
Menighetsrådsvalg i Berg 

 

9. september er valgdag, og i år er det også kirkevalg.  

Det skal velges nytt bispedømmeråd (disse sitter også i Kirkerådet), og vi skal velge 

nytt menighetsråd. Alle velges for 4 år. 
 

Hva gjør menighetsrådet? 

Berg menighetsråd er øverste organ i Berg menighet. De bestemmer hvordan kirka 

skal brukes, hvilken rolle Berg menighet skal ha i nærmiljøet og hvilke aktiviteter vi 

skal ha der. På hjemmesida http://kirken.no/Berg og facebooksida - Strinda og Berg 

menigheter - ser du hva som skjer i menigheten. 
 

Hvem har stemmerett ved menighetsrådsvalg? 

Medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i menigheten der de bor. Religiøs 

myndighetsalder er 15 år, og det året du fyller 15 kan du stemme. Du skal tidligere ha 

fått stemmeseddel i posten. Dersom du ikke har fått den, kan du ta kontakt med oss på 

kontoret: post.strinda@kirken.trondheim.no / 994 36 000. 
 

Hvor foregår kirkevalget? 

Kirkevalget skjer i et lokale nær det vanlige valglokalet. For de fleste i Berg menighet 

vil det si Blussuvoll skole. 

Forhåndsvalg: hvis du ikke kan komme på valgdagen, kan du stemme på kontoret, 

Brøsetveien 168, 2. etasje, mandag – torsdag kl 10.00 – 14.00 f.o.m 12.august 

I kirka blir det forhåndsstemming etter gudstjenesten 25.august. Husk legitimasjon! 
 

Hvordan stemmer jeg? 

Kandidatene er presentert under. Hvis du ikke gjør endringer, kommer alle disse inn i 

menighetsrådet, de 6 øverste som faste medlemmer, de 5 nederste som 

varamedlemmer. Ta med stemmeseddel og legitimasjon til valglokalet. Stemmesedler 

finns i lokalet og du får beskjed om hva du skal (og kan) gjøre der. 
 

Bruk stemmeretten din, -  

Lykke til med valget! 

http://kirken.no/Berg
mailto:post.strinda@kirken.trondheim.no


Presentasjon av kandidatene i Berg menighet 
 

Erik Skarrud, 52 år 
Jeg er gift og har tre barn.  

Er spesialrådgiver i NRK med ansvar for Kringkastingsrådet og 

Innsamlingsrådet (TV-aksjonen). Interessert i friluftsliv.  

Jeg har ingen områder jeg vil jobbe spesielt for i menighetsrådet, 

men både ungdomsarbeid og det diakonale arbeidet er interessant. 

Jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg bidrar også gjerne til 

gudstjenestene.  

 

 
 

Lisbeth Juul Helliksen, 66 år 
Bodd i Trondheim stort sett hele livet, det meste av tiden i 

nærmiljøet til Berg kirke.  

Jeg er gift og har 3 barn og 2 barnebarn. 

Jeg er utdannet førskolelærer og har vært som styrer i Frydenberg 

og Berg barnehage i mange år før jeg i år ble pensjonist. 

Både i jobbsammenheng og privat har jeg opplevd verdien i å ha 

en lokal menighet som er inkluderende og synlig i nærmiljøet. Jeg 

vil gjerne bidra til å videreutvikle og støtte det engasjementet og 

den innsatsen som allerede finns i Berg kirke, og væree med å 

utvikle gode møteplasser og aktiviteter hvor det er rom for alle, og   

hvor vi kan møte ulike behov og ønsker om tilhørighet. 

 
 

Trude Hogstad Welde, 47 år 
Jeg er gift med Joar Welde, og vi har 3 barn på 22, 18 og 7 år.  

Har bachelor i økonomi med erfaring fra bl.a. reklame- og 

finansbransjen. I dag jobber jeg som markedsrådgiver i Lukas 

Stiftelsen. Jeg trives aller best når jeg får bruke tiden min sammen 

med familie og venner. Frivillig arbeid er også høyt prioritert.  

Jeg stiller til gjenvalg etter 4 år i menighetsrådet fordi jeg 

fremdeles ønsker å engasjere meg i Berg menighet sitt lokale 

arbeid, og da spesielt rettet mot barn og unge. Samtidig som jeg 

tenker at det også er viktig å fokusere på og ta innover oss de 

endringer kirken står overfor nå og i tiden som kommer.  

 

 

 

Enghild Kristine Steinkjer, 22 år 
Jeg studerer marinbiologi ved NTNU og begynner med master høsten 

2019. Jeg har vært med i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten i 

mange år, blant annet i ungdomsgruppa Amistad. Jeg har også vært 

engasjert i julemessa. Nå har jeg i mange år vært kirketjener i Berg 

kirke. 

 

 



Håvard Østgård Jenshus, 43 år 
Jeg Jeg er utdanna innen IT og jobber hos Gintel AS 

(Telenorbygget) IT-teknisk support.  

Interessene mine er orientering, turer, film og musikk.  

Jeg er ydmyk for oppgaven å sitte i menighetsrådet. Det hadde 

vært fint å kunne nå ut til folk, og gjøre kirka relevant for 

innbyggerne. 

 

 

 

 

Einar Værnes, 66 år 
Jeg er født og oppvokst på Melhus. Er gift med Margaret, vi har to 

barn og flere barnebarn. 

Jeg er utdannet ved NTH og har jobbet i mange år i SINTEF. Nå 

er jeg ansatt på NTNU, men blir snart pensjonist. 

• På fritida er jeg aktivt med i Norsk Botanisk Forening, hvor jeg 

er med og arrangerer ekskursjoner og turer. Jeg synger også i kor 

(Kantoriet). Jeg har tidligere vært engasjert iBarne/ungdomsklubb 

på Melhus og i Strinda, voksenleder for Gimse Kristelige 

Skolelag, speiderleder i Strinda KFUK-KFUM. Det er noe jeg kan 

tenke meg å jobbe mer med gjennom menighetsrådet. 

 

 

 

 

Solbjørg Mevatne, 62 år 
Jeg er født i Rissa, men har bodd i Trondheim siden 1977. 

Utdannet hjelpepleier. De siste 10 årene jobbet jeg som aktivitør 

på Øya Helsehus, nå har jeg nettopp blitt pensjonist. 

Jeg er gift og har 3 barn og 1 barnebarn. 

På fritiden har jeg tidligere drevet Moholt søndagskole i 11 år, 

familiemusikk noen år  

og Strindakoret i 14 år. I menighetsrådet er jeg spesielt opptatt av 

det diakonale, og kanskje komme med ideer som kan gjøre 

gudstjenestelivet mer interessesant for flere og ikke for kjedelig? 

 

 

 

Toril Johanne Knutshaug, 51 år 
Oppvokst på Hitra og flyttet til Trondheim for videre utdanning, - 

etterhvert sykepleierutdanning. Nå jobber jeg som 

universitetslektor på sykepleierutdanninga i Trondheim.  

Jeg har to voksne døtre og ett barnebarn.  

Allsidige fritidsinteresser, både skigåing, fiske og håndarbeid. 

Har sittet i menighetsrådet tidligere. De siste årene har jeg hatt 

ansvar for å koordinere Middag i Kirka første torsdag i hver 

måned. Er opptatt av at kirka skal være et sted som folk i 

nærområdet skal oppsøke, både barn, unge, voksne og eldre. 

Terskelen skal være lav, - alle skal føle seg velkommen. 



Arne Hagen, 76 år 
Jeg vokste på Raufoss. Som 17-åring begynte jeg på 

Luftforsvarets flygeskole på Værnes, og så utdannet jeg meg til 

flynavigatør i Canada. 

Jeg er gift med Judit Borgny og har 3 sønner og 9 barnebarn. 

Min karriere i Forsvaret fikk en brå stopp da jeg i 1997 fikk 

hjerneslag. Etter god opptrening kunne jeg gå og fungere godt. 

Jeg engasjerte meg i arbeidet for å forhindre hjerneslag og å 

hjelpe dem som har vært uheldig å få slag og deres pårørende. 

Mitt andre engasjement er menighetsarbeidet. Jeg har vært aktiv 

i menighetsarbeidet i Eidsvoll i mange år, sittet i menighetsrådet 

flere perioder og vært leder av Fellesrådet.  

Jeg er opptatt av et godt tilbud til barn og ungdom samt gode gudstjenester. Det må også være 

et tilbud til voksne som ønsker å lære mer om bibelen. Det må være sånn at du har lyst til å 

gå; ikke bare alvor, men hyggelige og givende sammenkomster. 

 

 

 

Kristian Abrahamsen, 22 år 
Jeg jobber for tiden som elektriker for Carleif Elektro AS men har 

bestemt meg for å ta ett år på bibelskole fra og med høsten 2019, 

noen som vil kreve ett års permisjon fra menighetsrådet.  

Jeg bor med foreldrene mine og har ei yngre søster, og jeg liker å 

bruke tid i menighet, klatring, sang og ballsport.  

I menighetsrådet vil jeg legge vekt på ungdomsarbeidet som ligger 

meg på hjertet, men jeg har etter 4 år i menighetsrådet funnet ut at 

de aller fleste sakene engasjere meg til å bidra med det jeg kan. 

 

 

 

 

Harald Buhaug, 78 år 
Jeg vokste opp i Stadsbygd og Snertingdal, tok artium på Gjøvik 

og er utdannet ved NTH. Har vært tilknyttet SINTEF og 

NTH/NTNU det meste av mitt yrkesaktive liv.  

Jeg er gift med Gerd og vi har tre barn og seks barnebarn. Vi har 

vært engasjert i Berg menighet på forskjellig vis gjennom mange 

år. Vi er glade og takknemlige for alt det gode arbeidet som blir 

utført i menigheten. Her vil jeg fremheve to områder som jeg er 

særlig opptatt av: først gudstjenesten, fellesskapet om Ordet og 

sakramentet, den er menighetens åndedrett. Måtte stadig fler 

finne veien til Berg kirke på søndager og få del i dette 

fellesskapet. Dernest vårt engasjement i Ecuador; vår vennskaps-

menighet Christo Vive og Tamboskolen, hvor indianerbarn blir møtt med respekt og omsorg 

og får undervisning på sitt eget morsmål. Vår støtte til dem er en viktig del av menighetens 

arbeid.    
 

 
 

 

 
 


