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Valg til Strindheim menighetsråd 2019 

 

 



Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 

2019 – 2023 i den rekkefølgen forslagsstillerne til lista har rangert 

dem. Du kan ikke stryke kandidater, men du kan gi 

tilleggsstemme til tre personer. Du kan også gi personstemme til 

inntil tre andre valgbare personer i soknet.  Rådet skal egentlig 

bestå av fire medlemmer og fem varamedlemmer. Dessverre 

hadde vi ikke nok kandidater til å fylle lista. 
 

De kandidatene vi har, har oppgitt følgende om seg selv: 

1. Yrke/stilling/utdanning 

2. Kirkelige verv 

3. Andre verv 

4. Viktige menighetssaker/satsningsområder 

 
 

Harald Holm, 72 år  
1. Pensjonert elektronikkingeniør. 

2. Ingen. 

3. Tillitsvalgt Valentinlyst BL. 

4. Kirken skal være folkelig og favne 

alle, både personlig kristne og de som 

føler at kirken gir dem ro og mening 

med livet. 

 

 

Liv Elin Sandnes, 50 år 
1. Kontorsjef på Institutt for Psykologi ved NTNU. Mastergrad i 

ledelse fra Handelshøyskolen i 

København 

2. Ingen. 

3. Ingen. 

4. Mitt viktigste bidrag vil være å bidra til 

å skaffe større ressurser til aktiviteter for 

barn og ungdom. Jeg mener at barna er 

fremtiden, både i et stort perspektiv, og 

også i Strindheim menighet. Ulike akti- 
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viteter slik som kor, teatergruppe, friluftsgruppe, ungdomsklubb 

m.m. vil være viktige arenaer for å rekruttere og beholde den 

yngre generasjon. I tillegg kommer konfirmasjonsarbeid der jeg 

mener menigheten gjør en flott innsats allerede. 

Et annet satsningsområde vil være å bidra til at kirken skal være 

et sted alle kan komme med sine tanker og bekymringer. Tilbud 

om samtale, både i gruppe, men også individuelt mener jeg vil 

være viktig for mange i menigheten. 

Arbeidet med samarbeid over menighetsgrensene, som kirkelige 

handlinger og gudstjenester, tror jeg er et område menighet og 

menighetsråd vil ha som et viktig satsningsområde fremover. 

 

Frode Arntsen, 60 år 
1.  Avdelingsdirektør 

2.  Medlem i gudstjenesteutvalg og  med-

hjelper på gudstjenester i Strindheim kirke. 

3.  Ingen. 

4.  Kirken/Menigheten må ha en åpen og 

inkluderende holdning og virksomhet som 

legger grunnlag for at Strindheim kirke oppleves 

som en verdifull del av lokalsamfunnet. 

Menigheten må utvide samarbeidet med 

omkringliggende menigheter. 

 

 

Frithjof Lyng-Nielsen, 66 år 
1. Salgskonsulent i Freia i 40 år, nå pensjonist. 

2. Sang i Strindakoret i flere år. Har bistått i 

Strinda kirke mange julaftener med kollekt og 

utdeling av salmer og prekentekstbrosjyre. 

3. Ingen. 

4. Viktig å ta vare på kirkelige verdier i bydelen, 

gjøre det attraktivt å være eldre i bydelen. Legge til rette for ei 

attraktiv kirke og omsorg. 

 

 



Valget foregår 
Mandag 9. september kl.09.00-21.00: 
* Strindheim skole for de som tilhører Strindheim valgkrets 

* Charlottenlundhallen for de som tilhører Charlottenlund   

valgkrets 

* Eberg skole for de som tilhører Eberg valgkrets 

* Rosenborg skole for de som tilhører Bakklandet valgkrets 

* Lademoen bydelshus for de som tilhører Lademoen 

valgkrets 

 

Forhåndsstemming 

Forhåndsstemming for Strindheim menighet foregår i perioden 

12.08.-06.09.  

Forhåndsstemming for andre menigheter foregår i perioden 

12.08.-02.09. 

 

Her kan du stemme: 

Strinda og Berg kirkekontor, Brøsetvn.168, 2. etg.: 

Mandag - torsdag kl.10 – 14 

Strindheim kirke, Bromstadbuen 34: 

Fredager kl.10-12 og søndag 18.08. og 25.08. kl.12.15-13.00 

Kirkelig fellesråd i Trondheim, Munkegt.6: 

Mandag – fredag kl.10 – 14 

 

Stemmerett 
Alle som er medlemmer i Den Norske Kirke født i 2004 

eller før, har stemmerett ved kirkevalget. Bruk retten din!  

 
Dersom noe er uklart, ta kontakt med sentralbordet, tlf. 994 36 000 eller 

Strindheim menighetskontor, tlf.469 15 448.  
 

 


