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OPPMUNTRING
Uka før påske 
fikk Stjørdal 
bedehus 
nabobesøk! Etter 
inspirasjon fra 
Margrete Klokke-
haug, var vi to damer som inviterte 
«naboen», Midtheim barnehage, 
til påskevandring. De ville gjerne 
komme, og det ble så festlig! 

To av kohortene i barnehagen 
kom ulike dager. De ansatte i bar-
nehagen var de som var nær barna, 
så smittevernmessig ble det enkelt 
å gjennomføre. 

Jorun Værnesbranden har lang 
fartstid i barnehage, og alle koste 
seg da hun tok fram gitaren og 
sang med barna. Vi fortalte om 
palmesøndag, fotvaskingen, påske-
måltidet og Jesus som døde for 
oss og oppsto fra graven, alt for-
delt på ulike poster og aktiviteter. 

ÅSHILD SØRHUS

KREATIVITET I KORONATID
Når Covid-19 setter grenser for lags- og leirarbeidet, må kreativitet 
tas i bruk. Les mer om dagsleir og snømannkonkurranse lenger 
inne i bladet.

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

FOTO: ENDRE HUGDAL
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Denne våren er utkastet til strategi 
for NLM ung og NLM ute på hø-
ring. I Midt-Norge har vi gjennom-
ført områdevise høringsmøter på 
Teams. Det har vært spennende 
å være med på samtaler med de 
lokale lederne om hva som skal 
være NLMs overordna strategi de 
neste 10 årene.

Misjonsorganisasjon eller 
kirke? Utkastet til strategi har 
et tydelig fokus på forsamlinger, 
altså NLM som lokale menigheter. 
Det er et svar på behov i tiden. 
Tradisjonen med gudstjeneste i 
kirka søndag kl. 11 og møter på 
bedehuset søndag ettermiddag og 
i ukedagene, er nok mer uvant for 
mennesker som har vokst opp i 
urbane områder. Det er også et litt 
særnorsk eller nordisk fenomen. 
Det er derfor en naturlig utvikling 
i byene og i noen av de større tett-
stedene at det satses på å være 
menigheter med alt det innebærer 
av omfang, ansvar og muligheter.

Samtidig er vi fortsatt en 
misjonsorganisasjon. Lokalt må 
arbeidet organiseres slik det er 
mest mulig hensiktsmessig utfra 
forholdene på hvert sted. Slik får 
vi stå sammen i misjonens tjenes-
te, uavhengig av hvordan vi lokalt 
ønsker å organisere oss.

Mange vil fortsatt være med i ei 
misjonsforening og ha Den norske 
kirke som sin menighet, mens an-
dre velger å organisere det lokale 
arbeidet som en menighet.

Mangfold. «Misjonssambandet 
er ikke en hær, men en organisa-
sjon,» sa en av lederne i NLM da 
jeg studerte på Fjellhaug. I en hær 
handler alle på kommando fra 
overordna for å nå mål raskt og 
effektivt.

Også i NLM ønsker vi å være 
handlekraftige og fokuserte. Vi øn-

sker å nå ut med evangeliet både 
til mennesker i vårt eget nabolag 
og i andre deler av verden, også 
når det krever mye av oss. 

Men vi er ingen hær der alle må 
tenke og handle likt. Målet er hel-
ler ikke at vi skal bli en uniformert 
hær, men vi vil være et mangfol-
dig og inkluderende fellesskap 
av kristne som deler evangeliet i 
holdning, handling og ord.  

Nåden. Det viktige er at alle får 
høre om og leve i NÅDEN. Jesus 
sendte sine disipler den gang, og 
oss i dag, for å fortelle om alt han 
har gjort. Alle opplever vi å komme 
til kort, men evangeliet forteller 
oss at «straffen lå på deg (Jesus), 
nåden bærer meg».  

Jesus sier i slutten av Lukas-
evangeliet: «Slik står det skrevet: 
Messias skal lide og stå opp fra 
de døde tredje dag, og i hans navn 
skal omvendelse og tilgivelse 
for syndene forkynnes for alle 
folkeslag; dere skal begynne i Je-
rusalem.  Dere er vitner om dette.» 
(Lukas 24, 46–48)

Mitt ønske og mål for NLM er at 
vi både lever i og deler evangeliet 
videre.

Hva vil vi?

ATLE ØLSTØRN
regionleder i NLM Midt-Norge

INNSPILL

1927 233 1 865 583
1752 202 

1 639 309

1 859 856

Regnskap 2021 Budsjett 2021 2020 2019 2018

Gaver NLM Midt-Norge pr 31. mars

TAKK FOR 
TROFASTHET
På tross av at koronapandemien 
setter begrensninger for arbeidet 
vårt, opplever vi en stor trofasthet 
og vilje til å gi! 
TEKST  IRENE SANDBERG SÆTHER
Flere misjonsfellesskap har til og med økt sine 
gaveinntekter etter at de begynte å gi kollekten 
via Vipps i stedet for å gi kontanter.

BEDRE ENN I FJOR. Totalt er det gitt vel 1,9 millio-
ner i gaver i NLM Midt-Norge per 31. mars. Dette 
er 175 000 bedre enn i fjor på samme tid. Øknin-
gen består i hovedsak av økt fast givertjeneste 
og enkeltgaver, redusert med en liten nedgang i 
gaver fra misjonsfellesskap. 

I fjor søkte vi staten om kompensasjon for 
inntektsbortfall i forbindelse med julemessene 
våre. Det ser ut til at vi får innvilget alt vi har 
søkt om, cirka 350 000. Dette vil komme som 
inntekt i 2021. 

EN RAUS VÅRGAVE? Vi er veldig takknemlige for en 
god gavestart på 2021, og vet samtidig at gavene 
varierer mye i løpet av året. Vi håper derfor og 
ber om at mange bruker giroen i bladet og gir en 
raus vårgave. Gud velsigne hver enkelt!

«Også i NLM ønsker 
vi å være handle-

kraftige og fokuser-
te. Vi ønsker å nå ut 
med evangeliet både 
til mennesker i vårt 

eget nabolag og i an-
dre deler av verden, 
også når det krever 

mye av oss.»

GJENNOM STENGTE DØRER
«Budskapet om Jesus kan ikke forbli bak 
stengte dører, selv om vi fysisk må holde oss 
hjemme», skriver ungleder Irene Maria på den 
vedlagte giroen. 

Vi har mulighet til å jobbe både lokalt 
og digitalt, på tross av koronarestriksjoner. 
Sammen kan vi gjøre en innsats, også når 
mange «dører er stengt». 

Tusen takk for DIN vårgave! 
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NY-PASTOREN I BETANIA
Eivind Hugdal Sakseide ble 
ansatt som pastor i Betania 
Misjonsforsamling i Trondheim 
fra nyttår, og med ham ble 
stillingstittelen endret fra 
forsamlingsleder til pastor. 
Sakseide forklarer at endringen 
var basert i et ønske fra styret 
i Betania om å gå tilbake til 
en mer bibelsk benevnelse på 
stillingen.

TEKST  HANS EDVARD THYVE

Eivind Hugdal Sakseide er opprinnelig fra So-
tra utenfor Bergen, og er gift med trønderen 
Ingrid Lovise Hugdal Sakseide som har sin 
bakgrunn både fra Melhus og Mongolia. Og 
mens Eivind tar fatt på pastorgjerningen, blir 
Ingrid Lovise å finne på Fredly barnehage i 
Børsa.

– FØLTE MEG UNG. Sakseide forteller at det for 

ham i en alder av 29, ikke var noen selvfølge å 
takke ja til pastorstillingen. 

– Jeg følte meg ung og kanskje ikke moden 
nok til en slik stilling. Men etter at jeg ble kalt 
til oppgaven fra styret, og vi fikk tenkt og bedt 
over det, føltes det som dette var en dør som 
ble åpnet for oss, fortsetter han.

Etter å ha takket ja til stillingen våren 
2020, gikk det enda ni måneder før den nye 
pastoren var på plass. Det unge paret retur-
nerte til Norge etter tre måneder på TeFT Fa-
milie i Kenya i mars i fjor, og kom hjem til et 
land i nedstengning. Eivind forteller at det da 
var godt å kunne bruke litt tid på å bryte opp 
fra hjembyen Bergen før de satte kursen mot 
Trondheim. 

PREGET AV KORONA. Starten har naturlig nok 
vært preget av koronaen, med langt mindre 
fysisk kontakt med forsamlingens medlem-
mer enn normalt. Dette har gitt både positive 
og negative effekter: 

– Selv om det har vært langt fra ideelt å 
sende ut taler digitalt – uten å kunne se dem 
som lytter, har det også gitt muligheten til å 

lære seg jobben og venne seg til rollen i et ro-
ligere tempo, forteller Eivind Sakseide, som 
også bruker tid på å gjøre seg kjent i Trond-
heim nå de første månedene.

GJØRE JESUS STOR. Betania ønsker å være en 
kristussentrert forsamling. Den nye pasto-
ren vil arbeide for å videreføre dette fokuset. 
Hans ønskemål er at alle aktiviteter og all 
forkynnelse fortsatt skal være samlet under 
hovedmålet: Å gjøre Jesus stor, og at forsam-
lingen skal være «lydhør og gå der Den hellige 
ånds vind blåser». 

Den nye pastoren har videre veldig lyst til 
å bli kjent med folk i forsamlingen og få høre 
historiene deres. Han oppfordrer derfor folk 
til å ta initiativ og ta kontakt med ham. 

– Som ung pastor har jeg både glede og 
nytte av å høre både fra de unge i forsamlin-
gen og fra dem som har gått et stykke lenger 
enn meg. Jeg ønsker at Betania Misjonsfor-
samling skal være et fellesskap der vi snakker 
på tvers av generasjoner, avslutter den nyan-
satte pastoren.

Eivind og Ingrid Lovise 
Hugdal Sakseide på besøk i 
Mongolia sommeren 2019.                      
FOTO: EIRIK RAMSLI HAUGE
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Vi vil gjerne møtes fysisk fra hele 
regionen til regionkonferansen. 
Regionstyret tror det er mer sannsynlig 
at vi kan arrangere et fysisk møte i høst 
enn i juni. Konferansen er derfor utsatt 
fra juni til oktober. 
Vi vil dermed ønske alle hjertelig velkommen til region-
konferansen 9. oktober på Rødde folkehøgskole (bildet).

Leder NLM utland, Hans Arne Sanna, og sjelesørger i NLM, 
Grete Martinsen Yksnøy, blir med som talere og seminar-
holdere.  

PROGRAM 
Kl. 09.00: Registrering. Velkomstkaffe 
Kl. 10.00: Åpningsmøte/søndagsskole
Kl. 11.00: Forhandlingsmøte. Aktiviteter for barn/unge
Kl. 13.00:  Middag
Kl. 14.30: Forhandlingsmøte. Aktiviteter for barn/unge
Kl. 16.30: Seminarer 
Kl. 17.30:  Kaffe
Kl. 18.00: Misjonsfest for hele familien
Kl. 19.00:  Kveldsmat/grilling 

Sett av 9. oktober og følg med på vår nettside og Facebook 
for mer informasjon.

IRENE SANDBERG SÆTHER

Guri Berge (bildet), Fannrem, star-
tet 1. januar i år som ny leder for 
NLM Gjenbruk Orkland.

Guri forteller at hun alltid har 
sagt at når hun blir pensjonist, skal 
hun bli med som frivillig på NLM 
Gjenbruk Orkland. Søskenbarnet 
hennes, Ing-
mund Bakken, 
har vært med 
i butikken helt 
fra starten i 
2010, og han 
har sørget 
for å holde 
gjenbruksen-

gasjementet varmt hos Guri.
 NLM Gjenbruk er en butikk hvor 

overskuddet blir brukt i land hvor 
det er dårligere vilkår innen skole, 
helse og vann enn vi har i Norge. 
Dette brenner Guri veldig for.

Hennes visjoner for NLM Gjen-
bruk Orkland er at butikken frem-
deles skal være med og heve leve-
standarden for folk i andre land. 
Videre ønsker Guri at butikken er 
et sted der mennesker kan komme 
for en god prat og samtidig få med 
seg en «skatt» hjem.

Vi ønsker Guri lykke til og Guds 
velsignelse over tjenesten!

TAKK TIL AVTROPPENDE LEDER
Samtidig vil vi takke Ingmund 
Bakken for hans store og trofaste 
innsats gjennom ti år. Ingmund 
har vært viktig for oppbygging og 
utvikling av gjenbruksbutikken. 

Sammen med sin kone, Ellen Ma-
rie, har de vært nødvendige pilarer 
for driften av butikken. Hjertelig 
takk til Ellen Marie og Ingmund! 

ATLE ØLSTØRN

LEDERSKIFTE PÅ NLM GJENBRUK ORKLAND

REGIONKONFERANSEN UTSATT TIL 9. OKTOBER

Grete Martinsen Yksnøy og Hans Arne Sanna blir med som talere og seminarhol-
dere på regionkonferansen.                                      FOTO: SILJE MÅSEIDE OG TORGEIR HENDEN  
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TIL SENSITIVE OMRÅDER
* En familie på seks reiser i løpet av 
sommeren til arbeid i et sensitivt område. 
Etter språkstudiet skal de jobbe i diako-
nalt arbeid.

BE 
- om at barna må få ha en trygg og god 
oppvekst
- om styrke, trygghet og glede i arbeid, 
relasjoner og familie

* En utsending reiser i august som 
ettåring til et sensitivt område.

BE:
- for koronasituasjonen i verden
- om at Gud skal være med meg på reisen 

UNGDOMSARBEID I JAPAN

TILBAKE TIL 
MONGOLIA

Familien Jonasmo bor i Eiken i 
Hægebostad kommune i Vest-Agder. 
Her har de bodd siden de flyttet fra 
Namsos i 2007. 

Kjetil kommer opprinnelig fra Namsskogan 
og Rita fra Eiken. De er en familie på sju pluss 
en golden retriever. Karen Emilie (19), Sander 
André (17), Oda Linnea (14), Lene Mathea (12) 
og Simen August (9). 

Avvikling og nybrott. Familien er godt kjent 
i Mongolia.  Første gang de reiste til Mongo-
lia var i 2007–2008.  Da fikk de være med på 
avslutningen av arbeidet NLM drev i Darkhan 
og etablering av nytt arbeid lenger vest i byen 
Khovd, som lå to–tre dagsreiser fra Darkhan. I 
Khovd var det nybrottsarbeid som sto i fokus. 

I 2011–2013 reiste de på nytt til Khovd, og fikk 
være med og bygge en ny norsk skole for barna 
til utsendingene. De var også med på starten av 
ei mongolsk allidrettsgruppe. 

Ønsker å være med. Jonasmo forteller at de 
alltid har hatt litt «løse plugger» og var åpne for 
å reise ut igjen om ting la seg til rette for det. 
Men at det ble nå, kom nok litt brått på for dem 
og andre.  28. november så de på NLMs nett-
side 2. gangsutlysing etter lærere i Mongolia. 
Søknadsfristen var 1. desember. De ba over det, 
ble rolige for det og søkte. 

Familien ønsker å bidra til at visjonen 
«Verden for Kristus» blir oppfylt, og hvis Gud vil 
bruke dem i Mongolia, vil de reise dit! 

Kjetil skal jobbe som lærer/rektor på DNS 
(den norske skolen) og ønsker å være med 
og legge til rette for et godt skoletilbud for 

misjonærbarna.  Ritas jobb er ikke avklart enda. 
Det blir enten en lederstilling eller prosjektar-
beid.  

Barna. De tre minste barna blir med til Mon-
golia. De to eldste blir i Norge. Sander André 
skal gå 3. klasse på Sygna vgs. Karen Emilie er 
for tiden i militæret og starter trolig på Bildøy 
bibelskole til høsten. 

BE 
- for alle utsendingene på feltet
- for familien; for trivsel og om god inngang i 
arbeidsoppgavene
- om at alle barna trives og har det bra, også de 
to i Norge 
- om at Gud får bruke dem slik at flere kommer 
til tro på Jesus

NYE UTSENDINGER FRA MIDT-NORGE

Barlaup er en familie på tre. Øyvind 
er fra Aure og Solveig fra Sykkylven. 

Øyvind (30) jobber som lærer på Ryenberget 
skole i Oslo mens Solveig (27), som til vanlig er 
sykepleier, er hjemme med lille Iver (5 mnd.). 

Til Japan. Til høsten flytter familien til Japan 
for en periode på seks år. Der skal de jobbe 
som ungdomsarbeidere for NLM.

Begge har kjent på at de vil fortelle om Je-
sus og det han har gjort for oss til folk som ikke 
har hørt om ham. 

Kontaktet NLM. Etter at Solveig besøkte 
Japan i misjonspraksis, fikk hun en nød for ung-
dommene der. Det ble starten på en prosess 
som endte med at de kontaktet NLM og søkte 
på to ledige misjonærstillinger i Japan.

BE
- om at språkstudiet går bra
- for arbeidet og menigheten de skal tilknyttes

Øyvind og Solveig Barlaup reiser til Japan.
Innfelt: Fem måneder gamle Iver.

FOTO: PRIVAT. 

Fem av sju medlemmer i familien Jonasmo reiser til Mongolia.                                             FOTO: MIRAKEL FOTO
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KORONA SKAPER NYE MULIGHETER
Når Covid-19 setter 
grenser for lags- og 
leirarbeidet, må 
kreativiteten tas i bruk. 

TEKST  KNUT OLE ØSTERTUN

Region Midt-Norges første regio-
nale snømann-konkurranse gikk 
av stabelen i vinterferien, og opp-
fordringen gikk til alle misjons-
fellesskap i regionen. Bygg en 
snømann, ta bilde, og send til 
NLM Midt-Norge.

KREATIV OG FARGERIK. Spenningen 
steg ettersom vinterferieuken 
nærmet seg. Blir snøen liggende? 
Våger noen seg ut i kulden? Og 
joda, snøen ble liggende, litt her 
og der, og noen våget seg ut. Det 
ble rullet og formet, og lørdag 
27. februar hadde NLM et Face-
book-arrangement hvor vinneren 
ble presentert av NLM-generalen. 
Begrunnelsen for valg av vinner 
var at snømannen var kreativ, 
fargerik og stilfull. 

GNISTEN PÅ DAGSLEIR. Hva med 
digital leir? Kanskje ikke helt 
det samme som skikkelig leir, 
så dagsleir ble løsningen, og for 
Gnisten barnelag i Flå ble lørdag 
13. mars en dag full av flotte opp-
levelser.

Søvassli lå badet i gnistrende 
flott vintervær, og tok imot tolv 
barn og fem voksne. Det kriblet i 
armer og bein etter å ta spader og 
akebrett fatt, men først bibelsam-
ling. Påsken lå kun tre uker foran 
oss, så det var naturlig å snakke 
om påskens budskap. 

SVEITSEROST. Så var det på med 
yttertøy, og vi kastet oss over 
snøhaugen som ikke lenge etter 
så ut som en sveitserost. Det ble 
gravd og måkt etter alle kunstens 
regler. Og akebakke? Forseggjorte 
doseringer sørget for at de fleste 
holdt seg inne i sporet, og tidta-
king trigget konkurranseinstink-
tet hos de fleste.

Bålkos og grilling hører med, 
og etter at magene igjen var met-

te ble det flere og større hull i 
snøhaugen, og akebakken så nye 
rekorder.

Misjonstime hører også med, 
og barnas misjonsprosjekt ble 
behørig presentert før det var tid 
for Søvasslipizza og hjemreise.

BUR kåret påskekyllingen til Sondre 
Yu, Solveig Xin og Sigrun til vinner av 
snømannkonkurransen. 

FOTO: ELLING VESTBØSTAD

I gammellåven der det tidligere 
var samlet rester fra en gårdsdrift, 
finner vi nå medlemmene i barne-
laget Blåveisen i full aktivitet. Ikke 
blant gammel redskap, men på en 
hjemmelaget kunstgressbane. 

Nesten alle. På dagens samling 
er de ti barn – like mange har sagt 
fra om at de ikke kunne komme. 
I ei grend med litt over 20 barn 
deltar nesten alle i barnelaget, og 
de trives. 

– Selv de som nå har begynt på 
ungdomsskolen, ønsker å fortsette 
i Blåveisen, forteller Toril og Knut 
Erik Kiplesund, to av lederne i 
barnelaget. Sammen med Sigmund 
Joramo og Dagrun Stråbø samler 
de barna i grenda annenhver 
mandag.    

Supplement. Kunstgressbanen 
sto ferdig i januar i fjor, og har etter 
koronaen kom, blitt et godt supple-
ment til arbeidet. 

– Barn og unge trives når 
de kan møtes der, og det gir en 
allsidighet i arbeidet, forteller Knut 
Erik.

Aktivitetene avløser hverandre 
fortløpende, og både barn og voks-
ne holder høy intensitet. Likevel er 
det ingen vanskeligheter med å få 
barna til å sette seg i en ring for å 
høre dagens andakt etterfulgt av 
en bibelquiz på Kahoot, før aktivite-
ten på kunstgresset fortsetter. Sis-
te aktivitet denne mandagskvelden 
er fotball, og det blir både overtid 
og ekstraomganger. 

HANS EDVARD THYVEBarnelaget Blåveisen i Innset har samlinger i en låve med kunstgress på gulvet.
FOTO: HANS EDVARD THYVE

KUNSTGRESSBANE PÅ GAMMELLÅVEN

Det ble en flott dagsleir for Gnisten på Søvassli.                     FOTO: ENDRE HUGDAL
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ARRANGEMENTSKALENDER 2021    
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

47

JUNI   
22.-25.6.  SommerTreff  8. kl.–1. vgs. Val vgs.
28.6.–4.7. Bibelcampingen «Opptur på Val»  Val vgs.

 AUGUST   
10.8.  Aktivitetsdag  4 år og oppover Varntresk
13.–15.8.  Plask   2.–4. kl.  Laberget
20.–22.8. Splash   5.–7. kl.  Laberget

SEPTEMBER   
3.–5.9.  Fjell- og friluftshelg   Søvassli
10.–12.9.  WildCamp  5.–7. kl.  Søvassli
17.–19.9.  ReGaze Høst  8. kl.–3. vgs. Søvassli
18.9.  Bo heime-leir  4-10 år  Arnøy grendehus
24.–26.9. Kvinnehelg    Hallarheim
17.–19.9.  Vi over 60    Laberget

OKTOBER   
9.10.  Regionkonferanse   Rødde folkehøgskole
29.–31.10. Aktivitetsleir  5.–7. kl.  Val vgs.

NOVEMBER   
5.–7.11.  Mannshelg    Laberget
   

Alle arrangement gjøres i samsvar med gjeldende smittevernregler. Vi tar forbehold 
om mulige endringer eller avlysninger på grunn av koronapandemien. Følg med på 
www.nlm.no/leirmidt-norge.     

Øystein Hitland 
jobber som forsam-
lingsleder i Namsos 
misjonsforsamling i 
en 25 prosent stilling 
fra 1.januar til 30. 
juni 2021. 
Vi er takknemlig for 
at Øystein takket ja til 
denne stillingen.

Øyvind Rott gikk 
1. januar 2021 
over fra stillingen 
som områdeleder i 
Namdal til forkynner 
i regionen. Vi ønsker 
Øyvind fortsatt Guds 
rike velsignelse over 
tjenesten.

Permitteringer
Alle ansatte på Søvassli ungdoms-
senter og leirskole er permittert i 50 
prosent av sine stillinger fra 8. april 
til 31. mai. Dette på grunn av at få 
samlinger kan gjennomføres i samsvar 
med smittevernreglene denne våren. 

PERSONNYTT

BRED STRATEGIDRØFTING I MIDT-NORGE
Ny strategi for NLM og NLM 
ung 2022–2030 skal vedtas 
på NLMs generalforsamling 
og NLM ungs årsmøte i juli 
2022. Prosjektgruppa NLM 
strategiarbeid har laget et utkast 
til nytt strategidokument som 
nå er på høring i hele NLM, 
med høringsfrist 1. mai 2021.
TEKST  IRENE SANDBERG SÆTHER

Regionstyret i Midt-Norge ønsket at hvert 
misjonsfellesskap skulle få mulighet til å på-
virke NLMs nye strategi. I mars arrangerte 
derfor regionlederteamet områdemøter med 
strategiutkastet i fokus. På grunn av korona-

restriksjoner var fysiske møter umulig, men 
det digitale verktøyet Teams fungerte svært 
godt som møteplattform.

DIGITALE OMRÅDEMØTER. Det ble arrangert 
områdemøter i alle områdene unntatt i Hel-
geland. På grunn av lav påmelding til møtet i 
Helgeland, tok regionlederteamet i stedet en 
samtale med de enkelte misjonsfellesskape-
ne. Til sammen deltok 47 personer på møtene 
og 42 ulike misjonsfellesskap var represen-
tert. I hvert møte ble strategiutkastet gjen-
nomgått, og det ble utarbeidet et høringssvar 
fra området.  

MANGE GODE INNSPILL. Det var første gang regi-
onen arrangerte digitale områdemøter, og det 
fungerte overraskende bra! Det ga inspirasjon 
å «treffe» andre misjonsvenner, og ikke minst 

kom det fram mange gode innspill til strate-
giutkastet. 

I tillegg til behandlingen på områdesam-
lingene, har regionstyret, barne- og ung-
domsrådet, regionens ansatte og flere for-
samlinger drøftet strategiutkastet og gitt sine 
høringssvar.

OPPFYLLE VISJONEN. Vær gjerne med og be for 
strategiarbeidet videre! Be om at den nye 
strategien blir ei god hjelp til å oppfylle visjo-
nen vår «Verden for Kristus» i årene framover. 
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«Herren skal alltid lede deg og met-
te din sjel i det tørre landet. Han 
skal styrke kroppen din så du blir 
som en vannrik hage, en kilde der 
vannet aldri svikter.» Jes 58,11
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