
Utdannelse:        
Utdannet teolog (MF)/ prest. Har en master i ledelse, strategisk ledelse og økonomi (MMA, BI).

Erfaring: 
Ungdomsprest i Norges KFUK/KFUM hvor han jobbet mye med ledertrening av ungdom. Jobbet som sjømannsprest i 
Houston og Rotterdam. I tillegg har han vært konsulent/daglig leder innenfor ledelse, organisasjon og rekruttering, arbeidet i 
markedsavdelingen på Sjømannskirkens hovedkontor og jobbet som rektor ved Haraldsplass diakonale høgskole.

Styreverv: 
Har flere styreverv innenfor helse, diakoni, kirke og samfunn, blant annet visepresident i Virke.

Relasjon til Sjømannskirken: 
Tidligere ansatt, nå frivillig. 

Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret?
Jeg ønsker å bidra til at Sjømannskirken fortsatt skal våge å være kirke som møter folk der de er, og våger å la folk få være 
den de er!  Det krever en Sjømannskirke med mot, og som våger å la seg utfordre! Jeg håper å kunne bidra til hvordan 
Sjømannskirken skal og kan løse sitt oppdrag i fremtiden. Det handler om å tenke nytt og ha fokus på innovasjon og utvikling. 
Hva betyr det å være Sjømannskirke i post-korona-tid? Hvilke nye møteplasser kan skapes og kan vi tenke annerledes når 
mange av våre vaner er i endring. Hvordan kan vi ta med oss våre gode tradisjoner fra leseværelse og skipsdekk, og samtidig 
være relevant og viktig for nye generasjoner, både på gamle og nye møteplasser. Det kan bli viktig med god, kreativ og 
målrettet tenkning, og mitt bidrag kan kanskje være at jeg arbeider mye med ledelse, omstilling og utvikling. 

Jørn-Henning Theis
Født:1964
Bosted: Bergen
Nåværende stilling:
Adm.Dir Haraldsplass Diakonale  Stiftelse

Linn Grøtberg
Født: 1978
Bosted: Søgne
Nåværende stilling: 
Leder for organisasjon og samfunn i 
Stiftelsen Miljøtårn

Utdannelse: 
Statsvitenskap, utviklingsstudier, samt pågående studier på executive MBA (strategi og ledelsesfag)

Erfaring:
Leder for Marked og kommunikasjon, Stiftelsen Miljøfyrtårn, tidligere rådgiver samme sted. Diakonal medarbeider ved 
Sjømannskirken i New Orleans, leder for Fasteaksjonen, kommunikasjonsrådgiver Kirkens Nødhjelp.

Styreverv:
Nestleder i Sjømannskirkens hovedstyre, styremedlem og nå leder i ressursgruppe for  grønn omstilling i Næringsforeningen i 
Kristiansandsregionen. Har vært styremedlem i IKO og styremedlem i  ForUM(Forum for utvikling og miljø)

Relasjon til Sjømannskirken:
Min tilknytning til Sjømannskirken er basert på flere perspektiver: Fra brukersiden som gjest, gjennom det operative som 
ansatt, og på et strategisk nivå som hovedstyremedlem. Ansatterfaringen gav et unikt innblikk i både det kirkelige, diakonale 
og driftsrelaterte ved en sjømannskirke, og det har ført til en bred kontaktflate mot brukere av Sjømannskirkens tilbud, både til 
gjester, sosialsaker og frivillig arbeid. Som nestleder i hovedstyret har jeg fått bidra i de overordnede diskusjonene om hvilke 
prioriteringer og valg organisasjonen bør og må ta for å være relevante som en kirke i verdens hverdag også for fremtidige brukere.
 
Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret?
Jeg både oppnådd dokumenterte resultater fra profesjonelt salgs- og markedsarbeid og resultater knyttet til strategisk ledelse av 
ulike verdibaserte virksomheter. Min erfaring vil kunne være et nyttig supplement til den kirkefaglige ledelsen av organisasjonen. 
Verden er i rask endring med utvikling av teknologi, ny religiøsitet, økt globalisering samt presserende bærekraftsutfordringer. 
Endringene tvinger oss til å forstå menneskers behov på en ny måte. Jeg vil bringe inn nyttige perspektiver på hvordan 
Sjømannskirken må tilpasse sin tilstedeværelse og virksomhet for å kunne være relevant for nye generasjoner og nye behov.



Utdannelse: 
Siviløkonom, teolog, ordinert prest

Erfaring: 
Arbeid som siviløkonom bl.a. i Norges Eksportråd, Utenriksdepartementet og internasjonal industri.
Prestetjeneste siden 2001 som menighetsprest og prost, samt spesialprest som «bedriftsprest» i noen større bedrifter i Oslo-
området.

Styreverv: 
Hovedstyret Sjømannskirken inneværende periode. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival (nestleder).

Relasjon til Sjømannskirken: 
Bruker av Sjømannskirken i perioder jeg har oppholdt meg utenfor Norge – styrearbeid i inneværende periode.

Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret? 
Strategiarbeid, økonomi, teologisk kompetanse, nær kontakt til Den norske kirke.

Elisabeth Yrwing Guthus
Født: 1963
Bosted: Oslo
Nåværende stilling: 
Prost, Vestre Aker prosti, Oslo 
bispedømme

Jens-Petter Johnsen
Født: 1948
Bosted: Oslo
Nåværende stilling: 
Pensjonist

Utdannelse: 
Cand. Theol og praktikum fra Menighetsfakultetet, etterutdanning fra Handelshøyskolen BI

Erfaring: 
Prest. Tidligere Kirkerådsdirektør og generalsekretær i Laget, sokneprest i Lambertseter og residerende kapellan i Jar.

Styreverv: 
Styreleder MF, medlem Diakonhjemmets hovedstyre, nestleder i Executive Committe International Fellowship og 
evangelical students m. fl.

Relasjon til Sjømannskirken: 
Jeg er nåværende medlem i hovedstyret (første periode), som kirkerådsdirektør besøkte jeg en rekke sjømannskirker 
og medarbeidersamlinger i alle verdensdeler, og jeg har vært vikarierende Sjømannsprest/ vinterprest.

Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret? 
Sjømannskirken står overfor viktige strategiske veivalg i å møte med tiden etter koronapandemien. Jeg vil bidra til 
at Sjømannskirken beholder sin evne til å møte nordmenn der de befinner seg – nå og på stadig nye steder og med 
ulike oppdrag i utlandet – som sjømenn så vel som studenter, næringslivsfolk eller turister. Det krever nytenkning og 
fleksibilitet. Sjømannskirken skal fortsatt være et sted der folk i gudstjenester og samtaler finner fellesskap der de får 
hjelp til tro og møter omsorg og nestekjærlighet i praksis. Sjømannskirken er også Norsk kirke i utlandet. Jeg vil bidra 
med brobyggingen til Den norske kirke og dens organer også her hjemme.



Bjarne Hareide
Født: 1965
Bosted: Karmøy
Nåværende stilling: 
CEO og grunder Digilab 
Scandinavia AS

Helge Aarseth
Født: 1947
Bosted: Molde
Nåværende stilling: 
Advokat

Utdannelse:  
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1974. 

Erfaring: 
Konsulent Finansdepartementet, 
Universitetslektor.  Advokat siden 1978. 
Møterett for Høyesterett 1986.

Styreverv: 
Har vært styreleder/styremedlem i foretak innen bank, helseforetak, shipping m.v. Leder av Den norske advokatforening 2000 
-2004. Har vært medlem av menighetsråd, bispedømmeråd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke m.v.

Relasjon til Sjømannskirken:  
Har vært medlem av hovedstyret siden 2014.

Dette vil jeg bidra med i Sjømannskirkens hovedstyre:
Jeg ønsker å bidra med min erfaring med styrearbeid innen næringsliv, organisasjonsliv og i kirkelig sammenheng. I tillegg til 
generell styreerfaring, ønsker jeg å bidra med juridisk kunnskap og erfaring.

Utdannelse: 
Lektor med hovedfag i markedsføring.

Erfaring:
Har i praksis vært konsulent i selskaper som jeg selv også har ledet enten alene eller sammen med partnere. De siste seks 
årene har jeg ledet og bygget opp mitt eget selskap som har spesialisert seg på tre områder: 
1 Tilrettelegge og organisere studieturer for       styrer, selskaper, organisasjoner m.m.
2 Konferanser, blant annet hovedansvaret for Vestlandskonferansen som er den største næringslivskonferanse på Vestlandet.
3 Strategirådgivning.

Styreverv:
Geminor As (megling av avfall i Europa). Gikk ut av styret i 2021 er nå rådgiver for selskapet. Smart Energy Network. 80 energi- 
og leverandørselskaper er i dag medlemmer i nettverket. Vigilo AS, Opplev Avaldsnes AS, Fjord Motorpark, Styreleder i Sysco i 
12 år.

Relasjon til Sjømannskirken:
Alle kjenner sjømannskirken. Jeg må innrømme at jeg ikke har besøkt Sjømannskirken så ofte. Selv om jeg har vært i 
byer hvor Sjømannskirken er etablert. Men jeg har besøkt kirken i New York. Kjenner best til kirken gjennom relasjoner til 
enkeltpersoner som Anne Netland, Martin Alsvåg og Thorhild Widvey. 

Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret?
Er personlig kristen. Jeg har erfaring som styremedlem i små- og mellomstore selskaper. Kan bli et godt bindeledd mellom 
Sjømannskirken og de selskapene jeg har med meg på studieturer. Være en bidragsyter i forhold til hvordan kirken kan ta nye 
steg inn i den digitale tidsalder.



Utdannelse: 
Min utdannelse inkluderer en spesialisert master i markedsføring og kommunikasjon fra ESCP-EAP (Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris/European School of Management)  i Paris og Can.Mag (4-årig utdannelse) innen 
medievitenskap, fransk og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen og Université de Sorbonne i Paris.

Erfaring: 
14 år som marketingsjef i Hennig-Olsen, og flere år i kommunikasjon- og designbyråer i Paris som prosjektleder 
og konsulent. I jobben som marketingsjef i Hennig-Olsen har jeg fått muligheten til å delta i mange endringer 
og utviklinger de siste 13-14 årene; bedriftsstrategi, organisasjonsendringer, produktutvikling, design, 
merkevareledelse, kommunikasjon og omdømme- og krisehåndtering for å nevne noe.

Styreverv og andre verv:
Styremedlem for FiskHer (grunderbedrift, hovedprodukt er en app),
Står til valg til Rådsforsamlingen Fullriggeren Sørlandet med valg 23. april etter oppfordring fra styret til 
Fullriggeren Sørlandet.
Periodevis rådgivende konsulent for den internasjonale kammermusikkfestivalen FjordClassics (Sandefjord)
Punktvis konsulent for gründerfirmaet Deepsinsight, spesialister innen maskinlæring og dype analyser/AI.
Mottatt forespørsel om styreverv for Silent Sea – grunderbedrift her på Sørlandet innen elektriske seilbåter. (Ikke 
endelig besluttet.)
 
Relasjon til Sjømannskirken: 
Sjømannskirken har satt sine spor hos meg, og jeg ønsker å yte tilbake med det jeg har å gi. Som mang en 
nordmann har gjort før meg, fant jeg havn hos Sjømannskirken når jeg trengte det som mest. Jeg ble først kjent 
med Sjømannskirken i Paris da jeg bodde der som au-pair. Kirken var et trygt og godt sted å komme, med et 
inkluderende og energigivende fellesskap. Her ble jeg møtt med åpne armer, og fikk til og med en gang sove over 
og spise her da det ble vanskelig for meg hos min au-pair familie. I kirken fikk jeg noen å be sammen med, og noen 
som også ba for meg. For meg ble kirken og fellesskapet der viktig for at jeg lykkes alene de tre ulike gangene jeg 
bodde i Paris. Tilhørigheten til kirken, og vissheten om hva Sjømannskirken betyr for nordmenn som befinner seg i 
andre land, gjør at jeg ønsker å bruke mine evner, energi og kompetanse på å gi tilbake. Jeg vet hvor viktig jobben 
deres er, og ønsker å bidra til at flere får oppleve hvordan det er å komme til en sikker og rolig havn.
 
Jeg har ellers også en kusine som arbeider som sjømannsprest London. Det er inspirerende å høre hvor godt hun 
trives i jobben sin der. 
 
Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret?
Jeg tenker at mitt hovedbidrag vil være å utfordre og gi råd innen strategisk kommunikasjon og markedsføring, 
både visuelt og tekstuelt – inn mot både egne ansatte og det eksterne publikum. Jeg har spisskompetanse innen 
design, og har gjennomført mange kampanjer og lanseringer – både store reklamekampanjer og interne store 
ansatte-kampanjer. Nylig avsluttet vi en kampanje i Hennig-Olsen knyttet til et sponsorat med Leger Uten Grenser. 
 
Jeg deltar med energi og pågangsmot, og tenker jeg også vil bidra til å tenke nytt innen bruk av nyere kanaler 
og få frem budskapet til Sjømannskirken på en relevant, distinkt og treffende måte. Jeg er kreativ og idérik, og 
håper jeg kan bidra til å gi et frisk pust inn i fellesskapet. Jeg brenner for å få oppmerksomheten tilbake til det som 
faktisk betyr noe, og jeg tror på viktigheten av det Sjømannskirken står for og er. Det ville vært en utrolig givende 
og spennende oppgave å få bidra inn til Sjømannskirken sitt viktige arbeide.  I disse dager trengs dere mer enn 
noensinne.

Gift med en amerikaner og har ei nydelig jente på 8 år. Engelsk som hovedspråk i hjemmet, norsk som hovedspråk 
i arbeidssammenheng. Brukte fransk som hovedspråk i arbeidssammenheng da jeg bodde i Paris.

Merete Willumsen Haugå
Født: 1977
Bosted: Kristiansand
Nåværende stilling: 
Marketingsjef i Hennig-Olsen Is AS



Ellen Sæle Hansen
Født: 1972
Bosted: Asker
Nåværende stilling: 
Student på MF, Praktikum. Ferdig 
prest våren 2021

Cornelius Konow Rieber-Mohn
Født: 1986
Bosted: Oslo
Nåværende stilling: 
Senior Manager, Advokat i PWC

Utdannelse: 
Adjunkt, kateket med master i kirkelig undervisning, student på praktikum

Erfaring: 
Har jobbet som lærer i Tromsø 1997-2001, Lærer på norsk skole i utlandet (Etiopia og London), kateket i Slemmestad og 
Nærsnes menighet 2009 – 2020

Styreverv: 
Varamedlem Tunsberg bispedømmeråd, hovedleder for KFUK-KFUM sin Sommerleir på Risøy folkehøgskole fra 2017, er nå 
første vararepresentant i Sjømannskirken.

Relasjon til Sjømannskirken: 
Var Den norske skolen i Londons kirkekontakt i 2008 – 2009 og samarbeidet om skolegudstjenester. Var mye i Sjømannskirken i 
London da vi bodde der fra 2006-2009.

Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret? 
Jeg har bodd i utlandet med min familie i til sammen 9 år. Min mann har vært ansatt ved ambassaden. Jeg kjenner til 
hvilken positiv rolle Sjømannskirken kan ha for de som bor i utlandet for en periode. Jeg har jobbet i Den norske kirke med 
undervisning og menighetsbyggende arbeid. Det er mye som kan overføres til det å drive Sjømannskirke, særlig med tanke på 
å skaffe frivillige, og jobbe med relasjonsarbeid.

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap. Universitetet i Bergen

Erfaring:
Skattejurist, Advokatfullmektig i EY, Advokat i PWC, 

Styreverv:
Styreleder- Meraki Kammerkor, ansatte representant i styret- PWC, Revisor- Grex Vocalis Kammerkor, Styreleder- sameiet 
Hertzbergs gate, styremedlem- Den norske studentsangforening, leder i LAN, leder i kontrollkomiteen og medlem av Forenings 
styret i Juristforeningen i Bergen, Leder og Internasjonal sekretær for Internasjonal Utvalg Juristforeningen i Bergen, 
Visedirigent i Mannskoret Arme Riddere, Økonomiansvarlig – internasjonalt utvalg, juristforeningen i Bergen, voksenleder i 
TenSing.

Relasjon til Sjømannskirken:
Jeg fikk første bekjentskap med Sjømannskirken via ungdomsarbeidet i Skøyen TenSing. Vi var på besøk både i Hamburg og i 
Sveits.  Da jeg bodde og studerte i Tyskland, var min gode venn Knut Erik Skarpaas med familie utstasjonert til Sjømannskirken 
i Hamburg, hvor jeg var på besøk og deltok på basar. 

Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret?
Mitt bidrag til hovedstyret vil være min erfaring som advokat med spesialkompetanse innenfor global mobilitet og de 
utfordringene norske organisasjoner og selskap har ved å operere i ulike land. Jeg har et svært stort profesjonelt nettverk som 
jeg kan involvere dersom det skulle være behov for å komme i kontakt med lokale advokater / rådgivere. Det gjør også at jeg er 
oppdatert på både de siste endringene i hvert land, samt hvilke endringer man ser for seg i verdenssamfunnet på et overordnet 
plan; noe som vil være nyttig ved strategisk tenkning for å videreutvikle Sjømannskirken. 



Ingeborg Mongstad-Kvammen
Født: 1972
Bosted: Sandnes
Nåværende stilling: 
Spesialrådgiver VID vitenskapelige 
høgskole

Vegard Husby
Født: 1981
Bosted: Oslo
Nåværende stilling: 
Generalsekretær KRIK

Utdannelse: 
Cand.theol. (Misjonshøgskolen, 1998), ph.d. i Det nye testamentet (Misjonshøgskolen, 2008), Master of Management (BI, 2015)

Erfaring: 
Arbeidserfaring: Lærer ved Sunnmøre Folkehøgskule, høgskolelektor og doktorgradsstipendiat ved Misjonshøgskolen, 
Sjøforsvarsprest, generalsekretær i Bibelselskapet, direktør og nå spesialrådgiver i VID vitenskapelige høgskole.

Styreverv: 
Nåværende styreverv: styremedlem i Tankesmien Skaperkraft siden 2015.
Utvalgte tidligere styreverv: styreleder i Norges KFUK-KFUM (2007-2011), styreleder i KFUK-KFUM Global (2009-2010), medlem 
i representantskapet i Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (2007-2011)

Relasjon til Sjømannskirken:
Jeg har flere venner som jobber i, eller har jobbet i Sjømannskirken og har sett spesielt gjennom dem hvor viktig kirkens 
arbeid blant nordmenn i utlandet er.  
 
Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret?
Mitt viktigste bidrag i hovedstyret er nok kombinasjonen bred kirkelig erfaring og kjennskap, både nasjonalt og internasjonalt, 
i kombinasjon med solid styreerfaring innen kirkelig frivillighet. Jeg har også en tydelig forståelse for de ulike roller i et styre 
og for forholdet mellom styrets rolle og den administrative ledelsens rolle.

Utdannelse: 
Cand. theol. m/praktikum, Menighetsfakultetet 

Erfaring: 
Ungdomsleder KFUK/KFUM, Gravferdskonsulent Jølstad Begravelsesbyrå, Sportsjournalist Dagbladet, Skoleprest Rønningen 
Folkehøyskole, Teamleder Storsalen menighet, Hovedprest i Storsalen menighet, Sjømannsprest i Los Angeles, forkynner og 
foredragsholder 

Styreverv: 
KFUM Oslo, Institutt for Sjelesorg/ Modum Bad, 

Relasjon til Sjømannskirken: 
Vært utsendt medarbeider til Sjømannskirken i Los Angeles, sammen med min familie.

Hva vil være ditt bidrag inn i hovedstyret?
Jeg er opptatt av hvordan Sjømannskirken skal bevares som kirke, strategiske endringsprosesser og Sjømannskirkens 
relevans for unge mennesker i dag. 


