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Presentasjon av kandidater til 
menighetsrådsvalget i

Holmen menighet

Menighetsrådet skal bestå av 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Valgdag er 09.09.2019 kl. 09.00-21.00                      
Sted: din stemmekrets, se valgkortet.
 
Forhåndsstemming ved kirkene i Nye Asker:
På Askertun, Kirkelia 3, Asker, tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00 fra 13.08. til og med 05.09. og i 
Teglen, C.A. Johansens plass 1, Spikkestad, tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00 fra 13.08. til og med 
05.09.
Fra uke 35 på menighetskontoret i Holmen, Nesbruveien 55, Billingstad tirsdag-torsdag kl. 
10.00-14.00 fra 27.8. til og med 5.9. og
søndag 25.8. kl. 12.00-13.00 i kirken.
 
For spørsmål, ring tlf. 66 85 50 30/66 75 40 90. Se Kirkevalg.no
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Navn: Inger-Hilde Hillesund
Yrke: Daglig leder
Alder: 49 år
Bosted: Nesbru
Relevant erfaring:Tidligere søndagsskolelærer og styremedlem i Crossing (Ten Sing).

Satsingsområder:
Jeg er opptatt av å skape en åpen og inkluderende kirke for alle aldersgrupper, der alle 
kan føle seg hjemme. Videreutvikle gudstjenesten som bærebjelke og samlingspunkt, med 
rom for varierte former og uttrykk, der Guds ord står sentralt. Etablere arenaer for unge 
voksne/barnefamilier (vi står foran et generasjonsskifte). Kirken som en viktig aktør i 
lokalmiljøet (eks. eldreomsorg, flyktninger, skoler/barnehager, næringsliv etc.)

Navn: Kristen Askjem Tveter
Yrke: Bedriftsrådgiver
Alder: 55 år
Bosted: Billingstad
Relevant erfaring:Stifinnerleder og gruppeleder i Holmenspeiderne

Satsingsområder:
Ungdomsarbeid, Engasjement i lokalmiljøet, Inkluderende mangfold

Navn: Cathrine Haugen Kåsa
Yrke: Lærling i helsefag
Alder: 20 år
Bosted: Asker
Relevant erfaring:Ungdomsarbeid i samarbeid med konfirmanter (Medarbeider) og 
nåværende styreleder i Crossing (Ten Sing)

Satsingsområder:
Barne- og ungdomsarbeid i kirken

Navn: Maria Telle Aubert
Yrke: Hjemmeværende
Alder: 36 år
Bosted: Nesøya
Relevant erfaring:Dirigent småtroll holmen kirke og sanger i HMV holmen kirke.

Satsingsområder:
Jeg brenner for en raus og inkluderende kirke med rom for både tvil, sorg, sinne, glede og 
applaus. Er lidenskapelig opptatt av sang og musikk og glad for at dette har en stor plass i 
Holmen kirke. Jeg har tro på at musikk og kultur kan skape et møtepunkt i kirken for 
mange ulike mennesker. Jeg ønsker meg en kirke der alle har mulighet til å delta, og der 
de som ønsker det får plass til å være med, bidra og forme sin menighet.
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Navn: Olav Karstad Isachsen 
Yrke: Seniorrådgiver
Alder: 65 år
Bosted: Hvalstad
Relevant erfaring:Vararepr. Holmen menighetsråd og medlem i Sofienberg menighetsråd

Satsingsområder:
Økt bevissthet om miljøspørsmål og ungdomsarbeid i menigheten.

Navn: Lars Duvaland
Yrke: Avdelingsdirektør
Alder: 45 år
Bosted: Nesbru
Relevant erfaring:Speiderleder Holmen KM

Satsingsområder:
Jeg ønsker å bidra til å legge til rette for et vitalt barne- og ungdomsarbeid, som gjør 
Holmen kirke til et naturlig samlingspunkt i nærmiljøet. Åpenhet og inkludering av alle som 
vil bidra til innsats i Holmen kirke er også noe jeg er opptatt av.

Navn: Bjørn Harald Plyhn
Yrke: Pensjonist
Alder: 73 år
Bosted: Asker
Relevant erfaring:Medlem av menighetsrådet.

Satsingsområder:
Min viktigste prioritet er å arbeide for at kirken er åpen for alle og har et lavterskel tilbud til 
alle som søker kirken.

Navn: Cathrine Jensen 
Yrke: Sykepleier
Alder: 58 år
Bosted: Nesøya
Relevant erfaring:Speiderleder

Satsingsområder:
Med sine brede og solide tilbud til alle generasjoner har Holmen Kirke gjennom sine 
medarbeidere og ansatte en unik stilling i nærmiljøet. Jeg vil jobbe for at Holmen kirke 
fortsetter å være den åpne, rause og inkluderende kirken den er og har vært. Holmen 
Kirke har gitt meg så uendelig mye og har vært av stor betydning for at jeg har blitt den jeg 
har blitt, -det er en glede og en ære og kunne få gi tilbake.

Navn: Liene Dinvalde
Yrke: Barn- og ungdomsarbeider
Alder: 36 år
Bosted: Nesøya
Relevant erfaring:Lærer og aktivitetsansvarlig i den latviske skole i Oslo.

Satsingsområder:
Jeg er opptatt av familier og enkeltpersoner som viktige ressurser i vårt lokalsamfunn. I 
Holmen kirke er det plass for alle uansett språk, alder, nasjonalitet, familiestatus, 
funksjonsevne – alle vil kunne føle seg velkommen. Jeg vil gjerne dele min erfaring, og 
bruke den, for å bidra til å utvikle Holmen kirke til et møtested for alle i lokalmiljøet. 
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Navn: Marta Haugstad 
Yrke: Overlege ved Oslo universitetssykehus
Alder: 52 år
Bosted: Nesøya
Relevant erfaring:Styremedlem i Bergen kristelige studentlag. Søndagsskolelærer og
speiderleder i Holmen menighet. Startet opp og er fortsatt leder i KRIK Holmen ungdom 
(den sportslige delen av Holmen menighets ungdoms- og konfirmantarbeid).

Satsingsområder:
Inkluderende og mangfoldig ungdomsarbeid. Jobbe for å få større aldersspredning på 
gudstjenestene, bredde i form og musikalsk uttrykk. Trosopplæring, styrking av 
søndagsskolen. En menighet med lav terskel og stor takhøyde.

Navn: Astrid Heltne
Yrke: Seniorbibliotekar, Handelshøyskolen BI
Alder: 58 år
Bosted: Billingstad
Relevant erfaring:Søndagsskolelærer, hatt flere verv i lokal menighet i ungdomstiden og    
sunget i kirkekor i mange år og vært frivillig i Kirkens SOS. Er for tiden medlem i 
kommunikasjonsutvalget i Holmen kirke, 

Satsingsområder:
Jeg vil jobbe for at Holmen kirke blir en god møteplass i lokalsamfunnet og for at vi kan 
inspireres til å leve som gode medmennesker i hverdagen. Jeg har sett viktigheten av et 
godt barne- og ungdomsarbeid og av et aktivt musikkliv og vil jobbe for at dette 
videreføres i Holmen

Navn: Ingun Møgedal Brustugun
Yrke: Psykolog
Alder: 49 år
Bosted: Hvalstad
Relevant erfaring:Aktiv i barne- og ungdomsarbeid siden egen ungdomstid. Vokst opp i 
Asker.

Satsingsområder:
Fellesskap på tvers av generasjoner. Kirken i møte med ulike kulturer, med 
enkeltmennesker og med samfunn og miljø, globalt og lokalt.

Navn: Tor Helge Øvrevik
Yrke: Pensjonist
Alder: 72 år
Bosted: Billingstad
Relevant erfaring:Varamedlem Holmen menighetsråd, Y's men kasserer Holmen klubben,
Y's men president, Y's men kirketjener

Satsingsområder:
Korsang, barnesang og gudstjeneste

Hva gjør menighetsrådet?
I september er det kirkevalg og da skal det velges nytt menighetsråd. Menighetsrådet, sammen 
med frivillige og ansatte, 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.


