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Kandidatliste

Adam Skorek

Gift, 52 år.
Kom til Norge i 2007. 
Elektronik,  jobber som 
tavlemontør i Hokksund. Bor 
sammen med familie i 
Vestfossen. 
Lykkelig pappa til Mateusz - 9 
år og Mia - 6 år

Michał M. Jarosz

Født 31.01.1984 i Dębica i
Polen. Kom til Norge i mai 
2006. 
Gift med Marta, pappa til
Filip. Lektor og senior 
ministrant.
I 10 år jobber som 
vaktmester 
i Oslo.

Zivile Juozaitiene 

Kommer fra Litauen. 
Har bodd i Norge siden 2008. 
Er utdannet førskolelærer 
og jobber som pedagog i 
barnehage. Er leder i det 
litauiske katolske kirkekoret i 
Drammen. 

Jan Sadlej 
Kommer fra Polen. 
Har bodd i Norge siden 
1996. 
En utdanndet som Siv. Ing. 
innen miljø og geodesi og i 
pedagogikk. Jobber som 
leder i byggebransjen.

Kjell Ivar Maudal
75 år. pensjonist tidligere 
offiser, Lang fartstid innen 
sikkerthet, forvaltning og 
administrasjon i forsvaret. 
Har tidligere vært kansellist og 
økonomikonsulent i Oslo 
Katolsk Bispedømme. 
Menighetssekretær og kirkelig 
assistent i St. Laurentius 
menighet i perioden 2012-2015

Dolores 
Kristiansen

Alder- 42
Yrke-  asker kommune 
(medarbeidere)

Sachuth Anandan
Sachuth Anandan 56år 
Systemutvikler 
Har vært aktivt menighetsrådet 
før og ønsker å bidra positivt til 
menigheten. 

Sigrid Marie Thielemann
Alder 70 år. Pensjonist, tidligere 
bedriftsrådgiver i DnB, giftet meg 
katolsk i 1969 og og konverte i 
1985 oppfostret våre tre døtre i den 
katolske tro.Tidligere vara i 
menighetsrådet,. Jeg er glad i 
kirken og ønsker å bidra til et 
sosialt fellesskap i kirken. medlem i 
Bystyret i Drammen siden 1999, 
hatt lederverv både innenfor helse 
og sosial og oppvekst og utdanning 

Mau Van Le
57 år, fra Solbergelva, kom til 
Norge 1975. Samfunnsviter, har 
jobbet innen sosial, migrasjon, 
bistand, administrasjon og 
ledelse, nå innen personal hos 
Buskerud fylkeskommune. 
Medlem i kommunestyret i Nedre 
Eiker i 2 perioder. Jeg ønsker å 
bidra til å gjøre kirken levende.

Elisabeth Mary Rue

Mitt navn er Elizabeth Mary Rue 
men alle kaller meg Marie. 
Jeg er 78 år, jobbet som sekretær 
men nå jeg er pensjonist. Jeg er fra 
Scotland og har vært her i Norge i 
51 år og i St. Laurentius 48 år . Jeg 
var medlem av menighetsrådet i 
noen år på 1990-tallet.

Anne Marie Egeland

Født 25/6-1938. Lærer i 
videregående skole (can. mag. 
med fagene norsk og 
religionhistorie). Har tilhørt 
menigheten fra først på 50-
tallet.Har undervist 
konfirmanter i flere år. Har vært 
formann i to menighetsråd og 
vara i ett.

Małgorzata K. Nilsen

Kommer fra Polen – Gdansk. 
Har bodd i Norge siden 1990. 
Er utdannet lærer og jobber 
som pedagog for blinde og 
funksjonshemmede. 
Er interessert i historie og  
natur

Urszula Andruchow
Kommer fra Polen. 
Har bodd i Norge siden 1990 
og jobber som fastlege i 
Drammen. Moderator i 
menighetsrådet 
i St. Laurentius siste 3 
perioder.




