
Valgkomiteens innstilling 
 
 
Leder: Marte Killingmo Kolstad 
Marte er 24 år og studerer på lærerstudiet ved OsloMet. Hun bor i 
Oslo, men kommer fra Høland. 
 
Hun sier dette om seg selv: «Jeg har vokst opp nært Fossheim hvor 
jeg fra ung alder har tilbragt mange helger både som deltager, leder 
og leirsjef på Acta-leir. I tillegg til å være mye på leir har jeg også 
deltatt i lokallagsarbeidet, først som deltager på Løken og senere 
leder i et acta-kor i Nordberg Menighet i Oslo.  
 
Acta har vært og er en viktig del av livet og troen min. Gjennom 
Acta har jeg fått mange kristne venner, gode forbilder og mange 
gode opplevelser og minner. Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å 
være med å legge veien videre for Acta-arbeidet. Jeg har lyst til å 
være med å jobbe for at flere barn og unge skal få møte Jesus og at 
de skal få oppleve alt det gode Acta har å by på!» 
 
 
 
 
Styremedlem: Torgeir Haakenstad 
Torgeir er 25 år og kommer fra Hamar. Han jobber som 
tømrer/tradisjonshåndverker. Han sier dette om seg selv: «Jeg har vært 
leder på Haraset i 12 år. Acta har betydd mye for meg og mange andre, 
så derfor ønsker jeg å bidra i arbeidet.» 
 
 
 
 
 
 
Styremedlem: Miriam Svarre 
Miriam er 17 år og kommer fra Hamar. Hun sier dette om seg selv: «Jeg 
er en sprudlende jente med mye energi og høy utstråling. Jeg går på 
musikklinja, synger og dirigerer i kor. Jeg har vært med på Acta leirer på 
Haraset siden før jeg var deltager (2.klassing) og helt fram til nå. Jeg har 
tidligere vært med i Acta tweens på Hamar. På grunn av min glede over 
hvordan Acta har vært for meg vil jeg gjerne være med å påvirke 
gjennom å sitte i styret.» 
 
 
 
 
 



1. vara: Cecilie Edsberg 
Cecilie er 17 år, bor i Oslo og går på videregående på musikklinja. Hun 
sier dette om seg selv: «Min erfaring fra Acta er i hovedsak gjennom 
Soulteens-/children i Nittedal hvor jeg har vært i styret. I tillegg har jeg 
vært med på Soul Childrenmøter i storsalen via koret. Jeg var også 
påmeldt Actas misjonstur til Nepal som skulle vært påsken 2020. Jeg 
ønsker å sitte i styret fordi jeg tror dette vil være en god erfaring å ha 
med videre i tillegg til at jeg tror jeg vil lære mye og kanskje vil kunne ha 
noen gode innspill.» 
 
 
 
2. vara: Ingvild Kronstad Aatlo 
Ingvild er 43 år og bor på Mortensrud i Oslo med mann og tre barn. Til 
daglig jobber hun som trosopplæringsleder i Klemetsrud og Mortensrud 
menighet. Dette skriver hun om seg selv: «Vi har fem Acta-lag knyttet til 
menigheten vår og jeg kjenner Acta først og fremst gjennom arbeidet i 
disse lokallagene. Jeg følger ganske godt med på det som skjer i regi av 
Acta i regionen vår og har gode erfaringer med å sende barn på Acta-leir 
og Soul Children-camp. Fra 2004 – 2008 var mannen min og jeg 
utsendinger for Normisjon i Mali og jeg kjenner Normisjon, som er 
moderorganisasjonen til Acta, godt. 
Jeg har takket ja til å stille som varakandidat til Acta-styret i region Øst 
fordi jeg er opptatt av hvordan regionen kan fasilitere lokallagene på en 
best mulig måte og hvordan man kan jobbe i Acta-lag som er nært 
knyttet til en menighet. Jeg har også lyst til å lære enda mer om hvordan 
organisasjonen Acta Øst fungerer og være med på å bygge en 
bærekraftig organisasjon for fremtiden.»     
 
 
 
3. vara: Mathea Sundby  
Mathea er 19 år, er fra Hemnes og går siste året på videregående skole. 
Hun skal studere til høsten da hun ønsker å bli spesialpedagog. Hun sier 
dette om seg selv: «Jeg vil sitte i actastyret fordi jeg er interessert i å 
være med å diskutere ulike saker som skjer i acta, hvordan ting blir og 
hva vi kan arrangere nå som det er korona. Som yngre har jeg selv 
nesten vokst opp på Fossheim og vært en del leder på leir og 
konfirmasjonsleir. Jeg er aktiv kristen, har vært leder på fredagsklubber 
på Hemnes og vært med på actas loved lederkurs, noe som jeg syntes 
var veldig morsomt og lærerrikt     » 
 
  


