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Innstilling som leder for Landsstyret
Benjamin Lindefjeld
Jeg er 25 år, og er fra Skien. Jeg jobber som daglig leder og tømrer i en
snekkerbedrift, og de siste to årene har jeg vært nestleder i Landsstyret. Ellers
er jeg óg aktiv i lokalmenigheten min Skien Misjonskirke hvor jeg både har
tjeneste og sitter i lederskapet.
En ting jeg ønsker å ha spesielt fokus på i Landsstyret er at vi som en
organisasjon legger til rette for at barn og unge har gode overganger mellom
fasene de går igjennom livet. Utover gode overganger mellom aldersinndelt
opplegg i menighet, håper jeg f.eks vi kan få gode rutiner på å plukke opp
ungdommer som flytter til en ny by. Et annet eksempel er de som er
overmodne for et nytt opplegg som kanskje ikke er tilgjengelig i deres by.
Hva kan vi gjøre for å plukke opp deres behov for å utvikle seg som
menneske og i sin relasjon med Gud?
Jeg tror jeg kan komme med en del erfaringer fra både menighetsliv,
næringsliv og som Jesu etterfølger. Selv har jeg vært gjennom en god del
faser og har også vært i en del ulike roller i barne- og ungdomsarbeid. Det
tror jeg vil gi meg en styrke i møte med en ny periode i Landsstyret og jeg
gleder meg stort til å se hva slags plan Gud har for de kommende årene til
UNG.
I den neste perioden vil det pågå en viktig prosess med å skulle ansette en ny
daglig leder og jeg gleder meg derfor til ha nærmere kontakt med staben i
UNG for å finne den riktige kandidaten til jobben. Jeg er stolt over arbeidet
til Misjonskirken Norge og over alle de ansatte i store og små stillinger. På ny
stiller jeg meg ydmyk, men også frimodig, til valg til Landsstyret.

Innstilling som fast representant for Nord- og Midt-Norge
Odd Jarle Vangstad
Jeg er 21 år, fra Bodø og skal studere der fra høsten av.
Jeg ønsker å jobbe for at barn og ungdom i Misjonskirken skal komme inn i
et varm og inkluderende felleskap, som satser på, og utruster unge mennesker
til et liv med Jesus. Et kirkesamfunn som ser den enkelte, i den personlige
situasjon som vi alle står i, og som ønsker å vise Jesu kjærlighet gjennom
trygge relasjoner, og god oppfølging. Dette er noe alle unge - barn, som
ungdom, som unge voksne - trenger sårt, og jeg mener vi som kirke har et
spesielt ansvar, å gi tilbud om dette i alle våre menigheter. Om det er
ungdomsmøte, gudstjeneste eller leirer, så skal det være det samme
fellesskapet de blir møtt med.
Dette er noe av det jeg ønsker å være med å utvikle og tilrettelegge for,
gjennom min posisjon i Landsstyret i Misjonskirken UNG. At unge i våre
menigheter skal kjenne at de blir tatt vare på og blir utrustet i det fellesskapet
de gå i. Utrustet til et personlig liv med Jesus i sentrum, og utrustet til å være
jordens salt, slik vi er kalt til å være.
To spesifikke måter jeg mener vi utruster ungdom på, er gjennom å
tjenestegjøre dem i våre menigheter, og oppfordre til en hverdag med Jesus.
Vi må jobbe mot at ungdom finner en tjeneste de trives med, hvor de får god
opplæring og samtidig tillit. På lik linje som vi hjelper og oppmuntrer til gode
vaner i hverdagen, for å gjøre det enklere å bygge en sterkere personlig
gudstro. Dette for å takle det absolutt aktuelle presset som unge kjenner på i
dag, ved å være kristen i dagens samfunn.

Innstilling som fast representant
Marie Boye
Jeg er 20 år, kommer fra Haugesund og bor for tiden i Kristiansand. Jeg har
året 21/22 gått på Ansgar Bibelskole, og skal fra høsten av studere
grunnskolelærer 5-10 ved UiA i Kristiansand. Kombinert ved studiet skal jeg
også være ungdomsarbeider i Ytre Randesund Misjonskirke, i en 30%
stilling.
Det jeg syns er viktig når det kommer til arbeid med 0-26 i Misjonskirken, er
at unge mennesker skal få oppleve og erfare at et liv i relasjon med Jesus er
det aller beste. Derfor syns jeg det er viktig at man utruster barn og unge, slik
at troen deres blir levende. Jeg ønsker at Misjonskirken sitt arbeid skal kunne
legge til rette for at barn og unge skal få en slitesterk tro som varer og former
alle spektre i livet.
Jeg ønsker at Misjonskirken UNG skal fortsette å jobbe med utrustningen og
utviklingen av unge ledere. Jeg tror at det å få mulighet til å bli utfordret og å
få være med i tjeneste kan være en avgjørende faktor for at den unge
opplever tilhørighet og føler seg viktig, og dermed også ønsker å bli værende
i menighetslivet. Jeg ønsker også at Misjonskirken UNG skal fortsette å gi de
unge nøkler for at den unges tro kan vokse, og ikke minst å gi dem en brann
for å gi dette videre til andre mennesker.

Innstilling som fast representant
Benjamin Vindenes
Hallaien. Mitt navn er Benjamin Vindenes, 29 år fra Askøy. Jobber som
droneteknikker og avioniker.
Det som er viktig for meg når det kommer til arbeidet med 0-26 i
misjonskirkene er at de unge har et godt tilbud å gå til. En plass hvor de føler
seg trygge. En plass hvor de finner gode forbilder. En plass hvor
ungdommene får utvikle og danne en personlig tro som varer livet ut. Det er
viktig for meg at barn og unge får en tro som tåler utfordringene som kommer
i livet, en tro som er grunnfestet.
I landsstyre kan jeg bidra med erfaring fra tiden som ungdomsleder i både
store og små menigheter. Jeg vil bidra med å fortelle om de flotte
ungdommene som finnes på Vestlandet, og samtidig løfte frem de
ungdommene vi går glipp av. I tillegg ønsker jeg å sette fokus på det positive
som skjer på Vestlandet, det at små kirker betyr en forskjell der de er.
Jeg tror det ville vært verdifullt å knytte misjonskirkene på Vestlandet enda
tettere opp mot misjonskirkene nasjonalt. Det er viktig å løfte frem de små
kirkene og se på muligheter til å gi dem ressurser. Jeg ønsker å bidra til at
menigheter og ressurspersoner blir styrket og oppmuntret i tjenesten.
Drømmen er å se Misjonskirker over hele Norge vokse og bli utrustet for
generasjonene som kommer.

Innstilling som fast representant
Hannah Livden
Jeg er 23 år, og kommer fra Arna men bor for tiden i Kristiansand. Til daglig
jobber jeg på Flisekompaniet.
Det som jeg syns er viktig er at barn og unge skal få et møte med kirke og
menighet som en trygg plass å være og hvor den enkelte kjenner at en kan
være ærlig om livet. Å se unge vokse i tro på Jesus og blir utrustet til en tro
som bærer i alle sesonger av livet.
Jeg ønsker å se at det blir et større misjonalt arbeid for unge i Misjonskirken,
og at flere unge får oppleve å ta del i misjonsbefalingen som Jesus har gitt
oss. Ikke minst ønsker jeg å se videre satsing på god ledertrening for våre
fremtidige pastorer, misjonærer og andre ledere rundt om i våre menigheter.

Innstilling som fast representant
Birgitte Øverland
Jeg er 24 år og går femte året på grunnskolelærerutdanning i Kristiansand.
Jeg har vokst med å gå i Kråkstad Misjonskirke og gikk ett år på Ansgar
bibelskole i 2017/18. Nå er jeg aktiv i Kristiansand Misjonskirke Salem, hvor
jeg blant annet er leder i ungdomsarbeid. De siste 4-5 årene har jeg særlig
vært involvert i sommerstagedive, i komité og som leirsjef. Jeg er utrolig
stolt av og glad i kirkesamfunnet vårt!
Jeg brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus. For at troen skal
bevares og utvikles tror jeg det er så viktig at de blir sett og møtt av trygge
ledere, og kjenner at kirken har plass for dem i alle aldre. De lokale kirkene,
sammen med leirer i løpet av året er så viktige! Jeg drømmer om at flere unge
skal få oppleve mer av tryggheten og trofastheten som vi kan finne hos Jesus.
I landsstyret håper jeg at jeg kan bidra med erfaring fra lokalt arbeid og leir,
god struktur og kjennskap til frivillige og ansatte ledere i de lokale
misjonskirkene. Jeg har stor tro på at Misjonskirken UNG har en viktig jobb
å gjøre i årene fremover!

Innstilling som fast representant
Martine Aanensen, 27 år
Jeg er 27 år gammel og er fra Oslo. Nå bor jeg i Arendal og hører til i Arendal
Misjonskirke, der jeg også er ansatt i en full stilling som barne – og
ungdomspastor. For øyeblikket jobber jeg 20 % da jeg er i mammapermisjon
med lille Lea. Jeg har allerede vært styremedlem i Landsstyre i en periode,
det har jeg trivdes godt med.
Det er mye å engasjere seg i Misjonskirken UNG og mange ting som er
viktig. I min jobb erfarer jeg at konfirmasjonsåret og året som følger står seg
ut som to år med store muligheter for kirkene som inviterer inn til
konfirmasjonsundervisning. Jeg er veldig opptatt av at ungdom i disse årene
skal bli sett, få god undervisning og bli ledet til å finne sin tjeneste slik at de
får en livslang relasjon til Jesus.
I landsstyret håper jeg å bidra med min erfaring som pastor i en lokal
menighet. Der lever man tett på gleder og utfordringer ved arbeid for 0-26 år.
Jeg har også erfaring som leirsjef og komitémedlem ved ulike arrangementer
av UNG. Det er også erfaring jeg håper å få bruk for i landsstyret. Ellers er
jeg snart ferdig med min master i systematisk teologi og mener alltid at
teologien har en relevans i det vi driver med, både lokalt og nasjonalt.
Fremtiden til UNG håper jeg preges av at organisasjonen lever tett på de
lokale arbeidene og bidrar der det er behov. Jeg ser også et UNG som helt
konkret bidrar mer med å tette gapene i de lokale arbeidene fra
konfirmasjonsalder og ut videregående, samt bidrar til økt misjonsfokus blant
ungdom. Så mener jeg det også ligger til UNGs arbeid å fortsette å invitere til
felles arrangementer slik at barn og ungdom kan komme sammen og få høre
om Jesus.

Innstilling som vararepresentant
Jonas Hompland, 24 år
Jeg bor på Borlaug i Farsund og er ungdomspastor i Lista Misjonskirke.
For meg er det viktig at det lokale ungdomsarbeidet disippelgjør ungdommer,
og liker å videreutvikle måter man kan gjøre det på. I tillegg til dette har jeg
virkelig troen på de større samlingene som leir etc. som en plass til å komme
sammen, og bli inspirert sammen til å gjøre Jesus kjent i de representerte
bygdene og byene.
For Misjonskirken UNG fremover synes jeg det gjøres mye bra allerede. Noe
kult vi kunne gjort er å kanskje få på plass et felles misjonsarbeid for alle
lokal-lagene.
Jeg håper at jeg kan bidra med en "annerledes-stemme." Jeg kommer fra en
kirkefremmed familie og er vokst opp med en «sekulær business-kultur»,
som gjør at jeg kommer med et annet, men likefult verdifullt perspektiv, enn
mange andre i kirkelige sammenhenger.

