
Kandidater til valg av nytt Landsstyre 2021-2023 

 

På valg: Kari Helen Garheim og Siri Elisabeth Bernssen 

Valgt til landsmøtet 2023: Asle Steinbru (Rogaland), Sindre Aarbø (IMS), Gunn Siri Risa 

(Rogaland) 

 

Kari Helen Garheim og Siri Elisabeth Bernssen tar ikke gjenvalg 

Varamedlemmer er på valg hvert landsmøte. 

Det skal velges 2 faste styremedlemmer som velges for 4 år frem til landsmøtet 2025. Det skal 

også velges 4 varamedlemmer for 2 år frem til landsmøtet 2023. 1.vara møter fast i styret.  

Det er foreløpig ikke nok kandidater, og vi foreslår at vi slår sammen valg av faste 

medlemmer og varavalg. De to som får flest stemmer får fast plass, og den/de andre blir vara.  

 

Innstilling fra valgkomitéen: 

 

Navn: Bolette Maria Nordbotten Espedal (Bergen/Sogn og Fjordane) 

Alder: 23 år 

Bosted: Bergen 

Yrke/studie: Studerer lærer for 1.-7. Klasse på 4. Året. Skal ha et års permisjon fra nyttår av 

fordi vi skal ha barn. 

Frivillig engasjement: Har vert søndagsskolelærer for 5. Klasse og oppover i snart 3,5 år, 

noe avbrutt av korona så klart. Har vert med i lovsangsteam både på søndagsmøte og på møte 

for unge voksne i Bergens indremisjon i litt over 4 år. Et år var jeg leder for lovsangsteamene 

til unge voksne. Har også vert med som leder på leir regi av nlm et par ganger der jeg kommer 

fra. 

Hva du ønsker at ImF-UNG skal jobbe med de neste 5 årene: Kommunikasjon mellom de 

ulike leddene i organisasjonen slik at informasjon om ressurser og arrangement når de som er 

i målgruppen for dem.     Lederopplæring av ledere i ungdoms og barnelagene. Syns 

fundament har vert et bra opplegg som kan videreføres og tilbys til nye kandidater. 

Trosopplæring blant barn og ungdom slik at de ikke faller fra når de flytter hjemmefra. 

Awana og andre ressurser, evt etter hvert se på hvilke resultater dette gir, men her er nok 5 år 

en litt kort tidsperiode da mange forsamlinger ikke har holdt på med awana så lenge enda 



Navn: Astrid Helene Fagerheim (Bergen/IMS) 

Alder: 23 år 

Bosted: Bergen 

Yrke/studie: Sykepleierstudent  

Frivillig arbeid: Søndagskule, leirleder, konfirmantarbeid, ungdomsforkynner på 

bibelcampen  

Hva du ønsker at ImF-UNG skal jobbe med de neste 5 årene: Fortsette med å nå ut til 

barn og ungdom med Jesus og finne nye måter som treffer og når dagens barn og ungdom. 

 

Kristoffer Vassbø (Rogaland) 

Alder: 19 

Bosted: Lyefjell 

Yrke/studie: Elektrikerlærling 

Frivillig engasjement: Eg er med som leder i lokalt ungdomsarbeid, styrer projektoren på 

gudstenester/møter, er også med i lovsangsteam, har før vore med som leder i søndagsskolen 

blant anna. 

Hva du ønsker at ImF-UNG skal jobbe med de neste 5 årene: Eg ønsker at barn skal lære 

om Jesus på en forståelig måte, og få eit godt grunnlag for resten av livet. Og at ungdom skal 

ha gode ressurser og miljøer til å lære meir om Gud og bygge opp seg sjølv og kvarandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


