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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
FOR NLM REGION ØST 2020

Til alle lokale fellesskap i NLM region øst
 

Kjære misjonsvenner! 

På vegne av regionstyret kaller vi med dette inn til årsmøte 2020 for vår region. 

Den spesielle situasjonen vi kom i på grunn av korona-pandemien har ført til at 

årsmøtet ikke kunne gjennomføres innen fristen som er 30. juni. Regionstyret 

gjorde derfor vedtak om å utsette årsmøtet til høsten 2020, forutsatt at det var 

mulig å få det til i lys av gjeldende smitteverntiltak.

Regionstyret ser det også som nødvendig at årsmøtet denne gangen bare blir for 

delegater (valgte utsendinger) og spesielt inviterte. Vi må gjøre det slik for å sikre 

at vi kan gjennomføre møtet med den nødvendige smittevernberedskap.

Vi nevner også at regionstyret bevisst har valgt å legge årsmøtet til kveldstid på en 

vanlig hverdag, da helgene i denne perioden er belagt med mange ulike aktiviteter 

og arrangement. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. september i Misjonssalen i Oslo, Tullinsgate 4. Tids-

rammen for årsmøtet blir kl. 18.00 – 21.00. Det serveres et enkelt måltid mat til de 

fremmøtte kl. 17.30.

Vedlagt denne innkallingen ligger sakliste til årsmøtet sammen med alle tilhørende 

dokumenter. 

Denne formen på årsmøtet tilsier at det blir et enkelt program, men samtidig like 

viktig som ellers. Vi ber lokale fellesskap velge sine utsendinger og rapportere det 

til regionkontoret. Benytt vedlagte fullmaktsskjema.

Med dette ønskes alle valgte utsendinger velkommen til regionårsmøtet 2020.

Oslo 15. august 2020

To re  Vå g e n  ( s i g n . )

Styreleder Regionleder

E r n s t  J a n  H a l s n e
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17.30 Enkel, smitteverngodkjent matservering

18.00 Møte 
•  Velkomst og informasjon v/regionleder
•  Tale v/generalsekretær Øyvind Åsland
•  Sang v/Jens Andreas og Silje Kleiven
•  Misjonsgave til NLM

19:00 Årsmøte  
 Konstituering  
 Saksfremlegg og drøftinger:
•  Årsmeldinger
•  Økonomirapport
•  Valg
•  Innsendte saker          

20.00 Temapresentasjon, spørsmål/samtale og informasjon om arbeidet

21.00 Ferdig 
  
For øvrig viser vi til innkalling, saksliste og saksdokumenter.

PROGRAM
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20.00 Temapresentasjon, spørsmål/samtale og informasjon om arbeidet

UTSENDINGER
Hvem kan være utsending?
Misjonsfellesskap (foreninger/forsamlinger/misjonslag) med inntil 50 medlemmer kan velge to ut-
sendinger 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.) 

Påmelding av utsendinger
For påmelding av utsendinger, bruk eget fullmaktsskjema som du finner til sist i dette dokumentet, 
eller last det ned på nlm.no/ost. Utsendinger må være registrert senest 17. september. Det er viktig at 
fristen holdes! Påmelding sendes NLM region øst, Sinsenveien 25, 0572 Oslo, ost@nlm.no

PRAKTISK INFORMASJON
HVOR: Misjonssalen, Tullins gate 4, 0166 Oslo

NÅR: Tirsdag 22. september 2020. kl. 18.00–21.00. Enkel servering kl. 17.30.

FOR HVEM: Pga. koronarestriksjoner blir årsmøtet bare for utsendinger 
(delegater) og inviterte.

TRANSPORT 
Ved behov blir det ordnet med transport (taxi/minibuss/buss) mellom Fjellhaug og Misjonssalen 
før og etter årsmøtet. Frammøte på Fjellhaug senest kl. 16.45. Retur fra Misjonssalen kl. 21.15. 
Bindende påmelding – med navn og om det gjelder til og/eller fra Misjonssalen – sendes NLM 
region øst, Sinsenveien 25, 0572 Oslo, ost@nlm.no. Må være registret på regionkontoret senest 
17. september.

SERVERING
Det serveres et enkelt måltid mat til de fremmøtte kl. 17.30. Gi beskjed om ev. allergier senest  
17. september.

SMITTEVERN
Smittevern vil bli ivaretatt. Det er viktig at den enkelte følger de vanlige smittevernrutinene, som 
god hånd- og hostehygiene og minst 1 meters avstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon kan 
du ikke komme – selv om du er påmeldt. (Meld i tilfelle fra til regionkontoret.)

INFORMASJON PÅ NETT
Årsmøtedokumentene er også å finne på regionens nettside (nlm.no/ost). 

Det kan bli endringer vedr. regionårsmøtet. Informasjon vil da bli sendt til regionens  
misjonsfellesskap og lagt ut på regionens nettside.

5 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST



6 Proposal Business www.company.com

SAKSLISTE
STYRELEDER TORE VÅGEN ØNSKER VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET

S A K  I  Godkjenning av innkalling v/styreleder Tore Vågen 

 
S A K  I I  Konstituering v/styreleder Tore Vågen

  

S A K  I I I   Årsmelding 2019 fra regionstyret  
  v/regionleder Ernst Jan Halsne 

  Økonomirapport 2019  

  v/administrasjonsleder Asbjørn Stige  

S a k  I V  Årsmelding 2019 fra Barne- og ungdomsrådet  

  v/Vibeke Omland Aasrum

S a k  V  Valg
  Innstilling fra valgnemnda  
  

 
S a k  V I  Innsendt sak fra misjonsvenner v/Harald Harstad  

  Forlengelse av regionens strategi

S a k  V I I  Spørsmål, informasjon og samtale

• Regionstyre
• Barne- og ungdomsråd
• Valgnemnd

• Valg av dirigenter    
• Valg av referenter

• Valg av to til å underskrive protokollen 
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SAK III :  ÅRSMELDING 2019 
FRA REGIONSTYRET

Årsmøtet 2019 for NLM region øst ble lagt til Fangekasa 1. juni, kombinert med en region- 
konferanse som gikk over tre dager. Et omfattende program av møter, seminarer, konserter og 
fest for alle generasjoner medvirket til en økt oppslutning sammenlignet med de endags- 
samlingene vi har hatt de siste årene. Med bakgrunn i de positive erfaringene vedtok region-
styret å legge regionkonferansen 2020 også til Fangekasa etter samme opplegg som for 2019. 
Hallen og de øvrige fasilitetene på Fangekasa er en utmerket ramme for et slik arrangement.  
Regionstyret vil rette en varm takk til vertskapet på Fangekasa som tok så godt imot oss i 
2019, og har vært villige til å stille opp igjen i 2020.

Tema for konferansen 2019 var «bærekraft». Gjennom ulike seminarer og møter ble det satt 
fokus på hvordan vi som enkeltpersoner og i fellesskap med andre kan leve bærekraftige liv i 
tro og tjeneste for evangeliet.

Til årsmøtet var det 133 utsendinger fra regionens ulike fellesskap.

En sentral sak på årsmøtet var samtale om NLMs strategi. Salen ble delt inn i et stort antall 
grupper som engasjert diskuterte hva som bør være sentralt i den strategien som skal  
behandles på NLMs generalforsamling i 2021.  

Å R S M ØT E T  2 0 1 9

VA LGE T

Til regionstyret for to år ble Sondre Lidal, 
Janet Seierstad og Mai Brit Vegge valgt. Kay 
Granli og Lisbet Storbråten Sletner ble valg til 
henholdsvis 1. og 2. varamedlem for ett år. 

Til Barne- og ungdomsrådet ble Håkon  
Rydland og Vibeke Omland Aasrum valgt 
for to år. Benjamin Espeland, Synne Malene 
Brække og Turid Slettebø ble valgt til 1., 2. og 
3. varamedlem for ett år. 

Til valgnemnda ble Frida Kristina Leite, Ingunn 
Bjørge Bredvei og Bjarte Rydland valgt inn 
for to år, og Gunhild Førrisdahl-Johansen og 
Anders Smaadahl som 1. og 2. varamedlem for 
ett år.

7 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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TOTA L  VA LU E

2018/2019

OM R Å DE M ØT E R  2 0 1 9

I 2019 satte vi områdemøtene på pause. Vi innså at det kunne være behov for å  
arbeide mer med forberedelser og innhold som er målrettet med tanke på inspirasjon og 
fornyelse av arbeidet. Regionale møter bør ta for seg engasjerende og relevante tema. Vi 
gjennomførte en brukerundersøkelse knyttet til områdemøtene som blant annet gav oss 
«et lite innblikk i status for regionen», samt «hva som er viktig for våre folk».  

Mer konkret konkluderes det med følgende: Relevant forkynnelse, nære småfellesskap, 
samt disippelgjøring og opplæring er det som er viktigst for våre frivillige. Det er altså åpne 
dører for bibelundervisning, smågruppe-tenkning og disippeltreningsopplegg. Dette  
indikerer at vi har mange dedikerte, brennende kristne iblant oss, som ønsker at troen skal 
ha innvirkning og påvirkning på livene deres. Her er vi privilegerte!  

Som oppfølging nedsatte regionen tre utvalg for tre ulike områder i regionen. Innlandet, 
Vestfold og Østfold. Utvalg for Innlandet startet sitt arbeid først. Lokale «nøkkelpersoner» 
har hatt samtaler og arbeidet med mulige tiltak som kan styrke arbeidet i dette området. 
De samme prosessene er nå i gang i Vestfold og i Østfold. Det planlegges nå områdemøter i 
Innlandet og i Vestfold i september 2020, og i Østfold på nyåret 2021. Målet er at disse skal 
relatere til noen av de momentene som fremkom i undersøkelsen. 

TOTA L  VA LU E

2018/2019

A RR A N GE M E N T
I tillegg til leirer og arrangement for barn 
og ungdom, blir det årlig også arrangert 
leirer for voksne. Disse er for det meste 
planlagt og ledet av lokale ildsjeler som 
år etter år samler voksne mennesker til 
leirer og arrangement. Dette er initiativ 
og arbeid som regionstyret vil gi en ekstra 
honnør for til dem som tar dette ansvaret. 

På Fangekasa ble det arrangert  
bibelcamping som gikk over vel fire uker. 
Hit kommer det campinggjester fra store 
deler av landet. Bibelcampingen er en av 
NLMs største, og en betydelig faktor i  
regionens arbeid for alle generasjoner. 

Det ble også arrangert bibelcamping på 
Solåsen. Det er god oppslutning også om 
denne. Mange barn og barnefamilier  
benytter dette tilbudet. 

Størsteparten av bibelcampingene drives 
av frivillighet. Regionen får mange  
oppløftende tilbakemeldinger på disse.  
Regionstyret retter en varm takk til dem 
som står på i dette arbeidet år etter år!

8 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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FE L L E S S K A P  O G  V E K S T P L A N T I N G

«Vekst» er et viktig verktøy i vår region med tanke på å 
styrke, utruste og utvikle lokale forsamlinger og  
fellesskap for fremtiden. I mars 2019 startet vi opp 
Vekst 2, som samler fem fellesskap fra regionen til 
fire helgesamlinger over to år. Tønsberg, Lillehammer, 
Frogner, Fjellet og Våk er de fellesskapene som deltar i 
Vekst 2.
 
Leder for Vekst er Sven Arne Lundeby, som fra 1. august 
2019 sluttet i stillingen som Ungleder, og gikk over i en 
nyopprettet stilling som fellesskapsutvikler i regionen. 

Regionstyret ønsker med dette arbeidet og den  
aktuelle stillingen å styrke nyplanting, utvikling og  
utrusting av lokale fellesskap i regionen. De lokale  
fellesskapene er en forutsetning for et bærekraftig 
misjonsarbeid. Regionstyret vil derfor anbefale at våre 
fellesskap, enten de er små eller store, vurderer å delta i 
Vekst for gjennom dette opplegget å arbeide målrettet 
for egen utvikling.  

Vi erfarer stadig at foreninger legges ned etter lang 
eller kortere virksomhet. Det er vemodig, men  
samtidig en realistisk del av organisasjonslivet. Desto 
større glede er det over at nye fellesskap plantes og 
etableres. I 2019 har regionen fått innmelding om at 
det er etablert ni nye lokale fellesskap, hvorav sju lag 
er for barn/ungdom. Vi vil ønske disse velkommen som 
innmeldte lag i NLM region øst. Samtidig har vi fått 
melding om 21 nedlagte lag. Selv om det er vemodig, er 
det riktig å rette en takk til dem som har drevet lokalt 
misjonsarbeid i kortere eller lengre tid.

Både sentralt og  
regionalt er det satt 
fokus på planting av nye 
fellesskap. Dette er en 
utvikling regionstyret ser 
på som svært viktig for 
tiden vi er inne i.  
 
Med støtte fra NLM 
sentralt både økonomisk 
og faglig arbeides det 
med økt satsning på å 
plante nye fellesskap for 
å nå nye mennesker med 
evangeliet.  
 
Tøyenfellesskapet i Oslo 
er et eksempel på det, på 
samme måte som  
Lillokirken i Groruddalen 
er en ganske ung  
«plantning» som viser seg 
å ha livskraft til å vokse 
og utvikle seg.  
Regionstyret vi være med 
og legge til rette for at 
dette arbeidet kan  
prioriteres i tiden  
fremover.

“I 2019 HAR REGIONEN FÅTT INNMELDING OM AT DET 
ER ETABLERT NI NYE LOKALE FELLESSKAP, HVORAV 
SJU LAG ER FOR BARN/UNGDOM .”

9 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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TOTA L  VA LU E

2018/2019

FORK Y N N E L S E  O G  Å N DE L I G  FE L L E S S K A P
Regionstyret har ikke en samlet oversikt eller statistikk over alle møter og samlinger lokalt i 
regionen. Likevel kjenner vi til noen utviklingstrekk med tanke på forkynnelse og møter.

Svært mange lokale forsamlinger og fellesskap har sitt hovedmøte på søndagen. En god del 
av disse bruker nå søndag formiddag. Det er også en økende tendens til å kalle formiddags- 
møtene for gudstjeneste. Søndagen er så langt vi kjenner til, den hyppigst brukte møtedagen 
med tanke på offentlige møter. Samtidig er det normalt å ha møte/bibeltime på en vanlig 
ukedag. De åpne formiddagstreffene rettet mot seniorgenerasjonen er det også mange av. 
Flere av disse når med sin særegenhet mennesker som ellers ikke oppsøker kristne møter.

I tillegg til ansatte som deltar med forkynnelse og bibelundervisning, har regionen i dag en 
liste med ca. 70 frivillige forkynnere. Noen av våre frivillige forkynnere reiser mye, både i og 
utenfor regionen. Men det er stor variasjon i hvor mange møter den enkelte av både ansatte 
og frivillige deltar på.

Vi har fortsatt verdifull hjelp i regionen av forkynnere som reiser for hovedstyret. Det er viktig 
for oss, og et bidrag fra NLM sentralt vi setter stor pris på.

Regionstyret vil takke alle som bidrar med forkynnelse i vår region, spesielt dem som tar 
møter på frivillig basis. Vi vil oppmuntre våre lokale fellesskap til å arbeide med møteplaner 
på en slik måte at det er jevnlige samlinger om Guds ord. Vi ønsker også at det  
gjennomtenkes hvordan det er mulig å holde dørene mest mulig åpne for nye, og være invit-
erende utad. 

Regionstyret innser at det ikke er mulig å forvente at antall møteuker økes i regionen. Vi er 
heller ikke sikre på om det er strategisk riktig prioritering. Men vi oppfordrer likevel lokale 
fellesskap til å vurdere om en møteaksjon kan være aktuelt, uten at det fremstår som en årlig 
del av møteprogrammet.

I et samarbeid med regionen tror vi det er mulig å sette sammen ressurser til en møteaksjon 
som ikke alene dreier seg om besøk av en taler. Det bør være mulig å gjøre en møteuke som 
et teamarbeid med et allsidig fokus på forkynnelse, misjon, sang og gjerne gjester som  
bringer inn ulike temaer til inspirasjon og fornyelse. 

TOTA L  VA LU E

2018/2019

P E R S ON A L S I T UA S J ON E N  O G  P E R S ON A L A RBE I DE T

Regionstyret vil understreke at vi har mange dedikerte medarbeidere med en tydelig visjon 
for arbeidet. Særlig vil vi uttrykke vår glede over at så mange av de ansatte er unge og  
visjonære mennesker som ønsker å skape et fremtidsrettet misjonsarbeid her i regionen. 
Ved årsskiftet 2019/2020 kunne vi rapportere om 35 ansatte direkte i regionen, i større eller  
mindre stillinger. Til sammen utgjør det ca. 21 årsverk. I tillegg er det ansatte på  
institusjoner og i selskaper som vi regner som våre medarbeidere, selv om de er knyttet til 
egne virksomheter i regionen. 

De fleste tilsettinger av nye medarbeidere knyttes enten til et lokalt arbeid eller til et  
konkret prosjekt i regionen. Regionstyret vurderer dette som strategisk viktig, samtidig som 
det også gir noen spesielle utfordringer. Lønnet arbeid overtar en del av det som før var 
frivillig, ulønnet arbeid. For å skape bevissthet omkring den økonomiske siden ved en slik 
tilsettingspraksis gjorde regionstyret følgende vedtak i 2019:

10 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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TOTA L  VA LU E

2018/2019

«I enkelte tilfeller ser regionstyret det strategisk riktig at det lokale arbeidet har én eller flere 
ansatte arbeidere i sin forsamling, lønnet av regionen. For at regionstyret skal godkjenne slike 
lokale tilsettinger vil regionstyret at det skal foreligge en skriftlig søknad fra det lokale styret 
som begrunner behovet og sannsynliggjør vekstpotensialet. Mellom regionen og det lokale  
fellesskapet skal det inngås en intensjonsavtale om hva fellesskapet kan forplikte seg til av 
givertjeneste, slik at ansettelsen er forsvarlig utfra et økonomisk perspektiv.»  

I 2019 ansatte regionstyret Øyvind Sollien som forsamlingsarbeider på Lillehammer, Tove 
Stang Karlsen som forsamlingsarbeider på Gjøvik, Magnar Øygarden som leder for  
Ung:Disppel, Marita Haugland som trinnleder i Ung:Disippel, Sven Arne Lundeby som  
fellesskapsutvikler i regionen, Håkon Lund som leir- og lederutvikler i Østfold og Håkon 
Rydland som informasjonsmedarbeider i regionen. Jon Georg Fiske gikk inn i stillingen som 
utviklingsleder ved regionkontoret. Gjermund Nordhus ble av regionstyret ansatt som vikar 
for Ung-leder i regionen fra 1.1.2019. Fra 1.8. 2019 ble Gjermund fast ansatt Ung-leder etter 
at Sven Arne Lundeby sa opp denne stillingen fra samme tidspunkt.  

De som har sagt opp og avsluttet sitt arbeidsforhold er Karoline Lodden Næss,  
Misjonssalen, og Live Gusland ved regionkontoret. 

Regionstyret vil rette en varm takk til alle ansatte for den tjenesten de utfører for misjonen!

I løpet av 2019 er det holdt to regionale medarbeidersamlinger og tre lokale  
medarbeidersamlinger for de ulike områder.

VÅ RE  U T S E N DI N GE R B A RN E -  O G  
U N GD OM S A RBE I DE T

Region øst er med i NLMs 
verdensomspennende 
arbeid for utbredelse av 
evangeliet til mennesker 
som ennå ikke har fått det. 
Utsendinger med bakgrunn 
i vår region er aktive i ulike 
deler av dette arbeidet, 
noen også i sensitive  
områder. Utsendingene er 
vårt ansvar, gjennom for-
bønn og støtte. Vi  
oppfordrer den enkelte til 
å holde seg oppdatert ved 
for eksempel å følge med 
i Utsyn, på blogger og på 
NLMs hjemmesider.

Regionstyret vil rette en 
takk til Barne- og ungdoms-
rådet som sammen med 
mange unge ansatte og 
frivillige gjør en uvurderlig 
innsats for barn og ungdom 
i vår region. Ellers viser vi til 
egen årsmelding fra Barne- 
og ungdomsrådet. 

11 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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I N S T I T U S J ON E N E

I denne årsmeldingen tar vi ikke for oss den enkelte institusjon. Vi eier og driver fortsatt i regionen 
alene eller sammen med andre tre skoler, seks leirsteder, ni barnehager, ti gjenbruksbutikker, to  
frivillighetssentraler og tre lokalradioer. Vi har to godkjenninger fra Undervisningsdirektoratet til 
skoler som fortsatt ikke er startet. 

Hver dag er våre ansatte og frivillige på disse institusjonene i møte med barn, ungdom og voksne for 
å gi dem en trygg og god oppvekst, en god utdanning og et styrket livsgrunnlag forankret i kristen 
tro og livssyn. Vi takker våre trofaste og viktige medarbeidere i disse virksomhetene for deres  
tjeneste og arbeid for andre. 

ØKONOMIEN

TOTA L  VA LU E

2018/2019

Gaveinntekter totalt i 2019 var 21,9 millioner kroner, en økning på 0,1 millioner kroner fra 
året før. Av gaveinntektene var det bla. en økning på 0,6 millioner kroner i fast  
givertjeneste, noe som må sees i sammenheng med giveraksjonen første halvår, der målet 
var å øke inntektene fra fast givertjeneste. Det var en nedgang i innsendte midler fra  
misjonsfellesskapene på 0,7 millioner kroner. Inntekter totalt var 23,6 millioner kroner, en 
økning på 0,4 millioner kroner fra året før. 

Lønnskostnader var 10,2 millioner kroner, en økning på 0,3 millioner kroner fra året før. 
Kostnader totalt var 13,9 millioner kroner, en økning på 1,0 millioner kroner fra året før. 
(Noe av kostnadsøkningen skyldes overføring til enheter i NLM som tidligere ikke gikk  
gjennom regionens regnskap.) 

Til hovedkassen ble det overført et regionbidrag på 9,7 millioner kroner, som er 0,6 millioner 
kroner mindre enn året før.  

Overføringen fra NLM Gjenbruk i regionen var 10,5 millioner kroner, en nedgang på 0,5  
millioner kroner fra året før.  
 
Regionstyret vil rette en varm takk til alle som trofast gir til misjonens arbeid.

12 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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OMRÅDE GAVER 2018 GAVER 2019

AKERSHUS 3.214.874 3.225.820

BUSKERUD 1.396.324 1.304.424

HEDMARK 878.906 908.715

OPPLAND 1.465.972 1.416.937

OSLO 5.755.937 6.178.495

VESTFOLD 3.970.132 4.279.731

 

 

ØSTFOLD 4.513.829 3.775.118

IKKE FORDELT 625.162 771.870

SUM 21.821.136 21.861.110

13 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST  
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STATISTISK OVERSIKT OVER LOKALE  FELLESSKAP I REGION ØST

“I LØPET AV 2019 HAR REGIONSTYRET 
BEHANDLET 85 SAKER PÅ ÅTTE MØTER .”

14 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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TOTA L  VA LU E

2018/2019

REGI ON S T Y RE T S  M ØT E R  O G  S A K S BE H A N DL I N G

Regionstyret har seks-åtte møter i løpet av ett kalenderår. De fleste møtene er i  
Sinsenveien 25, Oslo på kveldstid. I løpet av 2019 har regionstyret behandlet 85 saker på åtte 
møter. Protokoll fra alle møtene legges ut på regionens hjemmeside slik at de som  
ønsker det, kan følge med på regionstyrets arbeid. 

Viktige saker som regionstyret jevnlig har til behandling eller orientering er stillingshjemler, 
personaloppfølging, HMS, økonomirapportering, referater fra ulike institusjoner, budsjetter 
og rapporter fra ulike deler av arbeidet, for å nevne noe. 

Regionstyret har egen styreinstruks for å sikre forutsigbarhet i sitt arbeid. Mellom  
administrasjonen og regionstyret har styret også utarbeidet et delegasjonsnotat som  
definerer hvile saker administrasjonen behandler og hvilke saker som behandles av region-
styret. Disse dokumentene tas opp til gjennomgang og ev. revidering ved hvert nyvalgt styre.

TOTA L  VA LU E

2018/2019

P E R S P E K T I V

Regionstyret vurderer det slik at misjonsarbeidet i NLM region øst fortsatt fremstår som 
tydelig og sterkt. Regionstyret har som mål å brette ut arbeidet geografisk på en mest 
mulig hensiktsmessig måte. Samtidig kjenner vi på smerten over de områder og mennesker 
vi i dag ikke når ut til, både i tettbygde og avsidesliggende områder.

Regionstyret arbeider for at NLMs arbeid, både lokalt og regionalt, skal fremstå som tro-
verdig, forutsigbart og tillitvekkende. Det skal være gjenkjennbart i forhold til Bibelen og 
bekjennelsen, uten å bli konserverende og bakoverskuende. Det skal ikke skape usikkerhet 
og forvirring, men ha en klar retning ledet an av evangeliet og misjonskallet.

Vi vil noe i den tid vi lever i! Og dette «noe» er å fremme kristen tro og overbevisning i  
bibelsk forstand. Vi kan gjerne være litt «sta» med tanke på at Jesus lever, at han er verdens 
lys og alle menneskers Frelser. Vi når antakelig ikke massene, men vi når noen. Slik var det 
ofte også i den første kristne tid, og har vært det gjennom historien. Apostelen Paulus sier i 
1 Kor 9,22: For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i 
alle fall å frelse noen. Det er grunnlag for å se tilbake på 2019 og si: Vi fikk være med å vinne 
noen! Det er vår målsetting også i tiden som ligger foran.

Regionstyret vil med årets melding og dette perspektiv takke hver venn av vårt  
misjonsarbeid, liten eller stor, ung eller gammel. Og vi ønsker hver av dere Guds velsignelse.

Re g i o n s t y r e t

15 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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SAK IV: ÅRSMELDING 2019 
FRA BUR

INNLEDNING

Barne- og ungdomsarbeidet i NLM region øst eksisterer for å stadig se «inkluderende og  
disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus».  
Hva kan vi trekke frem at har skjedd i 2019?

I 2019 har BUR ønsket mer fokus på utvikling og oppstart av lokale lag for barn og ungdom. 
Samtidig har det blitt viet en del tid til å snu på noen steiner i leirarbeidet for å gjøre det mer 
kostnadseffektivt og mindre sårbart for avlysninger. 

Året har også vært preget av nytt mannskap i sentrale stillinger i barne- og ungdomsarbeidet. 

16 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST16 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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FIRE SATSNINGSOMRÅDER

Årsmeldingen fra BUR har i år fått ny utforming og oppbygning, og har tatt utgangspunkt i 
regionens vedtatte satsningsområder: 1. Fellesskapsutvikling, 2. relasjonsfokusert  
hverdagsmisjon, 3. lederutvikling og 4. identitetsbygging og samhandling. 

Det er disse satsningsområdene vi jobber etter i det daglige, og derfor det som er naturlig 
å rapportere ut ifra.

1 . FELLESSKAPSUTVIKLING 
2 . RELASJONSFOKUSERT  
    HVERDAGSMISJON 
3 . LEDERUTVIKLING
4 . IDENTITETSBYGGING  
    OG SAMHANDLING

17 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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1 . FELLESSKAPSUTVIKLING
BUR har ønsket et større fokus på barne- og ungdomslag i 2019, og ser både store utfordringer 
og spennende muligheter. BUR utarbeidet i 2019 en rapport om trender i lagsarbeidet, og vil 
fortsette med stryket fokus på lagsutvikling i 2020. 

I årsmeldingen for 2018 slo BUR alarm for lagsarbeidet, da det ikke var opprettet noen lag i regionen det 
året. Økt fokus på lagsarbeid og prioritering av dette området har derimot gitt frukter i 2019, med 9 nye 
registrerte lag. For første gang siden 2012 er antall nyoppretta lag høyere enn antall nedlagte lag, noe som 
er grunn til optimisme!

Samtidig ser vi at ungdomslagene har gått kraftig tilbake de siste fem årene. Mye skyldes andre måter å  
registrere aktiviteten i Misjonssalen Oslo på, men de indikerer også et reelt redusert tilbud for ungdom i  
regionen. BUR vil oppfordre misjonsfolk til å starte ungdomsarbeid der hvor det er mulig og grunnlag for 
det.

Det er oppløftende å høre om nye initiativ som har skjedd i 2019. Nye kor startes opp, og nye barnelag  
samler barn rundt fellesskap og andakter. Menighetsplanting er igjen satt på agendaen med NLM Tøyen, 
og NLM Elverum har vist oss at strategisk bosetting er noe som er både mulig, og gir ringvirkninger for de 
stedene hvor det flytter nye krefter til. 

18 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST
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YOUNG LIFE

Flere av våre ledere har i 2019 gått sammen om å starte opp 

to nye områder med Young Life-arbeid i regionen: Young Life 

Ski og Young Life Tøyen. Dette er spesialisert arbeid for å 

dele evangeliet om Jesus med kirkefremmede ungdommer. 

Både på Ski og Tøyen har de engasjert seg som fotballtrenere 

på lokale idrettslag, i tillegg til å arrangere teamsamlinger for 

lederne, og sosiale arrangement sammen med ungdommene 

utenom treningene. 

1 . FELLESSKAPSUTVIKLING 2 . RELASJONSFOKUSERT 
    HVERDAGSMISJON

I regionen ønsker vi å forkynne alle kristnes kall til å være vitner om Jesus for våre medmen-
nesker, rundt omkring der vi bor. I mange av lagene våre skjer dette gjennom sang, lek og 
aktiviteter. Trofasthet i tjenesten bygger opp tilliten fra barn og foreldre, noe som gir  
åpninger vi ikke må la gå fra oss. 

Våre relasjoner og vårt kristne kall strekker seg også utover organisert aktivitet. På jobb, 
studiested, skole, nabolag og i møte med nye landsmenn må vi kjenne vårt kall som Jesu 
utsendinger i verden.

Inn imot Ungdomsfestivalen (UF) 2019 ble det i samarbeid med, og etter modell av Young 
Life, satt fokus på å jobbe relasjonelt med deltakerne og øke bevisstheten rundt dette hos 
lederne. Ved å invitere lagslederne med på leir, gi de tid til å være tett på deltakerne, skapes 
det minner som gjør at deltakerne vil få større utbytte av lagsarbeidet når de kommer hjem 
igjen etter UF.

“VÅRE RELASJONER 
OG VÅRT KRISTNE 
KALL STREKKER SEG 
OGSÅ UTOVER  
ORGANISERT 
AKTIVITET .”
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3 . LEDERUTVIKLING

LEDERMANGEL UNG:DISIPPEL

Ledermangel er en tilbake-
melding BUR får fra både 
leir- og lagsarbeidet. Særlig 
etter ringerunden til lagene 
ble dette tydelig. Dette er 
en utfordring som primært 
må løses lokalt, og å tenke 
lederutvikling tidlig er viktig 
for arbeidets fremtid. La barn 
og ungdom få med- 
bestemmelse når reelle 
avgjørelser skal tas, og gi 
veiledning og medvandring til 
potensielle ledere av begge 
kjønn. 

BUR ser fortsatt et behov for å holde oppe trykket på lederutvikling i regionen. Mye står 
og faller på lederskap, og i en tid der samfunnet forandrer seg raskt, må vi leve i stadig 
utvikling og fornyelse. 

VI  
TRENGER 

DEG!

I regionen vår har vi to gode 
ungdomstilbud for leder- 
utvikling. Ung:Disippel sitt 
tredje år, Ung:Leder, er en god 
plass hvor ungdom får teori,  
praksis og forbilder i lederskap. 
Høsten 2019 startet 12 ung-
dommer på Ung:Leder – noe vi 
gleder oss stort over. Ungleder 
Norge er en annen nettbasert 
ressurs som kan tas i bruk på 
ditt lokale hjemsted, og er i 
bruk i regionen i dag.

12 
UNGDOMMER 

PÅ UNG:LEDER
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3 . LEDERUTVIKLING

VISION 
LILLEHAMMER

4 . IDENTITETSBYGGING OG 
    SAMHANDLING

Elvebyen ungdomsskole i 
Drammen og Groruddalen 
kristne skole i Oslo er god-
kjent for oppstart, men fikk 
ikke startet i 2019 pga. man-
gel på lokaler.

NYE SKOLER?

 
 
Gjennom blant annet 
Barnas misjonsprosjekt, 
Superblink, Siembra og  
iTro.no får barn og ung-
dom på disse stedene høre 
om Jesus, og får forkynt 
kallet til misjon. Vi er  
veldig takknemlige for 
alle som bidrar inn i disse 
institusjonene, enten som 
ansatte, eller frivillige.

I 2019 så VISION  
Lillehammer dagens lys, et 
konsept hvor en gruppe  
studenter fra Misjonssalen 
Oslo arrangerte møte- og 
aktivitetshelg for student-/
unge voksne-miljøet på  
Lillehammer. Vi håper dette 
kan være noe som  
fortsetter.

MANGLER 
LOKALER

SÅ 
DAGENS LYS

Region øst driver alene, eller i samarbeid med andre, fem leirsteder, ni barnehager, tre  
videregående skoler, en ungdomsskole, en folkehøgskole og to høgskoler, hvor det skjer et 
utstrakt barne- og ungdomsarbeid. 
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LEIRARBEIDET
Leirarbeidet skal være en ressurs for det 
lokale barne- og ungdomsarbeidet. 
BUR har brukt en del tid i 2019 på å  
analysere leirvirksomheten med sikte på 
å oppnå større økonomisk bærekraft,  
mindre sårbarhet for avlysninger og  
bestemt at sårbare leirer ikke skal  
annonseres før det er leirsjef på plass. 
BUR vil unngå så langt det er mulig at 
leirer avlyses.  

For at leirarbeidet i større grad skal være en ressurs for det lokale arbeidet, slik leirstedene fra 
starten av var, fikk BUR ansatt en leir- og lederutvikler i Østfold. Han jobber nå med å utvikle  
leirarbeidet på Solbukta, og bygge tettere bånd til lokalt arbeid, og håper å finne gode løsninger 
som kan overføres til andre deler av regionen på sikt.

BUR erfarer at leirarbeidet fungerer i varierende grad fra leirsted til leirsted. Det fungerer  
generelt sett best i geografiske områder der det er et betydelig antall frivillige. 

KOMMUNIKASJONSARBEID
BUR har vært opptatt av å synliggjøre tilbudene for barn og unge 
i sterkere grad. Gjennom 2019 har Region øst vært mer synlige i 
sosiale medier og man har forsøkt å få frem noen glimt fra både 
lagsarbeid og leirarbeid på Facebook, Instagram og egne nettsider.
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ANSATTSITUASJON
Ved årsskiftet hadde NLM ung region øst 9,50 (9,15) årsverk besatt fordelt på 24 (20)  
ansatte. Dette tilsvarer 44,50 % (47,4%) av totalt antall årsverk i regionen. (Tall fra 2018 
i parentes).

Ved utgangen av 2019 var følgende personer ansatt i NLM ung region øst: 

•    Andreas Furnes, 30 % ungdomsleder NLM Follokirken, Ski

•    Arild Strøm, 25 % sang- og musikkarbeider, Misjonssalen Oslo

•    David Fauske, 25 % Young Life-arbeider, Oslo

•    Ewa Moldekleiv, 70 % barne- og familiearbeider, Solåsen/Vestfold og Søndre Buskerud

•    Gjermund Nordhus, 100 % leder NLM ung region øst

•    Håkon Lund, 50 % leir- og lederutvikler Solbukta/Østfold

•    Håkon Rydland, 25 % kommunikasjonsmedarbeider

•    Håkon Åreskjold, 30 % administrasjonsleder, Misjonssalen Oslo

•    Inger Strangstad, 25 % leirarbeider ved Livoll

•    Ingunn Bjørge Bredvei, 60 % barne- og familiearbeider, Misjonshuset Tønsberg

•    Jan Magnus Fauske Lillebø, 100 %: 15 % trinnleder i Ung:Disippel, 10 % ungdomsarbeider i Indre Østfold  
   
      og 75 % ungdomsleder i Misjonssalen Oslo

•    Jon Georg Fiske, 100 %: 75 % utviklingsleder og 25 % leder Ung:Disippel

•    Kjersti Haugen, 15 % trinnleder i Ung:Disippel

•    Leif Ørjan Thingbø, 25 % Young Life-arbeider, Fredrikstad

•    Marte V. Sameien, 60 % barne- og familiearbeider, Hamar og omegn

•    Martha Salmelid, 15 % barne- og familiearbeider, Misjonssalen Oslo

•    Martine Heier, 20 % festivalsjef Nyttårsfestivalen og Ungdomsfestivalen

•    Matias Ommedal, 20 % ungdomsarbeider NLM Hamarkirken

•    Natasha Victoria M. Galland, 50 % leirkonsulent
 
•    Odd Arild Røen, 30 % ungdomsarbeider, Stikle

Disse har sluttet i løpet av 2019:
• Karoline Lodden Næss (barne- og familiearbeider Misjonssalen Oslo – 40%

• Live Dorthea Gusland (kommunikasjonsmedarbeider vikariat – 40%)

• Sven Arne Lundeby (leder NLM ung region øst – 100 %)

  

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET VIL TAKKE  
ALLE ANSATTE GJENNOM 2019 FOR DET ARBEIDET DE HAR GJORT .
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BUR ERFARER AT DET SKJER MYE BRA I  REGIONEN,  OG VIL  
PÅPEKE NOEN TING SOM VIL VÆRE VIKTIG FREMOVER:  DET ER TRE 
KRITISKE FASER HVOR MANGE FALLER UT OG HVOR MISJONS- 
FELLESSKAPENE OPPFORDRES TIL  Å JOBBE MED KONKRETE TILTAK:

UTBLIKK

BUR HADDE I 2019 
FIRE MØTER OG BE-
HANDLET 43 SAKER

UN 
GD 
OM

10-13 ÅR 18-20 ÅR

UNGE 
VOKSNE 
UTEN 
BARN

25-35 ÅR

TW 
EE 
NS

• Utvikling av nye og eksisterende ledere, både lokalt og på regionale samlinger. Her håper         
vi flere vil prioritere Ung:Disippel, Fellesskapskonferansen og Regionkonferansen.

• Ta i bruk nye ressurser som ble lansert i 2019 av NLM ung - se nlmung.no. 
• BUR jobber med en egen ressurs for lagsledere for hjelp til systematisk andaktsopplegg, strate-

giarbeid, aktiviteter og lokal ledertrening, vi håper denne kan være til hjelp utover i regionen.

BUR hadde i 2019 fire møter og behandlet 43 saker.  I hovedtrekk har sakene omhandlet: 

• Utvikling, analyse og kostnadseffektivisering av leirvirksomhet 
• Styrking av lokale barne- og ungdomslag 
• Utvikling av Ung:Disippel
• Utblinking av nytt arbeid/strategisk bosetting
• Ansattsituasjon og fordeling av ressurser.
• Ringerunde til alle barne- og ungdomslag i regionen.

I 2019 var Vibeke Omland Aasrum med i programkomiteen for Regionkonferansen. 
  
BARNE- OG UNGDOMSRÅDET 2019/2020:

VIBEKE OMLAND AASRUM  
(LEDER) 
 
HÅKON RYDLAND

SIGRID MELING 
(NESTLEDER) 
 
ØRJAN SONESEN

BASIM GULLORD ALI 
 
 
BENJAMIN ESPELAND 
(1.VARA)
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SAK V: VALG

REGIONSTYRET

Regionstyret består av 
5 medlemmer (valgt av 
årsmøtet for 2 år) og 2 
varamedlemmer (valgt av 
årsmøtet for 1 år) – i tillegg 
til ansattrepresentant og 
vara for ansatt- 
representant, som ikke 
velges av årsmøtet. Region-
styret konstituerer seg selv. 
Medlemmene må ha fylt 18 
år. De 5 medlemmene som 
velges av årsmøtet, kan ikke 
være ansatte direkte under 
regionstyret. 

På årsmøtet 2020 skal det 
velges 2 medlemmer for 
2 år, og 2 varamedlemmer 
for 1 år. 
 

KANDIDATER TIL REGIONSTYRET:

• Harald Hodne Hermundsplass, Larvik (Vestfold 
og Telemark) 

• Sven Morten Kjølleberg, Oslo 

• Ingrid Næss, Larvik (Vestfold  
og Telemark)  

• Øyvind Sverre Svensen, Sarpsborg (Viken) 

• Ola Tulluan, Enebakk (Viken)

NÅVÆRENDE MEDLEMMER SOM IKKE 
STÅR PÅ VALG I 2020:

• Sondre Lidal, Nordre Follo (Viken) 

• Janet Seierstad, Oslo 

• Mai Brit Vegge, Oslo 
  
• Jan Erik Lehre (ansattrepresentant, 
velges ikke av årsmøtet)  

• Jan Magnus Fauske Lillebø (vara for 
ansattrepresentant, velges ikke av 
årsmøtet)

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA OG PRESENTASJON
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H a ra l d  H o d n e  H e r m u n d s p l a s s

ALDER: 34 år 
STILLING (YRKE): Daglig leder/trafikklærer Topp Trafikkskole 
BOSTED/TILHØRIGHET: Larvik (Vestfold og Telemark)
NLM-ENGASJEMENT: Aktiv i lokalmiljøet på Verningen Bede-
hus, tredjegenerasjons NLM-er.
ØNSKER Å BIDRA MED: Klar til å bidra der det trengs.

I n g r i d  N æ s s

S ve n  M o r te n  K j ø l l e b e rg

ALDER: 33 år 
STILLING (YRKE): Høgskolediakon/høgskolelektor 
BOSTED/TILHØRIGHET: Oslo 
NLM-ENGASJEMENT: Medlem av Misjonssalen Oslo. Ansatt 
ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
ØNSKER Å BIDRA MED: Jeg ønsker å bidra til at vi i Region 
øst gir barn, unge og voksne en tro som utfordrer og bærer i 
møtet med livets oppturer og nedturer.

ALDER: 70 år 
STILLING (YRKE): Pensjonist 
BOSTED/TILHØRIGHET: Larvik (Vestfold og Telemark) 
NLM-ENGASJEMENT: Styremedlem i Kvelde misjons- 
forening, med i kvinneforening samme sted. Gjenbruk i  
Sandefjord, sittet i styret ett år. Leirarbeid på Solåsen.  
Utsending for NLM i Øst-Afrika 1979–2016.
ØNSKER Å BIDRA MED: Hvordan nå ut til nye mennesker i 
Region øst? Ytremisjon. Leirarbeid. Nærhet mellom Region øst 
og foreninger, misjonsfellesskap.

PRESENTASJON AV  
KANDIDATER TIL  REGIONSTYRET
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ALDER: 52 år 
STILLING (YRKE): Lege 
BOSTED/TILHØRIGHET: Sarpsborg (Viken) 
NLM-ENGASJEMENT: Medlem av lederskapet til Bjørnstad 
Forsamling.
ØNSKER Å BIDRA MED: Legge til rette for barne- og ung-
domsarbeid i forsamlinger og leirsteder.  

Ol a  Tu l l u a n

ALDER: 73 år 
STILLING (YRKE): Pensjonist 
BOSTED/TILHØRIGHET: Enebakk (Viken) 
NLM-ENGASJEMENT: Fritidsforkynner, leder av misjons-
forening. 
ØNSKER Å BIDRA MED: Fokus på forkynnelse og misjon.

H a ra l d  H o d n e  H e r m u n d s p l a s s
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BARNE- OG UGDOMS-
RÅDET (BUR)

BUR består av 5 medlem-
mer (valgt av årsmøtet for 
2 år) og 3 varamedlemmer 
(valgt av årsmøtet for 1 
år). BUR konstituerer seg 
selv. 

På årsmøtet 2020 skal 
det velges 3 medlemmer 
for 2 år, og 3 vara- 
medlemmer for 1 år. I 
tillegg skal det ev. gjøres 
et suppleringsvalg for 1 
medlem for 1 år.
 

KANDIDATER TIL BUR: 

• Synne Malene Brække, Oslo / Halden (Viken) 
 
• Benjamin Espeland, Oslo / Indre Østfold  
(Viken) 

• David Fauske, Oslo  

• Ragnhild Gjelseth, Horten (Vestfold og  
Telemark) / Larvik (Vestfold og Telemark) 

• Maren Gjelstad Fauskanger, Færder (Vestfold 
og Telemark)  

• Silje Cathrine Heier, Oslo / Rakkestad (Viken) 

• Martin Omland Aasrum, Sandefjord (Vestfold 
og Telemark) / Larvik (Vestfold og Telemark)

NÅVÆRENDE MEDLEMMER SOM IKKE 
STÅR PÅ VALG I 2020:

• Håkon Rydland, Elverum (Innlandet) 

• Vibeke Omland Aasrum, Sandefjord 
(Vestfold og Telemark) / Oslo
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S y n n e  M a l e n e  B ræ kke 

ALDER: 22 år 
STILLING (YRKE): Studerer til å bli matte- og fysikklærer 
BOSTED/TILHØRIGHET: Oslo / Halden (Viken)  
NLM-ENGASJEMENT: Jeg går i Misjonssalen i Oslo fast, hvor 
jeg er søndagsskolelærer og leder av pyntekomitéen. Leder 
noen møter innimellom i Halden. 
ØNSKER Å BIDRA MED: Jeg vil jobbe for å bedre barne- og 
ungdomsarbeidet, utruste unge ledere og få flere  
generasjonsmenigheter.

Dav i d  Fa u s ke

B e n j a m i n  E s p e l a n d 

ALDER: 24 år 
STILLING (YRKE): Fisker og tømrer 
BOSTED/TILHØRIGHET: Oslo / Indre Østfold (Viken) 
NLM-ENGASJEMENT: Leder ungdomsarbeid i Spydeberg.
ØNSKER Å BIDRA MED: Ha et barne- og ungdomsarbeid 
som har opplegg for alle aldersgrupper.

ALDER: 26 år 
STILLING (YRKE): Områdeleder i Young Life Oslo 
BOSTED/TILHØRIGHET: Oslo 
NLM-ENGASJEMENT: Deltidsansatt i Region øst som et  
samarbeid mellom NLM og Young Life. 
ØNSKER Å BIDRA MED: Jeg ønsker å bidra med kunnskap 
og nye idéer inn mot relasjonelt ungdomsarbeid.  
Ungdommene må bli sett og elsket, i en verden der de fort 
kan falle gjennom.

PRESENTASJON AV  
KANDIDATER TIL  BUR
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Ra g n h i l d  G j e l s et h 

ALDER: 28 år 
STILLING (YRKE): Personlig assistent 
BOSTED/TILHØRIGHET: Horten (Vestfold og Telemark) / 
Larvik (Vestfold og Telemark)
NLM-ENGASJEMENT: Har vokst opp på Solåsen leirsted og 
på misjonshuset i Tønsberg med ulike engasjement og  
oppgaver. Var også ungdomsrepresentant i tidligere barne- og 
ungdomsnemnd.
ØNSKER Å BIDRA MED: Ønsker å bidra til at barne- og  
ungdomsarbeidet i NLM skal fortsette å være det gode trygge 
som jeg selv har opplevd.

S i l j e  Ca t h r i n e  H e i e r 

M a re n  G j e l s ta d  Fa u s ka n g e r 

ALDER: 34 år 
STILLING (YRKE): Lege 
BOSTED/TILHØRIGHET: Færder (Vestfold og Telemark) 
NLM-ENGASJEMENT: Vokst opp og vært engasjert i  
barnearbeid i DELK. Vært aktiv i KRIK sitt ungdomsarbeid. Har 
nylig begynt i en NLM-menighet, men han jeg er gift med har 
lang fartstid! 
ØNSKER Å BIDRA MED: Strategisk og nyansert blikk på  
hvordan barne- og ungdomsarbeid kan lede barn og ungdom 
til en evangelisk tro, og særlig hvordan arbeidet kan gi støtte 
slik at troen blir bevart.

ALDER: 21 år 
STILLING (YRKE): Lærerstudent 
BOSTED/TILHØRIGHET: Oslo / Rakkestad (Viken) 
NLM-ENGASJEMENT: Misjonssalen Oslo. Fangekasa  
Misjonssenter. 
ØNSKER Å BIDRA MED: Styrke forsamlingsarbeid, at alle 
generasjoner skal kunne føle tilhørighet til en forsamling.

30 ÅRSMØTE 2020 NLM REGION ØST



Ra g n h i l d  G j e l s et h M a r t i n  Om l a n d  A a s r u m 

ALDER: 22 år 
STILLING (YRKE): Automatiker i BASF  
BOSTED/TILHØRIGHET: Sandefjord (Vestfold og Telemark) / 
Larvik (Vestfold og Telemark) 
NLM-ENGASJEMENT: Leirleder på Solåsen. Tidligere leder 
i Tenningen Ungdomsforening. Sitter i Vestfoldutvalget i 
regionen. Arrangerer grøtfest for ungdom fra Vestfold på 
lillejulaften hvert år.
ØNSKER Å BIDRA MED: Jeg kan bidra med erfaringer fra 
barne- og ungdomsarbeid i Vestfold. Jeg er opptatt av god ut-
nyttelse av ressurser, videreutvikling av arbeidet og nytenking. 

VALGNEMNDA

Valgnemnda består av 
7 medlemmer (valgt av 
årsmøtet for 2 år) og 2 
varamedlemmer (valgt av 
årsmøtet for 1 år). 

På årsmøtet 2020 skal 
det velges 4 medlemmer 
for 2 år og 2  
varamedlemmer for 1 år.

 

KANDIDATER TIL VALGNEMNDA: 

• Olav Berget, Halden (Viken) 

• Frode Granerud, Hvaler (Viken)  
 
• Johan Edvard Hvarnes, Larvik (Vestfold og 
Telemark) 

• Annlaug Vegge Knapskog, Lillestrøm (Viken) 

• Harald Strangstad, Øyer (Innlandet) 

• Tom Teien, Larvik (Vestfold og Telemark)  
 

NÅVÆRENDE MEDLEMMER SOM IKKE STÅR PÅ 
VALG I 2020: 

• Ingunn Bjørge Bredvei, Færder (Vestfold og 
Telemark) 
 
• Frida Kristina Leite, Drammen (Viken) 

• Bjarte Rydland, Ringsaker (Innlandet)
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Ol av  B e rg et

ALDER: 64 år 
STILLING (YRKE): Radiograf  
BOSTED/TILHØRIGHET: Halden (Viken)   
NLM-ENGASJEMENT: Medlem i Gimle misjonslag og synger i 
koret “Gla’sang”.

J o h n  E dva rd  H va r n e s

Fro d e  Gra n e r u d

ALDER: 40 år 
STILLING (YRKE): Områdearbeider i Østfold, NLM region øst 
BOSTED/TILHØRIGHET: Hvaler (Viken) 
NLM-ENGASJEMENT: Områdearbeider/forkynner.

ALDER: 48  år 
STILLING (YRKE): Økonomimedarbeider, Komplett.no 
BOSTED/TILHØRIGHET: Larvik (Vestfold og Telemark) 
NLM-ENGASJEMENT: Styremedlem Østre Kvelde  
misjonssamband.

PRESENTASJON AV  
KANDIDATER TIL  VALGNEMNDA
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Ol av  B e rg et A n n l a u g  Ve g g e  Kn a p s ko g 

ALDER: 39 år 
STILLING (YRKE): Lærer i norsk som andrespråk 
BOSTED/TILHØRIGHET: Lillestrøm (Viken) 
NLM-ENGASJEMENT: Sitter i styret for Frogner NLM.  
Tidl. styremedlem i Fjellhaug Skoler, ansatt i NLM-skole og 
-barnehage.   

H a ra l d  S t ra n g s ta d 

ALDER: 52 år 
STILLING (YRKE): Landbruksvikar  
BOSTED/TILHØRIGHET: Øyer (Innlandet) 
NLM-ENGASJEMENT: To perioder i kretsstyret for Oppland 
krets. 20 år i leirstedsstyret for Livoll ungdomsssenter. Ett år i 
styret for Sambandet misjonsforsamling.

To m  Te i e n

ALDER: 56 år 
STILLING (YRKE): Forlagssjef 
BOSTED/TILHØRIGHET: Larvik (Vestfold og Telemark) 
NLM-ENGASJEMENT: Engasjert i Verningen Misjonssamband, 
sang/musikk, bibelundervisning.
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P L A N T I N G

Regionstyret har mottatt et forslag fra 11 misjonsvenner  
v/Harald Harstad med ønske om at det gjennomføres en  
evaluering av NLM region øst i lys av de målsettinger og  
visjoner som ble presentert da regionen ble stiftet i 2010. 
Bak innsendelsen til regionstyret står foruten Harald 
Harstad: 

SAK VI: EVALUERING AV  
NLM REGION ØST OG FORLENGELSE AV  
REGIONENS STRATEGI

• Tor Magne Normann  Oppland
• Jon Kvalbein  Oslo
• Birger Strande   Oppland
• Kari Helene Haugen  Hedmark
• Asbjørn Nordgård  Akershus
• Aud Hoaas   Akershus
• Olaf Holm   Vestfold
• Ivar Hunnestad   Buskerud
• Tore Johansen   Østfold
• Erling Solerød   Østfold 

Fra dokumentene som 
er oversendt til  
regionstyret tar vi med 
følgende:

Forslagstillerne repre-
senterer bredden i hele 
Region øst. Vi har hatt 
som mål å få med en 
eller flere  
representanter med 
god erfaring fra hvert 
av de “gamle fylkene” / 
kretsene i regionen. 

 
 

Det har faktisk gått 10 år siden NLM region øst ble opprettet.
I alle organisasjoner er det naturlig å ta et tilbakeblikk.
Noen sier dette burde vært gjort for lenge siden. 
Så da bør tiden være inne og moden for en slik evaluering nå. 

Det finnes mange mulige innfallsvinkler, metoder og modeller på evalueringsprosesser.
Vi er ydmyke på at vi ikke har fasiten. Men vi kommer med et innspill til en sak som bør tas opp 
på årsmøtet i år – 2020. Det viktigste for oss er at en evalueringsprosess blir satt på  
dagsorden nå. Så har regionstyret fått en frihet og et handlingsrom til hvordan dette kan 
gjennomføres. Det er et viktig bønneemne at dette kan føre til en god prosess til det beste for 
Misjonen – «Verden for Kristus». 

Som det går fram i teksten over, er det forslagsstillerne sitt ønske at saken tas opp på  
regionens årsmøte i 2020. 

Regionstyrets innstilling til denne henvendelsen er at vi ønsker å sette i gang en prosess 
med en evaluering av disse første ti årene siden regionen ble stiftet. Med det vil vi få en 
vurdering på om regionen har utviklet seg slik det var forespeilet i 2010. Videre kan en slik 
evaluering være med å gi innspill for det fremtidige arbeidet. 
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TOTA L  VA LU E

2018/2019

I løpet av ti år er det mye som endrer seg i NLM, i norsk kristenliv og i det samfunnet vi er en 
del av. Målene og visjonene i 2010 tok utgangspunkt i den virkeligheten vi da stod i. Strategi 
og målsetting fra 2010 ble avløst av et nytt strategidokument som ble vedtatt på årsmøtet i 
2017 («Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner som deler 
evangeliet om Jesus»). Når vi leser dette, vil vi se at dokumentet av 2017 justerer målsettingene 
noe i lys av det vi hadde fokus på da. Hva som vil være mål og visjon i tiden fremover, må sees 
både i lys av de målsettingene som ble vedtatt i 2010 og i 2017, og den virkelighet vi lever i nå. 

Regionstyret vil fremme for årsmøtet et forslag som støtter ønsket om en evaluering av NLM 
region øst i lys av «den aller første presentasjonen av den nye Region øst». Til dette vil region-
styret sette sammen en evalueringskomite som får i ansvar å arbeide med denne saken på 
vegne av regionstyret. Regionstyret vil legge evalueringsrapporten frem for årsmøtet 2021 
med styrets forslag til hvordan rapporten skal følges opp.

2018/2019

E VA LU E RI N G S KOM I T E ,  M A N DAT   O G  P L A N  FOR  A RBE I DE T

En evalueringskomité oppnevnes av regionstyret. 

Komitéen som skal arbeide med dette, skal ha en sammensetning som er representativ 
både geografisk og aldersmessig. 

Komitéens mandat er å gi svar på om NLM region øst har utviklet seg i samsvar med mål-
settingen av 2010. Videre skal komitéen konkretisere hvor utviklingen har vært i samsvar 
med målsettingen og hvor den ikke har vært det. Komitéen skal også vurdere denne  
utviklingen i lys av strategidokumentet av 2017.  
 
Komitéen starter sitt arbeid umiddelbart etter at vedtak er gjort i årsmøtet 2020, og 
oversender sitt arbeid til regionstyret senest 1. mars 2021.

NY  N L M - S T R AT EGI  2 0 2 1

Med tanke på fremtidig strategi, blir det viktig å ha med seg at NLM skal drøfte og vedta 
en samlet strategi for hele NLM på generalforsamlingen i 2021. For regionens veivalg og 
prioriteringer i tiden fremover vil denne samlede strategi for NLM legge klare føringer. En 
naturlig følge av dette vil være at NLM region øst forlenger dagens strategi til 2022, og at 
denne avløses av en ny fra årsmøtet 2022.

2018/2019

FOR S L AG  T I L  V E DTA K  I  REGI ON E N S  Å R S M ØT E  2 2  . 0 9 . 2 0 2 0

Årsmøtet vedtar at det gjennomføres en evaluering av NLM region øst i lys av «den aller første 
presentasjonen av den nye Region øst» i 2010. 

Evalueringsrapporten legges fram for årsmøtet 2021 med forslag til hvordan rapporten skal 
følges opp.  

Årsmøtet 2020 vedtar også at regionens strategi av 2017, som i utgangspunktet er vedtatt 
frem til 2021, forlenges til 2022.
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VEL- 
KOM- 
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22.09.2020
  
MISJONSSALEN OSLO



F U L L M A K T S S K J E M A
Registrering av utsendinger til årsmøtet  

i NLM region øst 22. september 2020

Misjonsfellesskap (foreninger/forsamlinger/misjonslag) med inntil 50 medlemmer* kan 
velge 2 utsendinger til årsmøtet.  
Videre kan de sende 1 utsending for hvert påbegynt 50-tall medlemmer. Utsendingene må 
være fylt 15 år.  

Bruk dette skjemaet for påmelding av utsendinger.  
Utsendinger må være registrert senest 17. september, pga. smitteverntilrettelegging. 
Påmelding sendes NLM region øst, Sinsenveien 25, 0572 Oslo, ost@nlm.no.

M I S J ON S FE L L E S S K A P E T S  N AV N : 

U T S E N DI N GE R : 

STED:

1. NAVN:

TELEFON:

ADRESSE:

EPOST:

Har misjonsfellesskapet mer enn to utsendinger, skriv på baksiden.

SIGNATUR FORENINGSLEDER:

Sendes NLM region øst, Sinsenveien 25, 0572 Oslo, ost@nlm.no 

*Medlemmer her kan enten være personer som deltar regelmessig i foreningsmøtene 

eller som har tegnet ordinært medlemskap.

  

VEL- 
KOM- 
MEN!
22.09.2020

2. NAVN:
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EPOST:


