
NMS MIDT-NORGE

REGIONENE MØRE  
OG TRØNDELAG

NR 3 SEPTEMBER 2018



REGIONBLAD 3 - 20182

MAY LISBETH HOVLID AURDAL
Rekrutteringsansvarlig menighet

MENIGHET OG MULIGHET
MENIGHETSARBEID OG MISJONSARBEID -  
TO SIDER AV SAMME SAK

De fleste av oss hører til i en menighet. Har din 
menighet misjonsavtale? Vet du hva som er din 
menighet sin avtale? Har du latt deg informere og 
inspirere av det arbeidet som skjer i NMS rundt om i 
verden?

Om du ikke har hørt så mye om misjonsavtalen i din menighet, 
- kan du kanskje etterspørre?
Du kan gå på NMS sin hjemmeside og finne din menighet, la 
deg inspirere, - og dele inspirasjonen med andre. Du kan finne 
livsnære historier, videosnutter og bilder med oppfordring om 
å være med og forandre verden. Og kanskje kan du dele dette 
med de som jobber i din menighet også? 
Strammere økonomi, nedskjæringer og finansierings spørsmål 
er tema i mange menigheter, og «ut offer» i forhold til offer til 
arbeid i egen menighet blir vurdert. 
Menigheten er en del av et verdensvidt, misjonalt fellesskap. Ved 
hver dåp hører vi: «Døpt inn i vår menighet, og i Kristi verdensvide 
kirke» og trosopplæringsplanen sier: «Gud gir – vi deler.» 
Sammen kan vi være med å inspirere hele menigheten, slik at 
misjons- og deletanken kan være en naturlig dimensjon i det 
menigheten gjør for barn, ungdom og voksne.

Vår menighet sitt arbeid her vi bor, - og på det feltet vi er med 
å støtte. Menighetsarbeid og misjonsarbeid er ikke to adskilte 
ting, - men to sider av samme sak. Vårt arbeid lokalt og globalt 
– her og der! Slik kan vi tjene Jesus der vi bor og videre utover, 
ved å leve enklere og dele.
«Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår 
med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi 
det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av 
tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all 
sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok 
av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» 2.Kor 9.6-8

Hvis flere av oss oppretter fast givertjeneste til vår menighet 
sitt misjonsprosjekt, kan det gi store ringvirkninger. Om vi 
forteller om muligheten til våre med-lemmer i menigheten, i 
bibelgruppen eller på trimgruppen, kan vi risikere at flere vil 
være med å dele.
Det handler ikke om penger, men om å gi medmennesker 
nye muligheter!

Kan du bruke ditt talent, din interesse for å være med å 
DELE troen på Jesus på denne måten? Spre inspirasjon så vi 
sammen kan utrydde fattigdom og kjempe mot urett? Uansett 
alder kan vi være med å DELE TRO, TID, TING og TALENT.

INFO REGION MØRE:
Org.nr: 940 325 501
Konto for gaver: 8220 02 85057

NMS Region Møre
Keiser Willhelmsgt. 23, 6003 Ålesund
more@nms.no   www.nms.no

Ansatte i regionen:
Laila Karin Tusvik Helle  
Misjonskonsulent (100%)
Mob: 404 06 060   lailath@nms.no
May Lisbeth Hovlid Aurdal 
Rekrutteringsansvarlig menighet (60%)
452 24 738   mayha@nms.no
Martha Ibarra Iribe 
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404 06 064   marthai@nms.no
Hege Steinsland
Prosjektstilling (50%)

Regionstyret
Leder: Arne Drøpping
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Kjeldsund Ungdomssenter
Tlf: 70 08 02 20, 404 06 061
kjeldsund@nms.no
Daglig leder: Stein-Tony Eidsaa
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Kristiansund 404 45 410
Anna Kristine Holm 481 30 677
Molde 909 43 827
Eldrid Nerheim 996 12 280
Myrvåg 906 98 123
Edith Gunnes Leinebø 467 63 231
Skei 410 31 644
Arne Drøpping 997 15 937
Ulsteinvik 416 97 659
Anne Marie Hopland 944 39 652
Volda 957 34 759
Alvhild Ljoså 906 30 830
Ålesund 979 76 364
Helene Johanne Røsvik

NMS U Møre
Leder: Bjørg Marie Myhre (permisjon)
Leder (vikar):
Gunnhild Bremer
404 06 013, gunnhildb@nmsu.no
www.nmsu.no/more
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Barne- og ungdomsarbeider
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INFORMASJON FRA TRØNDELAG
Org.nr: 940 325 501

Bank: 8220 02 85057 

Adresse:

NMS region Trøndelag

Postboks 2527 Sentrum

7413 Trondheim

Sommerveiten 4/6 – Trondheim

Tlf: 51 51 61 10/ trondelag@nms.no

Ansatte:

Gunnar Eskelund (Driftsleder Sommerveita)

Tlf. 40406075/ ges@nms.no

Ingeborg Meslo Ulvin (Misjonskonsulent/ 

regionkontakt)

Tlf. 40406085/ ingeborgu@nms.no

Øyvind Ulland Eriksen (Leder NMS rekruttering)

Tlf. 40406070/ oyvindue@nms.no

Emil Buxrud (Leder I NMS Trøndelag)

Tlf: 40406047/ emilb@nms.no

Therese Lilleberg Johnsen (permisjon fra  

oktober 2018)

Tlf: 906 99 734/ theresej@nmsu.no 

Margrete P. Hodne (Barne og ungdomsarbeider 25 %)

Tlf. 45283995/ margreteh@nms.no
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Leder: Birger Foseide 995 18 155 

birgerfoseide@gmail.com

Knausen Lysstøperi

Melhusvegen 177, 7224 Melhus

v/ Rolf Stranden: 98078622

Mjuklia Ungdomssenter og Gjestegård

Mjukliveien 15, 7391 Rennebu

post@mjuklia.no

Kari Hyttebakk Øye (daglig leder) 72428230  

NMS Gjenbruk:

Oppdal: Jostein Landrø 90162225

Trondheim: Jon Halgunset 99592315

Levanger: 404 45 412

Namsos: 404 45 419

TAKK OG BE
Takk og be for misjonsengasjerte i NMS Trøndelag 
og Møre. Be for brennende hjerter og glede i 
tjenesten for enkeltmedlemmer, foreninger, 
menigheter, julesalgskomiteer, leirkomiteer, 
områdeutvalg, regionstyrene og ansatte. Takk 
og be for ansatte og frivillige medarbeidere i 
Den Norske kirke i våre lokale menigheter. Be 
for butikkene og de som arbeider i Kristiansund, 
Molde, Myrvåg, Skei, Ulsteinvik, Volda, Ålesund, 
Oppdal, Trondheim, Levanger og Namsos. Be 
for alle medarbeidere på Knausen lysstøperi. Be 
om at vi gjennom vårt nabolag, våre hjem og 
menigheter kan få regne oss som dine barn og 
som medvandrer for vår neste. Velsign Mjuklia og 
Kjeldsund, slik at det kan fortsette å være leirsted 
der mennesker kan bli møtt av Jesus. Be for NMSU 
sitt arbeid blant barn og unge på leir, i klubber, kor 
og i menigheter. Gud hør vår bønn!
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Tretten pilegrimar kom slitne, 
men glade fram til Bjorli etter å 
ha vandra rundt 70 km frå Valldal 
langs fluktruta til Heilag-Olav frå 
1029.

Turen starta med kveldsbøn i Valldal kyrkje 
onsdag kveld, der Astor Furseth fortalde 
pilegrimane om Olavstradisjonane og fylgde 
oss opp til Korsbrekka.  Deretter gjekk me 
til Valldal Camping.  Der budde me i lavvo 
dei to første nettene, på ei høgde litt for 
oss sjølv.  Torsdag vandra me opp gjennom 
dalen forbi olavskjelda på Alstad, gjennom 
Skjersura og fram til Grønningsæter.  
Fredagen gjekk turen vidare i regnver og 
skodde 850 m opp i Tafjordfjella.  Den store 
utfordringa her var våte steinar og ulendt 
terreng forbi Illstigvatnet, men alle kom 
velberga forbi.  Mange vart også både våte og 
kalde, så det var ekstra godt å komma fram 
til overnattingsstaden på Vakkerstøylen om 
kvelden, med varme i ovnane, god mat og 
mjuke senger. Siste vandringsdagen gjekk 
forbi Tunga, gjennom Brøstdalen og over til 
Rånå. Utfordringa her var at delar av stien 
kunne ha vore betre merka, for det var til 
tider vanskeleg å finna løypa, særleg etter 
fylkesgrensa.  

Alt i alt ein fin tur, men me rår til å ha kortare 
dagsetappar om andre skal ta same turen, 

I HEILAG-OLAV SINE FOTSPOR LANGS VALLDALSLEIA

iallfall om ein skal ha god tid til refleksjon og 
samtale undervegs.  Det var godt å avslutte 
med nattverdgudsteneste på Bjorliheimen 
søndag formiddag.

Så spørs det då, om me skal gå siste delen av 
Valldalsleia gjennom Lesja og Dovre fram til 
Fokstugu neste år?

 Geir Sakseid

I Heilag Olav sine 
fotefar. Foto: Ole 

Kristian Due

Oppstiginga til 
Steindalssætra frå 
Grønningsæter. 
Foto: Geir Sakseid

Vandring langs 
Illstigvatnet. Foto: 
Ole Kristian Due
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Det er tre år sidan siste regionstemne i NMS  
Møre i Molde og denne gongen var det 
Nordmøre sin tur. Region stemnet starta med 
gudsteneste i vakre Øre kyrkje. Sokneprest 
Arne Bøe, organist Gunnar Sødal, klokkar 
Aud Toril Gagnat, generalsekrerær Jeffrey 
Huseby og fleire friviljuge ga oss mykje fint 
på gudstenesta. Og kyrkjelyden deltok med 
kraftig og vakker salmesong.

Vi vart og tekne godt imot på Høgtun folkehøg-
skule, med middag og kaffi før vi samla oss til 
stemnefest. Bjørg Marie Myhre og Mathilde 
Opstad Petterson frå NMSU leia festen med 
både munter og stødig hand. Fint med eit 
ungdomeleg innslag i ei godt vaksa forsamling.
Damekoret Canite med dirigent Gunn Sissel 
Bakken Håseth ga oss vakker song i to avdelingar. 
Jeffrey Huseby hadde fått i oppgåve å tale over 
visjonen til NMS:  Ei levande kyrkje over heile 
jorda. Er vi levande kristne, deler vi trua på 
Jesus, og slik kan den verdsvide kyrkja vekse. 
Ikkje berre i Afrika og på Madagaskar, men i 
Frankrike, Estland, England og her hjå oss også. 
Ei levende kyrkje er ikkje meir levande enn 
summen av dei enkelte levande kristne. Kvifor 
har kyrkja på Madagaskar vakse så mykje? 
Kanskje fordi dei har fått oppdraget med å ta 
med ein ny til kvrkje kvart år. I Romarbrevet vert 
vi mint på korleis kan folk høyre evangeliet utan 
at nokon forkynner. 
NMS sin strategi er å dele trua, utrydde 
fattigdom og kjempe mot urett. Med 
utgangspunkt i bibeltekstar utfordra Jeffrey 
oss å gjere noko for særleg marginaliserte 
menneske.  Han delte historier som vitna 

om kva NMS med enkle midlar hadde gjort 
for einskildmenneske, men som gav gode 
liv for mange fleire, mellom anna om kvinna 
i Antsirabe som fekk ein bakaromn for 300 
kroner og som no brødfør fem familier. 
Gunnhild Bremer delte ord og bilete frå tur ho 
og Bjørg Myhre hadde til i Egypt i vår, der dei 
fekk vitje TV-stasjonen Sat7. Ho fortalde også 
om sitt arbeid i NMSU Møre, og understreka kor 
viktig det var å gjere Guds kjærleik synleg. 
Vår nye regionstyreleiar Arne Drøpping 
og nytilsett i prosjektstilling i Møre, Hege 
Steinsland vart presentert og bedt for. Dei fekk 
dele litt av sine visjonar for arbeidet.
Hovudkomiteen for Sommarfest og General-
forsamling i Ålesund i 2020, vart tekne fram 
og presentert av leiar Barbro Landmark og 
nestleiar Knut Bjune.
Takk til Peter Odd Bjørkhaug og komiteen 
for regionstemnet som gav oss eit flott 
regionstemne med veldig godt oppmøte, og 
gode kaker og kaffi til slutt!

 Asbjørg Oksavik Sve

INSPIRERANDE REGIONSTEMNE PÅ MØRE

Bjørg Marie Myhre og Mathilde Opstad Pettersson 
leia festen Foto: Martha Ibarra

Omlag 120 personar møtte fram på regionstemne. 
Foto: Martha Ibarra

Kjekt på 
regionstemne syns 
Gunnhild Bremer, 
Lena Myklebust 
og Sonja Kaldhol. 
Foto: Laila Helle
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For 6. år på rad ble sommercampen 
på Mjuklia til stor glede for alle som 
deltok.

MANGFOLD OG ENHET
Dette året var 58 mennesker samlet på 
Mjuklia for aktivitet, bibel, misjon, tur, lek, 
mat og felleskap. Mange har deltatt før, men 
også mange var på Mjuklia for første gang. 
På lørdag var også flere innom Mjuklia, på 
«Messhjconsmartna» og enkelte kortreiste 
besøkende var også på kveldsmøtene. 
Samarbeidet med KIA gjorde at vi dette året 
fikk langt flere internasjonale deltagere. Nye 
vennskap ble knyttet og forhold til camp/ leir 
fikk et nytt begrep for mange. Programmet 
spente vidt fra rolige korssamlinger, til 
fotballkamp med liv og leven, fjelltur på 
Nerskogen, familiesamling med blinde-
fotball og mye fokus på misjon rundt om i 
verden.

EN LEVENDE KIRKE OVER HELE JORDEN
På søndag deltok hele gjengen på 
gudstjeneste i Berkåk kirke. Maki leste 
teksten om den store fiskefangsten, barna 
dramatiserte. Sivert Løvset holdt en god 
preken. Mange deltok i prosesjon med flagg 
fra våre samarbeidsland og «FRI- koret» sang; 
Jeg vil gå. Her fikk vi være tilstede i lokal 

kirke, med et levende bilde på at vi er en del 
av den verdensvide kirke.

MYE UTELIV
Dette året var været absolutt fantastisk, 
akkurat godt timet etter våre behov. Fredag 
lite regn, godt turvær- og lørdag og søndag 
skinte sola om kapp med glade ansikter! 
Zipline, zalosklie og svampkast på lørdag og 
bading ved Buvatnet på søndag i strålende 
sol! Enkelte overnattet i telt, men de fleste 
lå inne på Mjuklia. Tilbakemeldingene etter 
campen var svært positiv og vi sikter oss inn 
mot ny FRI Sommercamp på Mjuklia i uke 26 
i 2019.
Takk for fantastisk gode dager sammen! 
 

 Tekst og foto: Ingeborg Meslo Ulvin

FRI SOMMERCAMP PÅ MJUKLIA –  
VELSIGNA DAGER MED FLOTT FELLESSKAP!

Sarah Linnea Mjølhus ble vakkert malt av Leah 
Thorstensen under Messchjonsmartnan

Familien Strømhaug ga alle en kreativ og aktiv 
familiesamling

Solveig og Gloria undersøker multekart ved Stavåvatnet
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Som avslutning før sommeren pleier staben å 
dra på en liten «luftetur». Dette året besøkte 
vi Tautra. Der var vi med på tidebønn i 
Mariaklosteret og fikk handlet avskjedsgave 
til Marianne i butikken som selger produkter 
som nonnene lager der.

Lunsj på klostergården ved de gamle ruinene, 
da smak av Trondheimsfjorden stod på 
menyen. Denne dagen takket vi Marianne B. 
Largado for tjenesten hun har stått i dette 
året. Samtidig gleder vi oss over de trofaste 

STABEN PÅ NMS KONTORET I  
TRONDHEIM PÅ UTFLUKT TIL TAUTRA

Ved klosterruinene på Tautra

KJELLEREN I SOMMERVEITA!

Vi har ryddet kjelleren i Sommerveita i vår.  
Dette er for å utnytte arealene bedre. Vi har 
da også satt opp boder/ minilager som kan 
leies, da fortrinnsvis næringsutleie.
Bodene er fra 4m2 til 16m2. Har du selv 
behov eller du vet om noen som trenger 
lager, så ta kontakt med meg på e -post:  
gunnare@nms.no eller tlf 40406075

Hilsen  
Gunnar  
Eskelund

HJERTELIG VELKOMMEN TIL
INSPIRASJONSTREFF !

for Gauldalen og  
Trollheimen områder

lørdag 15. september 
på Berkåk menighetshus kl 12
Tema: LEIR, vårt ansvar
Det blir leirsang, quiz, leik og moro

Ungdomsledere deltar

Bibelstund ved Marit Syrstadeng

NYTT fra gjenbruksbutikkene, lysstøperiet og 
Mjuklia

Bevertning. Gave til NMS

Ved lunsjbordet på Klostergården: bak f.v: Marit 
Syrstadeng, Inger Johanne Christoffersen, Kersti 
Østnor, Øyvind U. Eriksen, Gunnar Eskelund, Eli 
Rønningen og Marianne B. Largado

ulønnede ansatte på kontoret, som gjør en 
kjempeinnsats år etter år.

Takk for en trivelig dag sammen!

 Tekst og foto: Ingeborg Meslo Ulvin
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Vi delte på Camp Kjeldsund!

Tre begreper oppsummerer helga vi 
hadde sammen i slutten av sommer-
ferien:

 ― Internasjonalt fellesskap med hele 
åtte nasjonaliteter!

 ― Dårlig vær - godt humør!
 ― Mangfoldig møteplass med masse 

misjonsglimt!

Jeed Skjerpe, NMS-misjonær i Thai-
land, delte levende fortellinger fra 
Barnas kirke i Thailand. Hun fortalte 
at det som en har delt med andre 
uten en gang å huske det, kan utgjøre 
en stor forskjell i andres liv. En liten 
pengegave til et lite barn reddet livet 
til den lille jenta, uten at Jeed var klar 

over at hun var syk. Dette førte senere 
til at  moren ville gi tilbake til Gud, og 
startet et stort  barnearbeid på hjem-
plassen. 

Vi kan bruke det vi har lært i bibel-
samlingene, for eksempel da Jesus 
ville bli venn med Sakkeus, og ga Sak-
keus mulighet til å gjøre opp for seg. 

Andre stikkord fra Camp Kjelds-
und: Ellevill lovsang ved Hildegunn 
Vederhus, tekster på  thai og estisk, 
misjonstivoli, gokart, bålpanne, Battle 
of Kjeldsund og besøk fra samarbeids-
kirka i Saku, Estland. Koret fra Saku 
avsluttet gudstjenesten med å synge 
velsignelsen på norsk.

TEKST & FOTO: BJØRG MARIE MYHRE
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Søndag 12.august hadde vi besøk av 
Saku Gospel frå Estland i Brattvåg 
kyrkje. Prest Magne Mølster, som er 
utsend av NMS, fortalde om kyrkje-
lydsplanting i området kring Tallinn,  
og spesielt i Saku, som er ein bydel 
med ca 10 000 innbyggarar. 

Magne drog linjene bakover i estisk historie 
og kyrkjeliv. Sjølv om kristendommen og 
den lutherske kyrkja stod sterkt i Estland 
før den sovjetiske okkupasjonen i 1940, var 
berre 25% av folket medlemmer i ei kristen 
kyrkje ved frigjeringa i 1991. Svært mange av 
dei gamle kyrkjene var omgjorde til andre 
formål. I dag bur halvparten av folket i Tallin-
området. Det er mange kyrkjer i gamlebyen, 
men i dei områda der folk bur, er det 
praktisk talt ingen kyrkjer.

Den nye kyrkjelyden i Saku vart stifta i 2013, 
og har vel hundre medlemmer. Dei driv m.a. 
eit aktivt ungdomsarbeid, og kommunen 
har vist at dei set pris på dette. Dei har også 

INSPIRERANDE ESTLANDKVELD 

I BRATTVÅG
konkrete planar om å bygge ei ny kyrkje, og 
håper på økonomisk bidrag frå staten i form 
av erstatning for beslaglagde kyrkjer under 
kommunismen.

Estlandskvelden vart leia av Hege 
Steinsland, som har besøkt Estland som 
landsstyremedlem i NMS. Ho sa at vi som 
kyrkjelydar i Norge har svært mykje å lære 
av kyrkjelydane i Estland i måten dei opnar 
seg mot samfunnet. Korleis kan vi som kyrkje 
tene vårt lokalsamfunn?

Dei mange frammøtte var frå ulike 
kyrkjelydar på Sunnmøre, m.a. Sula og Giske 
som saman med Brattvåg har Estland som 
misjonsprosjekt. Det vart knytt nye band 
både mellom kyrkjelydar på Sunnmøre, og 
mellom Sunnmøre og Estland. I salen var det 
også svært mange som har vore i Estland, og 
det blir sikkert fleire som reiser etter dette.

 Tekst og foto: Peter Odd Bjørkhaug
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En Rennbygg blir første Ucrew 
(ettåringer frå NMS) til Egypt. Audun 
Ommedal har i fleire år jobbet for NMS 
og mange har sett hans tegnefilm frå 
slummen i Bangkok. Han bor sammen 
med sin Solveig på Lillehammer, men nå 
tar de fatt på en ny tjeneste. 
 
HVA SKAL DERE GJØRE DETTE ÅRET? 
Vi skal bo et skoleår i Kairo, Egypt og være 
ettåringer for NMS gjennom UCrew. 

HVORFOR HAR DERE LYST TIL Å DRA TIL 
KAIRO? 
Det startet med et ønske om å lære arabisk 
for å kunne komme nærmere flyktninger 
i Norge. Solveig er nettopp blitt sosionom 
og Audun lærer, og begge vil vi jobbe med 
innvandrere, enten yrkesmessig eller på 
frivillig basis. Vi tror at vi kommer til å vokse 
mye på dette året, og at de kristne i Egypt 
har mye å lære oss. 

HVILKE ARBEIDSOPPGAVER VIL DERE GÅ 
INN I? 
Dette er et vanskeligere spørsmål å svare på. 
NMS har ikke hatt ettåringer i Egypt før, så 
det er ikke 100% fastlagt på forhånd. Vi må 
være fleksible. Det vi vet er at vi skal være 
med i en stor arabisktalende menighet som 

SOLVEIG OG AUDUN REISER TIL KAIRO

heter Kasr El Dobara. De driver forskjellige 
typer diakonalt arbeid, og vi skal være med 
på deres arbeid med syriske flyktninger. 
Det kan også bli noe engelsktrening med 
teologistudenter. I tillegg skal vi gå på 
språkskole noen dager i uka.

Vi ønsker Solveig 
og Audun lykke til 
i en fremmed og 
spennende tjeneste. 
Vi i Trøndelag vil også 
huske på de i bønn!

 Ingeborg M. Ulvin/ 
Audun Ommedal. 

Audun og Solveig er spent på nye utfordringer. 
Foto: Privat

På årets julesalg i Trondheim får vi besøk 
av Eyvind Skeie. I fjor ga han ut boka 
«I kjærlighetens sirkel». Denne boka 
forteller om Biskop Tomas i Egypt. NMS 
er også involvert i arbeidet på Anafora, og 
i den forbindelse ønsker vi Eyvind Skeie 
velkommen til å dele med oss om den kloke 
koptiske biskopen fra Egypt. Eyvind Skeie er 
en kjent salmedikter og vil også dele med 
oss fra salmeskattene vi har.

Velkommen til å møte Eyvind Skeie i 
Sommerveita!

SALMER OG BISKOP TOMAS TIL JULESALGET I TRONDHEIM

• Salmekveld fredag 16. november kl.18.

• Misjonsfest lørdag 17. november kl.12: 
Tema: Biskop Tomas i Egypt  

Kasr El  
Dobara,  
menigheten de vil 
bli en del av i Kairo.  
Foto: Ingeborg M. Ulvin
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Nok en gang klarte familien Aarthun å 
skape noe helt fantastisk sammen med 
Gud! Takk til familien Aarthun for en 
velsigna god dag på Høgaunet lørdag 26. 
mai! Miha ble nok en gang en suksess som 
hele NMS gleder seg stort over! Masse stoff 
fra Miha i forrige MT og på hjemmesiden 
til NMS. 

 Tekst: Ingeborg Meslo Ulvin  
Foto: Marit Mjølsneset

TAKK TIL FAM. AARTHUN!

Pris      22 120,-  
Flyavgift   1 620 ,- (kan endre seg) 

Totalpris   23 740,-* 

Enkeltromstillegg  6 100,- 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise t/r Trondheim - Bangkok. 

• Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost. 

• All felles transport i Thailand, med minivaner og innen-
riksfly. 

• Norsk reiseleder. 

• Helpensjon i Thailand. 

• Sightseeing og besøk inkl. inngangsbilletter slik det 
fremgår av programmet. 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips. 

• Drikke. 

• Mat under flyreisene. 
 
Vi tar forbehold om endringer i program, uforutsatte  
avgiftsforhøyelser, endringer i flyskatter, valutakurser og 
transport kostnader.  

*Pris ved minimum 15 betalende. 
 
Påmelding til Plussreiser: 

Web:  www.plussreiser.no/reiser/thailand 

E-post: eksotisk@plussreiser.no 

Telefon: 70179000 

Finn mer informasjon på plussreiser.no /reiser/thailand eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Reiseleder: Marianne Bratland Largado 
Marianne er utdannet lærer. Hun har vært misjonær i Thailand i fem år, hvor 
hun jobbet som lærer for de norske misjonærbarna og bodde i Mukdahan og 
Ubon Rachathani. For tiden er hun misjonær i norgestjeneste i NMS i tillegg til 
å være lærer. Marianne er glad i å reise og liker godt å være utenfor allfarvei.  

15 - 24. februar 2019 
Reiseleder: Marianne Bratland Largado 

 

Bli med på en sydentur utenom den vanlige! Kombiner varme og sol med meningsfylte og gripende møter med  
mennesker fra en fremmed kultur. Bli med oss på tur til Thailand! NMS prosjektet “Barn og utdanning” danner 
rammen for spennende dager. Du får være med inn til kjernen av hverdagslivet i Thailand sett med barn og  
unges øyne, en hverdag NMS og den lokale kirken vil være en del av. 
 
Den Lutherske kirken i Thailand er liten, men likevel livskraftig. Vi skal besøke menigheter og 
 diakonalt arbeid i pulserende Bangkok og i fredelige Nord-Thailand.  

Regionstyret i NMS Trøndelag har satt i 
gang en reise til Thailand i vinterferien 2019.

Ta kontakt med Plussreiser eller NMS- 
kontoret i Trondheim for mer informasjon. 
Obs: Påmelding til turen er i løpet av september. 

Reise til Thailand
Lørdag 29. september kl.11-16 på Lånke 
menighetshus, Stjørdal
Tema: Våre kjennetegn

Kl. 11-13: Åpningsandakt. Litt å bite i. Tid 
til å møtes fra alle områder. Samtale med 
generalsekretær Jeffrey Huseby. Framlegg 
av en ny «ABC i NMS»; som vil være et nyttig 
verktøy for områdeutvalg, misjonskontakt 
i menighet, foreningsledere o.l. De gamle 
felt (ex. Madagaskar) versus de nye 
satsningsområder (ex. Midtøsten). 
13-14: Lunsj
14.30-16: Misjonsfest. Jeffrey Huseby taler. 
Misjonsgave. Sang. Kaffekopp før hjemreise
Alle er velkommen!

Påmelding til regionkontoret før 25. 
september. Tlf: 51516110/ 40406085 eller 
mail til ingeborgu@nms.no
Pris: 100 kr ved ankomst

Arr: regionstyret i  
NMS Trøndelag

VELKOMMEN TIL INSPIRASJONS-
TREFF FOR HELE REGIONEN!
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Adventsleir
30. november. - 2.desember, Mjuklia

Leir for alle - hele familien!

Tweensleir
19.-21. oktober, Solhaug

5.-8. klassinger

Høstleir
2.-4. november, Mjuklia

2.-5. klassinger

Ungdomsleir
26.-28. oktober, Hallarheim

Konfirmanter og eldre

Barneleir
19.-21. oktober, Bakksætra

5.-7. klassinger

Barneleir
28.-30. september, Bakksætra

4.-7. klassinger

Leirlederdøgn
7.-8. september, Mjuklia

8. klassinger og eldre 

Leirer i NMSU Trøndelag

Bli med og del tro, tid, ting og talent med oss på leir! Les om oss og 
finn priser, påmelding og detaljert info om leirene på våre nettsider.

nmsu.no
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Adventsleir
30. november. - 2.desember, Mjuklia

Leir for alle - hele familien!

Tweensleir
19.-21. oktober, Solhaug

5.-8. klassinger

Høstleir
2.-4. november, Mjuklia

2.-5. klassinger

Ungdomsleir
26.-28. oktober, Hallarheim

Konfirmanter og eldre

Barneleir
19.-21. oktober, Bakksætra

5.-7. klassinger

Barneleir
28.-30. september, Bakksætra

4.-7. klassinger

Leirlederdøgn
7.-8. september, Mjuklia

8. klassinger og eldre 

Leirer i NMSU Trøndelag

Bli med og del tro, tid, ting og talent med oss på leir! Les om oss og 
finn priser, påmelding og detaljert info om leirene på våre nettsider.

nmsu.nonmsu.no

Staben i NMSU Trøndelag

Margrete Piscoya Hodne
margreteh@nmsu.no / 452 83 995 

Vår barne- og ungdomsarbeider Margrete fortsetter arbeidet 
rettet mot ledertrening og Uteam. Hun vil hjelpe grupper 
fra menigheter som ønsker å reise på teamturer til NMS sine 
prosjektland, og om konfirmantgrupper vil komme på besøk 
eller ha besøk av oss, ta kontakt med henne!

Therese Lilleberg Johnsen
theresej@nmsu.no / 906 99 734

Therese er nyansatt som leder i NMSU region Trøndelag, men 
vil fra oktober av være borte i mammapermisjon et års tid. 
Hun har tidligere vært ansatt her som barne- og ungdomsar-
beider og kommer nå tilbake til Trøndelag etter noen år på 
østlandet. Hun gleder seg til å returnere til bartebyen, Mjuklia 
og alt det andre som venter!

Emil Buxrud
emilb@nmsu.no / 404 06 047

Etter et permisjonsår på Hald er Emil veldig klar for å kom-
me tilbake til NMSU Trøndelag. Og ikke nok med det - han 
skal i året som kommer være vikar som leder i regionen! Emil 
vil være den du kontakter om du lurer på noe, og sannsynlig-
vis er det han du treffer om du kommer innom kontoret for 
en kopp kaffe og en prat.

Leah Elisabeth Thorsteinsen går nå videre til andre utfordringer etter et år som leder i 
NMSU Trøndelag, og ønsker å ta farvel med disse velvalgte ord: ”Tusen takk for et spen-
nende og lærerikt år, og for at jeg har fått blitt kjent med så mange flotte folk. Jeg heier 
på alle dere i NMS og NMSU videre!”. Vi ønsker henne masse lykke til videre på ferden!

Johanne Oltedal Veium avslutter nå sitt engasjement som barne- og ungdomsarbeider 
hos oss, og vi takker for alt hun har gitt i løpet av årene hun har jobbet i regionen! Hennes 
kreativitet, lekenhet, og positive innstilling har blitt satt stor pris på av store og små. Masse 
lykke til videre!

Ha det bra!

Det er ny høst, og nok en gang noen utskiftinger i staben vår her i Trøndelag. Her 
kan du se noen gamle fjes som dukker opp igjen, hvem som skal ut og hvem 
som skal inn. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på!

Heisann!
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Nyansatt i NMSU Møre

Hvem er du?

Jeg heter Erika, er 23 år, og 
jeg er et nytt ansikt for de 
fleste av dere. Jeg er født i 
USA, oppvokst på 
Bærums Verk med kirke, 
dans, og kor, og har man-
ge minner fra Stranda 
hvor jeg slekter til. Hvis 
du kommer på besøk til 
meg har jeg pyntetepper 
fra Barcelona og 
Madagaskar som minner 
meg på hvor jeg har vært 
og hva som har formet meg. 
Det er blomster på bordet 
fordi jeg liker det som er frede-
lig og fint, og så har jeg ballettsko 
der fordi jeg er en kreativ sjel.    

Hva har du gjort de siste årene?

Salama anarako! ¡Hola amigos! De siste to årene har jeg jobbet i NMS sine sam-
arbeidsland, gjennom Hald internasjonale senter i Fandriana, Madagaskar og 
som Ucrew i Barcelona, Spania. Jeg underviste engelsk og ledet aktiviteter på 
et barnehjem i Madagaskar. Jeg opplevde også hvordan det er å være ny et 
sted. I Spania delte jeg tid, omsorg, og talent med barn av innvandrere og barn 
i søndagsskolen.   

Hva skal du gjøre nå, og hva gleder du deg til?

Nå har jeg nettopp begynt som barne- og ungdomsarbeidervikar for NMSU 
Møre. Kanskje jeg allerede har møtt noen av dere på Camp Kjeldsund? I høst 
gleder jeg meg til å bidra til og se at flere barn og unge deler tid sammen, deler 
tanker om tro, og deler av hva de har og hvem de er. Fun fact: Jeg er litt stille av 
meg, men av og til liker jeg å være litt dramatisk! Derfor liker jeg når skuespill 
eller dans og barn hører sammen.

Hei, Erika!
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NMSU-leirer
på Kjeldsund hausten 2018

Bli med og del tro, tid, ting og talent med oss på leir! Les om oss, 
meld deg på og finn detaljert info om leirane på våre nettsider:

nmsu.no

Haustleir 2
Laur 13.okt kl. 12.00 - søn 14. okt kl 15.00

 5.-7. klasse. 550 kr.

#berreforkjekt
BFK-leir 

7.-9. desember

8. klasse og oppover. 900 kr.

Meir informasjon & påmelding

Haustleir 1
Man 8. okt kl 10.30 – tir 9. okt kl 16.30

2.-4. klasse. 550 kr.
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Hege Steinsland har vore styre-
medlem i NMS, mange år i RS og 
nå sist i LS. I sommar vart dette 
endra då ho takka ja til ei 50% 
prosjektstilling som gjeld i 4 år.  
Her fortel ho litt om intensjonen 
med prosjektet.

Dei som kjenner meg veit at eg brenn for nye 
tilnærmingar og arbeidsmåtar som gjer at vi 
nytter den kollektive ressursen i NMS på best 
mogleg måte. Nå dukka det opp ei stilling 
der dette er arbeidsoppgåva. Då kunne eg 
ikkje la være å søke, seier Hege.

Stillinga går under det som nå heiter 
”Gjevaroppfølging” i NMS. Det handler om å 
følge opp alle som er NMS sine støttespelarar 
og på ulike måter vil arbeide for å oppfylle 
NMS sitt formål.

Tradisjonelt har bredda i organisasjonen 
bidrege med penger og forbøn. Dei mest 
engasjerte har i tillegg teke styreverv og 
ansvar for arrangement. Spørsmålet vi stiller 
oss nå er om det finnes eit mykje større 
mangfald i måten å være NMS’ar på. Kan vi 
gjennom å gjenoppdage våre ressurser også 
oppdage fleire måter vi kan tene mennesker 
og lokalsamfunn og være levande 
kyrkjelydar i eit globalt nettverk? Kan vi også 
finne nye vegar i oppgåvefordelinga mellom 
tilsette og frivillige i NMS?
Dette er spørsmål som er drivarar i 
prosjektarbeidet eg no tek fatt på saman 
med ein tilsett i Bjørgvin og ei i Telemark.

Det vert lokale møtepunkt med dei som liker 
slike tankar.
I tillegg vert du invitert med på nett-møter 
ca. ein gong pr mnd. Der skal vi formilde litt 
tankegods om korleis vi vil arbeide, bringe 
litt nytt frå kva som rører seg i NMS  global, 
og få bygge nettverk med kvarandre. Sven 
Skjold, leiar for kyrkjelydsutvikling i NMS- 
Global, vert med på desse møta.

HEGE I NY ROLLE

Merk deg gjerne følgande datoar for dette:
6. september: 17.30 – 19.30
4. oktober: 17.30 – 19 30
15. november 17.30 – 19.30

Ta kontakt med Hege dersom du vil stå på 
e post liste for å være med i nettverket og 
motta invitasjonar og informasjon etterkvart 
som arbeidet skrid fram; steinslandhege@
gmail.com

Ser fram til å møte dokke i ulike 
samanhengar utover hausten.

 Hege Steinsland
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HVA SKJER... REGION MØRE

Torsdag 13. september 19:00     Misjonskveld    Vestheim

Søndag 16. september 19:00     Misjonsfest   Solemdal bedehus

Fre-søn 21. -23. september                Kvinne-weekend Phillipshaugen Lodge/ 

      Øksendal

Lørdag 22. september 18:00     Basar   Remøya

Tirsdag 25. september                Raumatreff   Åndalsnes

Fredag  28. september                Misjonsfest   Sylteosen bedehus

Torsdag 4. oktober  19:00     Misjonskveld   Vestheim/Vestnes

Lørdag 3. november 11-15       Julemesse   Kjeldsund

Mandag 5.november  19:00     Misjonskveld   Vestheim/Vestnes

Lør-søn 10.-11. november                Misjonshelg   Molde/Røbekk

Lørdag 10. november 11-16       Misjonsmesse   Ørsta kulturhus

Fredag 16. november 16-22     Misjonsmesse   Ikornnes kyrkje

Lørdag 17. november                Julemesse   Herøy kyrkje

Lørdag 1. desember                 Adventsfest   Kjeldsund

Søndag 9. desember 09:30    Adventsfrokost/ Solemdal bedehus

                  søndagsskole 

KVINNE-WEEKEND PÅ 
PHILLIPSHAUGEN LODGE
21. - 23.  SEPTEMBER 2018

MISJONSHELG I MOLDE 
10.-11. NOVEMBER 

Laurdag
Kl. 13:00  Familiefest med  
  andakt, leik,  
  misjonsinfo
  – Bolsøy barnegospel
Kl. 14:00    Middag og sal av  
     varer
Kl. 18:00    Misjonsfest
  – Andakt v/ Petter  
     Dahle
  – Misjonsinfo fra  
     Tallinn
  – Con Brio syng

Søndag
11:00  Misjonsgudstjeneste i  
  Røbekk kyrkje

Alle er hjertelig velkommen!

Velkommen til åndelig 
og sosialt fellesskap, 
vakker natur og hvile

Program: 
Bibeltimer  
v/ Jorunn Verlo
Misjonsinfo 
Tur til Ryssdal
Festkveld med 3- ret-
ters middag
Misjonsgudstjeneste 
Sosialt felleskap

Pris kr. 2100,-/ 2300,-
Enkeltromstillegg kr 500,-

Påmelding snarest til mobil 986 75 593 | 
e-post: liv.gading@gmail.com
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HVA SKJER... REGION TRØNDELAG

7. september:  
Åpen lunsj i Sommerveita kl.11.30-13. Besøk av Sverre Jakobsen

10. september:  
Misjonsmøte i Selbu kl.18 på menighetshuset. Ingeborg M. Ulvin deltar

10.- 13. september:  
Seniortreff på Mjuklia m/ Konstanse og Gunnar Raen

15. september:  
Inspirasjonstreff Berkåk menighetshus kl.12 for Gauldal og Trollheimen område. 
Tema: Leir

16. September:  
Søndagsmøte Orkdal menighetshus kl.15. Ingeborg M.Ulvin deltar

16. September:  
Misjonsgudstjeneste i Namsos kirke kl.11. Sverre Jacobsen deltar

16. september: 
Områdestevne i Kimen i Stjørdal. Kl.11: Gudstjeneste.  
Kl.13: Misjonsfest der Te Deum deltar

29. september:  
Inspirasjonssamling for hele regionen Lånke menighetshus kl.11-17.  
Generalsekretær Jeffrey Huseby deltar

30. september:  
Misjonsfest i Sommerveita kl.18. Jeffrey Huseby taler.  
Tema: En levende kirke over hele jorden

11. oktober:  
Regionstyremøte

10. november:  
Julemesse Namsos (egen annonse)

11. november:  
Sammen på søndag, Misjonshuset Hitra, kl.17

16.-17. november:  
Julesalg Trondheim (Egen annonse)

30. nov- 2. des:  
Adventsleir Mjuklia

1. desember:  
Julesalg Verdal (Egen annonse)

1. desember:  
Adventsfest i Sletta kirke kl.16
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HVA SKJER... REGION TRØNDELAG

Kl 11. Åpning med kort andakt, sang 
og informasjon om hva pengene fra 
julemessa går til. 
Salg av hjemmelagede julekaker, 
hjemme strikkede og sydde varer, div. 
sild og annet på glass, varer fra NMS 
sine samarbeidsland, gjenbrukslys fra 
Knausen. Mulighet for å kjøpe kake, kaffe, 
rundstykker, pizza snurrer.
Åresalg, trekning av Namdalslotteriet på 
slutten av dagen. 
Dette er en god og lang tradisjon. En fin 
avveksling fra den vanlige byturen, der du 
også støtter det viktige arbeidet til NMS 
både innenlands og utenlands!

Alle er velkommen!

JULEMESSE NAMSOS LØRDAG  
10. NOVEMBER I MENIGHETS-
SALEN NAMSOS KIRKE

PROGRAM:
10. Åpningsandakt
12. Steinkjer Soul Children
15. Tale ved Øyvind Ulland Eriksen.  
Song: Inderøy Song- og musikk- kor
 
JUBILEUM PÅ INNHERRED!
Vi arrangerer vårt 50. julesalg. En del 
trofaste misjonsvenner har vært med på 
julesalg i alle år. Hvordan våga de å starte 
opp? Vi finner frem minner og historier 
og deler denne dagen.
Tradisjonelt blir det salg av hjemme-
bakst, husflid, varer fra NMS sine 
samarbeidsland, kaffesalg, loddsalg og 
åresalg mm.
I år satser vi også  
på juleverksted  
for hele familien.

Velkommen!

JULESALG INNHERRED,  
1.DESEMBER PÅ  
MISJONSHUSET, VERDAL

FREDAG:
11. SALGET ÅPNER
13. LYSGLIMT
14. MIDDAGSSALG
15.30 LYSGLIMT: LIV KARI BRU
18. SALMEKVELD MED EYVIND SKEIE

LØRDAG
11. DØRENE ÅPNES
12. MISJONSFEST: EYVIND SKEIE TAR OSS MED 
TIL EGYPT OG VI FÅR «MØTE» BISKOP TOMAS
14. BARNAS JULESALGSFEST

NMS JULESALG I SOMMERVEITA 16-17. NOVEMBER 2018
15.30: TREKNING AV HOVEDLOTTERIET OG 
AVSLUTNING

Salg av Knausen lys, håndarbeid, diverse 
lotterier, varer fra NMS sine samarbeidsland, 
julekaker og bakst, åresalg og kafeteriaen er 
åpen under hele  
julesalget!

Velkommen til trivelige  
og meningsfulle dager  
i Sommerveita!



RETURADRESSE:
NMS
Boks 226, sentrum
4001 STAVANGER

Les spennende  
misjonsstoff fra hele verden

Bli kjent med  
interessante personer

Gå i dybden 
i våre temanummer

Les oppskrifter, andakter, om 
kreativ gjenbruk og mye mer!

Bli utfordret  
av tankevekkende kronikker

GRATIS
«Norsk Misjonstidende 
var mitt første vindu 
mot verden. Sammen 
med misjonærbesøk 
skapte det en interesse 
for verden der ute og en 
forståelse for at jeg har et 
ansvar for å hjelpe mennesker. 
Fortsatt bringer Misjonstidende 
stoff til berikelse og ettertanke.»

KNUT VOLLEBÆK, ambassadør

Ønsker du å få MT GRATIS i postkassen seks ganger i året?
Send SMS med NMS MT til 2490 eller ring oss på 51 51 61 00.

HØSTENS HERRE
”Høstens Herre” hører til det kristelige 
kodespråket og er for mange i dag et 
fremmed begrep. En tur innom Google 
ledet meg først til ”Høstens Herremote” – 
dette er til ettertanke! 

”Høstens Herre” er hentet fra Matteus 9, 
38. Jesus bruker denne karakteristikken i 
det han gir sine disipler oppdraget om å 
gå ut i verden å forkynne at Himmelriket 
er kommet nær. Han utruster dem 
samtidig med makt til å drive ut urene 
ånder og helbrede sykdommer og 
plager. 

Jesus hadde sett nok av hvor forkomne 
og hjelpeløse folk var. Derfor fikk han 
inderlig medfølelse med dem. Som 
vanlig uttrykker han seg gjennom bilder. 
Folket er som sauer uten hyrde, ja, de 
er som en stor kornhøst. De forkomne 
menneskene er som en kjempestor 
grøde som det haster med å sanke inn. 
Til innsankingen trengs arbeidsfolk, 
derfor den sterke oppfordringen om 
å be Høstens Herre om å sende ut 
arbeidere, altså et kall til å drive misjon. 
Misjon kan foregå både gjennom 
forbønnstjeneste og forkynnelse i ord og 
handling.

Bildet om den store høsten finner vi 
flere steder i Bibelen. Høstens Herre er 
selvsagt ingen andre enn Han som er 
”hele årets” Herre, Jesus Kristus. Høst 
og innsanking er nærliggende motiver 

ikke minst på denne årstiden. Og det gir 
også assosiasjoner til den tiden vi lever 
i. Situasjonen for vår klode, jorden, og 
menneskehetens framtidige skjebne er 
påtrengende tema. Det kristne budskap 
er høyst brennaktuelt i vår tid. 

Høstens Herre er den samme i dag 
som for to tusen år siden. Han vil sende 
arbeidere ut for å ta del i den store 
innsankingen. Vi er kanskje forkomne 
på en annen måte enn dem Jesus 
møtte den gang. I dag spør folk mer enn 
noen gang om det finnes håp? Bibelen 
etterlater ingen tvil: Håpet står til Ham 
som er Høstens Herre, som ved sin seier 
på korset har ”ført liv og udødelighet 
fram i lyset ved evangeliet” (2.Tim.1,10) 

”No er det tid til å hausta. Gå på Guds 
åker i dag. Berga for himlen den 
kostbare grøda. Kallet frå Gud står ved 
lag: Gå på Guds åker i dag.” (NoS 698)          

 Ola T. Lånke

ANDAKT


