
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentasjon av kandidater til 
menighetsrådsvalget i  

Vardåsen menighet 

 
Vardåsen menighetsråd skal bestå av 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. 

Hva gjør menighetsrådet? 
I september er det kirkevalg, og da skal det velges nytt menighetsråd. Menighetsrådet legger sammen med 
staben til rette for at kirken skal være et godt sted å komme til, uansett hvem du er og hvor i livet du er. Rådet 
har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og 
unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet. 
 
Du kan stemme: 
Dato:                            9.september kl. 9.00-21.00 
Sted:                            Borgen ungdomsskole 
Forhåndsstemming:    12.agust-22.august, Askertun, Kirkelia 3, Tirsdag-torsdag kl.10.00 og 14.00, 
                                    27.august til 6.september, Vardåsen kirke, Vardefaret 40, Tirsdag-torsdag kl.10.00-14.00 



Presentasjon av kandidater til 
Menighetsrådsvalget i Vardåsen menighet 

  

 

Presentasjon av kandidater til 

menighetsrådsvalget i Vardåsen menighet 
  

  

 

Navn: Anne Markegård Øya 

Yrke: Kontorleder Alder: 38 år Bosted: Engelsrud 

      

Relevant 
erfaring: 

Bachelor økonomi og adm, Musikk og kristendom grunnfag. Vardåsen menighetsråd, 
Trosopplæringsutvalg, gudstjenesteutvalg, lovsangsleder for Pust. Leder på myldredag. 

Satsings- 
områder: 

Småbarnsfamilier, Frivillig engasjement, Utvikling av aktiviteter i Under, Givertjeneste 
Kirken skal være relevant i menneskers dagligliv, være et sted der folk kan høre hjemme 
med hele livene sine. Legge til rette for mer frivillighet og utvikle aktivt miljø for barnefamilier. 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

Navn: Nils Inge Haus 

Yrke: IKT-medarbeider Alder: 65 år Bosted: Engelsrud 

Relevant 
erfaring: 

Sivilingeniør NTNU, Vardåsen menighetsråd, Asker kirkelige fellesråd 

Satsings- 
områder: 

Ta vare på det gode og sanne. Skape tilhørighet til Vardåsen. Spre livsglede og vise omsorg. 
Bygge Fellesskap i menigheten.  
Kirken som selvstendig enhet må tenke nytt og økonomisk helt fra toppen. Kirkemøtet, 
Kirkeråd, Bispedømmeråd må alle redusere sine utgifter til administrasjon og en topptung 
administrasjon. Det er i soknene, menighetene, det viktige arbeidet skjer. Det blir enda 
viktigere med et nært samarbeid med kommunen og lokale organer. 
Jeg ønsker å bidra der det trengs med mine erfaringer og evner. Vardåsen menighet skal 
være et godt sted å høre til. Nytt orgel og underetasje gir mange muligheter. 

 

  

 

Navn: Åshild Solgaard 

Yrke: Prosjektkonsulent Alder: 45 år Bosted: Borgen 

Relevant 
erfaring: 

Master internasjonalt arbeid, Gudstjenesteutvalg, KUI – Kirkens Nord-sør informasjon, 
Medlem Digni, Styreleder FIAN 

Satsings- 
områder: 

Diakoni med spesielt fokus på det flerkulturelle arbeidet. Integrering av sårbare grupper i 
menighetslivet. Gudstjenestelivet. 
Stolt av å tilhøre Vardåsen menighet og ønsker å være med i arbeidet for at den fortsetter å 
ha tilbud til ulike grupper der alle er velkommen uavhengig av tro og ståsted. Har jobbet med 
prosjekt innenfor feltet internasjonal diakoni og tar med erfaringer derfra inn i arbeidet i 
menighetsrådet. 

 

  

 

Navn: Kristian Abelsen 

Yrke: Universitetslektor Alder: 46 år Bosted: Drengsrud 

Relevant 
erfaring: 

Befalsutdanning, Cand.scient idrettsvitenskap, Grunnfag kristendom. Speiderleder, 
skoleutviklingsutvalg Norges kristelige folkehøgskolelag, Substans - Areopagos 

Satsings- 
områder: 

Kirken er kristent fellesskap på tvers av kulturell, sosioøkonomiske forhold, alder og 
interesser som lever og pulserer i bevegelse. Det er en evig oppgave å bidra til denne 
bevegelsen. Kirken må sette miljøutfordringen høyere på dagsorden som en ledende aktør.  
Som ny i området håper jeg mitt blikk "utenfra" kan bidra med noen nye spørsmål, 
perspektiver og løsninger. Har alltid vært engasjert i arbeid med barn og unge og 
pedagogikk. Ønsker å bidra i menighetens "grønne" arbeid. 
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Navn: Mari Elise Smebye 

Yrke: Lærerstudent og frivillig Alder: 36 år Bosted: Borgen 

Relevant 
erfaring: 

Vardåsen menighetsråd, Knøttesang, Familiespeider, Orgelutvalg. Diakonimedarbeider 

Satsings- 
områder: 

Barna i kirka. Musikk i kirka. Plass til alle i kirka. 

 

  

 

Navn: Roar Nydal 

Yrke: Overlege Alder: 61 år Bosted: Dikemark 

Relevant 
erfaring: 

Medisin og psykiatri. Vardåsen menighetsråd, Leder CLUB 3 – studentarbeid NKUF, 
Kristelig medisinerkrets, Etikkutvalget kristelig legeforening, Langrennsgruppa i Asker og 
Njård 

Satsings- 
områder: 

Godt barne- og ungdomsarbeid, Godt gudstjenestetilbud, Hjelp til vanskeligstilte 

 

  

 

Navn: Hege Norset Blichfeldt 

Yrke: Seniorkonsulent Alder:  53 år Bosted: Oppsjø 

Relevant 
erfaring: 

Seniorkonsulent NAV Kontaktsenter, Vardåsen menighetsråd, KAU Askerkirken, Asker 
kirkelige fellesråd, Orgelutvalget 

Satsings- 
områder: 

Mangfold, inkludering, påse at kirkens tradisjonelle særpreg og god kirkemusikk beholdes. 
Være med å få påvirke av den flotte menigheten vår. Opptatt av at vi alle bygger 
menigheten i fellesskap. Være lyttende, forsøke å bidra til gode løsninger.  
Nytt kirkeorgel har lenge vært min hjertesak. Måtte vi bruke det samlende, til unike, 
inspirerende musikkopplevelser og god tjeneste for Gud. Orgelet forteller oss et budskap. 

 

  

 

Navn: Heming Olsen-Bergem 

Yrke: Oralkirurg Alder: 50 år Bosted: Engelsrud 

Relevant 
erfaring: 

1.amanuensis UIO, Hovedstyremedlem Den norske Tannlegeforening, leder Norsk forening 
for oral kirurgi og oral medisin, leder Vardåsen menighetsråd tidligere periode 

Satsings- 
områder: 

Ungdom og unge voksne, Fellesskap på tvers av aldersgrupper, Gudstjenesten som sentral 
aktivitet, Deltakelse i nærmiljøet. 
Etter en god periode i menighetsrådet tidligere fått ny lyst og giv til å bidrag igjen. Tilbudet i 
Vardåsen skal videreføres. Mer samarbeid mellom kirkene og mer målrettet for å fange opp 
den store aldersgruppen 18-60 år som i liten grad har aktiviteter i kirka. Opptatt av å finne 
balanse slik at alle aldersgrupper i størst mulig grad kan finne noe felles i kirka vår. 

 

  

 

Navn: Ole Edvard Wold-Reitan 

Yrke: Ass.sekretariatsleder Alder: 53 år Bosted: Borgen 

Relevant 
erfaring: 

Ass. sekretariatsleder Det Kongelige Hoff, Leder for TV-aksjonen, Daglig leder for Kirkelig 
Kulturverksted, Executive Master of Management - BI, Juss, Daglig leder Oslo Gospel Choir, 
Leder for Oslo bispedømmes «Kirkens misjon og nærværsformer» - «Gud i 
storbyprosjektet», Styreleder for Oslo bispedømmes festival «OsloHimmel» 

Satsings- 
områder: 

Kirken og vår menighet skal oppleves åpen og inkluderende for alle. Ønsker å være med på 
å utvikle tilbudet så barn og unge kan oppleve menigheten som et godt og naturlig sted å 
være gjennom hele oppveksten. Være med på å utvikle Vardåsen kirke til å være en 
kulturkirke med konserter og gode kulturopplevelser. 
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Navn: Irene Wenaas Holte 

Yrke: Pensjonist Alder: 74 år Bosted: Borgen 

Relevant 
erfaring: 

Prest i Den norske kirke og Kirkens nødhjelp, Diverse utvalg relatert til kirkelig diakoni og 
opplæring, Vardåsen menighetsråd 

Satsings- 
områder: 

Inkludering av unge og unge voksne, Støtte og styrke gudstjenestelivet i menigheten, Støtte 
og øke Kirkens miljøengasjement. 
Har både i kirken og Kirkens nødhjelp arbeidet med likestilling mellom kvinner og menn og 
kamp mot kjønnsbasert vold med en særlig vekt på religiøse sammenhenger. Dette er 
relevant i alle sammenhenger, men med ulik vektlegging. Likestilling og likeverd i teori og 
praksis er for meg en del av evangeliet. 

 

  

 

Navn: Sondre Frey 

Yrke: Student Alder: 19 år Bosted: Borgen 

Relevant 
erfaring: 

Barne- og ungdomsfaget, Rosenvilde videregående skole 

Satsings- 
områder: 

Gjøre kirken velkommen til de som kommer tilbake til troen, Satse mer på aldersgruppe 18-
26 år. 
En av de viktigste utfordringene som kirken har i de kommende år er den store andelen av 
folk som melder seg ut av kirken. Har lyst til å bidra på de områdene hvor mitt perspektiv 
som en ung mann er relevant. Diverse problemstillinger som har med ungdom å gjøre. 

 

  
 
 
 
 

 

Navn: Signy Gautefall 

Yrke: Spesialrådgiver Alder: 56 år Bosted: Borgen 

Relevant 
erfaring: 

Samfunnsøkonom/spesialrådgiver Oslo kommune, Tillitsvalgt, Leder/medlem FAU 

Satsings- 
områder: 

Ønsker at kirkerommet skal oppleves å være for alle, også de som ikke har erfaring med 
kirken. Det er viktig at Vardåsen kirke er en synlig og natyrlig del av lokalmiljøet og at det er 
rom for det mangfoldet av mennesker som befinner seg her. Menighetens visjon er «Lav 
terskel – tydelig profil» og et godt mål å skape åpne rom og gode fellesskap. Bodd på 
Borgen i 24 år. Kirken med våre kristne og humanistiske verdier har en viktig funksjon i vårt 
lokalmiljø. 

 

 

Navn: Aud Magelssen Stønjum 

Yrke: Pensjonist Alder: 72 år Bosted: Borgen 

Relevant 
erfaring: 

Lærer og undervisningsinspektør, sjømannsprestekone ved tre sjømannskirker i USA og 
Karibien, adjunkt, Kristendom og engelsk grunnfag, Leder ungdomsklubb, 
søndagsskolelærer, speiderleder, medliturg, kirkesjåfør, Asker menighetsråd, diakoniutvalg 

Satsings- 
områder: 

Øke fremmøte til åpne, inkluderende gudstjenester, smågrupper og nettverk, trosopplæring 
for alle aldre, bredt barne- og ungdomsarbeid. Være en tydelig, åpen og bekjennende kirke. 
Videreføre kirsten tro til neste generasjon. Være tydelig, åpen, bekjennende kirke med klar 
Jesusforkynnelse og diakonalt grunnsyn. Bruke erfaringer fra langt, aktivt liv med 
menighetsbygging i Norge og utlandet. Utfordre og motivere til frivillig innsats. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Du inviteres gjennom kirkevalget til å være med på å skape fremtidens kirke 
ved å gi din stemme! 
 
Stemmerett til Kirkevalget har medlemmer av Den norske kirke fra det året de 
fyller 15 år. 
 
Mer informasjon om kirkevalget 2019 finner du på kirkevalget.no 

 


