
 

 

Innstilling av kandidater til styret i Storsalen 2021 
 
På valg til Storsalens styre i 2021 er styreleder, 3 styremedlemmer og 3 
varamedlemmer. Valgkomiteen fremmer kandidat til styrelederverv og 6 
kandidater til styret. Antall stemmer under årsmøtet avgjør fordelingen av 
styrekandidater mellom faste styremedlemmer og varamedlemmer.  
 

Kandidat til styreleder 
 

Navn Anders Tunold Kråkenes 
Alder 40 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen 
Yrke Forretningsutvikler i teknologiselskap (Agens)  
 
 
 
 
 

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen? 
Søndagsskole de siste seks årene. Før det, alt fra ledergruppe for 
kveldsgudstjenesten, forbønn og stolbæring. 
 
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du 
bidra med? 

• Erfaring fra styrearbeid – bla, styreleder i en startup (Ivy) frem til vi ble 
kjøpt opp. 

• God på kreative forbedringsprosesser, hvordan vi kan nå våre mål, bruke 
teknologi, og tenke nytt. 

• Hjerte for enda bedre tilbudet for barn og unge. 
• Hjerte for Storsalen – tilhørt menigheten i 20 år 
 

Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover? 
• Peke på Jesus, være tilstede og være relevant i en tid hvor ting forandrer 

seg fort. Lav terskel for å prøve ut ting. 
• Snakke med og lytte til folka i Storsalen og i Oslo for å forstå hvordan vi 

kan lage et bedre tilbud. 
• Ivareta de fantastiske folka i staben 
• Gjøre det enklere å bidra frivillig 
• Kvalitet i alle ledd. 



 

 

Kandidater til styret 
 

Navn Britt-Helen Holmedal 
Alder 69 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen siden år 
2000 
Yrke Var misjonær i India for Santalmisjonen 
(Normisjonen) 1982-97. Jobbet som lærer i 
grunnskolen etter det. Er nå pensjonist. 
 
 

 
Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen? 
Har tjenestegjort som nattverdsutdeler og forbønnstjeneste. Var sjelesørger i 
Storsalen regi i flere år. 
 
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du 
bidra med? 
Jeg har lang erfaring fra kristent arbeid både i hjemmearbeidet og i misjonens 
arbeid ute. Jeg kjenner Normisjonens arbeid. Jeg har tatt Teleios-kursene i 
Storsalen regi. Jeg har vært teamleder i skolesammenheng og liker å tenke 
høyt sammen med andre i arbeidet med å lede. Jeg er engasjert av arbeidet 
vårt i Sør Asia og har god kjennskap til arbeidet i Bangladesh og India. 
 
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover? 
Det har vært mye skifte av pastorer og periodevis ustabilt i Storsalen. Det er 
flott at vi har fått ny pastor! Det er viktig at han får arbeide sammen med oss 
alle, for et godt og stabilt fellesskap. Etter korona er det helt sikkert 
opplevelsen av fellesskap folk føler behov for.  
 
Det er viktig med godt samarbeid mellom pastorer, ledere og de som 
tjenestegjør for å kjenne at man jobber mot samme mål. En videre styrking av 
dette. Vi kan i større grad løfte fram i gudstjenestene våre arbeidet Storsalen 
er engasjert i blant de som har det vanskelig i byen vår og arbeidet i misjonen 
ute. 
 
 
 



 

 

Kandidater til styret 
 
Navn Kristin Mæland Mellingen 
Alder 40 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen 
Yrke Lege 
 
 
 
 
 
 
 

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen? 
Teamleder, Team B, Storsalen Morgen. 
 
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du 
bidra med? 
Jeg ønsker å bidra til at Storsalen skal være en menighet hvor alle kjenner seg 
velkommen og ønsket, og hvor alle finner sin plass. 
 
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover? 
Det blir viktig å planlegge overgangen tilbake til en “normal” hverdag etter 
koronarestriksjonene.  
 
Få menigheten i hus igjen, og få fysiske fellesskap og tjenester “opp og gå”.  
Fortsette å bygge opp fellesskapet i menigheten, flere har jo forsvunnet og 
kommet til siden vi hadde ordinære samlinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kandidater til styret 
 

Navn Marie Harbo Øygard 
Alder 34 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen 
Yrke Prosjektrådgiver, Stefanusalliansen 
 
 
 
 
 
 

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen? 
Jeg har tidligere vært engasjert på Storsalen Kveld hvor jeg fungerte som 
teamleder. Nå er jeg og min familie engasjert i Storsalen Morgen, også her som 
teamleder. Har sittet i styret i flere år. 
 
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du 
bidra med? 
Mange år som både kirkegjenger og styremedlem gjør at jeg kjenner 
menigheten godt. Jeg håper og tror dette vil være nyttig for styrets arbeid i 
årene fremover. Jeg har bred misjons- og bistandsfaglig kompetanse, og ønsker 
å bruke dette aktivt i styrets arbeid slik at Storsalens visjon – Hele Oslo invitert 
til bords – kan virkeliggjøres i enda større grad. 
 
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover? 

• Tydelige, levende og ærlige fellesskap som inspirerer til daglig 
etterfølgelse av Jesus Kristus 

• Stabil økonomi som muliggjør videre vekst og nysatsninger 
• Økt fokus og forståelse for misjon og hva vi som menighet er kalt til 

(lokalt, nasjonalt og globalt) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kandidater til styret 
 
Navn Simon Røksund Johannessen 
Alder 41 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen 
Yrke Økonom 
 
 
 
 

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen? 
Jeg Jobber i dag med tweens, og har de siste 9 årene hatt mye søndagsskole i 
forskjellige aldrer på morgengudstjenesten. Tidligere har jeg hatt tjeneste i 
bollekompaniet, forbeder på gamle G2, og sittet i styret i Storsalen fra 2013 til 
2016. Jeg har også sittet i valgkomiteen i Storsalen fra 2016 til 2020 
 
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du 
bidra med? 
Jeg har vert i Storsalen siden 2000. Storsalen har fungert godt for meg både 
som student, ung-voksen, og nå som familiefar. Jeg håper derfor jeg har 
erfaring til å ta vare på det som er bra, samt ærlighet til å si fra om noe ikke 
fungerer eller bør endres på. Av yrke er jeg økonom. 
 
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover? 
Økonomi har vært et tema siden 2003. Storsalen har alltid greid å komme seg 
gjennom økonomiske utfordringer.  Økonomi setter allikevel premisser for 
hvordan vi kan drifte Storsalen i dagens situasjon. Dette kommer til å være en 
viktig del av styrets dagsorden gjennom 2021/2022.  
 
Jeg går på Morgengudstjenesten. Vi har mange barn som er i ferd med, eller 
allerede har blitt ungdommer. Hvordan Storsalen fortsatt kan være et naturlig 
hjem for dem er også et spørsmål som opptar meg veldig.    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kandidater til styret 
 
Navn Susanne Masvie 
Alder 26 
Tilhørighet i Storsalen Holder på å gli over fra 
Storsalen Kveld til Storsalen Morgen, 
Fengselsteam, Småfellesskap 
Yrke Psykolog 
 
 
 
 

 
Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen? 
Styremedlem på gjenvalg. Har tidligere hatt roller som teamleder og forbeder 
på Storsalen Kveld. Samt sittet i ledergruppen for Storsalen Kveld (da G21 og 
G20). 
 
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du 
bidra med? 
Jeg har styreerfaring, både fra Storsalen sitt styre og 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 drømmer for hvor vi kan gå. Jeg er ikke redd 
for å stille spørsmål og diskutere. Jeg har kjent menigheten på nært hold i 6 år. 
Det har gjort at jeg har fått 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 tenker du blir viktig for menigheten vår fremover? 
Jeg ønsker 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 mange 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 livgivende 
kjærlighet for oss. Denne kjærligheten må alltid være utgangspunktet og kilden 
til alt vi gjør! 
 
I denne spesielle tiden blir det særlig viktig å arbeide målrettet med hvordan 
dette kan se ut under ulike restriksjoner. Det krever at vi er kreative, og 
fleksibilitet, pågangsmot og vilje til å prøve nye ting tror jeg derfor er nøkkel i 
arbeidet fremover. 
 
Kandidater til styret 
 

Navn Thomas Engebretsen 
Alder 32 
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen 
Yrke Musiker og lærer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen? 
Er vara i styret og er engasjert i lovsangsarbeid. Har tidligere ledet Alpha-
arbeidet, og har ellers gjennom 13 år i Storsalen fått være med på litt av hvert. 
 
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du 
bidra med? 
Jeg har god musikkfaglig kompetanse og erfaring fra mye på det feltet. Det er 
naturlig å tenke seg at jeg er en stemme i styret for musikkarbeidet i 
menigheten. I tillegg brenner jeg for at bibelens prinsipper hele tiden er 
rådende i alle små og store valg vi tar. 
 
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover? 
Fellesskap. Fortsette å finne måter å søke sammen på som gir oss 
oppmuntring, engasjement, glede, trøst, veiledning og tro. 
Jeg tror også at det er kjempeviktig at de som tar initiativ til ulike ting i 
menigheten backes og oppmuntres maksimalt. Hele tiden. 
 



 

 

 

Innstilling valgkomiteen: 
 
 
Nicolay Østberg (leder) 
Merete Fisher 
Johanne Saxegaard 
Jakob Gåre 
 
 
 


