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Program 
 

 

Lørdag 9. oktober 
 
08.45-10.00: Registrering. Møt opp i god tid.   
10.00-11.00: Åpningsmøte. Andakt: Thor Fremmegård  

Søndagsskole for 4-6 år og 7-12 år.   
Tensamling for 13-16 år. Andakt: Anette Fredly  

11.00-11.15 Kort matpause. Ta med egen mat og drikke.  
11.15-13.00: Forhandlingsmøte – Aktiviteter for barn og unge (BU)   
13.00-14.00: Middag – gatekjøkken  
14.30-16.00: Forhandlingsmøte med samtale om arbeidet – Aktiviteter for BU  

Tema for samtalen: «Hvordan kan vi legge til rette for 
nådefellesskap som fungerer i vår hverdag?»  
Innledning ved Grete Y. Martinsen    

16.30-17.30: Seminarer – Aktiviteter for BU   
18.00-19.00: Misjonsfest for hele familien  

Andakt: Grete Y. Martinsen  
19.00-20.00: Kveldsmat – baguett i gymsalen   

Kveldsmat – hamburger i Mim’s kafè for 13-18 år  
 
 

Saksliste årsmøte 
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste  
2. Valg av dirigenter og referenter  
3. Fullmakt til å underskrive protokollen  
4. Godkjenning av regionens årsmelding  
5. Godkjenning av årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet  
6. Orientering om regionens regnskap  
7. Forslag om endring av lovene for NLM Midt-Norge 
8. Valg av regionstyre, barne- og ungdomsråd, valgnemnd 
9. Samtale om arbeidet 
10. Orienteringer  
11. Hilsen fra Hovedstyret i NLM  
12. Sted og tid for regionkonferansen 2022 
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Sak 4: Årsmelding 2020 fra regionstyret 
 

Norsk Luthersk Misjonssamband region Midt-Norge  

INNLEDNING  
Året 2020 har på mange måter vist seg å være et annerledes år, også for arbeidet 
i NLM Region Midt-Norge. Det var få som ved årsskiftet 2019/2020 kunne forestille 
oss at dette også skulle få så stor påvirkning på vårt liv og hverdag. Vi har allikevel 
opplevd at misjonsvennene har vært trofaste i forbønn og givertjeneste og 
kreative i måter å ha fellesskap på.   
 

I Bibelen finner vi uttrykket “Frykt ikke”, og vi finner det over 100 ganger. Engelen 
som varslet unge Maria, hilste henne slik da han fortalte at hun skulle bli mor til 
Jesus. “Frykt ikke”, sa engelen som fortalte gjeterne julenatt at Frelseren ble født. 
Og Jesus hilste Maria og disiplene slik etter at han var oppstått. Denne hilsenen vil 
vi også la stå som en overskrift for årsmeldingen 2020. Vi har en Herre og Gud som 
møter oss med “Frykt ikke” og her siterer vi det fra Jes. 41,10: “Frykt ikke, for jeg 
er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og 
holder deg oppe med min rettferds høyre hånd”. Vi skal ikke frykte, være redde 
eller engste oss, for Gud er vår Gud! Vi har vært gjennom underlige tider, men Gud 
er uforanderlig.  
 

KORONA  
Arbeidet i 2020 har vært sterkt preget og begrenset av korona-pandemien og 
restriksjonene som følge av dette. Samtidig har fellesskapene funnet nye måter å 
samles på, og de ansatte har tatt i bruk nye digitale plattformer til formidling.   
 

MISJONSFELLESSKAP OG MØTEVIRKSOMHET  
Antall misjonsfellesskap viser en nedgang på 10 lag det siste året.   
 

Utviklingen av misjonsfellesskap de fem siste årene:  

  2020  2019  2018  2017  2016  

Voksen-/familieforeninger  78   81   91  94  93  

Fellesforeninger  7  7  7  8  8  

Misjonsforsamlinger  7  7  6  6  5  

Ungdomsforeninger/-lag  24  28   29  24  25  

Barnelag  29  31  33  33  35  

Kor  7  7  8  8  8  

NLM-kontakter  18  19  20  21  21  

Totalt  170  180  194  194  195  
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1 nytt misjonsfellesskap er registrert:    
Voksen: Solberg bedehusforening (Namdal)  
 

11 misjonsfellesskap er nedlagt:   
Voksen: Godt Håp mannsforening (Trondheim), Bjugn misjonsforening (Fosen), 
Håpet misjonsforening Namsskogan (Namdal), Hold ut kvinneforening (Fosen), 
Sennepskornet kvinneforening (Trondheim), Håpet kvinneforening (Trondheim), 
Manna (Innherred).  
Barn: Frosta barnesjakklubb (Innherred)  
Ungdom: Boanerges (Trondheim), Mefiboset (Trondheim)  
NLM-kontakt: Brønnøysund NLM-kontakt (Helgeland)  
 

4 misjonsfellesskap har endret type fellesskap de siste årene, men endringen er 
registrert først i 2020. Det gjelder én endring fra barn til ungdom og tre fra ungdom 
til voksen.   
 

Årsmeldinger og møtevirksomhet innrapportert de fem siste årene:   

Antall  2020  2019  2018  2017  2016  

Innrapporterte årsmeldinger  135  132  145  140  161  

Møter  1341  2133  2161  2231  2381  
 

Rapportert møtevirksomhet for 2020 må ses i sammenheng med 
koronasituasjonen og antall leverte årsmeldinger. 89% av antall misjonsfellesskap 
(NLM-kontakter ikke medregnet) har sendt inn årsmelding. Disse årsmeldingene 
gir viktig informasjon om status og utvikling i våre regionale fellesskap. 
Regionstyret setter pris på alle innsendte årsmeldinger, og har gjennomgang av 
disse i regionstyremøtene for å følge med på arbeidet i regionen.   
 

Hvordan oppleves utviklingen i eget fellesskap?   
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Vi ser at 61 % rapporterer om en stabil drift, positiv tendens eller tydelig vekst, 
mens 39 % rapporterer om negativ utvikling eller fare for nedleggelse.   
 

ANSATTE  
Det var 12 (13) ansatte i regionen per 31.12.2020 (2019). Antall årsverk var totalt i 
løpet av 2020 8,64 (9,64). De fordeler seg med 4,0 (3,8) på kvinner og 4,7 (5,9) på 
menn. Sykefraværet i 2020 var totalt 6,91 % (15,21 %), hvorav langtids-
fraværet var 6,64 (13,53 %).  
Ansatte ved NLMs skoler og institusjoner kommer i tillegg.  
 

Fra 01.05.2019 til 31.12.2020 var Johannes Selstø regionleder. Vi vil rette en stor 
takk til Johannes Selstø for hans lange og trofaste tjeneste både som misjonær, 
forkynner, forsamlingsleder og regionleder. Vi ønsker han Guds rike velsignelse 
over tiden fremover som frivillig medarbeider og pensjonist.  
 

Vi vil også rette en stor takk til de ansatte. 2020 har vært et ekstra utfordrende år 
med mange restriksjoner på grunn av koronapandemien. De ansatte har vist 
kreativitet og omstillingsevne til å ta i bruk digital formidlingsplattformer da de 
fysiske møtene ble avlyst.  
 

Oversikt over ansatte i Region Midt-Norge pr 31. desember 2020:  

Navn  Stilling  Prosent  

Irene Maria van Andel de Raad  Ungleder  100 %  

Ruth-Elise Bergane  Barne- og ungdomsarbeider  20 %  

Ingvild Sørli Einarsen  Leirkonsulent  60 %  

Margrete Klokkehaug  Områdearbeider Namdal  100 %  

Rolf Lavik  Områdeleder Innherred  100 %  
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Øyvind Rott  Områdeleder Namdal  50 %  

Åshild Ryen  Barne- og ungdomsarbeider  20 %  

Johannes Selstø  Regionleder  100 %  

Irene Sandberg Sæther  Administrasjonsleder  100 %  

Åshild Sørhus  Forkynner  40 %  

Atle Ølstørn  Forkynner  50 %  

Knut Ole Østertun  Barne- og ungdomsarbeider  100 %  
 

Da Norge ble nedstengt i mars på grunn av koronapandemien, ble møter og leirer 
i regionen avlyst. Alle forkynnerne og barne- og ungdomsarbeiderne i Midt-Norge 
ble permittert i hele stillingene, med unntak av små prosenter for å ivareta verv 
som tillitsvalgt og verneombud. I administrasjonen ble flere helt eller delvis 
permittert. Permitteringene skjedde i samsvar med retningslinjer fra NLM Norge, 
og i tett samarbeid med ledelsen ved hovedkontoret. Permitteringene startet 25. 
mars og ble gradvis redusert fra 12. mai og fram til de opphørte 30. juni. 
Permitteringene utgjorde totalt 1,12 årsverk.  
 

I løpet av 2020 var det følgende endringer i staben:  

• Silja Maria Kiplesund var ansatt i 40% stilling som vikar for 
administrasjonsleder i tiden 2.1.20 - 30.6.20. 

• Kristian Fagerli sluttet 14.4.20 som forkynner i regionen.   

• Atle Ølstørn var 50 % forkynner i Midt-Norge i perioden 1.8.20 – 31.12.20. 

• Øyvind Rott har i skoleåret 2020/21 50% permisjon fra sin stilling i regionen. 
Øyvind sluttet som områdeleder i Namdal 31.12.2020 og fortsetter som 
forkynner i hele regionen fra 1.1.21. 

• Ungleder Irene Maria van Andel kom tilbake fra foreldrepermisjon 1.9.20.   

• Jørgen Indrebø Greve vikarierte for ungleder fram til 1.9.20.  

• Johannes Selstø sluttet 31.12.20 som regionleder.  
 
LEIRARBEIDET  
Leirtilbudet er viktig for mange, særlig for barn og unge som har lite eller intet 
lokalt arbeid tilrettelagt for dem. Leirene er et positivt bidrag til trosopplæring i 
hjemmet og gir opplevelser deltagerne bærer med seg for resten av livet. Satsingen 
på leirene er ressurskrevende og trenger stadig nye frivillige ledere. Her ser vi at 
faste leirlederteam fortsatt er en viktig og positiv faktor for rekruttering og 
oppfølging av dem.  
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Diagrammet nedenfor viser antall arrangerte leirer de fem siste årene. Leirene ble 
veldig preget av korona-pandemien, og 13 leirer ble avlyst av den grunn. To leirer 
ble avlyst på grunn av for lav påmelding. Leirene hadde totalt 367 
(765/723/739/832) deltakere. 105 (235/243/233/271) ledere bidro til å få leirene 
arrangert. Mer informasjon om leir- og lagsarbeidet for barn og ungdom finnes i 
Barne- og ungdomsrådets årsmelding.    
  
Status for leirer i regionen 2020-2016   

  
STØRRE ARRANGEMENT I 2020  
Den ordinære regionkonferansen skulle arrangeres 5.-7. juni på Rødde 
Folkehøgskole under temaet «Nåde». Hovedtalere skulle vært Grete Yksnøy 
Martinsen og Hans Arne Sanna. På grunn avkoronapandemien kunne ikke 
regionkonferansen avholdes. Det ble i stedet arrangert regionårsmøte på KVT 17. 
oktober, med behandling av årsmelding, regnskap, valg og samtale om 
arbeidet. Leder NLM Norge Kåre Johan Lid deltok på årsmøtet og representerte 
også Hovedstyret. Det ble gitt et enkelt tilbud om barneaktiviteter under 
årsmøtet. Regionstyret er glad for at det ble mulig å avholde årsmøtet, og 
misjonsfolket uttrykte stor takknemlighet for å kunne møtes.   
  
ØKONOMI  
I 2020 (2019) ble det gitt totalt kr 9 209 980 (9 928 285) i gaver. Hjertelig takk for 

gavene!  
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Nedgangen fra 2019 er knyttet til koronarestriksjoner rundt å avholde ordinær 

regionkonferanse, fysiske julemesser og møter. Flere misjonsfellesskap 

opprettet Vipps for å ivareta kollekten i ei tid uten fysiske møter. Ved utgangen 

av 2020 (2019) var det registrert 483 (477) givere med faste giveravtaler 

tilknyttet Region Midt-Norge.  

 

Julemessekomiteene viste stor kreativitet for å arrangere inntektsbringende 

aktiviteter innenfor rammen av godt smittevern. Samlet resultat ble 57 % av 

resultat fra tilsvarende julemesser i 2019.  

 

Statens tiltakspakker i forbindelse med koronapandemien ga et tilskudd på kr 

278 985 til region Midt-Norge.  

 

Regionens kostnader på 5,5 millioner ble 33% lavere enn budsjettet. Det skyldes 

permitteringer, ubesatte stillinger, sykefravær, avlyste arrangement og redusert 

reisevirksomhet på grunn av korona. Regionbidraget ble kr 4 584 367 

(4 184 619). Regionbidraget går til å finansiere arbeidet på misjonsfeltene og ved 

NLMs hovedkontor. I tillegg kommer et samlet overskudd på kr 1 892 020 

(1 513 364) fra de fire gjenbruksbutikkene i regionen.  Gjenbruksbutikkene fikk 

kr 912.850 i kompensasjon fra staten i forbindelse med bortfall av inntekter på 

grunn av koronapandemien. 

 

Regionen mottok kr 2.617.124 (2019: 0) i testamentariske gaver til NLM fra Midt-
Norge. Disse gavene går utenom regionens regnskap. 
 
INSTITUSJONER I NLM MIDT-NORGE  
Regionen har opprettholdt et stort arbeid på sine institusjoner og foretak:  
  

Gjenbruksbutikker  
(NLM Gjenbruk)  

Kårmo i Orkland  
Verdal  
Saupstad i Trondheim  
Stjørdal  

Skoler  Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) i Trondheim. Eies 
sammen med Normisjon og Det Norske Misjonsselskap  
Rødde Folkehøgskole AS i Melhus  
Val videregående skole AS i Nærøysund  
Val grunnskole i Nærøysund  
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Barnehager  Heggli i Åfjord  
Liavoll i Orkland  
Lilleval i Nærøysund   
Spiren i Trondheim  

Leirsteder  Laberget leirsted i Levanger. Drives av Foreningen Laberget 
Leirsted.  
Søvassli ungdomssenter og leirskole i Orkland  

Radioarbeid  Budstikka Radio, avdeling Namdal har sendinger hver søndag 
kl 09-11. Sendingene er et samarbeid med Normisjonen og 
Frikirken i Namsos og kan lyttes til i store deler av nordre del 
av Trøndelag og i Trondheimsområdet, og på web-radioen 
under livssynsprogram på www.radiotrondelag.no 

  
Nærmere informasjon om arbeidet i de ulike enhetene finnes i deres 
årsmeldinger.   
  
UTSENDINGER  
Det er et stort privilegium og et ansvar å ha utsendinger fra vår region i tjeneste i 
andre land.    
Følgende personer med tilknytning til regionen var i utetjeneste i løpet av 2020:  

Navn  Land  Utreiseår  Heimreiseår  

Mari Standal Tulu og Fikre Tulu  Etiopia  2015  2020  

Ingebjørg Martinussen  Peru  2017    

Atle Ølstørn (periodeopphold)  Peru  2017  2020  

Sigfred Kiplesund  Elfenbenskysten  2019    

En enhet  Kristent fagpersonell  2017  2020  

En familie med to barn  Kristent fagpersonell  2019    

En familie med to barn  Kristent fagpersonell  2011    

   
REGIONSTYRET   
Regionstyret har hatt 11 (7) møter og behandlet 110 (106) saker i løpet av året. 

Det har vært fellesmøter med Barne- og ungdomsrådet og Rødde folkehøgskole 

AS. Styret har i 2020 hatt et særlig fokus på disponering av ansatteressursene, og 

dette arbeidet fortsetter i 2021. 

 

Regionstyret opplevde det smertelig å støtte nedleggelse av Liavoll barnehage 

innen 1.8.2021, men så ingen annen utvei når de økonomiske forutsetningene ikke 

http://www.radiotrondelag.no/
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muliggjorde en nødvendig utbygging ved barnehagen. Regionstyret er samtidig 

veldig takknemlig for de 42 årene Liavoll barnehage har vært en misjonsstasjon på 

Fannrem. 
 

HEIMLOV   
Regionkontoret har fått melding om følgende misjonsvenner som døde i 2020:   
Søvassli område: Bjørg Albertsen, Hans Fjellvær, Egil Birger Snekvik, Hjørdis Ulvan  
Gauldal område: Ruth Nordgaard, Ragnar Ljøkjell, Liv Blom Ljøkjell   
Trondheim område: Eline Lohsen  
Fosen område: Åse Fjorden Borge   
Innherred område: Ingvar Bjørseth, Marta Sannan  
Namdal område: Runar Alte, Kristian Støvik  
Helgeland: Sigrid Tettli  
 

Vi lyser fred over deres minne!  
  
TAKK  
Vi takker alle frivillige og ansatte for trofast innsats i året som er gått og hilser med 
Jesaja 44,8: 
Frykt ikke, vær ikke redde!  
Har jeg ikke fra før av fortalt og latt deg få høre? Dere er mine vitner.  
Finnes det noen Gud ved siden av meg? Jeg kjenner ikke til noen annen klippe.  
 
 
 
   

  Terje Ljøkjell                                                                          Øyvind Høyland             
                  leder                                                                                       nestleder  
  
           

 
 
Åshild Hugdal                                  Målfrid Lidal                        Bjarne Richard Ljøkjell       
  
 
 
  
  

Bjørn Olav Sørhus                                    Svanhild Øpstad  
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Sak 5: Årsmelding 2020 fra BUR 
 

Barne- og ungdomsrådet i NLM region Midt-Norge 
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ønsker å nå alle med budskapet om Jesus 
Kristus. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å gjøre Jesus kjent for barn og unge i Midt-
Norge så de kan velge å leve i hans kjærlighet. Samtidig ønsker vi å skape 
engasjement for evangeliserings- og bistandsarbeidet NLM driver på verdensbasis. 
Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Midt-Norge vil gjerne takke alle frivillige som i 
2019 har brukt tid og energi i dette arbeidet; uten frivillig engasjement og innsats 
ville ikke arbeidet vårt vært mulig.  
 

Sammensetning BUR i NLM region Midt-Norge 
Etter årsmøte i 2020 besto BUR av følgende personer:   
  

• Åshild Ryen (Trondheim) – leder  

• Brita Vestbøstad (Trondheim) – nestleder 

• Jon Arne Habostad (Val) – styremedlem  

• NN – utsending i sens. arbeid – styremedlem  

• Martin Vespestad (Trondheim) – styremedlem 

• Regine Mork (Trondheim) – 1. vara 

• Fredrik Knutzen (Trondheim) – 2. vara 

• Johanne Fjell (Trondheim) – 3. vara  
  
Barne- og ungdomsrådet har hatt 4 møter og behandlet 27 saker i 2020.   
  

Lagsarbeid 
Ved årsskiftet 31.12.2020 (2019/2018) var det registrert 57 (63/66) 
misjonsfellesskap innen barne- og ungdomsarbeidet i NLM Midt-Norge:    
 

• 29 (31/33) barnelag 

• 24 (28/29) ungdomslag 

• 2 (2/2) barnekor 

• 1 (1/1) ungdomskor 

• 1 (1/1) familiekor  
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3 lag er registrert nedlagt:   

• Frosta barnesjakklubb (Innherred) 

• Mefiboset (Trondheim) 

• Boanerges (Trondheim) 
 

4 lag har endret status fra barn til ungdom eller fra ungdom til voksne de siste 
årene. Dette er tatt inn i statistikken først i denne årsmeldingen. 
Korona-året 2020 har vært krevende for lagsarbeidet, og mange samlinger måtte 
avlyses og utsettes etter at landet ble stengt ned i mars. BUR setter pris på alle 
lagsledere som på kreative måter har skapt møtepunkt for barn og unge innenfor 
de gitte rammene.  
  

Leirarbeid 
Barne- og ungdomsrådet (BUR) har arrangert 12 (21/20) leirer i 2020 
(2019/2018):   

• Av 17 planlagte barneleirer ble 6 (15/16) gjennomført  

• Av 5 planlagte ungdomsleirer ble 4 (4/3) gjennomført 

• Av 2 planlagte familieleirer ble 2 (2/2) gjennomført 
 

Totalt ble halvparten av leirene (12 av 24) avlyst i 2020. Alle avlysningene skjedde 
som konsekvens av koronapandemien. De fleste leirene måtte avlyses fordi 
regelverket på daværende tidspunkt ikke tillot arrangementer som leir. Enkelte 
leirer ble avlyst etter en vurdering av smitterisikoen, selv om det på daværende 
tidspunkt var lovlig å arrangere leir. BUR er takknemlig for hver enkelt leir som 
likevel kunne gjennomføres i 2020. 
 
Det er registrert totalt 274 (618/612) deltakere og 88 (206/211) ledere på BUR sine 
leirer i 2020. Den drastiske nedgangen i antall deltakere og ledere skyldes først og 
fremst at færre leirer ble gjennomført. I tillegg måtte det opereres med et lavere 
maksimum antall deltakere fra sommeren. Av de gjennomførte leirene etter 
koronarestriksjonene har 5 av 6 vært helt fulle, dvs. at det har vært stor interesse 
for våre leirer blant barn og unge. 
 
BUR ønsker å takke leirstedene for god tilrettelegging og løsningsorientert 
tenkning. En spesiell takk rettes til leirlederteamene for trofast innsats, fleksibilitet 
og pågangsmot i korona-året 2020. I år har det vært mer krevende enn vanlig å 
rekruttere leirledere. Det ble opplevd som utfordrende å spørre potensielle ledere 
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om å ta en helserisiko ved å bli med som leder på en leir der det kan oppstå smitte. 
I tillegg krevde smitteverntiltakene en del ekstraarbeid, spesielt for hovedlederen. 
Uavhengig av korona, har det fortsatt vært en utfordring å rekruttere nye 
leirledere når et leirlederteam slutter. Dette er noe som BUR ønsker å jobbe videre 
med. 
 
I løpet av 2019 kom det på plass en ordning med leir- og arrangementsstøtte, hvor 
deltakere fra lavinntektsfamilier kunne søke om støtte for hele eller deler av 
leiravgiften. Denne ordningen gjaldt også for 2020. I alt 19 leirdeltakere fra Region 
Midt-Norge søkte og fikk innvilget leirstøtte i år. På grunn av korona-avlysninger 
ble leirstøtten utbetalt for 11 av disse. 
 

Konfirmantarbeid 
Våren 2020 ble 2 ungdommer konfirmert i det regionale konfirmanttilbudet vårt. 
Fra og med høsten 2020 ble det regionale konfirmanttilbudet endret. 
Konfirmantundervisningen har nå inngått som en del av ReGaze-leirene, der 
undervisningen skjer på leir. Leirdeltakelse har blitt subsidiert av regionen. Det 
startet opp 7 konfirmanter høsten 2020, og BUR er glad for økningen i 
deltakerantallet. 
 
Undervisningen foregår fra 2020 over en periode på 2 år, med 3 ReGaze-leirer i 
året. Oppstarten er fra og med 8. klasse, med avslutning på våren i slutten av 9. 
klasse. Dette erstatter det tidligere opplegget med ett års undervisning med 8 
kveldssamlinger og deltakelse på 1 ReGaze-leir. I 2020 ble ReGaze nyttår avlyst 
grunnet korona, og det har vært noe utfordrende å komme godt i gang med det 
nye opplegget.  

BUR har stor tro på at dette konfirmantopplegget kan utruste ungdommer til et liv 
i Jesu etterfølgelse, gjennom god trosopplæring i et større fellesskap.   

I tillegg til det regionale konfirmanttilbudet, fulgte 13 ungdommer 
konfirmantundervisning i Namsos. Av disse ble 11 konfirmert på Misjonssenteret. 
Høsten 2020 begynte 4 nye konfirmanter i Namsos. 
  

Regionkonferansen 
I 2020 ble det ikke mulig å gjennomføre regionkonferansen med BU-aktiviteter 
som planlagt. Kun årsmøtedelen ble gjennomført i oktober. Der kom det ett barn 
over 3 år som fikk personlig tilrettelagt søndagsskole.  
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Barne- og ungdomsarbeidere 
NLM Region Midt-Norge har i 2020 hatt 6 ansatte i barne- og ungdomssektoren:  
  

• Irene Maria van Andel i 100% stilling som Leder NLM Ung region Midt-Norge 
(fødselspermisjon til 31. august) 

• Jørgen Indrebø Greve i 100% vikariat som Leder NLM Ung region Midt-Norge 
(til 1. september)   

• Knut Ole Østertun i 100% stilling som BU-arbeider  

• Ingvild Sørli Einarsen i 60% stilling som leirkonsulent  

• Ruth-Elise Bergane i 20% stilling som BU-arbeider  

• Åshild Ryen i 20% stilling som BU-arbeider  
 

Rusfritt miljø 
Barne- og ungdomsrådet (BUR) vil profilere en rusfri livstil. Alle arrangement i regi 
av BUR er rusfrie.    
  

Økonomisk støtte 
For 2020 mottok NLM Midt-Norge driftstilskudd på kr 60 000,- fra Trøndelag 
fylkeskommune. Barne- og ungdomsrådet (BUR) i regionen takker for støtten.    
  

 
Åshild Ryen                                                                 Brita Vestbøstad 

 
 

 

Martin Vespestad     Regine Mork   Jon Arne Habostad 
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Sak 6: Avdelingsrapport NLM Midt-Norge 2020 
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Sak 7: Forslag til lovendring 
 
Antall medlemmer i regionstyret er hjemlet i lovene for NLM Midt-Norge punkt 
5.1. Regionstyret foreslår å endre lovens punkt 5.1. og 5.2. slik at det blir færre 
medlemmer i regionstyret.  
  
Bakgrunn/begrunnelse  

• Regionens valgnemnd opplever det utfordrende å finne nok kandidater til 
regionstyret. Dette er en utfordring som er kjent gjennom flere år.  

• Regionstyret i Midt-Norge har 7 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. 
Regionstyrene i de andre regionene har 1-2 færre faste medlemmer og 1-2 
færre varamedlemmer enn Midt-Norge: 
o Nord og sørvest: 7 faste og 3 vara  
o Nordvest: 7 faste og 2 vara  
o Sør og øst: 6 faste og 3 vara (1 av de faste er ansatte-representant med 

personlig vara)  
o Vest: 5 faste og 3 vara  

  
Regionstyret fremmer to alternative forslag    
Dersom antall faste medlemmer er partall, vil sjansen være større for å oppnå 
stemmelikhet enn når antall faste medlemmer er oddetall. Ved stemmelikhet i 
regionstyret er lederens stemme avgjørende.   
  
Regionstyret fremmer derfor to alternative forslag til lovendring hvor forslag 1 har 
partall (seks) som faste medlemmer og forslag 2 har oddetall (fem) som antall faste 
medlemmer. Begge forslagene innebærer en endring fra fire til tre 
varamedlemmer.   
  
Dagens lover   
5.1. Regionen ledes av et styre på sju medlemmer som seg imellom velger leder og 
nestleder for ett år om gangen. Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år. 
Regionstyrets medlemmer har en funksjonstid på to år. Det velges fire 
varamedlemmer for ett år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst fire 
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Er 
leder og nestleder fraværende, velges en setteleder. 
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5.2. Av regionstyret går det ved hvert valg ut vekselvis fire og tre medlemmer. 
Dersom et medlem av regionstyret får et varig forfall, trer varamedlem inn i 
medlemmets sted for det tidsrom medlemmet er valgt.  
 
Forslag 1 – Forslag til ny lovtekst  
5.1. Regionen ledes av et styre på seks medlemmer som seg imellom velger leder 
og nestleder for ett år om gangen. Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år. 
Regionstyrets medlemmer har en funksjonstid på to år. Det velges tre 
varamedlemmer for ett år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst fire 
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Er 
leder og nestleder fraværende, velges en setteleder. 
  
5.2. Av regionstyret går det ved hvert valg ut tre medlemmer. Dersom et medlem 
av regionstyret får et varig forfall, trer varamedlem inn i medlemmets sted for det 
tidsrom medlemmet er valgt.  
  
Forslag 2 - Forslag til ny lovtekst  
5.1. Regionen ledes av et styre på fem medlemmer som seg imellom velger leder 
og nestleder for ett år om gangen. Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år. 
Regionstyrets medlemmer har en funksjonstid på to år. Det velges tre 
varamedlemmer for ett år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst fire 
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Er 
leder og nestleder fraværende, velges en setteleder. 
 
5.2. Av regionstyret går det ved hvert valg ut vekselvis tre og to medlemmer. 
Dersom et medlem av regionstyret får et varig forfall, trer varamedlem inn i 
medlemmets sted for det tidsrom medlemmet er valgt.  
 
Regionstyrets forslag 1 til vedtak:  
Regionårsmøtet vedtar å endre antall medlemmer i regionstyret til seks faste 
medlemmer og tre varamedlemmer. Lovene endres i samsvar med forslag 1. 
Endringen trer i kraft på årsmøtet 2021. 
 
Regionstyrets forslag 2 til vedtak:  
Regionårsmøtet vedtar å endre antall medlemmer i regionstyret til fem faste 
medlemmer og tre varamedlemmer. Lovene endres i samsvar med forslag 2. 
Endringen trer i kraft på årsmøtet 2021. 
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Sak 8: Valg 
 
Kandidater til valgene: 
 

Regionstyret 
Det skal velges 4 faste medlemmer for to år og 4 varamedlemmer for ett år 

Ikke på valg. Sitter frem til 2022. Kandidater til regionstyret 2021-2023 

Åshild Hugdal, Melhus Gunhild Moe Eriksen, Trondheim 
Målfrid Marita Lidal, Heim Lars Olav Frafjord, Nærøysund 

Svanhild Øpstad, Nærøysund Knut Inge Blix Furuseth, Rissa 

 Jan Petter Opedal, Melhus 

 Bjørn Olav Sørhus, Stjørdal 

 Hans Edvard Thyve, Oppdal 

 Frøydis Vestbøstad, Trondheim 

 
 

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 
Det skal velges 3 faste medlemmer for to år og 3 varamedlemmer for ett år 

Ikke på valg. Sitter frem til 2022. Kandidater til BUR 2021-2023 

Brita Vestbøstad, Trondheim Johanne Fjell, Trondheim 

Martin Vespestad, Trondheim Karoline Fonn, Melhus 

 Henning Goa Hugdal, Melhus 

 Maria Vingen Hugdal, Melhus 

 Rakel Humlebrekke Nebb, Trondheim 

 Regine Mork, Trondheim 

 
 

Valgnemnd 
Det skal velges 2 faste medlemmer for to år og 2 varamedlemmer for ett år 

Ikke på valg. Sitter frem til 2022. Kandidater til valgnemd 2021-2023 

Hjalmar Hugdal, Melhus Johan Jensen, Oppdal 
Jan Ove Krutvik, Aure Petter Stevik, Nærøysund 

Signe Trefjord, Frosta Malvin Torsvik, Levanger 

 Knut Ole Østertun, Melhus 
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Presentasjon av kandidater til regionstyret: 
 

Gunhild Moe Eriksen – Trondheim – 67 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Er 4. vara til regionstyret. Styrer med formiddagstreff 
på Nardo bedehus. Er medlem i Melhus 
misjonsforening. 
Hvorfor ønsker du å være med i regionstyret?  
Bli mer bevisstgjort om det kristne arbeidet som 
foregår i regionen. Være med å legge til rette så flere 
kan få møte evangeliet om Jesus. 

 

Lars Olav Frafjord – Nærøysund – 38 år 

      

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Jeg har tidligere sittet i områdestyret for Namdal, vara 
i regionstyret siste året. 
Hvorfor ønsker du å være med i regionstyret?  
Jeg ble spurt om å stille som kandidat til regionstyret, 
og jeg kan godt tenke meg å være med i styret. Derfor 
sa jeg ja.  

 

Knut Inge Blix Furuseth – Rissa – 62 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Leder i misjonsforening. Varamedlem i regionstyret. 
Tidligere medlem og varamedlem av kretsstyret og 
regionstyret i flere perioder. Jeg har skrevet litt for 
Utsyn. 
Hvorfor ønsker du å være med i regionstyret?  
Jeg stiller til valg fordi jeg er spurt, og fordi 
valgkomiteen sliter med å finne villige folk. 
Misjonssambandet er min organisasjon, og jeg ønsker 
å være med på det viktige arbeidet som gjøres både i 
Norge og i misjonslandene. 
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Jan Petter Opedal – Melhus – 59 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Jeg er medlem i Melhus Misjonsforening og 
styremedlem (tidl. styreleder) i Melhus Bedehus. 
Tidligere voksenleder Ungdomsklubb, styremedlem 
og -leder Rødde Folkehøgskole, varamedlem NLMs 
hovedstyre og delegat til Rådsmøtet.  
Hvorfor ønsker du å være med i regionstyret?  
Jeg har sagt nei et par ganger før, men har nå ledig 
kapasitet. Jeg ønsker å bidra til at misjonsarbeidet 
oppleves relevant og berikende for personer i 
regionen. 

 

Bjørn Olav Sørhus – Stjørdal – 45 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Med i Stjørdal forsamling av NLM, medlem 
regionstyret NLM Midt-Norge, tidligere medlem 
kretsstyret Namdal- og Sør-Helgeland krets, tidligere 
misjonær Mongolia for NLM.  
Hvorfor ønsker du å være med i regionstyret?  
Jeg ønsker å være med å påvirke i et misjonsarbeid, 
etter Jesu bud og befaling, i Norge og verden.  
 

 

Hans Edvard Thyve – Oppdal – 45 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Har blant annet vært engasjert i BU-arbeid i regionen 
og i nærradioarbeidet i Trondheim. Nå er jeg mest 
aktiv i arbeidet på Thyve bedehus, særlig 
Fredagsklubben, jeg skriver for Utsyn – Regionbladet, 
og sitter i styret for Solhøgda Leirsted. 
Hvorfor ønsker du å være med i regionstyret?  
Jeg er glad i og engasjert i Misjonssambandets arbeid 
i regionen. Arbeidet for Guds rike er i stadig endring, 
og jeg ønsker å være med å legge til rette for et 
variert arbeid i regionen også i årene som kommer. 
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Frøydis Vestbøstad – Trondheim – 53 år  

 

Mitt engasjement Misjonssambandet (før og nå): 
Har vært misjonær i Indonesia (98-06), styremedlem 
i Betania misjonsforsamling, styremedlem og -leder i 
Spiren barnehage. Nå er jeg medlem i regionens 
valgnemnd. 
Hvorfor ønsker du å være med i regionstyret?  
Jeg mener at regionarbeidet er viktig i NLM sin 
visjon, Verden for Kristus. Det er fort gjort å bli 
navlebeskuende i egen forsamling (og det nok viktig 
også), men vi må se utover. Det tror jeg vi får til 
gjennom regionarbeidet. Da må noen stille seg 
disponibel til styre og stell. 

 
 

Presentasjon av kandidater til BUR: 
 

Johanne Fjell – Trondheim – 22 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Har vært med i Barne- og ungdomsrådet i Midt-Norge 
et år, og har ellers vært leder på en del barneleirer i 
løpet av ungdomsårene mine. 
Hvorfor ønsker du å være med i BUR?  
Jeg ønsker å være med i BUR fordi jeg tror at Jesus 
elsker alle barna, og jeg ønsker at dette er noe de skal 
få vite om. Derfor ønsker jeg å engasjere meg i 
arbeidet for å spre evangeliet til alle barn og unge i 
Midt-Norge. 

 

Karoline Fonn – Melhus – 30 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Leder og andaktsholder på leir, ettåring på Val vgs., 
Barne- og ungdomsarbeider Region Nordvest, har 
sittet i BUR Region Nord. 
Hvorfor ønsker du å være med i BUR?  
Barne- og ungdomsarbeid er både spennende og 
viktig! Jeg brenner for at flere barn og unge skal få se 
og erfare hvem Jesus er, og hva han har gjort for dem. 
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Henning Goa Hugdal – Melhus – 30 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Jeg har tidligere vært med som leder på forskjellige 
barneleirer og ReGaze. 
Hvorfor ønsker du å være med i BUR?  
Jeg ønsker å være med i barne- og ungdomsrådet for 
å være med og bidra til at flere kan få høre og lære 
mer om Jesus gjennom leirer og annet arbeid. 
 

 

Maria Vingen Hugdal – Melhus – 33 år 

    

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Jeg var ettåring i NLM Trøndelag 2008/09, har vært 
leirleder på ulike leirer og er leder i barnelaget 
Gnisten. 
Hvorfor ønsker du å være med i BUR?  
Jeg synes barne- og ungdomsarbeid er veldig viktig. 
Og det er fint å få være med og påvirke og forme BU-
arbeidet som drives i regionen. 

 
Rakel Humlebrekke Nebb – Trondheim (Sogndal) – 23 år 

 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Jeg har vært med som leder på flere barne- og 
ungdomsleirer, i tillegg til å ha stått som hovedleder 
på noen leirer (der riktig nok ingen ble arrangert pga. 
covid) 
Hvorfor ønsker du å være med i BUR?  
Jeg vet hvor utrolig viktig og verdifullt det er med de 
gode, kristne møtepunktene for barn og unge som 
kanskje ikke har så mange av disse ellers i hverdagen. 
Disse møtepunktene vil jeg være med på å skape! 
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Regine Mork – Trondheim (Namsos) – 22 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Tidligere har jeg gått i Namsos Misjonsforsamling, 
men bor nå i Trondheim og går i Betania 
Misjonsforsamling. Dette året har jeg vært medlem i 
Barne- og ungdomsrådet. Før jeg flyttet til Trondheim 
gikk jeg på Tryggheim VGS og Fjellheim Bibelskole. 
Hvorfor ønsker du å være med i BUR? 
Som barn var jeg mye på leirer og barnelag. Vi lærte 
fra bibelen, fikk høre Guds ord og kjenne på det 
kristne fellesskapet. Dette ønsker jeg at andre barn 
også skal få muligheten til å bli med på. 

 
 

 
 
 

Presentasjon av kandidater til valgnemnda: 
 

Johan Jensen – Oppdal – 71 år 
 

 
Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Har vært engasjert i misjonen i Daggry 
misjonsforening gjennom de siste 40 år. Leder i 
foreninga nå. Vært med i kretsstyret i Trøndelag krets 
og i regionstyret i Region Midt-Norge i 3 perioder. 
Brenner fortsatt for at evangeliet om Jesus Kristus 
skal nå videre ut, her i landet og til de unådde og at vi 
som kristne må legge best mulig til rette for det. 

 

Petter Stevik – Nærøysund – 58 år 
 

 
Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Vokste opp i Trondheim i Betania og deltok i 
ungdomsarbeidet der. Ansatt ved Val vgs. siden 1986. 
Har deltatt aktivt i barne- og ungdomsarbeid i mange 
år i regi av NLM. Medlem av Ytre Namdal 
misjonsforsamling. 
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Malvin Torsvik – Levanger – 61 år 

 Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Misjonær i 9 år i Tanzania, styreverv i regionstyret, 
leder av misjonsforening lokalt og fritidsforkynner på 
møter og formidling gjennom media. 
 

 
 

Knut Ole Østertun – Melhus – 57 år 

 

Mitt engasjement i Misjonssambandet (før og nå):  
Ansatt i NLM siden 1994, med 3 perioder som 
misjonær i Øst-Afrika regionen. BU-arbeider Midt-
Norge, BU-leder Midt-Norge, BU-leder Oslo krets, HS-
forkynner. 
Valgnemnd region Midt-Norge, valgnemnd i MAF, 
styremedlem i MAF, kretsstyret Trøndelag krets. 
Leder Melhus Misjonsforening siste 4 år. 
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Hilsener/årsmeldinger fra institusjonene 
 

 
 

Årsmelding Heggli Barnehage 
 

FAKTA 
Heggli Barnehage ligger i Åfjord kommune på kysten av Trøndelag. Vi har 3 
avdelinger for barn 0-5 år, avd. «Hjerterommet», «Armkroken» og en 
friluftsavdeling «Drømmehagen», med 54 plasser fordelt på 40 barn. 16 faste 
medarbeidere, og i tillegg en del tilkallingsvikarer og personer med 
spesialpedagogiske oppgaver. Vi har ansvar for et spennende og krevende 
omsorgs- og oppdragerarbeid for de ulike aldersgruppene, ut fra tilliten eiere, 
kommunen og foreldrene har vist oss.  
Eierstyret for Heggli gjennom 2020: Helge Nilsen, Brit Hoås og Roald Ugedal 
Knut Inge Blix Furuseth og Elise Meling Kandal var vararepresentanter. 
 

FOKUS / FORMIDLING 
Vi har også dette året lagt vekt på sosialt samspill og vennskap, og det å ta godt 
vare på hverandre i et inkluderende fellesskap. Utbrudd av Covid -19 fra 12.03.20 
gjorde at dette ble et helt spesielt år på så mange områder, og vi var alle usikre på 
alt som ble endret i hverdagen både for små og store. Koronarestriksjoner og 
beredskapsplaner fikk mye fokus, og det ble behov for jevnlig informasjonsflyt 
etter hvert som ting endret seg. Ellers har vi hatt spesielt fokus på fagområdet; 
kommunikasjon, språk og tekst, og med utgangspunkt i «Folk og røvere i 
Kardemomme by».  
Formidling av bibelfortellinger fra både GT og NT var viktig for at barna kunne få 
kjennskap til hvem Jesus er, og lære sanger, lese bøker og undre seg over det de 
fikk formidlet av kristne verdier. Personalet har hatt stor glede og nytte av å bruke 
pedagogiske idehefter fra Solkollen-konseptet, med god hjelp til å arbeide over tid 
med ulike bibelske emner. I tillegg har vi brukt hjelpemateriell fra NLM Ung som 
heter «Kort og godt». Vi har deltatt i Barnas Misjonsprosjekt, med fokus på 
Mongolia og informasjon og innsamling av penger til prosjektet. Det har vært 
spennende å lære om hvordan barn i andre deler av verden har det i sin hverdag. 
Vi har hatt jevnlige korøvelser i HEGGLI-koret med barn og voksne fra tre 
avdelinger, og det har skapt mye sangglede for alle. 
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FRIVILLIGHETEN 
Det er stadig behov for hjelp til ulike oppgaver i barnehagen, og vi har gjennom 
året opplevd velvilje til å utføre arbeid på frivillig basis lokalt, både med snømåking 
i vintermånedene og ellers litt forskjellig etter hva det var behov for. Begrenset 
aktivitet pga. koronasituasjonen store deler av året. 
 

FORBØNN 
Vi er takknemlige til alle som har vært med i bønnetjenesten for oss som arbeider 
i barnehagen, og for alle barna og familiene deres. Det er et stort ansvar å skulle 
være så involverte i hvert enkelt barns liv, så det har gitt styrke og utholdenhet å 
vite at noen bar dette arbeidet i bønn, daglig. Vi vil gjerne oppfordre til forbønn og 
omsorg for både barn/foreldre/ansatte og videre drift også videre framover. 
 

FRAMOVER 
Vi ønsker fortsatt å kunne gi et godt og inkluderende barnehagetilbud til de små, 
med tydelig kristen verdiforankring. Når det gjelder videre drift, er det stort behov 
for barnehageplasser i kommunen, og vi kjenner oss inkludert i videre planer for 
barnehagevirksomheten i Åfjord kommune. Kommunen bygger ny 6-avdelings 
sentrumsbarnehage. Som følge av det er planen at Heggli flytter over til de 
lokalene kommunen flytter ut av, og med oppussing/oppgradering av 
lokaler/uteområde for 3 avdelinger. Det vil videre også måtte avklares hva som 
skjer med friluftsavdelinga.  
 
For NLM-barnehagene AS Avd. Heggli Barnehage 
Lise Taraldsen / daglig leder fram til 31.07.21. 
 
 

Årsmelding Liavoll barnehage 
 

Liavoll barnehage ligger i Orkland, nærmere bestemt på Fannrem, ikke langt unna 
Grøtte barnehage og barneskole.  Vi har dette året hatt 23 barn i alderen 0-6 år. 
Barnehagen har to avdelinger; Solsikken med 6 barn og Kløverenga med 17 barn. 
Liavoll barnehage hadde 7.75 årsverk pr. 15.12.20.        
 
Barnehagens eierstyre høsten 2020: Jostein Magne Krutvik (leder), Ingrun Gåsvatn 
Nyborg (nestleder) og Øystein Iversen (styremedlem). Vararepresentant: Gabriel 
Eikli og Irene Sandberg Sæther.   
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Liavoll barnehage har fortsatt fokus på voksenrollen både 
gjennom Trygg før 3 og nettkurset Læringsmiljø og krenkelser. 
Barnehagen er som alle andre bedrifter i stadig utvikling, og det 
må vi være, for verden endrer seg raskt. Alt som barnet lærer, 
erfarer og får med seg i tidlig barndom er med på å forme barnet 
som voksen. Våre satsningsområder gjenspeiler i stor grad det 
vi mener er viktige verdier et barn kan ta med seg videre ut i den 
store verden. Det handler om grunnleggende elementer som 

trygghet og omsorg fra de tråkker over dørstokken på Solsikken. Det handler om 
verdisyn og hvordan vi samhandler med hverandre. Det handler om å lære at vi 
mennesker er forskjellige og om sosial kompetanse. Og det handler om hva som 
skal til for at vi alle sammen kan fungere sammen som en gruppe med samspill og 
relasjonsbygging.  
 

Barnehagen har også fokus på lek- og læringsmiljø, og vi ser at 
barna får bruke sin nysgjerrighet, sin kompetanse og kreativitet i 
leken for å utvikle ny kunnskap og læring. Med utgangspunkt for 
barns lek har vi vært bevisste på å legge inn elementer som 
utvider erfaringene til enkeltbarnet og barnegruppa. Vi har prøvd 
å legge til rette for et lekemiljø fullt av berikelser, der vi tilfører 

materialer og leketøy, som barna kan bruke og utforske. I tillegg til at vi hele veien 
er med og støtter, gir utfordringer og veileder som gode deltakende voksne i 
leken.   
 

I barnas misjonsprosjekt i 2020 fikk vi lære om Mongolia og høre om 
hvordan NLM hjelper barna der slik at de får høre om Jesus og om naturen som de 
hjelper til å bevare. Barna var med å «reiste» til Mongolia, og de fikk lære litt om 
landet og kulturen, hvordan barna der lever, og mye mer. Ellers så har vi brukt 
«kort og godt» samt Solkollen super sine arbeidshefter som materiell for å formidle 
budskapet om Jesus til barna.  
 

Takk for all forbønn for Liavoll barnehage gjennom året, det er godt for oss å vite 
at vi har mange som ber for det viktige arbeidet som gjøres i barnehagen. Fortsett 
å be for Liavoll barnehage. Be om at unger og foreldre må få med seg noe av det 
kristne budskapet som vi formidler i barnehagehverdagen. Be for personalet som 
jobber i barnehagene, om at de vil få styrke til å være engasjerte, tilstedeværende 
og begeistrede voksne som lytter til barna og gir barna den omsorg og hjelp de 
trenger både fysisk og åndelig.  
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Så har denne våren og høsten 2020 blitt ganske spesiell siden vi har gått fra å ha 
planer om nytt barnehagebygg til å få beskjed om at barnehagen skulle legges ned 
i juli 2021, dette har vært tøft og spesielt å stå i for de ansatte.   
  

Årsmelding for 2021 
Liavoll barnehage ligger i Orkland, nærmere bestemt på Fannrem, ikke langt unna 
Grøtte barnehage og barneskole.  Vi har det siste driftsåret våren 2021 
hatt 19 barn i alderen 0-6 år. Avdelingene ble slått sammen til en fra 01.01.2021, 
slik at små og store var på samme avdeling. Liavoll barnehage hadde 7,75 
årsverk våren 2021, men det var mange av de ansatte som ble sykemeldt og 
kommunen driftet barnehagen ved hjelp av en enhetsleder fra en kommunal 
barnehage denne våren. De planene som var lagt i årsplanen for 2021, måtte 
derfor endres. Driftsåret 2021 ble et halvår der fokuset var å få til en trygg og god 
avslutning for både barn, foreldre og ansatte.  
    
Barnehagens eierstyre våren 2021: Jostein Magne Krutvik (leder), Ingrun Gåsvatn 
Nyborg (nestleder) og Øystein Iversen (styremedlem). Vararepresentant: Gabriel 
Eikli og Irene Sandberg Sæther. Vi må takke Jostein Magne Krutvik som stod i 
denne jobben det siste halve driftsåret til Liavoll barnehage, dette er vi svært 
takknemlig for. Vi ønsker også å takke alle som har vært med i forbønn for 
barnehagen i alle disse årene barnehagen har drevet. Så er det med et tungt hjerte 
vi nå har låst dørene for siste gang på Fannrem. Takk for oss.  
  
Liavoll barnehage, 20.08.2021   
Sølvi Bjørnholm Grønning  
Styrer Liavoll barnehage   
 
 

Årsmelding Lilleval barnehage 
 
Vi består av ei avdeling med 25 heltidsplasser, og har i barnehageåret 2020/ 
2021 fylt opp 20,4 plasser fordelt på 21 barn i alderen 1-6 år.  Dette året har 
vi vært 7 ansatte fordelt på 3,93 årsverk.   
  
Vi påbegynte dette året arbeidet med å implementere NLM-barnehagenes nye 
visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor». Hvert enkelt barn er unikt, skapt i 
Guds bilde, og fullverdig menneske som skal møtes med respekt, omsorg og 
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kjærlighet. Gjennom gode mestringsopplevelser støtter vi barna i å bygge steinene 
som til sammen skal utgjøre grunnmuren de skal bygge resten av livet sitt på. Vi 
ønsker å sette gode, positive og verdifulle spor i barnas liv og sinn, og vil strekke 
oss etter visjonen gjennom god organisering, fokus på relasjoner, og jevnlige 
refleksjoner i personalgruppa rundt de sporene vi setter gjennom bruk av ulike 
refleksjonsverktøy og faglitteratur.   
  
Gjennom ukentlige bibelsamlinger har barna fått formidlet ulike bibelfortellinger 
og kristne barnesanger, ved bruk av opplegget «Kort og godt» og kreativ bruk av 
duplo. Vi har gjennomført Barnas misjonsprosjekt, og forberedt oss godt til 
høytidene ved å gå gjennom juleevangeliet og påskeevangeliet, snakket om Kristi 
Himmelfart og pinse.   
  
Dette året har temaet vært «Verden», og vi har fått lære mye spennende om 
jungelen, Arktis, savannen og nordisk skog. Hvordan lever menneskene på disse 
ulike stedene, og hvordan er dyre- og plantelivet.   
 
Vi har også jobbet for å bli Grønt flagg sertifisert, og hatt «Samfunnsansvar og 
bærekraft» som tema. Vi har sådd og høstet grønnsaker, lært om misjon og bistand 
gjennom misjonsprosjektet med fokus på Indonesia, plukket søppel og laget 
humlebol for å nevne noe.   
  
Koronasituasjonen har satt sine spor gjennom avlyste foreldrearrangement og 
strengere renholdsrutiner, men utover det har vi klart oss bra. Vi har unngått 
smitte, og som en enavdelings barnehage har hele barnegruppa fått være en 
kohort, noe som letter organiserings- og planleggingsarbeidet for de ansatte.   
  
Takkeemne: Takke for at vi har sluppet smitte og kommet oss greit gjennom 
koronapandemien, og for at vi har så fantastiske barn, foreldre, og ansatte i vår 
barnehage.  
  
Bønneemne: Be om at det må søke seg inn flere nye barn, og at myndighetene går 
for en finansieringsmodell som gjør det levedyktig for private barnehager også 
videre inn i framtida.      
  
Gjertrud Østvand  
Daglig leder  
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Årsmelding Spiren barnehage 
     
Spiren barnehage ligger på Risvollan i Trondheim. Vi har dette året hatt 30 barn i 
alderen 0-6 år. Barnehagen har to avdelinger; Maurtua med 12 barn og Kløverenga 
med 18 barn. Vi driver også åpen barnehage i Hoeggen kirke hver mandag. Tilbudet 
i Åpen barnehage har hatt begrenset kapasitet grunnet korona dette året. Spiren 
barnehage hadde 8,29 årsverk.   
 
Barnehagens eierstyre høsten 2020: Marit Kløve (leder), Olav Nyvoll og Solveig 
Veie. Vararepresentanter: Bodil Kathrine K. Hassel og Irene Maria van Andel. 
 

Fokusområde i barnehagen dette året har vært «Musikk, glede og uteliv». Barna 
har sunget, lyttet og rørt seg til musikk. Som med så mye annet har ikke alt blitt 
gjennomført som planlagt på grunn av koronaen. Spirenkoret har derfor ikke blitt 
gjennomført slik vi bruker.    
 
Vi har fått ny visjon i NLM-barnehagene; «Sammen om å sette verdifulle spor». En 
fantastisk flott visjon som vi har blitt veldig glade i. Implementeringsarbeidet 
rundt visjonen har gitt oss et godt faglig påfyll og refleksjon, og vi har fått arbeidet 
med voksenrollen, kristent innhold og med barns psykososiale miljø. 
 

Barns psykososiale miljø er et viktig arbeid i barnehagen 
vår! Gjennom vårt syn på barnet – som unik, viktig og skapt i 
Guds bilde, ønsker vi å gi barna omsorg, trygghet og bidra til å 
gi barna i barnehagen vår en god barndom. Vi har fokus på å se 
det enkelte barnet, ha et godt samarbeid med foreldrene og 
skape et godt fellesskap for alle barna i barnehagen. Dette skal 
være grunnlaget for barnas trivsel. 
 

I barnas misjonsprosjekt i 2020 fikk vi lære om Mongolia, kulturen og om det 
arbeidet som NLM gjør blant barna i landet. Vi fikk også bli litt kjent med noen av 
barna som bor der. Åshild Sørhus kom på besøk i barnehagen, og hun 
hadde samling med barna om Mongolia, og hadde med seg flotte klær 
fra landet som barna fikk prøve.  Dette var stor stas.  
 
Takk for all forbønn for Spiren barnehage gjennom året! Det er alltid godt for oss å 
vite at vi har mange som ber for det viktige arbeidet som gjøres i Spiren 
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barnehage. Vi ønsker gjerne at dere ber for barn og voksne i barnehagen, for 
korona-situasjonen og om at vi får sette verdifulle spor i alle barna som går hos oss 
og deres familier.   
  
Spiren barnehage, 07.09.2021  
Eli Brandsæter  
Daglig leder, Spiren barnehage.  
  
 
 
 

 
 

Årsmelding NLM Gjenbruk Orkland 
 

Denne årsmeldingen har fått tre ulike innledninger. Ja, en kan nesten tro at 
sekretæren har litt vanskelig for å bestemme seg for hva hun skal skrive. 
 
Den første innledningen bar preg av at nå går vi mot lysere tider etter en kald 
periode og at vi snart får se at det spirer og gror rundt oss. Det var til årsmøte 28. 
april. 
 
Neste innledning ble preget av at nå står naturen i full blomst og vi ser hvor flott 
våren kan være. Det var til 26. mai. 
 
Nå er vi kommet til 21. juni og vi kan endelig samles til årsmøte. Nå står naturen i 
sin fineste blomst – og kanskje er det det sånn med oss mennesker, også. Vi står i 
vår fineste blomst nå i juni – det er sommer og sammen er vi en flott 
blomsterbukett som er plukket i Guds hage. Der det er plass for oss alle – uansett 
hvordan vi ser ut og hvilke evner vi har. 
 
Årsmeldingen for 2019 ble litt enkel, for det ble aldri noe årsmøte i 2020. Det ble 
sendt inn en kort info til regionen om hvem som satt i styret og om aktiviteten ved 
butikken. Det ble bestemt at de som satt i styret skulle sitte til årsmøtet i 2021. 
 



 Side 32 

Styret har bestått av: 
Leder; Ingeborg Lunde Sandvik 
Styremedlemmer: Eli Skei Kvakland, Marie Sollid, Ragna Meisingset og Trine 
Snekvik Fagerli. 
Varamedlem: Jostein Krutvik 
Leder for butikken, Ingmund Bakken, har deltatt på alle styremøter. 
Prosjektkoordinator for Trøndelag: Kjersti H. Stavran har også deltatt på 
styremøtene. 
 
Året 2020 ble et meget spesielt år, ikke bare for gjenbruksbutikken, men for hele 
Norge – ja, for hele verden. Vi ble rammet av en pandemi – covid 19 – og ingen 
kunne vel tenke seg at dette skulle vare så lenge – og fortsatt varer. Norge ble 
nedstengt 12.mars 2020 og det rammet også gjenbruksbutikken. Vi hadde «normal 
drift» frem til da, men så ble det stille. Vi hadde tre åpningsdager torsdag og fredag 
fra kl. 11.00. – 16.00 og lørdag kl. 11.00.- 14.00. Vi gjenåpnet ikke før i mai, og da 
med strenge smittevernregler – med spriting inn og ut av butikken, ikke noe 
kaffekoking, stengning av toalett og prøverom, ingen sosiale soner – alle må holde 
en-meteren. Det var kjekt å få åpnet igjen etter denne nedstengingen. Mange 
kunder var innom, og gode medhjelpere var på plass. TAKK for at dere alle stod på 
litt ekstra i denne perioden. 
 
Bruktbutikken skulle feire 10 årsjubileum i oktober og vi lurte på om det blir mulig 
å feire det i denne pandemitiden. MEN det fikk vi til – 7.oktober hadde vi flott 
jubileumsfest på Søvasslia, for inviterte gjester. Sveinung Lianes, 
gjenbruksbutikkens far, kom også denne kvelden. Fagerlikarene sang og det var 
mange flotte hilsninger. En flott kveld, med både god mat og gode ord. Dagen etter 
hadde vi fest på butikken, der vi serverte kaffe og kaker. Vi hadde langåpent denne 
torsdagen til kl. 19.00 og det var 50 % på mye av varene denne dagen. Det var 
masse folk innom – og vi holdt smittevernreglene oppe. 
 
Utover sensommeren/høsten begynte Ingmund å snakke om at han ville ha 
avlastning og slutte som daglig leder for butikken. Han skulle være med til etter 
10-årsjubileet, men det ble til årsskiftet. Styret begynte å jobbe med å finne en 
etterfølger – det var annonse i Utsyn og det var lagt ut på sosiale medier. Vi kalte 
inn alle i butikken til allmøte, der vi diskuterte hvordan vi kunne organisere 
butikkdriften, blant annet om vi kunne dele inn i ulike ansvarsområder og om en 
kunne tenke seg å bidra der. Ansvarsområder var f.eks klær, bøker, ting og tang, 
hjemmeside. Alle fikk skrive ned det de hadde av tanker og ideer og styret samlet 
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det som kom frem. Etter hvert sa Guri Berge ja til jobben som daglig leder og det 
er vi utrolig glad for. Hun tiltrådte 01.01.2021. 
 
Ingmund; TAKK for den store innsatsen du har gjort for gjenbruksbutikken gjennom 
10 år, først som medarbeider, senere som daglig leder. Det har vært mange 
arbeidstimer med planlegging av arbeidslag, hente varer, snakke med folk, få tak i 
nye folk til butikken, yte service osv osv – tusen, tusen takk. Samtidig vil vi også 
takke Ellen – uten henne hadde ikke Ingmund klart alt – dere er et tospann som 
utfyller hverandre godt. 
 
TAKK til dere alle som bidrar på butikken – hadde det ikke vært for dere hadde 
dette ikke gått. Noen har sluttet pga sykdom/alder – og nye har kommet til. 
 
Året 2020 ble spesielt – på inntektssida ble det plutselig stopp i to måneder, det 
merkes godt. Ved gjenåpninga med alle smittevernregler, som vi skulle følge, var 
det ikke alltid like lett å drive butikk. Tross alt – mange varer er solgt, mange gode 
samtaler er gjennomført – en oppussing med flott farge på den ene veggen i 
hovedetasjen er gjort. Nytt kassaapparat, med nye muligheter – utfordringer – har 
vi også vært igjennom. En periode var det noe nytt hver gang, for den som var 
innom bare en gang i måneden. Butikken står frem som ryddig og ren, med masse 
blide mennesker. 
 
Takk for at du er en blomst i gjenbruksbutikkbuketten. Når vi plukker 
sommerblomster blir det vakrest når det er mange ulike blomster – hundekjeks, 
skogstorknebb, St.hansblom, fiol blåklokke og prestekrage. Sammen utfyller vi 
hverandre med de evner og anlegg vi har. 
 
Deiligst av alle gleder 
er gleden for ingenting. 
Ikke for noe du er eller vil 
Gleden for intet og gleden for alt 
Gleden fordi DU er til. 
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Årsmelding NLM Gjenbruk Stjørdal 
 
Vi kan se tilbake på et spesielt forretningsår for NLM Gjenbruk Stjørdal i det året vi 
har lagt bak oss. Koronapandemien gjorde at vi i april og delvis mai måtte stenge 
butikken. Året startet med en stigende omsetning i forhold til forrige år (2019 ). I 
den tiden vi var stengt ble det lagt ut varer for salg på facebook, der kunde etter 
avtale kunne komme og hente varene. Det ble en ekstra inntekt mellom kr. 40 – 
50.000,-. I tillegg ble det i slutten av året gitt støtte fra myndigheten på grunn av 
tap på kr. 114.941,-. NLM sentralt fikk en felles pott der noe ble fordelt på 
gjenbruksbutikkene. I ferien (juli) hadde vi «turist-åpent» på torsdagene mellom 
kl. 12-15. Den siste halvdelen av året viste også en fortsatt sigende omsetning.   
 
ÅRSREGNSKAP   
Total omsetning ble på kr. 3 222 381,-.  
Et solid driftsresultat ble på kr. 1 097 595,-  
Driftskostnader kr. 2 124 786,-  
 
DRIFT  
Under pandemien ble kaffekroken stengt og er det fortsatt i 2021. Det ble gjort et 
styrevedtak om å gjøre om butikken og her fikk vi god hjelp av butikkutvikler 
Aleksander Enne i NLM Gjenbruk Norge som laget et utkast med hvordan 
fornyelsen av butikken skulle bli. Det ble godkjent av styret og mye arbeid ble lagt 
ned fram mot åpningen av en fornyet butikk lørdag 24.10.20. Bare positive 
tilbakemeldinger fra kundene. Under oppussingen var butikken fortsatt åpen, 
unntatt siste uken før nyåpningen. 
 
Det meste av sortering av klær og sko ble flyttet opp i andre etasje for å gi de som 
arbeider med det bedre arbeidsforhold, men fortsatt også noe sortering 
nede. Mye varer har kommet inn igjennom året, bl.a. fra flere «dødsbo». Folk har 
flyttet fra store hus til leiligheter, noe som også bidro til økt varetilgang. 
Julebutikken ble også denne gangen en suksess. Denne gangen fikk vi «drahjelp» 
av NRK TV Midt-Nytt som besøkte oss. Omsetningen ble bortimot kr. 200 000,- 
bare på julevarer.  
 
I dag har vi 42 frivillig medarbeidere som har lagt ned et enormt arbeid, og 
gjort butikken til det den er i dag, en flott og ryddig butikk.  
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Den tradisjonelle turen til Laberget Leirsted for medarbeiderne med innlagt 
middag og kaffe måtte dette året gå ut på grunn av pandemien. Styret vil legge inn 
en ny tur til neste år.  
Vi går inn i et nytt år der utsiktene for butikken er svært positive for videre drift. 
Her vil det komme nye endringer i butikklokale i 2021 som vi håper vil gi butikken 
en endra større omsetning.  
  
STYRET 2020  
Øistein Bliksås – styreleder  
Anita Elverum – nestleder i styre  
Solveig Garberg  
Åse Olaisen  
Kari Stamnes  
Lennart Aune  
Varamedlemmer: Inger Johanne Alstad, Ole D. Kvaal  
  
Sekretærjobben for referat i styremøtene har blitt gjort av Kjersti Stavran   
  
 

Årsmelding NLM Gjenbruk Trondheim 
 
Lokalisering  
Butikken holder til på Saupstadsenteret i Trondheim. Her har butikken vært siden 
sommeren 2012 da den flyttet fra Lade. Det er planer om nybygging på 
Saupstadsenteret. Lokalet butikken er i nå kommer etter hvert til å bli revet, men 
det er ikke offentliggjort noen dato for når dette skal skje.  
 
Koronapandemien  
Da koronaviruset slo til i Norge, ble butikken stengt fra fredag 13. mars. Butikken 
har fulgt lokale og nasjonale smittevernregler og det har blitt montert pleksiglass 
ved kassen, montert håndspritdispenser ved inngangen og rutiner for hygiene, 
kunderegistrering, avstand og bruk av munnbind for kunder og medarbeidere har 
vært fulgt.  
 
Henting og bringing av varer har blitt redusert til et minimum under 
pandemien. Butikken hadde en gradvis gjenåpning fra 30. april med to 
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åpningsdager i uka, torsdag og lørdag. Fra 3. juni var butikken åpen onsdag til 
lørdag.  
  
Åpningstider  
Butikken var i starten av året åpen onsdag til fredag kl 11-17 og lørdag kl 11-15. Vi 
startet med å ha åpent 11-14 to dager i uka fra slutten av april. I juni hadde vi åpent 
onsdag til lørdag kl 11 til 14. I juli hadde vi for første gang åpent, men bare to dager 
i uka.   Fra august var butikken åpen onsdag-fredag kl 11-15 og lørdag kl 11-
14. Disse åpningstidene ble videreført ut året.  Det er reduserte åpningstider rundt 
høytidene.   
 
Frivillige medarbeidere  
Butikken drives på dugnad og knapt 30 personer er ved utgangen av året 
regelmessig engasjert i butikkdriften. Hver uke er i overkant av 20 personer til 
stede i butikken. Takk til alle som stiller opp! Det har i løpet av året begynt flere 
nye medarbeidere. Det hjelper godt på, men det er stadig behov for flere frivillige.  
 
Årsmøte  
Årsmøtet for 2019 ble arrangert på butikken 9.6.2020. 22 personer deltok. Det ble 
servert baguetter, kaffe og kaker. Olav Vestbøstad hadde andakt. Det ble 
orientering og samtale om butikkens drift.  
  
Medarbeiderfest  
Vi har i flere år hatt en medarbeiderfest på Rødde før jul. På grunn av 
koronapandemien ble den ikke gjennomført i 2020.  
  
Styret  
På årsmøtet 2019 ble Brit Uglem Blomsø og Per Ivar Dørrum og Knut 
Drønen gjenvalgt som styremedlemmer. Ingjerd Stene og Olav Vestbøstad var ikke 
på valg. Styret består av Olav Vestbøstad (leder), Knut Drønen (nestleder), Brit 
Uglem Blomsø (sekretær), Per Ivar Dørrum og Ingjerd Stene, med Grete Røstum og 
Bjørn Tore Næss som varamedlemmer. Styret hadde sju møter i 2020.  
 
Daglig leder  
Ingjerd Stene og Anna Stormoen delte daglederansvaret fra mars 2019. De fikk 
avløsning fra oktober 2020 da Kjersti Stavran gikk inn i en rolle som midlertidig 
butikkleder. Takk til Ingjerd og Anna for den innsatsen dere har gjort for butikken!   
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Omorganisering av areal i butikken  
Fra juni 2020 har vi leid det tidligere frisørlokalet ved butikken. Det har gitt oss 
bedre arbeidsforhold til å håndtere innkomne varer. Dette arealet brukes 
hovedsakelig til håndtering av klær og til noe lagring av sesongvarer.  
 
Inne i butikken har arealet for møbler blitt redusert og vi har fått to etasjebord for 
utstilling av varer.   
 
Ved årets slutt ble det også satt opp flere klesstativ og tekstilavdelingen fikk større 
plass. Vi er spent på hvordan dette vil slå ut på omsetningen av klær.  
 
Tilgangen på klær er god og i desember 2019 ble det plassert en innsamlingsboks 
utenfor butikken.  
  
Omsetning og overskudd  
Butikkens inntekter var preget av koronapandemien og at vi både har hatt stengt 
og reduserte åpningstider i perioder.  
 
Butikkens salgsinntekter endte i 2020 på kr 1 241 509. I 2019 var de på kr 
1 297 996. Dette er altså en reduksjon på omtrent kr 50 000. Det kan vi være godt 
fornøyde med når vi har hatt stengt store deler av året. 
 
Årsresultatet for butikken ble totalt kr 369 654. Dette er kr 65 520 høyere enn 
fjoråret. Det positive resultatet skyldes at vi fikk et koronatilskudd på kr 204 386.  
 
Overskuddet har vært slik de foregående årene:  
2019: kr 304 134  
2018: kr 167 034   
2017: kr 237 237  
2016: kr 425 954  
2015: kr 500 552   
  
I 2020 var det nedgang i salget av tekstiler og kunst, mens møbler, el-artikler og 
nips hadde en liten økning. Nips er klart største varegruppe fulgt av tekstiler, kunst 
og møbler.  
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Markedsføring  
Butikken har sin egen facebook-side og det blir jevnlig lagt ut bilder der. Butikken 
åpnet egen Instagram-konto i desember. Vi håper at både medarbeidere og 
kunder liker og deler innleggene som blir lagt ut. Selv om butikken har vært på 
Saupstad siden 2012 er det fremdeles slik at det stadig er nye personer som blir 
klar over butikkens eksistens.  
  
Innbrudd  
Det var innbrudd i butikken i februar og april. Det ble derfor montert alarm med 
direkte varsling til vaktselskap. Alarmen ser ut til å virke avskrekkende på tyvene.  
 
Trivsel  
Det oppleves meningsfullt å være med i butikken og trivselen i personalet er god. 
Tilbakemeldingene fra kundene er positive og butikken oppleves som innbydende 
og ryddig.   
  
Kaffekroken  
Kaffekroken har vært stengt under koronapandemien. Vi ser fram til at vi igjen kan 
åpne kaffekroken gjøre butikken til et sosialt samlingssted etter at 
koronapandemien er over.  
  
Takk  
Takk til alle som har bidratt til butikkens drift dette året!  
  
For styret  
Olav Vestbøstad (leder)  
 
 

Årsmelding NLM Gjenbruk Verdal 
 
Butikken holder til i Gamlevegen 7 på̊ Verdal.   
Åpningstidene var torsdag/fredag 11-16 og lørdag 11-14 fra årets begynnelse.  
Butikkleder: Marit Arnesen Veimo startet som butikkleder fra 1. august 2020. 
Sigbjørn Aune samler kasseoppgjør og oversender månedsrapporter til 
regnskapsfører hver måned.  
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Det er ved utgangen av 2020 ca. 40 medarbeidere som bidrar i de mange og ulike 
oppgavene i butikkdrifta.   
  
Økonomi 
Omsetning 2020:    kr 960 402                Nedgang kr 224 602 fra 2019  
Inntekt inkl. tilskudd   kr 1 147 565               kr 1 184 027 omsetning 2019  
Resultat inkl. tilskudd 2020: kr 466 671         Nedgang kr 58 950 fra 2019  
  
Butikkdrifta gjennom året 
Som resultat av vareetterspørselen og arealbruk i butikken bestemte styret i januar 
at vi ikke skal selge møbler, men kun småmøbler. Dette for å gi mer plass til klær 
som har stor økning i salget.  
  
Koronapandemien stengte ned landet fra mars og butikken stengte 13. mars. Vi 
fikk åpnet igjen 29. april med åpningstid onsdag 16-19 og fredag 11-14. Fra juni 
hadde vi åpent torsdag og fredag 11-14, juli åpent hver fredag 11-14. Fra august 
og ut året var åpningstiden torsdag og fredag 11-15. Det ble også gjennomført to 
kveldsåpne onsdager.  
  
5. mars og 12.oktober hadde vi medarbeiderfester. Styret mener disse festene er 
viktige for å vise takknemlighet for alle arbeidstimer som legges ned i 
butikken. På marsfesten hadde vi gruppearbeid på ledersituasjonen ved butikken. 
Gode ideer kom fram og vi var glade for å få på plass butikkleder fra 
1. august. Oktoberfesten hadde vi på Laberget Leirsted.  
  
Det ble gjennomført et sangmøte i regi av LeMis på butikken i februar.  
  
Butikkleder og fire medarbeidere deltok på kurs i Omatt-regi i oktober. Omatt er 
bransjeforening for ideelle gjenbruksaktører.  
  
18. desember ble det bilbytte på butikken. Vi har nå en mer passe varebil til vår 
bruk.  
  
Vi har hatt salg på̊ ulike varegrupper etter behov. Både halv pris og posesalg på 
varegrupper og halv pris på «hele butikken» i forkant av juleutstilling.  
  
Vi bruker Facebook til å legge ut bilder og annen info og fra desember var vi også 
på Instagram.  
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Stor takknemlighet til alle de frivillige som stiller opp slik at vi til og med greide å 
holde litt sommeråpent i juli, i tillegg til god innsats gjennom hele året. Trofast 
oppmøte på dugnader på mandager gir resultat i en fin butikk med omløp på 
varene.  
  
Styret 
Det ble ikke holdt årsmøte i 2020 og styret vedtok å sitte et år ekstra:  
Berit Slåttnes Aune, leder (2019-2020)   
Jon Amundal (teamledergruppen), nestleder 
Andreas Valsø (2019-2020)  
Kari Solberg (2018-2019)  
Alice Tveit Wang, sekretær (2018-2019)   
Laila Barreth Stavran, vara  
  
Det har vært avholdt fire styremøter; 16. januar, 21. april, 19. mai og 7. 
september.  
  
Teamledere har ikke hatt eget møte i 2020. Vi har brukt Messengergruppe til å dele 
ukentlig informasjon, og til kommunikasjon ved behov.  
  
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har et stort arbeid med mange prosjekter 
og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til arbeid i Norge. Pengene 
som vi får være med å samle inn gjennom butikken utgjør livsviktige forskjeller for 
barn, unge og voksne.   
  
2. Tess 2, 16-17  
Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt 
oss en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i 
ord og gjerning! 
   
For styret  
Berit Slåttnes Aune  
styreleder  
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LEIRSTED 
 

Årsmelding Laberget Leirsted 
 

Medlemmer og givertjeneste  
Ved inngangen av 2020 hadde Foreningen Laberget Leirsted 98 medlemmer. Flere 
av medlemmene bidrar med månedlige givertjeneste, og mange har gitt gaver i en 
vanskelig koronatid med nedstenging.  
 
Styret for foreningen  
Bent Ove Hyldmo (leder og sekretær), Tor Oluf Kjølen (nestleder), Anne Berit 
Ljøkjell (styremdlem), Morten Korsvik (styremedlem), Ragnhild Flø Gustad 
(styremedlem), Cathrine Namsvatn (vara) og Sølvi Lorentzen (vara) 
 
Bemanning  
John Arne Marentius Jenssen har fungert som daglig leder i 100% stilling. I tillegg 
er det tre stillinger på kjøkken og hushold. Til sammen 3,5 årsverk. 
Dugnadsinnsatsen er fortsatt viktig for Laberget, men i et år med strengt 
smitteregime har dugnadsengasjementet vært svært begrenset. Vaskegjengen på 
mandager sto på skikkelig i den lille perioden vi kunne ha åpent. Det har ikke vært 
noe dugnad ut over dette.  
 
Driften av Leirstedet  
Det har vært et svært krevende år! Ordrebøkene var fulle ved årets begynnelse og 
vi trodde at dette skulle bli et svært aktivt år for Laberget, men slik ble det som 
kjent ikke. I grove trekk kan man si at vi hadde 4 mnd. med full drift. I denne 
perioden ble det gjennomført Sommerleirer, selskap, pilgrimsovernattinger, Vi 
over 60, mannshelg, leirskole m.m. I perioden med nedstenging er det utført 
restaureringsarbeid på hytta, som nå er på utleiemarkedet airBNB og tilgjengelig 
for misjonsfolk på reise. Vi har mottatt begrenset støtte fra myndighetene i tillegg 
til gaver fra misjonsfolket og andre. Med denne støtten har vi unngått å spise av 
egenkapitalen og kan legge frem et årsregnskap tilnærmet i balanse.  
 
Daglig Leder 
John Arne Jenssen 
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Årsmelding Søvassli Ungdomssenter 
 

Styret 
I 2020 har styret ved Søvassli Ungdomssenter og leirskole hatt følgende 
sammensetning: 
Leder: John Halvard Lidal 
Nestleder: Mariann Espeland 
Styremedlemmer: Freddie Gundersen (til nov 20), Tarjei Løvik (etter nov 20) 
Elisabet Elvrum Iversen og Torbjørn Gjerde 
Varamedlem: Margaret F. Krutvik 
Representant fra NLM Region Midt-Norge, økonomisk rådgiver Morten Ljøkjel, 
teknisk rådgiver Arne Snekvik og leder for vaktmesterteamet Jon Roald Sandvik har 
også vært invitert til styremøter. 
 
Styret har hatt 9 styremøter og har i alt behandlet 34 saker. Noen av styremøtene 
har vært digitale. 
 
Ansatte 
Kari E Tronvoll har vært daglig leder i 100% stilling. Leif Martin Meland har vært 
leirskolelærer i 50% stilling fram til 31.aug. Anne-Marte Spjøtvoll har hatt ansvar 
for leirskoleukene etter det. Britt Bjerknes har 70% stilling som 
renholder/kjøkkenassistent, og Liv Søreng har fast stillingsandel på 20% som 
kjøkkenassistent. Hege Kleffelgård Gjønnes jobbet i 80% stilling som kjøkkenleder 
fram til 30.nov. Kjersti S. B. Tronvoll er ansvarlig for hjemmesida og Facebook. 
Hanne Marit Dyrnes (til 31.aug), Marthe E. Bjeldvik og Else M. Bakk har vært med 
på timebasis på kjøkkenet i helger. De ansatte ble permittert fra 19.mars og fram 
til 15.juni fordi arrangement ble avlyst på grunn av Covid-19pandemien. Daglig 
leder permittert 90%, de andre 100%. 
 
Arrangement 
Det har vært 29 arrangement ved ungdomssenteret i løpet av året. 11 av disse har 
vært arrangement i regi av NLM. Året begynte som ellers, med Bibel- og 
Inspirasjonshelg 11.-12. januar med Rolf Lavik som hadde bibeltimer, sang og 
musikk av Torbjørn og Morten Arve Gjerde. En leirskole, noen konfirmantleirer, 
ungdomslederkurs og NLM-leirer fikk vi arrangert før hele Norge stengte ned på 
grunn av denne pandemien. Det meste av arrangement ble avlyst framover, og 
noen ble utsatt til seinere. 
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Misjonsstevnet 1.mai kunne ikke gjennomføres slik vi er vant til det dette året, men 
noen fra komiteen tok initiativ til å lage et digitalt møte istedenfor. Leder NLM 
Norge, Kåre Johan Lid, sendte oss en andakt innspilt på video. Noen fra komiteen 
var samlet en lørdag i april og spilte inn resten av møtet der. Torbjørn og Morten 
Arve Gjerde deltok med sang, og flere fra komiteen deltok i allsang, åpning og 
kollekttale. Pål Ove Lilleberg stod for opptak og redigering, og det ble lagt ut på 
hjemmesiden/Facebook og folk kunne få med seg møtet der. Det ble oppfordret 
til å gi en gave til Søvassli. En god del fikk med seg møtet, og noen sendte også en 
gave til Søvassli i den forbindelsen. 
 
Årets St.Hansfeiring gikk ut da vi hadde et annet arrangement som vi fikk 
gjennomført hele den uka, og styret så det som en større smitterisiko å ha flere 
grupper her samtidig. 
 
Etter sommerferien var smittetrykket litt mindre, og regionen fikk arrangert Fjelleir 
for voksne, WildCamp og ReGaze, om enn i en litt mindre målestokk enn vi hadde 
sett for oss. Så kom en ny smittebølge utover høsten der de fleste arrangementene 
ble avlyst, mens noen ble arrangert i en begrenset utgave. 
 
Vi fikk gjennomført 6 uker med leirskole, med til sammen 9 skoler fra Trondheim, 
Hemne og Aure. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra skolene på opplegget vårt. 
Trivsel er den største faktoren, men for alle vil det være en uke der de blir utfordret 
til å flytte egne grenser. Dette skaper mestringsfølelse, samhold og gode 
naturopplevelser som de har med seg videre. 
 
Det har vært en konfirmasjon og et familetreff her på Søvassli i 2020. 
 
Førjulstreffet fikk vi gjennomført, innenfor smittevernreglene, med et begrenset 
antall på 40 gjester i tillegg til ansatte og bidragsytere. Fagerlikaran sang, og 
Gjertrud Gangås Gåsvatn og Asbjørn Barlaup deltok med alvor og skjemt om liv og 
tro. Det ble servert god mat og stemningen var om mulig enda bedre enn ellers, 
gjestene var veldig klar for en sosial sammenkomst etter lang tid hver for seg. 
 
Leirstedet hadde 2423 gjestedøgn i 2020, noe som er bortimot halvparten av et 
normalår. 
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Økonomi 
Nå er årsregnskapet fra 2020 ferdig revidert. Tallene viser et underskudd fra driften 
med kr -260 065,- og det skyldes nok først og fremst denne pandemien. Vi har fått 
kompensert en del av denne inntektssvikten gjennom ulike støtteordninger fra 
staten, men dette året har så absolutt tæret på oppsparte midler. Faste utgifter, 
pålagt service/kontroller og nødvendig vedlikehold må gjøres selv om det er lite 
arrangement. Utover det har det bare vært gjort mindre påkostninger. 
Kjølerommet ble pusset opp, i tillegg diverse malerarbeid i gang og trapp utom 
møtesal. De ansatte og vaktmesterteamet har jobbet med dette når det har vært 
lite annet arbeid. 
 
Takk for gaver og dugnadsarbeid 
Styret ønsker å takke alle som bidrar med gaver, stiller på dugnad eller er med og 
ber for arbeidet på Søvassli, dette året har vi trengt det på en spesiell måte. Givere 
kan nå få skattefritak på gaver gitt til Søvassli, ved å melde seg på givertjenesten i 
NLM. 
 
Styret og ansatte på Søvassli ungdomssenter er glad for at stedet blir brukt til 
arrangement som fremmer målsettinga vår, nemlig å gi Jesus videre til nye 
generasjoner. Utenom NLM er Den Norske Kirke og andre kristne organisasjoner 
hovedbrukerne av Søvassli, i tillegg har vi alle skolene som kommer hit på leirskole. 
Vi ønsker å være rause og inkluderende i møte med gjestene, og ber om at Søvassli 
kan «…..spegla Guds himmel av» videre framover også. 
 

Søvassli 08.03.2021 
For styret for Søvassli Ungdomssenter og leirskole 

Kari E Tronvoll, daglig leder 
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RADIO 
 

Årsmelding Budstikka Radio Namdal 
 

I begynnelsen av februar passerte kristenradioen en viktig milepel.   Det var da 30 
år siden vi startet «Godt Nytt» i Namsos.  Den gang kjøpte vi sendetid hos 
«Klompen Nærradio.»  På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronaviruset 
ble det ingen jubileumsfest.  Jubileet ble imidlertid behørig markert i 
radioprogram.     
 

Vi har hatt sendinger alle søndager og kristne høytidsdager gjennom hele 
året.  Margrete Klokkehaug og Olav Johan Mork har vært programledere dette 
året.  Dessverre måtte Øyvind Fonn slutte som programleder på grunn av for stort 
arbeidspress i jobben.  Vi er glad for at Morten Haugseth fra Steinkjer er med som 
programleder.  Han kjører til Stjørdal og lager sine program der sammen med 
Terje Bidtnes.  Ordningen med at programmet «God Søndag» fra P7 
Kristen Riksradio sendes fra kl. 11.00 fungerer stort sett bra.  Dette programmet er 
med og høyner kvaliteten på sendingene søndag formiddag.  Når så mye av 
Gudstjenesteaktiviteten har blitt nedstengt tror vi at radioen er med og dekker et 
behov.  
 

Uten teknikere hadde det ikke blitt noe program.  Vi er takknemlig for at Elias 
Berre, William Fonn og John Einar Myrvold har vært villig til å gjøre denne viktige 
jobben.    
 

Vi vil i denne årsmeldinga rette en takk til Radio Trøndelag ved redaktør 
Johannes Aarmo for godt samarbeide.   
Styret i 2020 har bestått av Åge Brikselli (leder), Øyvind Rott og Jarle Torbjørnsen. 
Olav Johan Mork er redaksjonsleder.  
Takk til de som støtter radioen økonomisk og ved forbønn.  
  
Lauvsnesveien 1805, 22. januar 2021.  
Olav Johan Mork  
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SKOLER 
 

Årsmelding KVT 
 

2020 har gått inn i historien. Mange er nok glad for det. Året har vært utfordrende 
på mange vis, og det har kostet. Ikke minst på det menneskelige planet. Men vi har 
også lært mye, både elever og ansatte. Fra 12. mars har vi øvd oss på å håndtere 
usikkerhet for hvordan morgendagen blir, vi har trent på omstilling, utviklet 
kreativitet løsninger sammen, gjennomgått et digitalt og teknologisk løft, øvd på å 
være tålmodige, lært oss å samhandle på nye måter, spart miljøet for flyreiser, alle 
er drillet i å «mute» mikrofonen og vi har lært oss å sette større pris på de nære 
ting.  
 
Og viktigst av alt, vi har i hele perioden greid å gi elevene undervisning med høy 
kvalitet og god oppfølging av den enkelte. Dette takket være ansatte som har 
strekt seg langt og som har vært på tilbudssida både på gule og røde dager. Uansett 
gleder oss til vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag med ordinær skoledrift og 
større grad av fysisk nærhet.  
  
KVT har i 2020 hatt god søknad og fylkt opp alle ledige plasser. Vi har i dag 
565 elever fordelt på studiespesialisering (380 elever), idrettsfag (45 elever), 
helse- og oppvekstfag (90 elever) og påbygg til generell studiekompetanse (50 
elever). Totalt er det nesten 90 medarbeidere som har sitt daglige virke på skolen.   
 
Vi er nå godt i gang med planlegging av neste skoleår og jobber aktivt med å 
informere 10. klassingene om skoletilbudet vårt. Hvis du kjenner noen som er i 
målgruppa setter vi pris på om du framsnakker oss. På KVT vil elevene møte faglig 
dyktige lærere, et godt elevmiljø og mulighet til å delta på ulike aktiviteter. Hvert 
år har vi en elevaksjon der vi i år samler inn penger til et prosjekt som en av 
eierorganisasjonene driver. «Etter skoletid» er et tilbud der elevene kan få mat 
og sosialt samvær og i kristendomsprosjektet vårt får elevene være med å sette 
opp en forestilling. Dette er noe av det som er med på å gjøre KVT til en annerledes 
skole. Vi er stolt av å være annerledes, og lover å fortsette å være det også videre 
framover.  
  
Eimund Fossum  
Rektor KVT  
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Årsmelding Rødde folkehøgskole 
 
I hundre år har det vært skoledrift på Rødde. Jubileumsåret 2020 ble noe 
annerledes enn planlagt på grunn av koronapandemien. Slik som alle andre skoler 
i landet måtte vi stenge ned 12. mars. Elevene ble nødt til å reise hjem. Resten av 
skoleåret foregikk undervisningen og kontakten med dem på digitale måter. 
Elevene fikk tilbakebetalt mesteparten av oppholdskostnadene for denne 
perioden. Folkehøgskolene ble gitt en delvis kompensasjon fra staten for dette. 
Sommerdrifta ved Rødde ble betraktelig redusert på grunn av pandemien, men 
også her fikk skolen kompensert store deler av inntektsbortfallet med statlige 
midler etter innvilget søknad.  
 
I midten av oktober, like etter høstferien, kom også koronasmitten inn i 
skolemiljøet på Rødde. To elever fikk påvist covid-19. Disse var da allerede blitt satt 
i karantene etter å ha fått milde symptomer. I samråd med kommuneoverlegen 
måtte alle ansatte og elever testes og gå i karantene i 10 dager. Det betydde blant 
annet matservering på internatrommene og digital undervisning i denne perioden. 
Vi er takknemlige for at ingen flere ble smittet med dette utbruddet. Høsten har 
også̊ ellers vært preget av tilpasninger til myndighetenes til enhver tids gjeldende 
smittevernregler. Elever og ansatte har vist stor vilje og evne til fleksibilitet og 
tilpasning i forbindelse med de omstillinger og justeringer som har blitt nødvendig 
å foreta under den pågående koronapandemien.  
 
Formålet med Rødde  
Virksomheten på Rødde skal være forankret i skolens formål som er å utdanne i 
fag og emner, fremme allmenndanning og personlig vekst og skape et fellesskap 
preget av kristne verdier og tro. Vi skal formidle evangeliet om Jesus Kristus, 
utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement samt utvikle elevenes vilje 
og evne til ansvar for medmennesker, skaperverket og til innsats i samfunnet for 
øvrig.  
 
Hver ukedag er det ord for dagen for alle elevene og personalet. Her formidles det 
bibelord, livsvisdom, kristne vitnesbyrd og informasjon fra NLMs arbeid. Ord for 
dagen opplever vi som en viktig og god morgensamling der vi har tro for at 
avgjørende sannheter om Gud og livet blir sådd og vil modnes fram hos den 
enkelte.  
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Kristendomsfaget på Rødde kaller vi for Eksistens. Nytt fra høsten av var at vi 
startet undervisningen omkring etiske spørsmål. Så kommer vi på vårhalvåret til å 
fokusere på eksistensielle spørsmål og den kristne tro. Vi utfordrer til refleksjon og 
peker på svar og veiledning ut fra kristen tro, verdier og livsanskuelse.  
 
På Rødde har vi hver uke torsdagskafé. Innholdet her er sang, andakt og 
bønn/forbønn. Oppmøtet har vært på ca. 20- 30 elever.  
 
I høst har vi hatt ei samtalegruppe som er blitt kalt «Prat om tro». Her har en 
gruppe elever møtt opp og hatt fine og gode samtaler om tro og tvil.  
 
For personalet har det også i 2020 vært bønnesamling på mandager like etter lunsj.  
 
Mange elever er ikke vant med å møte kristen forkynnelse, men vi opplever at de 
likevel er lydhøre, åpne og mottagelige. Vi ønsker å be om at evangeliet skal nå inn 
og få betydning i elevenes liv. Elevene gir ansatte gode tilbakemeldinger på tros- 
og verdiformidlingen, noe som vi tror også har sammenheng med at elevene er 
godt fornøyde med personalets evne til ellers å se dem og bry seg.  
 
Fagtilbud og skoleutvikling  
2020 var andre året vi tilbød halvårskurs. Det gjorde at vi fikk hele 12 ekstra elever 
fra og med januar. Ved avslutningen av skoleåret hadde vi dermed 85 elever. På 
høsten med nytt skoleår var det, ved telledato 1. oktober, 87 elever ved Rødde. En 
av disse avsluttet til jul da han var tatt inn som halvårselev denne høsten. Skolen 
får statsstøtte for inntil 105 elever og har husrom til omtrent like mange. Vi har 
hatt færre elever de tre siste årene enn i perioden fra høsten 2013 og til våren 
2018, da det så å si var full skole hvert år. Vi opplever at markedsføring og 
kvalitetssikring kan være ressurskrevende. Skolen har god kompetanse på dette, 
men for å kunne øke elevtallet framover har vi det siste året blant annet satset 
enda litt mer på bruk av ekstern kompetanse i markedsføringsarbeidet.  
 
For skoleåret 2020/2021 har skolen følgende linjetilbud: Beats Electro, Bratt 
klatring kite stisykkel, Freeride Japan, Freestyle USA, Multisport Bali, Reis Afrika og 
Friluftsliv Kilimanjaro. På grunn av koronapandemien måtte alle linjene i høst 
endre vinterens planer om hovedlinjeturer med utenlandske destinasjoner til 
opplegg og turer kun innenfor Norges grenser. Elevene har vist stor forståelse for 
dette.  
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Skoleåret 2019/2020 hadde vi et spesielt fokus på at Rødde var hundre år. Målet 
for dette arbeidet har vært at ansatte skulle få bedre kjennskap til skolens historie, 
bli mer bevisst på hva Rødde har vært og har betydd, hva den er i dag og hva den 
bør bli framover. Vi drøftet også hva av arven fra Røddes historie som er viktig at 
skolen tar med seg videre inn i framtida og hva vi som skole bør utvikle oss på. 
Gjennom året har det også blitt arbeidet fram ei jubileumsbok. Redaktør og 
hovedforfatter har vært inspektør Synnøve Sandnes Tjora.  
 
Økonomi  
Til tross for lavere elevtall enn budsjettert, nedstegning av skolen i mars-mai og 
redusert sommerdrift, så har skolen klart seg godt økonomisk i 2020. Dette skyldes 
i hovedsak kompensasjonsordninger fra staten, sparte personalkostnader og langt 
lavere strømpris enn budsjettert.  
 
Personalet  
Lærer på linja Friluftsliv Kilimanjaro Marianne Sundsvalen og sosiallærer Marianne 
Berg Slettahjell sa begge opp sine stillinger etter ett års permisjon. Sissel Nervik 
Fløttum fikk etter dette 20 % fast stilling som sosiallærer.  
 
Robert Aaring ble fra og med august ansatt i et årsvikariat som lærer hovedsakelig 
tilknyttet ski-linjene. Monika Jerzak ble i august ansatt som tilkallingsvikar på 
kjøkkenet.  
 
Det er god stabilitet og kontinuitet i personalet. Det legges ned en meget stor og 
god innsats fra de ansatte og elevstipendiatene ved Rødde. Dette fortjener de en 
stor takk for!  
 
Møte med misjonsfolk og Røddevenner  
På grunn av koronapandemien fikk vi mulighet til å ha kun ett besøk til 
misjonsforeninger i 2020. Vi har savnet å møte flere av Røddevennene, men vi 
opplever at misjonsfolket likevel har støttet godt opp med medmenneskelige 
omtanke, forbønn og pengegaver til skolen i denne perioden. Dette er vi svært 
takknemlige for.  
 
Tidlig på året hadde skolen en plan om å arrangere 100-årsjubileumsfest den 7. 
november, men måtte avlyse denne på grunn av pandemien. Nå satser vi på at 
arrangementet kan avholdes 13. november 2021. Gjennom Rødde folkehøgskole 
sine hundre år har det vært avgjørende at så mange hele veien har sett hvilken 
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viktig betydning skolen har hatt for stadig nye ungdommer. Derfor ønsker vi 
fortsatt å holde vedlike og utvikle det gode og sterke forholdet til de mange 
støttespillerne i regionen vår. Vi kjenner på at det er viktig at mange kan stå 
sammen for å holde Rødde i hevd som en god kristen folkehøgskole også i åra 
framover. En skole som vil formidle evangeliet om Jesus Kristus og legge til rette 
for et godt miljø med læring og personlig modning der dette får betydning for livet 
til mange ungdommer.  
 
Rødde, 2. mars 2021  

Styret for Rødde Folkehøgskole 
 
Bertil Halsen   Oddrun Gangås Brønstad  Jens Kristian Hunnestad 
- leder -     - nestleder -     - styremedlem -  
 
Ingrid Gangås Opedal     Eva Aarbogen Elvrum   Anders Hoås 
- styremedlem -    - styremedlem -     - 1. varamedlem - 
 
Marie Brøvig Schunemann  Sara Ofstad Andersen   Kåre Rein 
- ansattes representant -  - elevenes representant -  - rektor -  
 

 

Årsmelding Val barne- og ungdomsskole 
 
Det tredje året med grunnskole på Val er godt i gang. Vi starta i august med 24 
elever, som er 8 flere enn i fjor. Vi har også fått flere nye ansatte, noe som vi synes 
er veldig stas! Det er kjekt å være med i utviklingen av grunnskolen. På grunnskolen 
er det mye som skjer. Vi fyller dagene med lesing, skriving, fjøs, gode venner, 
fotball, lærelyst, engasjement, uteskole, undring og samarbeid, samtaler om liv og 
tro, for å nevne noe.   
 
Hver morgen har vi en fin samlingsstund der vi har tatt opp ulike tema, hatt ord for 
dagen og sunget sanger sammen. En av fordelene med en liten skole, er at vi blir 
godt kjent med elevene og elevene blir godt kjente både med oss og hverandre.   
  
Søknaden til skolen  
Skolen er avhengig av elever som søker seg hit. Skoleåret 2021/22 har vi 24 elever.  
1.klasse: 8 elever, 2.klasse: 4 elever, 3.klasse: 6 elever, 4.klasse: 3 elever, 5.klasse 
3 elever  
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Skoleåret 2020/21 hadde vi 16 elever.  
1.klasse: 4 elever, 2.klasse: 6 elever, 3.klasse: 3 elever, 4.klasse: 3 elever  
  
Skoledrift   
Vi er en fådelt skole, så elevene går en del sammen på tvers av trinn.1. og 2. trinn 
går sammen med deling i norsk, matematikk og engelsk. 3.-5. trinn går sammen i 
noen fag, og deler seg i noen fag der 5. trinn går alene. I høst startet vi med fem-
dagers skole, i stedet for 4-dagers som vi hadde de to første årene. Så langt er vi 
veldig fornøyd med endringen. Elevene på skolen er en god blanding av barn av 
Val-ansatte, og barn fra området rundt.  
 
Vi tilbyr SFO fem ettermiddager i uka. Elevene liker seg godt på SFO, der de fyller 
tiden med frilek, kunst- og kulturaktiviteter, mat og fysisk aktivitet. Vi ser et godt 
samhold blant elevene, både i SFO og på skolen.   
  
Vi har holdt til i de gamle skolelokalene på Borgen, som ligger på tunet på Val. 
Skolebygget har fungert bra i to år, men nå gleder vi oss veldig til å flytte inn i nye 
skolelokaler, forhåpentligvis i løpet av september. Der får vi god plass til lek og 
læring! Vi har tro på at skolen videre kan få ha stor betydning for Val og for bygdene 
rundt.  
  
Grethe Stople Mjølhus, avdelingsleder Val grunnskole   
 
 

Årsmelding Val videregående skole 
 
Den videregående skolen tilbyr utdanningsprogram for naturbruk, med 
programområde for akvakultur, heste- og dyrefag og landbruk- og gartnernæring. 
Elevene kan også få studiekompetanse. Sist skoleår var det 145 elever ved 
skoleslutt, mens det er ca 145 elever i inneværende skoleår. De fleste elevene bor 
i internatet.    
 
Det er ca 65 fast ansatte ved skolen. I tillegg er det seks ansatte i Val FoU AS, som 
er heleid av skolen. Ved utgangen av 2020 bestod styret av Øystein Bliksås (leder), 
Helge Hamre (nestleder), Sissel Gustad, Jakob Blom og Solfrid Berre. Johannes 
Sandstad var første vara, mens Sigrid Tjønnøy og Ingebret Bø represen-
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terte de ansatte og Stine Lundring var elevrepresentant. Vi er takknemlige for et 
svært stabilt styre gjennom mange år!     
  
Fra 2020 kommer vi nok, som de fleste andre, til særlig å huske Covid-19 og 
konsekvensene med nedstengt skole og senere diverse tilpasninger for å holde 
skolen mest mulig åpen og smitten under mest mulig kontroll. Det var godt at vi 
hadde fått bygd på matsalbygget til elevene kom tilbake fra nedstengningen. Det 
gav oss også betydelig bedre forhold for håndvask, noe som er et sentralt tiltak 
mot smittespredning.   
 
Det neste byggeprosjektet var nytt grunnskolebygg. Skolens eiendomsavdeling 
står bak arbeidet og gjør også det meste av tømrerarbeidet. Dette ferdigstilles 
høsten 2021. Det ble også etablert et nytt boligfelt i samme området som 
grunnskolen. Det er viktig at det er tilgjengelige tomter og boliger til ansatte som 
flytter til området. Det er et hus som er ferdig og flere andre er under arbeid.   
  
I det kristne arbeidet på fritiden har vi det siste året opplevd at vi har hatt mindre 
oppslutning enn tidligere fra elevene. Men kristendomsfaget, daglige andakter og 
andre ting i skoletiden får alle med seg. Dette er kanskje det vesentligste for de 
fleste elevene. Vi sår, og vi ber Gud om vekst. Betydningen av ansatte som lever 
med Gud og har omsorg for de rundt seg kan aldri overvurderes.    
 
Vi er takknemlige for kontakten med eierregionen vår. Vi ser frem til å kunne 
arrangere leirer igjen på skolen, de bruker å være populære. Ytre Namdal 
misjonsforsamling har tyngden av medlemmene sine fra skolen og de fleste 
møtene sine her. Dette er et arbeid som også er viktig for skolen.   
  
Til sist takker vi for omsorg og forbønn. Be gjerne om vekkelse og velsignelse over 
skolen og at vi må få de ansatte og elevene som det er behov for.    
  
Kjartan Åsebø, rektor Val skoler    
  
 


