

Født: 1967
Stilling: Gårdbruker
Verv: Styremedlem i Åfjord bondelag og 
Breidablikk grendalag
Satsningsområder: Kirkegårdene og en 
«folkelig kirke».

Presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget 2011:
Listene er prioritert av nominasjonskomiteene og menighetsrådet.

Åfjord:

Arne Amundal
Født: 1953
Stilling: Gårdbruker
Verv: Medlem menighetsråd 1977-1985, 
vara menighetsråd 2009-2011
Satsningsområder: Arbeid blant barn og 
unge, ta vare på kirker og kirkegårder.

Egil Nittemark
Født: 1965
Stilling: Skogsarbeider
Verv: Medlem av menighetsrådet.  Leder 
for Forstanderskapet i Åfjord sparebank 
2000-2002
Satsningsområder: Ungdomsarbeid

Greta By Grøtting
Født: 1959
Stilling: Tannhelsesekretær
Satsningsområder: Jeg synes at det skal 
satses mere på barns og ungdoms forhold 
til kirka.  Påvirke barn og ungdom til å få 
lyst til å gå i kirka, og trives blant kirkens 
folk

Svein Erik Aune

Født: 1975
Stilling: Tømrer
Verv: Styrearbeid i Byggtorget Aune 
Byggvare og AM Bygg. 2 år leder, 2 år 
nestleder, styremedlem 1 år Sørfjord Byg-
deungdomslag, styreformann 2 år Stjørna 
fritidsklubb, Styreleder og styremedlem 

Juvatnet hytteforening.
Satsningsområder: Jeg mener kirken bør være en møteplass for 
alle, i mange sammenhenger eks. konserter, fremføringer og 
events. For å bevare kirken, må den brukes og være med i hverda-
gen, så folk tar del i den og ser på den som sin.

Inger Berdahl

Født: 1944
Stilling: Pensjonist
Verv: Kasserer i flere små lag og forenin-
ger, styremedlem i korps og ungdomslag
Satsningsområder: Videreføre kirkens 
grunnleggende tradisjoner, samtidig som 
det er rom for nytenkning.  Ta vare på kir-

kegårder og kirkebygg.  Arbeid rettet  mot barn og unge.  En kirke 
der alle kan føle seg velkommen.

Ruth Marine Murvold Olsen
Født: 1966
Stilling: Frisør
Verv: Leder for Sørdalen søndagsskole, 
styremedlem Sørdalen Grendaforening
Satsningsområder: Barnearbeid, diakoni. 
Barn og ungdom er et viktig satsnings-
område for kirka. Viktig å ta vare på, og 
inkludere de unge for å «rekruttere» til 

kirka. Ønsker at kirka skal være et godt sted hvor alle føler seg vel-
kommen og hvor det er rom for både glede og sorg. Kirkerommet 
skal kunne brukes i hverdag og fest. Ønsker også at kirkene vi har 
i Åfjord blir godt tatt vare på og at folk i kommunen får et godt 
og nært forhold til kirkene vi har. 
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Anne Merete Hansen Lines
Født: 1975
Stilling: Selvstendig næringsdrivende/
Student
Verv: Styremedlem i Åfjord SP, Sør-Trøn-
delag KPU og KEKK

Tove Mette Guttelvik
Født: 1966
Stilling: Bonde
Verv: Komité for kommuneutvikling, 
vara for kommunestyre, diverse loka-
le verv på øya (Sommerfestivalen, styret 
i samfunnshuset), nestleder i Åfjord og 
Roan produsentlag.
Satsningsområder: Kirka er en fin ramme 
rundt høytidlige dager.

Rita Svenning Harbak
Født: 1958 
Stilling: Sauebonde med turistvirksom-
het på gården.
Satsningsområder: Anser kirken som vik-
tig, alle har behov for den i løpet av livet, 
både i glede og sorg. Ønsker å bidra til 
en inkluderende kirke. Vil at kirken skal  
bidra til å oppmuntre barn og unge til å 

føle at de betyr noe ved blant annet å la dem få lov til å delta  
aktivt i kirken.

Einar Lian
Født: 1952
Stilling: Styrmann
Satsningsområde: Det er viktig at kirka er 
for alle

Oddveig Forfot
Født: 1972
Stilling: Fotograf
Satsningområder: 
Det viktige med kirka for meg  er at den be-
handler alle mennesker likeverdig, at den er 
åpen for alle og har rom for forskjellige me-
ninger/ytringer. Den bør stå for åpenhet 
Menighetsrådet bør satse på fornyelse og 

gjøre kirken mer attraktiv for alle.

Gisle Herfjord
Født: 1967
Stilling: Kokk
Verv: Tidligere medlem av menighets- 
rådet
Satsningsområder: Kirke for alle. Kirka 
som kulturarena.

Oddrun Helen Bugge
Født: 1959
Stilling: Regnskaps- og renholdsansvarlig 
på Strandbaren
Verv: Kasserer i SK Stoksund, vara i me-
nighetsrådet.
Satsningsområde:  Synes at kirka er en  
viktig møteplass for alle i sorg og glede. 

Ønsker å være med i men.råd for å lære mer om kirka.

Presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget 2011:
Listene er prioritert av nominasjonskomiteene og menighetsrådet.

Åfjord: Stoksund:

I Stoksund og Åfjord har vi ett felles kirkelig råd med tre  
representanter fra hvert sogn, og vi har overlappende valg  
annenhvert år. Disse ble valgt for to år siden, og skal være med 
i enda to år:
stoksund:
Odd M. Grøtting
åfjord:
Marianne O. S. Butli
Inge Hårstad
Denne gang skal det velges to nye medlemmer og tre vara fra 
Stoksund, og det skal velges ett nytt medlem og tre vara fra 
Åfjord.

Åfjord kirkekontor:
Stoksund og Åfjord menighet

Rådhuset, 7170 Åfjord
Telefon 72 53 58 80 | Faks 23 90 22 98

Kontortid: Mandag–fredag: kl 10.00–14.00
Avtaler kan gjøres utenom kontortid

E-post: kirken@afjord.kirken.no
www.afjord.kirken.no

Private telefoner:
Astrid Elvebakk, kantor. Tlf 72 53 12 76
Ludvik Fageraunet, kirketjener Åfjord. Tlf 480 71 233
Kristian Kjenes, sokneprest. Tlf 922 26 783
Reidar Moen, kirketjener Stoksund. Tlf 901 09 251
Helge Nilsen, kirkeverge. Tlf 404 01 520

Menighetsråd/Fellesråd:



Returadresse: 
Menighetsbladet for Stoksund og Åfjord, 7170 Åfjord

B-blad

Bispedømmerådsvalget 2011:
Alfabetisk liste:

Solveig Kopperstad 
Bratseth
Seniorrådgiver NAV
53 år – Tempe sokn

Jon Roar Bruholt
Systemutvikler
40 år – Melhus sokn

Gabriel Eikli
Førstekonsulent
56 år – Orkdal sokn

Grete Folden
Gårdbruker/
Daglig leder
43 år – Beitstad sokn

Agnes Sofie Gjeset
Ettåring Sjømannskirke
25 år – Fosnes sokn

Trude Holm
Gruppeleder fyl-
kestinget
59 år – Stiklestad sokn

Liv Marie Hugdal
Pedagogisk leder
49 år – Åfjord sokn

Per Knutsen
Overlege
57 år – Heimdal sokn

Ola T. Lånke
Tidl. Stortings-
representant
63 år – Rennebu sokn

Mats Ulseth
Butikkansatt
21 år – Lade sokn

Hans Roger Selnes
Veterinær
55 år – Vemund-
vik sokn

Peter Singstad
Administreren-
de direktør
53 år – 
Sverresborg sokn

Brit Skjelbred
Direktør
61 år – Lademoen sokn

Gunnar Svanholm 
Skogedal
Student
22 år – Strinda sokn

Åge Søsveen
Seniorrådgiver
64 år – Heimdal sokn

Ingrid Anna Teigen
Student
20 år – 
Bakklandet sokn

Astri Marie Wessel
Etatsjef
63 år – Inderøy sokn

Gunnar Winther
Enhetsleder
44 år – Steinkjer sokn

Ann-Mari Aas
Adjunkt
63 år – Stjørdal sokn

For mere info se 
www.afjord.kirken.no.
Du kan også kontakte 
kirkekontoret for å få 
en brosjyre som for-
teller hva den enkelte 
kandidat til bispe-
dømmerådsvalget 
mener om sentrale 
kirkespørsmål.


