Kandidater til menighetsrådet 2021-2023 i alfabetisk rekkefølge
Jone Abotnes
Nasjonalitet: Norsk
Har vært medlem av St. Josef menighet siden 2016.
Jeg vil jobbe slik at menigheten utvikler seg til det beste for menighetens medlemmer
spesielt og for kirken generelt.

Snit Ghebriel,
er norsk med foreldre fra Eritrea. Jeg er opprinnelig fra Oslo, men flyttet til Haugesund
sommeren 2020 i forbindelse med jobb og har vært en del av menigheten siden. Jeg er
psykolog og jobber i Barne- og ungdomspsykiatrien. Ungdomstiden i menigheten jeg
vokste opp i var veldig viktig i min formasjon, og det er derfor jeg ønsker å bidra til
arbeidet med barn og ungdom i st. Josef menighet. Allerede har jeg fått bidra som kateket
for førstekommunionsbarna, og bistår i prosessen for å starte opp ungdomslaget igjen.

Øyvind Oland,
Norsk, oppvokst i Arendal og Grimstad, bor i Ølen. Konverterte og ble medlem av St.Josef
menighet i 2001. Vil ha spesielt fokus på praktiske løsninger og tilrettelegginger så det blir
enklere for medlemmer å delta i messer og i menighetsarbeid. Har tidligere vært medlem
og leder av menighetsrådet og vært styremedlem i Caritas Norge.
Paulina Olbryś,
Nasjonalitet - polsk, kommer fra Polen - Częstochowa
Jeg har vært medlem siden oktober 2008. Jeg kan jobbe som representant av polsk gruppe
for å formilde informasjoner mellom gruppene og samtidig for å bygge felleskap i vår
fargerik menighet.

Liza Subingsubing Risholm,
Opprinnelig fra Filippinene, gift, 3 barn, har bodd 19 år i Norge.
Kateketlærer i St. Josef menighet siden 2012. Har vært fast ansatt i Haugesund kommune
siden 2013. Var med i menighetsrådet fra 2019, og representerer den Filippinske gruppen.

Petter Steen,
Kommer fra: Haugesund. Har bodd i byen hele livet bortsett fra seks år med studier og
militærtjeneste i Stavanger. Ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap Kristi Himmelfartsdag
2014 sammen med min dater Birgitte. I ungdommen var jeg svært aktiv i KFUM. Jeg har
veldig lyst til å jobbe videre med å gjøre katolisismen kjent i vårt område og bidra til videre
vekst i menigheten.

Trong Dinh Tran,
Har vært medlem i St. Josef menigheten siden 1982, gift og har fem barn Opprinnelig fra
Vietnam. Bidrar med ideer/hjelp til menighetsrådet/sognepresten slik at menighetens drift
skal være som den skal. Medlemmene skal trives og føle seg trygge i menigheten.

