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Lars Erik Lyngdal 
Stilling: Pensjonist  

Født: 1945 

 
Høgskoledosent på UIA i 25 år. Assisterende fylkesmann i 12 år. 
Ingen tidl. engasjement i kirke eller menighetsråd. 
Min erfaring av faglig art er vel min kompetanse i organisasjon og ledelse, som 
foreleser, forsker og byråkrat. 
Dessuten fra verv som styremedlem og styreleder i flere organisasjoner, 
klubber og stiftelser (bl.a. Stiftelsen Arkivet) 
 
Dersom jeg kan bidra til at Domkirken fremstår som en raus og inkluderende 
kirke for absolutt alle, vil jeg være takknemlig for det. Jeg ønsker en kirke med 
et bedt spekter av aktiviteter som har noe å gi til alle søkende mennesker i vår 
by. 
Ser fram til å delta! 
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BJØRN HARALD 
HANDELAND 

Stilling: Stipendiat 
Født 1979 

 
Jeg har vært aktiv i Domkirken i flere år og i mange ulike tjenester, først som 
kirkevert, og deretter som forsanger, tolk, og medliturg. Jeg har sittet en 
periode i menighetsrådet allerede, og har likt å få innblikk i hvordan 
menigheten drives, og alt det som ligger bak det vi ser på gudstjenestene.  
 
For meg er det viktigste at menigheten skal tilby et godt og inkluderende 
fellesskap, hvor alle kan føle at de hører til og regnes med, et fellesskap vi 
både bidrar til og får noe fra. Jeg håper å få være med å jobbe videre med det 
nye menighetshuset, som jeg tror kan være veldig viktig som et møtested for 
både menigheten og nye som kommer til.  
Jeg ønsker at Domkirken ikke bare skal oppfattes som en katedral, men som 
vår lokalmenighet, hvor det er åpenhet og omsorg for enkeltmennesket, hvor vi 
er handlekraftige og ansvarsbevisste og hvor begeistring og glede er viktige 
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Ingrid Mydland 

Stilling: Psykiatrisk sykepleier med 
master i helseledelse. 

Født 1964 

Jeg er oppvokst i Randesund, har tidligere vært aktiv sanger i 16 år i Mandal kantori. 

Jeg flyttet tilbake til Kristiansand og vil gjerne bidra med innsats der det vil være 
nyttig! Jeg er opptatt av åpenhet, inkludering og fellesskap - og at vi formidler videre 
positive kristne verdier og tradisjoner som tro, håp og kjærlighet -gjennom de 
virkemidler kirka har! 
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ELLEN GUNN 
SEILEN 

Stilling: Butikkleder 
 Født 1970   

Domkirken har i mange år vært en viktig og naturlig del av livet mitt; både gjennom 
gudstjenester, stille stunder i Åpen Kirke, og gjennom frivillig arbeid. Da barna var 
små, var jeg særlig aktiv innen barne- og ungdomsarbeidet. Jeg er nå med i 
diakoniutvalget og turistkomitéen, jeg er også Domkirkens representant i KUP 
(Kirkens ungdomsprosjekt). Jeg er medliturg på gudstjenestene, og deltaker i en av 
Domkirkens samtalegrupper.  

Jeg har nå vært medlem av menighetsrådet i en periode. Det er med høy motivasjon 
jeg stiller til gjenvalg. Jeg ønsker å arbeide videre for den gatenære diakonien; at 
kirken må møte folk der de er. Jeg har ønsker også å følge prosessen rundt nytt 
menighetshus. Jeg flyttet til Grim for et halvt år siden, men har medlemskap og hjertet 
mitt i Domkirken menighet. 
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BENTE PAULINE 

BUVERUD 
Stilling: Sykepleier og Innovatør 

Født 1969 

Engasjement hittil i kirke og menighet: 

 Leder i NKSS, Norges Kristelige student- og skoleungdomslag i 2 år på Grim 

skole. Holdt endel andakter da. 

 Engasjert i Grim kirke i 6 år. I tillegg til vanlig ungdomsarbeid, hjalp jeg prest 

Fink i kirke arbeidet.  

 Kor i Grim kirke i 6 år 

 Speideren i Frikirken i 8 år 

 Kor i Storsalen Menighet i Oslo i 5 år 

 Begge barna døpt i domkirken 

 Babysang i Domkirken   

 Noe damenettverk og søndagsskole i Q42  

 Datter har bidratt med sang i domkirken og Q42 

Erfaring jeg tar med til menighetsrådet: 

 Tidligere menighetsarbeid 

 Mange års arbeid med mennesker i alle aldre, nasjonaliteter i ulike og ofte 

sårbare faser av livet.  

 Erfaring og interesse for de som faller utenfor arbeidslivet og linken mellom 

disse og de ulike samfunnsoppgaver som foreligger, arbeids og skaperglede og 

arbeidstrening 

 Forelder til barn i byen 

 Mange års erfaring i ulike utvalg, styrer og foreninger  

 Lang erfaring fra frivillighet og å arbeide med byutvikling og byrom ut ifra helse-, 

fellesskaps- og historisk perspektiv.  

 Nylig Master i helse og sosialinformatikk og oppdatert på generell 

samfunnsutvikling   

Jeg ønsker å jobbe for: 

 Inkludering. At alle føler seg hjemme og trives i domkirka og i byen. 

 Byutvikling dersom det er ønskelig.  
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Roald Andreas 
Hauper Sandøy 

Stilling: Pensjonist 
Født 1951 

Jeg er fersk pensjonist, tidligere lærer, fortsatt grafisk formgiver. Jeg har hatt ulike 
styreverv i flere sammenhenger, jeg har vært arbeisdsplasstillitsvalgt og 
hovedtillistsvalgt i Utdanningsforbundet. Jeg har én periode bak meg som 1. 
varamedlem i menighetsrådet. Jeg vil jobbe for en åpen, økumenisk og 
inkluderende kirke med røttene solid festet våre årtuselange tradisjoner og lære. 
Jeg er opptatt av kirkerommet, gudstjenesten og liturgien som hellig og grunnfestet, 
der Gud møter alle. 
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KJETIL 
DRANGSHOLT 

Stilling: Pensjonist   
Født 1949 

 

Jeg har siden 1976 arbeidet som lege i ulike sammenhenger; som distriktslege på 
Helgelandskysten, kommuneoverlege i Kristiansand, folkehelserådgiver i Vest-Agder 
fylkeskommune og overlege i NAV Vest-Agder. Under krigen på Balkan i 1995 var jeg 
medisinsk leder for helsetjenestene i en stor flyktningeleir i Kroatia og i 2001 arbeidet 
jeg med folkehelsespørsmål i EU kommisjonen. I juni 2018 avsluttet jeg mine 
arbeidsforhold og ble pensjonist 

Engasjement hittil i kirke og menighet 

Jeg har siden 1986 bodd i Domkirken menighet og var medlem i menighetsrådet fra 
2001 til 2015, leder fra 2003. Fra 2001 til 2018 var jeg styremedlem i Kirkens 
Bymisjon Kristiansand og leder fra 2013 til 2018. I 2009 ble jeg valgt inn som lekt 
medlem av Ager og Telemark bispedømmeråd, et verv jeg fortsatt har. Fra 2011 er 
jeg medlem av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og ble av Kirkemøtet 2017 
utnevnt som delegat til Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling der jeg 
representerer Den norske kirke i LVF’s råd. Dette representerer 148 lutherske kirker 
fra 99 land. Fra mai 2018 er jeg styremedlem i Kirkens Nødhjelp. 

Erfaring en tar med til menighetsrådet 

Gjennom mine verv i menighetsrådet, bispedømmerådet, kirkemøtet og i Det 
lutherske verdensforbund møter jeg en kirke som et trosfellesskap til tross for ulike 
meninger om teologiske spørsmål. Meningsmangfoldet styrker Den norske kirke og 
gjør den relevant som fortsatt folkekirke. 

Hva jeg ønsker å jobbe for 



Jeg vil arbeid for en livsnær, relevant og tilgjengelig kirke. Livsnær i møte med de 
gode dagene, store høytidene og krevende hendelsene. Relevant for menighetens 
mangfoldige sammensetting der barn, ungdom, unge voksne, middels voksne og 
eldre finner mening i rause fellesskap. Tilgjengelig som åpen mot livets store 
spørsmål der tvil og tro kan finne plass.     
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TOR INGE 
AUREBEKK 
Stilling: Pensjonist   

Født 1950 

1. Lektor – men har de siste årene hatt permisjon for å være hovedverneombud i 

Vest-Agder fylkeskommune 

2. To perioder i menighetsrådet, en periode i Kristiansand kirkelige fellesråd, 

varamedlem av den kirkelige fellesnemda for "nye" Kristiansand fellesråd 

3. Organisasjonserfaring fra politisk arbeid, fagforening og annet frivillig arbeid, 

bl.a. som kasserer 
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THEA TØNNESSEN 
Stilling: Servitør/student 

 Født: 2000   

Jeg avsluttet min videregående utdanning før sommeren. Jeg har nå et friår hvor jeg 
ønsker å oppleve ting og skal derfor reise noe i løpet av året.  
Jeg arbeider også så mye som mulig på pizzabakeren Torridalsveien.  
 
Jeg ble døpt i domkirken og har vært med i barnearbeidet helt siden min mor og tante 
startet kor der i 2006. Her var jeg aktiv i koret, men også i klubben som startet noen år 
etter. Jeg har også vært med som medliturg i flere gudstjenester og ble konfirmert i 
kriken våren 2015. De siste årene har jeg arrangert noen ungdomskvelder og tur til 
havglimt for de unge i menigheten, noe som ble satt pris på av både meg og de som 
føler tilhørighet til kirken.  

 
Noen erfaringer jeg kan ta med meg inn i et slikt arbeid er at jeg har vært aktiv i slike 
sammenhenger før. Jeg har vært i elevråd hele barneskolen og ungdomskolen og 
finner det interessant ved tanke på at jeg liker å engasjere meg og få ting gjort. 
Ettersom jeg har vokst opp i domkirken og fått mye i form av troskunnskap ønsker jeg 
å gi noe tilbake. Jeg ønsker derfor å være med i menighetsrådet for å gi barn og unge 
i Kristiansand en stemme i valg som skal tas i kirken vår.  
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TUNGVÅG 
STAVENES 
Stilling: Rådgiver 

Født: 1960 

Engasjement hittil i kirke og menighet;  
Regelmessig kirkegjenger, frivillig Kirkens bymisjon. Styreverv  
 

Erfaring en tar med til menighetsrådet;  
Engasjement i ulike lag og foreninger siden unge år 
Leder- og undervisningserfaring  
Erfaring fra prosjekt og strategiarbeid 
 

Hva den enkelte Jeg ønsker å jobbe for: 
En åpen og inviterende kirke som bekrefter og styrker tro.   
Inkluderende og livskraftige fellesskap som gir gode menneskemøter og skaper 
tilhørighet.  
Stadig satsning på trosopplæring for barn, unge og voksne. 
Helhetlig diakonal profil som bekrefter kirkens budskap.  
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AASE KILEDAL 
Stilling: Pensjonist 

Født: 1948 

 

Pensjonist – fra 0101.2019. 
(tidligere har jeg jobbet som ass. avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Vest-Agder, 
Utdanning og barnevernsavdeling) 
Vanlig kirkegjenger og kirkevert ved gudstjenester.   
Har tidligere vært søndagsskolelærer i mange år, Voie menighet. 
Mange års arbeid i offentlig sektor både med planlegging og økonomi kan være en 
nyttig erfaring til menighetsrådet. 
Jeg kan tenke å jobbe for at Domkirken fortsatt kan være en engasjert åpen kirke midt 
i byen.  

 
 
 



 

 

 

 
 

Valglokalet for Domkirken sokn er: 
Byhallen 

Rådhusgata 18 
9.09.2019 

kl 09:00 - 21:00 
 

Godt valg! 

 


