Referat årsmøte i NLM Region øst
22. april 2017 i Brukshuset, Hamar
Sak 1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling og saksliste
Leder av regionstyret, Britt Vittersø, spurte om det var kommentarer til
innkalling og saksliste.
Ingen kommentar.
Det ble også opplyst om at det var 143 utsendinger tilstede.
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
b. Valg av dirigenter
Rune Andersson og Morten Pettersen ble foreslått som dirigenter.
Ingen kommentarer.
Vedtak:
Rune Andersson og Morten Pettersen ble valgt til dirigenter.
c. Valg av referenter
Frode Granerud og Rune Espevik ble foreslått som referenter.
Ingen kommentarer.
Vedtak:
Frode Granerud og Rune Espevik ble valgt til referenter.
d. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Asbjørn Kvalbein og Ingjerd Olimb Andersson ble foreslått til å underskrive
protokollen
Ingen kommentarer.
Vedtak:
Asbjørn Kvalbein og Ingjerd Olimb Andersson ble valgt til å underskrive protokollen.
e. Regionstyreleder foreslo at regionleder, ung.leder og administrasjonsleder
får tale- og forslagsrett på årsmøtet.
Vedtak:
Regionleder, ung.leder og administrasjonsleder får tale- og forslagsrett på årsmøtet.
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Sak 2. Årsmelding m/økonomirapport fra regionstyret
Britt Vittersø presenterte årsmeldingen og vektla følgende:
- Strategiarbeid
- Antall misjonærer fra regionen nådde målsettingen med 10 nye
misjonærenheter.
- 23 fellesskap nedlagt, 11 opprettet. Det er 330 fellesskap i regionen.
- Skolearbeid – skolesatsing
- Hurdal Verk folkehøgskole – stabil drift, vel 100 elever
- Hans Nielsen Hauge videregående skole – i vekst, ca. 140
- Kvitsund Gymnas – ca. 180 elever
- Elvebyen Ungdomskole – arbeider for oppstart
- Personalsituasjon
- Engasjert medarbeiderflokk i mange ulike oppgaver og tjenester
- Antall ansatte 33
- Årsverk 21
- Skifte i arbeiderflokken
▪ Sluttet – 7 stk
▪ Nye – 7 stk
- Frivillige medarbeidere
- Ca. 80 frivillige forkynnere
- Ca. 300 frivillige leirledere i 2016
- Ca. 90 styremedlemmer i ulike institusjoner
- Ca. 500-550 frivillige i gjenbruksbutikkene
- Møte og arrangementer
- Årsmøte 2016 med misjonærinnvielse
- Medarbeiderfest
- 5 områdemøter
- Forkynnersamling for frivillige forkynnere
- 4 områdebaserte samlinger for frivillige forkynnere
- 3 heldagssamlinger for ansatte
- Regionstyre
- Presenterer medlemmene
- Regionstyret behandlet 77 saker
Asbjørn Stige presenterte økonomirapporten.
- Oppsummering
- Inntekt: litt mer enn året før
- Utgifter: litt mer enn året før
- Regionbidraget litt mindre enn året før
- Se øvrig økonomirapport.
- Takker for alle som ga og alle som fortsatt vil gi!
Kommentarer til årsmeldingen:
- Kari Helene Haugen: Takker for en flott årsmelding. En kommentar til
programmet VEKST. VEKST er et flott arbeid som går over to år. Oppfordrer
sterkt at fellesskapene melder seg på VEKST.
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Vedtak:
Årsmeldingen ble godkjent.

Sak 3. Årsmelding fra Barne- og ungdomsrådet
Christian Gusland presenterte årsmeldingen og vektla følgende:
- Takk
- Stor region! Det er alle frivillige rundt om i hele regionene som gjør det
mulig å drive dette arbeidet.
- Leir
- Viktig del i arbeidet. Det betyr mye og folk har følelser knyttet til leir
- Leirarbeidet har gått opp. Besteforeldre Barnebarn-leirene (BBB) har hatt
en særlig vekst
- Ung:Disippel
- Våren 2016 ble hele løpet gjennomført for første gang. Gir en solid
undervisning til konfirmanter og ledertrening.
- Lagene rundt om i regionen
- 104 barn- og ungdomslag. Noen er lagt ned, og noen har startet opp. Noen
har stabilt arbeid og noen har vekst.
Kommentarer til årsmeldingen:
- Liv Marit Pettersen: Takk for jobben BUR har gjort! Støtter at leirarbeidet er
viktig arbeid. Ung:Disippel er også et viktig arbeid!
- Ewa Moldekleiv: Takk til BUR. Lurer på om leirarbeidet går i pluss, for da må
prisene på leirene ned. Reklamerer for BBB-leir på Solåsen Ungdomssenter.
Takker for Ung:Disippel med ledertrening og konfirmantarbeid.
- Kjetil Bergmann: Hjertelig takk til årsmeldingen fra BUR. La spesielt merke til
Ung:Disippel sitt arbeid, og synes det er viktig. Synes det er sterkt at unge får
vokse opp i tro og kjenne til Kristus, men er bekymret for de som ikke får det.
Viktig å gi barn og ungdom et trygt grunnlag i møte med moderne kultur. Minner
om de tre trosartiklene og anbefaler at de skal undervises mer inn mot barn og
ungdom.
- Reidun Guldhaug: Leir er viktig arbeid, men det trenger alltid ledere. Oppmuntrer
årsmøtet til å melde seg til å bli med som ledere på leir. Oppmuntrer også
årsmøtet til å «anmelde» andre ledere. Det er ikke alltid lett å få flere ledere.
Vedtak:
Årsmeldingen ble godkjent.

Sak 4. Valg
a. Valg til regionstyret
Leder i valgnemnda presenterte kandidatene.
Det ble åpnet for benkeforslag.
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Det skulle velges tre medlemmer på fast plass for to år og to varamedlemmer for ett år.
Valgnemnda foreslo at de tre som fikk flest stemmer, ble innvalgt som faste medlemmer,
og de neste som varamedlemmer, nummerert etter stemmetall. Årsmøtet sluttet seg til
denne fremgangsmåten.
Det ble åpnet for kommentarer til alle tre valgene samlet.
Innlegg fra forsamlingen:
- Jan Magnus Lillebø: Foreslo (Anonymisert i etterkant grunnet sensitivt
misjonsarbeid) på 27 år. Det er en fin liste med folk, men det er en gammel liste.
Har bred erfaring med Nyttårsfestivalen, startet Ung:Disippel og andre verv. Han
er en ung, dyktig og erfaren mann. Han kjenner også til store deler av regionen og
mange ungdommer kjenner (Anonymisert).
- Liv Marit Pettersen: Opplever det slik at NLM ønsker at jenter og kvinner skal
være med som ledere og i styrer. Jenter må ofte heies fram. Det er ei jente som
står på valg til BUR og oppmuntrer til å stemme inn jenter. Og takk til Britt
Vittersø som forbilde som regionstyreleder.
- David Semb: Foreslår Gjermund Nordhus til valgnemnda. Han har stor
kontaktflate og er en dyktig mann.
- Jan Magnus Lillebø: Anbefaler Janet Seierstad, Gjermund Nordhus, Vibeke
Aasrum og David Semb.
Benkeforslag til regionstyret:
- Jan Magnus F. Lillebø foreslo (Anonymisert).
Valget gav følgende resultat:
1. (Anonymisert) (121)
2. Janet Seierstad (109)
3. Kay Granli (78)
4. Gerd Solbakken (64)
6. Tjøstolf Vittersø (40)
7. Martin Ruud (10)
Følgende ble valgt inn i regionstyret for to år:
1. (Anonymisert)
2. Janet Seierstad
3. Kay Granli
Følgende varamedlemmer ble valgt for ett år:
1. vara: Gerd Solbakken
2. vara: Tjøstolf Vittersø
b. Valg av Barne- og ungdomsråd
Leder i valgnemnda presenterte kandidatene.
Det ble åpnet for benkeforslag.
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Det skulle velges to medlemmer på fast plass for to år, og tre varamedlemmer for ett år.
Valgnemnda foreslo at de to 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.
Benkeforslag til barne- og ungdomsrådet:
- Ingen forslag
Valget gav følgende resultat:
1. Vibeke Omland Aasrum (111)
2. David Semb (69)
3. Håkon Rydland (44)
4. Jonatan Wallace Faraasen (25)
5. Erlend Olafsrud (19)
6. Jonathan Kolberg Moe (9)
Følgende ble valgt for to år:
1. Vibeke Omland Aasrum
2. David Semb
Følgende ble valgt som varamedlemmer for ett år:
1. vara: Håkon Rydland
2. vara: Jonatan Wallace Faraasen
3. vara: Erlend Olafsrud
c. Valg av valgnemnd
Leder i valgnemnda presenterte kandidatene.
Det ble åpnet for benkeforslag.
Det skulle velges tre medlemmer på fast plass for to år og to varamedlemmer for ett år.
Valgnemnda foreslo at de tre som fikk flest stemmer, ble innvalgt som faste medlemmer,
og de neste to som varamedlemmer, nummerert etter stemmetall. Årsmøtet sluttet seg
til denne fremgangsmåten.
Benkeforslag til valgnemnda:
- Jan Magnus F. Lillebø foreslo Gjermund Nordhus.
Valget gav følgende resultat:
1. Gjermund Nordhus (123)
2. Martin Aamodt (85)
3. Bjørn Moldekleiv (66)
4. Ole Johannes Egeland (59)
5. Fred Inge Barbøl (56)
6. Harald Anders Smaadahl (28)
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Følgende ble innvalgt i valgnemnda for to år:
1. Gjermund Nordhus
2. Martin Aamodt
3. Bjørn Moldekleiv
Følgende varamedlemmer ble valgt for ett år:
1. vara: Ole Johannes Egeland
2. vara: Fred Inge Barbøl

Sak 5. Mål og strategi for Region øst 2017-2021
Ernst Jan Halsne presenterte forslaget og vektla følgende:
- Strategien handler mer om personlig engasjement, enn det handler om
bygninger.
- Innledning: Tjeneste i frihet
- 4 hovedpunkter
- Fellesskapsutvikling
- Relasjonsfokusert hverdagsmisjon
- Lederutvikling
- Identitetsbygging og samhandling
- Fokus på visjonen: «Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i
alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus.»
- Lang visjon, men innholdsrik. Den kan prekes over.
- Det å ha et fokusert liv som baseres på Bibelen, er et liv som gjelder både
på talerstolen og i nærhet og relasjon til mennesker.
- Bibelen utfordrer enkeltkristne til å tåle litt mer ubehag for Jesus. Det
innebærer å være i relasjoner med mennesker og samtale om tro og liv.
- Ærlig kristenliv i møte med andre mennesker.
- Opplever at denne visjonen utfordrer oss til å tenke om det krever noe
mer av oss enn bare å ha hilst på naboene våre over gjerdet.
- Vi ønsker fra regionstyret å fokusere på denne strategien som handler om våre
egne liv.
Momenter fra samtalen:
- Sven Arne Lundeby: Dette er ikke en handlingsplan, den er med hensikt laget
kortfattet. Konkrete tiltak er ikke tenkt inn i denne planen.
- Øystein Olimb: Brenner for VEKST. Hvis årsmøtet ønsker å se vekst i
forsamlingene, anbefales det at medlemmer i fellesskapene blir med på VEKST.
- Frode Granerud: Takker for en god strategiplan, blant de beste han har sett. Det
er en litt lang visjon å lære utenat. Oppmuntrer til å lære den utenat. Det kan bli
mange gode prekener over den visjonen. Tenk på visjonen når fellesskapene skal
planlegge sitt arbeid. Hvordan kan denne visjonen bli håndterlig på vårt sted?
- Ingjerd Anderson: Takker for ungdomsarbeidet i regionen, betyr mye for
ungdommene. Oppmuntrer til å starte Life-gruppe eller smågrupper som snakker
om tro og liv.
- Odd Åge Ågedal: Ønsker å sette fokus på Herrens høytider, blant annet påske og
pinse. I Bibelen kalles disse høytidene for Herrens høytider.
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Monica Egeland: Fokus på våre nye landsmenn. Misjonærbarn, vært misjonær, og
nå er hun misjonær i nabolaget. Hvordan kan vi møte våre nye landsmenn?
Anbefaler også Kvinnenettverket. Ble invitert på Id-feiring og fikk møte de fleste
asylsøkerne i Spydeberg og Østfold for øvrig. Det er spennende å spørre Jesus hva
han vil at «jeg» skal gjøre for han, men tør vi det?
Jan Magnus Lillebø: To punkt. Lederutvikling – Vil råde alle fellesskap til å snakke
med NLM Ung og høre hva de har å si. Vil også snakke om Ung:Disippel. Savner
ungdommer fra Vestfold. Det kommer ungdommer fra Drammen og Tretten, som
setter stor pris på å møte kristne brødre og søstre og be sammen. Andre punkt:
Åpne hjem. Fellesskap 17 utfordret deltakerne på hvordan de møter sine
bekjente som ikke er troende. Eksempel på hva man kan gjøre, er å invitere folk
hjem til middag. Utfordrer på å se de folkene som er rundt oss. Vil også belyse
Young Life sitt arbeid. Der er det mange engasjerte mennesker, og nå skal tre
stykk flytte ned til Fredrikstad.
Morten Stensland: Takk for visjonen og synes den er utrolig fin. Den er ikke bare
målsettende, men det er ingen kristne som ikke kommer under den. Er med i
Young Life og Misjonssalen, og fokuset er disippelgjøring. Disippelgjøring er
sentralt og synes det er bra at det er med i visjonen. Medvandring har også fått
mer plass, og tror det er viktig. Misjonsbefalingen utfordrer på å disippelgjøre de
som er kristne og møte de som ikke er kristne.
Håkon Rydland: Har vært i Etiopia og forteller at Mekane Jesus-kirken har en
visjon om å møte 30 millioner mennesker. Det er litt av en visjon! Fått møte en fra
Eritrea som bestemoren hadde møtt i Gjenbruksbutikken på Hamar.
(Anonymisert): Mye god erfaring med ungdommer som har vært med på
Ung:Disippel. Ungdommer er blitt glad i Jesus, og da skjer det noe i hjertet. Young
Life driver også et veldig bra arbeid. YL i Norge var blant de første som drev YL
blant muslimer. Oppmuntrer også til å bli med på lederutviklingsarbeidet.
Jon Georg Fiske: Lære kultur i kristne miljø. Send ungdommene til Ung:Disippel
hvor ungdommene kan lære krysningen mellom kristen- og samfunnskultur. Vi
trenger også hjelp til lederrekrutering. Forkynnerutvikling: Høsten 2016 startet
Fjellhaug Ressurs, hvor studentene ved FiH kan få muligheten til å forkynne i
fellesskapene i regionen. Vil oppmuntre til at unge i regionen får muligheten til å
utvikle seg som forkynner.
Kåre Solberg: Tema som nylig ble tatt opp i Vestfold var «hvordan kan vi
forkynne evangeliet i vår tid», som ligner regionens visjon. Vi skal ikke
profesjonalisere det å formidle evangeliet. Det handler om integritet og ha med
seg at Jesus døde for alle, det er kanskje derfor vi også har «Verden for Kristus».
De fleste har en vanlig jobb, og vi skal speile evangeliet.
Gete Mjølhus: Flyttet fra enebolig til leilighet, som ligger mer sentralt. Naboer fra
15 forskjellige nasjoner. Oppmuntrer årsmøtet til å be Gud vise hver enkelt
hvorfor en bor der en bor. Ba årsmøtet synge siste verset på «Dine løfter er
mange».
Solveig Bleka Ommedal: Bor i Lillehammer og var på Fellesskap 17. Der utfordret
Karl Johan Kjøde på hvilket språk man bruker i kristne sammenhenger og i møte
med mennesker som ikke er troende. Fra kristent akademisk språk til noe som
forstås av alle.
Else Randi Vittersø: Sittet i BUR i tre år. Takker for strategiplanen. Den er bra og
utfordrende. En må huske på de ressursene vi har. Om det er få deltakere i et lag,
så kan man ta med seg de fem på leir. En annen ting er at i en handlingsplan, må
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man ha fokus på det å skape nettverk. Bygg nettverk og bruk de ressursene vi
har. Vil oppmuntre – og siterer Kari Helene Haugen: «Har du ikke frimodighet, så
gå uten.»
Kjetil Bergmann: Hverdagsmisjon. Ludvig Hope sa for over 100 år siden at man til
enhver tid må være i kontakt med den kulturen som man lever i.
Jonatan Faraasen: Vil oppmuntre årsmøtet til frimodighet. Inspirerer med
historie fra misjonstur til Etiopia. Kast ikke fra dere frimodigheten.
Liv Marit Pettersen: Minner om at mange av de besøkende på årets årsmøte er
trofaste mennesker som har reist på kretsmøter og årsmøter i mange år. Synes
visjonen er fin, og synes det er bra at det står mennesker. Vi er alle mennesker, i
alle kategorier. NLM er i en gullalder hvor vi har mange ungdommer som har et
sterkt Jesusfokus. Inviterer alle kvinner i alle aldre til å bli med på
Kvinnenettverket. Takker Ernst Jan Halse for innledningen til samtalen. Han sa at
vi blir utfordret på ærlige kristenliv, Liv Marit utfordrer til ærlig liv.

Vedtak:
Forslaget til «Mål og strategi for Region øst 2017-2021» ble godkjent.

Sak 6. Endring i regionens lover
Ernst Jan Halsne presenterte endringsforslagene.
Regionstyret foreslår:
- Antall medlemmer i regionstyret valgt av årsmøtet reduseres fra syv til fem
medlemmer (§ 5.1).
- Pga. endringer i institusjonene endres § 6.9 for å skape samsvar mellom lovene
og realitetene.
- Noen språklige endringer.
Momenter fra samtalen:
- Else Marie Opsahl: Det har kanskje ikke noe å si at det reduseres til 5
medlemmer, men de kan ikke være ansatt.
- Frode Granerud: Det er helt greit å redusere antall medlemmer i regionstyret.
Utfordrer valgnemnda til å tenke enda mer på variasjon av kandidater, med tanke
på kjønn, alder og geografi.
- Kristin Ljøkjel Hansen: Har tenkt mye på kjønn, alder og geografi. Det er litt
utfordrende når man kommer lengre ned på listen, og da er det utfordrende når
man skal utelukke ansatte som har 10-20 prosent stilling.
- Arne Solberg: Støtter forlaget til Else Marie Opsahl, men ber om at forslaget blir
sendt til administrasjonen i regionen. Stiller spørsmålet om Region øst kanskje er
litt i overkant stor, og spør om årsmøtet kanskje må utfordre regionen og
Hovedstyret på å se litt mer på organiseringen av regionen.
- Else Marie Opsahl: Forslag til tilføyelse i §5.1: De 5 valgte medlemmene bør
fortrinnsvis ikke være ansatt i NLM.
- Frode Granerud: Replikk til forslag til vedtak fra Else Marie Opsahl. Kan dette
forslaget behandles? Jfr. lovene §11: Endringer i lovverket må komme til
regionstyret til behandling 3 måneder før årsmøtet.
- Ernst Jan Halsne: Det er vanlig praksis at når en paragraf først er foreslått endret,
kan det komme inn endringer i samme paragraf på årsmøtet.
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Arvid Gusland: Støtter Graneruds tolkning av lovene. Foreslår at forslaget fra
Opsahl oversendes til regionstyret.
Dirigent Rune Andersson: Det riktige blir at forslaget fra Opsahl oversendes til
regionstyret.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner regionstyrets forslag til endringer i regionens lover §§ 5.1 og 6.9.
Endring i § 5.1 får første gang konsekvens for valget på årsmøtet i 2018.
Årsmøtet godkjenner også de nødvendige, språklige justeringer i lovene i samsvar med
fremlagte forslag til nye lover.
Vedtakene ble gjort med nødvendig flertall.
Følgende forslag til lovendring oversendes til regionstyret:
Forslag til tilføyelse i §5.1: De 5 valgte medlemmene bør fortrinnsvis ikke være ansatt i
NLM.

Hilsener
Knut Espeland hilste fra Hovedstyret og la vekt på følgende:
- Det sentrale i vårt arbeid er å bringe ut forsoningens budskap, og vårt felles
motto vil alltid være «Verden for Kristus».
- Deler noen minner fra tjenesten som misjonær. Sterkt minne om en nasjonal som
fikk se at Jesu blod var i vårt sted.
- Inviterer til Generalforsamlingen sommeren 2018 på Oslofjord Convention
Center.
- NLM har et stort internasjonalt arbeid, og over 50% av økonomien går til
misjonsarbeid ute.
- Minner om muslimarbeid, Mekane Jesus-kirken i Etiopia, Kina og Nord-Afrika.
- Arbeidet i Nord-Afrika har fått en god start og gode samarbeidspartnere.
- Mange misjonærer forlenger tiden ute, og NLM har også kontakt med mange nye
utreisende.
- I Norge ser en noe vekst i fellesskapene.
- NLM er interessert i å komme i kontakt med unge og gamle som vil starte nye
fellesskap.
- Vi opplever også mange nye landsmenn som kommer til oss, og Janet Seierstad er
ansatt som tverrkulturell arbeider.
- Det er også et større behov for sjelesorg, og NLM har startet et nettverk for
sjelesorg. NLM har også tre ansatte som jobber med sjelesorg.
- Vi har fremdeles mange barnehager, og mange barn får høre fra Guds ord hver
uke.
- I 2016 ble økonomien en større utfordring enn det man budsjetterte med i 2015.
HS takker for stor økonomisk støtte fra misjonsfolket.
- NLM ønsker å fokusere på Bibelens autoritet og vil fremdeles arbeide for at
mennesker skal bygge livene sine på troen på den oppstandne Jesus Kristus.
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Trude Andersen og Tore Marthinsen hilste fra Ormseter Mottaksdrift AS og la vekt på
følgende:
- To mottak, ett på Hamar og et på Hurdal.
- Det er flere titalls millioner som er på flukt i verden, hvor 250 er på NLM sine
mottak. Ca. 50 av disse er barn.
- De dere ser på nyhetene fra båter og bomberegn, det er de vi har på mottakene.
- Mennesker:
- Sabora og kona som flyktet fra Syria for 1½ år siden.
- Golara som går i 3. klasse. Hun har lært seg norsk, går nå i vanlig klasse og
har gått på ski for første gang.
- Diakonalt arbeid:
- … medfølelse, omsorg og kjærlighet i praktisk gjerning.
- Medarbeidere på mottakene skal møte asylsøkere med evangeliet, og det
oppdraget har de fra regionen.

Takk
Ernst Jan Halsne og Sven Arne Lundeby takket følgende personer:
- Takker dirigenter og referenter.
- Takker medlemmer av regionstyret og BUR som går ut.
- Takker Trond Bjørsvik for en livslang tjeneste i NLM.

Referenter:
Frode Granerud
Rune Espevik

Referatet godkjent:

_____________________________________________
Dato
Ingjerd Olimb Andersson

_____________________________________________
Dato
Asbjørn Kvalbein
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