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Valg 2009
Valg av medlemmer til Øyer og Tretten kirkelige råd,
Øyer sokn og Tretten sokn.
Valg av leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd.

Mandag 14. september 2009 kl 10.00 - 21.00
Stemmerett:
Stemmerett ved valget har hvert
medlem av Den norske kirke som bor
i soknet og som senest i det år det
stemmes vil ha fylt 15 år. Medlemskap
i Den norske kirke kan kontrolleres i
det kirkelige manntallet som ligger til
gjennomsyn på kirkekontoret i Øyer.

Orientering til velgerne:
Antall medlemmer:
Det skal velges 3 medlemmer og 6
varamedlemmer fra hvert av soknene
til Øyer og Tretten kirkelige råd. De 3
fra hvert sokn, som får flest stemmer,
blir valgt som medlemmer for 4 år.
Varamedlemmene blir valgt for 2 år.

Ta kontakt med oss på telefon
61 26 82 20 eller e-post:
berit.sundli@kirkekontoret.no

De som ikke er på valg i 2009 er:
Fra Øyer:
• Anne Marit Haug Stensrud
• Sigrun Irene Brænd Bjørke
• Jan Erik Nordlien
Fra Tretten:
• Geir Leren
• Kari Margrethe Skyberg
• Brit Haaland
Fordi vi deltar i prøveordning for valg
av menighetsråd, vil vi presisere at
valgperioden er 4 år.
Varamedlemmer velges for 2 år.
Se derfor bort fra opplysning om
valgperioden på valgkortet.

Forhåndsstemming:
10. august – 11. september:
Øyer kirkekontor, Tingberg
i kontorets åpningstider
kl: 09.00 - 12.00
7. september:
Tretten sjukeheim kl 10.00 - 12.00
Bakketun kl 13.00 - 15.00
Valglokale:
Tretten:
Blåsalen, Tretten samfunnshus
Øyer:
Samfunnshuskafeen, Tingberg

STEMMESEDDEL:
Man skal benytte godkjent stemmeseddel som er lagt ut i valglokalet.

RETTELSER PÅ STEMMESEDDELEN:
Man kan gjøre rettelse på stemmeseddelen ved å:
• Stryke navn
• Sette inn nye navn og angi hvor
på listen navnet skal stå
• Endre rekkefølgen på navnene
(gi kandidater nytt nummer)
• Kumulere navn på listen ved å
skrive navnet en gang til eller
skrive ”kum” ved navnet eller
sette et kryss ved navnet.
Skal kumulering ha virkning, må de
kumulerte kandidater stå øverst på
listen, fordi det bare er så mange
kandidater som tilsvarer antall
medlemmer og varamedlemmer av
rådet som skal velges som får
stemmer. De overskytende navn telles
ikke/får ikke stemmer.
Dersom en kandidat som står langt
ned på listen kumuleres, må navnet
først flyttes opp på sikker plass for å
få gyldig stemme, eller noen andre
på lista må være strøket.

KLOKKEKLANG

KIRKEVALGET 2009

Den store valgdagen
14. september i år kan du stemme ved tre valg:
stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.

D

emokratiprosessen i Den norske kirke
innebærer at kirkevalget i høst gir kirkens
medlemmer langt større innflytelse på
hvem som skal styre kirken i tiden fremover. Når
dette leses, har de 3,1 millioner stemmeberettigede kirkemedlemmene i Norge mottatt valgkort
med presentasjon av kandidatene og opplysning
om tid og sted for valget. Det blir direktevalg på
medlemmene til bispedømmeråd og Kirkemøte i
vårt bispedømme. Og ungdom helt ned til 15 år kan
være med å stemme.
Endringene er skritt på veien mot økt demokrati
i kirken. Partiene på Stortinget samlet seg våren
2008 om å tilrettelegge gode demokratiske ordninger som forberedelse til å vedta grunnleggende
endringer i forholdet mellom kirke og stat.
Vi minner om at Øyer og Tretten kirkelige råd
ivaretar de oppgavene som tidligere lå til Øyer
menighetsråd, Tretten menighetsråd og Øyer kirkelige fellesråd.

Hvorfor skal du stemme?
Kirken som trossamfunn betyr noe for deg. Du vil
ha et sted å høre til.
Du synes det er viktig å ivareta tradisjonene.
• du bruker kirken ved dåp, konfirmasjon,
vigsel og gravferd.
• du ønsker å gå til kirken på 17. mai og i julen
• du ønsker å ta vare på kirkebyggene våre
• at det skal være pent og ordentlig
på kirkegårdene.
• at kirken skal være en kulturbærer
og brukes til konserter og foredrag
• at den lokale norske kirken i Øyer kommune
skal være ”synlig” i lokalsamfunnet
Om bispedømmerådet
• Ansetter menighetsprester i bispedømmet
og er prestenes arbeidsgiver.
• Skal fremme menighetslivet i bispedømmet
og samarbeidet mellom menighetene.
• Forvalter tilskudd til stillinger innen
undervisning og diakoni.
• Består av biskopen, 7 kirkemedlemmer
og to kirkelig ansatte.

Øyer og Tretten kirkelige råds oppgaver er å:
• ivareta kontakt med kommunen
• sørge for rammebetingelser for menighetene
• forvalte kirkebygg og kirkegårder
• styre planprosesser
• ivareta arbeidsgiveransvaret overfor
kirkeverge, kantor og kirketjener
• gi uttalelser som departement eller annen
kirkelig myndighet ber om
• vekke og nære det kristelige liv i soknene
• sørge for at trosopplæring, kirkemusikk
og diakoni innarbeides og utvikles
• vedta ofringer
• leie ut kirken

Om Kirkemøtet
• Er kirkens øverste representative organ.
• Er sammen med Bispemøtet kirkens øverste
læremyndighet og vedtar dessuten en rekke
uttalelser om aktuelle tema i kirke og samfunn
• Består av bispedømmerådene samt leder av
Samisk kirkeråd
Det er nominert 28 kandidater til de 7 lekfolkplassene i bispedømmerådet vårt. Lekfolket er i
majoritet i bispedømmerådene og dermed blant
de 115 som utgjør Kirkemøtet når medlemmene i
de elleve bispedømmerådene samles.

På listene våre har vi ikke flere navn enn vi må ha.
Det har ikke vært lett å få folk til å si ja. Samtidig
minner vi om at alle kirkemedlemmer kan velges
inn i rådet.
Men du kan, hvis du vil, endre lista etter bestemte
regler som er omtalt annet sted i bladet.

Kari Torp Manengen og Trond Buhaug
Leder og nestleder i Øyer og Tretten kirkelige råd

Benytt deg av
stemmeretten 14. september!
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KLOKKEKLANG

KIRKEVALGET 2009

Valg av kirkelig råd i Øyer og Tretten
Gjelder begge sokn: Det skal velges 3 medlemmer og 6 varamedlemmer. De 3 som får flest
stemmer blir valgt som medlemmer for 4 år. Varamedlemmene blir valgt for 2 år. NB! Det
er bare de 9 første plassene (numrene) på listen som telles med ved opptellingen.
Kandidatliste Øyer
1.

Svein Ørslien

Rørlegger

58 år

2.

Elise Solberg Løvlund

Kvalitetsleder

33 år

3.

Geir Korslund

Pensjonist

72 år

4.

Kjersti Riseng

Assistent – hjelpepleier

52 år

5.

John Magnar Lysbakken

Byggevareselger

39 år

6.

Gro Helene Hjelmstad

Adjunkt

61 år

7.

Bjørn Erik Lien

Industriarbeider

43 år

8.

Borghild Nysveen

Lærer

60 år

9.

Nils Kristian Gillebo

Lærer

46 år

Kandidatliste Tretten
1.

Kristian Tande

Arbeidsleder

41 år

2.

Merethe Blomberg

Lærer

28 år

3.

Øystein Svendsen

Førskolelærer

32 år

4.

Bodil Marie Høibakken

Kontormedarbeider

41 år

5.

Eldar Kjørstad

Pensjonist

71 år

6.

Elin Brendløkken

Hjelpepleier

46 år

7.

Elin Paulsrud

Spesial-hjelpepleier

46 år

8.

Inger Johanne Åssveen

Hjelpepleier

60 år

9.

Ingrid Olaug Mork

Adjunkt

49 år

Du kan også foreta endringer på stemmeseddelen ved å føre på nye nummer (fra 1 til 9)
i den tomme ruten ved siden av kandidatene.
Tilføyer du nye navn, må de gis et nummer og
kumulerer du kandidater må de gis to nummer.

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du:
1. Gi kandidaten en tilleggsstemme
(kumulere). Det gjør du ved å sette “X” ved
siden av navnet til kandidaten, eller i ruten,
skrive “KUM” ved navnet eller skrive navnet
en gang til. Du kan gi en tilleggsstemme til
så mange kandidater du vil, men det er bare
de 9 første numrene som telles med.
2. Tilføye navn på listen og tydelig angi hvor
på listen navnet skal stå.
3. Stryke kandidater. Det gjør du ved å sette
strek over navnet til kandidaten. Du kan
stryke så mange kandidater du vil.
4. Endre rekkefølgen på navn. Det gjør du ved
å endre nummer foran navnene eller endre
plassen på stemmeseddelen.

Du må endre stemmeseddelen som forklart over.
Andre måter å rette på
vil ikke telle med
i valgoppgjøret.
Bruk blå/svart penn
eller blyant.
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Til samtlige husstander i Øyer kommune

Valg av leke medlemmer
til Bispedømmerådet og Kirkemøtet
Listen er alfabetisk ordnet. Det skal velges 7 representanter til bispedømmerådet og
Kirkemøtet. Minst èn av kandidatene skal rangeres. Inntil 5 – fem – kandidater kan
rangeres. Stemmesedler uten rangering blir forkastet. Sett kun ett kryss i hver kolonne
(og rad) for rangering av kandidater. Se stemmeseddelen i valglokalet.
Nominerte kandidater til valg av leke medlemmer i Bispedømmerådet
– presentert i alfabetisk rekkefølge
Navn

Sokn

Prosti

Alder

Stilling

Bakkum, Line Langseth

Vardal

Toten

47

Avd. sykepleier

Dale, Janne Kristine

Gjøvik

Toten

22

Student

Eidsvåg, Bjørn Ingvald

Tynset

Nord-Østerdal

54

Adjunkt, avd. leder

Enger, Inger Sofie

Østre Gausdal

Sør-Gudbrandsdal

61

Rektor/stortingsrepresentant

Grimstad, Tor

Brandbu

Hadeland/Land

60

Adjunkt

Heen, Siw Anette

Søre Ål

Sør-Gudbrandsdal

33

Lærer

Hellum, Ida Kristine

Kapp

Toten

25

Adjunkt

Husby, Iselin Glåmen

Fåberg

Sør-Gudbrandsdal

20

Student

Jule, Ingrun

Elverum

Sør-Østerdal

38

Yrkesveileder, prosjektansv.

Kristiansen, Toril

Vardal

Toten

48

Barnehagestyrer

Lajord, Aslag

Vang

Valdres

49

Økonomisjef

Lien, Lars

Hamar

Hamar domprosti

49

Instituttleder

Lindemark, Eira Målfrid

Sand

Vinger og Odal

65

Lærer

Meiningen, Berit Elisabeth

Lesja

Nord-Gudbrandsdal

58

Fysioterapeut

Moe, Jenny Skumsnes

Hamar

Hamar domprosti

23

Student

Nordli, Lise

Drevsjø

Sør-Østerdal

38

Rektor, kulturskole

Olsen, Willy

Åmot

Sør-Østerdal

57

Butikkselger

Ording, Anne-Lise Brenna

Vinger

Vinger og Odal

22

Student

Rossebø, Anne Kristine

Våler

Solør

46

Prosjektleder, gårdbruker

Røed, Åse Marie

Torpa

Hadeland/Land

60

Sosionom

Rønneberg, Ole Andre

Hamar

Hamar domprosti

25

Student

Rønningen, Siv

Østby

Sør-Østerdal

56

Kommunal byggesaksbeh.

Saltvik, Solveig Fjøsne

Hamar

Hamar domprosti

60

Lærer

Saltvik, Steinar

Hamar

Hamar domprosti

27

Student

Skofsrud, Rolf

Furnes

Ringsaker prosti

71

Pensjonist

Strømstad, Johannes

Romedal

Hamar domprosti

54

Lærer/student

Søfferud, Torgeir

Skute

Hadeland/Land

66

Bonde/Skogeier

Tidemandsen, Ove

Lom

Nord-Gudbrandsdal

42

Leder av PP tjeneste

