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OPPMUNTRING
I august var det 
aktivitetsdag 
på Varntresk 
oppvekstsenter i 
Hattfjelldal. 

Det var en fin 
opplevelse med godt oppmøte av 
alle ni skolebarna der i bygda. Det 
var to år siden forrige NLM-leir, og 
denne gangen var Margrete Klok-
kehaug og jeg med som ledere.

Ei bestemor var den lokale 
kontakten, og sammen med flere 
ordnet de det praktiske. Det var full 
fart med leik, bibelsamling, sang, 
skattejakt, pølselunsj og familie-
samling. Der fikk de både høre fra 
Mongolia, prøve mongolske klær 
og gi en gave til Barnas Misjons-
prosjekt. 

Vi dro oppmuntret heim, og vi 
vil arrangere leir igjen i Varntresk!

                                ÅSHILD SØRHUS

MØTER OG LEIRER TROSS KORONA
Tross korona er det mulig å arrangere møter og leirer. Blant annet 
var det Sommertreff på Val (bildet), og Betania Ung er blant dem 
som har holdt hjulene i gang, etter gjeldende regler for smittevern.

L E S  M E R  S I D E  4 1 ,  4 3  O G  4 6

FOTO: NLM MIDT-NORGE

Region Midt-Norge 12_2020.indd   41Region Midt-Norge 12_2020.indd   41 15.09.2020   11:1415.09.2020   11:14



42 U T S Y N  1 2  2 0 2 0

REGION MIDT-NORGE

Ordet smitte er et nøkkelord i 
koronapandemien. Vi snakker om 
smittefare, smittevern, smitte-
vernansvarlig, smittespredning, 
smitteveiledere, smittebærere. 
Covid-19 viruset må begrenses i 
sin utbredelse. Fysisk nærhet til 
hverandre gir gode muligheter for 
viruset til å innta nytt territorium. 
Minimumavstand på én meter 
mellom oss reduserer mulighetene 
for covid-19 til å spre seg. Færrest 
mulig felles berøringsflater be-
grenser overføring.

Avstand er viktig når vi skal 
skjerme oss for det som er 
destruktivt. Covid-19 kan være 
dødelig. For den som er smittet 
kan ettervirkningene være vonde 
og krevende. Derfor prøver vi så 
langt som mulig å beskytte oss. 
Og – vi beskytter andre gjennom 
karantene om vi selv skulle være 
smittet av viruset.

Kan samles. Vi har vært gjennom 
en periode der vi ikke kunne 
samles i forening, på møter, i 
familieselskap. Det er fortsatt 
restriksjoner på slike samlinger, 
men vi har nå anledning å komme 
sammen i fellesskapene.  Med 
gode smittevernveiledere og smit-
teverntiltak, kjenner vi på glede 
over å få møte hverandre igjen på 
bedehuset, i kirken, i bibelgruppen 
eller foreningsmøte i heimen. Vi vil 
oppmuntre til å legge til rette for 
samlinger om Guds ord, misjon, 
bønn og det sosiale fellesskapet. 
Det er trygt å komme sammen 
når vi tar de nødvendige forholds-
regler. Midt i avstanden kan vi 
oppleve nærheten. 

Det blir ekstraarbeid når vi skal 
ivareta godt smittevern. Dette 
gjelder både når vi samles i små 
og større fellesskap. La ikke dette 

ekstraarbeidet være til hinder for å 
komme sammen til oppbyggelse. 
Barn og foreldre har uttrykt takk-
nemlighet for at det ble arrangert 
sommertreff på Val i juni og leirer 
i august. Ledere kjente på glede 
over å få legge til rette for disse 
arrangementene innenfor trygge 
rammer. 

Gode smittebærere. Smitte er 
ikke bare et negativt ladet ord. Vi 
har vel alle opplevd å bli smittet 
av glede, iver, takknemlighet og 
engasjementet som andre bærer 

med seg. Eller – at vi selv har vært 
gode smittebærere. Noen takker 
oss for den velsignelse vi fikk 
være for dem.   

Når vi lever nær Jesus, blir vi 
smittet av ham og hans sinnelag. 
Avstand til Jesus vil enten hindre 
eller begrense muligheten for at 
han får smitte oss med den han 
er.  Dette er bakgrunnen for at det 
er viktig for Jesus å si til oss: Bli 
i meg. Det er kun da vi kan bære 
frukt – mye frukt (Johs 15,5). I det-
te nære fellesskapet med Jesus, 
vil han rense oss slik at vi bærer 
mer frukt: Kjærlighet, glede, fred 
langmodighet, mildhet, godhet, 
trofasthet, ydmykhet, avholdenhet 
(Gal 5,22–23). Da blir vi gode smit-
tebærere av Jesu sinnelag.  

Smitte

JOHANNES SELSTØ
regionleder

INNSPILL

GJENBRUKSBUTIKKER JUBILERER
Orkland feirer tiårsjubileum. Dette markeres 7. 
oktober med samling på Søvassli for ansatte og 
innbudte.  8. oktober, i åpningstida, får kunder ta 
del i feiringen i butikken. 
Stjørdal feirer femårsjubileum og planlegger 
markering 10. oktober – i utvidede og nyoppusse-
de lokaler.
Verdal har fått ny butikkleder. Marit Veimo har 
sagt seg villig til å prøve seg fram til jul. 
Trondheim går på det jevne uten spesielle 
endringer. 

Det meldes om godt besøk og pen omsetning i 
alle butikkene. Butikkene har redusert åpningstid 
grunnet koronasituasjonen.

Vi gratulerer jubilantene og ønsker Marit Veimo 
lykke til i oppgaven.

JOHANNES SELSTØ
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Gaver NLM Midt-Norge pr 31. august

TAKK FOR TROFASTHET!
Det er med ydmykhet og stor takknemlighet vi 
har fulgt gaveinntektene det siste halvåret. Det 
har vært oppløftende å erfare misjonsfolkets 
trofasthet også i koronatiden! Gavene ved utgan-
gen av august utgjør vel 5,3 millioner, og dette er 
127 000 bedre enn i fjor! Hjertelig takk.

En av årsakene til gode gavetall, er at KVTs 
elevprosjekt det siste skoleåret gikk til NLM. 
KVT-elevene samlet inn 266 437 kr til «Psykisk 
helse» i Indonesia. Sammen med Val videregåen-
de skole og Rødde folkehøgskole har elevene ved 
skolene våre i år bidratt med kr 555 000 i gaver! 
Hjertelig takk for stort engasjement, mye kreati-
vitet og flott innsats! 

Julemessene er viktige arenaer for evange-
lisering, medmenneskelig kontakt og gaver til 
misjonen. Det er uavklart hvordan julemessene 
blir arrangert i år, men alle stedene vil gjøre noe 
som gir inntekt for misjonen. Følg gjerne med på 
de ulike stedenes nettside og se om du kan støtte 
forskjellige julemesser ved å kjøpe lodd, kalen-
dere og annet via nettet. Se også side 47.

Vi håper at vedlagte giro gir mange gode 
høstgaver. Gud velsigne hver glad giver!

IRENE SANDBERG SÆTHER

«Når vi lever nær Je-
sus blir vi smittet av 
ham og hans sinne-

lag. Avstand til Jesus 
vil enten hindre eller 
begrense muligheten 
for at han får smitte 
oss med den han er.»
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«STÅ OPP OG SPIS, ELLERS BLIR VEIEN FOR LANG …»
Mot slutten av våren startet Betania Ung opp 
igjen sin møtevirksomhet. Til tross for én 
meters avstand, stengt kafé og en begrens-
ning på 50 deltakere, merket vi at det blant de 
fremmøtte var en sult etter å komme sammen 
med andre kristne og høre evangeliet om Jesus 
forkynt. 

«Stå opp og spis eller så blir veien deg for 
lang» (1 Kong 19, 7). Det var beskjed fra Guds 
engel til Elias da han var trett og sliten. I likhet 
med å gå trøtt restriksjoner og smittevernregler, 
kan vi også bli trøtte og slitne i vårt kristenliv 
om vi ikke tar til oss åndelig mat. Paulus sier i 

1 Kor 1, 18: «For ordet om korset er vel en dår-
skap for dem som går fortapt, men for oss som 
blir frelst, er det en Guds kraft.» Ordet er en 
Guds kraft! Det gir styrke og nytt pågangsmot 
for det som ligger foran. 

Sulten etter Guds ord blant studentene i 
Trondheim førte til ventelister på å få komme 
på møtene og det resulterte også at vi utvidet 
semesteret med enda et møte. Nå ser vi fram 
til et nytt semester, nye måltider med Guds ord, 
i visshet om at han igjen vil gi oss alt det vi 
trenger for det som ligger foran.  

ANDREAS BRENNSÆTER

MENINGSFULL FJERNTJENESTE
Dagen før Peru stengte sine 
grenser 16. mars, fikk misjonær 
Atle Ølstørn plass på et fly til 
Norge. Han håpet å reise tilbake 
i juni, men landet er fortsatt 
stengt. Likevel føler Atle at han 
får stå i meningsfulle oppgaver.
TEKST  ÅSHILD SØRHUS

– Hvordan er misjonærtjenesten din nå?
– En del av jobben min er å undervise på 

det teologiske seminaret SETELA. Vi bruker 
det digitale verktøyet Zoom, og for studente-
ne som fortsatt bor på internatet på SETELA 
så går det stort sett bra. Senest i går hadde 
jeg undervisning via Zoom. Ellers har jeg og 
jevnlig kontakt med stedlig representant for 
Sør-Amerika.

– Hva er vanskelig å videreføre av tjenesten?
– Rent teoretisk får vi gitt studentene mye, 

men det er en stor utfordring å gi studentene 
relevant menighetspraksis. På grunn av at det 
er portforbud og unntakstilstand både i Peru 
og Bolivia, er det ikke mulig å ha fysiske mø-
tepunkt. Når vi ikke kan møtes, mister vi også 
mye gode rammer og trygghet i undervisnin-
gen. 

En annen del av jobben min er å være 
rådgiver for pastorer i Bolivia. Den delen av 
jobben er mye mer krevende å følge opp via 
digitale plattformer.

– Hvordan er situasjonen med Covid-19 i 
Sør-Amerika? 

– Feltet vårt i Sør-Amerika er hardt ram-
met av Covid-19. I skrivende stund er det 
portforbud, og skolene er stengt. Siden 20. 
mars har alle vært isolert i hjemmene sine, 
det er kun lov å gå ut en viss tid på dagen til 
butikk, bank eller apotek. Smittetall og døds-
tall er høye. Vi må be om visdom for NLM og 
be for de nasjonale lederne i kirken. Menig-
hetene har det stramt økonomisk, men bryr 
seg om hverandre og ønsker å hjelpe.

– Hva har vært til oppmuntring?
– Det har vært fantastisk å se de nasjo-

nale ta initiativ til å komme i gang på digita-
le plattformer med daglige sendinger. Både 
daglige andakter og bibelundervisning og 
ukentlige barnemøter, ungdomssamlinger og 
gudstjenester. Kvinneweekend gjennomførte 
kirken i Peru digitalt. De er flinke til å bruke 
egne folk og tar ansvar.

Rannveig og Atle Ølstørn har vært misjonærer i 
Peru og Bolivia i flere perioder siden 1983..

FOTO: PRIVAT

Andreas Brennsæter er leder i Betania Ung.                                                                  
FOTO: PRIVAT
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Velkommen til NLM Midt-Norges regionårsmøte på KVT 17. oktober 
2020 – en miniutgave av regionkonferansen som skulle vært på Rødde 
Folkehøgskole i juni. Det blir også mulig å følge årsmøtet på nett.

PROGRAM 
Kl. 09.30–10.50:  Registrering. Møt opp i god tid. 
Kl. 11.00:  Møte, søndagsskole og ungdomssamling

Tale: Kåre Johan Lid (bildet)
Kl. 12.00:  Matpause – Ta med egen matpakke og drikke
Kl. 12.30–15.20:  Forhandlingsmøte med samtale om arbeidet 

(pause underveis) 
Aktiviteter for barn og ungdom i KVT-hallen 

Kl. 15.30:  Middag og avreise

PRAKTISKE 
OPPLYSNINGER
Måltider 
Middag kl. 15.30 (lasagne og is - èn servering): 
Voksne kr 120, barn 4–12 år kr 60, makspris fami-
lie kr 360.
Det blir ikke salg fra gatekjøkken/kiosk denne 
dagen.

All mat og drikke som hver enkelt trenger til mat-
pausen kl. 12.00 og evt. andre tidspunkt, må en ta 
med selv.

Påmelding
Alle som kommer til regionårsmøtet må være 
påmeldt, slik at vi ivaretar et godt smittevern. 
Påmelding gjøres via vår hjemmeside www.nlm.
no/midt-norge under Arrangement eller ved å ringe 
regionkontoret tlf. 474 67 249.
Påmeldingsfristen er 1. oktober.

Betaling
Betaling for middag og aktiviteter for barn/ung-
dom gjøres ved påmeldingen til regionårsmøtet. 
Du kan enten betale på regionens Vipps nr. 51319 
eller til regionens bankkonto 4400.15.08838.

Følg årsmøtet på nett
Du kan følge årsmøtet på internett, men for å være 
utsending må en være fysisk til stede på KVT. Mer 
info vil komme på regionens nettside og facebook.

SMITTEVERN
Vi vil ivareta et godt smittevern under arrange-
mentet, i samsvar med gjeldende retningslinjer fra 
Folkehelseinstituttet. Ut fra dagens retningslinjer 
betyr dette følgende: 

Påmelding, registrering og betaling
n Alle som skal delta, må melde seg på innen 
fristen 1.10. og registrere seg ved ankomst.
n Hvis du føler deg syk eller har symptom på 
luftveisinfeksjon, kan du ikke komme på årsmøtet. 
n Møt opp i god tid til registreringen, slik at vi 
rekker å registrere alle innenfor trygge rammer. 
n Betaling gjøres ved påmelding slik at vi redu-
serer mengde folk i hallen før møtet.

God håndhygiene og avstand
n Alle som kommer, må bruke antibac ved an-
komst. 
n Vi kan ikke håndhilse eller gi klemmer, men vi 
kan gi mange smil, nikk og vennlige ord.
n Vi må holde god avstand til hverandre, minst 
én meter.

0–3 år: Lekerom nær 
møtesalen. Foreldre har 
ansvaret for å ta med egne 
leker og passe egne barn.
4–16 år: Oppmøte 
kl. 10.50 ved BU-stand i 
inngangsparti. 

Kl. 11.00–12.30: Søndags-
skole og ungdomssamling. 
Matpause med egen mat 
og drikke.
Kl. 12.30–15.20: Alder-
stilpassede aktiviteter i 
KVT-hallen: Fysisk aktivi-

tet, leker og formingsak-
tivitet. 

Pris: Kr 50 per person for 
aktiviteter og forfrisknin-
ger.

KANDIDATER TIL VALGENE
Regionstyret
Det skal velges tre faste medlemmer for to år og fire varamedlemmer for ett år. 
Ikke på valg, sitter fram til 2021:  Kandidater til regionstyret 2020–2022 
Øyvind Høyland, Skaun   Gunhild Moe Eriksen, Trondheim 
Bjarne Richard Ljøkjell, Namsos   Knut Inge Blix Furuseth, Indre Fosen 
Terje Ljøkjell, Inderøy  Åshild Hugdal, Melhus 
Bjørn Olav Sørhus, Stjørdal  Arne Kløve, Trondheim 

 Målfrid Lidal, Heim  
 Svanhild Øpstad, Nærøy 

Barne- og ungdomsråd
Det skal velges to faste medlemmer for to år og tre varamedlemmer for ett år.

 Kandidater til BUR 2020–2022:
 Johanne Fjell, Namsos
 Fredrik Knutzen, Namsos/Trondheim
 Regine Mork, Namsos/Trondheim
 Brita Vestbøstad, Trondheim
 Martin Vespestad, Trondheim 

Ikke på valg. Sitter fram til 2021: 
Jon Arne Habostad, Nærøy  
Åshild Ryen, Trondheim 
[Anonymisert utsending]  

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

Ikke på valg. Sitter fram til 2021:  Kandidater til valgnemnda 2020–2022:
Jens Kristian Hunnestad, Oppdal  Hjalmar Hugdal, Melhus 
Frøydis Vestbøstad, Trondheim  Jan Ove Krutvik, Aure 

 Malvin Torsvik, Levanger
 Signe Trefjord, Frosta
 Knut Ole Østertun, Melhus

TILBUD TIL BARN OG UNGDOM

REGIONÅRSMØTET NLM MIDT-NORGE HUSK 
PÅMELDINGS-FRISTEN: 1. OKTOBER
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RØDDE FOLKEHØGSKOLE 100 ÅR
– Skolen er misjonsfolkets 
skole. De har kjempet for den 
og vært uenige om den. Da det 
opprinnelig var tenkt å bygge 
landbruksskole, spurte noen: 
Hvorfor bygge fjøs på Rødde 
når en kan bygge kirke i Kina?
TEKST  JOHANNES SELSTØ

Synnøve Sandnes Tjora 
(bildet), inspektør og 
ansatt på Rødde folke-
høgskole i 16 år, har 
arbeidet med Røddes 
100-års historie og re-
digert jubileumsboken 
som kommer i novem-
ber. Hun er fascinert 
over misjonsfolkets engasjement.

– De har omsluttet skolen med gaver i 
form av penger og naturalia. De har vært til 
stede på arrangement. Ved innvielsen av nytt 
internat i 1951, var det 1500 mennesker til 
stede. Juletrefester på 70-tallet samlet 500 
mennesker. God kontakt med misjonsfolket 
har vært og er fortsatt viktig. Ansatte besøker 
også misjonsforeninger gjennom skoleåret. 

JUBILEUMSBOK OG FEIRING. – Jubileumsboken 
på 220 sider inneholder historier fra men-
nesker som har gått på Rødde. Det er gitt god 
plass til etableringen av skolen. Den inne-
holder interessante artikler om det særegne 
ved folkehøgskolen og hvordan fag, opplegg 
og elevrekruttering har endret seg gjennom 
årene. Boken har mange bilder. Den kan be-
stilles ved henvendelse til Rødde folkehøg-
skole.

– Vi hadde planlagt stor jubileumsfest 7. 
november i år, men har nå utsatt den til nes-
te høst på grunn av begrensningene med kun 
200 som kan samles. 

FRIHET. – Grundtvig, folkehøgskolens far, sa at 
«folkehøgskolen skal tjene livet og være nyt-
tig i ens egen tid». Vi har frihet til å skape en 
annerledes skolehverdag. Vi må hele tiden se 
hvilke fag som er interessante for ungdom-
mene. Vi er bevisste på at elevene skal få et 
godt møte med den kristne tro gjennom oss 
i personalet.

FORNØYDE ELEVER. – Elevene gir svært positive 
tilbakemeldinger på skoleåret. Den gode kon-
takten de har med personalet er noe av det 
de setter mest pris på. Ungdommene trenger 
voksenkontakt.

Personalet på Rødde i 1957 er fra venstre: Halldis Aune, Aslaug Stugu, Ingvar Stugu, Odd Jønland og Aas-
mund Fagerli

PERSONALNYTT
Atle Ølstørn 
begynte 1. 
august i en 
50 prosent 
stilling som 
forkynner 
i regionen. 
Atle og kona 
Rannveig har 
vært i Peru 
og Bolivia som misjonærer. De bor 
på Fannrem. Atle har frem til nyttår 
også en 50 prosent stilling som læ-
rer ved SETELA (teologisk seminar) 
i Peru. 1.januar 2021 begynner han 
som regionleder i NLM Midt-Norge.

Eivind 
Hugdal 
Sakseide 
begynner 1. 
januar 2021 
som pastor 
i Betania 
Misjons-
forsamling, 

Trondheim. Eivind og kona Ingrid 
Lovise bor for tiden i Bergen.  

Vi ønsker Atle og Eivind velkom-
men som medarbeidere i Region 
Midt-Norge og tar dem med i våre 
bønner. 

Kristian Fagerli sa opp sin 
stilling som forkynner i region 
Midt-Norge fra 15. april.

Silja Kiplesund sluttet 30. juni i 
et halvårs-vikariat som administra-
sjonssekretær. 

Jørgen Indrebø Greve sluttet 2. 
september som vikar for ungleder.  

Vi takker Kristian, Silja og Jørgen 
for tjenesten de har utført. Takk for 
trofasthet, grundighet og tjeneste-
villighet. Vi ønsker den enkelte 
Guds velsignelse.

Irene Maria van Andel kom 
1. september tilbake i ungleder-
stillingen etter foreldrepermisjon. 
Vi ønsker Irene Maria velkommen 
tilbake.

JOHANNES SELSTØ
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JUBEL FOR SOMMERTREFF
Da det i vår ble klart at 
Sommertreff på Val kunne 
arrangeres, på tross av korona, 
jublet lederteamet. Det som 
lenge virket umulig, skulle bli 
mulig! Men så lett ble det ikke.  
TEKST OG FOTO  RUTH-ELISE BERGANE OG ÅSHILD RYEN

Vi planla og gledet oss, men deltakerne lot 
vente på seg. Da vi utsatte påmeldingsfris-
ten for tredje gang begynte til og med vi le-
dere å miste troen på at det skulle bli Som-
mertreff i år. Men vår bekymring var helt 
ubegrunnet, for da den siste fristen var gått 
ut, hadde deltakertallet økt til 22 og leiren 
var berget! Og det takker vi Gud for, for det-
te ble en av de flotteste og sterkeste leirene 
vi har vært med på. 

NETTBASERT. 23.–26. juni var en herlig gjeng 
med 22 ungdommer og åtte ledere samlet på 
fantastiske Val. Med tilgang til sandstrand, 
ny og fin idrettshall og nyoppusset matsal, lå 
alt til rette for kjekke og gode dager sammen. 
Og det ble det! Med deltakere fra hele regio-
nen, fra Aure i sør til Kolvereid i nord, ble nye 
bekjentskap og vennskap stiftet. Dagene ble 
brukt til bibel og bønn. Vi fulgte nettbaser-
te møter som ble arrangert av Sommertreff 
Borgen og Sommertreff Lundeneset. Etter 
hvert møte samlet vi oss i mindre grupper 
for samtaler rundt talene og liv og tro. Man-
ge oppbyggelige ord ble utvekslet. 

DELEKVELD. Resten av dagene ble fylt av kjek-
ke aktiviteter, utflukter, konkurranser, drøs 
og ikke minst måltider. Selv om både tube-
kjøring, ballspill i hallen, utflukt til ei nyde-
lig sandstrand i gode varmegrader er flotte 
minner fra leiren, er det delekvelden den 
siste kvelden som er det sterkeste og fines-
te minnet. Å være vitne til at en etter en av 
ungdommene reiste seg og vitnet om livet 
med Gud og om betydningen av å treffe an-
dre kristne på leir, er noe vi sent vil glemme. 

Vi er heldige som bor i et fritt og godt 
land hvor vi både kan arrangere og delta på 
leirer. Vi takker Gud for at vi får lov til å ar-
rangere leirer og samle barn og unge rundt 
Guds ord, også i tider som preges av pandemi 
og restriksjoner.

NYTT TILBUD TIL 
KONFIRMANTER
Regionstyret er takknemlige 
for barne- og ungdomsrådets 
forslag til nytt konfirmanttilbud. 
Vi ønsker å tilby ungdommer 
som tilhører NLM i vår region et 
solid undervisningsopplegg som 
kan dyktiggjøre og utfordre til 
tjeneste. 

Større gruppe. Tidligere år har 
opplegget vært sårbart på grunn 
av lange geografiske avstander 
i regionen vår. Opplevelsen er 
best for ungdommene i en større 
gruppe. Ved å knytte dette opp 
til ReGaze-leirene, tror vi det vil 
være lettere å bli med, selv om 
man er alene i sitt lokalmiljø 
som ønsker å delta i NLMs kon-
firmanttilbud.

Sponser. Regionstyret har i 
flere år mottatt signaler gjennom 
regionsamlingene og tilbake-
meldinger fra misjonsfolket om 
at det skal satses på barne- og 
ungdomsarbeidet. Ungdomssko-
lealderen er en sårbar alder. Vi 
mener derfor dette er et viktig 
tilbud å satse på. Da det vil gi 
økte kostnader for konfirmante-
ne, har regionstyret bestemt at 
regionen skal sponse dem, slik 
at økonomien ikke blir et hinder 
for dem som ønsker å delta.

Undervisning. Jeg vet selv 
hvor viktig kristne fellesskap og 
god undervisning var for meg i 
min ungdom, og jeg håper dette 
blir bra for mange i Midt-Norge. 
Kjenner du en 8.-klassing, snakk 
med ham eller henne og oppfor-
dre dem til å melde seg på.

 

ØYVIND HØYLAND
STYRELEDER NLM REGION MIDT-NORGE

Gikk du glipp av den første sam-
lingen i høst? I en overgangs-
fase åpner vi opp for påmel-
ding før neste samling som er 
ReGaze Nyttår. Under fanen leir 
på www.nlm.no/midt-norge finner 
du mer info og påmelding til kon-
firmantundervisningen. Merk at 
undervisningen i år har oppstart 
for 8. og 9.-klassinger. 
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ARRANGEMENTSKALENDER 2020/2021 – DET MERKES AT VI
ER I EI SPESIELL TID
Koronapandemien påvirker virk-
somheten ved regionens skoler 
og barnehager, men rutinene for å 
mestre utfordringene er på plass ved 
semesterstart.

Spiren barnehage har 28 unger og 
to ledige plasser. Alt av bemanning 
er på plass.

– Koronasituasjonen gjør at vi
har satt inn en del ekstra tiltak, men 
vi har innarbeidet gode rutiner. Det 
merkes at vi er i ei spesiell tid, sier 
leder Eli Brandsæter.

Heggli barnehage har 38 unger og 
to-tre ledige plasser, og bemannin-
gen er stort sett på plass.

Lilleval barnehage melder om 17 
unger i barnehagen og at det fortsatt 
er noen ledige plasser. Også her er 
bemanningssituasjonen grei.

Liavoll barnehage har 18 unger i 
storbarnsavdelingen og seks i små-
barnsavdelingen. Kapasiteten er på 
henholdsvis 26 og 12. Barnehagen 
har på grunn av færre barn nedbe-
mannet i staben.

Val vgs. har 152 elever, noe som er 
et rekordstort antall. Bemanningssi-
tuasjonen er god, bortsett fra at det 
mangler en kjøkkenleder.

– Det kan være utfordrende for
elevene å holde avstand til hver-
andre, og renholds- og kjøkkenper-
sonalet har mer å gjøre, men stort 
sett går det greit, sier rektor Kjartan 
Aasebø.

KVT har i år 560 elever, noe som er 
så å si fullt hus. Skolen har også de 
lærerkreftene som trengs etter å ha 
ansatt 4–5 nye lærere tidligere i år.

– Vi har gode rutiner slik at vi
kan drive nesten som normalt. Det 
er vi glade for, sier rektor Eimund 
Fossum.

Val grunnskole har 14 elever fra 
1. til 4. klasse, og har de lærerkrefte-
ne som trengs.

Rødde folkehøgskole melder om 
83 elever ved skolestart, noe som er 
flere enn i fjor. Nok bemanning er på 
plass, og rektor Kåre Rein forteller 
at skolen er godt forberedt til å møte 
utfordringene koronapandemien gir.

KNUT INGE BLIX FURUSETH

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN
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SEPTEMBER  
25.–27.9. ReGaze Høst 8. kl.–3. vgs. Søvassli
25.–27.9. Vi over 60 Laberget
27.9. Boheime-leir 4–10 år Arnøy grendehus

OKTOBER
3.–4.10. Mix-leir Alle aldre Søvassli
17.10. Regionårsmøte Alle aldre KVT

NOVEMBER
6.–8. 11. Mannshelg Laberget
20.–22.11. Aktivitetsleir 2.–4. kl. Søvassli
20.–22.11. Juleverksted 2.–4. kl. Laberget
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

DDaattoo SStteedd AAnnddaakktt IInnffoo  ppåå  nneettttssiiddee  oogg  FFaacceebbooookk  ((FFBB))

7.11. Sistranda bedehus, Frøya Trolig ikke fysisk 
samling, men ulike salg 

www.nlm.no/midt-norge

13.11. Kyrksæterøra misjonshus, Hemne Knut Ole Østertun www.nlm.no/midt-norge
13.–14.11. Orkdal menighetshus, Fannrem Johannes Selstø FB: NLM julemesse Orkdal
13.–14.11. Å misjonshus, Åfjord Øyvind Rott www.misjonisentrum.no

FB: Misjon i Sentrum
16.11. Aure misjonshus Åshild Sørhus FB: Aure misjonshus
21.11. Betania, Trondheim Ivar Eiken www.betania-trondheim.no

FB: Betania Trondheim NLM
21.11. Hitra misjons- og nærmiljøsenter Øyvind Rott www.hitramisjonshus.net

FB: Hitra Misjons- og 
nærmiljøsenter

21.11. Stjørdal bedehus www.nlmstjordal.no
FB: Stjørdal forsamling NLM

I starten av 
desember

Val videregående skole www.val.vgs.no
FB: Val vgs

Uavklart.          
Se nettside 

Misjonssenteret i Namsos www.namsos-
misjonsforsamling.no
FB: Namsos Misjonsforsamling

- Melhus bedehus Ikke fysisk arrangement, 
men ulike salg 

www.kirken.no/melhusbedehus
FB: Melhus bedehus

I år blir julemessene annerledes på grunn av koronapandemien. De forskjellige stedene løser dette ulikt, men
alle gjør sitt for å gi inntekt til misjonen. Kanskje det blir dette året du «besøker» flest julemesser, ved å kjøpe
lodd på facebook, eller en kalender på internett? Følg med på nettsidene/facebook til de lokale stedene og
regionen.

I år blir julemessene annerledes på grunn av koronapandemien. De forskjellige stedene 
løser dette ulikt, men alle gjør sitt for å gi inntekt til misjonen. Kanskje det blir dette året du 
«besøker» flest julemesser, ved å kjøpe lodd på facebook, eller en kalender på internett? Følg 
med på nettsidene/facebook til de lokale stedene og regionen.
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