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Sensitivitet: Begrenset 

Redegjøring av valgkomiteens arbeid og innstilling av 
kandidater til styret i Storsalen 2020 

Redegjøring av valgkomiteens arbeid 
 

Valgkomiteen har i oppgave å innstille kandidater til valg for styret i Storsalen. Valgkomiteen har lagt 
vekt på å innstille kandidater slik at styret sitter med god kompetanse innen drift, økonomistyring og 
menighetsliv. Det er også lagt vekt på at styret skal ha representanter fra begge gudstjenestene i 
Storsalen, samt en balansert kjønnsbalanse. 

På valg i 2020 er 2 faste styreplasser og 3 varastillinger. Styret har vurdert 15 kandidater, 9 kvinner og 
6 menn. Det kom inn et eksternt forslag til valgkomiteen. 

Grunnet Covid-19 viruset kommer stemmegiving ved årets generalforsamling til å avholdes via mail. 
For å lette prosessen rund valget ble valgkomiteen bedt av Storsalens styre om å innstille årets 
kandidater til fast styremedlem eller varastillinger.  Denne forespørselen fra styret har valgkomiteen 
tatt til følge. Vår innstilling inneholder i år derfor også anbefaling om faste styremedlemmer og 
varamedlem.   

 

Kandidat til styret 

 
Navn Daniel Kollerud Overskott 
Alder 30 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld 
Yrke Prosjektansvarlig, Hauge School of Management, NLA 

 Erfaring fra styret Ny i styret 
 
 

Mitt forhold til Storsalen og hva jeg kan bidra med i styret 
 
"Giftet" meg inn i Storsalen for ca. 2 år siden da jeg ble sammen med Margrethe Kollerud 
Overskott. Har dermed ikke lang fartstid i menigheten, men jeg kjenner Normisjon godt. Det er 
spesielt leirarbeid i ACTA Rogaland jeg har som Normisjonsbakgrunn, både som frivillig og 
ansatt. Har også deltatt som frivillig på leir i ACTA Øst og på Sommer i Sør. Jeg har ikke noen 
formelle verv i Storsalen i dag. Det jeg har bidratt med er oversettelse av G19-møtet og har 
meldt at jeg er tilgjengelig for å bistå som frivillig der det trengs på G19, som "vikar". I styret 
håper jeg på å kunne bidra spesielt i økonomi-spørsmål, som er mitt fagfelt på NLA Høyskolen. 
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Sensitivitet: Begrenset 

Kandidat til styret 
 

Navn Anna Aas Lindahl 
Alder 24 

         Tilhørighet i Storsalen Er produsent på team B, leiar i eit 
        småfellesskap og leiar av Kjærlighetsfesten. 

Yrke Studerer lektor i K-RLE og samfunnsfag 
Erfaring fra styret Ny i styret 
 

Mitt forhold til Storsalen og kva eg kan bidra med i styret 
 

Eg har no vore i Storsalen i nesten fire år, og menigheten har fått prega store deler av mitt 
Oslo-liv. Det som gjorde at eg falt for Storsalen var den ærlege, og omsorgsfulle haldninga 
kyrkja hadde til trua, byen vår og medlemmane. Eg trur at om me klarar å møta dei rundt oss 
på denne måten, kan me vera ei kyrkje som ber kvarandre.  
Ein annan ting eg elskar med Storsalen er at det er rom for engasjement. Det gjeld alle som 
syng i Storsalen gospelkor, dei som spelar brettspel på CaminoClub, dei som kjem på Storsalen 
tema og alle som er med i bøn for kyrkja vår. Kyrkja er driven av alle som vil ta i eit tak, og 
samen er me Storsalen. 

Mitt bidrag inn i styret vil vera ei forlenging av det engasjementet, og den omsorga eg har for 
Storsalen. Eg har mykje erfaring frå liknande arbeid som kan vera ein ressurs. Men kanskje like 
viktig som tidlegare erfaring, trur eg engasjement og hjartesaker er. Ved å vera med i Storsalen 
sitt styre ynskjer eg å dra i ein retning der me framleis er ærlege, engasjerte og omsorgsfulle. Ei 
kyrkje som peikar på Jesus, både for kvarandre og for byen vår. 

 

Kandidat til 1.varamedlem i styret 
 

 
Navn Axel Storebø 
Alder 26 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen 
Yrke Konsulent, PWC 
Erfaring fra styret Ny i styret 

 
Mitt forhold til Storsalen og hva jeg kan bidra med i styret 

 
Jeg heter Axel. Jeg er 26 år, gift og har to barn. Jeg er utdannet sivilingeniør med fordypning i 
industriell økonomi . Til daglig jobber jeg som prosjektleder for et IT-prosjekt hos Direktoratet 
for e-helse. På fritiden verdsetter jeg tid med familien. Jeg har det aller best når vi kommer oss 
ut i skog og mark. Vi har det siste året gått i Storsalen, og jeg har lyst til å kunne gi noe tilbake 
til felleskapet vi har fått lov å bli en del av. Fra tidligere har jeg styreerfaring som leder i Oslo 
KrFU og valgkampleder for Sør-Trøndelag KrF. 
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Kandidat til 2.varamedlem i styret 
 

Navn Thomas Engebretsen 
Alder 31 år 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen 
Yrke Freelance musiker og lærer på Musikkfolkehøgskolen Viken. 
Erfaring fra styret 1 år som varamedlem i styret 
 
 
 
 

 
Mitt forhold til Storsalen og hva jeg kan bidra med i styret 

 
Jeg er engasjert i lovsangsarbeidet. Har spilt i lovsangsteam i flere år. Jeg har tidligere ledet 
Alpha-arbeidet. 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. 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 
 

Kandidat til 3.varamedlem i styret 
 

 
 

Navn Ingvild Klungland Lund 
          Alder 27 år 

Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld 
Yrke 5 året på profesjonsstudiet i teologi 

Erfaring fra styret Ny kandidat til styret 

Mitt forhold til Storsalen og hva jeg kan bidra med i styret 
 

De snart seks årene jeg har bodd i Oslo har Storsalen vært menigheten min. Jeg har hatt ulike 
oppgaver og tjenester i løpet av disse årene. Blant annet har jeg vært forbeder, estetiker, liturg 
og sittet i ledergruppen for G21 og senere for kveldsgudstjenesten. Jeg var også praksisstudent 
i Storsalen i to år. Jeg ønsker å bidra inn i styret med en kritisk sans og kreativitet og drømmer 
når vi nå går inn i en periode hvor vi må ta noen viktige valg med tanke på 
menighetens fremtid. Jeg er så glad i og takknemlig for denne menigheten og håper å kunne 
bidra til en god fremtid for Storsalen. 

 


