
Kandidater til menighetsrådet i Fyllingsdalen 
 

 

1. Kjell Eivind Frøysa, 1963  
Professor ved Høgskulen på Vestlandet. 

 

Tidligere 2 perioder i menighetsrådet (ikke inneværende), derav ca 3 år som leder. 

Søndagsskoleleder i ca. 20 år (har sluttet nå) 

Frivillig medarbeider i gudstjenestene. 

 

Opptatt av: Levende gudstjenester med økt deltagelse, barne- og ungdoms-arbeid. 

 

 

2. Marit Vaula Rasmussen, 1979 
Pedagogikkstudent og lærer. Har master i sosialantropologi og cand. mag. i samfunnsfag og 

humaniora. 

 

Mi tilknytning til kirka utover kirkegang, er som korsanger og tekstleser/klokker.  

 

Satsingsområder: Sang og kirkemusikk. Invitere ungdom/unge voksne til gudstjeneste og 

andre aktiviteter i kirka. Kirkas kontakt med lokalmiljøet. Gudstjenesteutforming. 

Innsamlingsaksjoner for å finansiere større prosjekter.   

 

 

3. Øystein Ellingsen, 1967 
Bussjåfør/Instruktør. 

 

Verv og satsingsområder: 

Menighetsrådsmedlem 2015-2019 

Opptatt av:  

- en kirke for alle 

- flere mennesker i kirken 

- gudstjenesten 

 

 

4. Mai-Linn Blålid Åhjem, 1992 
Masterstudent i pedagogikk ved NLA høgskolen. Bachelorgrad i kristendom og idrett og 

bachelorgrad i pedagogikk. Tidligere jobbet som lærer og spesialpedagog i barneskole og med 

leirarbeid i Acta Normisjon.  

 

Opptatt av  

- en tilgjengelig kirke med plass til alle 

- fellesskapsarenaer i menigheten  

- barnas plass i menigheten  

 

 

5. Judith Ludvigsen, 1934 
Pensjonist. Tidligere kontorfullmektig i Fyllingsdalen menighet. Har også vært bankansatt. 

 

Har vært med i Fyllingsdalen menighetsråd i flere perioder. Tekstleser/klokker. 

 

Opptatt av: 

- diakonalt arbeid 

- gudstjenestelivet og ellers alt innenfor kirken 

 



 

6. Geir Kenneth Thomassen, 1957 
Sjåfør i Tide Buss. 

 

Verv og satsingsområder: 

Varamedlem i menighetsrådet 2015-2019, kirkevert. 

Opptatt av:  

- å øke besøkstallet i kirken 

- besøkstjeneste 

- ungdomsarbeid 

 

 

7. Per Arne Reite, 1959 
Yrkesbakgrunn ingeniør. 

Har vært med i menighetsrådet flere perioder. Kirkevert. 

 

Opptatt av: 

- arbeidet med gudstjenesten 

- diakoni 

 

 

8. Torgeir Wiig, 1972 
Byggmester og takstmann. 

 
Verv og satsingsområder: 

Opptatt av å markedsføre kirken som et godt sted å være. 

 

9. Arne Vidar Taule, 1950 
Seniorkonsulent forsikring. Utdanning: Forsikrings-økonom. 

 

Satsingsområder: 

Flere kirkegjengere, godt fellesskap. 

 

 

10. Turid Holm, 1940  
Pensjonert operasjonssykepleier.  

 

Har vært varamedlem til menighetsrådet i to perioder. 

Opptatt av 

-stor takhøyde i kirken 

-inkludering og fellesskap 

 
 

Menighetsrådet i Fyllingsdalen sokn skal ha 6 valgte medlemmer (+ soknepresten) og 5 varamedlemmer.  

Valgstyret er det nå sittende menighetsrådet, med leder Håvard G. Frøysa. Saksbehandler for valg-relaterte 

saker mens administrasjonsleder Beate Husa har permisjon er kantor Liv Skoglund, ls839@kirken.no 

 

 


