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OPPMUNTRING
Det er altfor 
lenge siden jeg 
har vært i Trøn-
delag! Et besøk 
i Leksvik ble en 
god fornyelse. 

Vennene inviterte til bibel-
helg, og vi ble enige om følgende 
temaer: «Gode og onde, før og nå, 
rundt oss og i oss. Hvordan tenke 
og tale rett om synd?» «Kristent 
samfunnsansvar». «Når Jesus drar 
båten i land. Bibelens lære om det 
å dø». «Mist ikke motet! Er det vår 
skyld om vi ikke lykkes?» 

Vi var rundt 40 på møtene, og 
flere aldersgrupper var represen-
tert. Med koronaavstand ble det 
temmelig fullt i forsamlingshuset. 
Vertskapet mitt, Sølvi og Gunnar 
Sørli, fortalte at her var folk både 
fra Rissa, Vanvikan, Stadsbygd og 
Åfjord.  Takk for inspirasjonen!

ASBJØRN KVALBEIN

BARNELAG TAKLER SMITTEVERN 
Flere av regionens barnelag er i full aktivitet – til tross for korona.  
Håndsprit ved inngangen og god avstand mellom stolene er to av 
smittevernreglene som følges, forteller tre barnelagsledere.

L E S  M E R  S I D E  4 6

FOTO: ÅSHILD SØRHUS
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«Vi er nå så få og har blitt så 
gamle at vi ikke lenger makter å 
ha foreningsmøter. Vi blir nødt til å 
legge ned foreningen». 

Betydd mye. Jeg hører smerten 
når en leder i en forening ringer 
og forteller dette. Fellesskapet i 
foreningen har betydd så uendelig 
mye. Vitnesbyrdene, samtalene 
om hverdagsliv og gudsliv, bønne-
stundene, glimt fra misjonsarbei-
det, kaffestunden – alt har vært 
berikende. Men, foreningen fikk 
ikke nye medlemmer. Alderssnittet 
steg for hvert år. En etter en ble 
tatt avsides. Døde. De få som er 
igjen ser seg ikke lenger i stand til 
å ha foreningsmøter. 

Det smerter å legge ned.   

Smerte og sorg. Liavoll barne-
hage på Fannrem legges ned 1. 
august 2021 – etter 43 års drift. 
Utbyggingsplanene falt plutselig i 
grus. Barnehagen kan ikke drives 
videre slik den er i dag. Mange av 

oss kjenner på smerte og sorg. 
Vi mister noe som har betydd og 
fortsatt betyr så uendelig mye for 

mange. Ansatte mister en trygg 
og god arbeidsplass. Et godt bar-
nehagetilbud med utvidet kristen 
formålsparagraf blir borte. 

Det er viktig at vi gir rom for og 
setter ord på det vi tenker og føler 
når noe legges ned. Smerten må 
ikke forties eller fortrenges. Sorg 
og smerte forteller oss at det vi 
mister er noe som har betydd mye 
for oss. 

Takknemlighet. Vi kan velge 
å dvele ved tapet. Vi kan også 
velge å ta med oss et annet fokus 
videre: Takknemlighet for det vi 
fikk være med på, bidra med eller 
ta i mot den tiden foreningen var 
der, eller barnehagen var i drift. 
Vi vil bære med oss tapet, men vi 
vil også bære med oss gleden og 
takken. 

Ikke forgjeves. Det er ikke 
nederlag at noe legges ned. Leder 
i styret for Liavoll sier i intervjuet 
på side 44 at «alt har sin tid». Bar-
nehagen har betydd mye for man-
ge i over 40 år. Noen foreninger 
fikk en levetid på over 100 år. Tenk 
hvor mange som ble rikt velsignet 
gjennom alle disse årene. Arbeidet 
var ikke forgjeves. 

Når noe legges ned

JOHANNES SELSTØ
regionleder

INNSPILL

GOD JUL
Regionstyret og de 
ansatte i Midt-Norge 
ønsker alle lesere en 
meningsfull adventstid 
og en fredfull julehøytid.

6740 613 

7 147 500

6 558 487 6 546 125

6 365 119

Regnskap 2020 Budsjett 2020 2019 2018 2017

Gaver NLM Midt-Norge pr 31. oktober

STOPPES IKKE AV KORONA
Guds rike stoppes ikke av korona! Misjonsfolket 
stoppes heller ikke av korona, selv om viruset har 
forandret mye av hvordan vi samles og arbeider. 
Giverviljen og trofastheten er stor, ja, kanskje 
større enn før? Vi vil at Guds rike skal vokse, og vi 
vet det også koster penger, derfor gir vi!

Ved utgangen av oktober var det gitt vel 6,7 
millioner til NLM Midt-Norge. Dette er 182 000 
høyere enn på samme tid i fjor. Flere har under 
koronatiden inngått avtale om fast givertjeneste 
slik at gavene trekkes automatisk fra bankkon-
toen, uavhengig av om en kan delta på møter 
eller ikke. For mange er dette en god hjelp til 
en ordnet givertjeneste. Mer enn halvparten av 
gavene så langt i år er gitt via fast givertjeneste. 

Gavene fra misjonsfellesskapene ligger sju 
prosent under fjoråret, men utgjør fortsatt en av 
de viktigste bærebjelkene i økonomien vår.

Vi gleder oss over at gjenbruksbutikkene er 
i gang igjen etter krevende måneder. Gjenbruks-
butikkene har fått noe kompensasjon fra staten 
i forbindelse med inntektsbortfall under korona. 

Et lurt tips: Har du ennå ikke nådd årets 
maksbeløp på kr 50 000 for gaver som gir skat-
tefradrag?  Da kan du ved å gi en ekstra gave til 
NLM, både få glede i hjertet og mindre skatt.

Hjertelig takk for innsatsen din i 2020, i form 
av forbønn, gaver, praktisk arbeid, deltagelse på 
arrangement og andre måter. Vi vil møte 2021 
med tillit til Jesus og med visshet om at arbeidet 
for ham ikke er forgjeves! 

IRENE SANDBERG SÆTHER

«Smerten må ikke 
forties eller for-
trenges. Sorg og 

smerte forteller oss 
at det vi mister er 

noe som har betydd 
mye for oss.»

Regionkonferansen 2021 blir på Rødde 
folkehøgskole 11.–13. juni. Tema: Nåde. 

«Tenk hvor mange 
som ble rikt velsig-

net gjennom alle 
disse årene. 

Arbeidet var ikke 
forgjeves.»
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LYTTENDE, OMSORGSFULL, TRYGG OG VENNLIG
Høsten 1972 gikk Johannes 
Selstø inn portene på Fjellhaug, 
og allerede da meldte tanken 
seg om en livslang tjeneste 
for NLM. Misjonærkallet var 
tent, og da han giftet seg med 
Klara, født Myraunet, som delte 
misjonærkallet, var løpet lagt. 
TEKST HANS EDVARD THYVE

Det siste halvannet året har Johannes Selstø 
vært regionleder i Midt-Norge, og nå når hans 
tid i lønnet tjeneste i NLM nærmer seg slutten 
beskriver dagens regionansatte han slik: lyt-
tende, omsorgsfull, trygg og vennlig. 

I 1981 reiste Klara og Johannes til Kenya 
og fikk en variert tjeneste sammen.  – Vi job-
bet som et team og kompletterte hverandre 
godt, forteller Johannes. Tilbake i Norge gikk 
Klara over i det ordinære arbeidslivet, men 
fortsatte engasjementet som frivillig.  – Hun 
har vært en god støtte og forbeder for meg i 
den tjenesten jeg har stått i, sier Selstø. 

GODE MINNER. 48 år etter han begynte reisen 
på Fjellhaug, ser Johannes tilbake på et ar-
beidsliv som har handlet om alt fra undervis-
ning, menighetsbygging og feltledelse i Kenya, 
til kretsledelse, forsamlingsarbeid og arbeids-
veiledning i Norge. Et arbeid som har gitt ham 

mange gode minner. Og det som har betydd 
svært mye for regionlederen, er alle møtene 
med enkeltmennesker. – Den gode samtalen 
og treffpunktene i hverdagen er det som har 
satt dypest spor, forteller Selstø.

STERKERE KONTAKT. NLM har endret seg siden 
1972. Selstø nevner personalarbeidet som 
noe som har blitt styrket. Han trekker videre 

fram regionreformen som har bidratt til en 
sterkere kontakt mellom regionene og hoved-
kontoret. Selstø har også opplevd det givende 
å være forsamlingsleder i Betania, og peker 
der på helheten.  

– I forsamlingsarbeidet får vi møte men-
nesker i alle livsfaser, med alt fra dåpssamta-
ler til det å være tett på mennesker som opp-
lever krevende situasjoner. 

Dette mener Selstø vil være viktig for NLM 
også framover. NLM blir mer og mer en orga-
nisasjon og menighetsfellesskap fra fødsel til 
grav. Selstø tror forsamlingsarbeidet vil styr-
kes i årene som kommer, samtidig som det 
også blir viktig å styrke det lokale forenings-
arbeidet.

ENGASJERE SEG LOKALT. Johannes slutter som 
ansatt i NLM 31.12. i år, men mye tyder på at 
den kommende pensjonisten ikke vil slite ut 
godstolen med det første. Han ser fram til å 
kunne engasjere seg mer lokalt på Stjørdal, 
enkeltoppdrag som forkynner, til hobbyer 
som brodering og snekring, til friluftsliv på 
hytta og ikke minst mer tid til familie og bar-
nebarn.  – Generasjonsformidling og overle-
vering er viktige elementer i Bibelen, og det 
skjer mye når en kan være mer sammen, sier 
Selstø. 

Klara og Johannes Selstø tar en pust i bakken og en kopp kaffe.                                                        FOTO: PRIVAT

Johannes hjemme i stua på Stjørdal.                                                                                                       FOTO: PRIVAT
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LIAVOLL BARNEHAGE LEGGES NED
– Vi må innse at alt har sin 
tid. Jeg kjenner på vemod når 
Liavoll barnehage legges ned 1. 
august neste år. Samtidig er jeg 
takknemlig for det barnehagen 
har betydd i 42 år. 

TEKST  JOHANNES SELSTØ

Jostein Krutvik, leder i styret for Liavoll bar-
nehage på Fannrem, har vært engasjert i bar-
nehagen siden starten i 1978. Han var for-
mann i det første styret. Barnehagen har vært 
et hjertebarn for ham.

IKKE UTVIDET TILSKUDD. – Planene for nybygg 
og utvidelse av Liavoll barnehage var klare. 
Vi skulle bygge en ny tre-avdelingsbarnehage. 
Planene inngikk i Orkland kommunes fremti-
dige barnehagetilbud. Håpet var å starte byg-
gingen i sommer eller tidlig i høst. Vi ventet 
bare på å få lånefinansieringen på plass. Or-
kland kommune ga da beskjed om at de ikke 
kunne utvide driftstilskuddet fra to til tre-av-
delingsbarnehage, grunnet synkende fødsel-
stall i kommunen. Dermed hadde vi ikke len-
ger det økonomiske fundamentet vi trengte 
for å bygge og drive en større barnehage. 

KRISTNE GRUNNVERDIER. – Liavoll var den før-
ste heldagsbarnehagen i Orkdal kommune. Vi 
har lagt vekt på at barnehagen skal gi et faglig 
godt pedagogisk tilbud. Vi har vært tydelige 
på at vi har en utvidet formålsparagraf der vi 
formidler kristne grunnverdier. De ukentlige 
samlingsstundene med bibelfortellinger og 
markering av de kristne høytider har vært en 
viktig del av arbeidet, forteller Krutvik.

Sølvi Grønning, daglig leder ved Liavoll og 

ansatt i barnehagen nærmere 20 år, forteller 
at barnehagen har blitt en viktig del av henne. 
Hun kjenner på smerten ved at Liavoll snart 
skal legges ned. 

SETTE SPOR.  – Jeg hadde gledet meg til å ut-
forme den nye visjonen for NLMs barnehager 
«Sammen om å sette verdifulle spor» i barne-
hagehverdagen. Ett av de verdifulle sporene 
er at barna skal bli kjent med bibelfortellinge-
ne og lære Jesus å kjenne. Ett annet spor er at 
barn og foreldre skal bli sett for den de er. Bli 
møtt med varme, godhet og nærhet. Nå håper 
vi at også de ti siste månedene på Liavoll skal 
preges av at vi får være med og sette verdiful-
le spor i barnas liv, sier Grønning.

OVER: Sølvi Grønning, daglig leder ved Liavoll og 
ansatt i barnehagen nærmere 20 år, forteller at bar-
nehagen har blitt en viktig del av henne.                                                                                                                     

TIL VENSTRE: – Det er vemodig, men alt har 
sin tid, sier leder i styret for barnehagen, Jostein 
Krutvik.

FOTO: PRIVAT

Ung:Tro-prosjektet til NLM ung 
er et utadrettet og oppsøkende 
arbeid for å nå nye grupper og 
kulturer i Norge. Tilbudet er for 
aldersgruppen 13–25 år i byene i 
Norge. Satsingen i urbane områder 
er valgt fordi mange byer har lite 
kristent arbeid i forhold til et stort 

antall unge innbyggere. Slik blir det 
også enklere å knytte arbeidet til 
NLM-fellesskap.

I Betania Misjonsforsamling 
Trondheim er en liten gjeng 
fotballglade unge menn gira på å 
komme i gang med fotballkvelder. 
Målet er å samle både kristne og 

ikke-kristne ungdommer, spesi-
elt med innvandrerbakgrunn, for 
å knytte gode vennskap. Det er 
godt å bli kjent før man deler noe 
personlig om sitt liv og sin tro. 
Den beste måten å bli kjent på er 
selvsagt gjennom felles interesser 
– altså fotball!

DU kan være med og støtte 
dette arbeidet, ved å BE om at Gud 
sender deltakere! Og hvis du kjen-
ner fotballglade ungdommer fra 
et innvandrermiljø – vennligst ta 
kontakt med ungleder på iandel@
nlm.no.

IRENE MARIA VAN ANDEL

UNG:TRO I TRONDHEIM
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NOE GANSKE SPESIELT
Ei trønderjente på 20 
år har valgt å gjøre noe 
ganske spesielt dette året. 
Julie Melø har flyttet langt 
bort fra kalde høstdager.

TEKST  ÅSHILD SØRHUS

– Hvor i verden bor du nå, Julie?
– Akkurat nå befinner jeg meg i Abidjan 
i Elfenbenskysten, og her har jeg vært i 
snart to måneder. Dette er en enorm by 
med nærmere sju millioner innbyggere, 
og her skal jeg jobbe som «ettåring» for 
NLM det kommende året. I oppstartfa-
sen har det vært mye nytt å sette seg inn 
i, men nå begynner jeg å falle litt mer til 
ro i hverdagsrutinene.

– Hva gjør du?
– Mine hovedoppgaver som ettåring er 
rettet mot de fire barna hos den norske 
misjonærfamilien som bor i Abidjan. Tre 
av dem er i skolealder. De henter jeg på 
skolen stort sett hver dag, er med dem 
hjem og har leksehjelp sammen med 
dem. Annenhver uke har jeg fredags-
klubb for de eldste, med andakt og akti-
viteter. Det er veldig gøy å være med på!

– Hvordan har starten vært?
– I Elfenbenskysten snakker de færreste 
engelsk, og jeg er godt i gang med å lære 
språk. Her er det fransk som gjelder, så 
for min del går formiddagene fram til 
jul med til språkundervisning. Jeg ser 
veldig fram til å få en større mulighet til 
å kommunisere med lokale, spesielt de 
som går i kirka vår i Abidjan. I begynnel-
sen av oktober flyttet vi inn i et nytt kir-
kebygg, og dette var stor stas! Her er det 
god plass til nye medlemmer, og mange 
barn kommer hit for å gå på søndagssko-
len. 

– Hva vil du vi skal be om?
– Det er spennende å bo i Vest-Afrika, 
og kjekt å bli bedre kjent med det vikti-
ge misjonsarbeidet som drives i landet, 
spesielt rettet mot den muslimske fol-
kegruppen Mahou. Vær gjerne med og 
be for hverdagen og arbeidet her, og at 
flere mennesker i Elfenbenskysten må få 
møte Jesus.

OPPMUNTRENDE ÅRSMØTE
Regionårsmøtet i NLM Midt-Norge samlet 
112 deltagere fra Nærøy i nord til Kyrksæte-
røra i sør. 83 var utsendinger for misjons-
fellesskap. Regionårsmøtet ble holdt på 
Kristen videregående skole Trøndelag 17. 
oktober. Leder NLM Norge Kåre Johan Lid 
var med som taler og utsending fra hoved-
styret i NLM. 

Valgresultat
Valg av kandidater til ulike styrer er en viktig 
del av årsmøtet. Resultatet av valgene ble 
slik: 

Regionstyret:
Åshild Hugdal (Melhus), Målfrid Marita 
Lidal (Heim), Svanhild Øpstad (Nærøy), Arne 
Kløve (Trondheim) 1. vara, Knut Inge Blix 
Furuseth (Indre Fosen) 2. vara, Lars Olav 
Frafjord (Nærøy) 3. vara og Gunhild Moe 
Eriksen (Trondheim) 4. vara 

Fra før sitter: Øyvind Høyland (Skaun), Bjar-
ne Richard Ljøkjell (Namsos), Terje Ljøkjell 
(Inderøy) og Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal)  
                                  
Barne og ungdomsrådet:
Martin Vespestad (Trondheim), Brita Vest-
bøstad (Trondheim), Regine Mork (Namsos/
Trondheim) 1. vara, Fredrik Knutzen (Nam-
sos/Trondheim) 2. vara og Johanne Fjell 
(Namsos/Trondheim) 3. vara

Fra før sitter: Jon Arne Habostad (Nærøy) 
og Åshild Ryen (Trondheim)

Valgnemnd:
Hjalmar Hugdal (Melhus), Jan Ove Krutvik 
(Aure), Signe Trefjord (Frosta), Knut Ole 
Østertun (Melhus) 1. vara og Malvin Torsvik 
(Levanger) 2. vara

Fra før sitter: Jens Kristian Hunnestad (Opp-
dal) og Frøydis Vestbøstad (Trondheim)

Fokusområder
I samtalen om arbeidet understreket flere 
betydningen av NLMs skoler og barnehager. 
De representerer den største kontaktflaten 
vi har i det organiserte arbeidet blant barn, 
unge og foreldre som ikke er med i kristen 
virksomhet. Leirarbeid, diakoni og med-
vandring ble også løftet fram.

Konstituering
Regionstyret har konstituert seg med Terje 
Ljøkjell som leder og Øyvind Høyland som 
nestleder.  Barne- og ungdomsrådet har 
konstituert seg med Åshild Ryen som leder 
og Brita Vestbøstad som nestleder. Se også 
side 47.

JOHANNES SELSTØ

Julie Melø sammen med de norske barna som bor i Abidjan.

«Vær gjerne med og be 
for hverdagen og arbeidet 
her, og at flere mennesker 

i Elfenbenskysten må få 
møte Jesus.»
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Det er utfordrende å skrive 
en artikkel om barnelags-
arbeid i koronatid, når smitte-
vernstiltakene endrer seg 
fortløpende. Likevel er det 
verdifullt å se på alt som kan 
gjøres for å begrense smitten. 
Kanskje grepene er enklere enn 
du tror? Tre barnelagsledere 
deler gode tanker, tips og triks!
TEKST  IRENE MARIA VAN ANDEL

ÅSHILD FRA STJØRDAL

Åshild Sørhus (bildet) leder Søndagsskolen 
NLM Stjørdal. På starten 20. september kom 
hele 31 barn. 

– Hva gjør dere annerledes nå?
– Når barna ønskes velkommen i døra får 

de håndsprit istedenfor et håndtrykk. Stolene 
er spredt ut i rommet, men søsken og barn i 

samme kohort kan sitte 
sammen. Det blir faktisk 
roligere under samlinga 
når det er litt avstand! 
Bibler og utstyr som lig-
ger 48 timer før neste 
bruk vasker vi ikke. El-
lers har vi fortsatt enkel 
matservering. Det blir en 

ny runde håndsprit før en is eller kjeks deles 
ut der de sitter. 

– Noen tips?
– Vi må ikke være strengere enn det myn-

dighetene legger opp til. Mange aktiviteter er 
fortsatt mulig å gjennomføre. Grupper over 
20 kan deles opp i to. Under andakten og el-
lers på samlinga holder vi én-metersregelen. 
Det går overraskende greit, barna er blitt 
drevne i reglene for smittevern.

HANNA FRA ARNØYA
På Arnøya i Namdal leder Hanna Sørensen 
(bildet) Håpet barnelag. Da laget endelig skul-
le startes igjen etter en pause, kom korona. Li-
kevel har lederne nå bestemt seg for å komme 
i gang. 

– Hvorfor akkurat nå?
– Det er en som vil 

at den kristne virksom-
heten skal stoppe, det 
er Satan. Barnelaget er 
nesten det eneste krist-
ne tilbudet i området, og 
vi føler det er viktig at 
det skal starte. Så er det 

viktig at vi ber Gud om å beskytte oss!
–Hva tenker du om smittevern?
– Vi er på en øy der barna kommer fra 

samme skole. I tillegg er ungene veldig inn-
forstått med håndvask og sprit fra skolen og 
barnehagen. Vi planlegger mer uteaktivitet 
for å begrense smitterisikoen.

MONA KRISTIN FRA OPPDAL
Sør i regionen, på Oppdal, har Fredagsklub-
ben Vårblomst kommet godt i gang med Mona 
Kristin Meisingset (bildet) i spissen. 22 barn 
møttes på oppstarten 11. september. 

– Hvordan forberedte 
dere starten?

– Barna må ikke slip-
pes inn før tiden, men 
må vente på sin tur. Alle 
får håndsprit før de set-
ter seg på stoler med 
gode mellomrom. Det er 
viktig å planlegge hele 

samlingen, spesielt overgangene mellom ak-
tivitetene! Vi har brukt skjermtid for dem 
som må vente. Uteaktiviteter har vi mye av, 
og gruppene deles inn etter de kohortene de 
vanligvis er i. Vi velger hobbyaktiviteter som 
ikke krever at alle barna kommer borti alt, 
men hvor lederne deler ut materialene. Det 
gjør vi også med maten. Barna får utdelt en 
ferdig porsjon. 

– Noen siste ord?
– Samtidig som det er krevende, skal man 

ikke være engstelig for å møtes. Det er opp til 
foreldrene å velge å sende ungene sine hit. Vi 
legger til rette så godt vi kan!

TIPS OG TRIKS FOR BARNELAG I KORONATID

Barn på Fredagsklubben Vårblomst i Oppdal koser seg med dataspill på trygg avstand fra hverandre. 
FOTO: OTTO MEISINGSET
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NÅ KAN DU BETALE 
LEIRER MED KORT
I slutten av oktober ble det innført 
en ny betalingsløsning for leirer.
Ved påmelding kan man velge å 
betale med bank- eller kredittkort 
som alternativ til faktura. Beløpet 
reserveres på kortet og blir først 
trukket etter at påmeldingsfristen 
er gått ut. 

Med denne løsningen ønsker 
NLM å gjøre det enklere for 
brukerne/kundene ved at man kan 
foreta betalingen med det samme. 
Det vil fortsatt være mulig å få 
tilsendt faktura på e-post for dem 
som foretrekker det.

INGVILD SØRLI EINARSEN

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

47

NOVEMBER   
27.–29.11. Juleverksted  5.–7. kl.  Laberget

DESEMBER   
30.12.–1.1.21 ReGaze Nyttår  8. kl.–3. vgs. Laberget

JANUAR   
9.–10.1.  Bibel- og inspirasjonssamling  Søvassli

FEBRUAR   
5.–7.2.  WinterCamp  5.–7. kl.  Søvassli
5.–7.2.  Vintermøte    Namsos

MARS   
5.–7.3.  Familieweekend    Søvassli
12.–14.3.  ReGaze Vår  8. kl.–3. vgs. Søvassli
12.–14.3.  Påskeleir  2.–4. kl.  Laberget
12.–14.3.  Fellesskap21    Fjellhaug, Oslo
19.–21.3.  Vinterleir  2.–4. kl.  Søvassli
19.–21.3.  Påskeleir  5.–7. kl.  Laberget
 APRIL   
16.–18.4.  Vi over 60    Laberget
   
Vi tar forbehold om at det kan bli små endringer.   

REGIONSTYRET
Det nye regionstyret var samlet til sitt første styremøte på Søvassli i 
slutten av oktober. 

Fra venstre: Regionleder Johannes Selstø, Knut Inge Blix Furuseth, 
Øyvind Høyland, Terje Ljøkjell, Bjørn Olav Sørhus, Åshild Hugdal, Arne 
Kløve, Gunhild Moe Eriksen, Bjarne Richard Ljøkjell, Svanhild Øpstad 
og Målfrid Marita Lidal. 

Lars Olav Frafjord deltok på Teams og var derfor ikke på bildet.

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET 
Det nyvalgte barne- og ungdomsrådet (BUR) var samlet til sitt første 
møte på Heimdal i slutten av oktober. På bildet er rådet representert 
ved tre av medlemmene.  

Fra venstre: Brita Vestbøstad, Åshild Ryen og Martin Vespestad. 
I tillegg sitter Jon Arne Habostad, Regine Mork, Fredrik Knutzen 

og Johanne Fjell i BUR.
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