Frogner menighetsråd

Kandidat nr. 1

Lars Gathe
f. 1950
Innkjøpsdirektør
Frogner Menighet skal arbeide for å
være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv
og kirkens røtter støtte opp om kulturelle og sosiale aktiviteter i eget nærmiljø.

Kandidat nr. 2

Sissel Nilsen
f. 1942
Pensjonert avdelingsdirektør
Min visjon for Frogner kirke er at den
skal bli en mer aktiv menighet som når
lengre ut i lokalmiljøet.
Kirkken må være tolerant, inkluderende
og avspeile et mangfold i befolkningen.
Menigheten må også ta vare på og
verne om vårt arvesølv Schafteløkken.
En videreutvikling av gudstjenestene
med større mangfold i uttrykk og bredt
musikalsk arbeid som satsningsområde.

Kandidat nr. 3

Adolph Denis Horn
f. 1934
Kunstner
Den norske kirkes fremtid er alvorlig da
de offentlige bevilgninger til kirkene går
en usikker fremtid i møte. Det vil si at
kirken selv må skaffe alle penger til sin
drift, før eller siden.
Selv om det ikke er grunn til noen
øyeblikkelig alarm, må den faste givertjenesten aktiveres sterkere i Frogner
menighet slik at det skapes en langsiktig, sunn økonomisk kultur, en kontinuitet der den enkeltes ansvar presiseres.
Med Schafteløkken som vårt økonomiske lokomotiv bør det være mulig for vår
kirke å lage et grunnlag for å møte den
økonomiske skilsmisse som vi må anta
vil komme i overskuelig fremtid.
Jeg vil være sterkt interessert i å bruke
endel av inntektene på Schafteløkken til
oppussing av kirkerommet i kirken.
Men jeg har stilt opp til dette valget fordi
jeg er helt uenig med det avtroppende
menighetsråds avgjørelser i noen viktige saker for vår kirke.

Kandidat nr. 4

Gro Lauvland
f. 1962
Arkitekt
Jeg ønsker å bidra til at Frogner menighet skal kunne ta best mulig vare på
kirken og Schafteløkken.
Om bygninger og uterom ivaretas på
en omsorgsfull måte, understøttes de
handlingene og aktivitetene som finner
sted der.
Ønsket mitt er at alle aldersgrupper også de unge - på den måten kan oppleve en tilhørighet til menigheten

Kandidat nr. 5

Trond Arild Lidalen
f. 1962
Rådgiver i Norsk røde kors
Jeg er en absolutt tilhenger av en åpen
og inkluderende folkekirke og det er
mitt ønske at alle som søker vår kirke
og menighet, av forskjellige årsaker og
med forskjellig bakgrunn, skal føle seg
godt mottatt og være velkomne til å bli
en del av fellesskapet.
Det er min visjon at vår kirke skal være
en naturlig del av lokalmiljøet og oppleves som et hjem både for de mer faste
kirkegjengerne og for dem som bruker
kirken mest ved høytidelige anledninger, for dem som vil gi uttrykk for sin
glede og kreativitet og for dem som
søker lindring og trøst.
Jeg ønsker at vår kirke skal kunne gi
innbyggerne på Frogner næring både
på det trosmessige plan, det intellektuelle plan og det kulturelle plan.

Kandidat nr. 6

Harald Kringlebotn
f. 1967
Managing partner
Jeg vil gjøre det jeg kan for at Frogner
Menighet skal oppleves relevant og
imøtekommende for menneskene som
bor og ferdes på Frogner så vel som for
de allerede aktive brukerne.
Vår kirke på Frogner bør kjennetegnes
som inviterende, bred og tydelig.

Kandidat nr. 7

Erik Kyvik Hauge
f. 1943
Psykologispesialist
Mine visjoner er at menigheten er et
sted der det bygges tro, håp og kjærlighet, der alle er velkomne og finner sitt
hjem.

Kandidat nr. 8

Grethe Robertsen
f. 1943
Pensjonert lærer
Jeg ønsker å være med på å styrke og
videreutvikle et levende menighetsliv,
med variert tilbud for alle aldersgrupper.
Gudstjenesten er den sentrale samling
i menigheten og må ha en god balanse
mellom tradisjon og fornyelse.
Viktig med god oppfølging av dåpsbarn
og konfirmanter. Den store frivillige
innsatsen er avgjørende for et levende
menighetsliv.
Jeg ønsker også i særlig grad å ha et
fokus på det diakonale arbeidet, hyggekvelder på Frognerhjemmet og på
arbeid knyttet kor, musikk og ulike kulturarrangementer i menighetens regi.
Jeg ønsker å videreutvikle Schafteløkken som en viktig og sentral arena
i menighetsarbeidet, gjennom et godt
samarbeid mellom menighetsråd og
styre.

Kandidat nr. 9

Siri Andresen
f. 1946
Cand. philol. / Daglig leder
Min visjon for Frogner kirke er at det
skal være en åpen og inkluderende
kirke med fokus på å være synlig i den
vanlige Frogner beboers liv.
En kirke som bryr seg om både store
og små, personer og begivenheter. Et
møterom hvor terskelen ikke er høy for
å komme inn.

Kandidat nr. 10

Kaare Framstad
f. 1963
Eiendomssjef
Mine visjoner for Frogner Menighet er:
Jeg ønsker at Frogner Kirke skal være
en åpen og inkluderende kirke for alle.
I den forbindelse håper jeg at det skal
være mulig å få til kveldsgudstjenester
for å kunne favne bredere og gi et større tilbud til beboere i bydelen.
Når Frogner Kirke får nytt orgel håper
jeg på flere konserter, gjerne med kor,
og med religiøst tilsnitt på både arrangement og musikk.
Diakonitjenesten bør være et satsningsområde for å kunne bistå eldre i bydelen.
Schafteløkken bør opprustes slik at
flere kan bruke den flotte eiendommen.
Utleievirksomheten er viktig for å kunne
utvikle eiendommen.

Kandidat nr. 11

Erik Grøttum
f. 1976
IT-konsulent
Min visjon for menigheten er at den i
størst mulig grad skal inkludere Frogners beboere, med et særlig fokus på
de stadig flere barnefamiliene som velger å bli boende i bydelen.

Kandidat nr. 12

Inger-Lise Rist
f. 1947
Adjunkt
Min visjon er å bygge opp ei stor og
aktiv menighet, samt å styrke økonomien.
Arbeide for å få flere konfirmanter,
og at barna og de unge føler tilknytning
og tilhørighet til kirken.
Hjelpe til å ta vare på den åndelige dimmensjonen i mennesket, hos alle, og
kanskje særlig de ensomme og syke.
Schafteløkken, skal eies og drives av
Frogner menighet, som menighetshus,
til glede og berikelse for ung og gammel.

Kandidat nr. 13

Morten Hennie
f. 1949
Selvstendig

Jeg mener det er viktigere enn noen
gang at vår kristne tro spiller i rolle for
og er tilgjengelig for beboerne i Frogner.
Den kristne arven bør underbygges
samtidig som man åpner opp for innspill
og tendenser som rører seg i menigheten.
Gjennom en modernisering av kirken vil
man kunne bryte ned noen av de barrierene som noen kan oppleve og føler
overfor kirken i dagens samfunn.

Kandidater - Frogner menighetsråd
1. Lars Gathe, 65 år, Innkjøpsdirektør
2. Sissel Nilsen, 73 år, Pens. avd. direktør
3. Adolph Denis Horn, 82 år, Kunstner
4. Gro Lauvland, 53 år, Arkitekt
5. Trond Arild Lidalen, 53 år, Rådgiver i Røde kors
6. Harald Berge Kringlebotn, 47 år, Managing partner
7. Erik Kynik Hauge, 72 år, Psykologispesialist
8. Grethe Marianne Robertsen, 72 år, penjonert lærer
9. Siri Andresen, 69 år, Cand. philol / Daglig leder
10. Kaare Framstad, 52 år, Eiendomssjef
11. Erik Johannson Grøttum, 48 år, IT-konsulent
12. Inger-Lise Rist, 68 år, Adjunkt
13. Morten Hennie, 66 år, Selvstendig

Nominasjonskomite:
Liv Clemens, Trond Arild Lidalen, Erik Kyvik Hauge
Forslagsstillere:
Liv Clemens, Trond Arild Lidalen, Erik Kyvik Hauge,
Anners Lerdal, Gertraud Enger, Grethe M. Robertsen,
Solveig Harrit Lid, Inger Elisabeth Solem,
Gunnar Torgersen, Ingebjørg Birkeland

Forhåndsstemming - 10. august - 11. september 2015:
Forhåndsstemming foregår på Frogner menighetskontor
Bygdøy alle 36, 0265 Oslo
Inn porten til høyre for kirken og rett frem.
Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på telefon
23 62 90 62

