
Presentasjon av kandidater valg av menighetsråd 2018 - 2020

Det skal velges 6 kandidater - Valget avholdes søndag 3. juni 2018 etter høymessen. 
Det er mulighet å forhåndsstemme fra søndag 27. mai 2018 på menighetskontoret.

Tomasz Piotr Adamski, født 1979, bor på Nøtterøy.
Snekker i eget firma.

Jeg er opptatt av Kirkens ressursforvaltning / vaktmester.

Maria Teresa Bratteli, født 1968 i Filippinene, bor i Tønsberg.
Jeg har bodd i Norge i 14 år. Fortiden jobber jeg som tilkallingsvikar (stuepike) på Thon 
Brygge Hotell Tønsberg.  
 
Jeg går nå på skolen på Kompetanse Byggeren  i Tønsberg for å bli helsefagarbeider.
Jeg liker å jobbe  med mennesker og til å hjelpe noen frivillig arbeid som Caritas og  
Røde Kors.  

Ellinor Maria Hilberg født 1947, bor på Husvik i Tønsberg kommune. 
Pensjonist. Tidligere lege og konserndirektør. 

Født inn i norsk katolsk familie med to katolske presteonkler. Var aktiv i Katolsk ung-
domslag og studentlag. Har  bidratt til bispedømmets etiske regler og rutiner og sittet to 
perioder i biskopens pastoralråd.
Jeg er opptatt av lokalt Caritasarbeid og fellesskap mellom nasjonale grupper, integrering. 
Medlem av Også vi er Kirken. 

Tomasz Piotr Adamski

Gunnhild Barø født 1953, bor på Nøtterøy.
Utdannet lærer  med fagene norsk, kristendom og idehistorie
Arbeidet fortrinnsvis i ungdomsskolen, som skoleleder.

Vært medlem i MR flere perioder. (Husker ikke hvor mange.)Vært lærer i katekesen og 
katekesekoordinator.Vært aktiv i Katolsk forum.  
Sitter for tiden i Pastoralrådet (samling av representanter for alle menighetsråd i OKB samt 
representanter for OKB sentralt, prester og ordensfolk) og i Pastoralrådets arbeidsutvalg. 
Jeg er svært takknemlig for å tilhøre Kirken. Det er en velsignelse og en berikelse i livet 
mitt. Jeg er glad i menigheten og stolt av det arbeidet vi gjør. Vi er heldige som har mange 
flotte frivillige som yter en innsats til beste for fellesskapet. Jeg ser det som både en glede 
og forpliktelse å gi noe tilbake til Kirken i form av frivillig arbeid for menigheten. 
Jeg er særlig opptatt av arbeidet blant barn og unge, katekese, det arbeidet Caritas gjør, 
både nasjonalt og internasjonalt. 

Gunnhild Barø

Maria Teresa Bratteli

Ellinor Maria Hilberg



Beata Margielewska, født 1968 og bor i Tønsberg.
Sivil ingeniør i bygg, jobber i JM AS i 9 år
 
Jeg har ikke erfaring fra menighetsrådet fra før da kan vurderes behovet etterpå.
 

Joseph Nimene Weagba født i Liberia, Vest Afrika, bor i Tønsberg. 
Jeg har flere ganger vært medlem på menighetsråd i Vadsø, nord Norge, i Liberia og Ghana. 
Som er katolsk har vi en plikt til å tjene Gud gjennom Hans folk. Derfor klar jeg tjene hvis 
det er muligheten å tjene.

Basil Hector Soosaiappu,  født 1963, bor i Horten.
Utdannet Sivilingeniør i Elektronikk og jobber som spesialist produkt ingeniør i subsea 
kontroll system teknologi ved TechnipFMC, i Kongsberg.

Født i Sri-Lanka, som katolsk og kom til Norge, Aag. 1987 og bod i Bergen. Medlem ved 
St. Pauls kirken i Bergen. Etter flyttet til Horten til nå medlem ved St. Olav kirken, Tøns-
berg. Har vært og tjent til denne menighetsrådet tidligere 3 perioder. Bidrar til kirken som 
lektor og tamilske gruppe leder i disse årene og deltatt i mange kirke aktiviteter. 

Mai Nguyen, født 1975, bor i Tønsberg.
Utdannet adjunkt, jobber på Nøtterøy.

Har lenge vært aktivt i ulike vietnamesiske grupper og foreninger.
Jeg er opptatt av nytenkning, kreativitet og sosial aktiviteter.
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