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Årsmelding for NMS – Region Trøndelag 

Birger Foseide, leiar 2018-21 

Leiv Elvestad, nestleiar og sekretær 2018-21 

Marit Vingerhagen Syrstadeng 2017-20 

Gretha Gravås Aarthun 2017-20 

Torun Nesse 2018-2019 

NMSU: Jogeir Hollevik Tangvik 

Regionkontakt: Ingeborg Meslo Ulvin 

På årsmøtet i Sommerveita 28.april 2018 gjekk Bjørg Sand av 

som leiar, og Margot Klykken gjekk ut av regionstyret. Begge 

fekk takk for innsatsen. 

Vara , valde for eitt år: Gunn Bakken (møter alltid) , Jostein 

Landrø, Anne Turid Strøm og Erik Loe. 

Regionstyret hadde møte 18. januar,22. mars,6. juni,11. 

oktober og 5. desember. Vi har behandla 30 saker. I tillegg 

hadde vi møte med Landsstyret i NMS i Sommerveita  12. 

april og møte med generalsekretæren  under 

inspirasjonstreffet på Lånke den 29. september.  Nestleiar 

var på møte for regionstyreleiarar i Stavanger i august, og 

leiar har deltatt på liknande møte på Skype. 

NMS i omstilling.  

NMS er for tida inne i ein omfattande omstillingsprosess. Det 

er ikkje regionleiarar lenger, og både økonomi og 

personaladministrasjon er overført til 

hovudadministrasjonen. Dette har ført til at regionstyret har 

mindre ansvarsområde enn tidlegare. Kontakten med 

hovudadministrasjonen skal  styrkast ved at det blir to besøk 

frå ”Stavanger” kvart år.  

NMS har dei siste åra hatt økonomisk årsresultat med store 

minustal. Landsstyret vedtok at det skulle utarbeidast eit 

budsjett i balanse for 2019. Utgiftene med  arbeidet ute med 

samarbeidskyrkjene skulle skjermast, derfor måtte 

nedskjeringane  gjerast her i Norge. Mange tilsette måtte 

seiast opp. For Trøndelag kom det til å gjelde den daglege 

leiaren i Sommerveita, Gunnar Eskelund, som fekk tilbod om 

å gå ned frå 100% til 20 % stilling. Regionstyret engasjerte 

seg for  å beholde denne stillinga ved å vise til kor viktig 

denne stillinga er for Sommerveita som misjonssentrum i 

Trøndelag og for regionkontoret og for dei frivillige som 

arbeider i tilknyting til Sommerveita. Men no er det 

personalet i NMS eigedom på Mjuklia som også har ansvaret 

for Sommerveita. Til å drifte NMS sitt arbeid i Trøndelag er 

no misjonskonsulent Ingeborg  Meslo Ulvin åleine.Tidlegare 

var det to tilsette i NMS i Trøndelag. Slik har vår region tatt 

sin del av nedskjeringane også når det gjeld NMS-drifta. 

Gåveinntekter.  

Det store underskottet på 

NMS-budsjettet er ikkje på 

grunn av nedgang i 

misjonsgåver. 

Gåveinntektene er  4 

millionar større enn i 2017 

på landsbasis.  Og 

Trøndelag står for 1 

million av dette! Takk til 

alle som har vore med på 

å bidra til dette! 

Men det er 

testamentariske gåver som har svikta, og store 

underskott på drifta av eigedommane til NMS. 

NMS sine” flaggskip” i Trøndelag.  

Vår region har historisk tyngde når det gjeld arbeid for 

NMS. Det har også vore tilpassing til ein ny situasjon 

der misjonsforeningane ikkje lenger er åleine som 

grunnfjell i arbeidet. Det jamne arbeidet i foreningane 

er framleis  svært viktig  med tanke på misjonsgåver, 

men også  med tanke på forbønn , åndeleg og sosialt 

fellesskap, og arbeid for å nå ut med informasjon om 

misjonen som skaper begeistring og glød for 

misjonen. Gjenbruksbutikkane i Namsos, Oppdal, 

Levanger og Trondheim går godt. Mjuklia er vi stolte 

av. Sommerveita er eit viktig misjonssentrum i 

Trøndelag. Og Landsstyret var mektig imponert over 

det som vart  lagt fram frå MIHA (Misjon i hagen) og 

frå Knausen lysstøperi. 

Det er mange som bruker fantasi og kreativitet til å 

starte med noko nytt, og det er mange frivillige  i 

Trøndelag som gløder for misjonen og er villige til å 

bruke ressursar og fritid til å styrke NMS sitt arbeid. 

”Connect” er ei verdifull nyskaping også i Trøndelag. 

Dette er samarbeid mellom NMS og NMSU om eit 

tiltak for unge vaksne. Det er samlingar kvar månad 

med bra deltaking. 

Informasjonsarbeid.  
Region Trøndelag gir ut bladet NMS Midt-Norge i 
samarbeid med region Møre. Her har det vore skrive 
mykje god informasjon om NMS-arbeidet i regionen, 
og det er viktig at dette bladet kjem ut og skaper 
inspirasjon og informasjon. 
Vår misjonskonsulent arbeider også flittig på andre 
media: www.nms.no , www.nms.no/trondelag  og på 
facebook: NMS Region Trøndelag. 

http://www.nms.no
http://www.nms.no/trondelag


Håkon Bolme Ree fra 

Meldal, var på 

Madagaskar i praksis som 

sykepleierstudent fra 

Levanger.  

I august reiste han tilbake 

for å jobbe som frivillig på 

sykehuset i Antsirabe. 

Han bor på Lovasoa. 

Deltar i ulike diakonale 

prosjekter. Deltok på 

misjonærsamlinga i 

Antananarivo.  

Han kommer hjem i mai, 

da han vil jobbe på Orkdal 

sykehus i sommer, slik at han kan ha penger nok til å ta enda et år 

som frivillig arbeider på Madagaskar igjen fra september 2019 og 

være der enda et skoleår. Han har engasjert mange i innsamling av 

klær, medisinsk utstyr og midler som kommer institusjoner til kirka 

på Madagaskar til gode.  

Regionens utsendinger 

Personale:  

Ingeborg Meslo Ulvin, misjonskonsulent/

regionkontakt. 

Marianne Bratland Largado, misjonær i 

Norgesteneste.(50 % til juni) 

Ulønna medarbeidarar på 

regionkontoret .  

 Marit Vingerhagen Syrstadeng,  Inger Johanne 

Christoffersen,  Kersti Østnor  Målfrid Sjøstad og 

Eli Rønningen. 

Kontortid: 10-15. 

Distribusjonsansvarleg for Knausen-lys: Eli 

Rønningen. 

Ymse kontortenester: Gunn Bakken, Gert Nielsen 

NMS i det trønderske kyrkjebildet.  

Region Trøndelag er representert  i SMMN– 

samarbeid menighet og misjon i Nidaros 

bispedømme, i styre og representantskap for 

KVT- Kristen videregående skole i Trøndelag, og i 

rådet for KIA-Kristent interkulturelt rarbeid. NMS 

møter på biskopens nyårsmottaking og på 

fellesmøte mellom dei kristne organisasjonane i 

Trøndelag. 

Solveig og Audun Ommedal er Ucrew (ettåringer) 

i Kairo, Egypt. De har studert arabisk og bodd i 

millionbyen Kairo fra september 2018- mars 2019. 

De har bl.a vært engasjert i en internasjonal 

menighet, de har besøkt Anafora og Great Flood 

Society, og Audun har produsert filmer på 

YouTube.  

31/12 2018 Hele landet Trøndelag 

Medlemmer 2779 234 

Bet. Medl 1885 198 

Foreninger 1182 92 

Antall foreninger som har gitt 937 70 

Menighets-avtaler 557 70 

Antall menigheter som gir 848 128 

Antall fast giver avtaler 5943 429 

Antall navn som gir 4649 389 

Tall i hele 1000 2017 2018 

Anledningsgave 49 27 

DM 76 225 

Fast giver 2013 2015 

Foreningsgave 1080 891 

Lotteri 219 214 

Menighetsavtale 361 382 

Menighetsofringer 192 280 

Minnegave 96 118 

Misjonsmesse 261 266 

Misjonstidende 169 222 

NMS Enkeltmedlem 88 65 

Tilfeldige gaver 679 619 

Webgaver 8 4 

SMS-gave 5 3 

Store gaver (over 500 000  1100 

 5297 6432 



Årsmelding for Ingeborg Meslo Ulvin 

Nok en gang kan jeg se tilbake på et år som vært givende, 

utfordrende og lærerikt. Jeg trives med å jobbe med 

oppfølging av frivillige, givere, menigheter, foreninger her 

i Trøndelag. Arbeidsoppgavene blir mangfoldige og ennå 

gjør jeg fortsatt ting for første gang. Det er så mange gode 

misjonsvenner i Trøndelag, som setter dype spor i 

nabolag, menighet, lokalsamfunn og i den verdensvide 

kirke.  

Samarbeid menighet og misjon 

Jeg er i SMM Nidaros og på ulikt vis deltar jeg i kirke og 

menighetssammenheng rundt om i Trøndelag. Jeg har 

møtt på 6 møter i SMMN og en nasjonal samling i Tromsø. 

Jeg har også fått møte menighetsråd og ansatte på 

Stiklestad, Skatval, Stjørdal, Ørland, Levanger, Inderøy, 

Horg for å arbeide med misjonsavtaler i menighetene. I 

høst (og i januar) deltok jeg på et Fokus kurs i 

Fyllingsdalen menighet i Bergen, der menighetsutvikling 

var tema. Det å skape engasjement for misjon i 

menigheter er arbeid vi stadig må jobbe videre med i 

NMS. 

Besøk til Trøndelag 

I flere sammenhenger er jeg involvert når det kommer 

besøk hit til vår region. Vi har hatt besøk av to gassiske 

Hald studenter, som ble koblet til døve menigheten i 

Trondheim. Det var veldig gøy å ta de jentene med til 

Knausen, og se deres entusiasme over produksjonen der. 

Anne Lise Matre, som har jobbet med å oversette Bibelen 

til fulani, fikk en skikkelig turne i Trøndelag. Hun besøkte 

områdestevner, misjonsfester, gudstjeneste i menighet 

med Mali -avtale og underviste både for barneskole- 

elever på Levanger og ungdommer på KVT. I forbindelse 

med ulike arrangement, har jeg lagt til rette for besøk av 

generalsekretær Jeffrey Huseby ved flere anledninger, 

hele landsstyret var her i april, Rolf Arne Tjøstheim, Ruth 

Marie Salte, Sverre Jakobsen, Haldstudenter, Else Storås 

Vatne, Marit Mjølsneset, konfirmanter fra Lardal sammen 

med Jesper Johnsen og Ina og Stina i Gjenbruk som kan 

betraktes som langveisfarende gjester. Til julesalget i 

Sommerveita fikk vi Eyvind Skeie som gjest. Salmekvelden 

på fredag og Egypt- foredraget på lørdag trakk veldig mye 

folk til Sommerveita. 

Gode samarbeidspartnere 

Den lønna staben er ikke stor her, men jeg føler likevel jeg 

har et arbeidsfellesskap. De gode medarbeiderne på 

kontoret, samarbeidspartnere på Mjuklia, Knausen, 

butikkene, regionstyret, områdeutvalg, diverse komiteer 

rundt om i regionen - alle dere er mine nærmeste! Så da 

går det bra tross alt, om sjefen og andre kollegaer 

befinner seg mange kilometer unna. FRI Sommercamp 

2018 ble storveies, bl.a pga et nytt samarbeid med KIA. 

NMS Connect Trondheim er også et positivt tilskudd som 

har grodd fram i løpet av 2018, i godt samarbeid med 

NMSU. Takk for at vi er på lag!  

Endring 

Året har bydd på store utfordringer, nedskjæringer og 

overskrifter i media. Det er bra å ha dyktige, stødige og 

innovative mennesker i regionstyret og rundt seg, når ting 

stormer. Min personlig største overskrift er at jeg venter 

barn nr. 4 før påske og vil gå ut i permisjon fra mars 2019.  

Lær meg å kjenne dine veie,  

å gå dem trøstig skritt for skritt.  

Jeg vet at hva jeg fikk i eie  

er borget gods, og alt er ditt.  

Men vil din sterke hånd meg lede,  

jeg aldri feil på målet ser,  

og for hvert håp som dør her nede,  

får jeg et håp i himlen mer. 

Ingeborg Meslo Ulvin 



Årsmelding for Øyvind Ulland Eriksen 

Fundsamling handler ikke bare om penger. Det handler 

mest om å hjelpe mennesker til å se at de kan utgjøre en 

forskjell i verden for så å vise dem hvordan. 

Dette sier mye om hva jobben min handler om. I 2018 har 

jeg vært leder for Giverrekruttering i NMS. Seksjonen 

består av seks personer som bor på ulike steder i landet. 

Oppdraget vårt er å rekruttere nye givere, nye 

menigheter, nye bedrifter, nye frivillige, nye forbedere. 

Altså et tydelig fokus på nye mennesker.  

Det betyr at enten vi gjør ting vi har gjort før eller vi 

prøver ut nye ting, skal det gjøres overfor folk vi ikke 

har gjort det for tidligere. Teamet har hatt to samlinger 

i løpet av året, men vi treffes i Skype-møter hver uke. 

Det er en engasjert gjeng som liker å utfordre seg selv i 

krevende oppgaver. 

Jeg har nå arbeidssted i Stavanger. I praksis betyr det at 

jeg er to uker i Stavanger hver måned. Jeg tar ukene 

etter hverandre for å spare reiseutgifter. 

Når jeg har arbeidstid i Trondheim er jeg ofte på 

kontoret i Sommerveita, som tidligere. Selv om jeg ikke 

lenger er ansatt i region Trøndelag er jeg fortsatt 

tilgjengelig for oppdrag her.  

Det er for øvrig en glede å se den fantastiske innsatsen 

Ingeborg har lagt ned i arbeidet ved kontoret, sammen 

med alle de frivillige både der og ellers rundt om. 

Det er en stor glede å være en del av en så flott gjeng 

som NMS-felleskapet er!  

Øyvind Ulland Eriksen 



Året 2019 er godt i gang. Her skal samles nån tråder om likt 

og ulikt fra området her langt ute i havgapet. Vi nøster 

opp, og finn da ulike stopp der vi tenker at akkurat dette 

stoppet, har betydd noko verdifullt for nån! 

Sammen på søndag. Et ganske nytt konsept som er lagt til 

Misjonshuset på Hitra. Annakvar søndag i skuleåret, 

fordeles ansvaret mellom NMS, NLM og Nordmisjon. For 

område NMS sin del, har dette i 2018 betydd to samlingar 

kvart semester. Altså ansvar for 4 «sammen på søndag» i 

2018. Vi vektlegg et uformelt og seriøst innhold, slik at det 

skal være både overkommeleg og meiningsfullt! Alle 

samlingane har ingredienser vi kjenner godt: Mye sang - 

fra grønsangboka, andakt helst lokale krefter, misjonsnytt 

der MTbladet gjerne blir bruka, misjonsgave kvar gong. 

Hitra har klart å stable på beina 2 kor/sang-grupper: 

Fideles og Øysang. Dei blir og utfordra. Den sosiale 

fellesskapende delen som heiter matpause, legges heilt til 

slutt.  

Konsert med Orkland mannskor. Endelig fekk vi besøk av 

dette mannskoret som i alle fall eg har hatt ønske om å få 

høre i Slettakirka! Så kom dem dit, 18.mars. Det var ei stor 

opplevels! Sterke påskesanga. Ei strofe som hekta seg fast i 

hjerteminnet mitt, var denne: «Jag er ditt barn, du er min 

Far, O salighetens gåtå!»  Den sterke sanninga i desse 

enkle orda, rører meg til takk og tårer, her eg sitt ved pc’n 

ein vakker februardag. 

3 Styremøter. Det er ingen utrivsel å samles til styremøte!  

Årsmøte 27. mai kl 1600: Det gamle styret fekk utrulig 

nok fornya tillit! Slik ser det ut etterpå:  

Jorun Børset Foss (valgt for 3 år for å få kabalen til å gå 

opp)  

Gunveig Kvervavik – 2 år.  

Jorun Aune – 2 år.  

Perly Helsø – 1 år.  

Hitra og Frøya område 

Vara: Zacharie Dogsbo – 1 år. 

Misjonsfest kl 1700, 27. mai.  Besøk av Ingeborg Meslo 

Ulvin. Alltid godt å få besøk fra regionen/andre som kan 

gi både inspirasjon og veiledning te oss. Ingeborg minte 

oss om at den kristne kirka lever i verden i dag! Viktig 

påminnels! Frøya musikklag inspirerte oss på sin måte. 

Takk til dokk! 

Nordskag og Kverva misjonsforening, som Gunveig har 

ansvar for, er fortsatt med!       Av 5 menigheter på Hitra 

og Frøya, har 4 avtaler om misjonsprosjekt med NMS. 

Julesalg og Salmekveld, 16.nov. Fleire av oss fra 

området, fann vegen til Sommerveiten denne kvelden. 

Trivsel og inspirasjon.  

Lørdag 1. des, adventsfest i Sletta kirke. Og ingen 

storm! Birger Foseide var sammen med oss denne 

gongen. Han tok oss med til Mali, der kvardagan for 

mange kristne er svært tøff. Demokratisk styre er ingen 

selvfølge! Men Birger minte og om den andre slags 

kongen: Han i barnet. Med stallen. Eslet. Han som kjem 

nedafrå, kolles kan han elles nå  inn og fram til oss?  

Musikklaget understreka og det. Alle kunne vi gå heim 

og nynne/juble over at: Ærens konge kommer (KJEM) 

hit! Til oss. Til oss og. 

Jorun Børset Foss 

Hitra og Frøya (hele tusen) 2017 2018 

DM 2 7 

Fast giver 13 16 

Foreningsgave  14 

Lotteri 1 2 

Menighetsavtale 4 6 

Menighetsofringer 6 1 

Minnegave  11 

Misjonsmesse 1  

Misjonstidende 6 6 

NMS enkeltmedlem 1 0 

Tilfeldige gaver 14 2 

 46 64 

Hitra og Frøya 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 2 2 

Bet. Medl 2 1 

Foreninger 2 2 

Foreninger som har gitt  2 

Menighets-avtaler 4 4 

Antall menigheter som gir 5 2 

Antall fast giver avtaler 3 3 

Antall navn som gir 3 3 

Styret, fv.: Jorun Børset Foss, Perly Helsø, Gunveig Kvervavik, 
Jorun Sildnes Aune 



Gauldal område 

Områdeutvalget 

Leder: Jens Malum, Singsås 

Nestleder: Haldor Sandrød, Singsås 

Sekretær: Karen Sofie Ree, Soknedal 

Styremedlem: Marit Rindli, Melhus 

Styremedlem: Hans Anker Skotvold, Melhus 

Arbeidet med å finne varamedlemmer til styret har ikke 

lyktes. 

Kasserer:  Ingvild Sandrød, Singsås 

Revisor:   Jens Gunnar Fløttum, Singsås 

Møter 

Det er avholdt 4 styremøter og 12 saker har blitt 

behandlet. Årsmøte og misjonsfest ble holdt på Melhus. 

Et inspirasjonstreff, i samarbeid med Trollheimen område 

ble arrangert i Berkåk menighetshus. 

Foreninger 

Det er 6 registrerte foreninger i området, mot 7 året før, 

Menighetsavtaler 

Det er samme antall menighetsavtaler som forrige år: 

Støren for Madagaskar, Singsås for Mali, Melhus for 

Etiopia, Horg for Madagaskar og Hølonda for Etiopia. 

Gaveinntekter for Gauldal område 

Gaveinntekter for 2018 var kr. 410.800 en økning på kr. 

8.680 fra året før. 

Områdestevnet 

Områdestevnet/årsmøtet startet i Melhus kirke 18. mars 

2018 kl. 11.00.  

Hans Birger Nergård deltok i kirka. 

Middag på Kroa kl. 13.00. 

Årsmøte på samme sted kl. 14.30 med påfølgende 

misjonsfest kl.15.00. 

Haldor Sandrød ledet festen, og ønsket forsamlingen 

velkommen. 

Marit Rindli hadde åpningsord og leste dikt av Haldis 

Reigstad. 

Hans Birger Nergård var taler. 

Solosang av Jens Malum akkompagnert av Ingvild 

Sandrød. 

Området/Regionen 

Misjonsvenner fra vårt område møter opp i 

Sommerveiten ved forskjellige arrangementer der. Noen 

hjelper til med julesalget, mens andre skaffer gevinster 

og mat til dette. Oppgavene er mange og varierte. Det 

er en stor og viktig tjeneste vi står i. 

" Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt- 

Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din 

gjerning skal modnes i fred." 

Jens Malum (leder) 

Karen Sofie Ree (sekretær) 

Gauldal (hele tusen) 2017 2018 

Anledningsgave  2 

DM 3 11 

Fast giver 243 244 

Foreningsgave 96 62 

Lotteri 14 12 

Menighetsavtale 22 8 

Menighetsofringer 13 26 

Minnegave 15 2 

Misjonstidende 11 14 

NMS enkeltmedlem 7 6 

SMS-gave 0  

Tilfeldige gaver 6 39 

Webgaver  1 

 428 427 

Gauldal 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 20 20 

Bet. Medl 15 15 

Foreninger 9 7 

Antall foreninger som har 7 8 

Menighets-avtaler 5 5 

Antall menigheter som gir 13 5 

Antall fast giver avtaler 49 50 

Antall navn som gir 46 46 



Namdal Område 

Områdeutvalget har bestått av Ellinor Fornes, Astrid 
Bergslid, Odd Einar Vannebo, Nella Vannebo, Inga Marie 
Bach Skomsvoll og Bjørg Skomsvoll (leder) 

Vara for ett år: Liv Hestmo, Øyvind Foss, Kristian Erik 
Bakkland. 

I 2018 har vi hatt ett styremøte og behandlet 6 saker. 

Vi har hatt tre arrangementer: 
21/4 Misjonstreff med årsmøte 

16/9 Misjonsgudstjeneste med misjonskonsulent 
Sverre Jakobsen 

10/11  Julemesse i Menighetssalen 

Misjonstreff med årsmøte 

Gjenbruksbutikkens lokaler ble benyttet til misjonstreff 
med årsmøte. 

Vi fikk besøk av Per Steinar Mikkelsen fra Steinkjer som 
hadde andakt og orienterte om arbeidet i NMS via 
dataskjermen som vi har på butikken. 

Under kaffepausen drøftet vi arbeidet i Namsos, 
rekruttering etc. 

Når det gjelder julemessa foreslo Kristian Erik Bakkland 
fordeling av ansvar for julemessa: Velge en egen 
julemessekomite uavhengig av Områdeutvalget.  Forslag 
på medlemmer: Kristian Erik Bakkland, Hans Chr. Hagen, 
Liv Hestmo og Astrid Bergslid.  (valgt ved akklamasjon). 
Komiteen hadde tre møter.  Referat vedlegges 
protokollen.  

Årsmøtet:  
Møteleder  Bjørg Skomsvoll 
Referent: Inga Marie Bach Skomsvoll 
Valg: Odd Einar Vannebo 2018 -  2020 (gjenvalg) 

Inga Marie Bach Skomsvoll 2018 – 2020 
(gjenvalg) 

Vennebesøk fra Steinkjer 6. juni 2018 
Vi hadde fått en henvendelse fra Per Steinar Mikkelsen 
om at noen NMS’ere fra Steinkjer ønsket å besøke 
misjonsvenner i Namsos. 

I samarbeid med Per Steinar satte vi opp følgende 
program: 
- Lunsj på Frelsesarmeens «Kafe Hjerterom», der vi ble 
servert nydelig blomkålsuppe med rundstykker. 

- Omvisning på NMS Gjenbruk 

- Omvisning i Namsos kirke ved trosopplærer Elisabeth 
Moen Rørvik. Samtale med Elisabeth om arbeidet hennes 
som trosopplærer. 

Musikkstund i kirken: Trompetmusikk ved Per Steinar, 
ved flygelet: Elina Karpinska. 

Områdeutvalgets kontakter i Namdalen. 
Vi har følgende steder der vi har en kontaktperson: 
Jøa, Kolvereid, Foldereid, Grong, Sørli og Røyrvik 

Kontaktene solgte lodd for Namdalslotteriet.   

Misjonsgudstjeneste Namsos 
kirke 16. september 2018 
Som taler på gudstjenesten skulle 
vi få besøk av misjonskonsulent 
Sverre Jakobsen fra Flekkefjord.  
Vi syntes det var viktig å bli litt 
kjent med ham på forhånd.  
Fredag formiddag serverte Astrid 
Bergslid lunsj på NMS Gjenbruk 
for de som kunne komme, og vi 
hadde en hyggelig stund sammen 
med Sverre. 

Sverre Jakobsen holdt preken 
under gudstjenesten og sogneprest Claes Blom Mørch var 
liturg.  Det var solosang ved Viktoria Moen Rørvik med 
Elina Karpinska ved flygelet. 

Det var ofring til NMS. 

Medlemmer i Unges Misjonsforening og Områdeutvalget   
sørget for kirkekaffen i Menighetssalen.  Sverre Jakobsen 
ga en fyldig informasjon om arbeidet til NMS rundt om i 
verden. 

Julemesse i Namsos menighetssal 
Salget varte fra kl. 11 – og ble avsluttet ca. kl. 15 med 
trekking av Namdalslotteriet. 

Astrid Bergslid ønsket velkommen og ledet oss gjennom 
dagen. 

Namdal (hele tusen) 2017 2018 

DM 3 4 

Fast giver 40 26 

Foreningsgave 19 15 

Lotteri 1 1 

Menighetsavtale 10 9 

Menighetsofringer 13 24 

Minnegave 2 14 

Misjonsmesse 39 37 

Misjonstidende 7 5 

NMS enkeltmedlem 2 1 

SMS-gave  1 

Tilfeldige gaver 1  

 138 136 

Namdal 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 5 5 

Bet. Medl 5 3 

Foreninger 7 6 

Antall foreninger som har gitt 4 4 

Menighets-avtaler 12 10 

Antall menigheter som gir 22 10 

Antall fast giver avtaler 19 11 

Antall navn som gir 17 10 



Misjonskonsulent Ingeborg Meslo Ulvin bidro også i år 
med praktisk hjelp.  Hun holdt andakt og fortalte om 
livsviktig arbeid i den fattige del av verden. Inger Andsnes 
spilte til sangene og var til god hjelp ellers. 

En stor takk til medlemmene i Unges Misjonsforening i 
Namsos som har strikket, sydd, bakt julekaker, laget 
tomatsild, seilaks og mye mer. Vi retter og en hjertelig 
takk til Kvam misjonsforening i Sørli med Eli Totland og 
Gudrun Sjevelås, for en mengde strikkevarer gjennom 

flere år.  Takk for den iveren dere viser for misjonens sak.   
Takk også til Kristian Erik som trykket loddark og ledet 
arbeidsgruppa, Hans Christian som gikk rundt i 
forretninger i Namsos og solgte lodd og tok seg av 
trekkingen. og Odd Einar som tok vare på pengene.  Til 
slutt vil jeg takke alle dere ungdommene som solgte årer 
og delte ut gevinster. Dere var til uvurderlig god hjelp. 

Netto inntekt på julemessa 2018 og Namdalslotteriet ble 
40.000 kr til NMS.   

Bjørg Skomsvoll 



Trollheimen område 

svært nødvendig å tenke langsiktig, og ta innover oss 

at innsatsen fra frivillige stadig vil bli mer nødvendig. 

Derfor må vi satse på et yngre nettverk av engasjerte. 

Spørsmålet blir hvordan.  

Anne Lise Landrø 

Styret har også dette året bestått av: 
Turid Ree med Marit V. Syrstadeng som vara fra Meldal 
Elsa Jensvoll med Berit Moan Myklegard som vara fra Rindal 
Anne Lise Landrø (leder) med Jostein Landrø som vara fra 
Rennebu. 
Arne Aspeland og Ella Marie Østgård er kontakter for Oppdal 

7. februar kom vi sammen for å evaluere høstens leir, hvor 

vi summerte opp slik:  

Vi var så godt rusta med gode ungdomsledere at noen av oss 

velvoksne kunne ta pauser innimellom. Ungdomslederne 

uttrykte at denne leiren gjerne kunne vart lenger. Ungene 

virka også veldig fornøyde. PR er fortsatt ei utfordring, både 

her og i byen. Videre la vi planer for områdestevnet.  

7. mars var vi samla til områdestevne på Mjuklia. Hans 

Birger og Åse Neergård fortalte fengslende fra Etiopia. 

Jostein la fram situasjonen for gjenbruksbutikken på Oppdal, 

hvor det så langt ser ut til å gå veldig bra.  

I pausen hadde vi et kort årsmøte. Der sto 

styremedlemmene fra Oppdal og Rennebu på valg. Alle tok 

gjenvalg. Det er veldig vanskelig å finne  nye kandidater, da 

mange synes de er for gamle. Det ble delt ut jubileumslys til 

Lomundal kvinneforening som fyller 135 år nå i 2018. Etter 

god kveldsmat, fortalte Jostein fra Mjuklia, leirstedsutvalget, 

oppgaver og utfordringer framover, samt 

dugnadsmuligheter. Årsmøtet for Foreningen Mjuklias 

venner ble annonsert. 

14. mai hadde vi styremøte hvor vi planla 

inspirasjonstreffet. Dette arrangerer vi sammen med Gauldal 

område. Vi starta også planlegginga av høstleiren for barn 2.-

5.klasse. 

15. september gikk inspirasjonstreffet av stabelen. Her la vi 

vekt på å motivere for leir og de måter vi kan bidra til å 

opprettholde denne viktige muligheten vi har til å gi barna 

trygge opplevelser og kunnskap om evangeliet og 

misjonsarbeidet. Dette er en viktig motkultur i et stadig mer 

sekulært samfunn. En av ungdomslederne som har vært med 

oss på leir fortalte flott om sine opplevelser både som 

leirdeltaker og leder.  

Leiren ‘vår’ 2.-4.november hadde bra mange deltakere, og 

vi var godt rusta med ledere, både unge og velvoksne. Vi 

hadde med Margrethe fra kontoret som bibeltimeholder. 

Hun deltok også med ‘misjonsvindu’ hvor hun fortalte fra 

egne opplevelser på besøk i et misjonsland. 

Vi har evaluert leiren og kommet fram til at vi må invitere de 

eldste ungdomslederne på planlegging av leiren til høsten, 

slik at de blir med og tar ansvar i større grad framover. Det er 

Trollheimen (hele tusen) 2017 2018 

Anledningsgave 32  

DM 9 43 

Fast giver 163 189 

Foreningsgave 178 148 

Lotteri 35 21 

Menighetsavtale 18 18 

Menighetsofringer 21 25 

Minnegave 13 10 

Misjonsmesse 151  

Misjonstidende 28 33 

NMS enkeltmedlem 11 9 

SMS-gave 0 0 

Tilfeldige gaver 24 112 

 683 607 

Trollheimen 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 34 30 

Bet. Medl 26 21 

Foreninger 11 10 

Antall foreninger som har gitt 10 10 

Menighets-avtaler 4 4 

Antall menigheter som gir 8 6 

Antall fast giver avtaler 35 40 

Antall navn som gir 32 40 



Områdestyret har i 2017-2018 bestått av:  

Jørund Grønning, leder 

Eilif Åsebø (Stadsbygd) 

Anne Hovstein Furunes og Nils Kristian Hassel (Rissa) 

Helge Nilsen (Åfjord) 

Anne Turid Strøm (Roan). 

Vi har hatt ett styremøte i 2018 (8/9). 

Det ble arrangert inspirasjonstreff i Skaugdal bedehus 

fredag 9. mars 2018. Misjonær Anne Lise Matre fortalte 

om bibeloversettelse til fulanispråket i Mali. Vårtreffet 

var søndag 29. april i Åfjord misjonshus. Misjonær 

Marianne Bratland Largado fortalte om misjonsarbeid i 

Thailand. Sokneprest Jesper Johnsen og konfirmanter 

fra Lardal i Vestfold deltok også 

Det har ikke skjedd noen endringer i antall 

misjonsforeninger i Fosen siden sist (8 stk.). Mange 

foreninger kan sitte på viktig historisk informasjon 

(møteprotokoller etc.) Når en forening blir lagt ned 

(eller for at dette ikke skal bli borte) kan det sendes til 

arkivet for NMS. Adresse: Det Norske Misjonsselskap, 

Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger 

På Stadsbygd har vi satt i gang en bibelstudiegruppe i 

tilknytning til misjonsforeningen. Vi bruker et 

bibelstudieopplegg over de 10 første kapitlene i 

Johannesevangeliet (Gunder Homstvedt: Hvem er han 

egentlig?). Vi har deltagere fra Stadsbygd, samt Leksvik 

og Vanvikan, og vi er fra 7-10 deltaker per gang. Møtene 

avsluttes hver gang med offer til misjonen.  

Årsmøtet godkjenner årsmeldingen. 

Valg av medlemmer til styret: 

Jørund Grønning, (stiller til valg), Eilif Åsebø, Anne 

Hovstein Furunes (stiller til valg), Nils Kristian Hassel 

(stiller til valg), Helge Nilsen (går ut) og Anne Turid 

Strøm. 

Fosen område 

Styret ble valgt slik forslaget viser. Det ble noe 

diskusjon om hvorfor det ikke er noen i styret fra 

Åfjord. Men alle representanter fra Åfjord, sa at 

de ikke hadde anledning til å stille. De er 

engasjert i andre kristelige sammenhenger og 

ønsker å prioritere dette.  

Jørund Grønning velges til leder av styret. 

Jørund N. Grønning Vreni Grønning 

Leder Referent 

Fosen (hele tusen) 2017 2018 

DM 3 8 

Fast giver 143 145 

Foreningsgave 147 100 

Lotteri 8 8 

Menighetsavtale 31 7 

Menighetsofringer 21 39 

Minnegave 1 1 

Misjonstidende 11 8 

NMS enkeltmedlem 7 3 

SMS-gave  0 

Tilfeldige gaver 16 63 

 385 381 

Fosen 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 15 14 

Bet. Medl 14 7 

Foreninger 10 9 

Antall foreninger som har gitt 7 8 

Menighets-avtaler 4 5 

Antall menigheter som gir 7 5 

Antall fast giver avtaler 33 31 

Antall navn som gir 27 29 



gudstjenesten. Mange stoppet opp for kirkekaffe som ble av-

holdt mellom gudstjenesten og stevnet.  

Kl 13.00 startet områdestevnet som planlagt. Knut Rotabakk 

åpnet og ledet stevnet. Te Deum bidro også her med vakker 

sang underveis i stevnet. Jan Øyvind Grøm, pensjonert sogne-

prest, holdt tale over «hvorfor misjonere?». Birger Foseide, 

leder i NMS’ regionstyre orienterte om NMS sitt arbeid rundt 

om i verden. Ingebrigt Sandblost fra kirkestaben i Stjørdal lagde 

middag i vestibylen slik at de som ønsket kunne kjøpe i etter-

kant av stevnet.  

Takk til alle som trofast stiller opp for NMS. Guds velsignelse 

over alt arbeid som gjøres i Stjørdal og omegn.  

Linda Aurdal, sekretær  

Stjørdal og omegn område 

Området består av Stjørdal, 

Skatval, Lånke, Åsen, Fros-

ta, Selbu, Meråker, Hegra, 

Tydal, Malvik, Hommelvik. 

Av disse er Stjørdal, Skatval, 

Lånke, Selbu, Hegra og Mal-

vik representert i utvalget. 

Utvalgets medlemmer: 

Knut Rotabakk (leder), Ole 

Gjevik (kasserer), Olga Ire-

ne Fuglem (nestleder), Rig-

mor Laanke, Målfrid Fuld-

seth og Linda Aurdal (kirkens representant). Oddvar Øfsti er 

vararepresentant. Linda Aurdal overtok som sekretær etter 

Snorre Moens bortgang i september 2018. 

Utvalget har vært samlet til 3 møter i 2018. Dette året har vi 

gått fra å ha møter hjemme hos utvalgsmedlemmene, til å 

holde møtene i sakristiet i Stjørdal kirke. Utvalget har i 2018 

også vært preget av Snorre Moens sykdom og bortgang.  

Inspirasjonstreff i Lånke menighetshus 15. mars  

Knut Rotabakk ledet forsamlingen på omtrent 60 stykker, 

etter åpningsord ved Målfrid Fuldseth. Linda Aurdal hadde 

andakt over temaet Misjon.  

Kor-All, et mannskor fra Lånke, deltok med sang underveis i 

treffet. Fellessanger ble akkompagnert av Linda Aurdal og 

Målfrid Fuldseth. 

Ole Gjevik fortalte fra misjonsprest Sverre Fløttums lange liv 

som misjonærer i Kamerun. Misjonskollekt ble så tatt opp, 

talt til kr 4525.  

Fra NMS U kom Thailandmisjonær Marianne Bratland Lar-

gado. Hun holdt misjonsorientering og oppfordret forsam-

lingen til å starte fellesskapsmiddager for og med unge fami-

lier med barn.  

Kvinneforeningen Liljen i Lånke NMS stod for velsmakende 

bevertning. 

Inspirasjonsmøtet ble avsluttet med årsmøte, årsmelding og 

valg. 

Områdestevne i Stjørdal kirke søndag 16. september 

Kl 11.00 i Stjørdal kirke var det misjonsgudstjeneste ved ka-

pellan Linda Aurdal. Med i gudstjenesten var koret Te Deum. 

Noen av årets konfirmanter ble presentert for menigheten. 

Under gudstjenesten var det nattverd og det ble prekt over 

søndagens bibeltekst fra Luk 7, om enken i Nain og hennes 

sønn som ble oppreist av Jesus. Det var 180 til stede ved 

Stjørdal og Omegn (hele tusen) 2017 2018 

Anledningsgave  6 

DM 4 12 

Fast giver 151 152 

Foreningsgave 91 48 

Lotteri 20 21 

Menighetsavtale 58 64 

Menighetsofringer 8 4 

Minnegave 3 47 

Misjonsmesse 0  

Misjonstidende 25 16 

NMS enkeltmedlem 8 6 

SMS-gave 0 0 

Tilfeldige gaver 29 15 

Webgaver 2  

 401 391 

Stjørdal og Omegn 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 22 19 

Bet. Medl 19 14 

Foreninger 10 9 

Antall foreninger som har gitt 7 10 

Menighets-avtaler 6 6 

Antall menigheter som gir 10 8 

Antall fast giver avtaler 44 39 

Antall navn som gir 40 39 



Orkdal område omfatter 

prestegjelda Agdenes, 

Hemne, Orkdal, Snillfjord og 

Skaun.  

Styret har bestått av følgende 

personer: Torbjørn Landrø, 

Randi D Lidal, Anne Kristine 

Bolme Selnes, Vigdis T 

Foseide (leder) og Anne 

Kristine Bakken Hovtun 

(sekretær). 

Styret i områdeutvalget 

hadde styremøte i februar der vi planla våre to 

arrangementer: Inspirasjonstreff i mars og 

områdestevne i april. Vi har hatt denne modellen i 

mange år, og vi syns at det fungerer godt for oss. 

Inspirasjonstreff på Orkdal menighetshus 10. mars  

Styret inviterte til treff lørdag ettermiddag. Det var da 

Anne Lise Matre var i Trøndelag og kunne komme på 

besøk til oss.  Knapt 30 hadde funnet vegen til treffet. 

Birger Foseide ledet kvelden og minnet oss på at misjon 

er Guds måte å styre verden på, og at Gud bruker vanlige 

mennesker i dette arbeidet. Anne Lise Matre er 

bibeloversetter, og hun holder på å oversette GT til 

fulanispråket i Mali. I 2004 var hun ferdig med å 

oversette NT. Hun fortalte om arbeidet sitt der hun har 

med en muslim til å finne de riktige ord og uttrykk. Vi ble 

mektig imponert over arbeidet hun står i. Laila Ovesen 

Syrstad deltok med sang og leste egne dikt. I kollekt kom 

det inn kr 5200.  

Styremøte i april 

Hovedfokus var de nye vedtekter for regionstyre og 

områdeutvalg som kom fra NMS sitt landstyre. Vi prøvde 

å sette opp en realistisk tiltaksplan for vårt område. Det 

nye er at det blir 4 medlemmer i områdeutvalget. I og 

med kommunesammenslåing fra 2020, opphører 

Snillfjord som egen kommune.   Det passet nå med å 

gjennomføre dette. Områdeutvalget har 2 styremøter i 

året. Egen tiltaksplan foreligger. 

Områdestevne i Hemne 15. april 

37 personer deltok på arrangementet i Kyrksæterøra 

misjonshus. Astri Wessel ledet stevnet og hadde andakt. 

Både andakt og sanger bar preg av påskebudskapet. Det 

er jo derfor vi driver misjon. Glade røster, et barnekor fra 

Orkdal og omegn område 

Snillfjord, sang flotte sanger under sin leder Anne Kristine 

Bolme Selnes. Så var det årsmøtedel med årsmelding og 

valg. Vigdis T Foseide (Orkdal) og Anne Kristine Bakken 

Hovtun (Skaun) sto ikke på valg. Torbjørn Landrø 

(Agdenes) og Anne Kristine Bolme Selnes (kommende 

Heim) ble gjenvalgt for en ny 2-års periode. Vi sliter med 

å få nye til å ta ansvar for styrearbeidet, men er samtidig 

glade for trofaste medarbeidere. Følgende ble valgt til 

vararepresentanter: Elisabeth Mogård Bergem (Orkdal), 

Elin Eines Selbekk (Agdenes), Astri Wessel (kommende 

Heim) og Skaun arbeider med saken. Årsmøtedelen ble 

avsluttet med utdeling av jubileumslys til Øvre 

Vassbygdens kvinneforening som var 115 år. Marie 

Stolsmo fortalte litt fra historien fra foreningen til 

inspirasjon for oss alle. Randi D Lidal ble takket for 

mange års styrearbeid. 

Stevnet fortsatte med glimt fra Japan ved Bjørg Sand. Det 

var historier om japanere og møtet med kristen misjon. 

Frykten for mennesker kan være sterkere enn frykten for 

Gud. I kollekt ble det gitt kr. 4850. Områdestevnet ble 

også denne gang ei god samling for videre arbeid for 

Guds rikes sak. 

Anne Kristine Bakken Hovtun 

Orkdal og Omegn (hele 1000) 2017 2018 

Anledningsgave 1 1 

DM 10 33 

Fast giver 244 252 

Foreningsgave 133 141 

Lotteri 32 33 

Menighetsavtale 13 6 

Menighetsofringer 16 21 

Minnegave 26 1 

Misjonstidende 41 32 

NMS enkeltmedlem 10 9 

SMS-gave 0  

Store gaver > 500.000  1 000 

Tilfeldige gaver 9 4 

Webgaver  1 

 534 1 534 

Orkdal og Omegn 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 28 28 

Bet. Medl 22 2 

Foreninger 9 8 

Antall foreninger som har gitt 6 9 

Menighets-avtaler 5 5 

Antall menigheter som gir 11 10 

Antall fast giver avtaler 47 45 

Antall navn som gir 42 44 



Innherred område 

kr 85 400(av mulig 90 000). Det meste av 

pengene er sendt direkte fra foreningene. Salget 

på dagen innbrakte kr 79 970 Takk for innsatsen! 

MIHA misjon i hagen 26/5 Et stort og flott 

arrangement hvor nye blir kjent med hva misjon 

er og gjør. NMS ble synlig på en flott måte. Stort 

plantesalg, loddsalg, pitza- og kaffesalg, mange 

barneaktiviteter og mye, mye mer, En 

Innherred område var i Nord- og Sør Innherred Prostier, men 

nå fra 1. januar 2019 Stiklestad prosti. Vi har 15 

misjonsforeninger og 17 misjonsavtaler. 

Områdeutvalget har i 2018 bestått av  

Åse Neergård, leder  

Else Lundsgård Danielsen, nestleder 

Marit Hvarregaard, sekretær 

Per Steinar Mikkelsen  

Randi Kimo.  

Vararepresentant: Berit Grotnes  

Julesalgskomiteen: Helga Jule, Bodil Næss, Rannveig Øvreness, 

Audhild Morken og Kari S Berg.  

Saker: Vi har hatt 8 møter og drøfta 24 saker. Mye tid er 

brukt til planlegging av våre 4 faste arrangement og oppfølging 

av handlingsplanen.  

Årsmøtet var på Misjonshuset, Verdal den 31/1. Vanlige 

årsmøtesaker. Andakt ved Per Steinar Mikkelsen. Etiopia-glimt 

ved Hans Birger Neergård. 

Jubilerende foreninger fikk lys: Sørbygdens kvinneforening 150 år, 

Kvam misjonsforening 155 år, Lø kvinneforening 95 år og Mære 

misjonsforening 35 år. 

Det å ha årsmøtet på en egen kveld har stor verdi. Da får vi se 

bredden av arbeidet i området og snakke om det som opptar oss. 

Det ble delt glimt fra: en forening, en menighet med 

misjonsavtale, MIHA, Gjenbruksbutikken, enkeltmedlem og 

julesalg. Det ble også tent lys og mintes støttespillere/ 

foreningsmedlemmer som har gått bort siste år.  

Misjonstreff/vår var på menighetshuset på Levanger den 10. 

mars Hans Birger Neergård hadde misjon/bibeltime. Vi hadde 

Madagaskarutstillingen med plansjer. Rune Prestrud Mahlum 

snakka om «Mitt Madagaskar», det var sterkt og gripende. Vi var 

ikke mange, men fellesskapstanken var sterk. Vi står sammen og 

opplever å være en del i den verdensvide kirke. 

Misjonstreff/høst, Utøy bedehus, Inderøy. 1. sept. 2018. Taler 

var Bjørg Sand. Tema for bibeltimen var: » Guds vilje med deg og 

meg». Og på misjonsfesten var tema «Japanere jeg ble glad i.» En 

flott dag som gav oss påfyll og inspirasjon.  

Julesalg 1/12 ble en stor jubileumsdag. Julesalg nr 50! 

Åpningsandakt ved fungerende prost Christina Wanders. 

Familiesamling med Greta Aarthun. Sang av Astri Solberg og barn. 

På siste møtet talte Øyvind Ulland Eriksen. Sang av Inderøy sang 

og musikk kor. Flotte varer som: bakverk, husflid og varer fra 

misjonsland ble solgt. Loddsalg og åresalg. God tid til kaffe og 

prat. Mange har stått på også i år. Nytt av året var juleverksted 

ved Greta Aarthun. På Innherredslotteriet ble det solgt lodd for 

Innherred (hele tusen) 2017 2018 

Anledningsgave 4  

DM 42 35 

Fast giver 249 236 

Foreningsgave 153 121 

Lotteri 57 56 

Menighetsavtale 112 121 

Menighetsofringer 16 38 

Minnegave 11 18 

Misjonsmesse 68 66 

Misjonstidende 45 29 

NMS enkeltmedlem 13 10 

SMS-gave 1 1 

Tilfeldige gaver 195 136 

Webgaver 1 2 

 967 870 

Innherred 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 36 33 

Bet. Medl 28 23 

Foreninger 16 15 

Antall foreninger som har gitt 14 16 

Menighets-avtaler 18 18 

Antall menigheter som gir 28 18 

Antall fast giver avtaler 54 50 

Antall navn som gir 51 48 

Åse Neergård og Randi Kimo 



Trondheim område har 18 foreninger. Det ble arrangert 7 
misjonsfester i Sommerveiten i 2018.  

Takk til alle dere som kommer på festene, uten dere 
hadde det ikke blitt noen misjonsfest.  

Takk til dere som har stilt opp på kjøkkenet, og takk til 
dere som har hjulpet til med det praktiske.  

Takk til alle talere og sangere, takk til Regnbuen 

misjonsforening som hadde ansvaret for festen i oktober. 

Misjon er viktig, og vi ønsker å fortelle om alt som skjer 

ute på misjonsmarka. Derfor ønsker vi å fortsette med 

misjonsfestene. Vi ønsker å samles om Guds ord og 

misjon, og vi ønsker å bidra med en misjonsgave, slik at 

Trondheim område 

enda flere kan få et bedre liv.  

 Vi må nok innse at vi trenger flere frivillige på kjøkkenet, 

da det er mange som har slutta i bevertningskomiteene. 

Er du glad i å bake, så trenger vi noen som kan bake til 

festene, så slipper de på kjøkkenet å gjøre det.  

Knausen Lysstøperi produserte lys og tenn-brikker for 

1 400 300 (1,43 millioner kroner i 2017). 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 (132 817 i 

2017).  Hovedlotteriet kr. 152 000. Helhetsinntrykket en 

sitter igjen med fra julesalget: Alt glei godt. God stemning 

med mye folk begge dagene. 

NMS gjenbruk, Trondheim har solgt for kr.2.018.000 (kr 

1 954 000 i 2017) 

Menigheter med misjonsprosjekter: Døves menighet 

Trondheim, Charlottenlund menighet, Strindheim 

menighet, Strinda menighet, Tiller menighet, Kolstad 

menighet, Heimdal menighet, Ilen menighet, Sverresborg 

menighet, Bakklandet menighet  

Styret for Trondheim Område har ikke vært fulltallig i 

2018. På årsmøtet i 2018 ble det ikke valgt nye 

styremedlemmer, da det ikke var noen som ville stille til 

valg.   Marit Stene Aalstad takket for seg, og da var det 

bare Gunn Bakken igjen, og hun har organisert møtene i 

2018.  Inge Hill, Bertel og Tone Aasen ble med i et styre 

for å se på hva vi skulle gjøre videre. Marit Stene Aalstad 

var med på 2 møter, og vi ble enige om at vi jobber 

videre for å beholde misjonsfestene som et minimum.  

Gerd og Knut Sødahl har ført regnskapet.  

Styret 

Trondheim (hele tusen) 2017 2018 

Anledningsgave 13 20 

DM 32 72 

Fast giver 767 755 

Foreningsgave 263 241 

Lotteri 51 61 

Menighetsavtale 94 144 

Menighetsofringer 95 101 

Minnegave 25 15 

Misjonsmesse 3 163 

Misjonstidende 71 82 

NMS enkeltmedlem 29 21 

SMS-gave 2 1 

Store gaver > 500.000 100 100 

Tilfeldige gaver 285 247 

Webgaver 5 1 

 1 835 2 022 

Trondheim 31/12 2018 2017 2018 

Medlemmer 72 71 

Bet. Medl 67 49 

Foreninger 18 17 

Antall foreninger som har gitt 15 15 

Menighets-avtaler 12 11 

Antall menigheter som gir 24 20 

Antall fast giver avtaler 145 134 

Antall navn som gir 131 125 

spennende dag for alle aldre. En strålende dag med mye 

folk.  

Gjenbruksbutikken har sitt eget styre og årsmelding. OU 

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.  

Når vi ser tilbake på 2018 fylles vi med takk og glede. 

Julesalget har fått bare positive tilbakemeldinger. 

Skjønner vi hva julesalget har betydd? I disse 50 årene har 

det kommet inn over 7 mill kr til NMS! Det er bedt 

mange bønner, strikka mange masker, koka mange liter 

kaffe osv. Og hva har ikke dette betyd for arbeidet ute? 

Vi er sannelig med på noe stort.  

Vi frivillige er ikke bare viktige for NMS. Vi er NMS og 

viktige brikker i det verdensvide misjonsarbeidet. DU, 

kjære misjonsvenn er viktig! Vi vil misjon. 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 



Årsmelding for NMSU Trøndelag 2018 

Ansatte i regionen 

Leah Elisabeth Thorstensen var ansatt som leder i 

regionen i en 100 % stilling frem til 31.07.2018. Therese 

Lilleberg Johnsen ble ansatt som leder av regionen fra 

april, hvor hun overlappet med Leah, og hadde opplæring 

av Emil frem til hun gikk ut i svangerskapsvikariat fra 

15.september. Fra 1. august har Emil Buxrud fungert som 

leder i regionen som vikar for Therese. Johanne Oltedal 

Veium var ansatt som barne- og ungdomsarbeider ut 

august. Margrete Piscoya Hodne hadde til 1. august hatt 

en 25 % stilling som barne- og ungdomsarbeider, men 

økte stillingsprosenten til 35 % ut 2018.  

Regionråd 

Siden august 2017 frem til årsmøtet 28. april 2018 bestod 

regionrådet av Amalie Marie Teige (leder), Elizabeth 

Vognild (nestleder), Iselin Grav Aakre, Benjamin Vognild, 

Magnus Nesje Vatne (landsstyrerepresentant til 2018), 

Marius N. Nicolaysen, Jakop Stavset, Marte Elvira 

Rolvsjord (vara), Jogeir H. Tangvik (vara og representant 

regionstyret NMS) og Gunn Bakken (vara).  

Det nye regionrådet ble valgt på årsmøtet 28. april 2018, 

og på sitt første møte 27. august 2018 konstituerte 

regionrådet seg. Dette regionrådet består av følgende: 

Jakop Stavset (leder), Enrico Oberholzer (nestleder), 

Benjamin Vognild, Amalie Marie Teige 

(landsstyrerepresentant til 2020), Elizabeth Vognild, 

Jogeir H. Tangvik (representant til regionstyret i NMS), 

Joachim Salomonsen, og Greta G. 

Aartun (representant fra 

regionstyret i NMS).  

Regionens arbeidsutvalg (AU)  

bestod frem til august av leder og 

nestleder i regionrådet, samt leder 

av region Trøndelag. Fra august av 

har AU bestått av leder og 

nestleder i regionrådet, sammen 

med barne- og ungdomsarbeider 

Margrete Piscoya Hodne.  

Regionrådet hadde totalt i 2018 7 

møter, ekskludert årsmøtet. Tre av 

disse var med regionrådet før 

årsmøtet, mens de siste fire var med det nykonstituerte 

regionrådet. 50 saker ble behandlet av regionrådet i 2018, 

hvor oppfølging av det regionale arbeidet og strategiske 

satsninger, som prioriteringsmøte omkring dagens 

leirtilbud har vært noen av hovedsakene gjennom året. 

Frivillige medarbeidere 

NMSU er en organisasjon bygget av og for frivillige, og for 

at vi skal fortsette med å dele ting, tid, tro og talent i 

Trøndelag er vi helt avhengig av frivillige engasjerte rundt 

om i regionen. Uten disse frivillige medarbeiderne kunne 

vi verken ha arrangert leir, drevet lokallag eller bidratt på 

arrangement som Ungdomstinget eller Barnas 

julesalgsfest.  

Leir 

Gjennom 2018 arrangerte NMSU 10 leire, med 43 

engasjerte frivillige ledere! På leirene hadde vi totalt 253 

deltagere, hvor 229 var under 26 år.  

Av disse leirene var tre barneleirer, to ungdomsleirer, en 

tweensleir, tre familieleirer og et landsmøte for hele 

NMSU.  

Trollheimen område har atter et år lagt ned en fantastisk 

innsats i forbindelse med høstleiren, dette er vi utrolig 

takknemlig for.  

Ellers må samarbeid omkring leirtilbudet på Hallarheim 

nord i fylket vårt trekkes frem, hvor vi samarbeider med 

både Acta og Søndagsskolen om barneleir, i tillegg til 



Midtre Namdal prosti og Acta om kombinert 

konfirmantleir og ungdomsleir på Hallarheim.  

Vi er takknemlig for disse samarbeidene, som gir 

inspirasjon og nytt engasjement inn i arrangement og 

aktiviteter vi deltar på.  

Menighet 

Gjennom 2018 har vi deltatt med misjonsundervisning på 

både konfirmantleirer og i 4.etg i Sommerveita. Enkelte 

menigheter støtter også deltagere som ønsker å delta på 

NMSU-leirer, noe vi ser på med takknemlighet for at de 

ønsker å prioritere dette som et trosopplæringstiltak. I 

møte med Bispedømmekontoret får vi både inspirasjon i 

samarbeidet med menigheter, blant annet gjennom 

fagdag for misjon som ble gjennomført i september, hvor 

vi fikk presentere konseptene våre Ukid, Ucamp og 

Uteam.  

Lokallag 

Lokallagene Leirklubben Trøndelag, Rindal 

barneforening, Tirsdagsklubben og UMF Lysglimt med 59 

betalende medlemmer under 26 år.  

På høsten 2018 ble det klart at tilbudet NMSU-middag 

avsluttes. Vi i NMSU Trøndelag ønsker å takke Gunn 

Bakken for det enorme, årelange engasjementet hun har 

lagt ned i dette arbeidet blant unge voksne.  

I samarbeid med NMS Trøndelag har NMSU bidratt i 

opprettelsen av NMS Connect Trondheim, et felleskap 

for unge voksne med et engasjement for misjon i 

Trøndelag.  

Enkeltmedlemmer 

I 2018 hadde regionen 15 betalende enkeltmedlemmer 

under 26 år.  

Samarbeid 

NMSU er en del av BULK (barne- og 

ungdomslederkontaktforum) og har gjennom dette vært 

medarrangør og vertskap i Sommerveita for både 

semesterstart og bønnedag for frivillige og ansatte barne

- og ungdomsorganisasjonene, i tillegg til Den Norske 

Kirke.  

Her må også samarbeidet med NMS Trøndelag om både 

dagsarrangementer som Barnas julesalgsfest, og årsmøte 

med vårfest nevnes.  

En stor takk må også rettes til Mjuklia leirsted for et godt 

og nært samarbeid gjennom året.  

Rusfritt miljø 

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

en selvfølge for oss at alle våre arrangement er rusfrie, 

og vi er stolte av at det er tenkt og handlet rusfritt i alle 

sammenhenger.  

Leder  Nestleder  Leder 

i regionrådet i regionrådet  i region Trøndelag 

Jakop Stavset Enrico Oberholzer Emil Buxrud 



Styret i 2018 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 2018 

Styremedlem, og medlem i økonomikomiteen  

Anne Liv Elvestad valgt for 2 år i 2018 

Økonomikomiteen har bestått av Asbjørn Reknes, Anne 

Liv Elvestad. Kitt Larsen og Linnea Gunnes som kom inn på 

våren i stedet for Solveig Selnes. HSM- ansvarlig Arvid 

Løvås  

Priskomiteen har vært ledet av Gerd Dolmen. Den har 

vært supplert med nye medlemmer gjennom hele året. (se 

liste i butikken) Gunn Bakken har bistått med 

rengjøringsutstyr og har sørget for renhold av mopper og 

kluter. Utlevering og henting av varer gjøres av Jon 

Halgunset med god hjelp av Kjell Heggheim og Knut 

Rotabakk. Sturla Sagberg, Geir Dolmen og Per Valle er nye 

koster i bokavdeligen. Et godt arbeid er gjort, og det har 

gitt bokavdelingen et løft. 

Den største utfordringen dette året har vært gravearbeid 

på Torget og i Sommerveita. Dette har vært til stor hinder 

for adkomst både for fotgjengere og med bil. Den mest 

krevende perioden var i oktober og november. Styret ser 

behovet for større lokaliteter. Vi må dessverre takke nei til 

NMS Gjenbruk Trondheim 

 større møbler i perioder. Vi meldte vår interesse for 

deler av kontorlokalet da vi fikk nyss om at det skulle 

leies ut. Denne saken er ikke konkludert fra Stavanger 

ennå. 

Styret har i styremøter drøftet drift, turnus, økonomi 

og praktiske avgjørelser  i smått og stort  Vi har prøvd å 

ha 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 gleder oss over at vi har god vareinngang, og at 

salget går godt. Årsresultatet ble kr 2.036.228,-brutto 

(1.956.094,- i 2017)Det gir et overskudd etter husleie 

og andre utgifter på kr. 1.253.659,- 

Årsmøtefest og høstfest ble arrangert med middag på 

Torg kafeen og program i Sommerveita 4 etc 

Butikken har hatt besøk av gjenbrukskonsulent Turid 

Øyre Øygarden og leder for gjenbruksbutikkene Ina 

Kjøstvedt 

Hjellen gård brukes fremdeles som lager. Takk til Einar 

Hjellen for at han stiller fjøset til disposisjon og for salg 

fra lageret. 

Tusen takk til alle medarbeidere for all innsats i 2018. 

Dette er vi sammen om å få til. Takk for et vellykket 

Knausen Lysstøperi er en bedrift i misjonens tjeneste. 

Etter oppstarten på Bakksætra i 2002 hadde 

lysstøperiet tilhold på Mjuklia i noen år før det i 2012 

havnet på Jaktøyen i Melhus. Takket være mange 

frivillige arbeidere som trofast stiller og bruker mye av 

sin fritid på Knausen, og ikke minst stort pågangsmot og 

energi fra lysstøperiets leder i mange år, Rolf Stranden, 

så utvikler bedriften seg nå positivt fra år til år.   

I 2018 produserte lysstøperiet lysvarer for  ca. 1,40 

millioner kroner. Ca en million av dette er bidrag til 

misjonens verdensvide arbeid. Når bedriften valgte å 

flytte til Melhus var det først og fremt på grunn av 

bedre lokaliteter og større tilgang på arbeidskraft. Nå 

erfarer vi at tilgangen på råstoff som fraktes tilbake fra 

Knausen Lysstøperi 

de 50 gjenbruksbutikkene til NMS er tilfredsstillende. 

Vi har gode lokaliteter og har muligheter for 

utvidelser av disse. Butikkene til NMS etterspør nå 

mere lys enn det vi klarer å produsere. Forholdene 

ligger altså godt til rette for at vi kan øke 

produksjonen og omsette mer.  Begrensningen nå går 

ut på at vi mangler villige hender, dvs. arbeidskraft av 

kjøtt og blod. I dag er det ca. 30 personer som bruker 

en eller to dager pr uke på Knausen. Frivilligheten 

betyr at den enkelte bestemmer selv hvor mye tid en 

vil/kan tilby. Vi har produksjon 4 dager pr uke og vår 

produksjonsperiode er 7 mnd pr. år.  

Vårt spørsmål til misjonsfolket i regionen er derfor: 

Kan du/dere tenke dere en dag eller to pr uke på 



Knausen? I så fall vil du kunne bidra til å øke 

produksjonen som igjen vil gi mer inntekt/ penger til 

misjonen.  Vi tilbyr allsidige arbeidsoppgaver, trivsel og 

godt miljø.   Du gir av din tid og det er god 

misjonsinnsats. Det går godt an å samarbeide om 

transport slik at flere kan kjøre i lag. Adkomsten til 

Knausen, nå etter at ny E 6 er tatt i bruk er blitt litt mer 

komplisert, men har du først kjørt løypa en gang, så 

finner du fram.   

Våren 2018 arrangert vi for første gang «Åpen dag» på 

Knausen. Dette ble en svært positiv opplevelse og mange 

som fant veien fikk se bredden av vår produksjon, en 

kakebit og god kaffe. Vi vil vurdere å gjenta 

arrangementet 

I løpet av året er det også foretatt endringer i ledelsen 

ved Knausen. Rolf Stranden har bedt om avløsning etter 

13 år i ledertrøya. Fra 1. jan har Inge Hill godt inn som 

leder av styret og Rolf Stranden fortsetter som  

produksjonssjef og daglig leder sammen med Gert 

Nielsen. De øvrige i styret er Eli Rønningen og Gerd Åsen 

Sødahl.  

Inge Hill  

Styret for butikken på Oppdal har i 2018 bestått av  
Magnhild Brattset, Ola G Dørum, Eli Vognild 
Jeganathan, Ingrid Lånke og Jostein Landrø.  

Her i Oppdalsbutikken har vi fremdeles åpent torsdag, 
fredag og lørdag, fra kl. 11 til 16. På grunn av liten plass 
i butikken, går det fremdeles mye arbeid i å 
mellomlagre varer på andre steder. Og fremdeles har vi 
i overkant av tretti aktive medhjelpere, som gjør en 
fantastisk jobb! Står i butikken, priser varer, stiller ut, 
koker kaffe, prater med folk og transporterer.  

Pratekroken er også viktig med tanke på språktrening 
for våre nye landsmenn. 

En ekstra honnør for de som kjører inntil femti km hver 
vei, hver gang! 

Grønn Fredag ble også dette året en artig suksess. Vi 
fikk inn 30% mer enn på en normaldag, med halv pris 
på alle varer (unntatt Knausenlys). Det betyr at vi 
leverte ut over to og en halv gang så mye varer som en 
gjennomsnittsdag. 

Grønn Fredag fikk bred forhåndsomtale både i presse 
og lokalradio. Og journalist var der på dagen og laga 
reportasje. 

Butikken har vært åpen alle uker i året, unntatt romjula 
og den stille uke. 

NMS Gjenbruk Oppdal 

Vi får positive tilbakemeldinger på ren og ryddig butikk. 
Men så satses det da også mye på akkurat dette. 

I løpet av året 2018, er det solgt for  kr 568'.  

Når vi trekker fra 245', står vi igjen med en netto til NMS på 
323'.Det blir i snitt en kollekt til NMS på 27' hver måned!  

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

Styret 



Styret for 2018  

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:  Berit Grotnes 

2. varamedlem Alfhild Evenstad 

Revisor:  Sivert O Berg 

Butikken 

har hatt åpent 6 dager i uka, men var stengt lørdager i juli, 

og hele romjula. Dette har fungert godt i flere år. Også 

dette året har omlag 30 frivillige jobbet i forskjellige 

tidsperioder, og lagt ned en fantastisk innsats. Arbeidet 

består bl.a. i mottak av varer, prising, sortering, salg, 

rydding, vasking, organisere vaktlister, skape en trivelig 

butikk. Styret kan ikke få fullrost dere nok for innsatsen 

dere gjør, spesielt i forhold til kundene!  

Det har vært en del utskifting i arbeidsstokken. Det er 

fortsatt behov for flere, og gjerne menn til håndtering og 

utkjøring av møbler. En spesiell takk til Johanne som har 

en trygg hånd om vaktlisten! Styret jobber inn mot NAV 

for å finne en person som kan arbeide i butikken. 

Foreløpig er vi ikke i havn med prosjektet. Saken med NAV 

er nå tatt opp sentralt i NMS Gjenbruk. 

Vi er glade for innvandrere som kommer innom og hjelper 

oss ved behov. Kaffekroken er fortsatt et viktig 

kontaktpunkt. 

Vi hadde Grønn fredag 23.11. Omsetningen, med 50% 

NMS Gjenbruk Levanger 

rabatt, ble ca 11 000. 

11.4. hadde vi besøk av Ina og Stina, og 28.8 av Turid 

Øyre Øygard. Vi setter stor pris på besøkene deres, 

som er til stor hjelp for styret.  

Økonomi og varetilgang  

Brutto resultat for 2018 ble vel 700 000 kr. 

Varetilgangen har jevnt over vært god. Takk til alle som 

leverer varer.  

Kassaapparatet fungerer greit, men gir fremdeles noen 

utfordringer for betjening og kasserer. Bruken av VIPPS 

fungerer også greit. 

TV-en med misjonsinfo fungerer godt, både for 

betjening og personer som kommer innom. Innholdet 

er variert, med noen lokale innslag. 

Møter og samlinger 

Styret har hatt møter 24.1, 11.4., 19.9. og 14.11.  

Mange hadde møtt opp på Medarbeidersamlingen på 

Bamberg Arbeidskirke 29.10. Dette er en viktig sosial 

samling, hvor det også ble utvekslet erfaringer, og nye 

ideer som styret skal arbeide videre med. 

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. 

Likestilling er vanskelig å få til i en bedrift der det 

overveiende er flest kvinner som er engasjert. Vi 

jobber kontinuerlig med å bedre situasjonen. 

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 2018! 

Ivar Jule 



NMS Gjenbruk, Namsos 

Styret. 
På årsmøtet 2018 ble følgende valgt til nytt styre: 
Trond Reitan ( for 1 år), styreleder 
Kristian Erik Bakkland, selretær, HMS 
Jorid Nøstvik Bakkland 
Arne Odin Ovesen 
Inga Marie B Skomsvoll 
Karin Hoddø 
Randi Hennissen (varamedlem). 

Bjørg Andreassen kasserer (ikke styremedlem) 

Daglig leder fra 1/1 til 15/1-18 var Ingeborg 
Ommundsen. Fra 16/1 overtok Lilli Reitan og Jorid 
Nøstvik Bakkland. Årsak til skifte av daglig leder var at 
Ingeborg skadet seg og ble langtidssykemeldt.  

Valgkomite: Jorun Opdahl og Ingeborg Ommundsen. 

Medarbeidere. 
31/12-2018 var det 35 butikkansatte og 5 innen 
transport m.m. 

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

Butikken har fra august og ut året hatt hjelp fra en 
voksen mann som midlertididg har bodd i byen.  

Vedkommende har foreldre som jobber i butikken. 
Han har bidratt stort i arbeide med utstilling av varer, 
henting og utkjøring av varer og ekspedering av 
kunder. Hans innsats har bidratt stort til den gode 
økningen i omsetningen for året.  

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

Det synes som medarbeiderne trives godt i butikken. 

Møter. 
Det er avholdt 5 styremøter i perioden. Årsmøtet 

kommer i tillegg. 

Arrangementer. 
Det ble arrangert årsfest for medarbeiderne 14. januar 
2018. 40 møtte opp for å delta på arrangementet. 

Økonomi – drift. 
Driftsåret 2018 har vært preget av jevn og god tilgang på 
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. 

Det var to gjenbruksbutikker ved årets begynnelse. I løpet 
av sommeren ble Brygga Gjenbruk nedlagt av forskjellige 
årsaker. Vår butikk merket snart at omsetningen ble 
større, og at mengden varer på lager økte. 

Det har i løpet av året vært nødvendig å leie større 
lagerlokale. Det ble inngått avtale om leie av 40 kvm hos 
Frelsesarmeen i Namsos. Under dagens forhold er dette 
tilfredsstillende.  

Selv om butikken har hatt en solid omsetningsøkning i 
2018, har vi hatt to nedturer hvor penger er forsvunnet på 
uforklarlig vis. 

15. februar ble det registrert et tap på kr 7800,- og 28. 
desember ble det registrert et tap på kr 19000,-. 

Pengene var forsvunnet fra låst safe og det var ingen tegn 
til innbrudd. Begge sakene ble anmeldt til politiet i 
Namsos. Første saken er henlagt på grunn av manglende 
bevis. Den andre saken er fortsatt under etterforskning, og 
det er håp om at saken skal bli oppklart.  

Siste års omsetning ble kr 1.053.000,-, noe som er høyeste 
omsetningstall for butikken i Namsos.    

Trond Reitan 



Mjuklia leirsted og gjestegård kan se tilbake på et travelt og 

innholdsrikt år. Omsetninga vår økte til ca 5,1 mill kroner, 

et så høyt tall har vi ikke sett før. Dette er vi selvfølgelig 

veldig stolte over! Selv om vi fortsatt må jobbe for å få 

drifta i balanse, ble det et gledelig overskudd totalt for året. 

Litt om aktiviteten på Mjuklia i 2018 

 Sammen med styret for Mjuklias venner har vi fokusert 

på å opprette kontakt i forhold til aktuelle grupper/

foreninger for å markedsføre Mjuklia  

 Buffet-dagene siste tirsdagen i hver måned har også gått 

sin gang. Et snitt på ca 100 gjester hver gang tyder på at vi 

har truffet et godt marked for dette. Ikke minst er det 

gledelig at det er blitt et kjempehyggelig miljø rundt disse 

dagene, der folk koser seg både med maten og selskapet!  

 Mjuklistevnet 10.mai. Tradisjonen tro startet dagen med 

gudstjeneste i Berkåk kirke, matservering før møtet, og 

kaffe m/kaker etterpå. NMSU arrangerte egen leirdag for 

ungene. Mellom 20 og 30 unger deltok, veldig bra! Årets 

hovedtaler var Else Storås Vatne, og en familiegruppe fra 

Soknedal sang.  

 Sommeren 2018 ble det skifte av leietakere i 

styrerboligen. Oppussing av bad og noe maling av rom ble 

utført før de nye leieboerne flyttet inn. Alt dette ble gjort av 

frivillige!  

 Dugnader er gjennomført også i år, 3 hele dager ble det. 

Mye rydding i hus og uteområde er gjort, + en del baking og 

vasking.  

 Sommersesongen var også første året vi hadde åpent for 

bestillinger via booking.com. Flere av våre frivillige bidrog 

som sommerverter og sto for denne aktiviteten. Ikke det 

helt store antallet gjestedøgn, men dette tar det tid å få 

innarbeidet. Aktiviteten gjennomføres også i 2019, og 

arbeidet med å skaffe verter er godt i gang.  

Vi økte catering-omsetninga i 2018. Levering av middag 

hver dag i ca 5-6 uker til heimevernet genererte en solid 

mengde porsjoner. Dette var i forbindelse med Nato-øvelsa 

Trident Juncture, der Heimevernet i Rennebu og Oppdal 

hadde vakthold ved leiren på Voll. I tillegg leverte vi mat til 

sangerstevnet på Berkåk, noe som også utgjorde ca 700 

porsjoner.  

Frivillighet 

Vi er svært takknemlige for all innsats som er lagt ned i året 

som har gått. Mjuklivenner fra fjern og nær har tatt mange 

oppgaver som er til stor avlastning, nytte og glede for 

Mjuklia leirsted og gjestegård 

ledelse og stab på Mjuklia. Tusen hjertelig takk til alle 

som har bidratt med stort og smått!!  

For at vi også i framtida skal kunne være et senter for 

misjonsvenner i regionen, vil gaver, både i form av 

penger, dugnadsinnsats og annet, være viktige for å 

drifte stedet!  

Her må spesielt nevnes det gode samarbeidet vi i 

administrasjonen har med styret for Mjuklias venner. 

Dette er gull verdt, og styret er en viktig og god 

sparringspartner for oss. I tillegg administrerer de 

frivillige til dugnader på en fortreffelig måte! En stor 

takk til dere også!!  

Drift og økonomi 

Som nevnt i innledningen gikk årsomsetninga vår opp i 

2018. En stor økning på catering er en del av grunnen til 

dette, men vi økte også drifta på andre områder. Dette 

er veldig gledelig!  

Også i 2018 var gaver til Mjuklia avgjørende for å kunne 

utføre nødvendig vedlikehold. Uten disse ville det pr i 

dag vært nesten umulig å holde i hevd en såpass stor 

bygningsmasse som vi har f.eks.  Det er i tillegg utført 

dugnader og gitt noe naturalia som ikke kommer til syne 

i regnskapet.  

Mjuklia har mange venner som husker stedet med 

forbønn, gaver og praktisk arbeid. Dette er verdifullt og 

nødvendig om leirstedet skal lykkes som et 

misjonerende sted med trivelig miljø og trygg økonomi.  

Det gode samarbeidet vi har med NMS og NMSU region, 

er naturligvis viktig for Mjuklia. Alt fra barneleirer til 

seniortreff er viktige innslag i drifta vår. NMSU-leirene 

hadde en liten nedgang i antall deltagere i 2018. Det er 

satt i gang arbeid med å markedsføre NMSU sine leirer, 

og vi håper dette arbeidet gir uttelling i 2019. NMSU sitt 

landsmøte ble for øvrig holdt på Mjuklia i 2018, det var 

stor stas og veldig hyggelig!!  

Det er viktig å understreke det gode forholdet som er, 

og har vært, mellom Mjuklia, NMS og NMSU regionalt, 

det setter vi alle stor pris på!  

Mjuklia er så heldige å ha en flott og fleksibel stab som 

virkelig står på for å få drifta til å gå rundt. Med vår av-

og-på-drift, hadde dette vært nesten umulig uten deres 

fleksibilitet, lojalitet og gode humør. Takk hjerteligst alle 

sammen for dette!! Dere har det meste av æren for at 

gjester trives på Mjuklia og kommer tilbake år etter år. 

Kjøkkenet er og blir en viktig del av Mjuklias drift, med 



Foreningen Mjuklias Venner ble stiftet i mai 2018.  

Styret har i 2018 bestått av: 

Anne Lise Landrø leder 

Per Winsnes sekretær 

Inge Hill styremedlem 

Jostein Landrø styremedlem 

Sivert Løvseth styremedlem 

Geir Tinnen styremedlem 

Ledergruppa på Mjuklia, Kari Hyttebakk Øye, Ola 

Syrstadeng og Rigmor Aas møter på alle styremøter. 

Dette styrets formål er: å styrke og videreutvikle Mjuklia 

leirsted og gjestegård gjennom å drive markedsføring, 

arrangere dugnader, holde medlemmene orientert om 

situasjonen på stedet og å oppfordre til støtte gjennom 

gaver og forbønn. 

Styret har hatt 3 møter og behandlet 33 saker i året som 

er gått.  

Det arbeides med kontakter utad, og markedsføring i 

forhold til barnehager, idrettslag og andre foreninger. 

Styret har arrangert 3 dugnader ila året. Mye rydding, 

maling og reparering er gjort, samt vasking, baking og stell 

av planter. Det planlegges videre arbeid med å gjøre 

redskapshuset om til et område for innendørs sport og leik. 

Lett tilgjengelige toaletter for de som driver med 

uteaktiviteter står og på planen. Det arbeides nå med 

prosjektering av dette. 

Sommeren 2018 ble nødvendig oppussing av utleieboligen 

satt i gang på kort varsel. På en måned ble 2 bad pusset 

helt opp, og de fleste rom malt på nytt, i tillegg en del 

andre nødvendige fornyelser. 

Mjuklia hadde åpent for overnatting i juli ved hjelp av 

frivillige sommerverter. Dette ønsker en å fortsette med 

også kommende sommer. Her trengs det flere frivillige som 

kan stille for noen døgn eller ei ukes tid. Gjerne tre-fire 

personer samtidig. 

Vi vil uttrykke en stor takk til alle Mjuklivenner som har stilt 

opp også dette året, med støtte på forskjellige måter! Det 

er inspirerende å merke engasjement og innsatsvilje, og 

ikke minst forbønn. 

Anne Lise Landrø 

et godt innarbeidet rykte for god mat. Kvalitetsarbeid er 

en kontinuerlig prosess, og noe som må jobbes med hver 

dag hele året, til glede for våre gjester. 

NMS Eiendommer A/S og NMS gikk gjennom store 

endringer i 2018. Omstruktureringer, nedbemanninger 

og dårlig økonomi i organisasjonen har påvirket oss alle 

sammen. Mjuklia har så langt vært skånet for 

nedbemanninger, men det stilles større krav til å få drifta i 

pluss, og vi må jobbe hardt og målrettet for å klare dette i 

åra som kommer. Pr i dag kan vi vel kalle oss forsiktige 

optimister!  

Hjertelig takk til stab, frivillige og alle samarbeidspartnere 

gjennom året!  

Styret 

Mjuklias venner 

Mjuklias venner 

hadde stoldugnad 



Engang måtte man dra lang-

veis for å komme til misjons-

marker. Stort sett nådde bare 

misjonærer så langt. Tider 

har endret seg, og i nyere tid 

har også mange misjonsven-

ner kunnet besøke steder og 

møte land, misjonsprosjekter 

og folk de har støttet og bedt 

for så lenge. Ennå flere for-

andringer har medført at ing-

en av oss nå trenger reise lengre enn med buss innenbys 

eller i Trøndelag for treffe på representanter fra mange av 

misjonslandene våre. 

Folk fra fjerne land har tatt hele veien til våre nabolag. 

Både på bussen og i nabolaget, eller ikke så langt unna, 

bor det nå tverrkulturelle som mer enn gjerne ønsker 

kontakt.  

Forbløffende. Dette må vi forholde oss til, gjøre bruk av og 

like gjerne bygge fellesskap på direkten. 

Mens misjonærer under krevende betingelser måtte stre-

ve med vanskelige språk, bygge skoler og sykehus for å 

oppnå kontakt med lokalbefolkninger, kan vi i dag møte 

enkeltpersoner fra misjonsland i egen by eller tettsted, 

invitere dem til egne hjem og menigheter og nøye oss 

med å prate enkel norsk. Kan det bli enklere? 

På KIA møter vi folk fra bl.a. Kamerun, Brasil, Sør-Afrika, 

Thailand, Estland, Midtøsten, Kina, England, Frankrike, 

Spania, Etiopia og Pakistan. Velkommen til å møte dem 

også der. En brasiliansk ungdom dukket opp og fortalte at 

hun har vært i England for UCREW. Noen familier deltok 

på sommerleir på Mjuklia. Der viste det seg at 7-barns 

mora mer enn gjerne spilte fotball, når først anledningen 

bød seg. En syrisk mann ble så begeistret etter besøk på 

Mjuklia, at han dro tilbake og bidro i dugnad med male-

jobb. På Bakksætra leses bibeltekster på tigrinja og ara-

bisk. I gjenbruksbutikken er en vesentlig del av kundekret-

sen tverrkulturelle. Hardangersøm og julekrybber er verd-

satt også i nybosattes hjem. Noen syriske kvinner syntes 

åresalg var saken da de besøkte julemessa i Sommervei-

ten. Eksemplene er så mange.  

Ingen av oss misjonsvenner har planlagt at det skulle bli 

slik. Men virkeligheten inviterer oss til både omstilling og 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

nye muligheter. La oss be om både visdom og villighet til å 

møte vår neste. I øyenhøyde. Oppdage vår felles lengsel 

etter å bli sett, bekreftet, pratet med, lyttet til og trodd 

på.  

Mange er de som på KIA forklarer hvor vanskelig det er å 

holde rede på et norsk-vokabular som ikke aktiveres i re-

ell kontakt ofte nok. Kravet om at tverrkulturelle må ”lære 

seg norsk” blir da indirekte også et krav til nordmenn, 

som trengs for å holde språket ved like.  

Denne oppgaven klarer ikke KIA på egen hånd. KIA kan se 

tilbake på et 2018 med betydelig øking i antall ukentlige 

besøkende. Kjente brukere tar med nye og viser dem til 

rette. Matsentralen beriker oss med gratis mat. Det fører 

til at ukentlig middagsservering igjen er mulig. Trofaste 

frivillige gjør en unik innsats. Leksehjelp og norskkurs 

trengs. Det stilles mange ærlige og alvorlige spørsmål un-

derveis, med rik anledning til å drøfte det som betyr mest 

i livet.  

Takk til NMS for KIA-støtte, samarbeid og forbønn i 2018. 

Ester Røen 

Adam og Ester på FRI Sommercamp Mjuklia 2018 



Samarbeid menighet og misjon i Nidaros har hatt denne 
sammensetningen i 2018: 

Misjonsalliansen: Arild Fehn, leder 
NMS: Ingeborg Meslo Ulvin, nestleder 
Normisjon: Inger Brit Rødberg  
HimalPartner: Torstein Heggheim 
Israelsmisjonen: Bertel Aasen  
Stefanusalliansen: Fredrikke Kjosavik 
Areopagos: Mark Akali 
Oddbjørn Stjern (BDR) 
Ingunn Aarseth Høivik (BDR)  
Per Winsnes (BDR-vara) 

I løpet av året har utvalget vært samlet til 6 møter og 
behandlet 35 saker.  

Misjonsrådgiveren var sykmeldt store deler av første halvår, 
derfor var aktivitetene til SMM Nidaros også mindre enn før.  

Misjonsavtaler med menighetene 
Ved årets utgang var det 106 misjonsavtaler i funksjon (103 i 
2016), fordelt på 99 menigheter (77 % av menighetene). 

95 menigheter har til sammen 103 avtaler gjennom SMM-
organisasjoner. Fordelingen mellom organisasjonene er slik: 

Det har vært arbeidet aktivt fra organisasjonenes side på 
fornyelser og endringer med menighetsavtalene. Ca 15 
endringer har skjedd i løpet av siste året.  

Gjennomførte tiltak 
Tradisjonelle årlige tiltak i regi av SMM: 

Bispedømmets misjonsaksjon” Lys til verden” 2017/18 tok 
utgangspunkt i reformasjonsjubileet med «nåden – ikke til 
salgs» som overskrift. Hver organisasjon bidro med 
prosjekter med fokus på menighets-bygging og -fornyelse. 
Resultatet av aksjonen var kr 83 000, 16 % mindre enn 
forrige år. Mye av nedgangen kan skyldes dårlig informasjon 
i forkant. 

Fagdag om misjon og trosopplæring ble arrangert 18. sept. 
med 25 deltakere. Målet var å vise hvordan misjon kan 
gjøres begripelig, konkret og inspirerende for barn og unge. 
Og vise fram hva organisasjonene kan bidra med i den 

Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros (SMMN) 

sammenhengen. Det ble en fin veksling mellom 
innspill fra organisasjonene og fra menighetene selv. 
Det ble imidlertid for lite tid til utveksling av egne 
erfaringer og drøfting av spørsmål som dukket opp.  

Artikler til menighetsblad og hjemmesider. Det ble 
laget ferdigskrevne misjonsartikler (med bilder) fra 3 
prosjekter som ble sendt til 56 menigheter. Det ble 
godt mottatt, og mange menigheter tok de i bruk. 

Fakkeltog for forfulgte kristne 24. nov. med bra 
oppmøte (ca 120) og bred økumenisk deltakelse. 
Appell av biskop Munib Younan (ELCJHL) og Eivind 
Rindal. Møte i Misjonskirken med orientering av Hilde 
Vollebæk fra Stefanusalliansen. Evalueringen sier at vi 
må komprimere arrangementet enda mer. Og vi må 
jobbe for større deltakelse, særlig fra folk under 50 år. 

Annet: 

Misjonsrådgiver har hatt kontakt med menigheter, 
misjonsforeninger og menighetsstaber gjennom 
besøk, brev og telefon. Han har også driftet SMM`s 
hjemmeside. 

SMM Nidaros har hatt biskop og kirkefagsjef med på 
hvert sitt møte.  

På prostemøtet 13. nov. fortalte sokneprest Harald 
Hauge og Knut Hallen fra KV`s misjonskonferanse i 
Arusha med «disippelskap» som hovedtema.  

Misjonsrådsgiver og nestleder deltok på SMM`s 
fellessamling i Tromsø i juni. 

Tre deltakere fra SMM-utvalget deltok på 
Rettferdskonferansen i Oslo 9. nov.  

Vennskapsavtalen med Etiopia. Et planlagt besøk 
med biskop Herborg Finnset ble avlyst på grunn av 
urolighetene i Etiopia. Et nytt forsøk på å planlegge 
tur på nyåret 2019 ble også utsatt på grunn av indre 
spenninger i vennskapssynoden.  

Religionsdialog. Forum for muslimsk-kristen dialog i 
Trondheim har hatt 4 møter. Forumet har blant annet 
drøftet hvordan vi forstår hendelser som sykdom og 
ulykker i vår tro.  
Kirkelig dialogsenter i Trondheim ble etablert i 2018, 
med Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i 
Trondheim og Stiftelsen Areopagos som eiere. 

Ikke gjennomført i henhold til handlingsplanen: 
Det ble ingen prostisamling om misjon og diakoni 
dette året 
Det ble ingen deltakelse på Alternativmessa i 
Trondheim 

Arild Fehn Olav D. Svanholm 
leder SMM Nidaros misjonsrådgiver 



KVT bygger og fornyer 

Fjorårets 40-åring, Kristen vgs Trøndelag (KVT) strålte av 

optimisme i jubileumsåret 2018. Skolen vokste til landets 

største kristne vgs høsten 2018 og vil øke til ca 530 elever 

høsten 2019. Bygningsmassen følger etter. Det utvides og 

fornyes for både elever og ansatte. Breddeidrett er 

ferskeste tilbud. Og etterspørselen er god, viser 

søknadene for neste skoleår.  

Byggetrinn 1 er i mål til skolestart kommende høst, men 

byggetrinn 2 starter allerede i vår. Byggingen skjer mens 

det er ordinær drift. Og målet er fremdeles å gi både 

lærere og elever både mer plass og oppdaterte lokaler. Ny 

vekst skjer innenfor breddeidrett og påbygg. Vi når stadig 

flere med både nødvendig kompetanse og 

verdiformidling. Dette gir våre elever styrket ballast i livet 

for både jobb og verdivalg. 

Kristen Videregående Skole i Trøndelag (KVT) 

KVT rekrutterer fra hele landet, men mesteparten 

kommer fra Trondheim og nærkommunene. 

I første byggetrinn tar vi høsten 2019 i bruk 11 nye 

klasserom pluss elevtjenester og fem grupperom over 

bakken, fordelt på tre etasjer. Underetasjen blir bedre 

utnyttet og vil romme to lesesaler, to mindre 

klasserom og et lite auditorium. 

Men allerede våren 2019 starter 2. byggetrinn, bl.a. et 

nytt administrasjonsbygg i to etasjer til venstre for 

hovedinngangen, sammenkoplet til eksisterende bygg 

med et halvklimatisert glassbygg/atrium. Grunnflaten 

blir på 185 kvm, og i 2. etasje blir det et nytt 

personalrom. Hovedbygget/midtbygget ombygges til 

en ny kantine med nytt kjøkken, nytt bibliotek og et 

lite utleiekjøkken, mens 2. etasje omdannes fra gamle 

klasserom til nye lærerkontor. Altså godt år i 2018, 

men enda bedre i 2019 for å skape kvalitet, verdier og 

trivsel. 

Odd Anders With 

Her er vårt nye bygg i tre etasjer og utvidet kapsitet i uderetasjen. Her blir det hovedsakelig 

klasserom. Tas i bruk til oppstart høsten 2019. Men 2. byggetrinn starter våren 2019 og ender bl.a. 

opp med nytt administrasjonsbygg ved siden av dagens hovedinngang. (Foto: OAW) 



Til notater: 




