Kandidatene til valget i Sørfold menighet

På 1. plass på lista finner vi Ole Henrik Fagerbakk, 69 år. Han er i
dag en aktiv pensjonist, og bosatt på Høystakkan, som er et sted midt
mellom Straumen og Megården. Han er opptatt av lokalhistorie, er leder
i Sørfold Lokalhistorielag og har skrevet boken «Tett på krigen i
Sørfold 1940-1945». Ole Henrik har arbeidet som anleggsarbeider fra
1967 fram til 1972 hvor han startet som bussjåfør. Fra 1980 ble det mer
kontorarbeid på ham, for da startet han opp som undervisningsleder for
AOF, han ble deretter hentet inn som medarbeider i forsikringsbransjen,
og avsluttet sitt yrkesaktive liv som rådgiver i bank. Ole Henrik har vært nestleder i
menighetsrådet fra 2015 – 2019.
Av satsningsområder setter han opp at han ønsker å: Bidra til å utvikle folkekirken. Bidra til at
det beste i vår kristne kulturarv blir tatt vare på og ta vare på kirkebyggene.

Jorun Annie Bringsli, 67 år, er vår kandidat nr. 2 på listen. Hun er en
aktiv pensjonist og er bosatt på Straumen. Jorun har økonomisk
utdanning og fagbrev i kontorfag. Hun har arbeidet som både stuepike
og servitør på Fauske hotell og på Statens Vegvesen som førstesekretær.
Av andre erfaringer og verv har Jorunn vært kasserer i Mental Helse
Sørfold og Fauske og Sørfold Revmatikerforbund. I Nordland
Fibromyalgiforbund har hun vært både leder, studieleder og kasserer.
Hun har også vært tillitsvalgt på Fauske hotell.
På området for satsninger har Jorunn satt at hun er opptatt av at kirkegården og kapellet på
Helland ser fin ut. Hun ønsker å ivareta de eldre i kommunen på en god måte og at kirken i
Røsvik blir ivaretatt slik at den ser fin ut.

Nr. 3 på listen er Ellinor Horndal, 70 år. Hun bor i Mørsvikbotn
sammen med sin familie. Ellinor har arbeidet i Sørfold kommune som
hjelpepleier i ca. 30 år. Hun har vært vara i menighetsrådet fra siden
2015 og hun er aktiv i lokalsamfunnet slik som mange er på et lite sted.
Hun er blant annet aktiv i sanitetsforeningen hvor hun har
kasserervervet. Hun har også vært medlem i husflidslaget i mange år.
Ellinor er pensjonist, men tar enkeltoppgaver i jobbsammenheng og er
støttekontakt.
Hun er spesielt opptatt av kirkegårdene våre, men og kirkebyggene.

På 4. plass har vi Brit Meisfjord, 46 år. Brit bor på Straumen og
arbeider som fagarbeider i barnehagen. Hun tok lærerutdanningen på
Nesna og var ferdigutdannet i 1998. Av relevante erfaringer har Brit
hatt verv i Straumen barne- og ungdomskorps og Straumen og omegn
husflidslag.
Brit har som satsningsområder kirkebyggene og de eldre.

Arnfinn Julius Grovvassbakk, 68 år finner vi på 5. plass. Arnfinn
er pensjonert fisker og bor på Styrkenes. Han var i militæret i 1971 og
var personaloffiser i Heimevernet i 10 år.
Arnfinn ønsker at kirkestedene i Sørfold blir bevart som samlingssted.

På sjetteplass på lista finner vi Mikal Arntzen, 71 år. Mikal har vært
medlem av menighetsråd og fellesråd fra 2009. Han har hatt verv som
nestleder i to år, og ved valget i 2011 tok han på seg ledervervet for
fellesrådet. Dette vervet har han hatt fram til i dag. Mikal hadde nok
vurdert å trekke seg fra vervet som medlem av menighetsråd og
fellesråd for å overlate plassen til andre, men lot seg overtale til å stille
på lista også denne gang. Personer med erfaring fra kirkeområdet er et
stort pluss for nye medlemmer i rådet. Det er alltid bra å ha noen med videre som sitter inne
med historikk. Mikal er i dag pensjonist, men ble utdannet lærer ved Bodø lærerskole i 1971.
Han har hatt virke som lærer og fram mot pensjonistalderen var han rektor på Leirfjord skole.
Av satsningsområder nevner han; Gode rammebetingelser. En kirke for alle. Viktigheten med
å ta vare på kirkebyggene og sist, men ikke minst, arbeid for barn og ungdom.

Nr. 7 på listen er Heidi Skogheim, 49 år. Heidi bor på Straumen og er
uføretrygdet. Hun har jobbet i barnehage på nordsiden fra 1987 – 1992.
Heidi har også vært renholder på kommunen, fra 1996 – 1999 jobbet
hun på Sisomar, Lakselva. I tillegg har hun jobbet på antikvitetsbutikken
på Fauske og Museumet på Straumen.
Heidi har som satsningsområder at kirkebyggene får det stell de trenger
og ungdomsarbeid; at konfirmantene får en opplevelse og mer samhold.

Stein Haavard Martinussen, 64 år, er satt inn på 8. plass. Han bor på
Straumen og er pensjonist. Stein er i dag en aktiv frivillig i menigheten
i lag med de godt voksne. Stein har arbeidet mange år som plate og
sveisearbeider. I tillegg har han arbeidet på Siso Floor og som
drosjesjåfør hos Fauske Taxi. Av tidligere verv har han vært
tillitsmann, sentralstyret i skog og land, skolestyret i Sørfold og vara i
kommunestyret.
På området for satsninger har han satt: Eldre, barn og ungdom,
kirkebyggene og at kirkegårdene ser ordentlige ut.

På 9. plass finner vi Anita Nordhei Ullvang, 48 år. Anita er
hjemmeværende og bor på Straumen. Hun har utdanning som institusjons
kokk og har vært lærling ved Røsvik Bo- og Behandlingssenter fra 19921994. Hun har eksamen i Anatomifysiologi og i 2018 tok hun eksamen
som kostholdsveileder. Av verv har Anita vært i FAU i Aksdal
Barnehage og på Straumen skole. Hun er nestleder i Sangaria på hennes
andre periode.
Anita ønsker at det legges mer til rette for at ungdommer og barn skal
synes det er artig eller inspirerende å dra til kirka eller på arrangementer i
regi av menighetsrådet i Sørfold. Musikk er en viktig del av livet til Anita og ønsker å satse på
arrangementer i samarbeid med barnekor, og kanskje barn/ungdom i kulturskole som synger
eller er flink med et instrument og som kan ha konserter i regi av menighetsrådet. Hun håper å
få i gang søndagskole med tegnestund, fortellerstund og med fengende musikk som får dem til
å lære seg artige rytmer. Som Anita sier; «Det er tros alt barn og ungdom som er fremtiden
vår, så et satsingspunkt på dem synes jeg er viktig». I tillegg ønsker Anita at vedlikehold av
den fine Røsvik kirken vår er viktig, hun ønsker å få lyskastere til å lyse opp kirken i
konserttid og i den fine høst/vinter natta. Dette er viktig å få på plass sier hun.

Anne Rita Sommerseth Eliassen, 62 år, er satt inn på 10. plass. Hun
bor i Kobelv og jobber i dag som lærer ved Straumen skole. Før har
Anne Rita arbeidet som barnehagelærer i 22 år og har utdanning i norsk,
psykososialt arbeid barn/unge og rus og psykiatriske tilstander. Fra 2010
har hun vært leder/sekretær for Kobvatn grunneierlag og 2012 – 2018
var hun sekretær for Leirfjorden grendelag.
Som satsningsområde har Anne Rita satt opp: Barn og unges plass og
deltakelse og hvordan ta vare på kirkebyggene?

Lisbeth Eidissen, 56 år. Finner vi på 11. plass. Hun bor i Røsvik, er
gift og har 2 voksne døtre. Lisbeth jobber på Røsvik skole som
merkantil og barne- og ungdomsarbeider. Hun har vært i menighetsrådet
i noen perioder tidligere.
På område for satsning har Lisbeth bevaring av kirkebyggene som står
høyt på listen.

På 12. plass har vi satt inn Ingrid Santi, 66 år. Hun bor på Straumen
og er i dag pensjonist. Ingrid arbeidet som lønningssekretær på
Svalbard fra 1984 – 1993. Hun begynte på skole i 1994 og avsluttet
med Barnevernspedagog i 1999. I 2000 kom Ingrid til Sørfold
menighet som diakoniarbeider og jobbet på kirkekontoret fram til
2016. Jobben på kirkekontoret bidro til at hun traff og ble kjent med
mange hyggelige folk i Sørfold, både store og små.
Av satsningsområder sier Ingrid at jobben som diakoniarbeider gjør at
hun kjenner litt til behov og mangler innenfor kirkene, sett i forhold til
alle de forskjellige og mangfoldige oppgavene kirken har i dag, spesielt
med tanke på trosopplæring for barn. Ett eksempel er bedre kjøkkenmuligheter knyttet til
Røsvik kirke.

