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Oversikt

Styremedlemmer

Valgkomiteen

13. Gunn Marit Langedrag (ny)

1.

Erik Dale (gjenvalg)

7.

14. Ivar Egeland (ny)

2.

Heidi Westborg Steel (ny)

Medlem valgkomiteen:
Per Christian Skauen (ny)

3.

Arnt H. Jerpstad (ny)

Medlem valgkomiteen:
Silje Kivle Andreassen (ny)

16. Inger Lise Dobbe (gjenvalg)

Kontrollkomiteen
4.

Leder Siv Helset (gjenvalg)

5.

Medlem
Silje Letmolie Hjeldsbakken (ny)

6.

Varamedlem
Martin Nesje Gundersen (ny)

8.

Landsrådet
9.

Elida Mersland (ny)

10. Johann Nesje Gundersen (ny)

15. Tuva Abrahamsen (ny)

17. Sindre Fosse (gjenvalg)
18. Rebecka Garcia (gjenvalg)
19. Siv Anett Sande (gjenvalg)

11. Håvard Sande (ny)

20. Ingunn Skutlaberg Valbø
(gjenvalg)

12. Cathrine Hagen Michelet (ny)

21. Caroline Wang (gjenvalg)

1. Styremedlem (gjenvalg)
Erik Dale

Erik Dale (56 år). Bor i Kristiansand, men jobber til daglig som assosiert partner hos
Bjørnson Organisasjonspsykologene i Stavanger. Har jobbet
med organisasjon, ledelse og
kommunikasjon siden 1998.
Utdannet sykepleier fra Diakonhjemmet, samt videreutdanning i ledelse fra Universitet i Agder. Som konsulent
har han spesielt jobbet med
ledelse- og organisasjonsutvikling i verdiorienterte
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og ideelle organisasjoner.
Erik har vært styremedlem i
Misjonsalliansen siden 2013.

«Misjonsalliansen står foran
viktige og spennende, men
også krevende valg i tiden
fremover. Jeg ser frem til å
bidra med mine perspektiv
og erfaringer på en god og
konstruktiv måte i disse prosessene. Gleder meg til en ny
periode, både med ledelse
og styre.»

2. Styremedlem (ny)
Heidi Westborg
Steel
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Heidi Westborg Steel (52 år). Heidi

bakgrunn gjennom erfaring fra

barndommen i Sør-Asia og Afrika

bistandsorganisasjoner – i tillegg

er fra Oslo, men har bodd mye av

og har vært i Lesotho for Blå Kors
med sin familie. Hennes fagbak-

grunn er organisasjonsutvikling
og ledelse - og samfunnsgeo-

grafi. Heidi var generalsekretær i
HimalPartner i 10 år. Hun fortset-

ter nå mental helse engasjementet fra den gangen som daglig

leder i foreldreprogrammet ICDP.
Hun har med årene opparbeidet
en flerkulturell organisasjons-

både diakonale, misjons- og
til diplomati og næringsliv.

«Jeg brenner for diakonal
misjon – og dermed for å møte
de virkelige behovene til folk og
opplever at Misjonsalliansen
gjør nettopp det. Jeg ble først
kjent med Misjonsalliansen
gjennom et lite oppdrag som
20-åring i forbindelse med evaluering av DFIF i Bolivia.»

3. Styremedlem (ny)
Arnt H.
Jerpstad
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Arnt H. Jerpstad (56 år). Bor i Oslo,

«Det er nå seks år siden jeg slut-

og jobber for tiden som grav-

tet som generalsekretær for

ferdskonsulent i Jølstad begra-

Misjonsalliansen. Jeg kjenner stor

velsesbyrå. Har jobbet med

motivasjon for å gjøre en frivillig

ledelse av frivillige organisasjoner

innsats for organisasjonen jeg

siden han kom hjem fra Ecuador i

fortsatt har like stor tro på! Jeg

2003, blant annet 10 år som gene-

håper jeg kan bidra med min kom-

ralsekretær i Misjonsalliansen og

petanse innenfor ledelse av frivil-

sist som administrerende direk-

lige organisasjoner, diakonalt

tør for Solgården i Spania. Han har

utviklingsarbeid og mikrofinans.»

lang erfaring fra styrearbeid. Arnt
er utdannet sosionom med videreutdanning i ledelse.

Valgkomiteens leder meldte seg inhabil i vurdering av
kandidaten, og prosessen ble ivaretatt av øvrig komite.

4. Leder kontrollkomiteen (gjenvalg)
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Siv Helset
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Siv Helset (53 år). Hun er bosatt i Langangen i Porsgrunn.
Jobber som forretningsadvokat med eget firma Langangen
& Helset Advokatfirma. Siv har vært styremedlem
i Misjonsalliansen i perioden 2001-2016, herunder også
styremedlem i AMAS og medlem/leder av finansutvalget.
Hun har besøkt arbeidet i Bolivia og Vietnam, samt
mikrofinansvirksomheten i Bolivia og Ecuador.

5. Medlem kontrollkomiteen (ny)
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Silje Letmolie
Hjeldsbakken
Silje Letmolie Hjeldsbakken (30 år). Silje bor i Oslo og jobber
som advokatfullmektig i Fagforbundet. Hun har tidligere
arbeidet med HR for Misjonsalliansen, og har etter den tid
vært giver og interessert i Misjonsalliansen.

6. Varamedlem kontrollkomiteen (ny)
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Martin Nesje
Gundersen
Martin Nesje Gundersen (29 år). Martin bor i Oslo og jobber
med risikoanalyse i Santander Consumer Bank. Martin har
fulgt med Misjonsalliansen i flere år gjennom familie og
venner som har vært aktive. Nå ønsker han selv å være en
positiv bidragsyter.

7. Medlem valgkomiteen (ny)
Per Christian
Skauen
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Per Christian Skauen (51 år). Han bor i Fredrikstad og jobber
som daglig leder for Kirkens Bymisjon Østfold. Per Christian
har tidligere vært utsending for Misjonsalliansen i Bolivia
(1999–2004) og Vietnam (2010–2012).
«Jeg har sett på nært hold at Misjonsalliansen sitt
arbeid bidrar til å bekjempe fattigdom gjennom nært
samarbeid med myndigheter, lokale aktører og menigheter.
Misjonsalliansen er en diakonal organisasjon som forener
krefter i kampen mot fattigdom, urettferdighet og vern om
skaperverket.»

8. Medlem valgkomiteen (ny)
Silje Kivle
Andreassen
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Silje Kivle Andreassen (44 år). Hun er bosatt på Holmlia sør i
Oslo hvor hun på det syvende året jobber som sokneprest i
Holmlia kirke. I tillegg har hun en bistilling som Universitetslektor II i Praktisk teologi på MF vitenskapelige høyskole.
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«Mitt forhold til Misjonsalliansen handler først og fremst
om at jeg og familien har hatt fadderbarn i Misjonsalliansen i mange år. Dessuten var jeg med som programleder det
første året Rettferdskonferansen ble holdt i Norge (2018)
som Misjonsalliansen tok initiativ til. Jeg har veldig sans for
måten Misjonsalliansen jobber på ved å knytte seg til og
samarbeide tett med lokale partnere.»

9. Medlem landsrådet (ny)
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Elida Mersland
Elida Mersland (28 år) fra Søgne bor i Oslo hvor hun jobber
som barneskolelærer. Hun er vokst opp i Ecuador hvor
foreldre var utsendinger for Misjonsalliansen store deler
av perioden 1994–2003 og 2009–2010.
«Jeg er veldig glad i Misjonsalliansen, og har virkelig fått
sett hvor viktig arbeidet er for enkeltmennesker på andre
siden av jorda!»

10. Medlem landsrådet (ny)
Johann Nesje
Gundersen
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Johan Nesje Gundersen (27 år) er utdannet økonom og
har vært volontør i Ecuador jan-juni 2015. Der jobbet han
hovedsakelig med Soul Children-arbeidet, var fotballtrener
og av og til innom noen skoler som engelsklærer. Videre
har han hatt sommerjobb på stand for Misjonsalliansen,
vært fast giver og flyttet i august 2021 inn i en av
Misjonsalliansens leiligheter i Sven Bruns gate 9.

11. Medlem landsrådet (ny)
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Håvard Sande
Håvard Sande (23 år) fra Randaberg. Han ble kjent med
Misjonsalliansen gjennom volontørordningen på Filippinene.
«Her fikk jeg på nært hold se betydningen i arbeidet til
Misjonsalliansen. Det er ingen tvil om at arbeidet er smart,
bærekraftig og gjør en forskjell for mange mennesker
der ute. Min erfaring med MA ga mersmak, så i senere tid
har jeg også fått bli med på stand og skolebesøk i regi av
organisasjonen.»

12. Medlem landsrådet (ny)
Cathrine Hagen
Michelet
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Cathrine Hagen Michelet (52 år) bor på Ski i Nordre Follo
kommune. Hun jobber som klinisk sosionom i sped- og
småbarnsteamet ved BUP Follo. Hun og mannen har vært
faddere i mange år, vi har venner/bekjente som har vært
utsendinger og vår datter var volontør i Ecuador i 2019.
«Jeg har et stort hjerte for hvordan organisasjonen
arbeider med kombinasjonen av å leve ut Guds kjærlighet
gjennom handlinger (diakoni), utruste mennesker til å skape
seg selvstendige liv samt formidle evangeliet gjennom
ord når det er mulig. Jeg liker også veldig godt hvordan
organisasjonen jobber gjennom lokale partnere, kirker og
lokalsamfunn.»

13. Medlem landsrådet (ny)
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Gunn Marit
Langedrag
Gunn Marit Langedrag (64 år) bor i Torød i Vestfold.
Hun er leder i misjonsutvalget på Nøtterøy som består av
Teie, Nøtterøy og Torød menigheter. Våre menigheter har
misjonsprosjekt på Filippinene gjennom Misjonsalliansen.

14. Medlem landsrådet (ny)
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Ivar Egeland
Ivar Egeland (23 år) bor i Oslo og studerer jus. Ivar bodde
i Ecuador fra han var 6 uker gammel til han begynte på
barneskolen i Norge, da foreldrene hans var misjonærer
i Guayaquil.

15. Medlem landsrådet (ny)
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Tuva
Abrahamsen
Tuva Abrahamsen (21 år) bor i Oslo. Hun gikk på Bibelskolen
i Grimstad og reiste ut som volontør til Ecuador, og jobbet
med prosjektene til Misjonsalliansen. Tuva har reist rundt
på ulike folkehøgskoler og festivaler og stått på stand
for Misjonsalliansen for å rekruttere nye fastgivere
og volontører.

Medlemmer landsrådet (gjenvalg)
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16. Inger Lise Dobbe
Hafrsfjord

17. Sindre Fosse

18. Rebecka Garcia

19. Siv Anett Sande

20. Ingunn Skutlaberg Valbø

21. Caroline Wang
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