
Kandidater til STYRET (1)

Arnstein Frafjord

25 år

SU

“Jeg ønsker å opprettholde et 
inkluderende kristent fellesskap og tilbud 
i helgene til oppbyggelse og samhold i 
troen på Jesus.”

Bjarne Middelthon

72 år

GT

“Jeg vil at Salem skal være et godt hjem 
for Guds folk. Samtidig ønsker jeg at 
Salem; må få være en vekker Røst i 
bydelen og hvor ufrelst må finne fred 
med Gud.”

Brit Elin Ydstebø Fauske

50 år

GT

“Jeg ønsker at Salem skal være et 
åndelig hjem for folk i alle 
aldersgrupper. Jeg ønsker at flere skal 
bli inspirert til frivillig tjeneste og at alle 
skal føle tilhørighet til menigheten.”



Kandidater til STYRET (2)

Helga Bøe

37 år

GT

“Eg ønsker Salem skal være eit drivhus i 
Stavanger. Ein stad der vi kan være trygge, 
snille med kvarandre og støtte og hjelpe 
kvarandre slik at vi kan få vekse i trua på 
Jesus og finne vår plass i hans arbeid.”

John Erik Thomassen

33 år

GT og IKF

“Jeg ønsker at Salem skal være en 
levende og inkluderende forsamling med 
Guds ord og bønn i sentrum.”

Kristin Lende

26 år

SU

“Jeg brenner for at Salem skal 
være en plass der mennesker 
møter Jesus.”



Kandidater til STYRET (3)

Sølve Sivertsen

41 år

GT

“Jeg brenner for at Salem skal være en 
forsamling med god bibelsk forkynnelse, 
og et sted der det bygges gode relasjoner 
mellom mennesker.”

Vidar Frøysa

32 år

GT

“Jeg ønsker å bidra til relasjonsbygging på 
tvers av generasjoner og at kirkekaffen 
kan bli en naturlig fortsettelse av selve 
møte.”



Kandidater til VALGNEMD (1)

Aud Frøvik

61 år

GT

Jarle Lode

29 år

SU

Eline Helleland

24 år

SU

Andreas Måland

24 år

SU



Kandidater til VALGNEMD (2)

Møyfrid Heng

38 år

GT

Lovise Dirdal

35 år

GT

Johnny Vågen

 68 år

GT


