Kandidater til styret
Navn Anders Gil Spilling
Alder 47
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen
Yrke Direktør for digitalisering og netthandel i
Vinmonopolet

Erfaring fra styret Styreleder siste 2 år.

Kompetanse og engasjement relevant for styret
Jeg har god kjennskap til Storsalen og har vært på innsiden av strategi og planer de siste årene. Mitt
hovedfokus og bidrag vil være å sikre at vi lever opp til vårt oppdrag og strategi på en økonmisk
forsvarlig måte, samtidig som vi skal være en trygg og god arbeidsgiver for staben.

Hva er viktig for menigheten vår fremover?
Økonomisk stabilitet gjennom aktivering av givere
Stabilitet i staben – en god arbeidsplass
At fellesskapene Storsalen Morgen, Storsalen Kveld og Soul church får lov til å utvikle seg med hver sin
tydelige profil.
At vi i større grad kan jobbe med å realisere visjonen vår: Hele Oslo invitert til Bords!

Nåværende/tidligere tjeneste i Storsalen
Leder i Helli.da for mange år siden
Jobbet med kurskonspetet Ring4
Liturg på G11
Forkynner av og til
Styremedlem
Styreleder siste 2 år

Hovedgrunner for valgkomitéens innstilling til styreleder
Anders har gjort en god jobb som styreleder de siste to årene. Han har viktig for utformingen av
strategi og visjon for storsalen, samt at han har vært sentral i arbeidet med å ansette ny hovedprest.
Han har god dialog med stab og resten av styret. Det er naturlig å innstille han for en ny periode som
styreleder.

1/4

Kandidater til styret
Navn Vegard Stikbakke
Alder 25 år
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld
Yrke Straks ferdig med mastergrad i statistikk, skal snart begynne i
jobb som utvikler.

Erfaring fra styret Varamedlem i Styret for Storsalen

Kompetanse og engasjement relevant for styret
Jeg er en representant for de yngre i menigheten.
Jeg har en analytisk tilnærming til ting.

Hva er viktig for menigheten vår fremover?
Finne en bærekraftig økonomisk ordning.
Sørge for at alle som vil, har et småfellesskap.

Nåværende/tidligere tjeneste i Storsalen
Jeg er for tida forbeder på Storsalen Kveld.
Tidligere teamleder på G20.

Hovedgrunner for valgkomitéens innstilling
Vegard har vist godt engasjement og gjennomføringsevne i sitt arbeid som teamleder for G20. Det har
vært viktig for valgkomitéen at han har bidratt frivillig og er motivert til å videreutvikle
kveldsgudstjenesten. Vegard har vert en positiv bidragsyter i styret i 2018
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Kandidater til styret
Navn Margrethe Kollerud Overskott
Alder 31
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen
Yrke Actakonsulent i Acta region øst
Erfaring fra styret Varamedlem i Styret for Storsalen

Kompetanse og engasjement relevant for styret
Jeg er veldig engasjert i barne- og ungdomsarbeid, misjon og har en sterk Normisjonstilhørighet.

Hva er viktig for menigheten vår fremover?
Å finne gode og varige måter å drive Storsalen på, som gjør at vi går rundt økonomisk og samtidig
holder fast på hva som er viktig og hva vi ønsker å være for hverandre og for byen vår.

Nåværende/tidligere tjeneste i Storsalen
Tidligere: Super G, Super tweens, Superfamily, Lille Camino, Kjærlighetsfesten, estetikk.
Nåværende: Har sittet i styret som vara det siste året.

Hovedgrunner for valgkomitéens innstilling
Margrethe har over en lang periode i Storsalen vist engasjement i Storsalen på tvers av
gudstjenestefelleskap. Hun har vært viktig i for barne og ungdomsarbeidet i Storsalen.
Har lang fartid i menigheten og god kunnskap rundt Storsalen sin historie og verdier
Margrete har gjennomgående lagt ned et godt arbeid og engasjement i flere tjenester i storsalen og
vært en positiv bidragsyter som vara i styret det siste året.
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Kandidater til styret
Navn Susanne Masvie
Alder 24 år
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld
Yrke Studerer psykologi profesjon, 10 semester
Erfaring fra styret Ny kandidat til styret

Kompetanse og engasjement relevant for styret
Jeg har styreerfaring, og har sittet i Landsstyret til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
(NKSS). Dette gjør at jeg er trenet i å tenke helhetlig og visjonært for større organisasjoner.
Konkret tror jeg at jeg kan bidra i styre med kritiske refleksjoner rundt hvor vi er på vei som fellesskap,
og med store drømmer for hvor vi kan gå. Jeg er ikke redd for å stille spørsmål og diskutere. Jeg tror
derfor jeg kan være en god stemme, særlig som en representant for de yngre i menigheten og
Storsalen KVELD. Jeg har kjent menigheten på nært hold i 4 år. Det har gjort at jeg har fått en stor og
oppløftende innsikt i hva Storsalen har utrettet og har vært. Samtidig tørr jeg, og vil jeg, kunne tenke
fritt om hva vi kan være fremover og hvordan vi på en enda bedre måte kan være med å utbre Guds
rike i byen vår.

Hva er viktig for menigheten vår fremover?
Jeg drømmer om at Storsalen skal være en menighet som preges av en proaktiv og handlende holdning
i møte med Guds ord og byens behov. Storsalen har allerede masse unike diakonale arbeid som
velsigner byen vår. Det er viktig å bevare og videreutvikle disse. Samtidig tror jeg vi som fellesskap gjør
lurt i å fokusere på disippelgjøring av hverandre. Jeg drømmer om at Storsalen skal være en familie
som rettleder meg når jeg trår feil, inspirerer meg til å handle på Guds ord og støtter meg i vanskelige
tider. Mitt håp er at Storsalen kan fortsette å være et fellesskap hvor vi sammen går dypere i Guds
enorme og livgivende kjærlighet for oss. Denne kjærligheten må alltid være utgangspunktet og kilden
til alt vi gjør!

Nåværende/tidligere tjeneste i Storsalen
Jeg har tidligere i en lenger periode vært teamleder på kveldsgudstjenesten i Storsalen og har fulgt
menigheten gjennom G21, G20:30, G20 og til det som i dag er Storsalen KVELD. Samtidig med dette
har jeg vært med i ledergruppen til de respektive menighetsfellesskapene.
Jeg er nå med i forbønnstjeneste. Det er krevende, men ekstremt meningsfylt.

Hovedgrunner for valgkomitéens innstilling
Susanne har vist stort engasjement for Storsalen og har høy arbeidskapasitet. Hun har bidratt godt i
felleskapet for kveldsgudstjenesten som teamleder og i forbønnstjenesten. Susanne har tidligere
styreerfaring.
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Kandidater til styret
Navn Marie Harbo Øygard
Alder 32 år
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen
Yrke Internasjonal leder i KRIK (Kristen Idrettskontakt)
Erfaring fra styret Styremedlem

Kompetanse og engasjement relevant for styret
Har bred erfaring med misjonsarbeid, og jobber med misjon- og bistand til daglig. Har tidligere jobbet
som innsamlingsansvarlig og kan derfor bistå inn i ulike former for innsamlingsarbeid. Dette er nyttig
for menigheten. Jeg kjenner Storsalen godt, og befinner meg vel midt imellom voksen ungdom og ung
voksen (nå med barn). Tror derfor jeg kan bidra til en helhets-tenkning, særlig rundt fellesskap, i
menigheten. Jeg liker å engasjere meg, og liker å være i fora der beslutninger tas - vil gjerne påvirke
der jeg kan.

Hva er viktig for menigheten vår fremover?
Økonomiarbeidet blir viktig, men ikke fordi penger i seg selv er målet. Men, med god forvaltning av det
vi har fått kan vi nå flere - og det engasjerer meg! Soul Church er et godt eksempel i så måte. Å bygge
fellesskap på tvers av aldersgrupper og de ulike gudstjenestene er også viktig. Det vil jeg bidra til å
styrke.

Nåværende/tidligere tjeneste i Storsalen
Har gått i Storsalen i nærmere 10 år, og har gjort litt forskjellig av tjenester. Var lenge engasjert i G19arbeidet, både i lederteam og som teamleder. Kjempespennende! Er nå engasjert i Storsalen morgen, i
lederteam og som teamleder. Det stortrives jeg med. Jeg har sittet i styret i Storsalen i flere år, og
stiller igjen som kandidat fordi jeg trives med styrearbeid og liker å bidra med kompetansen min også
der.

Hovedgrunner for valgkomitéens innstilling
Marie har over en lang periode i Storsalen vist engasjement i Storsalen i flere gudstjenestefelleskap.
Har lang fartid i menigheten og god kunnskap rundt Storsalen sin historie og verdier
Mari har gjennomgående lagt ned et godt arbeid i lederteamet for morgengudstjenesten og vært en
positiv bidragsyter som vara i styret det siste året.
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Kandidater til styret
Navn Thomas Engebretsen
Alder 30 år
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen
Yrke Freelance musiker og lærer på Musikkfolkehøgskolen Viken.
Erfaring fra styret Ny kandidat til styret

Kompetanse og engasjement relevant for styret
Jeg er opptatt av at musikk- og lovsangsarbeidet får gode vilkår og at forholdene legges til rette for å
styrke og videreutvikle dette. Gjennom flere års erfaring fra innsiden av miljøet, har jeg forutsetninger
for å være med å ivareta de behovene.

Hva er viktig for menigheten vår fremover?
Hele Oslo er invitert til bords og vi må gjøre alt vi kan for å dele de gode nyhetene slik at flere kan finne
veien hjem til Gud. Jeg tror tydelighet er et stikkord. En Jesus-fokusert forkynnelse som tør å snakke
om de vanskelige tingene i livet på en ærlig og sårbar måte er en nøkkel for å utruste menigheten til
sammen å nå visjonen.

Nåværende/tidligere tjeneste i Storsalen
Engasjert i lovsangsarbeidet. Har spilt i lovsangsteam i flere år og tidligere ledet Alpha-arbeidet.

Hovedgrunner for valgkomitéens innstilling
Thomas har vært en solid bidragsyter inn i flere av Storsalens virkeområder. Gjennom flere år har han
hatt tjeneste på tvers av fellesskap og grupperinger. Dette har gitt ham en bred forankring i Storsalen.
Han har en bevissthet rundt hvor Storsalen vil og hva som må til får å komme dit noe som er viktig i
Storsalens styrearbeid.
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Kandidater til styret
Navn Einar Kjørven
Alder 52 år
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld
Yrke Lege
Erfaring fra styret Ny kandidat til styret

Kompetanse og engasjement relevant for styret
Erfaring, har over tid sittet i endel styrer og utvalg i menighet og kristent organisasjonsliv. Håper også å
kunne bidra med engasjement, jeg trives vanligvis godt med å jobbe i styre/utvalg.
Kjenner Storsalen relativt godt etter å ha gått her fast siste 10 år.
Har engasjement for ytremisjonsarbeidet, har jobbet for Normisjon i Nepal fra 2006-07 og har fortsatt
kontakt med arbeidet der

Hva er viktig for menigheten vår fremover?
Fortsette å utvikle relevante og gode tilbud til alle aldersgrupper.
Fortsette å utvikle gode fellesskap for mennesker med ulike bakgrunner.
Jobbe for å få mer forutsigbar og trygg økonomi slik at det blir lettere å legge planer fremover.

Nåværende/tidligere tjeneste i Storsalen
I komite for Storsalen Tema siste 31/2 år, arrangerer temamøter 3 x pr semester.
Tidligere kirkevert i flere år og har vært med å arrangere Storsalen-weekender.
Har siden 2008 vært fritidsforkynner i Region Øst, Normisjon.

Hovedgrunner for valgkomitéens innstilling
Einar har et sterkt engasjement for menighet, misjon og trosfrihet. Han har solid erfaring fra styre- og
organisasjonsvirksomhet, og bidrar som fritidsforkynner i Normisjon. Han har vært en trofast deltaker
og bidragsyter på Storsalen Kveld, samt etableringen av Storsalens temakvelder. I styret vil Einar kunne
bidra med gode refleksjoner, støttende og utfordrende engasjement, til nytte og glede for styret som
kollegium, ansatte og frivillige i storsalen.
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