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FREDAG 31. MAI
Fra 1700:
Registrering og oppmøte
1900-2030: Åpningsmøte med innspilling av «Noe på hjertet» med Maria Celine
Lundeby og Ingebjørg Nandrup. Feiring og markering av frivilligheten
under møtet.
2030:
Gratis grillfest for alle
2130:
Konsert med Thea Aarseth og musikere fra Misjonssalen Oslo

LØRDAG 1. JUNI
0800-0930:
0830-0930:
0900-0930:
0915-0930:
0930-1015:
1030-1230:
1230-1330:
1330-1500:
1515-1600:

1615-1700:
1700-1800:
1700-1900:
1900-2015:
2030-2130:
2130-2230:
2230-2300:

Fleksifrokost
Registrering av delegater til regionårsmøtet
Bønnemøte
Barnas konferanse starter
Bibeltime (Øyvind Åsland)
Årsmøte med valg
Lunsj
Nasjonalt strategiarbeid (åpent for ikke-delegater). Barnas konferanse
fortsetter.
Seminarer
1) «Bærekraftig engasjement» (Runar Mulelid, lege)
2) «Gjenbruk – møteplass og misjonsmulighet» (Tommy Eriksen,
NLM Gjenbruk)
Familiekonsert med barna (Silje og Jens Andreas Kleiven)
Middagsservering og varme griller
Fritid, bading/kano/volleyball osv.
Kveldsmøte (Andreas Hegertun)
Åpen kiosk og kafé
Konsert med «A Few Good Men – synger Gaither»
Ungdomsmøte (Ingebjørg og David Fauske)

SØNDAG 2. JUNI
0800-0930: Fleksifrokost
0930-1030: Gudstjeneste (Ole Kristian Sameien)
1045-1130: TED-talks – Miniseminarer på 15 min.
1) «Hverdagsmisjon i Kenya og Norge» (Janne Mjølhus)
2) «Jesus og de som trenger han mest» (David Fauske)
3) «Smågrupper som vinner nye» (Jarleif Gaustad)
1130-1300: Misjonstivoli – Aktiviteter for alle aldre!
1315-1445: Avslutningsmøte (Monica Egeland/Harald Hovland)
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Frivillighetsfest – fredag kveld
Gratis grillfest for alle frivillige i alle slags oppgaver og tjenester. Markering av
frivilligheten. Påmelding til post@fangekasa.no eller 69 19 90 40 (epost anbefales da
telefonen ikke er bemannet hele dagen).

Hvor
Regionkonferansen og årsmøtet arrangeres på Fangekasa Misjonssenter i Aremark.
Registrering og møter i hovedsalen.

Utsendinger
Misjonsfellesskap (foreninger/forsamlinger/misjonslag) med inntil 50 medlemmer kan
velge to utsendinger til årsmøtet. Videre kan de sende én utsending for hvert
påbegynt 50-tall medlemmer. Utsendingene må være fylt 15 år. (Medlemmer kan
enten være personer som deltar regelmessig i fellesskapene eller som har tegnet
ordinært medlemskap. Jfr. regionens lover.)
For påmelding av utsendinger, bruk eget skjema som du finner til sist i dette
dokumentet (eller som kan lastes ned på regionens nettside nlm.no/ost). Pga.
klargjøring av stemmesedler oppfordrer vi til at fullmaktsskjemaet sendes inn så snart
som mulig.
De som ikke er utsendinger, trenger ikke sende påmelding, men er hjertelig
velkommen til å delta på regionkonferansen og årsmøtet.

Konferansepass
Gratis grillfest, åpningsmøte og konsert fredag.
Lørdag til søndag dekkes utgiftene gjennom konferansepass.
Priser for konferansepass:
Voksen: 350,Barn: 150,- (4-16 år)
Student/vgs: 200,Makspris familie: 1000,Mat og overnatting kommer i tillegg.
Betaling av konferansepass skjer på stedet.
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Mat
Det serveres frokost/lunsj/middag. Påmelding måltider til post@fangekasa.no. Det er
mulig å kjøpe matkuponger på stedet. Betaling: kontant/Vipps/kort. Gjestekjøkken og
varme griller under middagen, for de som ønsker å ordne mat selv.

Overnatting
Bestilling på e-post gjøres til booking@fangekasa.no. Vennligst oppgi navn, adresse,
mobilnr. Det er også mulig å bestille per telefon, 69 19 90 40, men da telefonen ikke
er bemannet hele dagen så anbefaler vi altså nettbestilling og evt. e-post. Alternativ
overnatting fem min med bil fra Fangekasa: Kirkengcamping.no

Informasjon på nett
Årsmøtedokumentene er også å finne på regionens nettside
(nlm.no/regionkonferansenost).

Barnas konferanse
Det blir barnas konferanse under regionkonferansen. Under møtene og årsmøtet blir
det barnemøter og aktiviteter for aldersgruppene 1-6 og 7-12 år.
Vi har vært så heldige å få med oss Silje og Jens Andreas Kleiven til å ha korseminar
etter lunsj på lørdagen. Gjennom sang og musikk vil barna få lære seg nye sanger,
knytte nye vennskap og få holde familiekonsert i møtehallen.

Ungdomsopplegg
Under regionkonferansen blir det opplegg for ungdommene. Det blir
volleyballturnering, chill og eget ungdomsmøte på lørdagskvelden.

Mer info og påmelding finner du på www.nlm.no/regionkonferansenost.

