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  FRA VALGNEMNDA 
      

 PER MAGNE BRAKSTAD (Eidsvåg) 

 59 år. Gift med Lynn. Har 5 voksne barn. Driver Nesset og Romsdal begra velses byrå. 

 Leder for Eidsvåg Indremisjon, har vært aktiv siden ungdom men. Er også engasjert i 

 Ungdom i oppdrag. Sitter i kretsstyret pr. dags. Dato. 

 

  Bård Heiseldal (Jendem) 

 Jeg er 37 år, gift og far til tre jenter. Sørlending, opprinnelig fra Lyngdal, men har bodd de 

 siste 11 årene på Jendem i søre Fræna. Jeg jobber som ingeniør i Moldebedriften AX Tech. 

 Ellers engasjert i diverse oppgaver på Molde bedehus, og lokalt på Helset bedehus de gange

 ne det skjer noe der. Jeg er også leder for KRIK Julsundet og Søre Fræna, og når dette leses 

er  vi forhåpentligvis nettopp ferdig med en suksessfull KRIK-leir på Frænabu!  

 

 Ragnhild Merete Henden (Averøy) 

 Jeg er opprinnelig fra Troms, gift på Averøy og har fire barn i alderen 5-14 år. Jeg er hjemme

 værende mamma, birøkter, søndagsskolelærer og fritidsforkyn ner. Jesus elsker meg, liker 

 meg, har frelst meg og satt meg fri, og det samme har jeg lyst til at alle andre skal få opp le

 ve. La oss takke og love Gud for alt han har gjort for oss og be om at vi hver dag må bli grepet 

 av Hans uendelige godhet. Guds løfter holder, og jeg ber om at Den Hellige Ånd vil fylle for

 samlingene våre og gi vekkelse i landet vårt. 

  

 Else Karin Jacobsen (Molde) 

 Else Karin Jacobsen, 68 år, sykepleier og gift med Thor, og bor i Molde. Har vært med i 
 kretsstyret som vara flere perioder. Det er viktig å ha representasjon fra bygd og by i 
 kretsstyret og organisasjonsarbeid interesserer meg. Indremisjonsarbeidet er viktig  og derfor 
 stiller jeg også til valg. 

 
 
 

  
     Hallgeir Holm (Farstad) 

      
    54 år, bor på Farstad. Driver landbruksverksted. Har vært og er engasjert i bar    ne- og 
     ungdomsarbeid i kretsen, og søndagsskole. Sitter i kretsstyret nå.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

FRA VALGNEMNDA 
     MARIT SELJESETH STOKKE (Molde) 

 Oppvokst i Trondheim.  Flyttet til Molde for snart 40 år siden. Gift, 2 voksne sønner. Ansatt som ad

 junkt ved Romsdal v.g.skole i over 30 år. Ble kristen for 6-7 år siden. Ingen erfaring fra søndagsskole, 

 ungdomsarbeid, leirer, sommerstevner, m.mer. Samarbeider ellers med Irene Krokeide Alnes og P7 

 om programmene «Tett på»   Er opptatt av å nå flest mulig med evangeliet.  

                                                                                                              

     

          KNUT MAGNE AAS (Vestnes) 

           Bor på vestnes med kona mi Camilla og dei fire gutane våre. Arbeider i eige firma i båtbransjen.       
 Takka ja til å stille til valg først og fremst fordi eg vart spurt, og fordi kretsstyret har ei viktig rolle i 
 å legge til rette for misjonsarbeidet, både strategisk og åndeleg. Eg trur vi i enno større grad vil 
 måtte gjere strategiske prioriteringer  for å nå menneske med evangeliet i vår tid. Indremisjonens- 
 og Guds rikes største ressurs er menneske som er tent i brann etter å få dele evangeliet vidare.  


