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Den store valgdagen 14.septemberDen store valgdagen 14.september
14. september i år kan du stemme ved 
tre valg: stortingsvalget, menighets-
rådsvalget og bispedømmerådsvalget. 
Demokratiprosessen i Den norske 
kirke innebærer at kirkevalget i høst 
gir kirkens medlemmer langt større 
innfl ytelse på hvem som skal styre kir-
ken i tiden fremover. De 3,1 millioner 
stemmeberettigede kirkemedlemmene 
mottar i august valgkort med presenta-
sjon av kandidatene og opplysning om 
tid og sted for valget. Det blir direkte-
valg på medlemmene til bispedømme-
råd og Kirkemøte i mange av bispe-
dømmene. En tredje nyhet ved årets 
kirkevalg er at du kan avgi stemme 
i sammenheng med stortingsvalget 
– kirkevalget skal foregå samme dag 
og nærheten av de offentlige stemme-
lokalene (14. september).

Ved årets kirkevalg velges menighets-
rådsmedlemmer bare for to år, ikke for 
en fi reårs-periode slik det har vært til 
nå. Det blir altså nytt valg er allerede i 
2011, - da samtidig med kommune- og 
fylkestingsvalget.

Til høyre ser du en kort presentasjon 
av de 13 kandidatene til det lokale 
menighetsrådsvalget i Gjerpen: Navn, 
bosted, alder, yrke og stikkord fra 
deres oppgitte "satsingsområder". 
Det skal velges 8 medlemmer til me-
nighetsrådet og 5 varamedlemmer.
Det er anledning til å gjøre rettelser 
på listen. Bruk stemmen i menighets-
rådsvalget også!

3. Bjørnar Andreas Gundersen
Lagmannshøgda, 60 år, 
 selvstendig næringsdrivende
•Barn og unge i Gjerpen menighet

5. Birger Venheim
Ryggen, 56 år, trygdet
•Klar bibelsk forkynnelse
•Nå barn og unge med det gode 
budskap, evangeliet
•Hjelpe og støtte våre forfulgte 
brødre og søstre
•Evangeliet til unådde

6. Marit Nordhov
Hoppestad, 46 år, bonde
(Svar på spørsmålene var (Svar på spørsmålene var (S
dessverre ikke tilgjengelig 
da bladet gikk i trykken)

4. Bjørn Erik Høgseth
Løberg, 61 år, spesialpedagog
•Barne og ungdomsarbeid
•Vedlikehold og oppgradering 

            av kirkebygg og kirkegårder
•Kirken som kulturformidler
•Styrke menighetens økonomi
•Diakoni- kirkens omsorgsarbeid

2. Steinar Ballestad
Venstøp, 72 år, pensjonert bonde
•Barn og unge

1. Astrid Flatin
Sneltvedt, 44 år, adjunkt
•Trosdopplæring
•Felleskapsbyggende tiltak
•Diakoni
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Alle som er medlemmer av Den nor-
ske Kirke, er over 15 år og som er 
bosatt i Gjerpen menighet, kan delta i 
valget. Alle stemmeberettigede skal få 
tilsendt valgkort senest 8. august.

Mer informasjon kan du også fi nne 
på internettsidene www.kirken.no
Gå gjerne inn via Gjerpen menighets 
internettportal www.gjerpen.no.

Du kan stemme ved valget 
til nytt menighetsråd til nytt menighetsråd t
(og bispedømmeråd)

i din vanlige valgkrets, 
samtidig som du stemmer 

ved Stortingsvalget:
Gjerpen ungdomsskole:
Søndag  13.9 kl. 16:00 - 20:00 
Mandag 14.9 kl. 10:00 - 20:00 

Menstad ungdomsskole:
Søndag  13.9 kl. 10:00 - 20:00 
Mandag 14.9 kl. 10:00 - 20:00 

Ibsenhuset: 
Søndag  13.9 kl. 16:00 - 20:00 
Mandag 14.9 kl. 10:00 - 20:00 

Valebø skole
Mandag 14.9 kl. 12:00 - 20:00 

Du kan forhåndsstemme 
i perioden 10. august - 11. septem-
ber. Ta kontakt med menighetskon-
toret,toret,toret  Håvundveien 5. 
(Se kontortider på side 15)

13. Steinar Selle
39 år, anleggsgartner
•Barn og unge i menigheten

12. Inger Elisabeth Lloyd
68 år, pensjonert rektor
•Kirken som kulturbærer
•Barn og unges oppv.miljø
•Kirkens muikalske arenaer

9. Ingebjørg Hærås
56 år, seksjonssjef
•En kirke for vår tid
•En formidling og et språk som 
er tidsaktuell og livskraftig. 
•En kirke for alle
•En diakonal profi l

10. Hanne Olaug Halseide
       45 år
(Foto og svar på spørsmålene var dessverre 
ikke tilgjengelig da bladet gikk i trykken)

8. Steinar Lund
Sneltvedt, 60 år, kokk    , 60 år, kokk    , 60 år, kokk
(Svar på spørsmålene var 
dessverre ikke tilgjengelig 
da bladet gikk i trykken)

11. Torill Irene Gravdal Rahm
51 år, hjelpepleier
•Barne og ungdomsarbeid
•Menneskeverd

7. Dagbjørg Zetterstrøm
58 år, Saksbehandler
(Svar på spørsmålene var (Svar på spørsmålene var (S
dessverre ikke tilgjengelig 
da bladet gikk i trykken)


