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Årsmelding for NMS – Region Trøndelag 

Regionstyet 

Etter årsmøtet består Regionstyret av: 

Leder: Bjørg Sand, Trondheim, valgt for 2015-18 

Nestleder: Birger Foseide, Orkdal, valgt for 2017-2020 

Medlemmer:  

Margot Klykken, Levanger, valgt for 2015-18 

Marit V. Syrstadeng, Meldal, valgt for 2017-2019 

Greta Gravås Aarthun (2017-2019 

NMSU: Jogeir Hollevik Tangvik 

Ansattrepresentant: Ingeborg Meslo Ulvin 

På årsmøtet gikk Jorid Landrø og Marit V. Syrstadeng ut. 

Marit ble gjenvalgt og Greta Gravås Aarthun ble valgt inn 

som fast medlem. 

Varamedlemmer (som er valgt for ett år): 

Anne Turid Strøm (møter alltid), Torun Nesse, Jostein 

Landrø, Arvid Løvås 

I 2017 hadde styret fire møter. Til sammen ble det behandlet 

44 saker.  

Regionstyrets arbeid 

Mye av tiden har gått med til å finne regionstyrets plass i 

organisasjonen etter omorganiseringen. Vi ønsker stadig å 

være til inspirasjon og hjelp for områdeutvalgene. I tillegg til 

årsmøtet med Vårfest er det blitt tradisjon at regionstyret 

arrangerer to årlige inspirasjonssamlinger for 

områdeutvalgene. Vårens inspirasjonssamling ble holdt i 

Sommerveita og høstens samling ble lagt til Orkdal. I 

etterkant av høstens samling ble det arrangert åpent møte.  

Regionstyret har også arbeidet med frivillighetsbegrepet. Vår 

tanke er at enhver som gjør en oppgave for NMS, enten det 

dreier seg om forbønn eller mer synlige tjenester, skal kunne 

se på seg selv som en frivillig i organisasjonen. I den 

forbindelse er det sendt ut et utfyllingsskjema som vi håper 

når alle som har tilknytning til NMS på en eller annen måte. 

Regionstyret planlegger en tur til Thailand i februar 2019.  

Foreninger og enkeltpersoner 

Ved utgangen av 2017 var det registrert 92 foreninger i 

Trøndelag. Vi opplever at foreninger legges ned – uten at det 

kommer nye i stedet. Det er vanskelig å finne 

felleskapsformer som kan tiltrekke nye NMSere, men Miha 

(Misjon i hagen) er et meget vellykket eksempel på hva som 

kan skje når folk er villige til å bruke fantasien og legge ned 

tid og krefter for å gi 

nye mennesker 

mulighet til å oppdage 

hva misjon dreier seg 

om. NMS Gjenbruk gir 

også en ny måte å 

være aktiv i NMS på. 

For tiden har NMS fire 

gjenbruksbutikker i regionen.  

Regionen hadde 234 enkeltmedlemmer. Regionstyret 

ønsker å oppmuntre alle foreningsmedlemmer og 

andre som føler seg knyttet til NMS, til å bli 

enkeltmedlem av organisasjonen.  

I 2017 var det registrert 429 faste givere. Med tanke 

på NMS sitt mål om å dele troen på Jesus, bekjempe 

urettferdighet og utrydde fattigdom, er det et sterkt 

ønske å øke dette antallet. 

Menigheter med NMS-prosjekter 

Det er 70 menigheter i Trøndelag med 

misjonsprosjekt for NMS. Vårt ønske er at 

menighetsmedlemmene skal få et eierskap til sin 

menighets misjonsprosjekt, men føler nok at vi har et 

stykke vei å gå før det målet er nådd.  

Informasjonsarbeidet 

Region Trøndelag gir ut bladet NMS Midt-Norge i 

samarbeid med Region Møre. Ansvarlig redaktør er 

Laila Karin T. Helle. I 2017 ble det utgitt 4 blad.  

Region Trøndelag har også en hjemmeside som en 

finner på www.nms.no/trondelag og en facebookside: 

NMS Region Trøndelag 

Personalet per 31.12.17 

Ingeborg Meslo Ulvin, misjonskonsulent/

regionkontakt 

Marianne B. Largado, misjonær i norgestjeneste  

Ulønnete medarbeidere på regionskontoret  

Tirsdag: Marit V. Syrstadeng,  

Onsdag: ledig 

Torsdag: Inger Johanne Christoffersen 

Fredag: Kersti Østnor og Eli Rønningen 

Kontortiden er kl.10-15 tirsdag til fredag 

Distribusjonsansvarlig, Knausen lys: Eli Rønningen 

http://www.nms.no/trondelag


Regionens utsending 

Forskjellig slags kontorarbeid: Gunn Bakken; 

Gert Nielsen 

NMS og Kristennorge for øvrig 

Region Trøndelag er representert i SMMN, i 

representantskap og forstanderskap for KVT og i 

rådet for KIA.  

Som leder av regionstyret fikk jeg også den glede 

å representere NMS under biskop Tors 

avskjedsgudstjeneste og biskop Herborgs 

innsettelsesgudstjeneste, begge med lunsj i 

etterkant av gudstjenesten.  

Til slutt vil jeg takke for tiden jeg fikk som leder 

av regionstyret. Det har vært en interessant og 

lærerik tid som jeg er takknemlig for at jeg fikk 

oppleve. 

Bjørg Sand 

Emil Buxrud (24 år) har fra august 2017 til 

juni 2018 vært elev på Connect (NMS sin 

linje på Hald Internasjonale senter). Han 

har jobbet som barne- og 

ungdomsarbeider i NMSU i Trøndelag. I 

oktober reiste han til Madagaskar. Der har 

han fått undervisning i gassisk språk og 

deltok på jubileumsmarkeringen i 

Antsirabe i november. Han har etter det 

bodd og jobbet i Sabnam i hovedstaden, 

Antananarivo. Der har han vært engasjert i 

engelskundervisning og sosialt arbeid blant 

barn og unge i kirken. 

31/12 2017 Hele landet Trøndelag 

Medlemmer 2767 234 

Bet. Medl 2286 198 

Foreninger 1278 92 

Antall foreninger som har gitt 929 70 

Menighets-avtaler 587 70 

Antall menigheter som gir 1332 128 

Antall fast giver avtaler 5012 429 

Antall navn som gir 4433 389 

 5530 5313 

Tall i hele 1000 2016 2017 

Anledningsgave 11 49 

DM 86 76 

Fast giver 2012 2013 

Foreningsgave 1114 1080 

Lotteri 252 219 

Menighetsavtale 414 361 

Menighetsofringer 228 192 

Minnegave 27 96 

Misjonsmesse 255 261 

Misjonstidende—bladgiro 300 169 

NMS Enkeltmedlem 75 88 

Tilfeldige gaver 733 679 

Webgaver 20 8 

SMS-gave 3 5 

 5530 5297 



Årsmelding for Ingeborg Meslo Ulvin 

Å se tilbake, er noen ganger enklere enn å se framover! 
2017 har bydd på endringer på mange vis, men når jeg ser 
bakover, ser jeg en tjeneste og en jobb jeg verdsetter og 
trives i.  

Regionkontakt  
Jeg velger å si at overgangen fra misjonskonsulent i NMS 
Trøndelag, til regionkontakt/misjonskonsulent i 
Giveroppfølging betyr mye av det samme. Jeg skal følge 
opp trøndere som er engasjert i NMS på ulikt vis! Jeg har 
dette året fått jobbe enda mer sammen med regionstyret 
og områdeutvalg i vår region, og jeg er glad for at dere er 
dyktige, innovative og engasjerte! Marianne Bratland 
Largado har vært min kollega etter sommeren, og jeg 
samarbeider mye med Linn Elise/Leah, Øyvind, Gunnar, 
Marit, Kersti, Eli, Inger Johanne, Gert og Gunn på 
kontoret. Det nye dette året er at min sjef bor i Oslo og at 
vi har mer møter på tvers av regioner. Omstruktureringen 
har ført til at selv om vi bor ulike steder i Norge og 
verden, skal vi arbeide for å løse oppgaver sammen.  

Vi er på lag 
FRI Sommercamp på Mjuklia var også dette året et 
høydepunkt for min del. Her samles mennesker fra lokale 
menigheter rundt om i regionen, (men også fra Finnsnes 
og Flekkefjord) i alle aldre. Noen godt kjent med sin tro, 
andre på leting - men felleskapet var unikt. Misjon kan 
bety å reise langt og evangelisere i et langt liv, men det 
kan også bety å besøke naboen sin og dele sin troshistorie 
ved kjøkkenbordet. Vi er alle kalt av Jesus; til felleskap 
med han og vår neste. I dette felleskapet står jeg, lever og 
jobber- vi er på samme lag! Alt fra deg som kjøpte to årer 
på julesalg i Sommerveita, du som bruker 30 «frivillige» 
timer i uka på Knausen, dere som hver kveld ber for NMS 
sitt arbeid verden over, du som stadig strikker for nyfødte 
i Etiopia, dere som arrangerer, baker og engasjerer dere 
for misjon i lokale menigheter og alle de kjekke lederne 
som stiller opp på leir for at barn og unge i vår region skal 
få lære om Jesus! + mange flere! Jeg er så glad jeg er på 
lag med dere!  

Misjon og menighet  
Den lutherske kirke feiret dette året, her og i mange land. 
Nåden alene ble fremholdt i mange gudshus og i 
samfunnet for øvrig. Jeg fikk delta på ulike arrangement i 
menigheter i Nidaros: Misjonsgudstjeneste i Inderøy, 
Sandvollan, Mosvik, Røra, Tiller, Klæbu, Charlottenlund, 
og Strindheim menighet. Erik Bischler og Ingvald Frøyen 
var på besøk i Trøndelag og deltok også på gudstjenester. 
I fht trosopplæring og konfirmantundervisning har jeg 
deltatt i Ekne, Markabygda, Alstadhaug, Inderøy, Lardal, 
Skaun menighet. Både opplegg som «Jorda rundt på en 
lørdag», tårnagentdag og konfirmantundervisning er 
arbeids-oppgaver jeg liker å samarbeide med NMS U om i 
vår region. Jeg har deltatt på menighetsrådsmøter/signert 
avtaler i Tiller, Fosnes og Folderied menighet. På Levanger 

arrangerte vi en samling i februar for avtalemenigheter. 
Jeg er nå NMS sin representant i SMMN (Samarbeid 
menighet og misjon i Nidaros). 

NMS- arrangement i hele regionen 
Basarer og julemesser er artig, viktig og omfattende 
arbeid, der jeg prøver å bistå så godt det lar seg gjøre. Jeg 
deltok på basar i Åfjord, Orkanger og Lensvika. Julesalg i 
Trondheim, Innherred og Namsos (Marianne deltok på 
Ørlandet dette året) Diverse arrangement og møtepunkt 
der jeg har fått delta dette året nevner jeg disse: Årsmøte 
for Innherred på Verdal, misjonsfest i Sommerveita, 
årsmøte Stjørdal misjonsforening, vårfest for Fosen i 
Roan, vårfest og årsmøte i Sommerveita, Mjuklidagen, 
«Tenke nytt sammen» i Trondheim område, kurs for 
regionstyret med Morten Selven, høstmøte Innherred på 
Skjerve bedehus, Etiopia-lunsj på kontoret og flere 
arrangement sammen med de to representantene fra 
kirken i Etiopia, turne sammen med Kim Yeap til Selbu, 
Lånke, leir på Solhaug og misjonslunsj i Sommerveita, 
inspirasjonssamling i Sommerveita og på Fannrem 
arrangert av regionstyret, formiddagsmøte med Bakke 
misjonsforening, åpent møte i Smia på Gulburet, grøtfest 
(fest for frivillige) i Sommerveita og førjuls- lunsj hos 
biskopen der flere organisasjoner var invitert. Miha i 
Levanger fikk jeg ikke anledning til å delta på dette året, 
men bidro litt ifht stand og Hald studenter, men vil 
komme sterkere tilbake i 2018. 

GF i Stavanger 
Det var lærerikt, inspirerende og gledelig å få delta på den 
store Sommerfesten i Stavanger i et jubileums år! Her er 
mange samlet som er glad i NMS, engasjert for å dele 
troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe 
urettferdighet. Da Din rikssak tonet ut utover domkirke-
plassen i Stavanger under en vakker sommerhimmel med 
1000 mennesker rundt meg, føltes det stort, viktig og 
ærefullt å være en del av Det Norske Misjonsselskap! 

Takk for all støtte, overbærenhet, forbønn og 
oppmuntringer i 2017! 

Ingeborg Meslo Ulvin 



Jeg er ikke regionleder 
lenger.  
1. mars 2017 ble det 
opprettet to nye seksjoner. 
Det er Giveroppfølging som 
hovedsakelig består av de 
regionalt ansatte som fortsatt 
har et regionalt ansvar, 
omtrent som før. Den andre 
nye seksjonen er 
Giverrekruttering og består 
av seks tidligere regionalt 

ansatte fra ulike steder i Norge. Min nye jobb er å lede 
denne. Vi har et nasjonalt ansvar i forhold til rekruttering 
av personlige givere, frivillige, bedrifter, menigheter, 
forbedere etc.  

Regionleder frem til 1. mars 
De siste månedene som regionleder ble preget av 
overgangen til ny struktur. Jeg deltok i samtaler med alle 
ansatte i regionarbeidet for å finne ut av den enkeltes 
plass i den nye strukturen. 

Samtidig deltok jeg i arbeidet lokalt i Trøndelag. Ei uke 
som betegner situasjonen ganske godt er dagene 16.-21. 
januar. I løpet av disse seks dagene var jeg to dager i Oslo 
for å starte på et universitetsstudium i Fundraising 
(Innsamling), to dager med regionledermøte, det også i 
Oslo og en dag i Trondheim på inspirasjonstreff for 
områdeutvalg. 

Årsmelding for Øyvind Ulland Eriksen 

I januar begynte jeg på et halvårsstudium i Fundraising 
ved Plymouth universitetet i England, men 
undervisningen ble gjennomført på noen samlinger i 
Oslo.  

Jobber i både Stavanger og Trondheim. 
Min nye jobb som leder for Giverrekruttering er 
lokalisert i Stavanger. Jeg reiser dit to korte, men 
sammenhengende uker, hver måned. Det vil si fra 
tirsdag den ene uken til onsdag eller torsdag den 
påfølgende uken. Den øvrige tiden er jeg stort sett i 
Trondheim og jobber fra kontoret i Sommerveita.  

Selv om den nye jobben har et nasjonalt omfang har jeg 
mulighet til lokale oppgaver. Det er ikke naturlig at jeg 
deltar i planlegging av lokale arrangement, jeg deltar 
gjerne på ulikt vis i selve arrangementene.  

Det er flott å fortsatt være en del av det gode 
arbeidsfellesskapet i Sommerveita. Jeg opplever at 
stemningen er god og det er inspirerende å se at 
Ingeborg gjør en kjempejobb som, nå, eneste ansatte i 
NMS-Trøndelag.  

Takk 
Jeg kjenner på en dyp takknemlighet over måten jeg 
blitt tatt imot av alle de flotte folkene som utgjør NMS-
Trøndelag og alt det fine jeg har fått være med på i 
tiden som regionleder i Trøndelag.  

Øyvind Ulland Eriksen 

Jeg begynte i 
Norgestjeneste da 
jeg kom til Norge i 
juni 2017. I og med 
at jeg hadde 
opparbeidet meg en 
del fri og ferie tok 
jeg ut en del av det i 
løpet av sommeren. 
Men midt i fri og 
ferie deltok jeg på 
General-
forsamlingen i 
Stavanger og fikk i 
oppgave å delta i 
tellekorpset. Det 
var flott å kunne 

delta på GF og bli bedre kjent med organisasjonen. 

I august begynte jeg for fullt i Norgestjeneste. Jeg ble 
godt veiledet av Ingeborg Meslo Ulvin om oppgaver som 
var naturlig for meg å ta ansvar for. Det var mye å sette 
seg inn i, i og med at alt var nytt for meg.  

Mesteparten av jobben min har bestått i å delta på 
stevner, forsamlinger, inspirasjonstreff o.l. Jeg har 
deltatt på områdestevne i Stjørdal, misjonsfester i 
Lensvik og Singsås og misjonskveld for ungdommer i 
Steinkjer. Jeg har hjulpet til som oversetter i Lånke, 
deltatt på julemesser på Brekstad og i Trondheim, 
deltatt på adventsleir på Mjuklia for å nevne det 
meste. Det har vært en innholdsrik høst på mange 
måter. Det har vært en fantastisk reise, og jeg har hatt 
mange unike muligheter til å bli bedre kjent med 
frivilligheten i NMS.  

Det har vært mange møter med mennesker som lever 
og ånder for misjon og som er utrettelige i arbeidet 
sitt. Fjoråret bød også på en del administrativt arbeid 
som selvfølgelig følger med. I oktober ble det også en 
tur til Stavanger i forbindelse med Kick Off for 
Fundraising. Det var to inspirerende dager.  

Jeg har opplevd å være i en utrolig givende tjeneste og 
ønsker å takke alle jeg har møtt, jobbet med og NMS 
for det. 

Marianne Bratland Largado 

Årsmelding for Marianne Bratland Largado 



Her sitt eg og tenner talglys 

som om det fortsatt er jul, 

da kjem det påminnelse fra 

Bjørg Sand om årsrapport 

for 2017! Kan det stemme? 

tenker eg. Men Bjørg har 

nok rett. Januar er godt i 

gang. Kladden er rota ned 

før, no skal punkta 

sammenfattast.  

 

Året 2017 vart litt ansles 

enn før.  

Den første store forskjellen, var at Kystleiren på Titran, 

som vanligvis er i september, vart lagt heilt bort i år. Når 

sant skal seiast, var hovedgrunnen den at eg nettopp 

hadde vorte pensjonist, og følte et sterkt behov for ikkje å 

gå direkte inn i frivillig arbeid som til forveksling likna 

svært mykje på det som var del av jobben i mange år!  

Den andre store endringa, var at området NMS vart 

utfordra frå eigeorganisasjonan ved Misjonshuset på Hitra, 

om å ta ansvar for 3 samlinger i serien «Sammen på 

søndag» Vi vart enig om å ta den utfordringa, lage et 

enkelt, men godt innhold til samling på Misjonshuset i 

mars, september og oktober. Lokale song- og musikkrefter, 

lokal andaktsholdar, god mat og pause, gave til misjonen. 

Kvar gong har vi og vektlagt å gi et misjonsglimt. Aktivt til 

stede har vore mellom 15 – 35 menneske. Erfaringan frå 

desse samlingan er absolutt positive! For våren 2018 er vi 

også blitt tildelt 2 datoa.  

Utvalget har hatt 3 styremøter. Ett møte vart lagt til 

hønhuset, i uthuset til Jorun, rommet som no heiter 

«Sareptabua». Triveleg at dem villa kom dit! Rommet held 

kva det lover, gode inntrykk og påfyll held stadig krukka 

full! God utvalgskontakt også utenom møtene.  

Inspirasjonssamlinga på Orkanger i sept, var absolutt 

inspirerende, ifl. Jorun. Særlig å få litt innblikk i den nye 

tenkninga om «Misjon i vår tid». Ingvald Andersen Frøyen 

tok oss med inn i ulike Bibeltekster, der han viste oss 

korleis vi kan lese utfordringa, som kristne i møte med vår 

eiga tid.  

Områdefesten, som kanskje heller blir «misjonsfest for 

NMS»? da det er meir forståelig, var på Hitra i år. Søndag 

21. mai. Vi var så heldige å få Orkland mannskor hit, det 

var eit funn! Trur kanskje er det fleir enn eg som likar godt 

mannskorsang! Birger Foseide heldt ein sterk tale om det 

livsnødvendige HÅPET. Stort og godt oppmøte var det og, 

over 50 i talet. Eg trur vi alle vart velsigna gjennom 

Hitra og Frøya område 

fellesskap, god korsang, at Gudsnavnet HÅP fortsatt 

gjeld, samt alt anna godt vi fekk ta del i. 

Årsmøtet legges alltid 1 time før festen. Utvalget vart 

sjåendes slik ut; Jorun Børset Foss, Gunveig Kvervavik 

(begge Frøya) Perly Helsø og Jorun Sildnes Aune (Hitra) 

Zacharie Dogsboe (vara, Hitra) Da alle drog heim til sitt 

denne fine maikvelden, var det ingen overraskende nye 

navn i utvalget som måtte puggast!  

Misjonsforeninga til Gunveig lever faktisk godt. Her har 

det lagt seg til rette slik at nye mennesker har deltatt på 

møtene innimllom! Store ting! 

Misjonsprosjektet «Diakoni og bistand i Etiopia» støttes 

av 4 menigheter i området. 

Adventsfesten, søndag 9.des, i Sletta kirke, var siste 

samling i 2017. Alltid fint. I år hadde vi ingen talar, men 

refleksjon omkring adventstekster. Frøya musikklag var 

med, noko dei har vore i mange år. Stor takk til dei og 

alle andre som har snekra i hop gode samlingar i 2017, til 

oppbyggig, inspirasjon og utfordring slik at NÅDEN og 

HÅPET forblir levande steinar kvar vi enn lever liva våre 

på denne Guds gode jord.  

Jorun Børset Foss 

Hitra og Frøya 2016 2017 

Medlemmer 2 2 

Bet. Medl  2 

Antall foreninger 3 2 

Antall forenings-gaver 2 0 

Menighets-avtaler 4 4 

Antall menigheter som gir 3 5 

Antall fast giver avtaler 3 3 

Antall faste givere 3 3 

   

Tall i hele tusen 2016 2017 

DM 1 2 

Fast giver 13 13 

Foreningsgave 11  

Lotteri 2 1 

Menighetsavtale 3 4 

Menighetsofringer 8 5 

Minnegave 1  

Misjonsmesse 1 

Misjonstidende-bladgiro 5 4 

NMS Enkeltmedlem 1 1 

Tilfeldige gaver 1 14 

 46 44 



Gauldal område 

Områdeutvalget 

Leder: Jens Malum, Singsås 

Nestleder: Haldor Sandrød, Singsås 

Medlem: Karen Ree, Soknedal, Hans Anker Skotvold, 

Melhus og Marit Rindli, Melhus 

Varamedlem/sekretær: Sølvi Wolden, Haltdalen 

Utenom styret 

Kasserer: Ingvild Sandrød, Singsås 

Revisor: Jens Gunnar Fløttum, Singsås 

Møter 

Det er avholdt to styremøter, årsmøte og misjonsfest. Ett 

inspirasjonstreff i Orkdal, som regionen stod for. 

Foreninger 

Det er 7 registrerte foreninger i Gauldal område, mot 13 i 

forrige år. 

Gaveinntekter for Galdal område 

Inntektene for 2017 var Kr 423 318,-, en økning på 

Kr 21 405,- fra 2016 

Områdestevnet 

Områdestevnet ble arangert i Singsås 12. mars 2017, 

med Gudstjeneste i Singsås kirke ved Oddbjørn Stjern og 

Ketil Vada, med påfølgende middag, årsmøte og 

misjonsfest i Singsås menighetshus. 

Haldor Sandrød ledet misjonsfesten, der talte Ketil Vada 

over Rom 8,31-39. « Er Gud for oss, hvem er da imot 

oss». Sang av Jens Malum. Haldor Sandrød hadde 

minneord om Marit Hovstad som hadde gått bort. 

Etter kaffepausen orienterte Ketil Vada om 

omorganiseringen som er gjort i organisasjonen fra 

1.mars 2017. Visjonen er at det skal bli enklere, mer 

effektivt og billigere å drive. 

På regionnivå vil det være en regionkoordinator som skal 

være kontaktledd mellom NMS sentralt, region og 

område. For vår region har Ingeborg Meslo Ulvin denne 

rollen. 

Område/Regionen 

En har møtt på inspirasjonstreff, og det er mange 

misjonsvenner fra området som hjelper til ved Julesalget 

i Sommerveiten og ellers ved forskellige anledninger. 

Det er en stor og viktig tjeneste vi er med på, hjelpe der 

nøden er så stor og der onde åndsmakter har fått så stor 

plass. Jesus har en bedre vei. 

Vi minnes de ord som står i John.3.16 «For så høyt har 

Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, 

forat hver den som tror på ham, skal ha evigt liv.» Vårt 

oppdrag er å bringe det ut. 

Jens Malum, leder 

Haldor Sandrød, nestleder 

Sølvi Wolden, sekretær 

Gauldal 2016 2017 

Medlemmer 36 20 

Bet. Medl 16 15 

Antall foreninger  13 9 

Antall forenings-gaver 9 7 

Menighets-avtaler 5 5 

Antall menigheter som gir 5 13 

Antall fastgiveravtaler 54 49 

Antall faste givere 50 46 

   

Tall i hele tusen 2016 2017 

DM 6 3 

Fast giver 233 243 

Foreningsgave 80 96 

Lotteri 20 14 

Menighetsavtale 15 22 

Menighetsofringer 7 13 

Minnegave 1 15 

Misjonstidende - bladgiro 9 6 

NMS Enkeltmedlem 7 7 

Tilfeldige gaver 25 6 

 403 423 



Namdal Område 

Områdeutvalget har bestått av Ellinor Fornes, Astrid 

Bergslid, Odd Einar Vannebo, Inga Marie Bach Skomsvoll, 

Nella Vannebo og Bjørg Skomsvoll (leder) 

Vara: Kristian Erik Bakkland og Liv Hestmo. 

I 2017 har vi hatt tre styremøter og behandlet 9 saker. Vi 

har hatt tre arrangementer: 

22. april: Misjonstreff med årsmøte. Sted: NMS Gjenbruk 

kl. 14.30. 

17. september: Misjonsgrudstjeneste i Namsos kirke med 

kirkekaffe 

Lørdag 11. November : Julemesse/Julesalg i Namsos 

Menighetssal. 

MISJONSTREFF med ÅRSMØTE  

Gjenbruksbutikken var også i år samlingssted for 

misjonstreffet med årsmøte. 

Denne gangen hadde vi ingen gjestetalere så vi benyttet 

oss av våre egne aktører. 

Astrid Bergslid ledet første del av programmet. 

Hans Chr. Hagen deklamerte Edvard Hoems salme «No 

stig vår song en takk til Gud»– for storslått natur, for 

Guds nåde, det evige håp, men og en salme om 

rettferdighet i verden. 

Så stemte vi i «Han er oppstanden», en jubelsalme fra 

Tanzania, før vi fikk andakt ved Astrid, med utgangspunkt 

i Jes 43, 10-13, Lukas 24, 44-49 og Joh. 1,12 ble vi minnet 

om vitnetjenesten. Astrid avsluttet med å synge solo en 

av våre nye salmer i Salmeboka, «Han stod opp før dagen 

demret», en lovsang for Jesu seier over dødskreftene, 

Han er oppstått, Han er her. 

MISJONSGLIMT:  

«PÅ TURNE I REGNSKOGEN PÅ MADAGASKAR» 

ved Inga Marie Bach Skomsvoll. 

Hun var misjonær i Ifanadiana distrikt på Madagaskar. 

Der var store områder der bare apostlenes hester duger 

som framkomstmiddel. Hun var på flere turneer i det 

store distriktet. Men selv om kristendommen hadde vært 

kjent i over 100 år i deler av innlandet , var den 

fremdeles ukjent eller lite kjent i uveisomme områder i 

bl.a. Ifanadiana. Den aktuelle turneen var en 7 dagers tur 

til fots i 1972. To norske misjonærer, fire lærere fra 

kirkens skole i Fianarantso. samt den gassiske 

evangelisten besøkte en rekke 

landsbyer med få eller ingen 

kristne. I mangel av levende bilder 

måtte forsamlingen ta fantasien i 

bruk og lage seg sine egne bilder 

av det som ble fortalt. I landsbyer 

med bare hedninger ble vi godt 

mottatt. I alt over 1000 

mennesker møtte opp til de ulike 

møtene. Mange høner måtte bøte 

med livet og mye ris ble fortært. 

Godt å vite at evangelisten fortsatt ville bo og arbeide i 

området også når turneen var over. Menighetsbygging er 

langtidsarbeid. Fremdeles vil en finne mye av de samme 

forholdene i uveisomme områder der det er stor mangel på 

skoler og helsetjenester og få kristne. I dag er det den 

gassisk-lutherske kirka og gassiske medarbeidere som drar 

lasset, og vi kan bidra med penger. 

Før kaffepausen sang vi «Deg være ære», og deretter 

startet årsmøtet. 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 

1: Godkjent innkalling: 

SMS til kontakter, Annonse Lokalavisa, Plakat NMS 

Gjenbruk 

2: Valgt til møteleder:  

Bjørg Skomsvoll 

Sekretær: Inga Marie Bach Skomsvoll 

Underskrift protokollen: Jorid Bakkland og Liv Hestmo 

3: Årsmelding (lest av Bjørg Skomsvoll) (Vedlagt 

prokokollen) 

4: Økonomi, Inntekter: 

Kollekt på Årsmøtet, Ofring til NMS på 

misjonsgudstjenesten, 

Salg og utlodning på Julemessa. 

Utgifter: Annonser knyttet til våre 3 arrangementer og leie 

av menighetssalen. 

Alle utgifter i forbindelse med servering er gitt som gave 

5: Valg: Forslag til nye styremedlemmer for 3 år: 

Ellinor Fornes 2017 – 2019 (gjenvalg) 

Astrid Bergslid 2017 – 2019 (gjenvalg) 

Forslag til vara for ett år: Liv Hestmo, Kristian Erik Bakkland. 



6: Orientering om arrangementer høsten 2017: 

Misjonsgudstjeneste Namsos kirke 17. September 

Julesalg 11. November 

7. Namdalsutlodninga 2017 

Har solgt sølvskjeer (gave fra Kersti Østnor). For de pengene kjøpte vi 

flere flotte gevinster. 

8: Samtale rundt arbeidet videre. Skulle gjerne hatt inn nye krefter. 

Hvis det ikke lykkes, hva er realistisk å få til med de kreftene vi har. 

Avslutning ved Bjørg . Hun leste salmen «Det er navnet ditt jeg 

roper». Til slutt ba vi Fader Vår og Velsignelsen sammen. 

MISJONSSØNDAG 17. September med KIRKEKAFFE i Menighetssalen 

Det var bra oppmøte på gudstjenesten. Sokneprest Mark Akali var 

litturg og Per Steinar Mikkelsen fra Steinkjer holdt preken. Per Steinar 

orienterte om NMS på gudstjenesten. Det var duettsang ved Inger 

Bergslid og Helle Christina Hagen.  

Menighetssalen var pyntet med høstfarger til kirkekaffen og det ble 

servert påsmurte rundstykker og deilige kaker. 

Etter kaffen viste Per Steinar bilder og fortalte fra NMS’ 

generalforsamling i Stavanger 2017. 

JULEMESSE 11. NOVEMBER 2017 

Salget startet kl. 12 og ble avsluttet med trekning av Namdalslotteriet 

kl. 15. Astrid Bergslid ledet oss gjennom dagen på en ryddelig og fin 

måte. 

Også i år ble salget godt besøkt og vi måtte faktiske sette ut ekstra 

stoler. 

Misjonskonsulent Ingeborg Meslo Ulving bidro med praktisk hjelp og 

holdt en god andakt og informerte om flere flotte prosjekter i NMS 

regi. 

Inger Bergslid og Helle Christina Hagen underholdt med nydelig sang 

til musikk ved kantor Elina Karpinska.  

Medlemmene i Områdeutvalget og medlemmer i Unges 

Misjonsforenng stilte opp med hjemmebakst og håndarbeid. I tillegg 

solgte vi i år glass med tomatsild, seilaks og rognebærgele. Kvam 

Misjonsforening, Sørli sendte oss også i år en stor pose med flotte 

strikkevarer. Tusen takk til alle giverne. Til åresalget hadde vi og fått 

mange flotte gevinster. 

Vi solgte og Knausenlys for kr. 895. 

Det ble også i år en travel men trivelig formiddag. 

Økonomisk resultat:  

Brutto inntekt Julemesse + Namdalslotteriet 41 510. 

Utgifter: Annonse Namdalavisa kr. 1092 

Leie Menighetssalen 2000 

Vi har søkt om å få redusert leie av 

Menighetssalen , men har fått svar at 

søknaden ikke er behandlet ennå. 

Bjørg Skomsvoll  

Namdal 2016 2017 

Medlemmer 11 5 

Bet. Medl 4 5 

Antall foreninger 31.12.16 8 7 

Antall forenings-gaver 4 4 

Menighets-avtaler 12 12 

Antall menigheter som gir 6 22 

Antall fast giveravtaler 25 19 

Antall faste givere 19 17 

   

Tall i hele 1000 2016 2017 

DM 9 3 

Fast giver 42 40 

Foreningsgave 25 19 

Lotteri  1 

Menighetsavtale 25 10 

Menighetsofringer 6 13 

Minnegave 0 2 

Misjonsmesse 35 39 

Misjonstidende - bladgiro 19 4 

NMS Enkeltmedlem 2 2 

Tilfeldige gaver 1 1 

 164 135 



Trollheimen område 

om vi innser at vi nok 

ønsker oss litt kortere 

økter etterhvert som 

vi passerer 70. Vi er 

glade for et 

velfungerende styre 

og kontakten med 

flotte ungdomsledere. 

Forøvrig setter vi stor 

pris på å få ha med en 

fra NMSU på leiren. 

Kontakten mellom NMSU og de unge lederne er viktig. 

Videre har vi en tanke om at områdestyrene kanskje 

kan få ansvar for å være med å sende ut leirprogram 

og gjøre leirene kjent? 

Anne Lise Landrø 

Styret har dette året bestått av: 

Turid Ree med Marit V. Syrstadeng som vara fra Meldal. 

Arne Aspeland med Ella Marie Østgård som vara fra Oppdal. 

Elsa Jensvoll med Berit Moan Myklegard som vara fra Rindal. 

Anne Lise Landrø (leder) med Jostein Landrø som vara fra 

Rennebu. 

Vi var samla til styremøte 15.2. for å planlegge 

områdstevnet, som i 2017 var lagt til Rennebu, for å gjøre 

turen litt enklere for taleren.  

Stevnet gikk av stabelen 11. mars, og vi hadde besøk av Erik 

Bischler. Han arbeider som koordinator for de fransktalende 

landene i Afrika og fortalte engasjerende fra hverdagen i 

Kamerun. 

25 gjester fikk i pausen servert påsmurt lunsj og kaker. Det 

hadde styret ordna med. Deretter hadde vi et par omganger 

med åresalg (50 kr åra), før Erik Bischler la fram nytt om 

strukturene i arbeidet både ute og heime. 

Jostein fortalte fra situasjonen på Mjuklia, om 

dugnadsarbeidet med «annekset» som snart skulle 

ferdigstilles.  

Vi hadde et kort årsmøte, hvor Elsa Jensvoll nå erstatter 

Kjellaug Foseide som styremedlem fra Rindal, med vara Berit 

Moan Myklegard. Arne Aspeland erstattet Åse Aspeland fra 

Oppdal, og Ella Marie Østgård fortsetter som vara der. 

I mai planla vi et inspirasjonstreff på Mjuklia i september. 

Dette ble skrinlagt, da regionkontoret inviterte til 

inpirasjonstreff for hele regionen på Fannrem den samme 

uka. Det ble ei flott samling, men dessverre møtte ikke 

mange fra vårt område opp. 

7. september hadde vi styremøte for å planlegge leiren vår. 

Vi har et oversiktlig ansvarsfordelings-skjema som fungerer 

greit fra år til år. Leiren ble veldig trivelig. Fornøyde barn (og 

ungdoms-ledere!) mente den burde vært mye lenger! 

I alt var vi 5 voksne ledere (Derav Johanne fra NMSU) og 10 

gode ungdomsledere. I år ble vi bare nesten 36 deltakere. 

Noe som kanskje skyldes annerledes PRprosess i forhold til 

tidligere. 

På avslutningsfesten søndag var vi 85 personer totalt. Det 

kom inn kr 4000 i kollekt. 

Det er en stor rikdom å få være med i dette leirarbeidet. Sjøl 

Trollheimen 2016 2017 

Medlemmer 39 34 

Bet. Medl 28 26 

Antall foreninger  13 11 

Antall forenings-gaver 10 10 

Menighets-avtaler 4 4 

Antall menigheter som gir 5 8 

Antall fast giver avtaler 40 35 

Antall faste givere 37 32 

   

Tall i hele tusen 2016 2017 

Anledningsgave 32 

DM 14 9 

Fast giver 175 163 

Foreningsgave 153 178 

Lotteri 26 35 

Menighetsavtale 17 18 

Menighetsofringer 44 21 

Minnegave 1 13 

Misjonsmesse 151 

Misjonstidende - bladgiro 25 18 

NMS Enkeltmedlem 12 11 

Tilfeldige gaver 8 24 

Webgaver 2  

 477 673 



Områdestyret har i 2017-2018 bestått av:  

Jørund Grønning, leder, Anne Margrete Moholdt (Leksvik)  

Eilif Åsebø (Stadsbygd),  

Anne Hovstein Furunes og Nils Kristian Hassel (Rissa),  

Helge Nilsen (Åfjord) og Anne Turid Strøm (Roan). 

Vi har hatt ett styremøte i 2017 (23/9). 

Det ble arrangert inspirasjonstreff i Skaugdal bedehus fredag 10. 

mars 2017. Ansvarlig for NMS’ arbeid i det franskspråkelige Afrika, 

Erik Bischler, fortalte om misjonens arbeid i Mali og Kamerun. 

Vårtreffet var søndag 23. april i Brandsfjord skole, Roan. Ingeborg 

Meslo Ulvin fortalte om misjonens arbeid i Egypt og Midtøsten. 

NMS har følgende misjonsforeninger i Fosen: 

Søsterringen Leksvik, c/o Anne Margrete Moholdt, 7120 Leksvik 

Leksvik yngre kvinneforening, Marit Bergfjord, 7120 Leksvik 

Stadsbygd misjonsforening, c/o Eiliv Åsebø, 7105 Stadsbygd 

Misjonsforeningen Lyset, c/o Marna Pukstad, 7100 Rissa 

Eide og Skavdal misjonsforening, c/o Marit G. Stranden, 7160 Bjugn 

Sørdalen kvinneforening, c/o Heidi Nilsen, 7170 Åfjord 

By kvinneforening, c/o Brit Hoås, 7170 Åfjord 

Hopstaddalen misjonsforening, c/o Anne Turid Strøm, 7194 

Brandsfjord 

Nedlagte foreninger: 

Øvre Stadsbygd misjonsforening (Indre Fosen) 

Børmark kvinneforening (Åfjord)  

Strøm og Hopstad kvinneforeninger (Roan) 

Det kom opp spørsmål om hva en skal gjøre med gamle protokoller 

til nedlagte foreninger. Skal dette sendes til Trondheim eller 

Stavanger? Eller bør det oppbevares mer lokalt?  

Vedtak: Områdestyret skal finne ut hva som er mest hensiktsmessig 

og komme med informasjon senere. 

Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 

Valg av medlemmer til styret 

Jørund Grønning, (på valg), Anne Margrete Moholdt (går ut), Eilif 

Åsebø (på valg), Anne Hovstein Furunes og Nils Kristian Hassel, Helge 

Nilsen og Anne Turid Strøm (på valg). 

Vedtak: De som stilte seg villig til å fortsette, ble valgt. Eilif Åsebø og 

Anne Turid Stræm ble valgt for to år. Anne Margrete Moholdt gikk ut 

av styret. 

Valg av ny leder i områdestyret 

Jørund Grønning ble valgt til leder for ett år. 

Jørund N. Grønning (sign) 

Fosen område 

Fosen 2016 2017 

Medlemmer 21 15 

Bet. Medl 14 14 

Antall foreninger 31.12.16 11 10 

Antall forenings-gaver 6 7 

Menighets-avtaler 4 4 

Antall menigheter som gir 4 7 

Antall fast giver avtaler 41 33 

Antall faste givere 33 27 

   

Tall i hele 1000 2016 2017 

Anledningsgave 10  

DM 5 3 

Fast giver 147 143 

Foreningsgave 143 147 

Lotteri 7 8 

Menighetsavtale 82 31 

Menighetsofringer 17 21 

Minnegave 10 1 

Misjonstidende - bladgiro 10 5 

NMS Enkeltmedlem 6 7 

Tilfeldige gaver 21 16 

 458 379 



rangementer i NMS. I offergave til NMS ble det så gitt kroner 
5.852,-. Til sammen ble det gitt ca kr 12.600.- til NMS denne 
stevnedagen. 

Stjørdal misjonsforening sto for den praktiske tilretteleggingen 
av misjonsstevnet, og serverte deilig kremet aspargessuppe 
med pariserloff, samt kaffe og kake. 

Til sist vil Områdeutvalget rette en takk til vertskapet ved inspi-
rasjonstreffet og områdestevnet. Likedan til dem som trofast 
møter opp på disse sammenkomstene. Vi ber om at Guds rike 
velsignelse må hvile over misjonsarbeidet, både i foreningene 
og ved de ulike samlinger i NMS.  

Knut Rotabakk 
 

Stjørdal og omegn område 

Området består av soknene 
Stjørdal, Skatval, Lånke, 
Åsen, Frosta, Selbu, Mer-
åker, Hegra, Tydal, Malvik, 
Hommelvik. 

Utvalgets medlemmer, 
valgt på årsmøtet i mars 
2017: Knut Rotabakk, leder, 
Olga Irene Fuglem, nestle-
der, Snorre Moen, sekre-
tær, Ole Gjevik, kasserer, 
kapellan Linda Aune, kir-
kens representant, Rigmor 
Laanke og Målfrid Fuldseth, 

utvalgsmedlemmer, og Oddvar Øfsti, vararepresentant. Ut-
valget har vurdert om utvalget er i største laget,- 8 personer 
hvis alle møter. Så mange utvalgsmedlemmer har både sine 
fordeler og ulemper. Fordelen er at en derved har gode mi-
sjonskontakter i de ulike sokn. Ulempen er at det kan være 
problemer med å samle alle til utvalgsmøter.  

Utvalget har vært samlet til 3 møter i hjemmene til medlem-
mene, med i alt 19 saksnummer. I all hovedsak har møtesak-
ene dreid seg om planlegging av inspirasjonstreff og område-
stevne. Utvalgsmedlemmer deltok også på regionens to in-
spirasjonstreff, regionårsmøtet/ vårfesten. 

Inspirasjonstreffet var lagt til Selbu menighetshus torsdag 
9.mars. Knut Rotabakk ledet samværet, og kunne ønske i 
overkant av 50 personer velkommen. Sang- og musikk-
gruppen Nea-trall deltok med en trivelig og glad sangstund, 
før han overrakte Knausenlys til Liljen kvinneforening i Lånke, 
som i 2017 markerte sitt 90-årsjubileum. 

Misjonær Erik Bischler var NMS`utsending til samværet. Han 
tok oss med både til Kamerun og Mali, og inspirerte til fort-
satt misjonsinnsats. Kr 6400 kroner ble gitt i kollekt. 

Selbu misjonsforening ved Olga Irene Fuglem dekket opp 
med en rikholdig og velsmakende kveldsmat. Inspirasjons-
treffet i Selbu ble avsluttet med årsmøte, med årsmelding og 
valg. 

Områdestevnet var lagt til Stjørdal, og startet med gudstje-
neste i Stjørdal nye kirke i Kimen kulturhus. Liturger var sok-
neprestene Per Anton Leite og Kristine Setran, og preken ved 
pedagog Liv Berit Tønnesen. Thailandmisjonær Mariann Brat-
land Largado brakte hilsen, og overrakte innrammet me-
nighetsavtale til Stjørdal menighets misjonsutvalg . I offer til 
Menighetens misjonsprosjekt i Thailand ble det gitt ca kr 
6.800 kroner. Stjørdal misjonsforening sto for kirkekaffen. 

Misjonsstevnedagen fortsatte ca kl 13 i Stjørdal Bedehus. Her 
var ca 60 personer samlet til stevne. Knut Rotabakk ledet 
første del av stevnet, og minnet forsamlingen på innhøsting i 
natur og Guds rike. Værnes kantori deltok med 4 sanger, før 
tidligere sokneprest Torgils Aurdal holdt stevnets misjonsta-
le. Snorre Moen overtok så ledelsen av resten av stevnet. Her 
ble det solosang av Liv Hedvig Hammer, og misjonær Marian-
ne Bratland Largado fortalte og viste bilder fra misjonsarbei-
det i Thailand. Marianne orienterte senere om diverse ar-

Stjørdal og Omegn 2016 2017 

Medlemmer 27 22 

Bet. Medl 17 19 

Antall foreninger 10 10 

Antall forenings-gaver 8 7 

Menighets-avtaler 7 6 

Antall menigheter som gir 7 10 

Antall fast giver avtaler 47 44 

Antall faste givere 45 40 

   

Tall i hele 1000 2016 2017 

DM 15 4 

Fast giver 170 151 

Foreningsgave 79 91 

Lotteri 20 20 

Menighetsavtale 58 58 

Menighetsofringer 10 8 

Minnegave 3 3 

Misjonstidende - bladgiro 13 19 

NMS Enkeltmedlem 7 8 

Tilfeldige gaver 31 29 

Webgaver 1 2 

SMS-gave 1 0 

 408 395 



Orkdal område omfatter 
prestegjelda Hemne, Skaun, 
Snillfjord, Orkdal og Agdenes. 

Styret har en representant fra 
hver kommune med Anne Kristine 
Bolme Selnes fra Snillfjord, 
Torbjørn Landrø fra Agdenes, 
Anne Kristine Bakken Hovtun fra 
Skaun, Vigdis Foseide (formann) 
fra Orkdal og Randi Lidal fra 
Hemne. 

Vi hadde to styremøter i 2017, 
begge møtene ble holdt hos Vigdis Foseide i Orkdal. På 
første møtet den 17/1 planla vi både inspirasjonstreff og 
områdestevne for inneværende år. På siste møtet den 
1/11 tok vi opp noen av sakene som ble drøftet på 
generalforsamlingen i Stavanger i sommer. Her ble vi 
enige om at den enkeltes medlemskap i NMS bør 
fortsette slik det er i dag. Men vi ønsker en tettere 
kontakt med regionstyret og regionlederen. På det 
samme møtet planla vi også inspirasjonstreffet og 
områdestevnet for 2018 

Inspirasjonstreffet ble holdt på Orkanger menighetshus 
den 21/3 med ca 45 tilstede. Anne Kristine Bolme Selnes 
åpnet møte og Jostein satt ved pianoet. Vi hadde besøk 
av Jostein Vada som holdt andakt og talte ut fra Rom. 8. 
vers 38-39 om Guds gode løfter til oss. 

Videre delte Astrid Wessel noen tanker med oss om NMS 
sitt arbeid i framtida. I år er det 175 år siden MNS sitt 
arbeid ble stiftet, og verden har endret seg mye på disse 
åra. Hun fortalte også fra en nylig tur til Kina der 
kristendommen får stadig større utbredelse til tross for 
store forfølgelser. Og i Chang Cha finner vi i dag verdens 
største bibeltrykkeri. 

Etter ei god matpause fikk Vada ordet på nytt, og trakk 
fram to viktige tema fra misjonshverdagen.  

Vold mot kvinner og kvinners manglende rettigheter i 
midt-Østen, Afrika og Asia. Hvordan kan misjonen gripe 
inn og gjøre noe? 

Omskjæring av pikebarn er noe som enda sitter dypt i 
kulturen. Hvordan kan misjonen omskolere høyt aktede 
kvinner som utfører dette inngrepet? Men vi ser at 
arbeidet nytter, I dag har omskjæring av pikebarn i Mali 
blitt redusert fra 97% til 3% 

Kveldens kollekt ble 6640 kr, og på hjemveien følte vi 
både inspirasjon og glede over å få være med i dette 
arbeidet. 

Områdestevnet den 23/4 kl 17.00 ble lagt til Orkdal 
menighetshus , og med ca 54 tilstede. Vigdis Foseide 
hadde et åpningsord og ledet møtet mens Ivar Nerhoel 

Orkdal og omegn område 

satt ved pianoet. Vi hadde besøk av barne- og 
ungdomsarbeideren i regionen vår, Linn Elise Gulliksen. 
Hun fortalte fra misjonsarbeidet i Thailand slik hun selv 
hadde opplevd det, og hun inspirerte oss ved sitt 
engasjement. 

Vi fikk servert god ettermiddagskaffe, og i pausen var det 
salg av Knausenlys. 

Årsmeldinga for 2016 ble lest opp av Anne Kristine 
Bakken Hovtun. 

Vi hadde ei jubilerende forening, Lensvik misjonsforening 
som er 150 år, og her har flere foreninger i Agdenes slått 
seg sammen til ei forening. 

Årsmøtedelen: Styret består fortsatt av Anne Kristine 
Bolme Selnes, Torbjørn Landrø og Randi Lidal som ikke er 
på valg, og de to andre - Anne Kristine Bakken Hovtun og 
Vigdis Foseide tar gjenvalg i perioden 2017 til 2019. 
Valget skjedde ved akklamasjon.  

Birger Foseide holdt andakt til slutt, og i misjonsgave 
kom det inn ca 6000 kr. 

Randi Duserud Lidal 

Orkdal og Omegn 2016 2017 

Medlemmer 35 28 

Bet. Medl 21 22 

Antall foreninger  9 9 

Antall forenings-gaver 8 6 

Menighets-avtaler 5 5 

Antall menigheter som gir 7 11 

Antall fast giver avtaler 49 47 

Antall faste givere 45 42 

   

Tall i hele 1000 2016 2017 

Anledningsgave 1 

DM 11 10 

Fast giver 253 244 

Foreningsgave 182 133 

Lotteri 33 32 

Menighetsavtale 20 13 

Menighetsofringer 23 16 

Minnegave 1 26 

Misjonstidende - bladgiro 70 27 

NMS Enkeltmedlem 9 10 

Tilfeldige gaver 44 9 

Webgaver 6  

 652 520 



Innherred område 

helsehjelp til fattige barn i 
Kamerun. 

Gjenbruksbutikken har sitt 
eget styre og Årsmelding. Vi vil 
gjerne framsnakke butikken, 
vise omsorg og interesse for 
arbeidet. Stor takk til dere som 
legger ned tid og krefter der! 
Gjenbruksbutikken viser 
virkelig hva NMS er og gjør. 

Vi takker regionstyret for Inspirasjonssamlingene de 
arrangerer, Områdeutvalgene trenger møtepunkt. 
Utfordringene til OU er store og det er mye nytt i 
NMS. 

Når vi ser tilbake på 2017 fylles vi med takk og glede. 
Arbeidet for NMS i vårt område er viktig. NMS 
Innherred er oss, kjære misjonsvenner! Sammen vil vi 
løfte frem NMS i våre sammenhenger. Vi vil være med 
å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele 
troen på Jesus. Store ord, men hver bønn og krone 
kan Gud velsigne og bruke! Takk for at DU er med! 

Åse Neergård 

Innherred Område er i Nord- og Sør Innherred Prostier. Vi 
har 15 misjonsforeninger og 17 misjonsavtaler. 

Områdeutvalget har i 2017 bestått av Åse Neergård, leder og 
Else Lundsgård Danielsen, nestleder. Marit Hvarregaard, 
sekretær. Per Steinar Mikkelsen og Randi Kimo. 
Vararepresentanter: Berit Grotnes og Ranveig N Aas  

Julesalgskomiteen: Helga Jule, Bodil Næss, Rannveig 
Øvreness, Audhild Morken Randi Kimo og Kari S Berg.  

Saker: Vi har hatt 6 møter og 28 saker. Mye tid er brukt til 
planlegging av arrangement og følge opp handlingsplanen i 
2017: 
1) Planlagt og gjennomført: 4 faste arrangement 
2) Opptatt av å oppmuntre foreningene. 
3) Avtalemenighetene. Hva kan vi gjøre? 
4) Oppfordre til bønn for arbeidet hjemme og ute. 
5) Ønsker at NMS skal være synlig.  

Arrangementer: 
Årsmøte på Misjonshuset, Verdal den 31/1 Vanlige 
årsmøtesaker. Andakt v/Gustav Danielsen Misjonsglimt fra 
Egypt v/Ingeborg Meslo Ulvin 
Lys ble gitt til jubilerende foreninger: Levanger 
kvinneforening, Lundsvold misjonsforening, Bosnes 
misjonsforening og Sandvollan misjonsforening. Viktig med 
årsmøtet på en egen kveld for å snakke om arbeidet i vårt 
område. 

 Inspirasjonstreff vår i Inderøy 12/3. med besøk av Erik 
Bischler. Han hadde preika på Gudstjenesten i Sakshaug kirke 
og talte på Misjonsfesten. Liv Værdal fortalte historia til 
Bosnes misjonsforening som ble stifta på denne dagen i 1897 
for 130 år siden.  

Inspirasjonstreff høst på Skjerve bedehus, Skogn. 26/8 
bibeltime ved Gustav Danielsen. Vi fikk bli kjent med 
Marianne Brattland som også fortalte fra Thailand og Skjerve 
Musikklag sang. Ingeborg Meslo Ulvin hadde NMS nytt. 

Julesalg 2/12 Åpningsandakt ved fungerende prost Christina 
Wanders, familiesamling med Ingeborg Meslo Ulvin og sang 
av Steinkjer Soul Children. På siste møtet var det tale av Astri 
Wessel, Greta Aarthun orienterte om MIHA. På 
Innherredslotteriet kom det inn kr 86 880 som er sendt 
direkte fra foreningene, og nå vi tar med det, ble den samla 
inntekt av julesalget kr 155 740.Takk for innsatsen! 

»Menighet, Misjon og Middag» ble arrangert sammen med 
regionen. for avtalemenighetene den 14.feb. 5 
avtalemenigheter var representert. Det ble møtepunkt, 
ideutveksling, trivsel, informasjon og påfyll. 

MIHA/Misjon i hagen Et stort arrangement hvor nye blir 
kjent med hva misjon er og gjør. NMS blir synlig på en flott 
måte. Stort plantesalg, loddsalg, pizza- og kaffesalg, 
maleriutstilling, mange barneaktiviteter og mye, mye mer, 
En spennende dag for alle aldre. Dette 2. året kom det inn 
106 000 kr som ble delt på Nådehjemmet i Thailand og 

Innherred 2017 2017 

Medlemmer 49 36 

Bet. Medl 32 28 

Antall foreninger  18 16 

Antall forenings-gaver 14 14 

Menighets-avtaler 18 18 

Antall menigheter som gir 15 28 

Antall fast giver avtaler 61 54 

Antall faste givere 56 51 

   

Tall i hele 1000 2016 2017 

Anledningsgave 0 4 

DM 25 42 

Fast giver 263 249 

Foreningsgave 135 153 

Lotteri 78 57 

Menighetsavtale 97 112 

Menighetsofringer 33 16 

Minnegave 1 11 

Misjonsmesse 73 68 

Misjonstidende - bladgiro 17 36 

NMS Enkeltmedlem 13 13 

Tilfeldige gaver 119 196 

Webgaver 8 1 

SMS-gave 0 1 

 862 959 



Trondheim område har 18 foreninger. To færre enn i 
2016. Det ble arrangerte 7 misjonsfester og to lunch- 
møter i Sommerveiten i 2017. Vi tror at det enda er et 
behov for festene i den formen de har nå, både for 
enkeltpersoner og fellesskapet. Vi ser på festene som et 
godt møtested for de som er interesserte i NMS og for å 
nå ut med misjonsinformasjon. Det har vært noe nedgang 
i oppslutningen om misjonsfestene og det er en utfordring 
å få nye med i bevetningskomiteene. Det er flott at 
Regnbuen misjonsforening også i 2017 tok ansvar for et 
misjonsmøte. Det hadde vært fint om flere 
misjonsforeninger kunne gjøre dette. 

Tusen takk til alle talere og sangere, og dere i bevertnings 
komiteene. Takk til Regnbuen misjonsforening som hadde 
programmet på septembermøtet . 

Knausen Lysstøperi produserte lys og tenn-brikker for 1,43 
millioner kroner i 2017 (2016: 1,55 mill. kr). Nedgangen 
skyldes for lite mannskap. Ca. 25 personer jobber på 
lysstøperiet, 1 – 3 dager i uka, 7 måneder i året. Lysene 
blir godt mottatt i markedet, og det er mulighet for større 
salg. 

NMS Julesalg solgte varer for kr. 155.180,- dette er 15% 
økning fra 2016 Hoved- lotteriet: 175.000, og det var ca. 
det samme som 2016.Helhetsinntrykket en sitter igjen 
med fra julesalget: Alt glei godt. God stemning med mye 
folk begge dagene. 

NMS gjenbruk, Trondheim har solgt for kr 1.954.000 i 
2017, ca 60.000,- over 2016 

Det meldes om god stemning og fantastisk innsats fra 60 
frivillige medarbeidere. 

Enkeltmedlemmer i 2017 var 72 (104 i 2016) 

Menigheter med misjonsprosjekter er 11, det er: Døves 
Menighet Trondheim, Charlottenlund Menighet, 
Strindheim Menighet, Strinda Menighet, Tiller Menighet, 
Kolstad Menighet, Heimdal Menighet, Ilen Menighet, 
Sverresborg Menighet, Bakklandet Menighet, Klæbu 
Menighet (en mindre enn i 2016)  

En stor TAKK til alle misjonsvenner, frivillige og ansatte for 
innsatsen i året som har gått! 

Styret for Trondheim Område har ikke vært fulltallig i 
2017. På årsmøtet i 2016 ble det ikke valgt inn nye 
styremedlemmer. Gunn Bakken og Marit Stene Aalstad 
var ikke på valg og har ledet og organisert møtene i 2017. 
Gerd Aasen Sødahl har ført regnskapet. Det ble i vår 
invitert til en idesamling for å samle ideer til hvordan man 
kunne drive arbeidet i Trondheim område videre. Det er 
lite bevissthet rundt Trondheim misjonsforening som 
samleforening i Trondheim, og at dette er det samme som 
Trondheim område. 

Marit Stene Aalstad 

Trondheim Område 

Trondheim 2016 2017 

Medlemmer 104 72 

Bet. Medl 65 67 

Antall foreninger  20 18 

Antall forenings-gaver 17 15 

Menighets-avtaler 12 12 

Antall menigheter som gir 21 24 

Antall fast giver avtaler 149 145 

Antall faste givere 137 131 

   

Tall i hele tusen 2016 2017 

Anledningsgave 1 13 

DM 59 32 

Fastgiver 716 767 

Foreningsgave 306 263 

Lotteri 66 51 

Menighetsavtale 97 94 

Menighetsofringer 80 95 

Minnegave 9 25 

Misjonsmesse 147 3 

Misjonstidende—bladgiro 132 51 

NMS Enkeltmedlem 28 29 

Tilfeldige gaver 483 385 

Webgaver 3 5 

SMS-gave 2 2 

 2129 1816 



Årsmelding for NMSU Trøndelag 2017 

Ansatte i regionen 

Linn Elise Gulliksen var ansatt som leder i regionen i en 

100% stilling første halvdel av 2017, med oppstart og 

overlapping med påtroppende leder Leah Elisabeth 

Thorstensen fra 1. juni. Emil Buxrud var ansatt i en 25% 

stilling som barne- og ungdomsarbeider første halvdel av 

2017, fram til sommeren 2017. Deretter startet ny barne- 

og ungdomsarbeider, Margrete Piscoya Hodne, opp i 

tilsvarende stilling 1. august. Johanne Oltedal Veium har 

vært ansatt som barne- og ungdomsarbeider i 25% 

gjennom hele 2017.  

NMSU regionråd  

Nytt NMSU Regionråd ble valgt på årsmøtet avholdt 29. 

april 2017. Rådet hadde sitt første møte 7. september 

2017, og konstituerte seg på dette møtet. Regionrådet 

som virket fram til august 2017 bestod av Iselin Grav 

Aakre (leder), Frederik Holmvik (nestleder), Magnus Nesje 

Vatne (NMSU Landsstyrerepresentant valgt på 

Landsmøtet i april 2016), Marius N. Nicolaysen, Amalie 

Marie Teige (permisjon), Benjamin Vognild, Jogeir H. 

Tangvik (vara) og Gunn Bakken (vara).  

Fra august 2017 har Regionrådet bestått av Amalie Marie 

Teige (leder), Elizabeth Vognild (nestleder), Iselin Grav 

Aakre, Benjamin Vognild, Magnus Nesje Vatne (NMSU 

Landsstyrerepresentant fram til april 2017), Marius N. 

Nicolaysen, Jakop Stavset, Marte Elvira Rolvsjord (vara), 

Jogeir H. Tangvik (vara og representant i NMS 

Regionstyre) og Gunn Bakken (vara).  

Regionrådets arbeidsutvalg (AU) har bestått av leder og 

nestleder i Regionrådet, samt leder i NMSU Trøndelag. 

Regionrådet har hatt 7 møter i 2017: 3 med det gamle 

Regionrådet og 4 med det nye. Det ble behandlet 66 saker 

i 2017. Fokusområder har vært regionens handlingsplan 

som en konkretisering av NMSUs overordnede strategi, og 

NMSUs nye profil og satsingsområder i tråd med denne.  

Regionens budsjett, forberedelser til NMSU Landsmøte på 

Mjuklia i 2018, og den jevne driften av NMSU Trøndelag 

med leirarbeid, leirlederkurs, årsmøte, vårfest og barnas 

julesalgsfest har også vært viktige fokusområder.  

Frivillige medarbeidere  

Vi er så takknemlige for alle frivillige som driver lokallag i 

fra nord til sør i Trøndelag, og i Rindal (Møre og Romsdal). 

Alt dere legger ned av tid og innsats er uvurderlig for 

NMSU, og gir oss stor inspirasjon! Uten leirledere og leir-

arrangører hadde vi ikke kunnet drive arbeidet vi har i 

dag, og disse gjør en imponerende innsats gjennom året. I 

løpet av 2017 var NMSU med på å arrangere 17 leirer, og 

på disse leirene var hele 75 leirledere engasjert.  

I tillegg har ledere stilt opp på arrangement som Barnas 

Julesalgsfest og Mjuklidagen. Vi ønsker med dette å gi en 

stor takk til alle frivillige medarbeidere for alt dere deler 

av tro, ting, tid og talent inn i arbeidet med barn og unge i 

NMSU Trøndelag.  

Leir 

I løpet av 2017 hadde vi totalt 490 deltagere pa  leirene 

va re, hvorav 425 deltagere var under 26 a r. Vi har hatt 

17 gjennomførte leirer: 4 i Nord-Trøndelag og 13 i Sør-

Trøndelag. Vi er stolte over a  ha vært med pa  a  

arrangere 6 barneleirer, 2 tweensleirer, 6 

ungdomsleirer, og 3 familieleirer i løpet av a ret.  

Trollheimen område gjør en formidabel innsats med 

høstleiren, og vi har et godt samarbeid med Orkdal prosti 

gjennom prostiprest Lars Birger Aadland på Bakksætra 

leirsted hvor vi hadde en barneleir høsten 2017. I tillegg 

samarbeider vi med Acta og Søndagsskolen om en leir for 

4. klasse på Hallarheim, og vi er stolte av å jobbe sammen 

med Midtre Namdal prosti og Acta om konfirmantleirer 

her.  

GAME ungdomsleir og leirlederdøgn på Mjuklia er gode 

resultater av dette samarbeidet. Vi er takknemlige og 

stolte over det gode leirarbeidet som blir gjort i regionen, 



og for gode samarbeid med menigheter og andre 

organisasjoner.  

Menighet 

I 2017 hadde vi flere misjonstimer pa  leir, i 

menigheter, og i Sommerveita for konfirmanter 

tilknytta menighetene i regionen va r. Vi har hatt 

opplegg med og for konfirmanter fra menighetene i 

Namsos, Overhalla, Levanger, Bakklandet og 

Lademoen, Lardal, Berg og Strinda, Klinga og 

Vemundvik gjennom a ret.  

Videre har vi godt samarbeid med trosopplæringa i 

Rennebu og Melhus med sponsing av deltagere pa  leir, 

og vi har gjennom a ret vektlagt samarbeid med 

Stjørdal rundt Uteam i 2019.  

Lokallag 

Lokallagene Rindal Barneforening, UMF Lysglimt, 

Tirsdagsklubben, FreeZone Ungdomsklubb, 

Familiekoret Livsglede, Leirklubben i Sør-Trøndelag og 

Leirklubben i Nord-Trøndelag var aktive gjennom 

2017. Gjennom disse lokallagene er 125 betalende 

medlemmer aktive i regionen, hvorav 116 er under 26 

a r.  

NMSU-middagene hos Gunn Bakken har vært en solid 

grunnpilar i det jevne arbeidet med unge voksne i 

regionen, og middagene ble holdt på månedlig basis i 

2017. Flere av deltagerne på NMSU-middagene har også 

vært med som leirledere gjennom året.  

Enkeltmedlemmer 

I 2017 hadde NMSU Trøndelag totalt 32 betalende 

enkeltmedlemmer. Av disse var 24 under 26 år.  

Ledertrening 

I 2017 gjennomførte vi leirlederdøgn med syv engasjerte 

deltagere. Disse har blitt med oss som leirledere i 

etterkant av kurset, og vi er stolte over å se at de utvikler 

seg og vokser i lederoppgavene. Vi anser ledertrening på 

leir som et av de viktigste områdene for god ledertrening, 

i tillegg til det jevne arbeidet i regionrådet i NMSU 

Trøndelag. Leir og regionråd gir ledere og representanter 

solid erfaring av ledelse i praksis, og verdifull innsikt i 

NMSU sitt arbeid på landsplan generelt, og i regionen 

spesielt.  

Samarbeid 

NMSU Trøndelag er en del av BULK (Barne- og 

ungdomslederkontaktforum), og var med på å arrangere 

semesterstart og bønnedag for frivillige og ansatte i 

barne- og ungdomsorganisasjoner og Den norske kirke i 

løpet av 2017. NMSU har hatt godt leirsamarbeid med 

Acta også i 2017. I tråd med nye konsepter og profil fra 

sommeren 2017, har menighet fått mer fokus i regionen. 

Her samarbeider vi om konfirmantopplegg, leir, og 

gjennom BULK. NMSU var tilstede på stand på 

ungdomskonferansen Impuls som arrangeres i februar 

hvert år. Vi er også takknemlige for det gode samarbeidet 

med NMS Trøndelag, og har samarbeidet om FRI, 

Adventsleir, og andre arrangementer som Barnas 

Julesalgsfest og Vårfest/Årsmøte. Vi er stolte over å ha et 

nært og godt samarbeid med Mjuklia leirsted, hvor vi 

arrangerer de fleste av våre leirer.  

Rusfritt miljø 

NMSU er, og har alltid vært, en rusfri organisasjon. Det er 

en selvfølge for oss at våre arrangementer er rusfrie, og vi 

er stolte over å si at det er tenkt og handlet rusfritt i alle 

sammenhenger.  

Leder NMSU Regionråd Nestleder NMSU Regionråd Leder NMSU Trøndelag 

Amalie Marie Teige Elizabeth Vognild Leah E. Thorstensen 



Styret har vært samlet til 5 styremøter. 

Styret i 2017 har bestått av: 
Leder Jon Halgunset, valgt for to år i 2017 
Sekretær Marit Stene Aalstad, valgt for to år i 2017 
Styremedlem og turnuskoordinator Tone Aasen, valgt for 2 
år i 2017 
Styremedlem Rolf Røstum valgt for 2 år i 2016 
Styremedlem, og medlem i økonomikomiteen, Kitt Larsen 
valgt for 2 år i 2016 

Økonomikomiteen har bestått av Asbjørn Reknes, Solveig 
Selnes, Anne- Liv Elvestad og Kitt Larsen. 

HMS- ansvarlig Arvid Løvås 

Priskomiteen har vært ledet av Gerd Dolmen 

Den har vært supplert med nye medlemmer gjennom hele 
året. ( se liste i butikken) Ansvarlig for prising av bøker har 
vært Magnhild Løkvik som nå leverer stafettpinnen videre. 

Gunn Bakken har bistått med rengjøringsutstyr og har 
sørget for renhold av mopper og kluter. 

Utlevering og henting av varer gjøres av Jon Halgunset og 
Inge Hill. Sammen med Kjell Heggheim og Ola Ljøkjel og 
hjelpere gjennom KIA 

Styret har i styremøter drøftet drift, turnus, økonomi og 
praktiske avgjørelser i smått og stort Vi har prøvd å ha 

NMS Gjenbruk Trondheim 

 fokus på et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderne står for 
renhold av butikken, salg, prising, henting og utkjøring 
av varer. Det er god stemning blant butikkens ca 60 
medarbeidere. Vi synes driften går godt og har inntrykk 
av at både kunder og medarbeidere trives godt. Vi har 
fått montert ny belysning i butikken og montert ny 
utepersienne dette året. Vi gleder oss over at vi har god 
vareinngang og at salget går godt. Årsresultatet ble kr 
1.956.094,-brutto (kr1.895.000 i 2016) Det gir et 
overskudd etter husleie og andre utgifter på kr. 
1.225.996,- 

Høstens medarbeiderfest ble avholdt med middag på 
San Sebastian og videre program i 4 etasje med bl.a 
kveldstanker ved Elin Elvegård og butikkdrift ved Jon 
Halgunset. 

Butikken har hatt besøk av gjenbrukskonsulent Laila 
Karin Tusvik Helle. 

Hjellen gård brukes fremdeles som lager. Det var liten 
salgsaktivitet på Hjellen i 2017. Takk til Einar Hjellen for 
at han stiller fjøset til disposisjon.  

Tusen takk til alle medarbeidere for all innsats i 2017. 
Dette er vi sammen om å få til. Takk for et nytt 
vellykket driftsår med et meget godt økonomisk 
resultat. 

Jon, Tone, Rolf, Kitt og Marit 

Produksjon. 

Produksjon, utfra gjeldende priser: 1.427.100 kr  
(2016: 1,5 mill.) 
(2015: 1,3 mill.) 
(2014: 1,6 mill) 
(2013: 1,5 mill.) 

Lagerbeholdning ved årsslutt: 860.000 kr 
(2016: 800.000 kr)  
(2015: 850.000 kr) 

Utgifter 2017: I følge NMS regnskapsutskrift:  
270.725 kr 
(2016: 321.519 kr) 
(2015: 387.382 kr) 

Hoveddelen av transportkostnadene er ikke med i dette 
regnskapet. En antar transportkostnadene er et sted 
mellom 50000 og 100000 kroner. 

Vi forsøker å ordne innkjøpene slik at utgiftene blir mest 
mulig like fra år til år. Det har vi ikke lykkes godt med 
dette året. Det vil føre til en større utgiftspost neste år. 

Store utgiftsposter utenom frakt er emballasje og 
husleie. Husleia er 14000 kr per mnd. inkl. strøm. Slik 

Knausen Lysstøperi 

har det vært siden innflytting i 2012, og slik vil det bli 
fram til 2022 (med opsjon til 2027). 

Varetransporten 
Varetransporten i egen regi har fungert bra. 
Andreas Steinberg: Faste turer etter påske og omkr. 
1. oktober. 
Gert Nielsen: Østlandet, etter behov. 
Leilighetsskyss benyttes en del. 
Bring Cargo og Posten benyttes en del. 

Noen butikker opplever at det kan bli lang tid mellom 
transportene. Påskelys (regnbuelys), for eksempel, må 
bestilles i september året før. Vi må derfor akseptere 
noen ekstrasendinger. (En pakke på inntil 10 kg hos 
Posten koster 140 kr. Samme pakken kan inneholde 
lysvarer for 600-1000 kr). 

Lysstumper 
Det er viktig å ha balanse mellom tilgang av 
lysstumper, produksjonskapasitet, personell og salg. I 
2017 har tilgangen på lysstumper vært passelig.  

Det kan også være ubalanse mellom mengden av de 
ulike lysstumpefargene vi får inn og de fargene 
kundene etterspør. For eksempel er det vanskelig å 



skaffe nok hvite lys. Det skyldes m.a. at en stor del av de 
hvite lysstumpene vi får inn (kronelys og kirkelys) er laget 
av 100% stearin. Skal vi bruke disse lysstumpene, må vi 
blande inn 40% parafin. Vi gjør det i spesielle tilfeller, men 
parafinen må vi kjøpe, og da kan det snart bli en bra 
utgiftspost. Heldigvis er det slik at hovedmengden av 
lysstumpene inneholder mer enn 40% parafin. Det er en 
god ting at krone- og kirkelysstumpene egner seg godt til 
tennbrikkene. Intet går til spille. 

Noen få miljøbevisste kunder har stilt spørsmål ved at vi 
bruker parafin i lysene våre. Om det tenker vi at vi bruker 
bare parafin som alt ble tatt i bruk da lysene første gang 
ble laget. M.a.o. forbruket av parafin øker ikke. Likevel: i 
noen spesielle situasjoner tilsetter vi litt parafin. Se 
avsnittet foran. 

Bemanning 
Ca. 25 personer jobber på Knausen, fra en halv dag til 3 
dager (noen litt mer) i uka. Produksjon foregår 3 dager i 
uka; i året ca. 30 uker. Flere av pensjonistene våre ønsker 
gjerne å ta en Syden-tur, besøke familie, passe barnebarn 
o.l. Det er vi positive til, og åpner for. Svaret vårt må være 
å «ansette» flere. Det strever vi litt med. 

Rolf Stranden har i flere år hatt ønske om å tre tilbake 
som leder. Så langt har vi ikke lykkes med å finne en 
løsning. 

Vareutvalg 
Bestillingslista vår viser at kunden kan bestille 160 
forskjellige varer (typer, farger). Dertil har vi flere ting 
som ikke står på bestillingslista. Normalt er dette altfor 
mange produkter. Grunnen til det store vareutvalget er 
først og fremst at lysstumpene er i alle mulige farger, og 
vi vil bruke hele mengden. Dertil er det fristende noen 
ganger for oss produsenter, og sikkert inspirerende for 
salget, at nye produkter viser seg i hyllene. Noen 
produkter er blitt til som svar på mindre god tilgang på 
lysstumper på den måten at vi har laget ting som krever 
mer arbeidsinnsats og mindre stearin. 

Plassbehov 
Disponibelt areal er ca. 330 kvm. Dette er nå maks 
utnyttet. Ved årets slutt jobbet vi med huseier med tanke 
på noe tilleggsareal. Vi tror det vil lykkes på en god måte. 
Det store vareutvalget setter også store krav til 
lagringsvolum. Hver vare bør ha eget lagringssted. 

Lederteam: 
Rolf Stranden, Marvin Bjørnebekk, Eli Rønningen, Inge 

Hill. 

Nye typer lys fra Knausen Lysstøperi 



Styret for 2017 har bestått av: 
Styreleder, kasserer Ivar Jule 
Nestleder, butikkleder:  Margot Klykken 
Sekretær, IT og HMS-ansvarlig:  Per Steinar Mikkelsen 
Vaktlisteansvarlig Johanne Hiberg 
Styremedlem: Kari S Berg 

1. varamedlem:  Oddlaug Viken 
2. varamedlem Alfhild Evenstad 

Revisor:  Sivert O Berg 

Butikken 
har hatt åpent 6 dager i uka. Butikken var stengt lørdager i 
juli, og hele romjula. Det fungerte greit, og var av stor 
betydning for betjeningen. Også dette året har omlag 30 
frivillige jobbet i forskjellige tidsperioder, og lagt ned en 
fantastisk innsats. Arbeidet består i mottak av varer, 
prising, sortering, salg, rydding, vasking, organisere 
vaktlister, skape en trivelig butikk. Og listen er lengre. 
Styret verdsetter høyt måten dere møter kundene på, 
som også er god PR! I år har vi fått flere nye frivillige, noe 
vi er svært takknemlige for. Det er fortsatt behov for flere 
menn til håndtering og utkjøring av møbler. Kaffekroken 
er flittig brukt. 

Innsamling av brukte radioer til Kamerun resulterte i vel 
200 stk som ble pakket godt for sending. Vi fikk skryt fra 
Stavanger for dette arbeidet. 

Nytt av året var den landsdekkende kampanjen Grønn 
fredag 24.11. Det ble solgt for 12 000, selv om alle varer 
ble solgt med 50% rabatt. Mye besøk som vi tror bidrar til 
at flere får vite om butikken, som igjen vil gi økt 
omsetning fremover. 

Vi har hatt besøk fra ledelsen i NMS Gjenbruk. 15. mai av 
vår konsulent. Turid Øyre Øygard. 4. oktober var Laila 
Karin Tusvik Helle, som da vikarierte for Turid, innom oss. 
Turid er konstituert i stillingen etter Helge Hiim fram til 1. 
februar. 3 fra styret deltok på generalforsamling og 
sommerfest i Stavanger i sommer 

NMS Gjenbruk Levanger 

Økonomi og varetilgang  
Det endelige resultatet for 2017 er ikke klart ennå, 
men det blir bedre enn 2016. 

Varetilgangen har jevnt over vært god. For første gang 
tømte vi en hel leilighet, i Steinkjer i august. Det ble 
mye arbeid, en god del penger og mye erfaring til 
eventuelt senere forespørsler! 

Det er fortsatt stor etterspørsel etter møbler og andre 
varer av større verdi. Takk til alle som leverer varer. 
Gjenstander som forsvinner er et mindre problem enn 
tidligere, men vi fortsetter å ha fokus på dette.  

Kassaapparatet er blitt venn med betjeningen (eller er 
det omvendt) og fungerer greit, takket være bevisst 
satsing fra den enkelte! Bruken gjør det også enklere 
for kassereren. Det er nå også mulighet for betaling i 
butikken med VIPPS. 

TV-en med misjonsinfo fungerer godt, både for 
betjening og personer som kommer innom. Innholdet 
er blitt mer variert, med noen lokale innslag. 

Kaupang 
var tenkt som en god måte å selge varer på nettet. 
Dette har ikke fungert som forventet, og NMS har nå 
avsluttet avtalen med Kaupang. 

HMS og internkontroll 
Butikken har ingen fast ansatte. Det har ikke vært 
hendelser som resultat av brudd på HMS eller 
internkontroll. Arbeidsmiljøet er godt, og de frivillige er 
flinke til å ta vare på hverandre. Det er god fordeling av 
arbeidsoppgaver, hvor hver enkelt tar godt vare på 
sine oppgaver. Vi arbeider med oppdatering av 
internkontrollen, både skriftlige rutiner og praksis. 

Avslutningsord 
Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger fra kunder på 
innsatsen dere frivillige gjør. I vår sammenheng er dere 
profesjonelle, fordi dere møter andre med et varmt 
hjerte.  

Styret takker med dette alle medarbeiderne for god 
innsats i 2017! 

Ivar Jule 



NMS Gjenbruk, Namsos 

På årsmøtet 2017 ble følgende valgt til nytt styre: 
Trond Reitan ( for 1 år),  
Kristian Erik Bakkland,  
Jorid Nøstvik Bakkland,  
Arne Odin Ovesen,  
Inga Marie B Skomsvoll,  
Bjørg Andreassen (varamedlem). 

På første styremøte ble styret konstituert, Trond 
Reitan styreleder, Kristian Erik Bakkland sekretær, 
Bjørg Andreassen kasserer. 
Kristian Erik Bakkland tok gjenvalg på vervet som HMS. 

Daglig leder har i perioden vært Ingeborg 
Ommundsen. Hun vil fortsette i stillingen 
Valgkomite: Karin Hoddø og Jorun Opdahl. 

31/12-2017 var det 39 butikkansatte og 5 innen 
transport m.m. 

Et relativt stort frafall (6 medarbeidere) av 
butikkansatte har ført til større belastning på de 
øvrige. Frafallet skyldes for det meste sykdom og 
sviktende helse ved aldring. 

Lørdagsbemanningen er fortsatt noe mangelfull, fører 
til større belastning på noen få. Det synes som 

medarbeiderne trives godt i butikken. 
Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Årsmøtet kommer 
i tillegg. 

Arrangementer. 
Det ble arrangert årsfest for medarbeiderne 11. januar 
2017. 46 møtte opp for å delta på arrangementet. 

Økonomi – drift. 
Driftsåret 2017 har vært preget av mindre tilgang på gode 
varer. Dette varierer fra år til år. Vi har merket at år hvor 
det har kommet nye leilighetsbygg i byen, er det større 
flyttefrekvens for eldre ektepar. De flytter fra stor enebolig 
til mindre leilighet. Dette gir overskudd på møbler og 
utstyr som kommer gjenbruksbutikkene til gode. 

De siste årene er det kommet flere gjenbruksbutikker i 
området. Det er naturlig at det blir stor konkurranse om 
både kunder og varer. 

Tiltak for å møte denne konkurransen må intensiveres. 
Styret har diskutert mulige tiltak. Dersom butikken kan 
knytte til seg en person som har profilering/markedsføring 
som hovedoppgave, tror vi det kan gi resultater. 

Siste driftsår viser en nedgang i inntekter på ca kr 100.000 

 Trond Reitan  

Dette er den 
første 
årsmeldinga for 
butikken på 
Oppdal. Den 
gjelder for tida 
fra oppstarten i 
slutten av 
september 2016 
til utgangen av 
2017.  

For hele denne 
perioden har vi 
hatt et 
interimsstyre, fra 
starten 
bestående av 

Magnhild Brattset, Hildur Vognild, Ingrid Lauritzen, 
Ingrid Lånke og Jostein Landrø. I.l.a. perioden har 
Kirsten Stubsjøen og Ola G Dørum tatt over for Ingrid 
Lauritzen og Hildur Vognild. 

Lokaliteter er leid av Shcønheyder i Nyveien 27. Vi 
disponerer hele første etasje, i overkant av 200m2, av 
det som opprinnelig var fjøset på Nyauna Gaard, 
skysstasjonen i Oppdal sentrum. Meget sentralt og 

NMS Gjenbruk Oppdal 

tjenlig, selv om det er i minste laget til vårt formål. Vi fikk 
frie hender til å ominnrede etter våre behov, både å rive 
vegger og ta på åpninger. Alt ble gjort på dugnad, uten 
utgifter for eierorganisasjonen. 

Butikken utgjør en del av NMS Gjenbruk, og var nummer 
49 i rekken av butikker da den ble tatt i bruk 24. september 
2016.  

Her i Oppdalsbutikken har vi åpent torsdag, fredag og 
lørdag, fra kl. 11 til 16.  

Vi har omkring tretti aktive medhjelpere, som gjør en 
fantastisk jobb! Står i butikken, priser varer, stiller ut, koker 
kaffe eller transporterer. Til hjelp med dette siste har 
butikken investert i en lukket varehenger. På grunn av liten 
plass i butikken, går det mye arbeid i å mellomlagre varer 
på andre steder. Og til hjemkjøring, mot betaling. 

På de knapt 16 månedene vi har hatt drift, er det solgt for 
over kr 600 000. 

Når vi trekker fra engangsinvesteringene til henger og 
datautstyr i starten, og de løpende utgiftene gjennom 
perioden, blir det en netto på nærmere 300 000. 

En hjertelig takk til hver enkelt som står på og gjør dette 
mulig!! 

Interimsstyret  



For leirstedet vårt på Mjuklia har 2017 vært et aktivt år. 

Leirstedsutvalget som vi opprettet etter at styret ble lagt 

ned, har hatt 3 møter. 

Vi kan glede oss over at annekset nå er total restaurert og 

er blitt en flott, ny tilvekst til tilbudet på Mjuklia. Der er nå 

fire nye hybler med 4 senger på hvert rom og eget bad. Det 

er nå også en flott stor stue og kjøkken, som betyr at huset 

vil passe fint for en samling med selvhusholdning. Det aller 

meste av arbeidet er gjort med frivillig innsats. Utvalget har 

i 2017 hatt en dugnad. 

Mjuklia leirsted og gjestegård 

Vi planlegger nå å formalisere en venneforening, 

Mjuklias Venner. Vi vil invitere til årsmøte i 

venneforeningen i løpet av våren 2018. 

Vi takker til alle som på frivillig basis støtter opp om 

leirstedet vårt på forskjellig vis, med gaver og praktisk 

arbeid. Velkommen til nytt Mjuklistevne på Kristi 

himmelfartsdag 10. mai! 

Inge Hill 



Da var et nytt år gått og her kommer en oversikt over 

Sommerveitas ve og vel. 

Alle eiendommer i NMS har blitt del av et aksjeselskap. 

NMS eiendom AS består av: 

NMS Eiendommer AS. 

NMS Drift AS. 

NMS Utvikling AS. 

Dette inkluderer i Trøndelag Sommerveita og Mjuklia. 

Det er ansatt ny daglig leder i Aksjeselskapet, Trond 

Vigesdal 

Dette innebærer en del nye administrative rutiner for 

meg. 

Jeg har fortsatt stabile og gode leietakere i bygget som 

sikrer forutsigbar økonomi. 

1.2.3 etasje: 

NMS Gjenbruk 

 Midtbyen helsestasjon 

Utdanningsforbundet sør Trøndelag /Trondheim. 

4. etasje 

Mosaic Trondheim, Pentecost int church, Grete Roede, 

Telepensjonistene, Revmatikerforeningen. 

Utdanningsforbundet. Helsestasjonen. Trondheim 

misjonsforening. 

I tillegg har vi mange enkeltarrangement, alle lørdagene 

i mai er for eksempel utleid til konfirmasjoner. Jeg 

merker at mange som har leid her ønsker å komme 

tilbake.  

I gjennomsnitt så har vi ekstern inntekt i 4. et på 23 000 i 

måneden unntatt Juli da har vi 

stengt. 

Innvesteringer 2017: 

Ny markise Gjenbruksbutikk 

Ny belysning I gjenbruksbutikk. 

Oppgradering elektrisk anlegg. i 

2. et. 

Rydding kjeller. 

Økonomien i huset er god og 

stabil: 

Driftsinntekter:  ca 2 500 000,- 2017 

Driftsresultat:  ca 1 000 000,- 2017 

Jeg ønsker fortsatt at Sommerveita skal være et naturlig 

samlingssted for misjonsfolk i Trøndelag.  

Gunnar Eskelund 

Driftsleder 

Sommerveita 



KIA Trøndelag er i stabil 

gjenge på så mange vis. 

Driftsmessig. Personalmessig. 

Tilsiget av frivillige medarbei-

dere. Denne gunstige situa-

sjonen gir KIA rik anledning til 

å fokusere på å fylle godt og 

variert innhold i arrangemen-

ter og lete frem nye veier inn 

til fremtiden. 

Noen ganger i løpet av året 

samles representanter fra en lang rekke frivillige organisa-

sjoner, frivilligsentraler, smågrupper og andre som tar 

initiativ til god integrering. Vi møtes i Rådhuset og treffer 

der de offentlige ansvarspersoner fra rådmannens fagstab 

og andre sentrale organer for integrering. Målet er å lytte 

til hverandres erfaringer og at vi bevisstgjøres hvor langt 

offentlige instansers innsats rekker og frivillige organisa-

sjoners muligheter overtar og viderefører. Den gode sam-

talen vi har er forbilledlig og veldig inspirerende. Gjensidig 

respekt og tillit er stikkord. 

KIA Trøndelags særpreg i denne sammenhengen er at vi 

ikke er livssynsnøytrale og blir respektert for det. Vårt 

kristne fortegn legitimerer at vi ønsker å møte nye lands-

menn med alt menneskelivet er og innebærer og altså 

ikke unnviker å møte verken tro eller tvil med tro. Ja at 

hele vår motivasjon for innsats er gjennomsyret av å møte 

mennesker etter forbildet Kristus har vist oss.  

I løpet av et arbeidsår er der ikke tall på hvor mange ofte 

denne friheten til å snakke om alt benyttes. Tvil og tro får 

sin rettmessige plass. Og vi gjenkjenner noe av Gud og 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

menneskeligheten i hverandre. 

De tall som kan måles er at flere og flere stikker innom 

KIA. For å delta på planlagte treffpunkter, eller for å få en 

prat eller hjelp til noe konkret. I skoleårets uker har antall 

brukere per uke ligget på ca. 130.  

Det nye skudd på stammen i 2017 blant aktiviteter var 

leksehjelp på tirsdags ettermiddager. Via samarbeid med 

basen for enslige mindreårige og OPAL kom det sving i 

rekrutteringen. Av gruppen som møter hilser vi velkom-

men til både lekser og til de som ikke medbringer lekser, 

men derimot ser seg om etter samvær med norske ung-

dommer. Og solide norske studenter og elever fra GUS 

hjelper trofast til. En Kahoot finner vi også tid til og gjerne 

en suppe eller noe nybakt. Fra leksehjelpen på KIA går 

direkte linker til andre ungdomsmiljøer i Betania, Salem, 

Laget på Berg Prestegård, KRIK m.fl. Det har krevet en 

ganske bevisst satsing å få til dette, og gleden ved å møte 

en stadig voksende åpenhet i tradisjonelle norske ung-

domsmiljøer til å inkludere er derfor ekstra påskjønnet. 

Også fra diakoner etterspørs samarbeidsfelt. Et godt sam-

arbeid med diakonen i Klæbu, Byneset/Leinstrand og Til-

ler førte til at KIA i 2017 kunne prøve ut helgetur til Bakk-

sætra. Eritreere, syrere og norske ungdommer var med. 

Nye erfaringer ble høstet og tas med i nye kommende 

forsøk. Et seminar med diakoner ble avholdt i september. 

Fra mange uventede hold dukker det opp norske eller 

tverrkulturelle frivillige. Disse gjør en uvurderlig innsats og 

KIA Trøndelag hadde ikke klart seg uten. Og bakom alt har 

vi forbedere og den mektige Herre som velsigner all KIAs 

arbeid.  

Ester Røen.  



Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros har hatt denne 

sammensetningen i 2017:  

Misjonsalliansen: Arild Fehn, leder 
NMS: Øyvind Ulland Eriksen 
 Ingeborg Meslo Ulvin (fra juni) 
Normisjon: Inger Brit Rødberg  
HimalPartner: Torstein Heggheim 
Israelsmisjonen: Bertel Aasen  
Stefanusalliansen: Fredrikke Kjosavik 
Areopagos: Mark Akali 
Oddbjørn Stjern (BDR) 
Ingunn Aarseth Høivik (BDR)  
 

I løpet av året har det vært skifte i representasjon fra 
NMS, Normisjon og HimalPartner. Utvalget har vært 
samlet til 5 møter og behandlet 27 saker.  

 

Misjonsavtaler med menighetene 

Ved årets utgang var det 106 misjonsavtaler i funksjon 
(103 i 2016), fordelt på 101 menigheter (78 % av 
menighetene). 95 menigheter har til sammen 100 avtaler 
gjennom SMM-organisasjoner. Fordelingen mellom 
organisasjonene er slik: 

Det er små endringer som stort sett skyldes fornyelse/
endring av misjonsavtale i menigheter som allerede har 
hatt misjonsavtale.  

Gjennomførte tiltak:  
Bispedømmets misjonsaksjon ” Lys til verden” 2016/17 
hadde «urfolk» som tema. Fem organisasjoner bidro med 
urfolksrelaterte misjonsprosjekter ut fra brosjyren som ble 

Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros (SMMN) 

laget i 2016. Resultatet for aksjonen var kr 99 000, 5,3 
% mindre enn forrige år.  

Alternativmessen i Trondheim 3. – 5. mars (Wellbeing 
Festival) ble arrangert på et nytt sted: Scandic Hotel 
Lerkendal. 12 deltakere betjente standen. God respons 
fra dem alle. 

Fakkeltog for forfulgte kristne 11. nov. med bra 
oppmøte (ca 120) og bred økumenisk deltakelse. 
Appell av biskop Herborg Finnset. Møte i 
Misjonskirken. Besøk av Tim Peters fra Helping Hands 
Korea. 

Prostisamling om misjon og diakoni: Vårt 
internasjonale engasjement for Heimdal og Byåsen 
prosti 28. sept. Vellykket samling for ansatte (50) med 
gode tilbakemeldinger på formiddagen. Færre møtte 
opp for samlingen for frivillige på kvelden.  

Misjon i reformasjonsåret  
To byvandringer sammen med pilegrimsprest Einar 
Vegge: På leting etter misjonale spor i Trondheim og 
Trøndelag. 25 deltakere 

Litteraturhuset i Trondheim med foredrag av Nils Ivar 
Agøy: Hvordan ville Norge vært uten Luther? Om 
lutherdom og velferdsstat. Ca 40 til stede. 

Artikler til menighetsblad og hjemmesider. 
Ferdigskrevne misjonsartikler (med bilde) fra 6 
prosjekter ble sendt til 75 menigheter. Mange 
menigheter tok de i bruk. 

Annet: 
Besøk fra Etiopia. I forbindelse med vigsling av ny 
biskop inviterte bispedømmet to representanter fra 
bispedømmets vennskapskirke i Etiopia: Rev. Tamiru 
Tadese Muleta og Rev. Ephrem Fikru Gemta. De var her 
i 10 dager med flere møtepunkter og innblikk i 
bispedømmets virksomhet.  

Religionsdialog. Forum for muslimsk-kristen dialog i 
Trondheim har hatt 5 møter.  
Det har vært jobbet med å planlegge etablering av 
Kirkelig dialogsenter i Trondheim. 

Ikke gjennomført: 
Besøke menighetsstaber og trosopplæringssamlinger 

Utfordre menigheter til å besøke misjonsland 

Arild Fehn Olav D. Svanholm 

leder SMM Nidaros misjonsrådgiver 



Mye jubel på KVT i 2017 

God søkning, høy gjennomføringsgrad, stor trivsel og gode 
idrettsprestasjoner, samt planlegging av nybygg. Dette 
preget 2017 for Kristen Videregående skole Trøndelag 
(KVT). Starten på 2018 viser at det ikke er noe blaff. 

Mens de videregående skolene i Norge sliter med stort 
frafall, ligger gjennomføringsprosenten hos KVT på om lag 
99 prosent! Skoleåret 2016/17 var det bare tre elever som 
sluttet. Vi håper og tror at praktisering av vårt slagord; 
«Kvalitet - Verdier - Trivsel», er noe av forklaringen. Siste 
elevundersøkelse viser at vi ligger bedre enn 
gjennomsnittet i landet og fylket på både trivsel, lite 
mobbing og støtte fra lærer. Det er også et godt signal at 
KVT i 2017 hadde en sykefraværsprosent blant ansatte på 
bare 1,78 prosent. 

Vi hadde senhøstes 2017 505 elever. Hel- og deltidselever 
samlet for hele 2017 gav 499,27, - det høyeste elevtall i 
KVT`s historie målt i regnskapsår.  

Skolens sterke idrettsprofil holder seg godt ved at særlig 
fotballelevene, både jentene og guttene, som regel vinner 
sine kamper og cup`er, og kort og godt er best i 
Trøndelag. Flere får også forsøke seg med flagget på 
brystet mens de går på KVT. Halve laget på det nye 
eliteserielaget Ranheim har gått, eller går på KVT, og flere 

Kristen Videregående Skole i Trøndelag (KVT) 

trenere/spillere har 
vært, eller er 
fotballærere på KVT. 
Vi tar med at KVT for 
andre år på rad ble 
norgesmester i 
entrepenørskap, 
beste 
ungdomsbedrift, 
regjerer på 
skolesjakk-tronen i 
Trøndelag, har en 
norgesmester i 
kampsport – og 
starter med et nytt 
tilbud: idrettsfag, 
breddeidrett høsten 2018. 

Sunn økonomi gjennom de siste årene, samt behovet 
for fornyelse og utvidelse, gjorde at skolestyret har 
gitt grønt lys for første utbyggingstrinn av tre mulige. 
Det vil skje på eksisterende tomt i en kombinasjon 
med riving og nybygg som starter senvåren 2018.  

KVT sine eiere er Den norske Misjonsselskap, 
Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. 

Odd Anders With 
adm.leder 

Elevene på KVT har mye å glede seg 
over for tida. Bildet er tatt på 

Volleyballdagen. (Foto: O.A.With) 



Til notater: 




