Presentasjon av kandidater til valgene i Det Norske Baptistsamfunn 2017
Hovedstyret
Magnar Mæland, 49 år, Ålgård. Ålgård Baptistmenighet.
Kandidat til medlem og leder i Hovedstyret.
Yrke og stilling: Utdannet pastor ved Baptistenes Teologiske Seminar, for tiden pastor i Ålgård
Baptistmenighet i tillegg til å være gårdbruker.
DNB lokalt/nasjonalt: Har vært pastor i Andenes og Stavanger baptistmenigheter, daglig leder i
NBUF/Ung Baptist og generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn. Har hatt flere styreverv bl.a i
Nord-Norges Distrikt og predikantforeningen Adelfia, og medlem av nettverk for menighetsplanting i DNB. Er godkjent
veileder i Naturlig Menighetsutvikling.
Annet: Har vært medlem og leder i en rekke nasjonale felleskristne styrer og råd, også fire år som medlem av
kommunestyret i Gjesdal for KrF.
Jytte Sonne Juliussen, 63 år, Lillehammer, Lillehammer baptistmenighet.
Kandidat til medlem av hovedstyret.
Yrke og stilling: Sykepleier. Ansatt i Hjemmesykepleien i Lillehammer Kommune.
DNB lokalt/nasjonalt: Menighetsrådet i Lillehammer Baptistmenighet 2000 - 2008 og 2011 - 2015.
Leder i Barneklubb, kor og Juba 1990 - d.d.
Annet: Medlem av Lillehammer Kommunestyre 2003 - d.d. Medlem av Oppland Fylkesting 2015 - d.d.
Jon Vestøl, 61 år, Kragerø, Kragerø Baptistmenighet.
Kandidat til Hovedstyret.
Yrke og stilling: Optiker/optometrist.
DNB lokalt/nasjonalt: Har vært leder for Kragerø Baptistmenighet ca. 10 år. Er nå forstander for
samme menighet. Har vært misjonær i Kongo nesten 8 år. Var i hovedstyret også fra ca. 93 til 98. Er
aktiv i Kirkens Bymisjon i Kragerø, har vært leder der i mange år, nå vara i styret.
Annet: Var nestleder i Synsforum i 4 år. Har vært styremedlem og styreleder i lokalradioen Hallo Kragerø.
Lillian Klungrehaug Thorsen 66 år, Vedvågen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet.
Kandidat: 1. vara til Hovedstyret.
Yrke/stilling: Er utdannet førskolelærer/spes.-lærer. Jobber nå som sekretær ved Kopervik skole.
DNB lokalt/nasjonalt: Har vært med i lederskapet i menigheten, leder for søndagsskole og
husgrupper/bibelgrupper. Jobbet 5 år i Honningsvåg med alt fra barnearbeid til møter for
befolkningen m.m. Har hatt styreverv i VBU, vestlandske distrikt og i styret for Holtekilen i to
perioder, samt varamedlem i Hovedstyret.

Olav Berg, 58 år, Vestre Gausdal, Lillehammer baptistmenighet.
Kandidat: 2. vara til Hovedstyret.
Yrke og stilling: Gårdbruker, driver gårdsbruk i Vestre Gausdal.
DNB lokalt/nasjonalt: Medlem av menighetsrådet i Lillehammer baptistmenighet. Vært med i
valgkomiteen DNB.
Annet: Har hatt flere verv i landbruket. Vært leder i Bondelaget lokalt, medlem i styret for Tine lokalt og i
skogeierlaget. Vært aktiv i politikken i kommunen. Siste verv var 8 år som tillitsvalgt i Nortura.
Camilla Oseland er 35 år, Ålgård, medlem av Ålgård Baptistmenighet.
Kandidat: 3. vara til Hovedstyret.
Yrke/stilling: Lærer med erfaring fra Ålgård skole.
DNB lokalt/nasjonalt: Er medarbeider i Ålgård baptistkirke. Har vokst opp i menigheten og har vært
leder og medlem av forskjellige komiteer siden 12-års alderen. Hun har bodd både sør og nord i landet. For tiden
ansatt 40% stilling i Ålgård Baptistmenighet, hvor hun organiserer familiegudstjenestene, er mentor for
ungdomsledere, koordinerer bibelgruppene og trener gruppeledere. Hun har vært ett år vara til Hovedstyret i DNB.

Faste Fonds
Arild Harvik, 72 år, Drammen, Drammen Baptistmenighet.
Kandidat til styret for Faste Fonds.
Yrke og stilling: Pensjonist. Utdannet siv. øk.
DNB lokalt/nasjonalt: Kasserer i Drammen Baptistmenighet. Tidligere ansatt som kontorleder i DNB
og styreleder i European Baptist Mission International
Koll Kyllingstad 60 år, Sandnes, medlem i Ålgård Baptistmenighet.
Kandidat: Vara til styret for Faste Fonds.
Yrke/stilling: Har studert økonomi og administrasjon ved Rogaland Distriktshøgskole. Har hatt
stilling som kontorleder og økonomisjef 25 år i Coop Sørvest/Coop Økonomi.
Er bussjåfør og reisekonsulent hos Sverre Haga A/S.
DNB lokalt/nasjonalt: Lang fartstid i lokalt menighetsarbeid som ungdomsleder, menighetskorleder, organist/pianist,
menighetsrådsmedlem, økonomiutvalg m.v. Har hatt flere verv i DNB sentralt, er for tiden medlem av styret i Faste
Fonds – siden 2013. Har også vært varamedlem og medlem av hovedstyret i til sammen 10 år.
Annet: Har adm.-oppgaver og fører regnskapene ved Grubeli Rehabiliteringssenter.

Kontrollutvalget
Bernt Hansen, 58 år, Sommarøy. Sommarøy baptistmenighet.
Kandidat til Kontrollutvalget.
Yrke og stilling: Bedriftsleder, markedsøkonom, daglig leder i Lerøy Sommarøy AS
DNB lokalt/nasjonalt: Flere styreverv, revisor i den lokale menighet, Faste fonds i DNB.

Baptistenes Høyskoleråd
Mathias H. Eidberg, Bærum. Bærum Baptistmenighet.
Kandidat til Baptistenes Høyskoleråd.
Yrke og stilling: Cand.philol. (hovedfag i kristendomskunnskap) fra Det teologiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, jobber nå som kommunikasjonsansvarlig ved samme fakultet
DNB lokalt/nasjonalt: Tidligere: ungdomsleder og menighetsrådsmedlem i Bærum Baptistmenighet,
styret for Østlandets Baptistungdom, styret for Baptistenes Teologiske Seminar, vara i Hovedstyret.
Nå: Medlem av Høgskolerådet, styret for Høgskolen for Ledelse og Teologi, Baptistenes Teologiske Samtaleforum.
Annet: Ansattrepresentant i fakultetsstyret for Det teologiske fakultet, UiO.
Per Øvergaard 66 år, Drøbak, medlem av - Oslo 1. Baptistmenighet.
Kandidat til styremedlem og styreleder i Baptistenes Høyskoleråd.
Yrke/stilling: Pensjonert rektor, har 40 års ledererfaring og videreutdanning av lærere, har vært
rektor og grunnskolesjef.
DNB lokalt og nasjonalt: Har vært leder for menighetsrådet i Oslo 1. Baptistmenighet, landsleder i
NBUF, medlem og HS-leder i DNB, div. komiteer og utvalg i Det Norske Baptistsamfunn, For tiden 2.
vara til HS. Har også vært styreleder i Norges Frikirkeråd. Har også vært med i arbeidsgruppen som
har ført samtaler med Filadelfia Oslo, om samarbeidet i HLT.
Svein Arild Pihlstrøm 71 år, Oslo, medlem av Bærum Baptistmenighet.
Kandidat: Vara til Baptistenes Høyskoleråd.
Se presentasjon under Baptistenes Eiendomsdrift.

Inger Lise Salvessen 29 år, Ålgård, Ålgård Baptistmenighet.
Kandidat: Vara til Baptistenes Høyskoleråd.
Yrke/stilling: Pastor med hovedansvar for ungdomsarbeid, Ålgård Baptistmenighet (50%)
Butikkmedarbeider, Kitch'n Ålgård (50%)
DNB: Medlem av Ung baptist sin arbeidsgruppe som jobber med fokus på studentarbeid.
Er vara i Baptistenes Høyskoleråd.

Valgkomite
Harald Dønnestad, 48 år, Skien. Skien baptistmenighet
Kandidat: Valgkomiteen.
Yrke og stilling: Lærer. Undervisningsinspektør ved Voksenopplæringen i Skien
DNB lokalt/nasjonalt: Menighetsleder i Skien baptistmenighet.
Annet: Engasjert langrennspappa i Team Telemark
Svanhild Gaasvær, 67 år, Vikna Baptistmenighet
Kandidat til Valgkomiteen.
Yrke og stilling: Hjelpepleier, pensjonist.
DNB lokalt/nasjonalt: Viseforstander i Vikna Baptistmenighet, tidligere HS medlem.

Jøran Oseland, 50 år, Sandnes, Sandnes BaptistmenighetKandidat til Valgkomiteen
Yrke og stilling: Teknisk ansvarlig og nestleder i Rogaland Arboret.
DNB lokalt/nasjonalt: Erfaring fra valgkomite i egen menighet i flere omganger Verv/oppgaver og
ansvar i både lokalt/regionalt og nasjonalt nivå innen DNB. Medlem i eldsteråd, cellegruppeleder,
møteleder samt reserve-taler Verv/oppgaver og ansvar i annen sammenheng.
Hilde Mikalsen, 39 år, Oslo 1 Baptistmenighet.
Kandidat: Valgkomiteen.
Yrke og stilling: Er utdannet barnevernspedagog og jobber som seniorrådgiver i
Utlendingsdirektoratet.
DNB lokalt/nasjonalt: Har vært leder av ungdomsarbeid og menighetsråd i Oslo 1.
Baptistmenighet, og bidrar nå med forskjellige oppgaver. Har også vært ansatt i NBUF og bibelskolen Innovation.
Gunnar Jan Eines, 70 år, Raufoss Baptistmenighet.
Kandidat: Medlem og leder av Valgkomiteen.
Yrke/stilling: Pastor/misjonær, utdannet ved Baptistenes Teol. Seminar. Har i mange år vært
medlem og leder av menighetsrådet i Raufoss Baptistmenighet og i perioder også fungert som
interims-forstander.
DNB sentralt: Har mange års erfaring som misjonærer i Kongo. I de senere år har det blitt flere
turer til Kongo som konsulent vedr. vårt arbeid der. Nå pensjonist.
Annet: Er for tiden med i kommunestyret i Vestre-Toten. Innvalgt som representant for Kristelig Folkeparti.

Solfrid Dåsvand Holtet, 70 år, Ålgård, tilhører Ålgård Baptistmenighet.
Kandidat: Vara i valgkomiteen.
Yrke/stilling: Lærerutdannet. Lærer ved Bibelskolen i Sarons Dal 1997-2001, og norsklærer for
innvandrere på Ålgård de siste årene av arbeidslivet, nå pensjonist.
DNB lokalt/nasjonalt: Deltar aktivt i menighetens arbeid innen eldreomsorg, møteledelse og
integrasjonsarbeid. Har vært med i menighetsråd og som viseforstander i menigheten i flere år. Startet i 2007
Internasjonal Kvinnegruppe på Ålgård. Har vært misjonær i Kongo for DNB i 1973-1996.
Unni Hansen, 61 år, Sommarøy, medlem av Sommarøy baptistmenighet.
Kandidat: Vara til valgkomiteen.
Yrke/stilling: Økonomiansvarlig hos Bernt Hansen Eftf. AS.
DNB lokalt/nasjonalt: Aktiv i baptistsammenheng i Nord Norge. Barneleder i menigheten,
styremedlem i Rivermonts byggekomite, leder i innsamlingskomiteen i NNBU og kasserer i
menigheten. Flerårig vara i valgkomiteen.
Annet: Styremedlem i bedrift, styremedlem i idrettsklubb.
Evita Talberga Nguyen, 40 år, Blaker, medlem av Vålerenga Baptistkirke.
Kandidat: Vara til valgkomiteen.
Yrke/stilling: Utdannet pastor v/BTS. Har vært pastor i Ballangen-Narvik Baptistmenighet,
menighetsrådsmedlem i Vålerenga Baptistkirke, leder for barnearbeid, betweens, kvinnegrupper i
mange år både i Norge og i Latvia. Har hatt ansvar for musikk og tilrettelegging av barne- og
ungdomsleirer.
DNB sentralt: Har vært vara i styret for Holtekilen Folkehøgskole fra 2015, fast medlem i valgkomiteen for DNB 2016.
Annet: Jobber nå som lærervikar v/ Sørumsand skole.

Holtekilen Folkehøgskole
David Hunstad, 45 år, Drammen, Tromsø baptistmenighet, deltar i frittstående menighet i
Drammen
Kandidat til styret for Holtekilen Folkehøgskole.
Yrke og stilling: Lærer/ teolog/ lektor/ lærervikar
DNB lokalt/nasjonalt: Medlem i styret for Holtekilen Folkehøgskole, varamedlem i
styret for Norsk Baptist-Historisk Selskap.
Turid Vestøl, 57 år, Kragerø Baptistmenighet
Kandidat til styret i Holtekilen Folkehøgskole.
Yrke og stilling: Autorisert regnskapsfører
DNB lokalt/nasjonalt: Kasserer for Kragerø Baptistmenighet. Har vært misjonær for DNB i Kongo
1982-1989, ansatt i DNB med ansvar for regnskapene fra Kongo 1993-2006. Har vært revisor for
Kvinneforbundet og styremedlem for Holtekilen Folkehøgskole 2014-2017.

Elsa Johanne Paulsen, 64 år, Hvittingfoss, Sandsvær Baptistmenighet
Kandidat til styret i Holtekilen Folkehøgskole.
Yrke og stilling: Pastor, utdannet ved Baptistenes Teologiske Seminar. Pastor i Sandsvær
Baptistmenighet.
DNB lokalt/nasjonalt: Har vært pastor i flere av våre menigheter. Har arbeidet som skolesekretær
og lærer ved Holtekilen Folkehøgskole i ca 8 år. Har vært med i to av DNB’s distriktsstyrer, i DNB’s
hovedstyre og i Adelfias styre. Har vært mange år med i Frikirkelig Studieråd og vært nestleder i styret der. Har vært
leder og nestleder i Norsk økumenisk kvinnekomite og med i Nordiska ekumeniska Kvinnokomiteen.
Annet: Har vært engasjert i Hørselshemmedes Landsforbund. Har vært lokallagsleder og delegat fra Troms fylke på
HLF’s landsmøte to ganger.
Roar Myrvang, 58 år, Stavanger, Stavanger Baptistmenighet.
Kandidat: Vara til styret for Holtekilen Folkehøgskole.
Yrke og stilling: Aut. Finansiell Rådgiver i Sparebanken Vest
DNB lokalt/nasjonalt: Medlem av menighetsrådet i Stavanger 2004-2009 og 2011-2016. Medlem
av økonomiutvalget siden 2005.

Baptistenes Eiendomsdrift
Svein Arild Pihlstrøm 71 år, Oslo, medlem av Bærum Baptistmenighet.
Kandidat til vara for Høyskolerådet og til medlem og leder av Baptistenes Eiendomsdrift.
Yrke/stilling: Utdannet jurist, advokat med møterett for Høyesterett og seniorpartner i
advokatfirma Haavind i Oslo fra 1975 til 1.1.2015, med hovedvekt på arealplanlegging og utbygging
av større offentlige og private tiltak. Vil de kommende år fortsette med juridisk rådgivning og
kursvirksomhet på dette saksfelt i en mindre skala.
DNB lokalt/nasjonalt: Medlem og i flere perioder formann i menighetsrådet i Bærum Baptistmenighet, formann i
byggekomiteen for ny baptistkirke i Bærum, formann i Fast Fonds, leder av Baptistenes Høyskoleråd, representert og i
en årrekke bistått baptistsamfunnet sentralt og enkeltmenigheter i saker av juridisk karakter.
Annet: Medlem og leder av advokatforeningens lovutvalg for forfatning- og forvaltningsrett og utvalg for
ekspropriasjonsrett.
Helge Sigve Wiig, 49år, Sandnes, Sandnes Baptistmenighet.
Kandidat til styret for Baptistenes Eiendomsdrift.
Yrke og stilling: Sivilingeniør Bygg(NTNU). Eiendomsutvikler Wico Eiendom/Daglig leder,
prosjektleder og eiendomsutvikler i AS Betong og Kruse Smith 10 år. Daglig leder Wico Eiendom 11
år.
DNB lokalt/nasjonalt: Diverse oppgaver lokalt i Sandnes Baptistmenighet.

Ivar Hjelmervik, 69 år, Bergen, Bergen Baptistmenighet.
Kandidat: 1. vara til styret for Baptistenes Eiendomsdrift (BED).
Yrke og stilling: Mange års erfaring fra ledelse og forretningsutvikling i DNB Livsforsikring. Før det,
kontorsjef i Norsk Hydro bl.a. med bygging av drifts- og forskningssenter, herunder deltakelse i jury
for arkitektkonkurranse for selskapets oljevirksomhet i Bergen. Nå pensjonist.
DNB lokalt/nasjonalt: Fungerende forstander i Bergen Baptistmenighet. Leder for husstyret i
Bergen Baptistmenighet i noen år, leder av mangeårig arbeid med å planlegge og gjennomføre bygging av ny kirke,
leder for lokal arrangementskomite for DNBs landsmøte i Bergen 2007. Medlem hovedstyret i ni år hvorav leder i tre
år. Medlem og leder for Faste Fonds i noen år.
Annet: Ledet familiebedrift for utvikling, utleie og salg av boliger.
Lars Hovland, 54 år, Ålgård, tilhører Ålgård Baptistmenighet.
Kandidat: 2. vara til styret for Baptistenes Eiendomsdrift (BED).
Yrke og stilling: Lars Hovland er medeier og daglig leder av Ålgård Mur & Flis AS. Firmaet har 3
ansatte og ca. 10 personer innleid til enhver tid. Er også medeier i andre selskap. Har de senere år
for det meste arbeidet administrativt.
DNB lokal/nasjonalt: Har vært med i ungdoms- og juniorarbeidet i menigheten i ca. 20 år. Flere år
som ansatt ungdomsarbeider i Ålgård Baptistmenighet, samt ansatt i NBUF som teamleder og evangelist i 5-6 år.
Annet: Han har vært aktiv som fotballspiller og som trener på aldersbestemte lag.
Bjørn Gran Egeland, 42 år, Sandnes, medlem av Sandnes Baptistmenighet.
Kandidat: 3. vara til Baptistenes Eiendomsdrift.
Yrke/stilling: Prosjektleder i byggefirma. Utdannet pastor ved Baptistenes Teol. Seminar. Har betjent
Konnerud og Stavanger Baptistmenigheter som pastor.
DNB lokalt/nasjonalt: For tiden leder av menighetsrådet i Sandnes Baptistmenighet. Leder i
søndagsskolen og junioren. Er også med i styret for Liland Ungdomssenter og i VBUs leirkomité.
I studietiden ansatt i mindre stilling på samfunnskontoret på Stabekk og på Holtekilen Folkehøgskole. Senere ansatt i
NBUF (Ung Baptist) i 50% stilling.
For valgkomiteen:
Tor L. Rønneberg,

