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OPPMUNTRING
En kveld sent i 
høst var vi noen 
damer som be-
stemte oss for å 
arrangere julebasar 
på Thyve bedehus. Vi 
samlet oss flere kvelder med jule-
verksted hvor det ble laget kranser, 
gelelys, småbrød og julekaker og 
dekorert konfektesker og tennbri-
kettesker. 1. desember inviterte vi 
til basar med to omganger åresalg 
og salg av varer. Barn fra Fredag-
sklubben deltok med julespill og 
sang. Kaffe og kaker ble servert 
mens lodd ble solgt og gevinster 
trukket. Totalt resulterte kvelden i 
kr 11 000  til bedehuset.

Julemesse har lang tradisjon i 
Oppdal, men har ikke vært arran-
gert på mange år. Men nå er vi i 
gang med ideer til julebasar 2022!

MONA KRISTIN MEISINGSET

TI ÅRS ERFARING MED REGION
Overgangen fra krets til region synes å ha hatt relativt liten 
innvirkning på det lokale arbeidet. Endringene handler om 
demografi mer enn om krets eller region, mener lokale ledere.

L E S  M E R  S I D E  1 2  O G  1 3

Julemesse i Aure i 2021.                                                                                                                            FOTO: PRIVAT
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Tør vi å stille de vanskelige 
spørsmålene som utfordrer oss 
i hvordan vi driver arbeidet i 
Region Midt-Norge? En ny strategi 
for Misjonssambandet er under 
utarbeidelse og skal vedtas på 
generalforsamlingen i sommer. 

Handlingsplan. I den forbindel-
se jobber vi i region Midt-Norge 
med å lage en handlingsplan som, 
i tråd med strategien, skal si noe 
om hvilke satsingsområder vi skal 
ha i arbeidet, hvordan vi skal jobbe 
for å nå målene vi setter og hvor-
dan vi fordeler ressursene vi har 
tilgjengelig. I denne prosessen er 
det viktig å kunne stille spørsmål 
ved etablerte rutiner og tradisjo-
ner, selv om de kan få konsekven-
ser for arbeidet slik vi kjenner det i 
dag. Jeg vil stille et slikt spørsmål: 
Hva er viktigst av leirarbeid og 
lagsarbeid i regionens barne- og 
ungdomsarbeid?

Er leir viktigst? I dag viser pri-
oriteringene våre at leirarbeidet er 
vesentlig viktigere enn lagsarbei-
det. Ser vi på hvordan de ansatte 
brukes, tilsier det at leir er viktigst. 
Ser vi i regnskapet, tilsier det at 
leir er viktigst. Leir subsidieres 
med betydelige summer i året. Det 
brukes betydelige ressurser på 
planlegging og gjennomføring av 
leir. Om en leir blir avlyst, som det 
dessverre har vært for mange av 
grunnet korona, bærer vi også den 
økonomiske byrden. 

Men hvorfor er det slik at leirar-
beidet prioriteres fremfor lagsar-
beidet? Er det en ønsket skjevfor-
deling i ressursbruken? Er denne 
skjevfordelingen begrunnet med at 
vi mener det er den beste måten 
å nå ut med evangeliet til barn og 
unge i dag på? Eller er det kanskje 

basert på tradisjon og en forvent-
ning om at slik skal det være? Eller 
er det drevet av nostalgi?

Stille spørsmål. Med dette tar 
jeg ikke til orde for at vi skal legge 
ned leirarbeidet. Leir har en sentral 
plass i arbeidet vårt og slik ønsker 
jeg at det fortsatt skal være. 

Men vi må våge å stille spørs-
mål med et kritisk blikk på arbei-
det. For meg er det viktig at vi har 
et bevisst forhold til hvorfor vi gjør 
de prioriteringene vi gjør og hvilke 
konsekvenser det får. Som en del 
av prosessen med å utarbeide en 
ny handlingsplan, vil det bli noen 
fysiske og noen digitale møter. 
Gjennom disse møtepunketene  
ønsker vi innspill. I den anledning 
vil jeg utfordre deg til å våge å stil-
le de vanskelige spørsmålene som 
utfordrer måten vi tenker på.

På den måten kan du være med 
og prege arbeidet i regionen.

Vanskelige spørsmål

JØRGEN GREVE
vikar ungleder i Midt-Norge

INNSPILL
10034 647 10 100 000

9209 902 
9 927 793

9 356 419

Regnskap 2021 Budsjett 2021 2020 2019 2018

Foreløpige gaver Midt-Norge pr 31. desember   

HISTORISK HØYE
GAVETALL
Foreløpig gavetall for Region Midt-
Norge 2021 har passert ti millioner. 
Dette er de høyeste gaveinntektene 
noensinne i regionen.  
TEKST  IRENE SANDBERG SÆTHER

Gavene er 825 000 høyere enn 2020, men 65 000 
under budsjettet.  Fast givertjeneste har økt med 
11 prosent fra 2020, mens gavene fra misjons-
fellesskapene viser en nedgang på 6,6 prosent.  
Nesten alle julemessene i Midt-Norge ga et bedre 
resultat enn forrige år. Totalt ga julemessene vel 
1,1 millioner i overskudd. (Se oversikt side 15.)

I gavetallet for 2021 ligger 170 000 i kom-
pensasjon fra staten for inntektsbortfall for jule-
messer i 2020, men som regionen fikk innbetalt 
i 2021.

Regionstyret har satt samme gavemål for 
2022 som for 2021: 10,1 millioner. Regionbidra-
get for 2022 er budsjettert til 2,8 millioner. 

Hjertelig takk for alle gaver i 2021! Det er 
mange som enda ikke kjenner Jesus, både her i 
Midt-Norge og på misjonsfeltene. Derfor vil vi 
frimodig fortsette å gi, be og stå sammen i arbei-
det for Jesus – også i 2022! 

HUSK ÅRSRAPPORT – FØR 15. FEBRUAR!
Årsrapportene gir viktig informasjon om arbei-
det vårt. Derfor gjennomgår regionstyret hver 
eneste årsrapport. 

Alle hovedledere i misjonsfellesskapene bes 
levere årsrapport gjennom «Min side» på nlm.
no. Barne- og ungdomslag kan også søke om 
Frifondsmidler og prosjektstøtte via «Min side». 

Trenger du hjelp til å levere årsrapporten 
eller søke om støtte, kan du sende epost til 
minside@nlm.no eller ringe 22 00 72 72 
(man–fre kl. 9–15).

                                  IRENE SANDBERG SÆTHER

«I denne prosessen 
er det viktig å kunne 

stille spørsmål ved 
etablerte rutiner 

og tradisjoner, selv 
om de kan få konse-
kvenser for arbeidet 

slik vi kjenner
det i dag.»
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ETABLERER REISEBYRÅ
Misjonssambandet etablerer 
nå reisebyrå i Nord-Afrika 
og i Midtøsten.
TEKST  ATLE ØLSTØRN

– Misjonssambandet ønsker å være med og 
nå de minst nådde. Mange av dem bor i områ-
der som er vanskelig tilgjengelige for kristen 
misjon, men fagfolk er det behov for over alt, 
forklarer  Olav Vestbøstad, regionleder for ar-
beidet i Indonesia og Stor-Kina.

Han forteller at bare en tredel av jor-
das befolkning er kristne, og understreker 
at Misjonssambandet ble opprettet for at de 
som ikke hadde hørt evangeliet, skulle få høre 
om Jesus. De siste tiårene har det blitt stadig 
sterkere fokusert på de folkegruppene som 
defineres som de minst nådde. Det er folke-
grupper med færre enn to prosent kristne 
(færre enn fem prosent nominelle kristne) 
og uten egen lokal kirke. 95 prosent av dis-
se folkegruppene bor i det som betegnes som 
10/40 vinduet. 

 
FAGFOLK VELKOMNE. Olav Vestbøstad fortel-
ler at mye av det internasjonale arbeidet til 
Misjonssambandet skjer i landene som ligger 
i området mellom 10 og 40 grader nord for 
ekvatorialsirkelen. – Mange av dem er stengt 
for tradisjonell kristen misjon, men fagfolk er 
velkomne til å bidra med sin fagkunnskap og 
sitt nærvær. På den måten er vi til stede blant 
folkegrupper på Afrikas horn, i Vest-Afrika, 
Nord-Afrika, Midtøsten og Indonesia, sier 
han.

 
REISEBYRÅ. Både i Nord-Afrika og i Midtøsten 
jobber Misjonssambandet med å etablere rei-
sebyrå. Olav Vestbøstad understreker at de 
ikke gjør dette for å bygge et skalkeskjul for 
å få visum. 

– Nei, våre folk skal drive reisebyrå. Det er 
jobben deres. Det er derfor viktig at det dri-
ves godt, og at vi tilbyr reiser og opplevelser 
både for lokale og internasjonale turister. Slik 
er vi med på å utvikle og selge produkter i 
tråd med landenes satsing på turisme. Det gir 
mulighet til unike, lokale kulturelle og gastro-
nomiske opplevelser og innblikk i hvordan de 
arbeider.

Slik kan vi også være med på å korrigere 
bildet mange har av kristne. For kristne blir 

av mange likestilt med å være «vestlig»; en se-
kulær person med liberale holdninger til sex 
og alkohol.

FELLES VERDIER. Vestbøstad mener deres fag-
folk kan være med og vise at kristne og musli-
mer har mange felles verdier. – Det kan være 
et godt utgangspunkt for mange gode samta-
ler. I de samtalene kan vi også få dele troen på 
Jesus, han som vi ikke bare ser på som en stor 
profet, men som verdens frelser. 

RELASJONSBYGGING. Vestbøstad forteller vide-
re at målsettingen er å bygge relasjoner gjen-

nom jobb, familie, naboer og fritidsaktiviteter. 
– På den måten lærer vi å kjenne folk, og 

de lærer oss å kjenne, sier han og fortsetter:
– I mange av landa i 10/40-vinduet er det 

forbudt å evangelisere, men vi kan bidra med 
kompetanse, og være venner og gode kolleger. 
Dessuten er ikke religion tabu, men noe det 
er naturlig å snakke om. Da gjelder det at vi 
lever ærlig og åpent som kristne blant våre 
venner, naboer og kolleger. Gjennom samtaler 
kan vi fortelle om hva og hvem vi tror på. 

Et slikt arbeid krever tålmodighet og et 
misjonsfolk som står sammen med sine ut-
sendinger i bønn og omsorg.

NETTVERKSBYGGING. I Midtøsten er det mange 
fremmedarbeidere fra Tanzania, Etiopia og 
Kenya. 

– Mange av dem er kristne, men det er 
mye enklere for dem å være i området når de 
ikke er åpne om sin kristne tro. Noen velger å 
bli muslimer. Sammen med kirkene i Øst-Afri-
ka ønsker vi å bygge nettverk mellom kristne 
fremmedarbeidere og gi dem frimodighet til å 
leve som kristne i sin arbeidshverdag i Midt-
østen, avslutter Olav Vestbøstad.

De som ønsker å vite mer om Jesus, kan høre på 
programmer fra Sat7. Det er en kristen radio 
og TV-kanal som lager mange forskjellige pro-
gram for Midtøsten. 

Både i Nord-Afrika og i Midtøsten jobber Misjonssambandet med å etablere reisebyrå. 

Olav Vestbøstad er regionleder for Misjonssamban-
dets arbeid i Indonesia og Stor-Kina.

FOTO: MARIUS BERGERSEN

FOTO: ARON
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HVILKE ERFARINGER ER GJORT ETTER VEL  TI ÅR SOM REGION? 
Overgangen fra krets til region 
synes å ha hatt relativt liten 
innvirkning på det lokale 
arbeidet. – De endringene vi 
har sett handler om demografi 
mer enn om krets eller 
region, sier Øystein Hitland, 
forsamlingsleder i Namsos. 
TEKST  HANS EDVARD THYVE

Dette perspektivet deles også av Solhild Ho-
pen, leder i Trofors fellesmisjon, Torbjørn 
Gjerde, mangeårig tillitsvalgt fra Aure, og Lars 
Kjebekk, leder av Misjonsambandets forsam-
ling i Stjørdal.

NEDADGÅENDE. Solhild Hopen (bildet) forteller 
om et foreningsliv som har blitt sterkt redusert 
de siste årene og hvor arbeidet over tid har hatt 

en nedadgående trend. 
– Så lenge Gry ung-

doms- og misjonssenter 
var i drift, var arbeidet i 
Trofors ganske stort og va-
riert med tanke på bygdas 
størrelse, men siden det 
ble lagt ned for omtrent 
20 år siden, har området 

savnet et sted hvor de fra den større omegnen 
kunne samles, forteller Hopen. 

I dag er det relativt lite kristent arbeid 
både i Trofors og i de omkringliggende om-
råder. Hopen tror ikke det hadde vært sær-
lig annerledes om Namdal og Sør-Helgeland 
krets hadde bestått som egen krets.

BEDRE ENN VENTET. Øystein Hitland (bildet) for-
teller fra forsamlingen i Namsos om at overgan-
gen fra krets til region har gått bedre enn det 
mange kanskje trodde underveis i prosessen. 

– Ikke alle i tidligere Namdal og Sør-Hel-
geland krets var like positive til regionrefor-
men, men overgangen har gått veldig greit, 
beskriver Hitland. 

Han tror tiden var inne 
for en reform av kretsene, 
og mener videre at forsam-
lingen i Namsos hadde et 
fortrinn ved at de var tidlig 
ute med å etablere en for-
samling. 

– Jevnlig tilflytting av 

familier har ført til at vi har fått både delta-
gere og ledere til ulike grupper i forsamlin-
gen, sier Hitland, og forteller at barnearbeid 
og cellegrupper fortsatt er en vesentlig del av 
forsamlingens arbeid. 

Hitland tror fokuset har endret seg noe 
blant de kristne, og at det beskriver litt av 
nedgangen i registrerte lag. 

– Tidligere hadde man gjerne en 
forening med fokus på én sak med en årlig 
basar, mens nå handler det mer om nære 
fellesskap, sier han.

FAKTA
Region Midt-Norge ble etablert i 2011. 
Regionen dekker området fra Dovref-
jell i sør og til Saltfjellet i Nord. Den 
består av deler av tidligere Nordmøre 
krets, Trøndelag krets, Namdal og 
Sør-Helgeland krets samt den delen av 
Nordland krets som lå sør for polarsir-
kelen.

Ungdomskoret Gledesbud i Namsos er et av korene i regionen.                                                         FOTO: PRIVAT

2006 2010 2020 2006 2010 2020

Trofors 800                  787                   832                   -              1                  1                  
Namsos 12 574             12 795             * 15 230 28                 26              21               
Aure 3 591               3 502               3 468               16                 14               9                 
Stjørdal 19 892            21 375             24 268            15                 15               11                

* Inkl Fosnes og Namdalseid fra 1.1.20 med ca 2200 innbyggere

INNBYGGERE REGISTRERTE LAG  INNBYGGERE                                   REGISTRERTE LAG
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HVILKE ERFARINGER ER GJORT ETTER VEL  TI ÅR SOM REGION? 
LITE PÅVIRKET. Aure ble en 
del av region Midt-Norge 
etter tidligere å ha tilhørt 
Nordmøre krets. Torbjørn 
Gjerde (bildet) forteller at 
arbeidet lokalt i liten grad 
synes å være påvirket av 
overgangen fra krets til re-

gion. Han peker også på demografiske forhold 
internt i kommunen som en forklaring på de 
endringene som har skjedd siden de var en 
del av Nordmøre krets. 

– Grendene fraflyttes, et par bedehus er 
solgt og foreninger er slått sammen. Selv om 
det fortsatt er arbeid ute i grendene, samles 
mer og mer av arbeidet i selve Aure sentrum. 
Men vi har vært heldige og flere unge famili-
er har flyttet tilbake og bosatt seg i sentrum, 
forteller han. 

Gjerde tror dette forklarer både hvorfor 
arbeidet har blitt opprettholdt, og hvorfor det 
sentraliseres internt i kommunen. Han peker 
også på at færre aktive gårdbrukere åpner for 
at foreningsaktiviteten i større grad kan sen-
traliseres enn tidligere. 

GOD DIALOG. – Overgangen fra krets til region 
må kunne sies å ha gitt lite 
endring i vår relasjon til 
regionkontoret. Stjørdal 
ligger geografisk tett på 
kontoret i Trondheim og 
vi har alltid hatt en god di-
alog der, sier Lars Kjebekk 
(bildet). 

Kjebekk forteller at forsamlingen i Stjør-
dal har satset mye på barne- og innvandrer-
arbeid de siste årene, og at det står for den 
største veksten i forsamlingen. I foreningsar-
beidet har det derimot vært nedgang. Kjebekk 
mener det har flere årsaker, men han tror den 
største årsaken er at flere finner sitt åndelig 
hjem i forsamlingen i stedet for i foreningene. 

–  Med stor aktivitet i forsamlingens regi, 
er det ikke overraskende at de mer tradisjo-
nelle misjonsforeningene er blitt redusert. 
Samtidig poengterer Kjebekk at foreningene 
historisk sett har vært en av de viktigste bæ-
rebjelkene i Misjonssambandets arbeid. 

LANG AVSTAND. Når det gjelder tilknytningen 
til regionen, er erfaringene mer delte. Solhild 
Hopen forteller at det blir langt fra Trofors 

sørover til de regionale arrangementene. Tro-
fors ligger i Nordland, seks mil nord for fyl-
kesgrensen til Trøndelag. 

– Selv til Namsos er det nesten tre timer 
kjøring. Nærmeste større tettsted blir Mo-
sjøen, sier Hopen, som forteller at de av og 
til drar dit for å delta på møter. Men samtidig 
påpeker Hopen at de stort sett får talere til de 
møtene de etterspør, og slik sett får ha kon-
takt med regionen. 

BYTTET REGION. – Det ble litt overgang, sær-
lig fordi vi samtidig byttet region, sier Tor-
bjørn Gjerde fra Aure om deres endring fra 
krets til region. 

Han forteller om ulikheten mellom min-
dre kretsmøter på Nordmøre der alle kjente 
alle, til større regionmøter i en region der 
de i mindre grad kjente folk. Tilknytnin-
gen til leirstedet Søvassli og Hemne var nok 
mye av grunnen til at Aure ble med i Region 
Midt-Norge, tror Gjerde. Han ønsker også å 
løfte fram at områdearbeidet har fungert godt 
for deres del, hvor foreninger fra området 
rundt Søvassli støtter godt opp rundt felles-
samlingene på leirstedet. 

NATURLIGE MØTEPUNKT. – Jeg tror regiontilhø-
righeten har bidratt til å skape et sterkere 
kristent fellesskap mellom Namdalen og de 
lenger sør i regionen, sier Hitland. Han tror 
flere naturlige møtepunkt har vært positivt. 

– Noen savner nok det gamle kretskonto-
ret, sier Hitland, og han observerer også at ar-
beidet i resten av den gamle kretsen har blitt 
redusert. Men Hitland tror at dette primært 
skyldes demografiske forhold, og ikke hvor-
vidt arbeidet har vært organisert som krets 
eller region. 

– Hvordan arbeidet i Stjørdal ville vært 
uten regionreformen er vanskelig å si noe 
om. Men økt satsing på forsamlingsarbeid må 
kunne sies å ha hatt betydning for utviklingen 
av Stjørdal forsamling, sier Kjebekk. Han be-
skriver en forsamling med et sterkere menig-
hetsprofilering enn for ti år siden. 

– Vi er heldige som har en ressurssterk og 
levende forsamling. Så er det vår utfordring 
å stå i overgangen til at vi mer og mer blir 
en egen «kirke» og samtidig å holde på vårt 
hovedmål som er «Verden for Kristus». Vi må 
ikke bli oss selv nok, men holde ytremisjons-
arbeidet høyt, avslutter Kjebekk.  

Fra et møte i Stjørdal.             FOTO: PRIVAT

HANDLINGSPLAN REGION 
MIDT-NORGE 2023–2025
På bakgrunn av utkast til strategiplan 
som Misjonssambandet har hatt på 
høring og som skal behandles på 
generalforsamlingen 5.–11.juli, har 
regionstyret startet arbeidet med en 
handlingsplan for region Midt-Norge 
for 2023-2025.

I dette arbeidet ønsker regionstyret 
å få innspill fra misjonsfellskapene, 
ansatte, styrer og råd.

Fysiske møter med forsamlin-
gene:
22.mars: Betania, Nardo og Flå
24.mars: Stjørdal og LeMis.
I tidsrommet 17.–20. mars: 
Ytre Namdal og Namsos 

Digitale høringsmøter for øvrige 
misjonsfellesskap:
21.april: Misjonsfellesskap nord for 
Trondheim
27.april: Misjonsfellesskap sør for 
Trondheim

Videre framdrift
11. juni: Utkast til handlingsplan 
legges fram for drøfting på regionårs-
møtet 11. juni på Rødde.

5.–11. juli. Misjonssambandets gene-
ralforsamling vedtar strategimelding 
2022-2030.

August/september: Regionstyret ved-
tar handlingsplan for 2023–2025. 
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I slutten av mars 2001 var 
første samling i Maks-klubben 
på Stjørdal, og fremdeles 
samles barn og unge til 
fellesleker, bibelhistorie 
og kveldsmat.
TEKST  TERJE OLAV HARNES

Det var Edel og Tormod Kiplesund som 
startet klubben. Senere har andre tatt over 
stafettpinnen. Vanligvis har klubben 15–20 
samlinger i året. Fellesleker, bibelhistorie, 
valgfrie aktiviteter og felles kveldsmat er de 
faste elementene. 

SYSTEMATISK TROSFORMIDLING. I Maks-klubben 
har vi lagt vekt på systematisk trosformid-
ling. Dette har vi gjort gjennom en helhetlig 
plan for hvert semester, og ved å strukturere 
innholdet i samlingene. Vi har ofte fulgt an-
daktsserier som Misjonssambandet har laget. 
Hvert semester lærer barna en ny sang. 

Vi tilbyr fellesaktiviteter og valgfrie ak-
tiviteter som fri lek, bordtennis, biljard og 
fotball-spilling i kjelleren. Kunst og håndverk 

har vært svært populært. Det virker som bar-
na liker kombinasjonen mellom fastlagt og 
valgfritt program. Ellers ser vi at barna setter 
pris på å være sammen med de voksne.  

LEDERUTFORDRINGER OG GLEDER. Antall ledere 
er ofte begrensningen i barne- og ungdomsar-
beidet. Slik har det også vært i Maks-klubben. 
Dette har vært med på å begrense hvordan 
vi har kunnet møte det enkelte barn, og hvor 
stort aktivitetstilbud vi har kunnet tilby. Fra 
høsten 2021 har vi fått med oss mange nye 
ledere, så nå er vi ni ledere fra 15–67 år. 
Maks-klubben er også heldig ved at vi jevnlig 
får besøk av regionens ansatte. 

Hvor mange barn som kommer, har va-
riert gjennom årene. Men i det store og hele 
samler Maks-klubben mange barn fra me-
nigheten på bedehuset, andre menigheter på 
Stjørdal og barn som er helt ukjent med det 
kristne budskapet. Det gjør det meningsfullt 
å formidle bibelhistoriene, for vi vet at Guds 
ord ved Den hellige ånd både skaper og gir liv 
til gudslivet i det enkelte barn. 

 
UTSATT JUBILEUMSFEIRING. På grunn av nye 
restriksjoner før jul, måtte vi utsette ju-
bileumsmarkeringen. Vi ser frem til at vi i 
2022 kan få feire sammen med hele menig-
heten og vise hva Maks-klubben betyr for 
barn og unge på Stjørdal.

MAKS-KLUBBEN PÅ STJØRDAL 20 ÅR
Terje Olav Harnes er en av lederne i Maks-klubben på Stjørdal.                                                                                                                                         FOTO: ÅSHILD KJEBEKK

Åshild Sørhus er en av regionens ansatte som har 
besøkt klubben.

FOTO: TERJE OLAV HARNES
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NY MEDARBEIDER
Misjonssambandet Midt-Norge 
har ansatt Vegard Aarbø som 
barne- og ungdomsarbeider i en 
20 prosent stilling. Han tiltrådte i 
midten av januar.

Vegard, som kommer fra Fitjar 
på Vestlandet, kom til Trondheim 
for å studere til lektor i realfag ved 
NTNU. Tidligere har han gått på 
Bibelskolen i Grimstad, hvor han 
som stipendiat fikk god erfaring 
med kristent ungdomsarbeid. Han 
har også fordypet seg i kristent 
ungdomsarbeid i et apologetisk 
perspektiv. Dette handler om hvor-
dan man møter ungdommer som 
sliter med trosspørsmål.

Som ungdom var det veldig 
viktig for Vegard å ha gode kristne 
forbilder, og grunnen til at han 
søkte på jobben var at han ønsker 
å være et slikt forbilde. Han gleder 
seg spesielt til å finne ut hvordan 
han kommer til å bli brukt i jobben 
som barne- og ungdomsarbeider! 

Vi ønsker Vegard hjertelig 
velkommen hos oss.

IRENE MARIA VAN ANDEL

NY FORKYNNER
Josef Birgersson er ansatt som 
forkynner i 35 prosent stilling fra 
1.januar i år. Presentasjon kom-
mer i neste nr.

REGIONKONFERANSEN
Årets regionkonferanse blir lørdag 
11. og søndag 12. juni på Rødde 
folkehøgskole. Følg med på nlm.
no/midt-norge for mer info.

FEBRUAR   
4.–6.2.  Vintermøte    Namsos 

MARS    
4.–6.3.  Familieweekend    Søvassli 
11.–13.3.  Fellesskap22    Oslo 
18.–20.3. ReGaze Vår  8. kl.–3. vgs. Søvassli 
18.–20.3. Påskeleir  2.–4. kl.  Laberget 
25.–27.3.  Påskeleir  5.–7. kl.  Laberget 
 
APRIL    
1.–3.4.  Vinterleir  2.–4. kl.  Søvassli 
1.–3.4.  Aktivitetsleir  5.–7. kl.  Val
2.4.   Aktivitetsdag   1.–6. kl   Namsos 
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  OCC Sandefjord
27.6.-3.7  Bibelcampingen«Opptur på Val»  Val
Uavklart dato SommerTreff  8. kl.–1. vgs. Uavklart

JULI   
5.–10.7.  GF   OCC Sandefjord

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.     

Resultat julemesser NLM Midt-Norge 
2021 2020 2019 2018 2017

Aure 91 903             -           115 757            - 106 800           
Hemne 56 423            33 334     57 899            64 588            48 373            
Frøya 44 000            20 000     60 000            52 000            49 000            
Hitra 77 600            71 000      98 000            94 000            109 000           
Orkdal 120 000           108 000    180 000           170 000           180 000           
Melhus 166 000           141 000     230 000          205 000          220 000          
Trondheim 138 122            87 751      135 939           149 310            140 734           
Stjørdal 105 575           106 786    175 513            152 149            165 000           
Åfjord 215 000           136 300    265 000          245 000          225 000          
Namsos 113 000            36 483     88 000            82 750            88 400            

Totalt 1 127 623                740 654         1 406 108                1 214 797                1 332 307                

TAKK 
Hjertelig takk til alle som har bidratt ved jule-
messene i 2021! Vi gleder oss over mange 
gode rapporter og godt resultat fra julemes-
sene. Vi ønsker Guds velsignelse og glede over 
hver enkelt!

Tallene for 2020 og 2021 er preget av co-
vid-19-begrensninger. 
I 2020 ga staten kr 344 942 i kompensasjon 
for inntektsbortfall ved julemesser. Samlet 
julemesseinntekt 2020 ble da kr 1 085 596. 
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