Presentasjon av kandidater til valgene i Det Norske Baptistsamfunn 2019
Hovedstyret
Camilla Oseland, Ålgård Baptistmenighet
Kandidat: Medlem i hovedstyret
Yrke/stilling: Lærer med erfaring fra Ålgård skole/menighetsarbeider i Ålgård Baptistmenighet
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 i Ålgård Baptistmenighet med ansvar for oppfølging og utvikling av smågrupper, formidling til
barn og mentoring i barne ‐og ungdomsarbeidet.
Har vært vara til Hovedstyret i tre år.

Sissel Merete Berg, Lillehammer Baptistmenighet
Kandidat: Medlem i hovedstyret
Yrke/stilling: Jeg jobber i en 80 % stilling som rådgiver/konsulent i et it‐firma, Norkart, og har der
flere års erfaring som leder. I april begynte jeg i 20 % som pastor i Lillehammer Baptistmenighet
DNB lokalt/nasjonalt: Er Ble døpt og medlem av Oppdal Baptistmenighet i 1987. Flyttet til Lillehammer i 1992 og ble
da medlem av menigheten der. Er utrolig takknemlig for å kunne få lov til å jobbe i egen menighet som jeg er veldig
glad i. I de årene jeg har tilhørt menigheten har jeg både hatt ansvar for økonomi, barne‐ og ungdomsarbeid, talt,
ledet møter og ledet lovsangen.
Jeg sier ja til å stille som kandidat til hovedstyret da jeg både ønsker det, og tror jeg har noe å bidra med, for å være
med og bygge vårt kirkesamfunn videre for nå‐ og framtid.

Øystein Lode, Lys i Nord, Sortland Baptistmenighet
Kandidat: Medlem i hovedstyret
Yrke/stilling: rådgiver i NAV, driver firma som selger tekniske komponenter i tillegg til å lede
menigheten.
DNB lokalt/nasjonalt: Er pastor i baptistkirken på Sortland som ble revitalisert da han var blant dem
som gikk inn i baptistmenigheten, og i den perioden har menigheten vokst fra ca 20 til over 80 medlemmer. Ved
generalsekretærvalget for baptistsamfunnet i 2010 var han nær med å bli valgt, og la innsats ned i hovedstyret i ca 5
år frem til 2015 ‐ da tyngende omsorgsoppgaver hos ektefelle krevde stort fokus frem til desember 2018.
Han anser seg selv som karismatisk kristen som hegner om de tingene som lett kan leses i Bibelen og han har som mål
å være bibeltro.

Magnar Mæland, Ålgård Baptistmenighet
Kandidat: Leder av 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. Har vært leder i hovedstyret det siste året.
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. Er ordførerkandidat for KrF ved valget høsten 2019.

Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church Egersund
Kandidat 1. Vara til Hovedstyret
Yrke og stilling: Studerer ved IMI‐institutt, Stavanger

Olav Berg, 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. Har vært vara til hovedstyret i ett år.
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.

Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet
Kandidat: 3. vara til Hovedstyret
Yrke/Stilling: Pastor og bussjåfør
DNB lokalt/nasjonalt: Mangeårig pastor i Kvæfjord Baptistmenighet, for tiden i permisjon. Har vært leder for Adelfia,
og for Nordnorsk Baptist Ungdom. God erfaring med flerkulturelt arbeid, samarbeid med kommune og lokalt kulturliv.
Annet: Medlem av Une‐nemd

Faste Fonds
Morten Øhrn, Home Church, Oslo
Kandidat: Styret for Faste Fonds
Yrke/stilling: Siviløkonom/ arbeider som forsker ved Forsvarets forskingsinstitutt
DNB lokalt/nasjonalt: Leder for styret i Ung baptist 2010‐16, og styremedlem fra 2007.

Roar Myrvang, Stavanger Baptistmenighet
Kandidat: Vara til Faste Fonds
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. Varamedlem i styret til Holtekilen folkehøgskole

Kontrollutvalget
Hege Norøm, Sandefjord Baptistmenighet
Kandidat: Medlem kontrollutvalget
Yrke: rektor Danvik folkehøgskole
DNB lokalt og nasjonalt: Menighetsrådsleder Sandefjord Baptistmenighet. Har hatt en rekke
lederverv i de lokale baptistmenighetene jeg har vært medlem i: Leder for søndagsskole, junior, familiearbeid etc. Har
vært leder og kokk på mange leirer.
Har vært leder i Midt‐Norsk Baptistungdom, leder og utvalgsmedlem i Øverhaugstyret (leirsted). Medlem av styret i
NBUF (nå Ung Baptist) i flere perioder og Landsleder. Medlem av Hovedstyret i flere perioder, flere år i
Arbeidsutvalget, hovedstyreleder 2014‐2017. Gjennom medlemskap i Hovedstyret deltatt i flere råd/utvalg.

Baptistenes Høyskoleråd
Per Øvergaard, Oslo Sentrum Baptistkirke
Kandidat: Medlem og rådsleder 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.

Valgkomiteen
Roy Arild Jensen, Skien baptistmenighet
Kandidat: Medlem av og leder for Valgkomiteen
Yrke/ utdannelse/stilling: Barnevernspedagog, seniorrådgiver Bufetat, Region sør.
DNB lokalt og nasjonalt: Styremedlem Østlandets baptistungdom 10 år. Tid for Gud arbeider
Sandefjord Baptistmenighet. Barne‐ og ungdomsleder i Halden baptistmenighet, Oslo 1
baptistmenighet og Skien baptistmenighet i tilsammen over 30 år.
Annet av interesse: Lagleder i fotball 5 år, kasserer i 4H 8 år.

Leif Vollan, Tromsø Baptistmenighet
Kandidat: Medlem av Valgkomiteen
Yrke/ utdannelse/stilling: Pensjonert lærer og skoleleder. Arbeider som pastor i Tromsø
Baptistmenighet
DNB lokalt og nasjonalt: Leder Baptist nord, er forstander for Tromsø og Balsfjord Baptistmenigheter, og medlem av
veiledningsteamet. Har hatt flere nasjonale styreverv, sist som leder for styret til Holtekilen folkehøgskole. Har flere
ganger tjent som ordstyrer ved landsmøtet.

Siang Bawi Hrin, Calvary Chin Church
Kandidat: Medlem av valgkomiteen
Yrke/utdanning: Studerer master i Økonomi ved høyskolen i Innlandet, Rena

Dag Frode Vaagsnes, Stavanger Baptistmenighet
Kandidat: medlem av valgkomiteen
Yrke/utdanning: Pastorutdanning fra Baptistenes Teologiske Seminar. Jobber som pastor i
Stavanger Baptistmenighet.
DNB lokalt og nasjonalt: Han har vært medlem i hovedstyret i to perioder. Leder av Sørlandets
Baptist Ungdom og styremedlem i Ung‐baptist. Han har også hatt hovedansvaret for flere dugnader
på Baptistenes skolesenter på Stabekk

Bente Sandtorp, Home Church, Oslo
Kandidat: Medlem Valgkomiteen
Utdannelse: Baptistenes Teologiske Seminar og Master i verdibasert ledelse
Stilling: Høyskolelektor Høyskolen for Ledelse og Teologi og pastor Home Church

Unni Hansen, 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. Kasserer for Baptist Nord og Rivermont drift.
Annet: Styremedlem i bedrift, styremedlem i idrettsklubb.

Svanhild Gaasvær, Vikna Baptistmenighet
Kandidat: Vara til valgkomiteen
Yrke og stilling: Hjelpepleier, pensjonist.
DNB lokalt/nasjonalt: Har vært viseforstander i Vikna Baptistmenighet, medlem av valgkomiteen
og er tidligere HS medlem.

Evita Talberga Nguyen, 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
Elsa J. Paulsen, Sandsvær Baptistmenighet
Kandidat: Styremedlem Holtekilen folkehøgskole
Yrke/ utdannelse/stilling: Pastorutdannelse fra Baptistenes Teologiske Seminar (Stabekk), pastor i
Sandsvær Baptistmenighet
DNB lokalt og nasjonalt: Har vært pastor i flere menigheter, skolesekretær på Holtekilen og
studieinstruktør.

Mariann Eidberg, Bærum Baptistmenighet
Kandidat: Varamedlem Holtekilen folkehøgskole
Yrke/utdannelse/stilling: Bachelor i tegnspråk og tolking og jobber som tolk på tolkeutdanningen
ved OsloMet.
DNB lokalt/nasjonalt: Aktiv i Bærum Baptistmenighet, tidligere i bl.a. søndagsskole og barnekor og
de siste 6 årene i menighetsrådet. Vært kasserer for Norsk Baptist‐Historisk Selskap i mange år.
Annet: Er og har vært leder for interesseorganisasjonen Tolkeforbundet de siste 3 årene. Selv vært
elev ved Holtekilen Folkehøgskole (98‐99).

Bjørg Dåsvand Nuland, Porsgrunn Baptistmenighet
Kandidat: Varamedlem Holtekilen folkehøgskole

DNB lokalt og nasjonalt: Aktiv i Porsgrunn Baptistmenighet. Med i arbeidet med Ma’Ma Children Senter.

Baptistenes Eiendomsdrift
Svein Arild Pihlstrøm, Oslo, medlem av Bærum Baptistmenighet
Kandidat til 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.

Morten Øhrn, Home Church, Oslo
Kandidat: Styret for Baptistenes eiendomsdrift
Yrke/stilling: Siviløkonom/ arbeider som forsker ved Forsvarets forskingsinstitutt
DNB lokalt/nasjonalt: Leder for styret i Ung baptist 2010‐16, og styremedlem fra 2007.

Håvard Damli, Drammen Baptistmenighet
Kandidat: Vara til Baptistenes eiendomsdrift
Yrke: Elektroingeniør / Teknisk Skole / Pensjonist
DNB lokalt/nasjonalt: Leder i Drammen Baptismenighets eiendomsutvalg.
Annet: Har hatt verv som fagforeningsleder i bedrift. NITO fra 2012‐2016

