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Navn: Kjell Guldvog Staalesen
Tislegård Alder: 74
Nestleder i Kongsberg og Jondalen Menighetsråd (stiller til gjenvalg), leder av menig-
hetens Diakoniutvalg og rådets representant i Diakonatet for Kongsberg og Jondalen 
menighet. Ledelse av kommunale tjenester og virksomheter: Regional leder for Norsk 
Helse- og Sosiallederlag, 18 år i menighetsråd, hvorav flere som leder, 4 år som nestleder 
i Tunsberg bispedømmeråd og representant i Kirkemøtet m.m. Ønsker at flest mulig skal 
få kjenne at kirken er deres og å bidra til at kirken i Kongsberg skal fremstå som en  
samlende og selvstendig folkekirke i vår kommune.

Navn: Sigurd Hukkelberg
Gamlegrendåsen Alder: 67
Leder av Kongsberg og Jondalen Menighetsråd (stiller til gjenvalg). Har vært ansatt i  
Den norske kirke i over 40 år og har tidligere vært kirkemusikalsk konsulent i Tunsberg  
bispedømme, rådgiver i KA Kirkens arbeidsgiverorganiasjon og rektor ved kulturskolen. 
Mange ulike verv fra fagforeningsarbeid, ekteskapskurs, Kongsberg diakonale stiftelse, 
Kongsberg menighetsråd og fellesråd. Trosopplæring og gode tilbud til de unge er viktig 
for at kirken skal bygge en god fremtid. Diakonalt engasjement. Voksne og eldre må få et 
godt tilbud og kjenne seg hjemme i kirken.

Navn: Berit Kristin Fonsdal
Raumyr Alder: 69 

 Medlem i Kongsberg og Jondalen Menighetsråd (stiller til gjenvalg) og rådets representant 
i Kongsberg Kirkelige Fellesråd. Pensjonsert rektor. Har jobbet i skolen i 42 år både på 
barne- og ungdomstrinnet. Vil arbeide for en levende lokalkirke, arbeide for å ta vare på 
kirkens verdier og en åpen inkluderende kirke

Navn: Aslaug Roholdt
Veungsdalen Alder: 71
Har undervist på ungdomstrinnet i 44 år, vært kontaktlærer, sosiallærer og øvingslærer.  
Er aktiv som pensjonist i noen råd og utvalg. Vil arbeide for at kirken får formidle budskap 
og tanker slik at folk får hjelp til å leve et meningsfullt liv, mangfold og tilhørighet og at 
kirken skal være et sted med gode møteplasser for folk i alle aldre, spesielt for barn og 
ungdom. Jeg ønsker at kirken skal være et inkluderende fellesskap med utgangspunkt i 
det gode budskap.

Navn: Geir Løvdal
Kapermoen Alder: 44
Jobber som anestesisykepleier på anestesiavdelingen på Kongsberg sykehus. Tidligere 
jobbet noe med organisasjonsarbeide i fagforening, ellers lite erfaring. Jeg er opptatt av 
at kirken har lavterskeltilbud for ulike alderstrinn og oppleves som åpen utad. Ønsker at 
menigheten har et godt samarbeid med andre instanser/menigheter.

Navn: Sigrid Lien
Gamlegrendåsen Alder: 66
Pensjonert lærer. Har jobbet i videregående skole i 38 år. Har sittet i styret for  
Kongsberg Diakonat og Kongsberg diakonale stiftelse og tidligere vært engasjert  
i søndagsskole og TenSing. Vil arbeide for en levende kirke med tilbud til alle -  
barn, unge og eldre slik at kirken kan møte dem med åpenhet og varme.
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Navn: Anne Berg Aicher
Tislegård Alder: 62
Medlem i Kongsberg og Jondalen Menighetsråd (stiller til gjenvalg som vara). Har  
vært representant i Trosopplæringsutvalget for Kongsberg og Jondalen menighet og  
aktiv i søndagsskoleteam og kristent internasjonalt fredsarbeid (Pax Christi) i Tyskland. 
Gudstjenester med musikk og salmer, liturgi  og nattverd opplever jeg ofte som livs- 
bejaende og nødvendige. Jeg ønsker at det kan nå ut til  bredden av mennesker i vår by. 
Barn og ungdom bør få gode tilbud i kirken.

Navn: Liv Simonsen
Gamlegrendåsen Alder: 68

 Pensjonert helsesykepleier. Varamedlem i Kogsberg og Jondalen Menighetsråd (stiller  
til gjenvalg). Medhjelper Babysang Kongsberg Kirke.Tidligere engasjert i menighetsarbeid 
i Misjonskirken Kongsberg og hatt ulike styreverv, også som leder. Ønsker at kirken skal 
være et sted med gode møteplasser i ulike livsfaser. Opptatt av kirkens diakonale arbeide 
som formidler av Det Gode Budsap inn i menneskers hverdag, som for noen kan bli inn-
gangsport til videre gudstjenesteliv og tjeneste i menigheten.

Navn: Erik Trømborg
Skinnarberga Alder: 53
Professor i fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.  
Er opptatt av at kirken skal være et viktig felleskap for mennesker i alle livsfaser  
og at vi bruker dåp og konfirmasjon til å gi varige verdier for hele familien.

Navn: Vera Henden
Madsebakken Alder: 71
Har arbeidet i Kongsberg kommune i 45 år som lærer, hovedtillitsvalgt og rektor. 
Sitter i fylkestinget og kommunestyret og er ledefor Blodkreftforeningen i Buskerud  
Telemark og Vestfold. Synes den norske kirke skal være en inkluderende og åpen  
folkekirke, og ønsker at kirken i Kongsberg bør videreutvikle og fortsette kulturkveldene. 

Navn: Håkon Myhra
Jondalen Alder: 73
Erfaring fra bank og forsikring innenfor opplæring-salg-service og finansiering og tillitsvalgt 
på konsernnivå. Leder av idrettslag og prosjektansvarlig for flere større utbyggingspro-
sjekter og har fått Kulturprisen for arbeid med barn og ungdom. Driver eget eventselskap 
innenfor aktivitet, opplevelse og mestring. Er medlem av Jondalen Kirkekomite og vært 
kirketjener i 13 år. Ansvarlig for flere utbyggingsprosjekter i kirken. Vil arbeide for at kirken 
og Blekapellet blir en møteplass for barn ungdom og voksne i et åpent og inkluderende 
fellesskap i samarbeid med hele sognet ved å utveksle ideer og erfaringer. Ønsker å ta 
vare på kirkegården i et historisk perspektiv. og restarte Jondalen sangkor.

Navn: Inger-Johanne Flatland Christensen
Skavanger Alder: 32
Jobber som jurist, og har tidligere jobbet 4 år som menighetspedagog i Kongsberg og 
Jondalen menighet. Erfaring fra arbeid som organistvikar, arbeid med barnekor og annet 
musikalsk kirkelig virke og deltar som frivillig i menighetens arbeid med småbarnsang.  
Har sittet i trosopplæringsutvalg, og har erfaring fra andre styreverv i studie- og kor- 
sammenheng. Har et sterkt engasjement for småbarnsfamiliene i kirken, og er opptatt  
av at kirken skal være et godt og naturlig sted å komme til for familier som ønsker å  
være del av et felleskap. Kirken bør være et sted hvor man i alle livsfaser kan oppleve 
tilhørighet og felleskap rundt det som er større enn oss selv.
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Kirken i Kongsberg 
- mangfoldig og engasjerende

DEN NORSKE KIRKE
Kongsberg og Jondalen sogn


