
Kandidater Vålerengen menighetsråd 
Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 

1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2009? 
2. Hva er det viktigste du kan bidra med som folkevalgt i menighetsrådet? 
3. Hvordan kan du være med på å utvikle folkekirken slik du ønsker den skal være? 

 
Ronny Fagereng, 42 

Jeg ønsker å styrke Vålerengen kirkes rolle som en åpen og inkluderende 
folkekirke som er engasjert i folks hverdag. 
Engasjement for barn og unge og miljøet. Lederskap og godt kjennskap til 
demokratiske og politiske prosesser i bydelen og Oslo. 
Ved engasjement for kirken og lokalmiljøet gjennom gode saker samt se 
muligheter og sammenhenger mellom kirken og andre aktører i bydelen. 
 

Synnøve Bergene Grutle,  
Jeg er interessert i kirkens arbeid og dens plass i lokalsamfunnet.  
Gjennom samarbeid med de andre i menighetsrådet og engasjement i de saker 
som berører Vålerengen kirke. 
Kirken er en del av lokalsamfunnet på Vålerenga ,og mitt håp og ønske er å 
kunne være en god bidragsyter slik at vi kan bli enda mer synlige i nærmiljøet. 
For meg er det viktig at vi har en kirke som har plass til alle og er synlige i 

nærmiljøet. I tillegg er barne- og ungdomsarbeidet som skjer i menigheten viktig.   
 

Ola Brattegaard, 
Jeg har vært med i menighetsrådet siste fireårsperiode og har lyst til å fortsette en 
periode til. Det tar noe tid å komme inn i alt som rører seg i og rundt menigheten. 
Jeg føler derfor at arbeidet i menighetsrådet bare er blitt mer og mer interessant. 
Jeg tror det er en styrke for menigheten om noen fra det "gamle" rådet fortsetter 
(samtidig som det også er viktig å få inn nye).  
Jeg har gjennom fire år i menighetsrådet fått en erfaring som vil være viktig i en 
eventuell ny periode. Jeg har en sterk interesse for kirken, og har ellers erfaring 
både fra jobb og organisasjonsarbeid som jeg tror jeg drar nytte av.  

Det viktigste er å bidra til at det i kirken er lav terskel og stor takhøyde. Jeg er opptatt av at kirken må 
være synlig i og være en del av lokalmiljøet. 

 
Knut Roar Westbye, 

Jeg er veldig opptatt i hva som skjer i og rundt kirka, alle aktiviteter.  
Siden jeg er oppvokst på Vålerenga og har alltid følt en nærhet. Jeg er vel den 
som kan mest om kirkas bakgrunn og det gir meg god anledning til å se bruken 
av kirka som flerbruk. Jeg bruker allerede kirkerommet ofte ved at vi har 
kontorer i kirka. Så det er min kunnskap om kirka som er min største styrke og 
kunne se muligheter.  

Jeg er godt inne i det arbeidet som nestleder i Vålerenga historielag. Vi har alle medlemsmøtene i 
menighetssalen og derved gjør kirkerommet mer allment kjent for et større publikum. På våre møter er 
det alltid over 100 personer. Men dette er bare en side. Jeg ønsker å være med å utvikle et alminnelig 
kristens miljø slik at folk ikke oppfatter det som skjer som gammelt mønster av tro og oppfatning. Kirka 
skal være glede, trøst og ikke minst tilgjengelig for alle. Dette har vel i lang tid vært gjort gjennom de 
prestene jeg har kjent på Vålerenga. 
 
Elin Horn, 
 Jeg ønsker å bidra med min kompetanse fra verv innenfor idretten og tidligere 

organisasjonsarbeid.  
Jeg har gjennom Vålerenga fotball jobbet med barn og unge og ønsker å bidra 
innenfor dette området.  
Jeg ønsker å gjøre det gjennom barn og unge. Stor aktivitet i denne gruppen 
tror jeg kan danne grunnlag for en positiv utvikling av folkekirken. Jeg vil være 
helt fersk i dette arbeidet og må også bruke tid på å sette meg inn dette 
arbeidet 



 
Hans Christian Lillehagen, 39 år   

Jeg mener det er viktig at beboere engasjerer seg i sin lokale kirke, slik at det er en 
tett forankring mellom kirke og folk.  
Som leder av bydelsutvalget og engasjert i politikk i Oslo, så tror jeg at det kan være 
en god synergi. Mange av sakene kirken jobber med er innenfor de oppgavene jeg 
mener er mest utfordrende i vårt samfunn, spesielt utstøting og marginalisering av 
enkelte grupper. Kirken står for verdier som ikke kan måles, og den er der for dem 

som trenger den.  
Jeg tror jeg kan bidra til å bringe kirkens positive verdier ut i lokalsamfunnet – utover det gode arbeidet 
som allerede utføres av Vålerengen menighet. 

 
Eddie Ingebretsen, 

Jeg ønsker å være med på å utvikle menighetsarbeidet i positiv retning – og 
være en talsmann for barne- og ungdomsarbeidet! 
Jeg kan bidra med min kjennskap til målgruppen barn og ungdom. Har et stort 
nettverk og er løsningsorientert, god relasjonsbygger. 
Komme med nye ideer, være med på å bygge opp andres ideer og generelt være 
åpen for nye løsninger. Bibelsitat: Se, jeg gjør alle ting nye! 
 

 
 

Astrid Karin Mytting, 
Har ikke bilde Interessant, sitter med hyggelige og flinke folk. Vet mer om kirken nå enn 

tidligere. Ble bedt om å fortsette. Synes det er givende å være i menighetsrådet 
og trives i miljøet.  
Er til stede; interessert i å forbedre. Glad i statskirken.  
Legge frem forslag. Brenner for at mennesker skal ha troen og støtte 
statskirken. At barna døpes og at de oppdras etter kristen formålsparagraf. 

 
Janne Elisabeth Elde, 

Jeg trives godt i Vålerengen menighet og har funnet støtte og styrke her. Da jeg ble 
spurt om å stille til valg var min tanke at jeg kan få gi noe tilbake til menigheten ved å 
engasjere meg.  
Være medmenneske. Mennesker interesserer og engasjerer meg, dette har gitt meg 
bred menneskekunnskap. Alle mennesker har lik verdi uansett bakgrunn eller ståsted.  
Ønsket er å bevare kirken i den form den er i dag, samtidig må den være 
inkluderende. Fremme viktigheten av å ha en kirke å gå til, ikke bare i selskapelig 

øyemed, hvor alle som ønsker det kan finne roen i seg selv helt uforpliktende i en ellers travel 
og krevende hverdag. 

 
Svein Østreng, 

For å bidra til nevnte samarbeid med lokalmiljø (satsningsområde).  
Lokalkunnskap.  
Bidra til å videreføre og utvikle den linjen som Vålerengen Menighet har lagt seg på. 

 
 
 
 

 
Trine Hagen, 

Jeg er aktiv i lokalmiljøet mitt, og da er det naturlig å bidra i menighetens arbeid.  
Jeg er opptatt av barn og unges oppvekstmiljø på Vålerenga og Etterstad. Samarbeid 
mellom menigheten og andre enheter i lokalmiljøet er viktig for å få dette til. Det 
ønsker jeg å bidra til!  
Ved å være en representant for folket som skal danne folkekirken. Jeg vil bidra til at 
det skal være høyt under taket og rom for alle i kirka, slik vår menighet er kjent for. 


