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Magnus Mjelstad, leder i Landsstyret, ønsket velkommen og innledet Landsmøtet. 
Delte fra Salmenes bok 4,4  
 
 
SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  
 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknad.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad.  
 
 
SAK 2 – KONSTITUERING AV LANDSMØTET 
 
2.1 Forhandlingsreglement 
Forslag til vedtak: Forslaget til forhandlingsreglementet vedtas.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad.  
 
 
2.2 Ordstyrer/dirigent 
Forslag til vedtak: Mathias Espeland og Ingebjørg Nandrup velges til ordstyrere. 
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad.  
 
Dirigentene presenterte seg selv, gikk igjennom regler for landsmøtet og forklarte gangen i 
valgene.  
 
 
2.3 Referenter 
Forslag til vedtak: Sunniva Fuglestveit og Jon Anders Østebrød velges til referenter. 
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad.  
 
 
2.4 Underskrive protokoll 
Forslag til vedtak: Martine Fauske og Ørjan Wadseth Sonesen velges til å underskrive 
protokoll.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad.  
 
SAK 3 – Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2016 
 
Magnus Mjelstad presenterte årsmelding og Kjersti Lilleaasen presenterte regnskapet for 
2016.  
 
Geir Henning Tunheim, Misjonssalen Ålesund: Takker for årsmeldingen, og ønsker videre å 
kommentere at jeg ser en god økning på familielag. Jeg vil videre utfordre landsstyre til å 
satse videre for å antall familielag i NLM.  
 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap uten kommentarer.  
Vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2016. 
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SAK 4 – Rapport fra kontrollkomité 
 
Kontrollkomiteen beretning leses av dirigenter. NLM ung har gått i underskudd på 
regnskapet i 2016, dette skyldes overtakelse av Superblink som har ført til nye kostnader. 
Kontrollkomiteen merker seg dette, men dette trenger ikke være negativt. Så langt 
kontrollkomiteen ser har NLM ungs landsstyre arbeidet i samsvar med NLM ungs vedtekter, 
handlingsplan og relevante lover og forskrifter. Det anbefales at det rapporteres noe mer 
ang regnskap enn det er gjort i 2016.  

 

Oppsummering: Kontrollkomiteen mener NLM ungs årsmelding fra 2016 har samsvart med 
NLM Ungs vedtekter, handlingsplan og relevante lover og forskrifter.  

Forslag til vedtak: Landsmøtet tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.  
 
Vedtak: Landsmøtet tar kontrollkomiteens rapport til orientering. 
 
SAK 5 – VALG 
 
Alle valg til styret og komitéer ble gjort skriftlig. 
 
62 stemmeberettigede utsendinger 
5 stemmeberettigede direktemedlemmer  
 
5.1 Valg av styreleder 
 
Benkeforslag: 
Live Dorthea Espeland, Misjonssalen Oslo: Nominerer Ørjan Wadseth Sonesen til styreleder. 
 
Anbefaling:  
Jan Magnus Fauske Lillebø, Stordal barnekor: Anbefaler Astrid Rydland Aasen. Legger vekt på 
at villighet til å flytte på seg og har et brennende engasjement for at mennesker skal bli kjent 
med Jesus.  
 
Liv Marit Egeland Pettersen, direktemedlem: Anbefaler Astrid Rydland Aasen. Legger vekt på 
at Astrid har vært i landsstyret noen år. Astrid er en jente er også noe jeg mener sender et 
godt signal ut til unge mennesker, ettersom det er flertall av menn i komiteen.  
 
Resultat fra valg av styreleder: 

 
 
5.2 Valg av styremedlemmer 
 
Valget ble gjort i to omganger, først ble de tre faste medlemmene for styret valgt. Av de 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 
Astrid Rydland Aasen 59,6 Valgt som styreleder. 
Ørjan Wadseth Sonesen 4 Går videre som kandidat til styre. 
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resterende kandidatene ble så fire varamedlemmer valgt.  
 
Det skal velges to faste medlemmer for perioden 2017-2019, og en fast for 2017-2018, 
ettersom Astrid Rydland Aasen ble valgt til ny leder.  
 
Dirigenter informerer om at Astrid Rydland Aasen og Andreas Furnes sitter pr. dags dato i 
landsstyret. 
 
Benkeforslag: 
Ingen registrerte benkeforslag.  
 
Anbefalinger: 
Jon Georg Fiske, Nyttårsfestivalklubben: Påpeker at Martha Lid Sæleset og Ørjan Wadseth 
Sonesen ikke er ført på listen over kandidater. 
 
Jan Magnus Fauske Lillebø, Stordal barnekor: Skryter av valglisten og kandidatene, og 
anbefaler Tarjei Tørre Asprusten.  
 
Andreas Furnes, landsstyret: Anbefaler Mons Gunnar Selstø og Tarjei Tørre. Legger vekt på 
at en sammensetning av landsstyre er viktig.  
 
Lars Rugland Aarseth, direktemedlem: Anbefaler ingen spesielle, men vil nevne 
sammensetninger i landsstyre. Mange av de som er foreslått er fra Region Øst. Jeg anbefaler 
at vi stemmer etter geografisk område, slik at vi får litt spredning i styret. 
 
Vibeke Åserum, Misjonssalen Oslo: Ønsker å løfte frem sammensetning av styret, og mener 
kjønnsbalanse er viktig. 
 
Yngve Litleskare Leine, Blink barnelag: Anbefaler Mons Gunnar Selstø. At Mons Gunnar har 
misjonserfaring, mener jeg er viktig å ha med seg inn i landsstyret.  
 
David Semb, BUR Region Øst: Mons Gunnar Selstø. Legger vekt på alder og erfaring. 
Anbefaler også Aina Seilskjær Granberg. 
 
Tarjei Tørre Asprutsen, landsstyret: Anbefaler Mons Gunnar Selstø, har vært viktig for 
landsstyret. Anbefaler også et kjønnsbalansert styre, og anbefaler da Barbro Svendsen. 
 
Håkon Rydland, Region Øst: Anbefaler Tarjei Tørre Asprusten og Mons Gunnar Selstø. 
Anbefaler også Live Dorthea Espeland og Barbro Svendsen.  
 
Dirigentene ba landsmøtet føre på navnene Martha Lid Sæleset og Ørjan Wadseth Sonesen. 
 
Resultat fra valg av faste styremedlemmer: 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 
Tarjei Tørre Asprusten 32,5 Fast medlem, 2 år. 
Daniel Rydland Bjåen 2 Ført over til valg av varamedlem. 
Live Dorthea Espeland 13,1 Ført over til valg av varamedlem. 
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Mons Gunnar Selstø og Tarjei Tørre Asprusten ble valgt til faste medlemmer for to år, mens 
Barbro Johanne Svendsen ble valgt for et år. De andre kandidatene stiller til valg som 
varamedlem. 
 
Under landsmøtet ble gjort en tellefeil og valgresultatet ble følgelig presentert feil. Feilen 
var en summeringsfeil som resulterte i at Barbro Johanne Svendsen ble bare registrert 
med fire stemmer, ikke 23,4. Dette gjorde at i listen på landsmøtet ble Aina Seilskjær 
Granberg rangerte som kandidaten med tredje flest stemmer, og ble følgelig opplyst som 
tredje medlem i styret. Denne feilen ble medlemmer og fellesskap i NLM ung opplyst om. 
Se egen tilleggsprotokoll om behandlingen av denne feilen og konsekvensene. 
 
VARAMEDLEMMER 
 
Benkeforslag:  
Ingen registret benkeforslag.  
 
Anbefalinger: 
Tarjei Tørre Asprutsen, Landsstyret: Anbefaler Barbro Svendsen. 
 
Andreas Furnes, Landsstyret: Anbefaler Barbro Svendsen, som er en sterk og dyktig kvinne.  
 
Geir Henning Tunheim, Misjonssalen Ålesund: Jeg mener det er viktig med ”friskt blod” i 
landsstyret, og anbefaler Live Dorthea Espeland. 
 
Resultat fra valg av varamedlemmer: 

Jon Georg Fiske 9 Ført over til valg av varamedlem. 
Aina Seilskjær Granberg 19 Ført over til valg av varamedlem. 
Trygve Halsne 7 Ført over til valg av varamedlem. 
Kristine Gamst Selstø 5 Ført over til valg av varamedlem. 
Mons Gunnar Selstø 45,6 Fast medlem, 2 år 
Barbro Johanne Svendsen 23,4 Fast medlem, 1 år 
Martha Lid Sæleset 2 Ført over til valg av varamedlem. 
Jarle Thingbø 7,2 Ført over til valg av varamedlem. 
Harald Tjervåg 4 Ført over til valg av varamedlem. 
Ragnhild Aarbø 5 Ført over til valg av varamedlem. 
Ørjan Wadseth Sonesen 4 Ført over til valg av varamedlem. 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 
Daniel Rydland Bjåen 13,1  
Live Dorthea Espeland 47,4 Valgt som 2. varamedlem 
Jon Georg Fiske 23 Valgt som 4. varamedlem 
Barbro Johanne Svendsen 48,6 Valgt som 1. varamedlem 
Trygve Halsne 17,2  
Kristine Gamst Selstø 16,3  
Martha Lid Sæleset 9  
Jarle Thingbø 27,2 Valgt som 3. varamedlem 
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Som tidligere nevnt ble det gjort en summeringsfeil i tellingen av valget på faste 
medlemmer til landsstyret. Dette medførte dermed at grunnlaget for valg av 
varamedlemmer var feil. I tabellen over er resultatet av valget gjort på landsmøtet 
28.10.2017 presentert. Under er resultatet av valget etter nytt valg presentert. Se 
tilleggsprotokoll for beskrivelse av prosessen.  

Aina Seilskjær Granberg ble valgt som 1. varamedlem, Live Dorthea Espeland 2. varamedlem, 
Jarle Thingbø 3. varamedlem og Jon Georg Fiske 4.varamedlem. Alle for ett år. 

5.3 Valg av valgkomité 

Det skal velges tre faste medlemmer for 2 år, og to varamedlemmer for 1 år. 

Benkeforslag:  
Ingen registrerte benkeforslag. 

Anbefalinger: 
Kjetil Homdal, BUR Region Sør: Anbefaler Knut Arild Espegren, som sitter som leder for BUR 
Region Sør. Knut Arild har god kjennskap til NLM ungs virksomheter, gjennom flere år. Det vil 
også gi et godt utgangspunkt for geografisk spredning i landsstyret med en kandidat ifra sør. 

Jan Magnus Fauske Lillebø, Stordal barnekor: Anbefaler "Utsending i sensitivt arbeid" og Even 
Kleppa, som begge er dyktige mennesker med gode kjennskaper i NLM. 

Jon Georg Fiske, Nyttårsfestivalklubben: Ønsker å kommentere valgkomiteens valg av 
representanter. Savner representanter i 35-40 års alderen. Jeg mener også det er mange 
representanter fra Region Sør-vest, mens det mangler fra Region Midt og Nord-Vest.  

Vibeke Åserum, Misjonssalen Oslo: Anbefaler "Utsending i sensitivt arbeid". "Utsending i 
sensitivt arbeid" har deltatt i flere barne- og ungdomslag, og har mange kontakter som vil 
være en fordel i styret.  

Spørsmål fra salen om hvem som sitter i valgkomiteen fra før og skal sitte videre: Dirigent 
informere om at Ivar Brekkå og Paul Reidar Odeh sitter videre.  

Resultat fra valg av valgkomité: 

 Harald Tjervåg 13 
 Ragnhild Aarbø 16,2 
Ørjan Wadseth Sonesen 10,3 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 
Knut Arild Espegren 43,5 Fast medlem, 2 år. 
Daniel Flaktveit 15,1 Varamedlem, 1 år. 
Kristine Harestad 20,2 Varamedlem, 1 år. 
"Utsending i sensitivt arbeid" 49,4 Fast medlem, 2 år. 
Astrid Louise Eng Jakobsen 7 
Even Kleppa 46,5 Fast medlem, 2 år. 
Georg Kolnes 6,1 
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"Utsending i sensitivt arbeid", Even Kleppa og Knut Arild Espegren ble valgt som faste 
medlemmer for to år, men Kristine Harestad og Daniel Flaktveit ble henholdsvis valgt som 
1. og 2. varamedlem for et år. 

5.4 Valg av kontrollkomité 

Det skal velges to faste medlemmer for 2 år, og to varamedlemmer for 1 år. 

Benkeforslag:  
Ingen registrerte benkeforslag. 

Anbefalinger: 
Yngve Litleskare Leine, Blink barnelag Øygarden: Ønsker å påpeke at man ofte stemmer på 
de man kjenner, og dette går på bekostning av de som er mindre kjent. Ønsker å anbefale 
Elisabeth Luhr, som har stått som vara i flere år, noe som viser et godt engasjement. 

Silje Espeland, Spiren Spydeberg: Anbefaler Ole Eivind Osestad-Røvik. 

Resultat fra valg av kontrollkomité: 

Elisabeth Luhr og Anders Våge ble valgt som faste medlemmer for to år, Erlend Kjærnsrød og 
Ole-Eivind Osestad-Røvik ble henholdsvis valgt som 1. og 2.varamedlem for ett år. 

SAK 6 – Statusrapport og samtale om arbeidet – fokus på Ung:Tro 

DEL 1: 

Hans Kristian Skaar, leder for administrasjonen i NLM ung, starter presentasjonen av 
statusrapporten med å få fram de ansatte i NLM ung som er tilstede og presentere dem for 
landsmøte.  

Orientering om hva som skjer i NLM ung:  
I dag orienteres det primært om det nasjonale nivået i NLM ung: 

- Nasjonalt: Utarbeider nasjonal strategi for NLMs barne- og ungdomsarbeid. Nasjonale
arrangementer.

- Regionalt: Utarbeide regionale strategier, regionale arrangement og ressurssenter for
lokalt arbeid.

- Lokalt: Mer om dette i andre del

Kandidat Ant. stemmer Merknad 
Bjørnar Østvand Gudmestad 6 
Erlend Kjærnsrød 19,3 Varamedlem, 1 år. 
Elisabeth Luhr 41,4 Fast medlem, 2 år. 
Ole Eivind Osestad-Røvik 15,3 Varamedlem, 1 år. 
Eva Skipenes 15,1 
Anders Våge 28,1 Fast medlem, 2 år. 
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Ut i verden, ut i Norge – Inn i fellesskapet, inn i troen: 
NLM ung ønsker å ha en misjonsstrategi, med Misjonsbefalingen som grunnlag: ”Gå derfor 
ut.” Som organisasjon ønsker NLM ung å være litt ekstrem på disse punktene, og gå så langt 
som mulig med evangeliet. NLM ung ønsker å lede mennesker inn i et liv med Jesus, ikke 
bare spille billiard og spise pizza sammen. Vi har fire punkter vi fokusere på: 

• Ut i verden:
Siden NLM ung ble egen organisasjon har fokuset internasjonalt blitt større. TeFT-team
har vært et satsningsområde for å få ungdom tettere på misjon. Det har også vært et
godt misjonsfokus på NLM ungs arrangementer, som UL (til verdens ende). NLM ung har
også de siste årene bygd internasjonale relasjoner og utarbeidet en strategi for barne- og
ungdomsarbeid på NLMs misjonsfelt.
• Ut i Norge:
NLM ung ønsker å engasjere og utruste ungdommer gjennom UL og ledertrening til å
skape et misjonsengasjement. Gudstjeneste/tilbedelse som sentrum er vanlig i mange
kirker. NLM ung ønsker å tenke annerledes, og leve etter at Guds ønske er at alle
mennesker skal få høre om Jesus. Ung:tro er det mest sentrale prosjektet om ”misjon på
alle fronter.” Del 2 er Ut i Norge.
• Inn i felleskapet:
Felleskapet er for alle som har et hjerte som brenner for at barn og unge skal få bli kjent
med Jesus og evangeliet om han. Organisasjonen er altså for personer i alle aldre. Ung
leder Norge skal hjelpe vårt mål om å ha verdens beste ledertreningsopplegg. Det skal
være med på å utruste og styrke ledere i NLM ung, gjennom undervisning, case- og
aktiviteter og ekstramateriale.
• Inn i troen:
Organisasjonen har fått økende statsstøtte etter at den ble selvstendig. Superblink.
Kristen litteratur som redskap for trosopplæring. Det er også laget et eget
trosopplærings hefte fra iTro. iTro.no skal også være med på å styrke trosopplæring
bland unge. Nettsiden har klatre opp som Norges tredje mest besøkte kristne nettside,
etter Vårt Land og Dagen.

UL 2018, tema: 
Det har vært en del forvirring rundt hva temaet for UL 2018 er. Temaet er et tre.  Treet er et 
gjennomgående symbol i bibelen: Treet Edens hage, Jesus hang på et tre osv. Spre gjerne 
budskapet om dette. 

MissionNett-konferansen, Veneray Nederland, 28.des 2017 - 02.jan 2018: 
Dette er kanskje verdens største misjonskonferanse. Det er ikke satt opp noen fellesreise, 
men vi ønsker gjerne å få til en tur dersom det er noen som er gira på det. Her får du 
undervisning fra noen av verdens ypperste missiologer. Hvis noen er interessert i dette, kan 
de snakke med HKS etterpå.  

Spørsmål/kommentarer: 

"Utsending i sensitivt arbeid", Misjonssalen Oslo: Innspill til instruksen til valgkomiteen. Er 
det hensiktsmessig med så mange kandidater til valgkomiteen? Anbefaler at 
kontrollkomiteen 
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vurdere om dette skal endres, etter som det kan hende vi ”bruker opp” kandidater og gjør 
det mer krevende å få dem til stille til valg igjen.   
 
DEL 2: 
 
Hans Kristian Skaar fortsetter orientering: Kan et land forandres?  
 
NLM ung finnes fordi vi er blitt gitt misjonsbefalingen, og fordi vi skulle slippe å gå ut i 
verden alene. Vi ønsker å gå ut til verdens ende, så langt ut som ingen har gått, ut til de 
minst nådde. NLM´s misjonsvirksomhet har medvirket til at tusenvis av menneske har fått 
ett nytt livsgrunnlag. Misjonsarbeidet går fortere frem enn noen gang, så forandring er mulig 
fordi Gud kan. Et eksempel på dette er at på 1980-tallet var det kun pensjonister på 
bedehuset i Harstad. De ba om at ungdommer skulle ”fylle loftet”, og nå har det skjedd etter 
at noen yngre reiste dit og startet opp arbeid. Oppmuntring og oppfordring til unge om å 
delta på GF 2018. En ny strategi skal utvikles frem mot GF, og i dag er det siste mulighet til å 
si noe dersom du mener at det er viktig å få dette med i denne strategiplanen. 
  
Ung:tro: 
Det første vi måtte gjøre var å lage en situasjonsanalyse, og av denne fant vi ut følgende:  

• 2/3 av NLM ung sitt ungdomsarbeid siden 1980 var blitt borte.  
• De fleste som er i NLMs sammenhenger har kristne foreldre (93 %).  
• Det er lite arbeid i storbyene. 

NLM ung satte som mål å få 100 nye ungdomslag innen 2018, og det lykkes vi med allerede i 
2016  
 
Siden Ung:tro prosjekt ble startet i 2012, har vi startet følgende arbeid:  

• Manglerud: Nytt ungdomsarbeid. 
• Oppsal: Samarbeid med Young Life. 
• Sinsen: Samarbeid med Young Life. 
• Lillehammer: Et lite gjennombrudd i ungdomsarbeidet høsten 2017. 
• Grimstad: studentmenighet. 
• Mandal: Mixmax klubb (17 medlemmer). 
• Sandnes: Stasjon 3:16. 
• Sandeid. 
• Osterøy: Ett par startet menighet i en annen organisasjon. 
• Bjorli: Allidrettslag. 
• Dønna/Sandnessjøen: Arbeid startet.  
• Lakselv: Arbeid startet. 
• Bodø: Bygget opp en forsamling for unge voksne. 
• Harstad: Startet bibelgruppe og ungdomsklubb. Forsøker nå å starte KRIK.  
• Lofoten: Startet ”undercover-prosjekt”, samarbeid med en pinsekirke. 

 
 
Nytt arbeid høsten 2017: 

• Gressvik, Fredrikstad: Young Life. 
• Lura, Sandnes: Nytt prosjekt i skjæringspunktet mellom Tryggheim Forus og det lokale 

bedehuset. 
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• Tiller, Trondheim: Ung:tro er med på det lokale konfirmantarbeid. Ivar Brekkå forteller 
at de håper på å bli kjent med og bygge relasjoner med ungdommene.   

• Beiarn: Nytt ungdomsarbeid. Vidar Pettersen er prest og jobber med konfirmantene. 
Kan meddele at det nettopp ble arrangert leir og 11 ungdommer tok imot Jesus.  

• Kristiansund: Ikke startet noe arbeid enda, men Ann-Elise Kiplesund og et ungt par fra 
Spania kjenner på et kall og har flytte opp for å drive barne-og ungdomsarbeid.  

I løpet av disse årene er det på noen av stedene over 50 ungdommer som er medlemmer.  
 
Til de minst nådde: 
For at NLM ung skal nå de minst nådde, skal vi fokusere følgende arbeid: 

• Konfirmantarbeid.  
• Relasjonsarbeid. 
• Leir. 
• Skole/barnelag. 

Men kan vi gå enda lengre? Til steder/mennesker som er enda mindre nådd? NLM ung 
ønsker å gjøre dette, og vil arbeide inn mot:  

• Det flerkulturelle Norge. 
• Udøpte nordmennene. 
• De minst nådde områdene i Norge. 

 
De minst nådde områdene i Norge: 
Vi hadde en drøm om å kartlegge hvor det står dårligst til med kristent ungdomsarbeid i hele 
Norge. Men dette er selvfølgelig for resurskrevende, men vi har funnet ut at KrF stemmene 
virker til å samsvare med hvor de minst nådde i Norge er. De tre områdene i Norge hvor de 
står ”særlig dårlig til” er: 

• Indre Sogn: Særlig Lærdal og Årdal. 
• Finnmark: Særlig Varangerhalvøya. 
• Østerdalen: Spesielt Engerdal kommune.  

Byene der det virker til å være minst nådd: 
• Drøbak. 
• Byene sør i Nordland: Mo i Rana, Mosjøen, Sandessjøen, Brønnøysund. 
• Kristiansund.  
• Tinn kommune, Rjukan. 
• Oslo Øst, Vålerenga, Alna og Stovner. 
• Røros. 
• Reykjavik. 

 
Oppsummert:  
Det største og det viktigste spørsmålet for NLM ung er: Hvordan kan vi gå ut med evangeliet 
til mennesker som ikke kjenner Jesus?  
NLM tror behovet er like stort som alltid.  
 
HKS sier at samtalen som kommer kan basere seg på alt han har snakket om, men det store 
spørsmålet er: ”Hvordan kan vi gå ut med evangeliet til mennesker som ikke kjenner Jesus?” 
Det ble åpnet for spørsmål og samtale:  
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Ragnhild Fauske, Stordal barnekor: ”Når jeg kom til Stordalen i 1980, fantes det ikke kristent 
barne- og ungdomsarbeid i bygda. Vi startet opp barnekor og fredagsklubb. Nå er jeg over 60 
år, og er ”ungdommen” på bedehuset. Det er stort behov for ungdomsarbeid. Utfordrer 
landsmøte om å søke på eksempelvis helsestillinger og lærerstillinger i Stordal å flytte til 
bygda og engasjere seg i kristent arbeid her.  
 
 
Martin Holskar, direktemedlem: Fantastisk og være en del av NLM ung som har et hjerte for 
unge. Jeg vil sette fokus på formidling. For at unge skal forstå det budskapet vi formidler 
trenger det å være et enda større fokus på god formidling.  
 
Jan Magnus Fauske Lillebø, Stordal barnekor: Som liten var jeg selv medlem av barnekoret 
og fredas-klubben i Stordalen. Jeg ønsker at medlemmer av NLM ung skal stille seg 
spørsmålet: hvorfor er du der du er? Hvorfor er vi der vi er? Det bør være en samvittighets 
sak for den enkelt å vite med seg selv hvorfor vi er plassert der vi er. Hva vil Gud med oss der 
vi er?   
 
Oddvar Risøy, Arbeidsklubben barnelag Bergen: Har jobbet i mange år i misjonen, er nå 70 år 
og er bekymret for fremtiden, både for NLM og Guds rike. Syntes visjonene er fantastiske og 
er gald for å være tilstede. Ønsker landsmøte Guds velsignelse, og at Gud skal skape en 
brann i hjertet til medlemmene i NLM ung omkring kjernen i evangeliet. Avslutningsvis vil jeg 
si at jeg tror at barnehagene er viktige for NLMs fremtid.  
 
Natasha Victoria M. Galland, Misjonsalen Oslo: Jeg er fra Elverum, der jeg gikk på den største 
ungdomskolen i område. Her kjente jeg bare en kristen, som var min lillesøster. Vi måtte 
kjøres 40 minutter for å kunne delta på et kristent arbeid. Det finnes heller ikke et eneste 
bedehus, men det finnes en liten forsamling i Elverum. Jeg har et sterkt ønske om at noen vil 
dra til Østerdalen, og starte kristent arbeid der.  
 
Solgunn Landro Asprutsen, Fredagsklubben Rælingen: Jeg jobber på en ungdomsskole i 
Rælingen. Her er det utrolig få elever som er med på kristent arbeid. Lite arbeid generelt i 
området rundt Rælingen og Romerike. Oppforede studenter i Oslo til å se behovene utenfor 
byen, siden det ikke er så langt borte.    
 
Espen Rogstad, Between Kvinlog: Både KRIK og Between står på få personer i Kvinlog, samt 
at mange av de som står i arbeidet er av den eldre garden. Ønsker å utfordre mennesker til å 
flytte hjem igjen, til de bygdene som er blitt ”glemt.” Det er mer behagelig å delta i større 
arbeid, men det er samtidig mye viktigere å flytte der det er behov for arbeid, enn å gjemme 
seg bak ”større forsamlinger.” 
 
Kjetil Homdal, BUR Region sør: Oppfordrer kristen til å selv sette seg i en posisjon som gir 
mulighet for å dele evangeliet. Oppfordrer til å bli bevisst misjonsmarken, og ikke ”låse oss 
inne” på bedehuset. Tror det er et reelt problem at store sammenhenger kan føre til at en 
mister litt perspektiv på misjonsfeltet, og det faktum at det finnes rett ut forbi bedehusdøra.  
 
Ørjan Wadseth Sonesen, Misjonssalen Oslo: Jeg ønsker å komme med to konkrete ideer: 
Relasjonsarbeid: Ungdomsarbeid i dag er mer én til én relasjon. Forslag om å arrangere 
sjelesorg seminar for ledere, som kan gjør lederne mer trygg på å gå inn i én til én samtaler.  
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Arbeid mot udøpte: Trivselsvakter i friminutter på skolen. Dette åpner opp for samtaler og 
relasjoner. De fleste av de udøpte treffer vi kanskje på skolene.  
 
Håkon Rydland, Journey: Jeg vil oppfordre dere til å lære noen gloser på ander språk. Det 
fungere som en god inngangsport for samtaler. Enkle ord og gloser på deres eget språk gjør 
at mennesker føler seg sett. I tillegg vil jeg slå et slag for gjenbruksbutikkene. Mange av ”våre 
nye landsmenn” bruker butikkene som et sosialt samlingspunkt. Grip muligheten til å treffe 
disse menneskene. Engasjer dere i flerkulturelt arbeid, og dra til gjenbruksbutikkene.  
 
Tarjei Tørre Asprutsen, Landsstyret: Ønsker å snakke litt om å overta andres arbeid. Det er 
ikke tjenlig å overta arbeid hvis du selv ikke brenner for dette arbeid, og alle er ikke kalt til å 
gjøre det samme som andre. Det er tungt og stå i andres visjoner over lang tid, hvis dette 
ikke er ens egen visjon.  
 
Jon Harald Flå, Oasen Ganddal: Jeg har opplevd å bli utbrent når jeg har stått i tjeneste, fordi 
arbeidet ofte faller på få personer. Jeg ønsker slå et salg for bibelgrupper og smågrupper, og 
fortelle at Logos (bibelundervisning Ganddal) er et godt redskap for dette. For de som ikke 
har mulighet til å komme, finnes det podkaster tilgjengelig.  
 
Liv Marit Egeland Pettersen, direktemedlem: Ønsker å meddele at det er godt å være her og 
føler at også de eldre er ønsket velkommen i NLM ung. Arbeidet er for alle som brenner for 
barn og ungdom. NLM ung er i en gullalder nå. Hva er grunnen til dette? Engasjement. Jeg 
ser et brennende engasjement i alt som skjer, og at det er Jesus fokus i alle ledd. Har lyst til å 
takke Hans Kristian for denne visjonen om å nå ungdommer i Norge og utland. Tror det ligger 
et stort potensiale i at mennesker kommer hjem til sine hjemplasser. Ber alle, uansett alder: 
reis på UL og la dere bli inspirert!  
 
David Semb, BUR Øst: Jeg ønsker å oppfordre til bønn. Bønn er viktig i vårt arbeid: ”be 
høstens Herre om å sende ut arbeidere.” Ønsker også å slå et slag for medvandring. Arbeidet 
vårt henger sammen i generasjonene, vi trenger å favne om alle aldersgrupper og 
sivilstatuser.  
 
Christopher Amenya, NLM ung Harstad: Det er mye fokus på det å sende ut, men jeg ønsker 
å slå et slag for det å forberede seg på å bli sendt ut. Jeg tenker det kan være lurt å lage en 
langtidsplan for mennesker som skal ut, med at det lages en strategi for de som studerer slik 
at de skal få tid til å forberede seg til de skal ut.  
 
 
Jon Georg Fiske, Nyttårsfestivalklubben: Hvordan motivere vi mennesker til å reise ut i 
Norge? Er det mulig å sende et ”TeFT-team” innad i Norge til et sted hvor det er få kristne? 
Slik at de som ønsker å reise en plass i Norge, kan få møte noen som allerede har gjort det og 
se hvordan de arbeider der. Er det mulig å få til opplæring i misjonsstrategi på grasrotnivå, 
der de lokale regionene tar ansvar for det. Jeg ønsker også å anbefale FIH om du vurdere å 
studere teologi. Her har vi en studentorganisasjon som heter Fjellhaug Ressurs. Her sender vi 
ut studenter til menigheter for å tale, og det går an å invitere en fjellhaugstudent til din 
menighet.  
 
Andreas Furnes, Landsstyre: Det er ikke nødvendigvis sånn at når du flytter til en plass hvor 
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nøden er stor så får du automatisk en nød i hjerte, et misjonshjerte. Det må starte i vårt liv, 
her og nå. Hvor lenge siden er det du har pratet med en ikke-kristen om evangeliet? La oss 
være en bønneorganisasjon! En organisasjon som ber om Guds ledelse og det å følge Han. 
Jeg ønsker å oppfordre til en mentor-ordning, der vi kan møtes å dele evangeliet én til én i 
en personlig relasjon. 
 
Geir Henning Tunheim, Søndagskolen Misjonssalen Ålesund: Vi har verdens beste budskap å 
gå med!  
 
Lars Rugland Aarseth: Sitat av Tim Keller: ”When you white people do thing your white way, 
you don´t think you do it the white way, you think you do it the right way.” Norge har blitt et 
multikulturelt land. Kan vi tenke litt på hvordan vi kunne styrket vår multikulturelle 
kompetanse i Norge? Vi trenger å gjøre oss selvbevisst på at vi er nordmenn og at vi er 
preget av det.  
 
Avslutning: 
Tarjei og Magnus avsluttet landsmøtet. Magnus takket for tillitten han har fått, og takket de 
som møtte opp. 
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Tilleggsprotokoll 
 
Sak 5.2 i NLM ungs landsmøte 28.10.2017 ble det gjort en summeringsfeil i prosessen med å 
telle stemmer i valget av medlemmer til landsstyret. Dermed det opplyst et feilaktig resultat 
i valget av faste medlemmer, som igjen påvirket valget av varamedlemmer til landsstyret. 
Derfor var det nødvendig å foreta valget av varamedlemmer på ny. Dette ble gjort uten 
møtebehandling, men med å sende ut mail til alle lag og direktemedlemmer i NLM ung.  
 
Tekst fra epost sendt ut 20.11.2017 til alle registrerte lag og direktemedlemmer i NLM ung: 
 
Kjære fellesskap og direktemedlemmer i NLM ung! 
  
I etterkant av NLM ungs Landsmøte 28.oktober 2017 har det blitt oppdaget en 
summeringsfeil på tellelistene. Feilen er oppdaget av referentene ved arbeid med 
protokollen, og den får konsekvenser for Landsstyrets sammensetning. Det nye 
Landsstyret består av: ASTRID RYDLAND AASEN (leder, valgt for 2 år), ANDREAS 
FURNES (ikke på valg i 2017), MONS GUNNAR SELSTØ (valgt for 2 år), TARJEI 
TØRRE ASPRUSTEN (valgt for 2 år) og BARBRO JOHANNE SVENDSEN (valgt for 
1 år). Under Landsmøtet ble det feilaktig opplyst om at det faste medlemmet valgt for 
1 år var AINA SEILSKJÆR GRANBERG. 
 
På bakgrunn av denne summeringsfeilen må det foretas nytt valg av varamedlemmer 
i Landsstyret, da valget på varamedlemmer ble gjennomført med feil kandidater på 
listen. Landsstyret foreslår at dette gjøres uten møtebehandling, og fremmer derfor 
følgende forslag: AINA SEILSKJÆR GRANBERG blir første varamedlem (i stedet for 
Barbro Johanne Svensen – som opplyst under landsmøtet), og resten av varalisten 
blir stående som under valget 28.oktober: LIVE ESPELAND (2.vara), JARLE 
THINGBØ (3.vara) og JON GEORG FISKE (4.vara).  
 
Landsstyret mener det er forsvarlig blant annet fordi det er grunn til å tro at 
valgresultatet ville sett relativt likt ut. Resultatet av styrevalget viser også at AINA 
SEILSKJÆR GRANBERG fikk flere stemmer enn samtlige av de som ikke ble valg 
inn som fast medlem av landsstyret.   
  
Dersom fellesskap og direktemedlemmer ønsker å kommentere eller har 
innvendinger mot forslaget eller valggjennomføringen, ber vi om at det skjer 
skriftlig innen mandag 27.november klokken 12.00. 
Eventuelle kommentarer eller innvendinger kan rettes til administrasjonsleder Kjersti 
Lilleaasen; klilleaasen@nlm.no.  
  
  
På vegne av Landsstyret i NLM ung 
  
Kjersti Lilleaasen, 
Administrasjonsleder NLM ung  
  

mailto:klilleaasen@nlm.no
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Det kom ikke noen innvendinger på forslaget fra landsstyret på nytt valg.  
Valg av varamedlemmer til NLM ungs landsstyre for perioden 2017-2018 ble dermed som 
følger: 
 
1. Varamedlem Aina Seilskjær Granberg, 2. varamedlem Live Dorthea Espeland, 3. Jarle 
Thingbø og 4. varamedlem Jon Georg Fiske. 
 
 
 
Godkjenning av referat av NLM ungs landsmøte 28.10.17 og tilleggsprotokoll: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
     Ørjan Wadseth Sonesen                 Martine Fauske 
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