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OPPMUNTRING
Asbjørn Lillenes 
har strikket 150 
km med garn i 
løpet av tre år og 
fem mnd. 

Han strikket først 
600 luer, og kjente at han var lei. 
Men han tenkte: «Er det mulig å nå 
1000?» 

Det ble til sammen 1540 luer! 
Nå skal 900 av luene sendes til 
Mongolia. Der skal Misjonssam-
bandet dele ut denne flotte gaven 
til barn. 

SPENNENDE FOR HELE FAMILIEN
«Sammen» er temaet på årets regionkonferanse på Rødde 
folkehøgskole 11.–12. juni. Det blir mye spennende for hele 
familien, og ny tre-års handlingsplan for regionen står i fokus.

L E S  M E R  S I D E  4 4  O G  4 5

 FOTO: ATLE ØLSTØRN

FO
T

O
: PR

IV
A

T

Region Midt-Norge 05_2022.indd   41Region Midt-Norge 05_2022.indd   41 28.03.2022   16:4328.03.2022   16:43



42 U T S Y N  5  2 0 2 2

REGION MIDT-NORGE

Regionstyret har det siste halve 
året jobbet med utkast til ny 
handlingsplan. Den er basert på 
«Strategi 2022–2032. Dere skal 
være mine vitner». Dette utkastet 
til strategi for alt Misjonssam-
bandets arbeid, drøftet vi i Region 
Midt-Norge på områdevise digitale 
høringsmøter våren 2021. Strate-
gien vedtas først på generalfor-
samlingen i juli. Vårt regionstyre 
ønsket likevel å starte prosessen 
med en regional handlingsplan for 
å gi arbeidet i regionen en tydeli-
gere retning.

Menigheter. Strategiplanen for 
den kommende ti-årsperioden 
peker på flere satsingsområder. 
Blant dem en tydeligere satsing 
på forsamlinger. Vi ser også at 
begrepet menighet blir mer og mer 
vanlig.

Når vi arbeider med en regional 
handlingsplan for den kommen-
de tre-årsperioden, må vi holde 
sammen det som står i forslaget 
til den nasjonale ti-årsplan med 
dokumentet «Menighetstenkning 
og organisasjonsstruktur i NLM» 
som var til behandling på rådsmø-
tet i oktober 2021.

Gode samtaler. I dokumentet er 
det gitt tydelige kriterier for hva 
som kreves for å være menighet. 
Noen vil nok oppleve dette som 
krevende. Det er opp til det enkelte 
misjonsfelleskap å definere hva 
de skal være. Her tror jeg det blir 
viktig med gode samtaler mellom 
forsamlingene og regionen for å 
se hvordan vi sammen kan skape 
gode nettverk.

En utfordring i våre sammen-
henger er at vår menighetsteologi 
ikke er så tydelig definert. En 
av våre ledere sa det slik: «Vi er 
mer opptatt av å si noe om hva 
vi ikke ønsker å være enn hva vi 

skal være.» Dokumentet «Menig-
hetstenkning og organisasjons-
struktur i NLM» gir en viss retning, 
men mye arbeid gjenstår.

Misjonsorganisasjon. En av 
svakhetene i ti-årsplanen er at det 
sies lite om hvordan vi fortsatt 
skal være en misjonsorganisasjon.

Det har vi forsøkt å fokusere 
mer på i utkastet til regionens 
handlingsplan enn hva ti-årsplanen 
gjør. 

Vi ser det som viktig at 
misjonsoppdraget tydeliggjøres i 
våre forsamlinger. Derfor må hand-
lingsplanen både være konkret og 
nyskapende. Når menighetenes 
mange viktige oppgaver tydeliggjø-
res i konkrete tiltak, er det viktig 
at misjon ikke drukner blant alle 
disse. Det blir derfor viktig med 
engasjerende og gjennomførbare 
misjonstiltak.

Nyskapende. Ikke alle som er 
aktive i Misjonssamandet ønsker å 
danne en lokal forsamling. De har 
et lokalt, kristent felleskap de øn-
sker å være en del av. For alle dem 
ønsker vi også å legge til rette for 
et aktivt misjonsengasjement. Vi 
ønsker både å være nyskapende 
og ta vare på gode historiske 
relasjoner.

Mer om dette på side 45.

Dette er viktig for oss

ATLE ØLSTØRN
regionleder i Midt-Norge
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Gaver Midt-Norge januar-februar

GAVEN DIN UTRUSTER 
UNGE LEDERE I PERU
Gavene vi gir i Midt-Norge når lenger 
enn til å finansiere arbeidet i regionen. 
De rekker helt til Grober Paca som går 
på det teologiske seminaret i Peru. 

Grober har et års menighetspraksis i byen Juliaca. 
En slik praksis er til god hjelp for å bli istandsatt 
som ung, kristen leder. Gaver fra Midt-Norge er 
med og gjør denne utrustningen mulig! Les mer 
om dette på vedlagte vårgiro. 

Ved å gi en god vårgave, kan du være med og 
utruste enda flere unge ledere. Tusen takk for 
gaven!

Ved utgangen av februar er det gitt vel én mil-
lion i gaver i Midt-Norge. Dette er 187 000 mindre 
enn i fjor på samme tid, men på samme nivå som 
2020 og 2019. Fast givertjeneste viser en fin 
økning hvert år, mens gaver fra misjonsfellesskap 
viser en liten nedgang.  

Vi ber om Guds gode velsignelse for hver giver!
IRENE SANDBERG SÆTHER

SOMMERTREFF PÅ RØDDE
Dato: Tirsdag 28. juni–fredag 1. juli. 
Sted: Rødde folkehøgskole i Melhus.
Tema: Grensesprengende. Taler: Josef Birgersson
Pris: 1150
SommerTreff er i år flyttet fra Val til Rødde. For 
mer info og påmelding:  nlm.no/leirmidt-norge

UL MED FELLESREISE FRA MIDT-NORGE
Dato: 22.-26. juni
Sted: Oslofjord Convention Center

Fellesreise med minibuss:
Avreise: Onsdag 22. juni kl. 09.00 fra Trondheim S.
Retur: Søndag 26. juni kl. 10.30 fra Oslofjord
Convention Center
Pris: 1 550 kr
Påmeldingsfrist til fellesreisen er 15. mai. Ved få 
påmeldte til fellesreisen, blir reisen avlyst. 
Info og påmelding til UL skjer på ul.no.
Info og påmelding til fellesreisen finner du på nlm.
no/leirmidt-norge

«Når menighetenes 
mange viktige opp-
gaver tydeliggjøres 
i konkrete tiltak, er 
det viktig at misjon 
ikke drukner blant 

alle disse.»
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FRA NYBROTT TIL SAMARBEID I PERU
Misjonssambandet har drevet 
misjonsarbeid i Peru siden 1978. 
Fra å være et nybrottsarbeid har 
arbeidet nå vært nasjonalisert i 
over 25 år. 
TEKST  HANS EDVARD THYVE

Regionleder Atle Ølstørn, som i løpet av de 
siste årene har vært misjonær i Sør-Amerika, 
var nylig i Peru. Han forteller at arbeidsmeto-
dene har endret seg mye siden 1978.

– De første misjonærene var på mange 
måter evangelister og menighetsplantere, for-
teller Ølstørn, og beskriver en misjonærhver-
dag der det å finne de riktige personene til å 
starte ulikt lokalt arbeid var viktig. 

NY FASE. I dag har Peru sin egen nasjonale kir-
ke, de har 30 menigheter i landet, og samar-
beidet med Misjonssambandet har gått over 
i en ny fase. 

– Nå handler det mer om å bidra med le-
derutdanning, og om å gi kompetanse til lo-

kale ledere som skal drive arbeidet i landet 
videre, forteller Ølstørn. 

ELEVER I PRAKSIS. Misjonssambandets arbeid 
er derfor sentrert rundt det teologiske semi-
naret SETELA i Arequipa. SETELA ble etablert 
i 1994, og har vært hovedsete for utdanning 
av pastorer til de lokale kirkene i Peru og Bo-
livia. Nå er det er primært studenter fra Peru 
som er elever, og i år har de elleve studenter 
som nettopp har reist ut på ett års praksis til 
ulike menigheter i Peru og Ecuador. 

– Gjennom å samarbeide med de lokale 
pastorene om arbeidet der de er utplassert, 
får de mulighet til å lære hvordan pastorlivet 
er i praksis, sier Ølstørn. 

KARTLA BEHOV. Regionlederen har vært seks 
uker i Peru denne vinteren. Han forteller at 
arbeidsoppgavene var knyttet til ledelsen 
av SETELA. Hovedoppgaven var å planlegge 
aktiviteter for lærerne som har en del ledig 
kapasitet dette året fordi studentene er ute i 
menighetspraksis. Sammen med seminarets 

pastor, var han med og kartla behov kirkene 
har både lokalt og nasjonalt. Det resulterte i 
planer for bibelseminar og menighetsbesøk 
der lærerne får praksis i det faget de vanligvis 
underviser i.

BEHOV FOR STØTTE. Ølstørn forteller også at 
han har deltatt på fellesmøter mellom kirkene 
i Peru og Bolivia med tanke på veien videre. 

– Kirkene i de to nabolandene har samar-
beidet om SETELA siden starten, men de to-
tre siste årene har kirken i Bolivia ikke sendt 
studenter til seminaret. Samtalene, som har 
vært det siste året, resulterte i at kirka i Bo-
livia vil fortsette å sende sine studenter til 
et luthersk seminar i Den Dominikanske re-
publikk. Kirken Peru (IEL-P) ønsker et enda 
tettere samarbeid med Misjonssambandet 
om SETELA. 

Selv om kirken og det nasjonale lederska-
pet har vært på plass en stund, har de fortsatt 
behov for støtte. De har behov for brødre og 
søstre som kan være med å bistå i arbeidet, 
avslutter Ølstørn.

Regionleder Atle Ølstørn, nummer tre fra venstre, besøkte Peru i vinter, Her sammen med staben på det teologiske seminaret SETELA og stedlig representant  i 
Sør-Amerika, Mariann Thormodsæter Lindtjørn.                                                                                                                                                                 FOTO:SVEIN LINDTJØRN
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Velkommen til regionkonferanse på Rødde 
folkehøgskole 11.–12. juni

LØRDAG 
Kl. 09.00-1000: Registrering og velkomstkaffe 
Kl. 09.00: Bønnemøte 
Kl. 10.00: 
• Åpningsmøte 
o Tema: Sammen med Jesus
o Tale: Arne Helge Teigen
• Søndagsskole (0–3, 4–7 og 8–12 år)
• Ungdomssamling (13–18 år)
Kl. 11.00–1300: 
• Forhandlingsmøte
• Aktiviteter for barn/ungdom (BU)
Kl. 13.00–14.00: Middag/gatekjøkken 
Kl. 14.30–16.30: 
• Åpent møte: Drøfting av handlingsplan 2023–2025 Region 
Midt-Norge
• Aktiviteter BU  
Kl. 16.45–17.45: Seminar og familiekonkurranser
Kl. 18.00–19.00: Kveldsmat/gatekjøkken 
Kl. 19.30: Lovsangskveld
• Andakt: Ruth-Elise Bergane
Kl. 21.00: 
• Kaffe
• Grilling for ungdom

S Ø N D A G 
Kl. 10.00: Bønnemøte 
Kl. 11.00: Gudstjeneste med søndagsskole og nattverd 
• Tema: Sammen om oppdraget
• Tale: Arne Helge Teigen
Kl. 13.00: Middag/gatekjøkken 

REGIONKONFERANSEN MIDT-NORGE 2022
AKTIVITETER FOR BARN OG UNGDOM
0–3 år: 
Lekerom nær møtesalen. Foreldre har ansvaret.

4–7 år:
Kl. 11.00–13.00:  Formingsaktiviteter og/eller uteaktiviteter. 
Kl. 14.00–16.30:  
Alternativ 1: Rush Trampolinepark, Tiller. Transport tur/retur.
Alternativ 2: Kino m/popkorn
Alternativ 3: Lekerom
Kl. 16.45–17.45: Familiekampen (konkurranser og lek for hele familien)

8–12 år: 
Kl. 11.00–13.00:  Formingsaktiviteter og/eller uteaktiviteter (Spike Ball, 
Fun Battle etc.) 
Kl. 14.00–16.30: 
Alternativ 1: Rush Trampolinepark, Tiller. Transport tur/retur.
Alternativ 2: Kino m/popkorn
Kl. 16.45–17.45: Familiekampen (konkurranser og lek for hele familien)

13–18 år:
Kl. 11.00–13.00: Uteaktiviteter ((Spike Ball, Fun Battle etc.) og/eller ung-
domsklubb (bordtennis, brettspill, XBOX, VR-briller)
Kl. 14.00–16.30: 
Alternativ 1: Rush Trampolinepark, Tiller. Transport tur/retur.
Alternativ 2: Kino m/popkorn
Kl. 16.45–17.45: Familiekampen (konkurranser og lek for hele familien)
Kl. 21.00:  Grilling og sosialt  

Pris: 
50 kr for aktiviteter og 
forfriskninger
Tillegg: 150 kr for de 
som er med på Rush 
Trampolinepark 

FOTO: MARKUS LEITVOLL
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LAGER NY HANDLINGSPLAN
En av de store sakene som skal 
drøftes på Misjonssambandets 
regionårsmøte på Rødde 4.–5. 
juni, er handlingsplanen for 
perioden 2023–25. 
TEKST  HANS EDVARD THYVE

Etter vel ti år som region skal det legges nye 
føringer for arbeidet, og det kan komme både 
organisatoriske og praktiske endringer i 
hvordan Misjonssambandets arbeid lokalt og 
regionalt skal gjennomføres. 

ØNSKER GODE FORSLAG. – Jeg håper regionårs-
møtet kommer med mange gode forslag til 
hvordan vi skal drive arbeidet de neste årene, 
sier Jan Petter Opedal, leder i regionstyret, 
som sammen med regionens administrasjon 
og regionstyret utarbeider forslaget til en ny 
lokal handlingsplan for regionen. Når dette 
bladet leses, gjennomføres det høringsrunder 
blant ansatte og i misjonsfellesskapene.

Opedal er opptatt av å skape en hand-
lingsplan som skal være et arbeidsredskap 
for regionen: 

– Jeg har tro på at vi ved å ha en konkret 
handlingsplan kan jobbe mer målrettet, og 
være bedre i stand til å evaluere arbeidet 
vårt. Denne planen skal ikke havne i skuffen, 
men regionstyret skal rapportere tilbake til 
regionårsmøtet hvordan man ligger an med 
planene, sier han.

KONKRET PLAN. På spørsmål om han kan peke 
på de viktigste momentene for å få på plass en 
ny handlingsplan, svarer regionstyrets leder: 

– Det er føringer fra sentralt hold om både 
å styrke forsamlingsarbeidet og barne- og 
ungdomsarbeidet. 

Opedal håper også regionen får en hand-
lingsplan som er så konkret at regionens res-
surser kan anvendes på best mulig måte. 

Opedal tror en konkret og målrettet hand-
lingsplan er viktig for arbeidet både lokalt og 
i en større sammenheng. 

KOMMER TIL TRO. – Den helt overordnede øn-
skede effekten er jo at flere kommer til tro 
og blir styrket i troen, både i vår region og i 
Misjonssambandets verdensvide arbeid. Mer 
spesifikt ønsker jeg at mange får styrket sitt 
engasjement i vårt misjonsarbeid, og at folk 
føler økt tilhørighet til fellesskapet. Vi ønsker 
også at vi opplever oss mer verdsatt av Gud 
og av våre medkristne, og at vi ved dette smit-
ter andre i de sammenhenger vi beveger oss 
i, sier han.

GENERALFORSAMLING. Misjonssambandets ge-
neralforsamling går av stabelen 5.–10. juli på 
Oslofjord. Der skal strategiplanen for de neste 
ti årene vedtas. Deretter vil Region Midt-Nor-
ge og de andre regionene kunne vedta sine 
lokale handlingsplaner i tråd med føringene 
vedtakene fra generalforsamlingen legger.

Regionstyret og administrasjonen i Region Midt-Norge arbeider med et forslag til handlingsplan som skal 
legges fram på regionårsmøtet i juni.                                                                                       SELFIE: JØRGEN GREVE

SEMINAR LØRDAG KL. 16.45–17.45

1. Dette er vi egentlig med på. Et nært 
møte med misjon i Asia. 
Ved Olav Vestbøstad

2. Kan vi gjøre større under enn Jesus?
Helbredelseslære og profetier i vår tids 
ny-karismatiske bevegelser.
Ved Arne Helge Teigen

3. Alternativ aktivitet: Familiekampen 
(konkurranser og lek for alle)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
Måltider 
Måltider må bestilles innen fristen 25.5. Det 
selges i tillegg mat i gatekjøkkenet.

Måltid  voksen / maks familie
Middag lørdag (sodd, is)     kr 175/kr 450
Kveldsmat lørdag    kr 100/kr 300
Middag søndag (oksestek, fromage)  
  kr 200/kr 600
Barn 4-12 år: Halv pris

Kaffe med påfyll kr 50. Ta gjerne med egen 
termokopp.

Gatekjøkken
Gatekjøkkenet er åpent under måltidene 
lørdag og søndag. Der selges blant annet 
pølse m/brød og hamburger. 

Overnatting ved Rødde folkehøgskole
Døgnpriser for rom med oppredde senger, 
inkl. frokost:
Dobbeltrom med bad:               kr   950
Enkeltrom med bad: kr   750 
Dobbeltrom med felles bad:  kr   800
Enkeltrom med felles bad:  kr   600 
Familiepakke (2dbl med bad):  kr 1600 

Ekstra madrass m/oppredd seng: kr   150
Campingvogn med strøm:  kr 200 pr. døgn

Det er også mulig å bestille overnatting fra 
fredag.

Påmelding
All påmelding skjer til regionkontoret innen 
25. mai. Bruk helst påmeldingsskjema på 
www.nlm.no/leirmidt-norge.

Betaling
Betaling for måltider, BU-aktiviteter og over-
natting på Rødde gjøres ved påmeldingen. 
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Etter to år med korona og 
mange avlysinger, kan vi nå 
ha leir igjen som før. Eller har 
koronapandemien lært oss noe 
nytt? 
TEKST  IRENE MARIA VAN ANDEL

Lenge har det vært restriksjoner på å samle 
folk fra ulike kommuner og områder. Dette 
har ført til noen forsøk på å arrangere dags-
leir for barne- og ungdomslag fra et definert 
område. På Søvassli leirsted har det vært to 
slike leirer, den siste nå i februar. Da var det 
Tweens Aure som hadde en flott leirdag, 
til tross for at andre lag måtte melde avbud 
grunnet korona. 

INGEN NY TANKE. Men hvorfor bare arrangere 
leir for lokale barne- og ungdomslag som et 
alternativ for avlyste regionale leirer? Det er 
slett ikke en ny tanke å samle noen lag til leir, 
men en mulighet som har blitt gjenoppdaget 
som følge av koronarestriksjoner.
Ungavdelingen i regionen vil veldig gjerne 
legge til rette for at det kan arrangeres slike 
leirer, om det er i form av en dagsleir eller en 

leirhelg. Mulighetene er mange! Leirstedene 
har mye å by på, eller kanskje det frister med 
tur til fjellet eller til byen? Lagsledere, ta kon-
takt så hjelper vi dere å utforske mulighetene 
for å samle lagene deres til leir.

DEN NYE DIGITALE VERDEN. Det var mye å sette 
seg inn i da alt plutselig skulle foregå digitalt, 
men se hvor flinke vi nå har blitt med digitale 
samlinger. Aldri før har det vært så enkelt å 
planlegge leiren som leirlederteam. Ett taste-
trykk og skjermen fylles med fjes. 
På leir har digitale muligheter også blitt brukt 
mer enn før. Det er absolutt ingenting som 
kan erstatte følelsen av å være fysisk sammen 
på leir, vi drar tross alt på leir for å treffe folk. 
Men digitale andakter, konkurranser eller 
samtaler med folk et annet sted i Norge eller i 
verden er en berikelse.

TAKKNEMLIGHET. Til slutt, hvis koronapande-
mien har lært oss en ting, så er det å være 
takknemlig for alt vi har! Det er ingen selv-
følge å kunne dra på leir og få høre om Jesus 
uten begrensninger, og jeg føler meg iallfall 
litt ekstra takknemlig og velsignet for å igjen 
kunne invitere barn og unge til leir.

ENDELIG LEIR IGJEN
Tweens Aure hadde i februar en dagsleir på Søvassli.                                                   FOTO: KNUT OLE ØSTERTUN

– SPENNENDE Å FORKYNNE 
TIL MENNESKER SOM LYTTER

Josef Birgersson begynte som 
forkynner i Misjonssambandet 
Midt-Norge i 35 prosent stilling 
1.januar. Samtidig fortsetter han i 
noen av de oppgavene han har på 
Val vgs.

Motivasjon. På spørsmålet 
om hva som motiver ham til å 
jobbe som forkynner, svarer Josef 
Birgersson:

– Jeg lengter etter å møte an-
dre kristne som bekjenner Jesus 
som Herre, som synger, vitner og 
lever ut det kristne livet. 

Videre gleder han seg til å 
bruke mer tid på å trenge inn i 
Guds ord. Han forteller at det er 
spennende med muligheten til å 
forkynne Guds ord til mennesker 
som vil høre, slik at Gud får skape 
nytt liv, tro og etterfølgelse.

Hele Guds råd. Josef Birgers-
son ønsker at hele Guds vilje og 
plan (Apg 20,27) skal forkynnes. 

– Noen ganger blir den kristne 
forkynnelsen fragmentarisk. Hele 
Bibelen, som Guds ord og autori-
tet, trenger å bli forkynt, med Jesu 
frelsesverk på Golgata i sentrum. 

Han håper at det skapes en 
lengsel etter fellesskap med Gud 
og et liv i etterfølgelse av Jesus, 
som kan skape en dypere enhet 
blant kristne.

God kombinasjon. – Det er gi-
vende å ha to forskjellige stillinger 
i Misjonssambandet, sier Josef 
Birgersson. 

Når han reiser rundt og 
forkynner, har han god bakke-
kontakt. Han vet hva som rører 
seg blant dagens ungdom, og det 
hjelper han til å ikke bli fanga i en 
«kristen-boble». Samtidig merker 
han at tiden med bibelstudier, 
forberedelse og forkynnelse gir 
han en større dybde og åndelig 
beredskap når han står i klasse-
rommet og skal undervise. 

      ATLE ØLSTØRN
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NY PASTOR I STJØRDAL 
OG LEVANGER

Joachim Hodne har takket ja 
til stillingen som pastor i NLM 
Stjørdal forsamling og Levanger 
Misjonsforsamling.

Joachim kommer fra Forrada-
len i Stjørdal. Han studerer master 
i teologi og misjon ved Fjellhaug 
Internasjonale høgskole og er 
innvilget 40 prosent permisjon i to 
år for å fullføre studiet.

Han starter som pastor 1. 
august. De to første årene vil han 
jobbe mest i Stjørdal. Dette for 
å få mulighet til å konsentrere 
jobben og utvikle seg som pastor 
ved siden av studier. 

Joachim er gift med Marthe. 
Hun studerer sosialt arbeid, og 
blir ferdig utdannet sosionom i 
vår. For at familien skal trives er 
det viktig at begge får en jobb de 
trives med og et sted å bo. 

Vi ser fram til å få Joachim 
som kollega, og dem begge inn i 
vårt misjonsfellesskap. 

LEDIGE STILLINGER PÅ SØVASSLI
Takk Kari Tronvoll, for flott innsats som daglig 
leder på Søvassli ungdomssenter og leirskole 
gjennom mange år. 

Daglig leder sa opp sin stilling i slutten av 
januar. Nå ønsker hun å tre til side for å gi 
plass til nye krefter, men hun kan stå i stillingen 
utover våren til ny daglig leder er på plass. 

Søvassli er på utkikk etter en person som 
ønsker å være med og utvikle leirstedet. Det er 
en spennende og allsidig lederjobb. 

Jobben innebærer daglig ledelse, økonomi, 
markedsføring, være vertskap ved leirer og ulike 
selskap, og utvikling av stedet.  

Daglig leder jobber både selvstendig og i 
team sammen med ansatte og frivillige.

Kjøkkenleder Britt Bjerknes slutter også. Takk 

Britt for trofast tjeneste på Søvassli. Derfor må 
ny kjøkkenelder på plass. Kjøkkenleder er an-
svarlig for meny, innkjøp, oppfølging av personell 
og arbeidsoppgaver på kjøkken, samt renhold. 
Altså en viktig stilling for å skape god trivsel.

Er dette noe for deg? Eller kjenner du aktuel-
le kandidater?

Søknadsfrist på begge stillinger er 20. april 
Fullstendig utlysningstekst på nlm.no

APRIL    
22.–24.4. Vi over 60    Laberget 
22.–24.4. Vårmøte     Namsos 

MAI    
6.–8.5.  Lammeleir  1.–6. kl.  Murumoen, Lierne

JUNI
11.–12.6.  Regionkonferanse   Rødde fhs.
22.–26.6. UL   15–25 år  Oslofjord, Sandefjord
26.6  Kletthammerstevnet   Kletthammer, Lønset
27.6.–3.7  Bibelcampingen «Opptur på Val»  Val
28.6–1.7.  SommerTreff  8. kl.–1. vgs. Rødde fhs.

JULI   
5.–10.7.  GF     Oslofjord, Sandefjord
24.7.  Sommerstevne     Solhaug, Namdalseid

AUGUST   
12.–14.8.  Plask   2.–4. kl.  Laberget
16.8.  Aktivitetsdag  Fra 4 år   Varntresk
19.–21.8.  Splash   5.–7. kl.  Laberget
Dato uavklart Bjørnholmstevnet   Aure

SEPTEMBER   
2.–3.9.  Fjell- og friluftslivhelg   Søvassli
2.–4.9.  ReGaze Villmark  8. kl.–3. vgs. Namsvatn
9.–11.9.  Damehelg    Hallarheim
9.–11.9.  WildCamp  5.–7. kl.  Søvassli
23.–25.9. Vi over 60    Laberget
24.9.  Aktivitetsdag  4–10 år  Arnøy grendehus

OKTOBER   
9.-10.10.  Mix-leir   Familie  Søvassli

NOVEMBER   
4.–6.11.  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.     
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