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Referat årsmøte i NLM region øst  
5. mai 2018, på Fjellhaug, Oslo 
 
 
 

Sak 1. Konstituering 
 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Leder av regionstyret Kay Granli spurte om det var kommentarer til innkalling og saksliste. 
Ingen kommentarer. Det ble opplyst om at det var 124 utsendinger tilstede. Det ble 
spørsmål om ledermøte kunne få talerett under årsmøte. 

 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

b. Valg av dirigenter 
Sølvi Olimb og Torleif Belck-Olsen ble foreslått som dirigenter. Ingen kommentarer. 

 
Vedtak:  
Sølvi Olimb og Torleif Belck-Olsen ble valgt til dirigenter.  
 

c. Valg av referenter 
Veslemøy Furuseth og Janet Seierstad ble foreslått som referenter. Ingen kommentarer. 
 
Vedtak: 
Veslemøy Furuseth og Janet Seierstad ble valgt som referenter.  
 

d. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Dagfinn Solheim og Grete Tryggestad ble foreslått til å underskrive protokollen. Ingen 
kommentarer. 

 
Vedtak:  
Dagfinn Solheim og Grete Tryggestad ble valgt til å underskrive protokollen.  
 

e. Regionstyreleder foreslå at regionleder, ungleder og administrasjonsleder får tale- 
og forslagsrett på årsmøte. Ingen innvendinger. 
 

Vedtak:  
Regionleder, ungleder og administrasjonsleder får tale- og forslagsrett på årsmøte. 
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Sak 2. Årsmelding og regnskapsrapport fra regionstyret 
 
Regionleder Ernst Jan Halsne presenterte årsmeldingen og vektla følgende:  
 
- Hovedfokuset for arbeidet kommer fra regionens visjon av å være et «inkluderende og 
disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om 
Jesus». 
- Noen ting som er sentrale i arbeidet vårt: 
Først, hvor viktig det er å ha et medarbeiderfelleskap som står sammen. Takk til de som har 
sluttet siden siste årsmøte. Og et varmt velkommen til de nye medarbeiderne. Noe av det 
fineste jeg får være med på, er å sitte i samtale/intervju når folk søker stillinger – det 
personlige engasjement, vitnesbyrd og kallet de bærer med seg. Vi har ulike kall som 
ansatte, men likevel felles kall. Vi skal alle være med å forkynne og vitne om Jesus som 
Frelser.  
 
- Utskiftninger i medarbeiderfelleskapet: 
Disse har sluttet: 

• Inger Elise Kjøndal Ekström des 2017 
• Rune Espevik des 2017 
• Karl Erik Granberg des 2017 
• Duvald Noreng Lund juni 2017 
• Jenny Stige juli 2017 
• André Solberg mai 2018 
• Kristian Siljuholtet jan 2018 
• Simeon Ottosen mars 2018 
• Rannveig A. Plementas jan 2018 

 
Nytilsatte: 

• Andreas Furnes   Follokirken 

• Natasha Møstad Galland  Leirkonsulent 

• Håkon Rydland   Ettåring Hamar 

• Martha Salmelid   Vikar, barne- og familiearbeid Misjonssalen 

• Arild Strøm    Sang- og musikkarbeider Misjonssalen 

• Martine Heier    Festivalsjef 

• Gjermund Nordhus   Utviklingsleder regionskontoret 

 
- Vekst har også vært viktig i arbeidet vårt. Vekst er et verktøy for å styrke og utvikle lokale 
fellesskap og hjelpe å finne retning og form på deres lokale misjonsarbeid. Sju lokale 
fellesskap fullførte et toårlig løp med Vekst. Fra høsten startes opp et nytt løp. En utfordring, 
skulle ikke deres fellesskap være med for å utruste og finne retningen framover for deres 
fellesskap? 
 
- Områdemøtene er viktige møtepunkter. I 2017 gjennomførte vi seks slike områdemøter på 
Frogner, Hamar, Ski, Stikle, Gimle og Sandefjord. Regionen tar gjerne imot henvendelser for 
flere slike møter i året som kommer. 
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- Området Region øst omfatter 46-47% av den norske befolkningen. Variasjonen i 
misjonsarbeidet er stor og ressursene er begrenset. Vi skulle ønske at vi kunne imøtekomme 
alle henvendelser, men dessverre får vi det ikke til. Samtidig minner vi hverandre om alt det 
byggende og optimistiske arbeidet som skjer – fellesskap som vokser, unge mennesker som 
melder seg til tjeneste, og noen som opplever bønnesvar og vitner om Guds gjerninger i 
deres liv. 
 
- Kort eksempel fra Ål i Hallingdal der regionleder var tilstede sammen med Åse Karlsen. 
 
- Regionstyret ønsker å være et fellesskap som støtter, oppmuntrer og sender kristne 
mennesker ut i byer og bygder som levende vitner om Jesus! Og som samler mennesker 
rundt seg og deler sin kristne tro og overbevisning og planter nye fellesskap og støtter de 
som allerede finnes. Som bringer kristen tro og tanke til nye generasjoner.   
 
 
Administrasjonsleder Asbjørn Stige presenterte regnskapsrapporten. 
 
- Inntektene er mindre enn året før. 
- Utgiftene større enn året før og dermed er regionbidrag til hovedkassen mindre enn året 
før. 
 
Hovedposter sammenlignet med året før: 
 

 2017 2016 

Inntekter 23 159 078 23 695 501 

Utgifter 13 735 877 13 615 650  

Driftsresultat 9 423 201 10 079 851  

Finansposter 15 653 15 653  

Regionbidrag (driftsresultat + finansposter) 9 438 855 10 095 504 

Bidrag fra Gjenbruk 10 302 980  9 854 214 

Regionbidrag inkl. bidrag fra Gjenbruk 19 741 835 19 949 718 

  
- Første år at bidrag fra Gjenbruk var større enn bidrag fra regionen.  
- Utgiftene (lønn, varekostnader og andre driftskostnader) økte med 120 227,-. 
- Gaveinntektene. Ordinære viste litt nedgang. Faste givere-gavene økte med 398 524,-. 
Enkeltgaver ble en nedgang på 665 788,-. Julemesseinntektene viste nedgang på litt over 
100 000,-. Minnegavene viste litt nedgang. Utsyn oppgang og Andre gaver viste en nedgang. 
Sum gaveinntekter totalt har gått ned med ca. en halv million.  
- Testamentariske gaver i 2017 var 12 million, som var betydelig mer enn året før, men er 
ikke en del av regionens regnskap. 
- Takk til hver enkelt som har bidratt i misjon i vår region. 
 
Kommentarer til årsmeldingen: 
- Ingen kommentarer til årsmelding og regnskapsrapport.  
 
Vedtak:  
Årsmeldingen ble godkjent. 



 4 

Sak 3. Årsmelding fra barne- og ungdomsrådet (BUR) 
 
Leder i BUR David Semb presenterte årsmeldingen og vektla følgende: 
- Statistikk. Kontakt med mange lag. Nedgang i antall lag med 2 %.  
- Ledertrening i Ung:Disippel hadde stor aktivitet med bra kvalitet for trinnene 
Ung:Konfirmant, Ung:Etterfølger og Ung:Leder. Det legges mye energi og godt arbeid i 
Ung:Disippel, spesielt undervisningen og samtalene med ungdommene vil jeg trekke frem 
som verdifullt og gjennomarbeidet. Med deltakertall på ti konfirmanter, fem etterfølgere og 
12 unge ledere var det kapasitet for en del flere deltakere. Det samme gjelder for i år.  
Det er plass til flere ledere også. 
 

- Leir. Tendensen er også ned. Gikk ned ca 8%. Arbeidet er stort med totalt 32 leirer og 1105 

deltakere. Det er utfordrende å rekruttere nye inn i leirgrupper. Lederrekruttering er også 

vanskelig. Vi har stort behov for alminnelige mennesker inn i leirgruppene ved de ulike 

leirstedene i regionen. Meld interesse til regionkontoret. 

 

- Ansattsituasjon. Ved årsskiftet hadde regionens ungarbeid 10,25 stillinger besatt av totalt 
21 ansatte. Det tilsvarer 48,9% av totalt antall årsverk i regionen. 

 
- BUR hadde seks møter og behandlet 28 saker. Arbeidet i BUR har hatt fokusering på 
strategiarbeidet, leir og festivalarbeidet samt ansattressurser og fordeling av disse. 
  
Kommentarer til årsmeldingen: 
- Liv Marit Pettersen. Takk for rapporten, som var både god og fyldig. Spennende å høre og 
se engasjement. Jeg har lyst å takke dere alle som har vært med i ledelsen. Ung-disippel 
betyr mye.  
Det trengs vanlige voksne som kan være sammen i arbeidet. Jeg hører takknemlighet for at 
jeg fremdeles er med i arbeidet. Vi må bare si til hverandre at vi må våge å være med de 
yngre. Og til slutt ønsker vi å utfordre flere som kan flytte tilbake til hjemstedet sitt og gjøre 
en forskjell der.   
- Hilde Lund. Etterlyser helt alminnelige voksne mennesker til å være med som ledere på leir. 
Men dersom noen er usikre på hvor og hvordan man kan melde sin interesse, foreslår jeg 
helt praktisk å legge lister for hvert leirsted helt bakerst i lokalet, hvor du kan skrive deg på. 
- Arnfinn Gillebo. Flott å være tilbake fra 60-tallet. Lederutvikling og lederrekruttering er en 
utfordring som vi står overfor. Be Herren sende ut arbeidere. Takk til leirstedene og de som 
leder og holder på med leirarbeidet. Det lokale barnelagsarbeidet rekrutterer mange 
leirdeltagere, og er en viktig del av arbeidet. Viktig at vi oppmuntrer og utfordrer flere til å 
komme tilbake og være med i det lokale arbeid.  
 
Vedtak:  
Årsmeldingen ble godkjent. 
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Sak 4. Valg 
 

a. Valg til regionstyret 
 
Leder i valgnemnda Øystein Olimb presenterte kandidatene og takket de som var med i 
komitéen i år.  
 
Det ble åpnet for benkeforslag. De skal ha blitt spurt i forkant og gitt samtykke. Det kom ikke 
benkeforslag. 
 
Det skulle velges to medlemmer på fast plass for to år og to varamedlemmer for ett år. 
Dirigentene foreslo at de to som fikk flest stemmer, ble innvalgt som faste medlemmer, og 
de neste som varamedlemmer, nummerert etter stemmetall. Årsmøtet sluttet seg til denne 
fremgangsmåten. 
 
Innlegg fra forsamlingen: 
- Kåre Sanna. Glad for at Tore Vågen har sagt seg villig. Han har bred erfaring fra Kenya og 
Etiopia. Han er lett å spørre for å komme til mindre møter og formidler på en god måte. Jeg 
er overbevisst at han kan være en god ressurs i regionstyret. 
 
 
Valget gav følgende resultat: 
1. Tore Vågen (66) 
2. Anita Berget (65) 
3. Ingunn Holm (56) 
4. Bjarte Øygard (32) 
5. Tjøstolf Andreas Vittersø (23) 
 
Følgende ble valgt inn i regionstyret for to år: 
1. Tore Vågen 
2. Anita Berget 
 
Følgende varamedlemmer ble valgt for ett år: 
1. Ingunn Holm 
2. Bjarte Øygard 
 

b. Valg av Barne- og ungdomsråd 
 
Leder i valgnemnda presenterte kandidatene. Det ble åpnet for benkeforslag. Ingen 
benkeforslag. Det skulle velges tre medlemmer på fast plass for to år, og tre varamedlemmer 
for ett år. 
 
Dirigenten foreslo at de tre som fikk flest stemmer, ble innvalgt som faste medlemmer for to 
år, og de neste som varamedlemmer, nummerert etter stemmetall. Årsmøtet sluttet seg til 
denne fremgangsmåten. 
 
Innlegg fra forsamlingen: 



 6 

- JH (anonymisert) ville løfte fram Basim Gullord Ali og Sigrid Meling. 
- John Petter Stangeland ville fremme Sigrid Meling. 
- Ole Kristian Sameien ville løfte fram Håkon Rydland og Jonatan Faraasen. La oss stemme 
slik at vi får representasjon fra hele regionen. 
- Christian Gusland ville løfte fram Ørjan Wadseth Sonesen som har et engasjement som går 
mye bredere enn bare NLM. Har ikke vært en del av NLM og stiller gode spørsmål og 
kommer med gode forslag.  
 
- Ingen nye kandidater ble fremmet ved benkeforslag. 
 
Valget gav følgende resultat: 
1. Sigrid Meling (116) 
2. Basim Gullord Ali (72) 
3. Ørjan Wadseth Sonesen (64) 
4. Håkon Rydland (48) 
5. Erlend Olafsrud (28) 
6. Helene Andersson (23) 
7. Jonatan Faraasen (22) 
 
Følgende ble valgt for to år: 
1. Sigrid Meling 
2. Basim Gullord Ali 
3. Ørjan Wadseth Sonesen 
 
Følgende ble valgt som varamedlemmer for ett år: 
1. Håkon Rydland 
2. Erlend Olafsrud 
3. Helene Andersson 
 

c. Valg av valgnemnd 
 
Leder i valgnemnda presenterte kandidatene til valgnemnd. 
 
Det ble åpnet for benkeforslag. Ingen benkeforslag. 
 
Det skulle velges fire medlemmer på fast plass for to år, ett medlem på fast plass for ett år 
(suppleringsvalg), og to varamedlemmer for ett år. 
 
Dirigentene foreslo at de fire som fikk flest stemmer, ble innvalgt som faste medlemmer for 
to år, den som deretter fikk flest stemmer, ble innvalgt som fast medlem for ett år, og de 
neste to som varamedlemmer, nummerert etter stemmetall. Årsmøtet sluttet seg til denne 
fremgangsmåten. Det var ikke nok kandidater til å fylle 1. og 2. vara for ett år. 
 
Innlegg fra forsamlingen: 
- Liv Marit Pettersen. Det er ikke en eneste dame. Kanskje vi damer er vanskelig å spørre og 
har vanskelig for å takke ja? Kunne vi høre fra leder i valgnemnda om arbeidet de har gjort 
for å få kvinnelige kandidater? 
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- Svar fra leder av valgnemnda, Øystein Olimb, var at flere kvinner har blitt spurt og at mange 
kandidater har blitt spurt. Vanskelig å få folk til å tørre å stå som kandidat til valg.  
- Vibeke Omland. Jeg ser at yngste kandidat er 45 år. Jeg kunne også ønske at det var flere 
yngre som stilte til valg. 
- Arne Solberg. Har sittet i valgkomiteen en stund og det er ingen av oss som har ønsket å 
holde kvinner tilbake. Vi har ringt og ringt. Det er oppmuntrende at vi har fått nok 
kandidater til BUR. Om dere har navn på flere som er villig til å stille opp, så kom med navn, 
for vi fant dem ikke – både kvinner og yngre. 
- Grete Ramsli. Det må strykes et navn for at det skal bli suppleringsvalg.  
 
Ingen nye kandidater ble fremmet via benkeforslag. 
 
Valget gav følgende resultat: 
1. Rune Andersson (115) 
2. Tormod Gaustad (113) 
3. Johan Edvard Hvarnes (91) 
4. Cato Slettmoen (88) 
5. Fred Inge Barbøl (75) 
 
Følgende ble innvalgt i valgnemnda for to år: 
1. Rune Andersson 
2. Tormod Gaustad 
3. Johan Edvard Hvarnes 
4. Cato Slettmoen 
 
Følgende ble innvalgt i valgnemnda for ett år: 
1. Fred Inge Barbøl 
 
Følgende varamedlemmer ble valgt for ett år: 
1. varamedlem – ingen kandidat 
2. varamedlem – ingen kandidat 
 

d. Valg av representanter til rådsmøtet 
 
Leder i valgnemnda presenterte kandidatene. Det skulle velges åtte representanter på fast 
plass for tre år, og i tillegg vararepresentanter for tre år.  
 
Dirigentene foreslo at de åtte som fikk flest stemmer, ble innvalgt som faste medlemmer, og 
de neste som varamedlemmer, nummerert etter stemmetall. Årsmøtet sluttet seg til denne 
fremgangsmåten. 
 
Fra Kay Granli ble det levert skriftlig benkeforslag på regionleder som kandidat. 
 
Innlegg fra forsamlingen: 
- Frode Granerud: Hva hvis regionstyret konstituerer seg med en kvinnelig styreleder? I og 
med at rådsmøtet skal bestå av menn? 
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- Arne Solberg. Valgnemnda ble enige om å ikke foreslå leder i regionen, fordi de har i praksis 
kunnet delta med talerett og ikke stemmerett allerede. Valgnemnda ble ikke enige når det 
gjaldt regionstyreleder. Bakgrunnen for at lederen i regionen ikke ble foreslått, var at vi vil 
velge navn heller enn verv, og vi vet ikke hvor mange år Ernst Jan vil være regionleder. 
- Jon George Fiske. Vi unge lurer på hva rådsmøtet er og hva det er vi stemmer på.  
Regionleder ga kort svar at rådsmøtet velges for en periode på tre år. De kalles inn av HS på 
høsten før GF-året. Rådsmøtet er et organ som gir HS råd i forkant av generalforsamlingen. 
Er øverste autoritet når det gjelder hyrdeansvar. 
 
Eventuelt nye kandidater fremmet via benkeforslag: 
- Det ble fremmet forslag om at regionleder skulle være kandidat til rådsmøtet. 
- Øystein Fagermoen. Ønsker at det skal stemmes om vi skal ha regionleder med, i og med at 
det var et benkeforslag.  
- Ole Kristian Sameien. Spørsmål til valgnemnda. Er det slik at det ikke er aktuelt å stille 
ansatte som kandidater til rådsmøtet? Hvordan er retningslinjene?  
- Svar fra Valgkomitéleder at det har vært en praksis i flere år at vi har ikke spurt ansatte. 
- Frode Granerud. Jeg lurer på praksisen om å velge verv og ikke personer til rådsmøtet. Jeg 
foreslår et prinsippvalg om hvorvidt vi skal ha verv på kandidatlista til rådsmøtet. 
- Jan Magnus Lillebø presiserte ordlyden. 
- Forslag fra Asbjørn Kvalbein at navnet Kay Granli skulle stå på stemmeseddel.  
 
Skal det tillates navn på verv som kandidater til rådsmøtet. 
 
Det stemmes. Flertallet imot.  
 
Vedtak:  
Det skal ikke tillates navn på verv som kandidater til rådsmøtet. 
 
- Forslag fra Asbjørn Stige at regionleder Ernst Jan skulle stå på stemmeseddel. Ble avvist av 
dirigenten da forslaget kom for sent. 
 
Valget gav følgende resultat: 
1. Martin Gulbrandsen (101) 
2. Tor Johansen (95) 
3. Hans Jakob Saxe Moldekleiv (92) 
4. Ole Johannes Egeland d.e. (73) 
5. Anders Smaadahl (72) 
6. Kay Granli (69) 
7. Jonatan Faraasen (68) 
8. Hans Georg Skuggedal (66) 
9. Martin Seierstad (64) 
10. Knut Lid (61) 
11. Magne Rydland (55) 
12. Jørgen Solbakk (52) 
13. Ole Harald Monsen (44) 
14. Øystein Langerud (43) 
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Følgende ble valgt som representanter til rådsmøtet for tre år: 
1. Martin Gulbrandsen  
2. Tor Johansen  
3. Hans Jakob Saxe Moldekleiv  
4. Ole Johannes Egeland d.e. 
5. Anders Smaadahl  
6. Kay Granli  
7. Jonatan Faraasen  
8. Hans Georg Skuggedal  
 
Følgende vararepresentanter ble valgt for tre år: 
1. Martin Seierstad  
2. Knut Lid  
3. Magne Rydland  
4. Jørgen Solbakk 
5. Ole Harald Monsen  
6. Øystein Langerud  
 
 

Hilsen 
 
Håvard Måseide hilste fra NLMs hovedstyre og la vekt på følgende:  
- En hilsen fra Hebreerbrevet 13,8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.  
- Vi i kristne kretser må være obs på dette. Argumentet om at det ikke går an å tro på Jesus 
fordi vi lever i 2018, går ut på dato neste år. Vi kan ikke arbeide og gjøre det nå i dag slik som 
vi gjorde det på 80-tallet. Vi forandrer oss, samfunnet forandrer seg og til og med NLM 
forandrer seg. Likevel, forandres ikke Guds Ord. Misjonsbefalingen er den samme. Jesus sier, 
«Og se, jeg er med dere.» For å oppleve dette må vi gå. Vi vet at i 2018 er det ikke frelse i 
noe annet enn i Jesu navn. Hvordan kan vi være med fram mot 2030 og drive 
misjonsarbeidet mest mulig etter viljen til han som vil at alle skal bli frelst? 
- Sommerens GF, geografisk i Region øst, legger et ansvar på oss. Meld dere gjerne som 
frivillige og ledere til Gjermund Nordhus etter årsmøtet.  
- Det er godt å være frivillig i Region øst. Lykke til videre med alt arbeidet. 
 
 

Sak 5. Oversendelsesforslag – regionens lover 
 
Regionleder Ernst Jan Halsne presenterte forslaget. 
 
I forbindelse med endring av regionens lover på årsmøtet 2017 ble det fremmet forslag om 
at «de 5 valgte medlemmene bør fortrinnsvis ikke være ansatt i NLM». Saken ble ikke 
realitetsbehandlet i årsmøtet, men oversendt til regionstyret for utredning. Regionstyret 
drøftet også saken i regionstyremøte 18.01.2018, og har gjort følgende vedtak:  
Regionstyret foreslår overfor årsmøtet 2018 å gjøre følgende tillegg i regionens lover i §5.1: 
«De 5 medlemmene som velges av årsmøtet, kan ikke være ansatte direkte under 
regionstyret.»  
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Regionstyret har altså valgt å foreslå en litt annen formulering enn det som ble lagt frem av 
forslagsstilleren. 
Det er viktig for regionstyret å understreke at forslaget ikke omfatter ansatte i egne, 
juridiske virksomheter som skoler, barnehager og lignende selskaper i NLM, hvor de ansatte 
er underlagt et annet styre enn regionstyret. 
-Tellekorps: John Magnus Lillebø, Gjermund Nordhus, Sven Arne Lundeby og Morten 
Pettersen meldte seg frivillig som tellekorps da valgkomiteen var opptatt med telling.  
Momenter fra samtalen: Ingen. 
 
Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner følgende tillegg i regionens lover i §5.1: «De 5 medlemmene som 
velges av årsmøtet, kan ikke være ansatte direkte under regionstyret.» Det ble 109 av 124 
stemmer for forslaget. Valgnemnda var ute og telte stemmer og fikk dermed ikke stemme. 
 
 

Sak 6. Samtale om regionens arbeid 
 
Panelsamtale ledet av JH (anonymisert). 
 
Innledning ved Jostein: 
- Det skjer mye spennende og variert arbeid i regionen. Skoler, butikker, barnehager, 
bedehus bringer sine særtrekk inn i vår organisasjon. 
- Hvordan hjelper våre institusjoner oss til å nå ut til de ufrelste? 
- Vi ser fremover, mennesker er i bevegelse. Er vårt behov i dag det samme som det var før? 
Trenger vi leirsteder, barnehager og skoler og andre institusjoner i det fremtidige arbeidet? 
Er de plassert rett rent geografisk sett? Har vi institusjoner for institusjonens skyld?  
 
Medvirkende i panelsamtalen:  

David Semb – administrasjonsleder Sagene Frivilligsentral 
John Petter Stangeland – rektor Hurdal Verk folkehøgskole  
Berit Suther – daglig leder Våk barnehage 

                     
Momenter fra panelsamtale: 
 
- Jostein. Alle grener bidrar inn i arbeidet i regionen. Spørsmål: Hvordan hjelper 
institusjoner oss å nå ut til de ufrelste? Er de institusjoner der vi trenger dem?  
- John Petter: Hurdal ligger der det ligger i skogen. En misjonsstasjon med mottoet: «Til 
kjernen.» Vi er med å dyktiggjøre for livet. Hvert år kommer 110 elever dit, kanskje 20-30 er 
kristne. Stor overgang å komme fra russetid til vår skole, utfordringer for eksempel med 
alkohol. Eksempel fra dagen før. 
- Berit: Mange barn får med seg noe hjem, hører om Jesus i barnehagen. Selv om familiene 
ikke har stor kjennskap til Bibelen, tar ungene med seg noe hjem. 
- David: Sagene frivilligsentral er en diakonal institusjon med åtte årsverk av frivillige i 
tjeneste. Motto: En bedre hverdag for de som kommer i kontakt med oss. Vi ønsker å nå 
mennesker for Jesus og berøre deres liv. Ønsker å sende folk ut til trengende i bydelen. 
Ønsker å skape en nysgjerrighet blant de de møter.  
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- Jostein: Hvorfor er det viktig at vi i Region øst driver slikt arbeid? 
- John Petter: Vi kan få forkynne evangeliet hver dag med ungdommer som ikke er vant til å 
forholde seg til voksne på en slik måte.  
- Berit: Viktig at barnehagene er en del av misjonsarbeidet. Det er ikke like mange kristne 
barnehager som drives i dag sammenlignet med noen år tilbake. Hos oss er det litt over 50 
unger som får med seg Guds Ord og kristent innhold i livet som de tar videre med seg hjem. 
Kristent barnearbeid konkurrerer mye med idrett og annen aktivitet rettet mot barn, mens 
barnehagene er i en særstilling. Stor kontaktflate. 
- David siterte fra strategien. Sagene Frivilligsentral er en arena som kan skape de 
møteplassene.  
 
- Jostein: hvordan kan vi som misjonsfolk bidra inn mot deres arbeid i institusjonene? 
- John Petter: Hvis dere kan huske på oss i forbønn, så betyr det utrolig mye for arbeidet. 
- Berit: Bønn for barnehagene er viktig. Besøk av ansatte er velkommen. Dersom noen har 
tid og mulighet til å være med frivillig, så er det alltids behov for hender og fang. Barne- og 
ungdomsarbeider og barnehagelærer er flotte yrker, så vær med på å oppmuntre de unge til 
å velge slike yrker. 
- David: Vi også ønsker forbønn. Vi har plass for alle som kunne tenke seg å være frivillige. 
Alle er velkommen til å bidra som frivillige eller besøkende. Kom med et engasjement. 
 
- Jostein: Hva kan dere som institusjoner bidra med overfor misjonsfolket? 
- David: Vi kan bidra med et videre syn på menneskene rundt oss. Vi har mennesker med 
mange bakgrunner innom oss. Bidra med videre misjonssyn her i byen. 
John Petter: Vi lever tett på ungdomskulturen og dermed kan vi hjelpe å sette ord på 
hvordan ungdomskulturen er i dag. Og så kan vi bidra med å oppmuntre til videre arbeid i 
NLM. 
 
- Jostein: Mye engasjement og tanker fra våre institusjoner. La oss tenke misjonalt. Hva er 
det i vår kultur som vi skal legge igjen når vi ser fremover.  
 
Momenter fra samtale i plenum: 
- Ole Kristian Hetlesæther: Inspirerende å høre panelet. Hvordan nå mennesker i dag? 
Gjenbruksbutikkene er en enorm misjonsmulighet i dag. Åse Karlsen er et godt eksempel på 
noen som bruker tid til samtale. I Sandefjord ser vi at barnearbeid er mulig gjennom 
gjenbrukskontakt. Hvor er mennesker i dag, og hvordan når vi dem? Hvordan få unge 
mennesker inn i forsamlingsarbeid? Radio: Mange muligheter i radioarbeidet. Tenker på 
skolene våre. 
- Helge Knutsen: Kona og jeg fikk være med som volontører i Kina. Ikke glem arbeidet i Kina. 
Det er nødvendig som før å sende og motivere til misjon i Kina. Vi har så stort kontaktnett. 
- Jon Georg Fiske. Ung:Disippel. Fantastisk engasjement som legges ned i arbeidet. Har sendt 
ut 20 ledere fra vårt kurs, og samtlige ønsker å engasjere seg og arbeide i misjonen. Men vi 
trenger at folk hjelper oss med rekruttering. Send konfirmantene dere kjenner på 
Ung:Konfirmant. Ønsker å snakke med de som kan tenke seg å være ambassadører for 
Ung:Disippel og som vil få ekstra informasjon fra oss. 
- Torleif Belck-Olsen: Vi tilhører en veldig egoistisk generasjon og har det bra i vårt 
fellesskap. Vi må prioritere barn og ungdommer som vokser opp i dag og som ikke kjenner 
Jesus og som aldri har hørt evangeliet. 
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- Ørjan Sonesen: NLM er veldig god på NLM-ere, men det er ufattelig mange som ikke aner 
hva NLM er. Bra at NLM engasjerer seg i Young Life. Misjonssalen skal i eksamenstiden åpnes 
opp som lesesal, for å vise studentene på den andre siden av gata at vi finnes. 
- Christian Gusland: Støtter Jon Georg Fiske og Ung:Disippel. Glad for at jeg var konfirmant i 
Dnk, og støtter Ung:Disppel som supplement. Jeg var blant fire kristne av 50 medelever som 
ble konfirmert. Engasjer dere i det lokale konfirmantarbeidet. Kjempestor misjonsmark. 
Konfirmantene kommer uansett, så det er bare å møte opp i kirka, og være en kristen 
person.  
- Solfrid Holm Bredvei: Er vi bare kristne på bedehuset og møter, eller tør vi å fortelle andre 
om Jesus? Jeg skulle ønske at vi våknet opp og brukte hver anledning. Vi skal være 
medmennesker. Det er bare de som fisker som får fisk. Hvordan er vi når det er hverdag?  
- Ole Kristian Sameien. Glimt fra forrige søndag i Hamar hvor vi hadde dåp av en åtte år 
gammel jente. Fadderen hennes er muslimsk konvertitt fra en unådd folkegruppe. Hvordan 
kan vi nå nye? Opplever at mange er veldig åpne dersom vi våger å ta steget, og åpne opp og 
invitere dem inn. For eksempel på språk-kafé. 
- Janet Seierstad: Takk for disippelgjørende arbeidet gjort av Ung:Disippel, samt 
mentoropplegget som er i gang i regionen. Det bærer god frukt. Vi trenger mange åpne hus, 
slik at folk kan se hvordan det er å leve med Jesus. 
- Jon Georg Fiske: Diakoni er et fint ord, men noe vi kanskje snakker litt lite om. Diakoni har 
egen verdi – du skal elske din neste. Punktum. Ikke som et misjonsobjekt. Vi har så mange 
arenaer, men hvis vi bare tenker at vi skal elske vår neste. Vi må ha en diakonal 
institusjonstankegang.  
 
 

Takk 
 
Regionleder Ernst Jan Halsne takket Steinar Gulbrandsen som daglig leder på Solbukta og 
hans tjeneste der siden januar 1978, hele førti års tjeneste.  
- Steinar. Mange flotte år på Solbukta. Det er møtet med den enkelte som har betydd mye 
gjennom årene.  
- Gjermund Nordhus ble ønsket velkommen som Utviklingsleder i Region øst.  
 
Kay Granli takket for årsmøtet og de som bidro til et fint årsmøte.  
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