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Sakliste til regionens årsmøte 2019
Sak I

Godkjenning av innkalling
V/regionstyreleder

Sak II

Konstituering
-

Valg av dirigenter
Valg av referenter
Valg av to til å underskrive protokollen

Sak III

Årsmelding fra regionstyret 2018
Økonomirapport for Region øst 2018

Sak IV

Årsmelding fra barne- og ungdomsrådet

Sak V

Valg
-

Regionstyret
Barne- og ungdomsrådet
Valgnemnda

Hilsen fra hovedstyret i NLM v/Thor Fremmegård

Sak IV

NLMs strategi for 2021-2030
Alle regionårsmøter er invitert til å arbeide med innspill til strategidokumentet som skal legges frem
for generalforsamlingen 2021.
Både utsendinger og ikke-utsendinger er velkommen til å delta i dette arbeidet under årsmøtet.
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Sak III: Årsmelding og regnskapsrapport for 2018
• Årsmøtet 2018
Årsmøtet 2018 ble arrangert på Fjellhaug. På talerlisten stod Kari Helene Haugen og Frank-Ole Thoresen.
Håvard Måseide deltok med hilsen fra NLMs hovedstyre. Quarts deltok i møtene med sang.
I flere år har årsmøtet vært gjennomført som en endagssamling. Det synes som om oppslutningen har vært
nedadgående, og at interessen for årsmøtet har vært knyttet til kjernetroppene og dem som prioriterer slike
samlinger høyt.
I evalueringen av de siste års årsmøter har vi sett at det er behov for å tenke nytt. Derfor ble det tidlig
vedtatt at årsmøtet 2019 skulle være del av en større regionkonferanse, slik det nå gjennomføres på
Fangekasa for 2019.

Valget
Til regionstyret ble Tore Vågen og Anita Berget valgt som faste medlemmer, med Ingunn Holm og Bjarte
Øygard som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.
Til barne- og ungdomsrådet ble Sigrid Meling, Basim Gulord Ali og Ørjan Wadseth Sonesen valgt på fast
plass, mens Håkon Rydland, Erlend Olafsrud og Helene Andersson ble valg som varamedlemmer i nevnte
rekkefølge.
I samsvar med regionens vedtekter ble det også gjennomført valg til valgnemnd og til NLMs rådsmøte.
Til samtalen om arbeidet ble årsmøtet tatt med i en panelsamtale med representanter for ulike institusjoner.
Region øst er blant annet velsignet med mange skoler, barnehager, leirsteder og gjenbruksbutikker. Disse er
sentrale i regionens arbeid. Derfor er det også viktig for regionstyret at disse blir synliggjort på våre regionale
samlinger.

Endrede vedtekter
Fra årsmøtet 2017 fikk regionstyret oversendt et endringsforslag til regionens lover. Dette ble lagt frem for
årsmøtet, som gjorde følgende vedtak knyttet til spørsmål om ansatte kan velges som medlemmer av
regionstyret: «De 5 medlemmene som velges av årsmøtet, kan ikke være ansatte direkte under
regionstyret.» Regionens lover er justert med dette tillegget.

• Områdemøter 2018
I 2018 gjennomført vi fire områdemøter. Disse var Drammen, Lillehammer, Verningen i Vestfold og Jelsnes i
Østfold. Vi ser på områdemøtene som viktige møtepunkter mellom det lokale arbeidet og regionens
ledelse/administrasjon.
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Samtidig har vi hatt samtaler om hvordan vi kan utvikle og styrke betydningen av disse møtene. Spesielt
tenker vi på hvordan områdemøtene i større grad kan appellere til en ung generasjon som ønsker hjelp og
veiledning med tanke på fremtidens lokale fellesskap. Dette er spørsmål regionen vil arbeide videre med for
å løfte hensikten med områdemøtene.

• «Vekst»
«Vekst»-programmet fortsatte i 2018 med de åtte lokale fellesskapene som startet i 2016. Disse
fellesskapene fullførte sitt løp våren 2018. Etter regionstyrets vurdering er dette programmet for lokale
fellesskap både en faglig og inspirerende hjelp til videre utvikling.
Det er igangsatt nytt vekstprogram for perioden 2018-2010. Fem fellesskap meldte sin interesse for å være
med i denne perioden. Av lokale grunner ble det fire som deltok på første samling.
Regionstyret vil oppfordre flere av våre lokale fellesskap og forsamlinger til å delta på Vekst i tiden fremover.
Det lokale arbeidet i ulike foreninger, bedehusforsamlinger eller menigheter er misjonens bærebjelke. Dette
er sentralt i regionens strategi, og vil bli prioritert i tiden fremover. Derfor har regionstyret også prioritert en
stilling som fellesskapsutvikler fra 2019.

• Forkynnelse og åndelig fellesskap
Regionstyret har få eller ingen ansatte med «forkynner» som egen tittel. Derfor hender det at vi får spørsmål
om hvorfor regionen ikke prioriterer dette som er en av de mest sentrale tjenester i NLM slik det er
formulert i våre grunnregler i §1: «-derfor vil NLM forkynne evangeliet.»
Regionstyret mener det er et kontinuerlig behov for å påse at forkynnelsen, både i omfang og innhold, er slik
at den kaller og leder mennesker til tro og åndelig modenhet. Selv om ingen bærer tittelen «forkynner» i vår
region i dag, er forkynnelse likevel sentralt i manges arbeid. Det gjelder bla. områdearbeidere,
forsamlingsarbeidere og ung-arbeidere. Region øst har også et stort antall frivillige forkynnere, både unge og
eldre. Med både NLMs hovedkontor og Fjellhaug Utdanningssenter geografisk plassert i vår region, har vi
også stor glede av medarbeidere/studenter fra disse til forkynnervirksomheten. Vi vil derfor hevde at vi langt
på vei fyller det omfang som trengs for forkynnervirksomheten.
Innholdet og virkningen av forkynnelsen er vanskeligere å måle. Mange gode prekener til tross lengter
regionstyret sammen med mange NLM-ere etter at forkynnelsen får et dypere gjennomslag i vår tid.
Årsmeldingen er ikke stedet for å gå inn i en grundigere analyse av dette spørsmålet. Når vi likevel fokuserer
på det her, er det for å bevisstgjøre oss på det kontinuerlige fokus som trengs på vår formidling av evangeliet
om Jesus Kristus som verdens Frelser!
I samsvar med strategidokumentet og tilhørende handlingsplaner ble i 2018 forkynnerkonsulent-oppgaver
tilsvarende 20 prosent stilling lagt inn i instruksen for en av områdearbeiderne i regionen.
Det hender også at vi får tilbakemelding om at noen lokale fellesskap ikke har frimodighet til å be regionen
om forkynnerhjelp til sine møter. Det er ikke slik vi ønsker at det skal være. Vi vil oppmuntre alle, små eller
store fellesskap, til å be om all den talerhjelp dere har behov for. Så må det være regionens oppgave å
strekke oss så langt våre ressurser rekker for å få dette til.
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• Personalsituasjonen og personalarbeidet
Region øst har til enhver tid ca. 35 ansatte i ulike stillingsstørrelser, fra 15 til 100 prosent. Det opptar
regionstyret at de ansatte skal ha trygge og gode arbeidsforhold, og at de får bruke sine nådegaver til beste
for våre misjonsfellesskap i regionen.
Det legges vekt på jevnlige personalsamlinger med temaer som dekker både undervisning, behovet for
fellesskap, misjonsinformasjon og gjennomgang av ulike rutiner knyttet til rollen som ansatt i NLM. I 2018
ble det gjennomført tre samlinger på regionbasis. I tillegg ble det gjennomført tre lokale
medarbeidersamlinger for hvert av områdene Vestfold/Buskerud, Oppland/Hedmark, Oslo og
Østfold/Akershus.
På høstens medarbeidersamling for hele regionen ble også institusjonene invitert til å sende en til to
representanter fra de ansatte. Denne ble lagt til Hurdal Verk folkehøgskole (HVf). Regionstyret vil legge til
rette for at det gjennomføres en slik samling årlig, hvor de som er direkte ansatt i regionen, også møter
ansatte fra institusjonene. Dette er et svar på behovet for «visjonær samhandling» som har vært et tydelig
tema i NLM de siste årene. I 2019 arrangeres denne samlingen igjen på HVf torsdag 5. september.

• Våre utsendinger
Arbeidet i Region øst, er også et arbeid for utbredelse av evangeliet til dem som enda ikke har fått det.
Utsendinger med bakgrunn i vår region er aktive i menighetsbygging, bibeloversettelse, undervisning og
diakonalt arbeid for å nevne noe. Antall utsendinger skifter fra år til år, og utreise/hjemreise skjer ofte ikke
med samme offentlighet som tidligere.
Siste oversikt fra NLM sentralt viser at i alt 33 voksne utsendinger med tilknytning til Region øst var ute på et
av våre misjonsfelt i 2018. Vi har kontinuerlig en stor kontingent medarbeidere som vi står sammen med i
misjonsarbeidet, selv om vi ikke møter dem i det daglige. Det er vårt privilegium, og det er vårt ansvar.
Antall utsendinger i «sensitive områder» er økende. Derfor velger regionstyret å ikke utarbeide en oversikt
med navn og land hverken for disse eller de øvrige utsendingene. Derimot oppfordrer vi hver enkelt å følge
med i Utsyn, på blogger og på NLMs hjemmesider for å holde seg oppdatert på situasjonen disse befinner
seg i.

• Barne- og ungdomsarbeidet
Regionstyret er glad og takknemlig for det viktige arbeidet som gjøres for barn og unge i vår region. Det
lokale lagsarbeidet, leirarbeidet, Ung:Disippel, ungdomsfestivaler og vårt arbeid på egne skoler og
barnehager kan ikke roses for mye. Regionstyret vil rette en varm takk til barne- og ungdomsrådet, våre
ansatte og de mange frivillige for deres kreative og viktige innsats for fremtidige generasjoner.
Ellers viser regionstyret til egen årsmelding fra barne- og ungdomsrådet.
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• Samarbeid
Young Life
Region øst har valgt å fortsette samarbeidet med Young Life (Y:L) også i 2018. Vi har ansatte i to 25 prosentstillinger, som har sitt arbeid i Y:L. Disse anser vi som medarbeidere i vår region som på en særlig måte
bygger relasjoner til tenåringsmiljøer i Oslo og Fredrikstad.

Kristent Interkulturelt Arbeid
Region øst har hatt et mangeårig samarbeid med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). Samarbeidet har særlig
vært knyttet til arbeidet for og blant innvandrere. Region øst har bidratt med ca. 160.000 i
organisasjonsstøtte til KIA, og hatt to faste medlemmer i KIA Regionråd.
Regionstyret ser på KIA sitt arbeid som viktig for å bedre innvandreres livssituasjon i Norge, med særlig vekt
på å legge til rette for at disse får relevante tilbud om deltakelse i møter og gudstjenester.
NLMs eget arbeid blant innvandrere har samtidig vært i vokster gjennom ansatte, våre nærmiljøsentra og de
relasjoner vi har utviklet i egne forsamlinger. I dette lys har regionstyret valgt å trappe ned støtten til KIA for
2019. Denne nedtrappingen tenker regionstyret å fortsette i årene fremover. Regionstyret vil fortsatt
anbefale KIA som en viktig aktør i arbeidet blant innvandrere. Samtidig ser styret det slik at gavemidlene til
NLM primært skal gå til eget arbeid, og at «organisasjonsstøtte» ikke er permanente ordninger for vår
organisasjon.

• Institusjonene
Våre institusjoner er steder hvor mennesker møtes daglig i stort antall. Disse har ulike målgrupper og sine
særlige formål, men felles for dem alle er den unike muligheten som ligger i disse møtene til å være et
kristent vitne i hverdagen. Med tanke på det store potensialet som knytter seg til våre institusjoner, skulle vi
gjerne brukt mer tid og ressurser på å følge opp hver av dem. Regionstyret vil rette en varm takk til alle våre
institusjoner med styrer, frivillige og ansatte for en trofast tjeneste overfor ulike brukergrupper.
For øvrig viser vi til egne, fremlagte årsmeldinger for institusjonene på selve årsmøtet. Disse vil være til
årsmøtets orientering.

Leirstedene
NLM region øst driver seks leirsteder/ungdomssenter/misjonssenter. Disse er Veslestølen, Åreeld, Livoll,
Fangekasa, Solbukta og Solåsen.
I 2018 inngikk regionstyret en avtale med Åreeld Ungdomssenter som åpnet for at leirstedet nå drives av en
forening kalt «Åreelds Venner». Denne foreningen har vært etablert som en egen, juridisk forening. Fra og
med 2018 er det årsmøtet i Åreelds Venner som velger styret for Åreeld, og har ansvaret for driften. Avtalen
gjelder i første omgang for en periode på fem år. På et leirsted uten ansatte og med relativt lav drift vurderer
regionstyret dette som en ordning som kan gi lokale misjonsvenner et større eierskap til arbeidet. Det er
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viktig å legge til at eiendom og bygningsmasse fortsatt tilhører NLM, og er underlagt samme bestemmelser
som alle øvrige eiendommer i NLM ved kjøp, salg og pantsetting.
Hvert år arrangeres et stort antall leirer og andre samlinger som er relatert til regionens virksomhet. Utover
det er det også en god del utleie. Vi utnytter ikke kapasiteten, spesielt ikke der hvor vi ikke har ansatte.
Økonomisk er det krevende å drive disse stedene i balanse. I noen tilfeller har NLM ytt kortsiktige lån til
enkelte av leirstedene i vanskelige perioder. Men vi opplever ikke at noen er kritisk rammet av en krevende
økonomi i dag. Styrene og de ansatte gjør en stor innsats for at driften skal være bærekraftig både
økonomisk og innholdsmessig.
Regionstyret er opptatt av at det – der det er mulig – skapes tette bånd mellom leirarbeidet og lokale
fellesskap.

Skolene
Hurdal Verk folkehøgskole har de siste årene hatt et stabilt, høyt elevtall. Hans Nielsen Hauge vgs, som er vår
videregående dagskole, har bygget seg opp til en skole med ca. 170 års-elever. Kvitsund Gymnas, som eies
felles med Region sør, har hatt en svak nedgang i elevtallet og søkertallet, noe skolen arbeider aktivt for å
snu. Elevtallet ligger i dag på ca. 180 års-elever.
Når vi her spesielt nevner utviklingen i elevtall, er det med tanke på skolenes økonomiske bæreevne. Svak
elevtilgang, om det bare er fem-ti elever ned, gjør store utslag på økonomien.
I 2018 ble det sammen med skolekontoret gjennomført eiermøter med alle de tre skolene hvor vi er eiere.
Når det gjelder de to omsøkte og godkjente skolene i henholdsvis Drammen og Groruddalen, Oslo, har det
heller ikke i 2018 lykkes å fremskaffe egnede lokaler til å starte opp disse skolene. Elvebyen ungdomsskole
har godkjenning frem til og med 2020. Groruddalen kristne skole har godkjenning frem til om med 2021. De
aktuelle styrene arbeider videre med sikte på oppstart innen godkjenningsperioden.

Barnehagene
Region øst har i dag eieransvar for følgende barnehager i NLM: Tryggheim barnehage, Halden; Våk
barnehage, Råde; Fredtun barnehage, Gressvik og Kjærre; Misjonshusets barnehage, Gjøvik; Emaus
barnehage, Enebakk; Fredly barnehage, Holmestrand; Tryggheim barnehage, Drammen.
I tillegg til disse er det to vi ikke har eneeieransvar for: Kvelde barnehage, Kvelde, og Solbakken barnehage,
Spydeberg.
Barnehagene i NLM er sentrale i vårt barnearbeid, hvor det jevnlig holdes samlingsstund for barna. Her blir
de kjent med bibelhistorien og lærer tekster og sanger om Jesus.

Frivilligsentralene
Regionen er medeier i Kongsvinger Nærmiljøsenter og heleier av Sagene Frivilligsentral. Den siste er nå
organisert som en juridisk forening, og dermed er det litt upresist å definere denne som «eid» av NLM.
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Disse to sentralene driver et utstrakt diakonalt arbeid hvor mye av ressursene er fokusert på å stille opp for
dem som trenger en særlig omsorg og hjelp i en krevende livsfase. Samtidig ser vi at disse senterne også
fremelsker mye ressurser og kreativitet blant sine brukere.

Gjenbruksbutikkene
Gjenbruksbutikkene representerer et stort frivillighetsarbeid i regionen. Den eldre garde er naturlig nok best
representert i våre gjenbruksbutikker. Våre medarbeidere i disse bidrar med «møteplasser» med mange som
ikke har personlig kjennskap til Bibelen eller misjonen. Slik sett er disse viktige ikke bare i å skaffe inntekter
til vårt misjonsarbeid, men også i å åpne muligheten for samtale og relasjoner med mennesker som er
fremmede for NLM.
Se ellers avsnittet om økonomien under.

Lokalradioer
Radio Øst og misjonsradioene i Sandefjord og Larvik er regionens nærradioer, som når ut til mange lyttere
med evangeliet. Radio Øst har tre ansatte i delte stillinger. Mye av arbeidet knyttet til våre radioer er
avhengig av frivillige.

Mottak for asylsøkere
I løpet av 2017 ble det klart at vår mottaksdrift på Ormseter og i Hurdal ville bli avviklet. Ormseter, som
tidligere var et ungdomssenter for NLM, står i dag tomt og omreguleres for et mulig salg.
Mottakene gav oss verdifull kontakt med mange som kom til Norge som flyktninger. Etter hvert som ulike
mottak ble avviklet, ble mange beboere videresendt til andre steder, eller returnert til sitt hjemland. Vi er
likevel glad for at vi som en kristen misjonsorganisasjon også fikk være til betydning for noen av de mest
sårbare menneskene i den tiden vi hadde dem hos oss.

• Økonomien
Gaveinntektene totalt i 2018 var på 21,8 millioner kroner, en økning på 0,1 millioner kroner fra året før. Av
gaveinntektene var det bla. en økning på 0,8 millioner kroner i fast givertjeneste (inkl. en økning på 0,3
millioner kroner i Siembra, fast givertjeneste for unge), og en nedgang i innsendte midler fra
misjonsfellesskapene på 0,8 millioner kroner.
Lønnskostnadene var på 9,9 millioner kroner, som er 0,6 millioner kroner lavere enn året før.
Til hovedkassen ble det overført et regionbidrag på 10,3 millioner kroner. Det er 0,7 millioner kroner mer
enn budsjettert, og 0,9 millioner kroner mer enn året før.
Overføringen fra NLM Gjenbruk i regionen var på 11,0 millioner kroner, en økning på 0,6 millioner kroner fra
året før.
Regionstyret vil takke alle som trofast gir til misjonens arbeid.
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Fylkesvis fordeling av gaveinntektene
Fylke
Akershus
Buskerud
Hedmark
Oppland
Oslo
Vestfold
Østfold
Ikke fordelt
Sum

Gaver 2017
3.226.692
1.334.513
784.921
1.614.604
5.984.754
3.564.480
4.543.832
655.882
21.709.678

Gaver 2018
3.214.874
1.396.324
878.906
1.465.972
5.755.937
3.970.132
4.513.829
625.162
21.821.136

• Statistisk oversikt over lokale fellesskap i Region øst
Misjonsfellesskap etter alder/type
Familie /
alle aldre
33
12
6

Forening/lag
Forsamling
Misjonslag
NLM-kontakt
Sum
51
* Voksne/udefinert

Pr. 31.12.2017
Barn og
Voksne
ungdom
89
152
1
2
16
3*
91
172

Sum
274
13
24
3
314

Familie /
alle aldre
35
12
6
53

Pr. 31.12.2018
Barn og
Voksne
ungdom
85
142
1
2
16
3*
87
162

Sum
262
13
24
3
302

Misjonsfellesskap pr fylke
Akershus
Buskerud
Hedmark
Oppland
Oslo
Vestfold
Østfold
Totalt

Nedlagt i 2018
4
1
4
7
3
4
23

Nye i 2018
1
9
1
11

Pr. 31.12.2018
53
22
18
44
58
39
68
302
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• Regionstyrets møter og saksbehandling
Regionstyret avholdt i 2018 11 møter, og behandlet 73 saker.

• Takk
I denne årsmeldingen fremkommer det bla. at virksomheten i regionen utføres av svært mange
enkeltpersoner i ulik alder. Det gjelder ansatte i regionen og i våre mange institusjoner og virksomheter.
Men ikke minst gjelder det alle de frivillige som brenner for misjonen og for evangeliet. Regionstyret vil med
dette rette en varm takk til alle som er med og bærer dette arbeidet i forbønn, i givertjeneste og gjennom
konkrete oppgaver. Takk for fellesskapet og for din trofaste tjeneste.
Regionstyret har en målsetting og et ønske om å få være i tett dialog med alle deler av vårt arbeid. Men
regionen er stor, og tid og ressurser strekker ikke alltid til. Likevel inviterer vi vi dere til å påkalle vår
oppmerksomhet, og be om besøk, samtaler og møtepunkter når behovene melder seg.
Regionstyret NLM region øst
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Sak IV: Årsmelding 2018 fra barne- og ungdomsrådet
Takk!
Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Region øst ønsker å innlede årsmeldingen med å takke alle de frivillige lederne og
medarbeiderne i regionen. Det er dere som gjør det mulig å drive barne- og ungdomsarbeid, og på den måten gi
barn og unge på Østlandet en mulighet til å bli kjent med Jesus. Dere gjør en uvurderlig innsats som gir evige frukter.

Generelle tendenser og regionale arrangement
Det er de lokale barne- og ungdomslagene og misjonsfellesskapene som er kjernen i arbeidet. Her er variasjonene
store både i størrelse, utforming og utvikling. Også i 2018 opplevde vi både at gamle lag ble nedlagt og nye lag
etablert. Se statistikk for oversikt.
Totalt var det 1101 deltakere fordelt på 31 leirer.
I tillegg til Ung:Disippel ble også «Fellesskapet» (fellessamlinger for ungdommer i Østfold og Akershus) videreført i
2018. Samtidig samler både Nyttårsfestivalen (57 deltakere) og Ungdomsfestivalen (64 deltakere) ungdommer fra
store deler av regionen.

Statistikk
Lag
Kristent lagsarbeid drives primært på frivillig basis av lokale ildsjeler. Vi gleder oss stort over hvert nytt lag som
startes opp, og er imponerte over trofastheten til mange av våre lagsledere. Vi merker oss en trend med at lag legges
ned i distriktene, men at nye startes opp i byene. NLM ønsker å ha arbeid begge steder, men ser at en må gå ulikt
frem under ulike forutsetninger. Flere unge ønsker seg flergenerasjonsforsamlinger med aldersdifferensierte tilbud.
Vi skulle gjerne sett at flere småfellesskap (bibelgrupper etc.) registrerte seg i NLM ung. Særlig ungdommer burde få
tilbud om å være med i ei smågruppe. Vi oppfordrer voksne, eller ungdommene selv, til å starte dette.
Ved utgangen av 2018 var det i NLM ung region øst 91 lag, som fordelte seg på følgende måte (tall fra 2017 i
parentes): 54 barnelag (56), 28 ungdomslag1 (35), og 9 familielag (9). Det ble lagt ned 9 lag i løpet av året, og ingen
nye ble startet. Samtidig gleder vi oss over at enkelte lag opplever tydelig vekst. BUR skulle gjerne sett en større
sammenheng mellom antall barnelag og antall ungdomslag.
Anledningen benyttes også til å oppfordre alle lokale lag/fellesskap til å alltid tenke ledertrening og opplæring av nye
som på sikt kan ta over ledelsen av det aktuelle barnelaget/ungdomslaget.
Regionadministrasjonen tilbyr veiledning, tips og enkle ressurser til de som ønsker å starte eller drive barne- og
ungdomslag. Lag som ikke er innmeldt oppfordres til å gjøre dette på nlm.no: «Bidra i arbeidet».

Ledertrening
Ung:Disippel ble gjennomført, med fire helgesamlinger i løpet av skoleåret 2017-2018. Totalt var det 27 deltakere
fordelt på Ung:Konfirmant (10), Ung:Etterfølger (5) og Ung:Leder (12).

1

6 av disse er småfellesskap knyttet til Misjonssalen Oslo, hvorav ett av dem er et felleslag for lifegruppene i Misjonssalen.
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Høsten 2018 var det totalt 34 deltakere der 19 stk var på Ung:Konfirmant, 11 stk i Ung:Etterfølger og 4 på Ung:Leder.
Vi opplever at Ung:Disippel er med på å gi ungdommer i regionen solid opplæring, god ledertrening og ikke minst
opplevelsen av fellesskap på tvers av regionen.
Det nye ledertreningsverktøyet fra NLM ung, Ungleder Norge, ble introdusert i regionen i 2017. Vi håper og tror
Ung:Disippel og Ungleder Norge kan utfylle hverandre på en god måte, der Ungleder Norge treffer et litt eldre
publikum enn Ung:Disippel. Det har i 2018 vært forsøkt startet opp Ungleder Norge på Hurdal Verk, samt en tilpasset
utgave på Lillehammer og i Misjonssalen Oslo. De øvrige lagene oppfordres til å ta dette lederutviklingsverktøyet i
bruk.
Vi ønsker også å løfte fram leirarbeidet som en viktig og god arena for ledertrening. Her får mange unge ansvar og
utfordringer som de vokser på.

Leir
I løpet av 2018 arrangerte vi i Region øst 31 leirer som samlet totalt 1101 deltakere. Dette tallet omfatter både barn
og voksne – ikke rene voksenleirer. Tallet er en nedgang fra totalt 1208 deltakere i 2017 og totalt 1297 deltakere i
2016.
Det ble av ulike grunner avlyst mange leirer i 2018 – 8 stk totalt. 2 av disse ble avlyst grunnet mangel på ledere. De 6
andre manglet nok deltakere til at vi kunne gjennomføre dem. Dette ble tatt til etterretning da leirene for 2019 ble
planlagt og det er derfor satt opp færre leirer for det inneværende året.
Til tross for synkende deltakertall har det vært leirer hvor vi hatt fulle hus – barneleir på Veslestølen i Hallingdal, på
BBB-leir (besteforeldre og barnebarn) på Solåsen i Vestfold og juleverksted på Solbukta i Østfold. Vi får
tilbakemeldinger om at leir er viktig for enkeltpersoner og grupper og prøver hele tiden å tenke nytt om og utvikle
leirene i regionen.
Deltakerne har vært fordelt på følgende måte: (tall fra 2016 og 2017 i parentes)
Fangekasa
Hurdal
Livoll
Solbukta
Solåsen
Veslestølen
64
133
99
260
483
41
(64, 81)
(88, 89)
(97, 92)
(272, 294)
(529, 622)
(109, 84)

Åreeld
21
(49, 35)

BUR er opptatt av at leirarbeidet må være i utvikling for å treffe en ny tid og nye kontekster. Dette har man begynt å
jobbe med høsten 2018. BUR er også opptatt av at leirene skal være en ressurs for det lokale arbeidet og at det
kontinuerlig jobbes for å skape nære bånd mellom leirstedene og lokale fellesskap.

Institusjoner
Region øst driver seks leirsteder/ungdomssenter/misjonssenter hvor det skjer et utbredt barne- og ungdomsarbeid. I
tillegg er det ni barnehager (syv med eieransvar, to uten eneeieransvar) som BUR anser som en del av regionens
barnearbeid. Utover dette drives følgende skoler som BUR regner som en del av ungdomsarbeidet i regionen: Hans
Nilsen Hauge VGS i Fredrikstad, Hurdal Verk Folkehøgskole i Hurdal, Kvitsund Gymnas i Kviteseid (eies felles med
Region sør), Kristelig Gymnasium i Oslo, ungdoms- og videregående skole (eies sammen med Normisjon og Det
Norske Misjonsselskap).
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Elvebyen ungdomsskole i Drammen og Groruddalen kristne skole i Oslo er godkjent for oppstart, men ikke startet
pga. mangel på lokaler.

Ansattsituasjon
Ved årsskifte hadde NLM ung region øst 9,15 (10,25) årsverk besatt fordelt på 20 (21) ansatte. Dette tilsvarer 47,4 %
(48,9%) av totalt antall årsverk i regionen. (Tall fra 2017 i parentes).
I løpet av 2018 ble følgende personer ansatt:
Håkon Åreskjold (Administrasjonsleder i Misjonssalen Oslo – 30%)
Jon Georg Fiske (Områdearbeider Akershus og regional lederutvikler 75%)
Matias Ommedal (Ungdomsarbeider NLM Hamarkirken, vikariat – 20%)
David Fauske (Young Life-arbeider – 25 %)
Ingunn Bjørge Bredvei (Barne- og familiearbeider Misjonshuset Tønsberg – 60%)
Martine Andrea Heier (Festivalsjef Ungdomsfestivalen og Nyttårsfestivalen – 20%)
Gjermund Nordhus (Utviklingsleder – 100%)
Disse har sluttet i løpet av 2018:
Rannveig Aksnes Plementas (Administrasjonsleder NLM ung region øst – 100%)
Simeon Ottosen (Festivalsjef Nyttårsfestivalen og Ungdomsfestivalen – 20%)
Veslemøy Furuseth (Studentarbeider Lillehammer – 40%)
Øyvind Solberg (Young Life-arbeider 50 %)
Karl Erik Granberg (Administrasjonsleder Misjonssalen Oslo – 25%)

BUR
Barne- og ungdomsrådet vil takke alle ansatte gjennom 2018 for det arbeidet de har gjort!
BUR hadde i 2018 fire møter og behandlet 36 saker. I hovedtrekk har sakene omhandlet:
▪ Arbeid med BUR sitt perspektiv i strategien 2017 – 2021.
▪ Drøfting av problemstillinger rundt vårt leir- og festivalarbeid.
▪ Ansattsituasjon og fordeling av ressurser.
▪ Ringerunde til alle barne- og ungdomslag i regionen.
Barne- og ungdomsrådet 2018/2019
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Sak V: Valg – Innstilling fra valgnemnda
Regionstyre
Regionstyret består av 5 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 2 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år)
– i tillegg til ansattrepresentant og varamedlem for ansattrepresentant, som ikke velges av årsmøtet.
Regionstyremedlemmer må være fylt 18 år.
Det skal velges 3 medlemmer for to år, og 2 varamedlemmer for ett år.
Nåværende medlemmer som ikke står på valg:
Anita Berget, Halden, Østfold
Tore Vågen, Sandefjord, Vestfold

Kandidater til regionstyret:
Kay Granli
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

Ingrid Næss
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

68 år
Pensjonist
Aurskog-Høland, Akershus
Regionstyret. Styret for Hurdal Verk fhs. Styremedlem for Emaus
barnehage, Kirkebygda, Enebakk. Leder i Ekeberg og Aurskog misjonslag.

69 år
Pensjonist
Larvik, Vestfold
Styremedlem i Kvelde Misjonssamband. Med i kvinneforening. Med
i gjenbruksbutikken i Sandefjord. Har vært utsending for NLM i ØstAfrika.
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Janet Seierstad
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

52 år
Flerkulturell konsulent, NLM Norge
Oslo
Tilhører Misjonssalen. Kompetanse innenfor budsjett, regnskap og
personalledelse. Medlem i Sendt NLM nasjonalt, som fokuserer på styrking
og oppstart av nye forsamlinger. Styremedlem i Tryggheim Barnehage,
Halden. Representerer NLM i KIA regionråd, Blå Kors og Menneskeverd.

Lisbet Storbråten Sletner
Alder:
61 år
Stilling:
Lærer
Bosted/tilhørighet:
Rakkestad, Østfold
NLM-engasjement:
Er med i Vestre Os misjonsforening, Rakkestad. Tidligere
misjonær i Indonesia og Elfenbenskysten.

Mai-Brit Vegge
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

Jan Ivar Aasrum
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

52 år
Enhetsleder Oslo universitetssykehus
Oslo
Leder NLM forening Konsmo 1998-2001, misjonær i Etiopia 2002-2006,
leder NLM Konsmo 2008-2012, sittet i styret for Misjonssalen Oslo
2014-2016.

62 år
Møbelsnekker
Sandefjord, Vestfold
Formann Kodal Familiemisjon
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Barne- og ungdomsråd (BUR)
BUR består av 5 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 3 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år).
Det skal velges 2 medlemmer for to år, og 3 varamedlemmer for ett år.
Nåværende medlemmer som ikke står på valg:
Basim Gullord Ali, Oslo / Gjøvik, Oppland
Sigrid Meling, Oslo
Ørjan Wadseth Sonesen, Oslo

Kandidater til BUR:
Synne Malene Brække
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

Benjamin Espeland
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

20 år
Studerer til å bli matte- og fysikklektor på Universitet i Oslo
Halden, Østfold / Oslo
Leder på søndagsskolen i Misjonssalen, leder på leirer og pynter til
lørdagsgudstjenestene Misjonssalen.

23 år
Vaktmester for NLM Eiendom, og fisker på si
Oslo / Spydeberg, Østfold
Ukentlig hver fredag på ungdomslaget i Spydeberg. Leirarbeid, som
Ungdomsfestivalen, Nyttårsfestivalen, Sommertreff og UL mm.

Helene Andersson Henriksen
Alder:
25 år
Stilling:
Barnevernskonsulent
Bosted/tilhørighet:
Oslo / Enebakk, Akershus
NLM-engasjement:
Vara i BUR
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Håkon Rydland
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

Turid Slettebø
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

21 år
Student / iTro-journalist
Hamar, Hedmark
Tidligere 1. varamedlem BUR, ungdomsleder for FUNG og ettåring på
Hamar 2017/2018. Volontør i Tanzania 2018/2019.

32 år
Lærer
Sørum, Akershus
Leder av Frogner Søndagsskole og er med i arbeidet på Frogner
Misjonssenter.

Vibeke Omland Aasrum
Alder:
24 år
Stilling:
Lektorstudent, vikar på ungdomsskole
Bosted/tilhørighet:
Oslo / Sandefjord, Vestfold
NLM-engasjement:
Leder BUR året 2018/2019. Engasjert som leder på leir for barn og
unge, særlig på Solåsen. Forbeder i Misjonssalen Ung Fellesskap.
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Valgnemnd
Valgnemnda består av 7 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 2 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år).
Det skal velges 3 medlemmer for to år og 2 varamedlemmer for ett år.
Nåværende medlemmer som ikke står på valg:
Rune Andersson, Enebakk, Akershus
Tormod Gaustad, Fredrikstad, Østfold
Johan Edvard Hvarnes, Larvik, Vestfold
Cato Slettmoen, Nannestad, Akershus

Kandidater til valgnemnda:
Fred Inge Barbøl
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

Ingunn Bjørge Bredvei
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

63 år
Agronom
Sørum, Akershus
Frogner Misjonssenter, valgnemnd Region øst

35 år
Barne- og familiearbeider Misjonshuset Tønsberg
Færder, Vestfold
Jobber for tiden i NLM sin byforsamling i Tønsberg. Har vært engasjert
som frivillig og ansatt i Misjonssalen Oslo over flere år.

Gunhild Førrisdahl-Johansen
Alder:
45 år
Stilling:
Barnevernkonsulent
Bosted/tilhørighet:
Aremark, Østfold
NLM-engasjement:
Leirleder på Livoll og skriver
undervisningsmaterialet MaksHjelp
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Frida Kristina Leite
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

32 år
Lege på Bærum sykehus
Drammen, Buskerud
Går fast i NLMs forsamling i Drammen, er leder der i bibelgruppe for
ungdommer, og spiller piano på møtene. Tidligere engasjert i Salem,
Bergen, og leder på leir, mest på Sætervika i Samnanger, men også på
Solåsen i Vestfold. Har tidligere vært med i styret i Salem, Bergen, og i
BUR Region vest.

Bjarte Rydland
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

46 år
Daglig leder
Ringsaker, Hedmark
Jobber i NLM Gjenbruk, aktiv i NLM Hamarkirken

Anders Smaadahl
Alder:
Stilling:
Bosted/tilhørighet:
NLM-engasjement:

42 år
Bonde
Aremark, Østfold
Leder Aremark NLM

