
Presentasjon av kandidater til valg av menighetsråd 2021 - 2023

Det skal velges 6 representanter til menighetsrådet
 

 Valget avholdes søndag 21.11.2021 etter høymessen. 
Det er mulighet for å forhåndsstemme fra søndag 14.11.2021 på menighetskontoret.

Ildiko Kiraly
Jeg har jobbet som butikk -, 
lager-rengjøring - og barnehage-
medarbeider.
I kirken er jeg lektor og 
kirkevert. Dette trives jeg med. 
Vi kunne trenge flere kirkeverter. 

Charles D. Jeyaseelan
Født i 1982, bor i Horten.
Siviløkonom 
Utdannet Regnskapsrådgiver, 
hos Universitetet i Sørøst-
Norge (USN)

 

Mariusz Margielewski
født i 1967, bor i Tønsberg.
Bygg sivilingeniør, 
jobber i CHROB.
Jeg har tidlig vært i menighets- 
rådet i 2 perioder og er med i 
byggekomite.

Dat Minh Ha
Født i 1970, bor i Tønsberg.
Kunderådgiver/innkjøp for 
Byggern Haslestad.
Jeg liker å snekre, fotball  
trening. Jeg har vært aktivt i 
ulike vietnamesiske grupper  
og foreninger.

Gro Vittersø 
Født i 1953, bor i Tønsberg. 
Å være en del av det katolske 
fellesskapet her er viktig for meg. 
For et år siden ble jeg pensjon-
ist. I yrkeslivet arbeidet jeg som 
lektor i videregående skole, der 
jeg underviste i norsk, religion og 
historie. 

Nå studerer jeg litt, som hobby (særlig latin). 
Jeg er med i styret for Tønsberg Kirkeakademi. Her 
ønsker jeg  å bidra  til at emner som katolikker i  
Tønsberg er opptatt av, kan bli tatt opp.

Jeg har kontakt med St. Joseph-søstrene i Oslo for 
samtaler om troen og livet, og jeg er ofte på retreat 
der. Jeg praktiserer kontemplativ bønn. Til dette får 
jeg støtte av å være med i en kristen bevegelse, ledet 
av en benediktinermunk, der denne typen bønn er det 
sentrale. 

Jeg vil gjerne at menighetsrådet skal legge til rette for 
mange typer fellesskap. Jeg ønsker å bidra til, etter 
beste evne, at sogneprest og menighetsråd skal op-
pleve å bli støttet i sine oppgaver i menigheten. 

Maria Soledad Solås
Født i 1968, bor i Tønsberg.
Lærer.
Jeg synes det et viktig å løfte 
fellesskapet i den katolske  
menigheten.


