
Presentasjon av kandidater 
som foreslås til ulike verv

Til oversikten



1. Styreleder: Geir Isaksen
2. Styremedlem (gjenvalg):  

Siri Kalvatn
3. Styremedlem:  

Hans Martin Espegren
4. Fast møtende vara: 

Steinar Holmedahl
5. Ordfører:  

Helga Haugland Byfuglien

6. Varaordfører:  
Eirin Foldøy Oftedal

7. Medlem kontrollkomiteen: 
Nina Brokhaug Røvang

8. Medlem valgkomiteen: 
Tone Lindheim

9. Medlem valgkomiteen: 
Thomas Holth

Therese Lilleberg Johnsen 
Karin Riska
Livar Husveg
Oddgeir Teigen
Øystein Hjorthaug
Kari Arnøy
Paul Erik Wirgenes

Styreleder, styremedlem 
og ordfører

Varaordfører, 
kontrollkomité, valgkomité

Nye medlemmer 
til landsrådet

OversiktKlikk på navnene for å lese mer om kandidatene



Geir Isaksen (67) bor på 
Tårnåsen i Nordre Follo 
og er i dag seniorrådgiver 
i Vy. Geir er landbruksøko-
nom fra NMBU (tidligere 
Norges Landbrukshøg-
skole) og er også Dr. sci-
ent i landbruksøkonomi. 
Han har blant annet vært 
konsernsjef i Vy (tidlige-
re NSB) og i Cermaq ASA. 
Han kjenner svært godt 
til Misjonsalliansen og 
sier dette: 

1.  Styreleder Til oversikten

Geir 
Isaksen

Jeg deler Misjonsalliansens  
visjon og har stor tro på den 
helhetlige strategien der situa-
sjonen for den enkelte knyttes 
sammen med utviklingen av 
velfungerende lokalsamfunn 
og et langsiktig arbeid for rett-
ferdighet. Jeg har sett organi-
sasjonens arbeid ute på nært 
hold og har respekt for måten 
det arbeides på. Dette arbeidet 
vil jeg gjerne støtte ved å bruke 
min kunnskap og erfaring i sty-
ret i Misjonsalliansen. 



Siri Kalvatn (53) bor i Bergen, og 
som seniorforretningsutvikler har 
hun jobbet nasjonalt og internasjo-
nalt og har erfaring fra ulike bran-
sjer med hovedvekt innen olje/
gass og telekom. Hun har også er-
faring som kursholder og instruk-
tør innen IT-verktøy, prosessforbe-
dringer og implementering av ulike 
arbeidsrutiner og verktøy, samt 
teamutvikling og motivasjon. Siri er 
på gjenvalg og har vært i Misjons-
alliansens styre i 3 år. Troen er det 
viktigste for meg, forteller hun. 

2.  Styremedlem (gjenvalg) Til oversikten

Siri 
Kalvatn

Troen må være 
praktisk, og det betyr 
mobilisering til 
frivillighet og 
barmhjertighet. 
Misjon og bistand er 
et naturlig uttrykk for 
dette. Kobling mot 
menighetsliv og 
fellesskap er også 
viktig for meg. 



Hans Martin Espegren 
(30) bor på Nordstrand 
i Oslo. Han er sivilingeniør 
fra NTNU innen Industri-
ell økonomi og teknologi-
ledelse og med erfaring 
som forretningskonsu-
lent og fra dataanalyse/
data science. Han er leder 
for maskinlæring i BAMA 
Gruppen AS. Han har vært 
varamedlem til styret i 
4 år. Han kjenner Misjons-
alliansen veldig godt: 

3. Styremedlem Til oversikten

Hans Martin 
Espegren

Jeg var volontør i Banco D-MIRO 
i Ecuador 2013–14, og fra og 
med 2017 har jeg vært fast 
møtende vara til Misjonsalli-
ansens styre. Jeg har lært 
mye gjennom fire år som vara 
i styret og er veldig motivert 
for å bidra videre som styre-
medlem. Jeg er glad i Misjons-
alliansen og ønsker å bruke 
min kompetanse innen IT og 
dataanalyse til å være med 
og løfte Misjonsalliansen vide-
re inn i fremtiden. 



Steinar Holmedahl (51) er fra Aur-
skog-Høland og er direktør innen-
for Forretningsutvikling i IT-sel-
skapet Atea. Han har jobbet med 
IT, markedsføring og ledelse i fle-
re nordiske selskaper. Steinar er 
misjonærbarn, født i Etiopia og 
vokst opp i Kenya. Har vært enga-
sjert i diverse misjonsrelatert hjel-
pearbeid hele livet, både direkte 
i mindre private prosjekter i Kenya 
og som støttemedlem i større or-
ganisasjoner. Han kan selv fortelle 
om sitt forhold til Misjonsalliansen: 

4. Fast møtende vara Til oversikten

Steinar 
Holmedahl

Jeg ble kjent med 
Misjonsalliansen og 
deres arbeid gjennom 
at barna mine er/har 
vært engasjert i Oslo 
Soul Children og gjen-
nom gode venner vi 
har fått der. Jeg har 
stor respekt for må-
ten Misjonsalliansen 
arbeider på og vil 
gjerne bidra med det 
jeg kan for å videreut-
vikle og forbedre. 



Helga Haugland Byfuglien (70) er 
en norsk luthersk teolog og bor 
på Greverud i Nordre Follo. By-
fuglien har vært menighetsprest 
i Nidaros bispedømme og i Ås 
prestegjeld i Borg og stiftskapel-
lan i Borg bispedømme. Hun var 
generalsekretær i Norges KFUK-
KFUM da hun ble utnevnt til biskop 
i Borg. Hun var biskop i Borg fra 
2005 til 2011, og hun var preses i 
Bispemøtet i Den norske kirke fra 
2010 til 2020. Hun sier dette om 
sitt forhold til Misjonsalliansen: 

5.  Ordfører Til oversikten

Helga Haugland 
Byfuglien

For 25 år siden fikk jeg 
se Misjonsalliansens 
arbeid i Bolivia på nært 
hold. Det imponerte 
meg stort og satte 
spor: Nært og respekt-
fullt samarbeid med lo-
kalbefolkning, utrust-
ning av medarbeidere 
som kunne ta over sty-
ring samt lederutvik-
ling av unge. Siden det 
har jeg fulgt organisa-
sjonen.



Eirin Foldøy Oftedal 
(45) bor på Ålgård 
og er fagansvarlig 
ved avdelingen for 
kvalifisering og in-
tegrering i Gjesdal 
kommune. Eirin og 
Ola var utsendinger 
på Filippinene fra 
2004 til 2008. Hun 
har vært i lands-
rådet siden 2015.

6.  Varaordfører Til oversikten

Eirin 
Foldøy 
Oftedal

Nina 
Brokhaug 
Røvang

Nina Brokhaug 
Røvang (50) bor 
i Åmodt og er kir-
keverge i Modum 
sokn. Hun er med 
i misjonsforeningen 
«Ludvig Eriksen» 
– og som altså bærer 
navnet til Misjonsalli-
ansens grunnlegger.

7.  Medlem 
kontrollkomiteen 



Til oversikten8.  Medlem 
valgkomiteen 
Tone 
Lindheim

Tone Lindheim 
(50), Oslo, er høg-
skolelektor på VID, 
fakultet for teo-
logi, diakoni og 
ledelsesfag. Tone 
har vært utsen-
ding for Misjons-
alliansen i Bolivia, 
og hun var uten-
landssjef i perio-
den 2006 til 2016.

Thomas Holth (49), 
Bærum, er Project  
Director ved Steen 
& Strøm. Han har tid-
ligere vært varare-
presentant i Misjons-
alliansens styre.

9.  Medlem 
valgkomiteen 
Thomas 
Holth



Therese Lilleberg  
Johnsen (32) Trondheim

Nye medlemmer landsrådet Til oversikten

Karin Riska 
(50) Grimstad

Livar Husveg 
(60) Mandal

Oddgeir Teigen  
(39) Bryne

Øystein Hjorthaug 
(47) Kristiansand

Kari Arnøy  
(60) Randaberg

Paul Erik Wirgenes 
(62) Oslo



På jorda som i himmelen

Til oversikten


