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Kandidatpresentasjoner 

11. september 2023 avholdes det valg til Fylkestinget i nye Telemark fylke. 

Her er en presentasjon av kandidater som ønsker nominasjon til Høyres 

liste ved Fylkestingsvalget. 
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Kandidat nr 1 Ole Einar Amlie 

53 år fra Skien 
Bonde og skogbruker/ selvstendig næringsdrivende 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Nå er det Telemarks tur! 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Utdannet skogbruker og master i areal- og eiendomsfag ved NMBU på Ås. Driver kornproduksjon, 
leiekjøring i jordbruket, skogbruk og salg av ved og juletrær. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Bystyrerepresentant i Skien bystyre og medlem i Utvalg for landbruk i Skien. Leder i Gjerpen og Solum 
skogeierlag og Melum storvald. Medlem av Melum menighetsråd og styremedlem i Skien Høyre. 
Meddommer i Nedre Telemark tingrett. Har vært styremedlem i AS Kontorbygg, medlem i fagnemd for 
utmark i Skien, Overskattetakstnemda i Skien, styremedlem i Gjerpen og Solum bondelag og medlem 
av Korn- og frøutvalget i Telemark bondelag. 
 

Saker jeg brenner for! 
Jobbe for at hele fylket vil være attraktivt for næringsliv, reiseliv og bosetting. Å slå sammen Skien og 
Porsgrunn vil være med på å sikre at hele Telemark blir et kraftsentrum mellom Osloregionen og Agder. 
Legge til rette for fortsatt god produksjon i jord- og skogbruket i fylket. 

 
 

 

Kandidat nr 2 Jan Nikolai Boye 

72 år fra Midt-Telemark 
Fylkespolitiker/pensjonist 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Telemark, et moderne og inkluderende fylke som skaper verdier 
gjennom vekst, utvikling og nye arbeidsplasser. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 



Fylkestingsvalget 2023 Vestfold  

4 av 14 

Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, Konsulent og Administrativ leder i Finnmark fylkeskommune, 
Kontorsjef i Tokke og Vinje Sparebank, Banksjef i Bø Sparebank, Juridisk rådgiver i NHO Telemark, 
Regiondirektør i NHO Telemark og Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Styreleder i soknerådet i Bø, styreleder i Stiftelsen Napastaa, 3dje varamedlem til kommunestyret i Midt-
Telemark for Midt- Telemark Høyre, medlem av Hovedutvalg for Kultur, Folkehelse, Tannhelse og Idrett, 
medlem i Fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelse, medlem av Samarbeidsrådet for 
folkehelse i Vestfold og Telemark, varamedlem til Verdensarvrådet i fylkeskommunen, medlem av 
Østlandssamarbeidets Europaforum. 
 

Saker jeg brenner for! 
Jeg brenner for en ny Telemark fylkeskommune som bygger på verdiskaping gjennom grønn omstilling 
og FNs bærekraftsmål innenfor: Klima, areal og plan Næring og reiseliv Kultur, folkehelse, tannhelse og 
idrett Utdanning og kompetanse Samferdsel. 
 

 

 

Kandidat nr 3 Tonje Harbek Brokke 

50 år fra Notodden 
Rådgiver 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Telemark skal være førstevalget! 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Faglærer i engelsk og samfunnsfag. Jobber som rådgiver på USN, og jobber spesielt med veiledning og 
nyutdannede lærere. Holder også på med en Master i pedagogikk (Utdanningsledelse). Hovedtillitsvalgt 
for Parat (YS). 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Kommunestyrerepresentant for Notodden Høyre siden 2003. Formannskapsmedlem siden 2011, 
gruppeleder Notodden Høyre siden 2014. Ordførerkandidat 2019. Erfaring fra oppvekstutvalg, 
samfunnsutvalg, partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg, kultur og stedsutviklingsutvalg, 
likestillingsutvalg. Styremedlem i fylkesstyret for KS Vestfold og Telemark og i medlemsforeningen 
Notodden Blues Festival, og lang erfaring fra flere ulike frivillige lag og foreninger. 
 

Saker jeg brenner for! 
Jeg brenner særlig for gode oppvekstvilkår og utdanningsløp for barn, ungdom og unge voksne. 
Alternative læringsarenaer og mulighet for alle til å utvikle sitt individuelle potensiale både til glede for 
seg selv og samfunnet er også veldig viktig for meg. Samferdsel er en annen arena jeg er opptatt av; 
gode kollektivtilbud og gode, sikre veier gagner både innbyggere og næringsliv, og er et viktig bidrag til 
økt attraktivitet for Telemarks innbyggere, næring og industri både i by og distrikt. 
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Kandidat nr 4 Bent Frode Bystrøm 

50 år fra Tinn 
Regnskapsfører 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Opprettholde desentralisert skolestruktur basert på kvalitet og være 
det foretrukne fylket for nye næringsprosjekter, herunder innen det 
grønne skiftet. "Telemark - der framtiden skapes nå" 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Bedriftsøkonom som utdannelse. Har jobbet innen økonomi og regnskap i diverse stillinger i privat 
næringsliv i snart 30 år. Har hatt lederroller med personalansvar. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Leder av Tinn Høyre siden 2016.  
Vara til kommunestyret i Tinn i perioden 2015-2019 (ble fast representant i løpet av perioden).  
Medlem av kontrollutvalget i perioden 2015-2019.  
Fast representant i kommunestyret i Tinn inneværende periode (2019-2023).  
Leder av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur i Tinn i inneværende periode (2019-2023). 
 

Saker jeg brenner for! 
Oppvekst, næringsutvikling, kultur og samferdsel. 

 
 

  
Kandidat nr 5 Erling Dahl  
62 år fra Bamble 
Service medarbeider / pensjonist 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Norges mest attraktive fylke for verdiskaping og rekreasjon! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Merkantil utdanning, Salg og markedsføring Yrkeserfaring fra kapitalvare salg, og 40 år i SAS som kabin 
sjef. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Styremedlem i Bamble H og Paragrafrytterne Sykkel klubb.  
Representerer H i Kommunestyre og Teknisk Utvalg i Bamble, representantskapet i Grenland Havn. 
Kommunestyret i Bamble 1999-  
Telemark Fylkesting 2003-2015: 

− Leder av samferdselsutvalg 2006-2011  

− Leder av Kontrollutvalg 2011-2015  
Leder av Bamble Idrettsråd 2000-2002  
Nestleder i Bamble håndball 1994-1999 
 

Saker jeg brenner for! 
Samferdsel og regional utvikling, næringsutvikling og idrett 
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Kandidat nr 6 Petter Ellefsen  

64år fra Porsgrunn 
Seniorkonsulent 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Natur, miljø og industri i skjønn forening. 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Artium. Forskningsassistent FFI. Butikksjef, selger, logistikksjef, varehussjef, innkjøpsledelse og daglig 
leder byggevarehandel. Spesialrådgiver næringsutvikling Vekst i Grenland, spesialrådgiver Grenland 
Havn, seniorkonsulent Frier Vest Holding. Høyres lederskole. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Hovedtillitsvalgt Luftforsvarets forsyningskommando 
Nestleder og leder Porsgrunn Høyre  
Nestleder Telemark Høyre  
Arrangementssteder Grenland sykkelklubb (arrangert NM, UM, NC mm) 
 

Saker jeg brenner for! 
Næringsutvikling, miljø, energi og samferdsel. 

 
 

 

Kandidat nr 7 Fredrik Halsen 

24 år fra Skien 
Student 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Vi må sørge for at Telemark er godt sted for unge å vokse opp, hvor 
de både ønsker å bli boende, flytte tilbake til og et sted hvor man kan 
skape det livet man ønsker. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Jeg har en bachelor og holder på med en master i statsvitenskap. Ved siden av studiene jobber jeg i 
kommunikasjonsbyrået BCW. Tidligere har jeg jobbet som vikar i både barnehage, barneskole og 
ungdomsskole. Jeg har vært butikkansatt på Spar og Meny. I tillegg har jeg jobbet som portør på 
sykehuset. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
I dag er jeg første vara til bystyret i Skien, sitter i utvalget for oppvekst og er styremedlem i Skien Høyre. 
Tidligere har jeg hatt flere verv i Unge Høyre. Jeg har blant annet vært fylkesleder i Vestfold og 
Telemark Unge Høyre, nestleder i Telemark Unge Høyre og leder av Skien Unge Høyre. 
 

Saker jeg brenner for! 
Min største hjertesak er å få ned den store andelen unge som står utenfor samfunnet. Skole er det 
viktigste verktøyet for å forhindre utenforskap og ungdom i Telemark er særlig hardt rammet. Derfor må 
vi blant annet få flere lærlingplasser så unge kommer seg inn i arbeidslivet og får fullført utdannelsen. Vi 
må sørge for at elevene får en skole de har lyst til å gå på, samtidig som næringslivet får den 
kompetansen de etterspør. 
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Kandidat nr 8 Gunn Marit Helgesen 

64 år fra Porsgrunn 
KS leder - gruppeleder i Fylkestinget 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Det beste fylket å vokse opp i 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Kjemiingeniør  
9 år i Statoil  
15 år i Hydro  
forskning og utvikling av polymerer 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Fylkesvaraordfører  
Fylkesordfører  
KS leder  
President i Regionkammeret i Europarådet President i North Sea Commission  
1. vice president CPMR  
Leder Telemark Høyre- bl.a 
 

Saker jeg brenner for! 
Kulturpolitikk 
Skolepolitikk  
Nærings og industripolitikk  
Demokrati 

 
 

 

Kandidat nr 9 Glenn Isaksen 

51 år fra Midt-Telemark 
Daglig leder Vinmonopolet Bø/Seljord 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Telemark skal være et attraktivt og inkluderende fylke! 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Informatikk og økonomi 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Tillitsvalgt Akademikerforbundet, Ordførerkandidat, hovedutvalgsleder idrett, kultur og miljø, Partileder 
lokallaget, kommunestyremedlem, formannskapsmedlem, gruppeleder, opposisjonsleder, styreleder 
næringslivet, leder forliksrådet. 
 

Saker jeg brenner for! 
Smile og framsnakke hverandre! Påvirke den nye opplæringsloven 9a slik at den styrker hele 
skolesystemet. Styrke yrkesfag, etablere og dimensjonere tilbud som næringslivet har behov for. Styrke 
idrett og frivillighet da dette er viktige byggesteiner for inkludering, folkehelse, kvalifisering, utenforskap 
og barnefattigdom. Bidra til at Telemark er et næringsattraktivt fylket med samarbeid på tvers av 
kommunegrensene. 
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Bilde 

Kandidat nr 10 Torbjørn Hasarud Roe Lahus 

62 år fra Midt-Telemark 
Bonde 
 
Min ambisjon for Telemark! 
 
 

Utdanning og yrkeserfaring 
Agronom/sjølstendig næringsdrivande. Gardsarbeid og maskinkjøring. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Fyrste gong i kommunestyret for Bø Høgre 23 år gammal. Drive med politikk sidan den tid på lokalplan. 
Starta i Unge Høgre som 15-16 åring. 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 
 

 

Kandidat nr 11 Daniel Larsen 

23 år fra Skien 
Vekter 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Gjøre Telemark til Norges mest næringsvennlige fylke. 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Landbruk - Nome VGS,  
Søve Studieforberedende naturbruk (studiespesialisering) - Nome VGS,  
Søve Vekterutdanning - Securitas Vekter - PSS Securitas 2020-2022  
Vekter - Avarn Security (tidl. NOKAS) 2022-d.d. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Tidl. leder Telemark Røde Kors Ungdom  
Tidl. politisk nestleder Elevorganisasjonen i Telemark  
Tidl. medlem Fylkesstyret Telemark Røde Kors  
Tidl. leder i sentral valgkomite, Røde Kors Ungdom Leder Skien Unge Høyre  
Leder Norsjø Bygdeungdomslag  
Direktevalgt til Vestfold og Telemark Unge Høyres Fylkesstyre 
 

Saker jeg brenner for! 
Valgfrihet for enkeltindividet. En sosialkonservativ politikk for innbyggerne og at vi legger til rette for økt 
næringsutvikling. En fylkeskommune som utviser økonomisk moderasjon og prioriterer kjerneoppgavene 
som skole og vegutbygging/samferdsel. 
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Kandidat nr 12 Edvard Mæland 

65 år fra Seljord 
Prosjektleder 
 
Min ambisjon for Telemark! 
At Telemark skal bli ein vekstregion. 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Økonomisk utdanning og har dei senste 12 år jobba i eit mellomstort entreprenørselskap som er ein del 
av eit skandinavisk konsern. Jobbar i dag som prosjektleiar i dette selskapet etter å ha vært økonomisjef 
frem til våren 2022. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Leiar av Seljord Høgre, medlem av fylkestinget og hovedutval for samferdsel samt medlem av 
kommunestyret og samfunnsutvalet i Seljord. Har vært ordførar og varaordførar i Seljord og leiar av 
Telemark Høgre. Er inne i 6. periode i fylkestinget og 6. periode i kommunestyret. 
 

Saker jeg brenner for! 
Samferdsel har vært mitt hovedområde i fylkeskommunen, men er også opptatt av næringspolitikk og 
utdanning. 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 13 Emilie Clarice Schäffer 

53 år fra Skien 
Økonomiveileder NAV 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Å gjøre Telemark til det foretrukne fylket for etablering av næring, 
industri og tilflytting 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Diplomøkonom fra BI med arbeidserfaring fra både forsikrings- og bankbransjen, men har de siste årene 
jobbet som økonomiveileder i NAV. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Sittet i Skien bystyre og Formannskap og ulike hovedutvalg siden 2007. Den siste perioden har jeg vært 
gruppeleder for Høyres bystyregruppe. Vært tillitsvalgt for Parat i NAV og tidligere Fagforbundet 
 

Saker jeg brenner for! 
Et næringsliv med gode vekstvilkår At flest mulig unge fullfører videregående skole Legge til rette for 
god infrastruktur gjennom hele fylket vårt 
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Kandidat nr 14 Reidar Skoglund 

59 år fra Kragerø 
Daglig Leder 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Med Høyre i posisjon, sikrer vi 'det gode bosted' i bygd og by! 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
22 år som Daglig Leder og bedriftsrådgiver, med rekruttering som fagfelt. 20 år innenfor salg og 
markedsføring i norsk varehandel. Aktiv visesanger, med egne forestillinger. Erfaring som Styreleder og 
Styremedlem i flere selskaper. Utdannelse innenfor salg og markedsføring. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Vestfold og Telemark Fylke:  
4 år som medlem av Hovedutvalg for Kultur, Folkehelse, Tannhelse og Idrett.  
4 år som varamedlem til Fylkestinget.  
Kragerø Kommune:  
Fast medlem i 12 år i kommunestyret, hvorav 9 år som gruppeleder for Høyre, og 4 år som gruppeleder 
for den borgerlige gruppen. 4 år i Formannskap, Administrasjonsutvalg og Næringsutvalg. 4 år som 
Leder i hovedutvalget for helse og omsorg. 4 år som Nestleder i hovedutvalget for samfunn og kultur.  
10 år som Styreleder for Kragerø Høyre.  
Diverse:  
9 år som Styreleder for Drangedal Musikk og Teaterforening. 5 år som Styreleder i Kragerø 
Idrettsforening. 
 

Saker jeg brenner for! 
En kulturpolitikk som har fokus på det utvidete kulturbegrepet, med idrett og folkehelse som sentrale 
temaer, og som vedlikeholder og videreutvikler regionens store kulturarv. En aktiv næringspolitikk, som 
legger til rette for både statlige, regionale og private arbeidsplasser i vår region, også innenfor 
miljøsektoren. Fokus på en god videregående utdannelse og høyskoler med bredde i sitt tilbud. Sørge 
for godt vedlikehold og en god videreutvikling av våre fylkesveier og jernbanestrekninger i vår region. 
Eldrebølgen vil kreve fokus på gode politiske beslutninger, og kreve et godt samarbeid mellom offentlig 
og privat næringsliv. 

 
 

 

Kandidat nr 15 Veslemøy Wåle 

31 år fra Notodden 
Førstekonsulent 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Et fylke å leve, jobbe og bo i - et hverdagsfylke. Så enkelt og så 
vanskelig. 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Bachelor i økonomi. 
Jeg supplerte studiene med arbeid i butikk og litt drosjekjøring.  
 
Reiste så til Sollerud og jobbet i Gjensidige, fikk meg raskt jobb på Gjensidige i Bø - nå jobber jeg på 
USN, som førstekonsulent. 
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Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Leder Telemark Unge Høyre 2007 
Leder Notodden Høyre 2016-2019 
Nestleder Vestfold og Telemark Høyre fra 2019  
Høyres lederskole 2018  
Høyres prinsipprogramråd 2018-2019 
Høyres valgkomite 2021-2023 
 

Saker jeg brenner for! 
At alle mennesker uavhengig av bakgrunn skal få mulighet til å lykkes. En god skole er et av de viktigste 
virkemidlene for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og en god skole blir bedre av at noen tør å 
utfordre modeller for opplæring. Det står stor respekt av de som skaper arbeidsplasser, ser mulighet for 
nye næringer, som dekker er behov, og som følge av det: tar risiko på vegne av andre og følgelig, ofte 
står personlig ansvarlig for deler av utviklingen i samfunnet. Det gir store ringvirkninger, som kommer 
hele fylket til gode. Fylkeskommunen må være åpen for private initiativ, i flere sektorer enn man kanskje 
tenker, som tør å utfordre det etablerte, og som bidrar til å effektivisere og utvikle tjenestene i tråd med 
samfunnsutviklingen forøvrig. 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 16 Nils Aakre 
72 år fra Skien 
Pensjonist 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Gi alle muligheter for å utnytte de mulighetene som ligger i Fylket 
 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
Master ved NLH (Nåværende UMB) Teknisk konsulent, skogsjef, KM leder,  
Markedssjef i AT Skog 1977 - 2018  
Drevet egen gård  
Driver noe konsulentvirksomhet i Enkeltmannsforetak 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Div idrettsorg  
Leder Telemark skikrets  
Leder Drangedal høgre Kommunestyre og formannskap i Drangedal  
Kasserer Skien Senior Høyre 
 

Saker jeg brenner for! 
Jeg har ingen "brannfaktorer". Er generelt interessert i politikk  
Privat entreprenørskap og initiativ verdsettes høgt  
Opptatt av at private virksomheter og privat helse, omsorg, skole og barnehager skal sikres 
utviklingsmuligheter 

 
 

 

Kandidat nr 17 Karoline Aarvold 

27 år fra Skien 
Saksbehandler 
 
Min ambisjon for Telemark! 
Å skape et nytt fylke som spiller på lag med kommunene for å skape 
muligheten for alle 
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Utdanning og yrkeserfaring 
Har studert jus ved universitet i Oslo, og jobber nå som saksbehandler i NAV. Har tidligere jobber i 
JURK, hos Sivilombudet, hos deloitte og som vitenskapelig assistent ved institutt for Sjørett ved det 
juridiske fakultet i Oslo. 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
Har sittet i fylkestinget, fylkesutvalget og i hovedutvalget for utdanning og kompetanse siden 2019. Før 
det har jeg sittet i kommunestyre og hovedutvalg på Tjøme og i Færder, og hatt flere verv i Høyre og 
unge Høyre. 
 

Saker jeg brenner for! 
Jeg tror på et fylke der vi greier å redusere klimagassutslippene, samtidig som vi skaper flere jobber og 
inkluderer flere i arbeidslivet. I tillegg er jeg opptatt av at vi må få flere til å fullføre og bestå 
videregående opplæring. 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 18 Finn Arne Askje 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 

Bilde 

Kandidat nr 19. Jørn Christensen 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 20 Kathrine S. Evensen 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 



Fylkestingsvalget 2023 Vestfold  

13 av 14 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 21. Trude Fostervold 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 22 Anne Mette granhaugen 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 23 Anne Karin A. Hansen 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 24 Stig Halfdan Kjeldal 

 år fra  
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Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 25 Siw Hege Langeland 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 
 

Bilde 

Kandidat nr 26 Tracy Lynn Murphy 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 

Bilde 

Kandidat nr 27 Egil Stokken 

 år fra  
 
Min ambisjon for Telemark! 
 

 
Utdanning og yrkeserfaring 
 

Tillitsverv og organisasjonserfaring 
 

Saker jeg brenner for! 
 
 

 


