VITA
01 – Hovedstyret
c) Leder av Nasjonalt arbeid – MNA
Navn: Magnus Løvland
Alder: 27 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Leder for MNA 2019-2021,
Bachelor i politivitenskap, jobber til daglig som politi.
Menighet: Flekkefjord
Hvorfor stiller du til valg? Fordi jeg ønsker et MNA som
motiverer og utruster menigheter og enkeltpersoner til å
tenke nytt om hva menighet er og kan være, og tror jeg kan
gjøre en god jobb med dette samt videreutvikle MNA som
fagråd i kirken.
Nominert av: Forslagskomiéen, Metodistkirkens kvinner og
Nasjonalt arbeid (MNA)

e) Årsklasse 2021-2023
Pastoralt medlem av hovedstyret
Navn: Lars-Erik Nordby
Alder: 68 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Prest utdannet ved
Metodistkirkens praktiskteologiske seminar. Cand Phil fra
Universitetet i Bergen. Vært ansatt i Bergen Første kirke,
Mysen (2), Fredrikstad ,Trondheim, Betanien i Bergen
(Sykehusprest)og Oslo (Forstander) og Norges kristne råd.
Diverse styreverv.
Menighet: Mysen/Moss
Hvorfor stiller du til valg?Jeg stiller til valg med et ønske
om å bidra til å finne vei videre for kirken vår i den
situasjon vi står i nettopp nå.
Nominert av: Forslagskomitéen

Navn: Vetle Karslen Eide
Alder: 49 år
Bakgrunn/ utdanning/ arbeid: Sosionom
(Diakonhjemmet), Diakon (Diakonhjemmet), helsefag
hovedfag – studieretning diakoni (Universitet i Oslo),
sommerskole ved Garrett-Evangelical Theological
Seminary (Chicago), praktisk-pedagogisk utdanning
(Høgskolen i Bergen), vitenskapsteoretisk seminar for 1.
lektorkandidater (NLA), praktikum (Kirkelig
utdanningssenter i Nord).
Arbeider i dag som seniorrådgiver for diakoni og samfunn
ved Bjørgvin bispedømmekontor. Har tidligere arbeidet
blant unge ryggsekkturister i Hong Kong, med
utviklingshemmede barn og unge i Bærum, som leder for
frivillighetssentral i Bergen, blant nordmenn i Florida
(Sjømannskirken), blant utsatt ungdom på kjøpesenter
(Sotra) og som misjonsrådgiver på oppdrag fra 7 ulike
norske misjonsorganisasjoner.
Menighet: Metodistkirken på Sotra
Hvorfor stiller du til valg: Jeg stiller til valg da jeg er
ønsket som kandidat til dette vervet. Jeg stiller også til
valg da jeg mener jeg med min bakgrunn – både
personlig og faglig – har en bredde som gjør at jeg kan se
saker fra ulike sider og kan bidra til gode løsninger for
kirken.
Nominert av: Forslagskomitéen

Legt medlem av hovedstyret
Navn: Ingerid Hoggen
Alder: 40 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Lærerutdanning.
Jobber som kontaktlærer på barneskole. Har
også legpredikantutdanning.
Menighet: Trondheim
Hvorfor stiller du til valg: Jeg ble valgt inn som
legt varamedlem ved ÅK 2020, men har fungert
som nestleder fra februar i år (da uten
stemmerett). Jeg har sittet som legt medlem i
HS flere perioder (2011-2017) og har erfaring
som nestleder fra deler av denne tiden. Det er
spennende å være med å lede kirken mot 2030,
og jeg kan godt tenke meg å være med videre i
dette arbeidet.
Nominert av: Metodistkirkens kvinner

Navn: Sven-Tore Dreyer Fredriksen
Alder: 66 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Sykepleier med
spesialutdanning i intensivsykepleie.
Sykepleielærerutdanning, Hovedfag i helsefag og
Doktorgrad i folkehelsevitenskap. Deltidsarbeid:
veileder og underviser ved UiT, campus Harstad,
Harstad kommune og ved Nordlandssykehuset i
Bodø.
Menighet/Kirkearbeid: Metodistkirken i Harstad,
Menighetsrådsleder i 8 år. Legmedlem i
Hovedstyret i to år.
Hvorfor stiller du til valg: Kirken er i en prosess
mot en kirke på nye måter. Arbeid for å utvikle
kirken er både spennende, utfordrende, men også
en form for kallsgjerning. Jeg har tro på en åpen
og raus kirke, det vil jeg arbeide for. Hovedstyret
har vært en fin, givende og motiverende
arbeidskontekst for meg.
Nominert av: Forslagskomitéen

Navn: Martin Vestøl
Alder: 48 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Solid utdannelse og
erfaring innen økonomi, ledelse og juss: MBA med
spesialisering i endringsledelse og
organisasjonspsykologi, en Master in International
Economics and Management, og Bachelor i
International Business med spesialisering i finans - i
tillegg til bedriftsøkonomi, sosialøkonomi, og 3 år
med juss. Jeg 20+ års erfaring som leder innen IT,
Telecom, Elektro og sertifisering, i tillegg til å ha vært
Økonomi- og administrasjonsleder i Tibetmisjonen
(nå HimalPartner).
Aktiv i menighetsrådet i Drammen siste 15 år – nå
som menighetsrådsleder, del av stiftergruppen til
Drammen og omegn Tros- og Livssynsforum –
styreleder siden 2020, aktiv i HimalPartner (tidl.
Tibetmisjonen) der jeg også sitter i Landsstyret,
nestleder siden 2014.
Menighet: Drammen
Hvorfor stiller du til valg: Jeg brenner for å
virkeliggjøre Metodistkirkens visjon om å møte
mennesker med åpne hjerter, åpne dører og åpne
sinn. En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker
finner tro, tilhørighet – som bygger opp mennesker
slik at vi kan leve ut vår tro i handling. En kirke som
anerkjenner vår uenighet og forskjeller, en kirke som
har plass for ALLE – uansett bakgrunn og ståsted – en
raus kirke som ser på denne ufullkommenheten som
en styrke og mulighet.
Jeg ønsker å bruke de gaver jeg har fått, mitt
brennende engasjement, og oppriktig ønske om stor
takhøyde – og tror at det i kombinasjon med min
erfaring innen organisasjonsliv, økonomi,
organisasjonsutvikling og endringsledelse kan gjøre
en forskjell til kirkens beste.
Nominert av: Hilde Marie Movafagh og Drammen
menighet

Navn: Sigmund Kroslid
Alder: 73 år
Bakgrunn/ utdanning/arbeid: Elektronikk ingeniør,
Ansatt 44 år i verftsindustrien hvorav de siste 25 som
salgs og markedssjef, styreleder i Agder Energi i 8,5
år, Ordfører i Flekkefjord Kommune i 14 år. Arbeider
nå som prosjektleder innen havvind.
Menighet: Flekkefjord, der jeg har hatt flere verv, det
siste er leder av finanskomiteen.
Hvorfor stiller du til valg? Jeg er svært interessert i å
bidra til en god utvikling i vår kirke. Med min
bakgrunn i menighetsarbeid, frivillige organisasjoner
på landsplan, styreverv i store regionale selskap,
Politisk engasjement siden 1971 og lang erfaring fra
næringslivet. Jeg har også vært med i flere store
omstillings prosesser, og erfaring fra personal-ledelse.
Mest av alt er jeg opptatt av at Metodistkirken i
Norge skal være et godt og aktivt redskap for å
fremme Jesu budskap for den norske befolkning.
Nominert av: Forslagskomiteen.

03) NASJONALT ARBEID (MNA)
a) Leder 2021-2023
Magnus Løvland . Valget foretas under Hovedstyret
b) Årsklasse 2021-2025
Leg kvinne
Navn: Else-Grethe Mathisen
Alder: 62 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid:
Barnevernspedagog med videreutdanning innen
veiledning, ledelse, kommunalforvaltning og flere
emner innen barne- og ungdomsvern, totalt 410
studiepoeng . Har blant annet arbeidet som
barnevernleder, kommunalleder/oppvekstleder i 3
ulike kommuner på Østlandet.
Siden 01.12.20 har jeg tatt ut AFP i 70%. Har for
tiden 30% oppdrag i regi av Bufdir/NTNU som
veileder i nasjonal Veiledningsteam for
barnevern/kommunalledelse. Veileder for tiden 2
interkommunale barneverntjenester/9 kommuner.
Menighet: Sarpsborg
Jeg er for tiden leder av personalkomiteen, har
tidligere vært BUR-leder over flere år og vært i
menighetsrådet gjennom ulike perioder.
Hvorfor stiller du til valg? Jeg er opptatt av at vår
kirke skal være romslig og nytenkende og er opptatt
vi kan inkludere flere ulike grupper i våre
menigheter. Jeg er særlig opptatt av barn og unge,
flerkulturelt felleskap, unge voksne/ familier og
hvordan vi klarer å tilrettelegge våre felleskap slik at
vi møter deres behov optimalt. Ved å være med i
MNA tror jeg at jeg både kan lære mye nytt som jeg
kan tilføre egen menighet, samtidig som jeg kan
bidra i nasjonalt utviklingsarbeid. Jeg ønsker å være
med å utgjøre en forskjell der det er nødvendig og
jeg ser at nå som jeg har AFP har mye tid til rådighet.
Nominert av: Forslagskomitéen

Navn: Anita Klepaker Hansen
Alder: 40 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Fysioterapeut,
Master i helsefremmende arbeid. Jobber som
avdelingssjef for Fysioterapi og
rehabiliteringsavdelingen ved sykehuset i Vestfold
Menighet: Larvik metodistkirke
Hvorfor stiller du til valg? Jeg brenner for at vi som
kirke er relevante og synlige, og at vi i det vi gjør
bidrar til «å møte Gud», «å møte hverandre» og «å
møte ulike behov vi ser rundt oss i samfunnet».
Hvis jeg blir valgt inn i MNA håper jeg å kunne bidra
med min bakgrunn og innstilling inn mot dette.
Nominert av: Nasjonalt arbeid (MNA)

Leg mann
Navn: Magnus Løvland
Alder: 27 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Leder for MNA 2019-2021,
Bachelor i politivitenskap, jobber til daglig som politi.
Menighet: Flekkefjord
Hvorfor stiller du til valg? Fordi jeg ønsker et MNA som
motiverer og utruster menigheter og enkeltpersoner til å
tenke nytt om hva menighet er og kan være, og tror jeg kan
gjøre en god jobb med dette samt videreutvikle MNA som
fagråd i kirken.
Nominert av: Forslagskomiéen, Metodistkirkens kvinner og
Nasjonalt arbeid (MNA)

Pastoralt medlem
Navn: Solveig Alice Skaara
Alder: 65 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Jeg er utdannet prest
i Metodistkirken, master i teologi og har vært prest
siden 2007. Tidligere hadde jeg mindre stillinger i
menighetene i Stavanger og Kristiansand. Jeg
jobbet som lærer under studiene og begynte min
yrkesvei som styresekretær i en bank i Stavanger.
Menighet: Kristiansand og Lista
Hvorfor stiller du til valg? Fordi jeg ble spurt…
Men når jeg har fått tenkt meg litt om, så synes jeg
at det nasjonale arbeidet i MNA kanskje er det
viktigste arbeidet i kirken. Det nytter ikke med
gode planer og visjoner hvis vi ikke er i stand til å
bidra. Å borre litt dypere, å søke litt nærmere - når
det gjelder det åndelige livet – er det jeg brenner
for og gjerne vil dele med andre.
Nominert av: Forslagskomitéen

Navn: Kari Hay
Alder: 72 år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Jeg jobber for tiden
50% som prestevikar i Trondenes menighet i
Harstad. Jeg tilhører Metodistkirken i Skånland, og
vokste opp i Metodistkirken på Bjølsen. Der var jeg
menighetsleder og prest i sju år.
Egentlig er jeg nå pensjonist, men jeg har en restarbeidsevne jeg har ønsket å bruke i kirken. Jeg er
vår sentralkonferanses delegat i GBCS, ( Har begynt
på det 5. året) og medlem av nasjonal undergruppe i
MNA: Kirke og samfunn. Har tidligere vært
Metodistkirkens representant i Global info (Norges
kristne råd). Jeg fullførte mastergrad i diakoni ved
Diakonhjemmets høyskole i 2005 og ble ordinert
diakon i metodistkirken i 2007.
Jeg har vært medlem av Executiv komiteen for The
Life &Peace Institute, Uppsala (Et økumenisk,
internasjonalt fredsforskingsinstitutt), medlem av
ledergruppa for nasjonalt utdanningsprogram for
lærere i folkehøgskolen i Norge og medlem av
Metodistkirkens europeiske råd, fredsavsnittet.
Jeg har vært rektor ved Den norske skolen i Mali og
hatt ulike ansettelser i ungdomsskolen, bla
sosiallærer.
I tillegg har jeg hatt verv som styreleder av
barnehage, kommunestyrerepresentant (Rælingen)
leder av kvinnegrupper og bibelgrupper,
søndagsskolegrupper, dramagrupper og Kirkeforum.
Menighet: Metodistkirken i Skånland
Hvorfor stiller du til valg? Jeg har sagt ja til å stille til
valg etter å ha blitt utfordret av Centralkiren i Oslo.
Jeg har alltid vært opptatt av den diakonale
komponenten i Metodistkirkens teologi og
menneskesyn. Derfor har jeg deltatt aktivt i ulike
fora knyttet til kirke og samfunn, både nasjonalt og
internasjonalt.
Jeg er delaktig i et lærebokprosjekt for
Metodistkirken. I samarbeid med Hilde Marie
Movafagh skal jeg bidra til en grunnbok
i Metodistisk teologi, som skal benyttes av
diakonistudenter og prestestudenter, samt
loalpredikanter. I den forbindelse er det viktig for
meg å ha en fot "på bakken", dvs delta aktivt i et
aktuelt beslutningsforum i kirka.
Nominert av: Centralkirken i Oslo og
Metodistkirkens kvinner.

Navn: William (Bill) Lovelace
Alder: 65år
Bakgrunn/utdanning/arbeid: Bachelor i
Computer Science, Master of Divinity, Master
of Theology, GBGM misjonær i 28 år i
Russland, Ukraina, Litauen og Norge.
Tilsynsprest i Ukraina og Litauen.
Menighet: Bodø, Evenskjer, Harstad
Hvor stiller du til valg: Etter hvert som Norge
mer og mer blir et mangfoldig samfunn, er
det viktig å ha et tverrkulturelt perspektiv i
MNA. Mine år som misjonær, som har bodd
og tjent i fire land, utenom mitt eget, og min
status som innvandrer til Norge, mener jeg at
jeg kan bidra til denne forståelsen i MNA.
Nomonert av: MNA

