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BARBRO LANDMARK

leiar i Hovudkomitéen for GF 2020

KOM TIL ÅLESUND NESTE SOMMAR!
Alle treng å kome saman! Vi treng å sjå og bli sett! Vi
treng å bli inspirert. Skal vi overleve som kristne og som
kyrkje, må vi saman finne måtar og overlevere kyrkja
til nye generasjonar og folkeslag. Det har vore mykje
omorganisering i NMS; mange har vore usamde i mykje,
og då er det enda viktigare å kome saman. Snakke saman,
sjå ting saman, og finne gode vegar å gå vidare saman på.
Kvar er vel betre stad enn Ålesund til å gjere det?! Det er
Norges vakraste by! Det er det vel liten tvil om! Og ikkje
minst regionen rundt. Her er det mange turistmål innan
liten radius. Er det storslått natur du vil oppleve har vi
Geirangerfjorden, Atlanterhavsvegen, Rundefjellet berre
eit par timars køyring ifrå Ålesund sentrum. Vi har høge
fjell og djupe fjordar i hopetal! Her er det berre å velge og
vrake. Er det polarhistorie du er oppteken av, har vi eit stor
polar museum på Brandal, ein kort båttur frå Ålesund. Her
er ikkje plass til å nemne alt! Det kan vere lurt å legge inn
14 dagar med ferie i Møre og Romsdal til neste år, og la GF/
sommarfest vere deler av den. Det skal mykje storm og
styggever til før det vil verte ein skuffelse.
Mange menneske opplever einsemd. Mange har vore NMS
engasjert eit langt liv, men opplever at foreninga legg ned,
folk forsvinn ut av arbeidet. Det har minka på tilsette, det
er VI som saman må løyse oppdraget frå Jesus. Han har
lova å gå saman med oss, både i kvardag og fest. Saman
rundt bordet, saman om å dele, saman om å utrydde
fattigdom, saman for ei betre og meir rettferdig verd. Ingen
kan gjere alt, men saman kan vi få utrulege ting til å skje!
Programkomitéen har mange gode krefter i sving og har
ute spørsmål til fleire i desse dagar. Vi vil ikkje røpe noko
enda, anna enn å seie at vi ikkje er så opptekne av å få
kjente namn til Ålesund. Vi trur at vi saman vil skape den
gode stemninga og gi kvarandre mykje god inspirasjon på
vegen vidare. GF er korta ned med ein dag frå 2020, slik
at den store utfluktsdagen er teken ut av programmet.
Barn og unge vil få eit eige opplegg i gå avstand til hallen
og tenåringar vil få leirtilbod på Kjeldsund saman med
tenåringar frå regionen.
Velkomne til Ålesundsregionen
sommaren 2020! Velkomne til å
vere SAMAN i Ålesund i 4
forhåpentlegvis gode dagar!
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TAKK OG BE
Takk og be for misjonsengasjerte i NMS Trøndelag
og Møre. Takk for LOVA, og det de fikk spre av
livsglede under Olavsfest. Be for brennende
hjerter og glede i tjenesten for enkeltmedlemmer,
foreninger, menigheter, julesalgskomiteer,
leirkomiteer, områdeutvalg, regionstyrene og
ansatte. Takk for det engasjementet alle våre
frivillige legger ned for at budskapet om din
kjærlighet fortsatt spres. Takk og be for ansatte
og frivillige medarbeidere i Den Norske kirke.
Be for gjenbruksbutikkene og de som arbeider i
alle disse. Be for alle medarbeidere på Knausen
lysstøperi. Velsign Mjuklia og Kjeldsund, slik at det
kan fortsette å være leirsted der mennesker kan bli
møtt av Jesus. Vær med i forberedelsene til GF og
Sommerfest. Be for Hald-studentene fra Brasil som
skal være i Trøndelag dette skoleåret. Be for NMSU
sitt arbeid blant barn og unge på leir, i klubber, kor
og i menigheter. Gud hør vår bønn!

REGIONSTYRET
Leder: Birger Foseide 99518155/
birgerfoseide@gmail.com
KNAUSEN LYSSTØPERI
Melhusvegen 177, 7224 Melhus
v/ Rolf Stranden: 98078622
MJUKLIA UNGDOMSSENTER
OG GJESTEGÅRD
Mjukliveien 15, 7391 Rennebu
mjulia@gmail.com
Kari Hyttebakk Øye (daglig leder)
72 42 82 30
NMS GJENBRUK:
Oppdal: Jostein Landrø 90162225
Trondheim: Jon Halgunset 99592315
Levanger: 404 45 412
Namsos: 404 45 419
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ÅKERFALLSTEMNE I SOL
Søndag 4.august var ca. 40 personar
samla til misjonsstemne på Åkerfallet, ein
fjellgard på Meisingset i Tingvoll. Anders
Røttingsnes kunne fortelje at det var 75 år
sidan det første stemnet vart halde, då som
eit resultat av vekkelsane på bedehuset
nede i bygda. Det var ikkje veg til garden,
så musikklags-gitarane måtte berast den
lange vegen opp.
Dei siste åra har stemnet vore eit samarbeid
med kyrkja, og denne gongen var det Arne
Bø frå Øre som var prest. Audun Osen sat i
låvedøra og spela el-orgel, og det var god
song på bakken utanfor.

Ca. 40 personar samla til misjonsstemne på
Åkerfallet, ein fjellgard på Meisingset i Tingvoll

Misjons-innslaget var ved Marit og Ole
Syltebø. Dei viste til at misjonsoppdraget
er like aktuelt, men at arbeidsmåtane og
oppgåvene kan vere endra. Så tok dei oss
med til Etiopia, og dei fortalde til inspirasjon
bl.a. frå arbeidet i Blånildalen, der dotter
deira, Mirjam, har vore misjonær, og om
dei gleder og utfordringar som er i misjons
arbeidet i Etiopia i dag.
Så var det kyrkjekaffe etter prinsippet «Ta med
mat og kopp», men det var også mat på lur på
låven for dei som ikkje hadde med niste.
Anders og Lisbet Røttingsnes fortener å bli
framheva når ein skriv om Åkerfallstemnet.

Lisbet og Anders Røttingsnes- trufaste i arbeidet
for NMS i heile sine vaksne liv

Anders leda det som 22-åring i 1957, og
minnest at då var han nervøs. I alle år har
han stått i spissen, og utan han ville det
ha stoppa opp for lenge sidan! Lisbet har
trufast stått ved sida, og matfata ho har
stelt til, er det umuleg å telje.
Dei to har vore trufaste i arbeidet for
NMS i heile sine vaksne liv, i heimar og på
Meisingset bedehus. Dei har organisert,
leda, heldt andakt og gjeve mat og husrom
til misjonærar og predikantar. Anders har og
hatt tillitsverv i område og krets/region.
Dei fortener ein stor takk! Må Gud velsigne
dei rikt!

Marit og Ole Syltebø hadde misjonsinfo
4

REGIONBLAD 3 - 2019

Tekst og foto: Liv Anne Innerdal

Pilegrimsvandring til Dovre
Sommeren 2018 arrangerte NMS Region Møre
pilegrimsvandring langs den nyåpna Olavs
leia som starter i Sylte i Valldal.Ei gruppe på
13 vandra fra Valldal over fjellet til Bjorli slik
Olav den Hellige gjorde vinteren 1028 -29.
Flere i gruppa hadde veldig lyst til å fortsette
vandringa og det ble derfor NMS vandring
også denne sommeren. Vi var 16 som var
med på turen fra Bjorli til Fokstugu på Dovre.
Vi starta med deilig lunsj på Bjorliheimen
og fra merkesteinen ved Einbu starta vi
vandringa onsdag 7. august. Første etappe
var på vel 12 km til Aaheim camping der vi
overnatta. Vi fikk besøke ei kirke hver dag
og første dagen var det Lesjaskog kirke vi
passerte. Der overraska kirketjeneren oss
med deilig kald saft og nysteikte boller
med kors. Det smakte godt, vi var både
tørste og litt sultne og fikk ei fin stund med
middagsbønn i kirka.
Den andre vandringsdagen var etappen lang,
over 25 km og en del av vandringa gikk langt fra
bebyggelsen. Også denne dagen fikk vi positiv
overraskelse da vi passerte hytta til tidligere
prest i Spjelkavik, Torvald Grønli. Han og kona
serverte nysteikte vafler og kaffe til heile gruppa.
Denne dagen var det Lesjaverk kirke som ble
andaktsplassen vår. Etter endt vandring ved
Lokverna, ble vi henta med minibuss og kjørt
til Lesja der vi overnatta på Lesja Gjestgiveri.
Den tredje vandringsdagen fikk vi nydelig
vær, de to foregående dagene hadde
vi fått noen regnbyger, men ellers greit
vandringsvær. Vi ble kjørt tilbake der vi slutta
gårsdagens vandring og vandra mesteparten
av denne dagen langs bredden av Gud
brandsdalslågen. Etter Lesja sentrum vandra
vi et godt stykke oppe i lia og hadde utsikt
over Gudbrandsdalen og Reinheimen.

Lunsj på en av bruene over Gudbrandsdalslogen

Kirketjeneren overraska På vandring oppover lia.
oss med deilig saft og
Framme: Reidun Vigestad
nysteikte boller med kors. Berge og Jarle Sande

Etter middag hadde vi samling i den utrolig
flotte Lesja kirke.
Siste vandringsdag var det meldt regn hele
dagen. Vi starta i regn, men det ga seg
etter hvert så ingen ble våte, vi var godt
kledd. Vi fikk låst opp Dombås kirke til
middagsbønn og etter en god middag på
Frichs kafeteria kunne vi fortsette den siste
mila opp til Dovre. Fokstugu er et veldig
spesielt overnattingssted der de har tatt
imot pilegrimer og ferdafolk siden 1120.
Biskopen til Nidaros, hadde ansvar i det lille
Guds Huset der mens vi var der både lørdag
kveld og søndags morgen. Vi var den første
organiserte gruppa som har vandra denne
Olavsleia etter den ble åpna.
Tekst og foto: Reidun Vigestad Berge
REGIONBLAD 3 - 2019

5

MISJON I HAGEN
Nok en gang fikk alle de som tok turen til
Miha oppleve en dag full av aktiviteter,
Guds ord, sang og godt fellesskap.
Å få være med på Miha er en sann glede. En
ting er å få komme til en vakker hage, og fin
gård, men det er stemningen rundt det hele
som gjør mest inntrykk. For man skjønner med
en gang at de på Høgaunet gård ønsker alle
velkomne med åpne armer og varmt hjerte.
I løpet av cirka fem timer hadde over fire
hundre personer vært innom. De hadde
kjøpt mat, planter, lodd og mye mer. Til
sammen kom det inn kr 105 973,-. Disse
pengene fordeles på to NMS prosjekt, og i
år var det første prosjektet Mødrehjemmet
i Bangkok som hjelper for unge mødre uten
støtte eller hjelp hjemmefra. Det andre
prosjektet som fikk hjelp var kampen mot
barnebruder i Etiopia.
Dagen var ikke bare fylt av kjøp og salg, men
også møter og konsert. I god misjonsånd
møttes vi også rundt Guds ord. De yngste
fikk være med på pop-up-leir i regi av NMSU.

MJUKLIANYTT
Sommeren har vært ei spennende tid.
Hotell Mjuklia har knapt hatt ei natt uten
gjester. Maks antall var ca 40 ei natt. For
det meste var det 3 – 10 fornøyde gjester.
Dette betyr at vi satser videre neste år.
Vi som har vært sommerverter, har møtt
trivelige mennesker fra mange kanter
av Europa. Barnefamiliene var spesielt
begeistret for uteområdet og dyra, mange
nøt stillheten og freden. De var gjerne
overrasket over å finne dette vakre stedet her.
Kari sier det er så bra at vertskapsarbeidet
kan gjøres av frivillige! De tar seg mer tid
og kan gi gjestene mer oppmerksomhet
enn andre kanskje ville hatt mulighet til.
Mjuklia har høstet mye god omtale på nettet i
sommer. Noe som fungerer bra som markeds
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Dette skiltet sier noe om
alt man kunne gjøre denne
dagen.

Jann Karlsen som
konferansier.

De så ut til å kose seg sammen med Maki
og mange morsomme aktiviteter. Bildet på
fremsiden av dette bladet er fra Miha. Arne
Audun Jellestad kom fra Bergen for å hjelpe
til. Hans oppgave var bake og steke pizza.
Han hadde som mål å nå 100 stk., og endte
opp med 106 stykker i løpet av to timer.
Tekst og foto: Lise Marit Hansen

føring. En artig og spennende jobb har det
vært for oss frivillige! Nå håper vi å få med flere
sommerverter neste år! Gjerne 3 – 4 sammen.
Det er fri kost og losji, fritid midt på dagen.
Sivert Løvseths trofaste innsats har ført til ny
gapahuk på haugen ovenfor gårdsplassen.
Fin rasteplass! Nye lenestoler er kommet på
rommene i internatet. Uteplassene kan gjerne
utbedres, vi bør ha flere benker rundt omkring,
benker som tåler fine strømper. Vi håper
foreldre og besteforeldre leser leirprogrammet
og bidrar til at barna/ ungdommene kommer
seg på LEIR! Det er viktig at ungene kan
oppleve andre som tror, og ser hva dette kan
bety i en verden i sterk endring.
Har du bilder fra Mjuklias nyere eller eldre
historie?? Kom igjen med dem! Beskriv hva
og hvem. Hjelp oss å få til jubileumsbok! Ta
kontakt med Jostein eller Anne Lise
Hilsen oss på Mjuklia v/ALL

MISJON SOM FORVANDLER!
Under årets Olavsfest var NMS godt
synlig. Vi hadde eget arrangement
i Sommerveita, hadde stand, og
deltok på seminar og det gassiske
militærkoret LOVA var å høre ved flere
anledninger.
Årets hovedtema for Olavsfest var «For
vandling». For arrangementet i Sommer
veita ble da tema «Misjons som forvandler».
Nesten åtti stykker var samlet, og leder
for giveroppfølging Else Storaas Vatne
ledet det hele. Fra vår egen region var det
tidligere misjonær Bjørg Sand som holdt
andakt om dagens tema, og om tilgivelse.
Tilgivelse er forvandling, og vi må huske at
det Gud har tilgitt, det er glemt.
Deretter fikk rådgiver/misjonær Marit Breen
ordet, og hun fortalte fra sterke historier
fra Etiopia. Gjennom de prosjektene NMS
er med på å støtte, opplever kvinner en
forvandling. En forvandling som gjør de
sterkere. Marit Breen oppfordret oss alle til
å tenke over følgende: er vi en forvandler?
Forvandlinger skjer ikke alltid så raskt, men
logoen til prosjektet er også ett eksempel
på forvandling. Ikke sikkert alle ved første
øyekast ser hva som gjør den unik? Men,
se en gang til, og legg merke til fargene på
klærne til de to. De viser til likestilling!
Det er gjennom historier lik de vi hørte denne

Marit Breen engasjerte
med sitt innlegg.

Generalsekretær
Jefferey Huseby forteller
om fremtiden til NMS.

dagen, at vi ser at NMS fortsatt er med på å
gjøre en forskjell i menneskers liv. Vi er med
på å bygge opp mennesker, og være en viktig
kilde til å bygge menneskeverd. Gjennom å
vise at alle er like mye verdt, og blir tatt på
alvor, kan vi også vise til Guds kjærlighet.
Generalsekretær Jeffrey Huseby snakket
om organisasjonens nye misjonsdokument,
og om fremtiden til NMS. Midt i alt dette
dukket LOVA opp, og vi fikk føle på hvordan
musikk forvandler. Her var det livsglede fra
ende til annen. Han som kom for å levere
lunsjmaten, kommenterte: koret høres jo
helt ut på gata, og alle stopper opp for å
høre hvor musikken kommer fra!
Militærkoret LOVA gjorde seg bemerket
flere ganger under Olavsfest, og overalt
hvor de dukket opp, skapte de glede og
engasjement. LOVA mener at forvandling
er å komme hjem, og sammen med norske
SKRUK beviste de dette under konserten
de hadde i Vår Frue kirke. Konserten fikk
topp anmeldelse i Adressa, og gjorde sterkt
inntrykk på de som var tilstede.
Mange var også innom NMS sin stand i
løpet av disse dagene. De svarte på quiz,
fikk med seg materiell og en god prat med
engasjerte misjonsvenner.

LOVA fikk alle til å kjenne på forvandling gjennom sang.

Tekst og foto: Lise Marit Hansen
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MISJONSGLEDE
Eit av frynsegoda eg opplever i NMS
er å få kome heim til folk og nyte
godt av deira gjestfriheit. På veg til
områdestemne på Nordmøre opplevde
eg nærkontakt med genuin misjons
glede.
Torvikbukt på Nordmøre er kjent for Høgtun
folkehøgskule og Gjøco malingsprodukter.
Litt høgre oppe i lia ligg eit stort og triveleg
hus. Der bur Kari og Gunnar Sødal. Ein
vårkveld fekk eg kost og losji og gode
samtalar i heimen deira.
Kari og Gunnar Sødal med englar han har laga i tre

Kari har arva eit sterkt misjonsengasjement
frå mor si som tok henne med på foreining
heilt frå ho var lita. Då ho og Gunnar flytta til
Torvikbukt i 1979 var det heilt naturleg å bli
med i NMS si forening der. Den vart forøvrig
skipa i 1847, berre 5 år etter NMS. Dei
siste 30 åra har Kari vore leiar i foreininga.
Ho har sett verdien av å kombinere
relasjonsbygging med meiningsfullt arbeid,
og å halde seg oppdatert om arbeid
lengre ute i verda. Denne foreininga har
høgtlesing frå
misjonsbøker
som fast
innslag. Dei
har lest mange
bøker opp
gjennom åra.
Rolf Ekenes
sine bøker har
dei likt svært
godt, og i
seinare tid har
dei også lest
boka til Anne
Lise Matre
«Og ordet ble
Gunnar lager også små,
Fulani».
nydelege treskjeringsfigurar
som krev møysommeleg og
nøyaktig arbeid.
8
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I foreininga får dei oppleve fine bidrag
frå svært ulike damer, kvar med sine
tilnærmingar. Nokre har hatt dette som
si einaste kontakt med kristne miljø, og
slik opplevast foreiningsarbeidet som ein
misjon i seg sjølv.
Som ung pensjonist vil Kari gjerne vere til
støtte for andre foreiningar. Ho vitjar gjerne
foreiningar i området når ho vert invitert.
Gunnar er ein allsidig mann med
yrkesbakgrunn som postmann og organist.
I tillegg er han glad i trearbeid. Det aktuelle
prosjektet då eg var der, var å lage englar
i tre for sal på årets Miha ( Misjon i hagen)
i Trøndelag. Englane skulle malast for å
tåle ver og vind. I ettertid har eg fått vite at
mange figurar vart seId, og har truleg funne
sin plass på ein vegg eller i ein hage.
Besøket i Torvikbukt fekk meg til reflektere
over at å bruke evner, krefter, kunnskap, tid
og engasjement relatert til misjon kan vere
ei kjelde av ekte glede.
Hege Steinsland

HAND I HAND:

Misjon og mosjon for
MadagsKarane i Sykkylven

Det etter kvart velbrukte
– men ikkje oppbrukte –
uttrykket «Misjon og mosjon»
høver veldig bra for denne
mannsgruppa som vart
starta opp av Ivar Vestre og
Olav Steinsvik i 2005.
På den tida jobba Arild Bakke
med eit båt-misjonsprosjekt
på Madagaskar, og Madagas
Karane såg på seg sjølve som
ein del av støtteapparatet til
prosjektet.
Sidan har båten gått på
land etter sluttførd teneste
på havet, og dei innsamla
midlane som dryp inn i Ivar
sin baklomme annakvar
tysdag går til anna prosjekt i
NMS.

Gjengen samla rundt bålpanna på tur til Trollhaugane i april.
Bak f.v.: Ivar Vestre, Hallvard Baade, Normann Fauske, Gjerulv
Hørte. Framme f.v.: Svein Kolstø og Tor Mørkeseth.
Foto: Olav Steinsvik

Karane har blitt nesten tjue år eldre
sidan starten, men framleis held dei
koken. Nokre har gått bort, og nokre
har kome til, så talet ligg framleis
rundt pluss-minus sju.

Sesongen tek til i august-september,
og varer gjerne ut april. Opplegget
støttar samling ved Sykkylven kyrkje
klokka 19. Så følgjer ein tur til fots på
60-90 minutt, med 60-90 minutt deling
og samtale i kapellet i kyrkja til slutt.
Oftast er alle heime før klokka har blitt
22: Klokare, og kveikte til ny innsats for
misjonen.
Olav Pileberg

Ein tidlegare tur gjekk opp frå Hundeidvik til
Hovdeåsen, med storfelt utsyn i alle retningar.
F.v.: Olav Steinsvik, Normann Fauske, Hallvard Baade,
Arne Stavseth, Olav Pileberg og Amund Aurdal.
REGIONBLAD 3 - 2019
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Ansiktsløft i Sommerveita
Mange kjenner lokalene i Sommerveita, og
ikke minst møtelokalene i 4. etg. For tiden
jobbes det med å fornye lokalene, og det vil
komme mange til gode.
Det er ikke til å legge skjul på at lokalene
bærer preg av at det er en stund siden siste

oppgradering. Nå har Sommerveita fått
eget «husstyre», og de har sammen med
driftsleder Ola, satt opp en liste over hva
som må gjøres av vedlikehold, hvilket utstyr
som må byttes ut osv. Før sommeren startet
jobben, og både verktøy og maleutstyr fikk
svingt seg under noen dugnadsdager.
På kjøkkenet vil det skje fornyelse, og
det har allerede kommet på plass ny
oppbevaringsløsning. I løpet av høsten
kommer nytt lydanlegg på plass, og ny
projektor er allerede på plass. Håpet er
også at det ordner seg med nytt lerret til å
vise bilder og tekst på. Dette vil nok glede
alle som har syntes at lyden har skurret, og
bilder på veggen har vært vanskelige å se.
Under dugnaden på forsommeren tok jeg
turen opp for å få ett innblikk i alt som skjer.

Dugnadsarbeid med
ett smil!

Regionleder Birger i full
sving.

Tekst og foto: Lise Marit Hansen

Introduction Letter to Internship place
Hei! I am Natália, but you can call me Nati! I am
21 years old and I am Brazilian. I am an only
child, I was born in a Christian family. Since
child, I’m part of the Lutheran Church, where
I was a raised with a lot of friends, always
very close to my family, and I started my
relationship with God.
I am a Theology’s bachelor, I am found of
mission and systematic theology. I worked
in some churches, mainly with youngers,
teenagers, children and camps. The
organization that sent me is Movimento
Encontrão, I was involved with differents
things in this organization, as Youth Camp,
College, Mentoring project and Mission
trips. I am grateful because the exchange is
a new opportunity to be more involved with
Movimento Encontrão.
Along these years I’ve learned more about
myself, I could understand more about my
relationship with God, with others and with
His creation. I could expand my notion about
church and Christian lifestyle. Similarly, I could
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understand more about God’s mission,
and perceive areas in which He called me
to serve Him. And I expect that in this
exchange I can continue my trajectory with
God, discovering more about me, Christian
Life and different ways to live faith.
I am looking forward to live in another cul
ture and to learn Norwegian. During my
internship, I hope to contribute with what
ever is needed, giving a smile or washing
something, to talk with someone or to
preach in a group.
If I had to define myself, I would define as
a young woman, always funny but with
a strong personality. At the same time
anxious and dreamer. With a fearful heart
to God, and the desire to
do His will.
Tussen Takk, Natália.
Hald-student
Natalia Lemmertz.

Misjonsforeninger møtes
Det å møte andre mennesker er alltid
spennende. Det gjelder om det er gamle
kjente, eller nye bekjentskaper. Misjons
foreningene i Steinkjer og Namsos har de
to siste årene hatt felles sommertreff. Her
kommer noen glimt fra årets samling.
I år var det namdalingene som tok turen til
Steinkjer. Oppmøte var Steinkjer kirke, og
vi startet lunsj og god prat rundt bordene.
Det ble andakt ved prost i Stiklestad Gustav
Danielsen, sang og musikk. Reidar Moen
trakterte orgelet.
Når man er i Steinkjer, står jo Jakob Weide
mann sentralt, og både i kirka, og i Steinkjer
rådhus, fikk vi orientering og omvising i
Steinkjer kirke ved tidligere kultursjef Knut
Jørgen Nonstad. Regionkontakt Lise Marit
Hansen orienterte om nytt fra NMS, både
sentralt og lokalt. En tur til Egge ble det også.

Vi besøkte gravstedet til Fredrikke Marie
Quam, og fikk inn i Egge kirke.
Dagen ble avsluttet med felles middag på
restaurant. Mange tanker rundt NMS sitt
arbeid ble delt, og gode tips til hva fore
ningene kan gjøre lokalt. Stemningen var god,
og slike felles treff vil nok bli en tradisjon.
Kanskje en idé til andre foreninger i regionen?

Per Steinar Mikkelsen
forteller om Egge kirke.

Misjonsvenner på
omvisning i Weidemannkatedralen.

Hald-student Petra Beatrice Lickfeld
My name is Petra Beatrice Lickfeld, I was
born on September 23th 1998. I come from
Blumenau, Santa Catarina, Brazil, where
I live with my parents Wieland and Anke
and my brother Daniel.
I went to primary and secondary school in
my hometown, where I also go to college.
In 2016 I went for a one-year theology
course in São Bento do Sul, Santa Catarina,
where I could learn more about sharing my
faith, the Bible, dealing with people and
spreading Jesus love. In 2017 I went back to
Blumenau to start college, in which I study
social work because I love working with
people!
I know God as my savior and the Lord of
my life since I was very young, because I
was born in a christian home, where I had
the opportunity to know the Gospel since I
was a little kid. Because of that I was always
involved in the ministries of my community

such as Sunday service, leadership team
of the teenage group and preaching to the
youth group. I really like working with kids,
teenagers and youths.
I hope to contribute by doing my best to do
everything that is needed from me and by
being useful to God’s work in Trondheim.
I expect to have a personal and spiritual
growth and I am looking forward to live so
deeply in another culture, to see how the
church works and how can I help with my
experience from Brazil.

Hald-student Petra
Beatrice Lickfeld.
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FAMILIELEIR MED
MJUKLIDAGEN:
Selv om vinterdekkene ble byttet ut med sommerdekk,
var familieleir-helga snøen igjen begynte å dale ned
over Mjuklia. Det var en helg der Mjuklia ble fylt opp
med barn, ungdommer, foreldre og besteforeldre.
En helg der alle generasjoner var representert, og var
duket for en helg med familiekvalitetstid og Guds ord.
Dette var en helg der familiene sammen kunne løse
oppgaver i en sporsti, kjøre zipline sammen og ikke
minst høre Guds ord.
Det var også en helg der det var flere «grupper» med frivillige ledere som var samlet. Vi hadde rutinerte NMSU-ledere,
elever fra Gå Ut Senteret og elever fra Hald Internasjonale
Senter. Det var en gjeng med ulike erfaringer, talenter og ikke
minst gaver som de ønsket å bruke sin fritid på å dele med
deltagere og andre ledere. Gå Ut Senteret– elevene hadde
ansvar for formidling. De hadde ansvar for alt av bibeltimer til
ord for dagen. Hald-elevene besto av ei jente som hadde sin
utveksling på Madagaskar, og to gutter som kom fra Madagaskar og hadde bodd et halvt år i Norge for sin utveksling.
De hadde i ansvar for å dele om misjon. Den besto av dans
fra Madagaskar, informasjon om landet og ikke minst at Maki
(NMSU sin maskot fra Madagaskar) kom på besøk.
Og sist men ikke minst, det var en helg der vi prøvde oss på
noe nytt. Vi kombinerte to familiedager på Mjuklia, familieleir og Mjuklidagen sammen. I år hadde familieleiren sin
avslutningssamling i kirka på Berkåk, for så å komme tilbake
til Mjuklia der det var duket for en storfest. Flere folk hadde
samlet seg på Mjuklia for en familiedag, og familieleiren fikk
være med på festen. Takk for en flott helg, og håper vi ser
dere til neste familieleir!

Tekst og foto: Emil Buxrud

Her stables det i høyden.
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Man møter mange forskjellige
når man er på leir.

Samling i Strinda kirke.

BARNAS
MISJONSDAG
I STRINDA
26. mai var NMSU
Trøndelag tilstede på
barnas misjons dag
i Strinda kirke.
Her fikk vi være med å
gi litt informasjon om
Etiopia, som er Strinda
sitt misjonsland. I denne
gudstjenesten ble stikkordene å dele.Å dele tro,
tid, ting og talent. Vi har
mye å lære av hverandre, på tross av kultur,
språk og landegrenser.
Vi har også mye vi kan
dele med hverandre. Vi
kan dele tro, tid, ting og
talent.

Bli
Blimed
medpå
påleir!
leir!

Leirlederkurs
Leirlederkurs

6.-8.
6.-8.
september
september
- Mjuklia
- Mjuklia
8.8.
klasse
klasse
ogog
oppover
oppover

Høstleir
Høstleir

Ungdomsleir
Ungdomsleir

25.-27.
25.-27.
oktober
oktober
- Hallarheim
- Hallarheim
8.8.
klasse
klasse
- 3.
- 3.
vgs.
vgs.

Adventsleir
Adventsleir

1.-3.
1.-3.
november
november
- Mjuklia
- Mjuklia

29.nov.-1.des.
29.nov.-1.des.
- Mjuklia
- Mjuklia

2.-5.
2.-5.
klasse
klasse

For
For
hele
hele
familien!
familien!

Nyttårsleir
Nyttårsleir

28.des.-1.jan.
28.des.-1.jan.
- Mesnali
- Mesnali
Ved
Ved
Lillehammer
Lillehammer

8.8.
klasse
klasse
- 3.
- 3.
vgs.
vgs.

nmsu.no
nmsu.no

Bli
Bli
med
med
og
og
del
del
tro,
tro,
tid,
tid,
ting
ting
og
og
talent
talent
med
med
oss
oss
på
på
leir!
leir!
Påmelding
Påmelding
og
og
mer
mer
info
info
om
om
alle
alle
leirene
leirene
finner
finner
du
du
på
på
nmsu.no
nmsu.no

Vi vil samarbeide mer med menigheter og frivillige om leir fremover.

Åpnet hjemmet for leir
Cecilie og Arne Drøpping, som er engasjerte i NMS, åpnet hjemmet sitt
deltakere og 8 ledere. Det ble misjonstivoli på stua med innsamling til
deltakere fikk leke seg med geita som løp rundt på området, og ett av
traktortur ned til fjorden med grilling og bading.

Pågangsmot og problemløsing gir nye muligheter og et potensial for å
leirtilbudet i NMSU, som flere etterspør. Lokallaget Bolsøya barnegospe
planleggingen. Da siste helga i mai nærmet seg og det var for få deltak
kom ideen fra noen av lederne om å flytte leiren til gården Drøpping p

Vi tenker vi kan ha leiren på Drøpping…

Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for menigh
barn og unge skal få et lokalt og globalt misjonsengasjeme
«Unge disipler i hele verden». Les mer om oss og våre aktiviteter

Lik også gjerne vår Facebookside, NMS U Regionnavn!

Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for menigheter som ønsker at
barn og unge skal få et lokalt og globalt misjonsengasjement. Visjonen vår er
«Unge disipler i hele verden». Les mer om oss og våre aktiviteter på www.nmsu.no.
Lik også gjerne vår Facebookside, NMS U Regionnavn!

Vi vil engasjere barn og unge til å dele tro, tid, ting og talent!

Vi tenker vi kan ha leiren på Drøpping…

Feriedager med
mening
Tekst og bilder: Erika Lynn Solli

100 personer skapte gode minner og god
stemning på Camp Kjeldsund i august.

Gøy i vann
Vi ble minnet på det vi har å takke Gud
for: Blant annet holdt regnet igjen nok til
at mange ungdommer og familier fikk
være ute på det vindstille vannet med
Pågangsmot og problemløsing gir nye muligheter og et potensial for å opprettholde
SUP og kano både fredag og lørdag.
leirtilbudet i NMSU, som flere etterspør. Lokallaget Bolsøya barnegospel og NMSU begynte
planleggingen. Da siste helga i mai nærmet seg og det var for få deltakere til å gjennomføre,
Familien Tjemsland delte at misjon er en
kom ideen fra noen av lederne om å flytte leiren til gården Drøpping på Nord-Møre.
bevegelse i flere retninger: To unge
voksne fra Estland, som har vært med på
Åpnet hjemmet for leir
TMF som ungdommer, kom til England
Cecilie og Arne Drøpping, som er engasjerte i NMS, åpnet hjemmet sitt for en natt for 16
for å oppdage at unge får et forhold til
deltakere og 8 ledere. Det ble misjonstivoli på stua med innsamling til barnas kirke i Thailand,
Jesus og til det kristne felleskapet når
deltakere fikk leke seg med geita som løp rundt på området, og ett av høydepunktene var
man møter ungdommer der de er – på de
traktortur ned til fjorden med grilling og bading.
fysiske stedene de er og ved å møte de
reelle behovene de har. NMS støtter dette
Vi vil samarbeide mer med menigheter og frivillige om leir fremover.
arbeidet med ungdomsnettverkskirker
og sender også ettåringer gjennom programmet Ucrew.
Landskamp i fotball
Ekstra gøy er det med arrangementer når
mange er med og bidrar! På lørdagen ble
det fotballkamp mellom England og
når foreldre
stilte opp som lagkap5.-7. klasse leirBrasil,
- 4.-6.
oktober
teiner. På kvelden kom Marianne Tjervåg
2.-4. klasse leirog- Sølvi
9.-11.
oktober
Bjerkvik
og delte talentene sine
med de voksne som fikk lytte til fin sang
Pris: 950 kr/ 800kr for leirsklubb
medlemmer
og pianospill.
Og når strømmen streika
i noen timer valgte foreldre å ta på seg
Påmelding: www.nmsu.no/kalender
et ekstra ansvar så barna deres skulle få
prøve waterwalker neste dag på misjonstivoliet.

NMSU leirer i høstferien på Kjeldsund:
•
•

Takk og velkommen igjen til Kjeldsund!
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NMSU leirer i høstferien på Kjeldsund:
Kjeldsund:

NMSU

• 5.-7. klasse leir - 4.-6. oktober
• • 5.-7.
5.-7.klasse
klasseleir
leir- -4.-6.
4.-6.oktober
oktober
•
5.-7.
klasse
leir
4.-6.
oktober
2.-4.
klasse
leir
9.-11.
leirer
iklasse
høstferien
påoktober
Kjeldsund:
• • 2.-4.
2.-4.
klasseleir
leir- -9.-11.
9.-11.
oktober
• Pris:
2.-4.
klasse
leir
9.-11.
oktober
950 kr/ 800kr for leirsklubb medlemmer
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-leirsklubb
4.-6.medlemmer
oktober
Pris: klasse
950 kr/ 800kr
for leirsklubb
medlemmer
Påmelding: www.nmsu.no/kalender
Påmelding:
Påmelding:
www.nmsu.no/kalender
www.nmsu.no/kalender
• 2.-4. klasse
leir
- 9.-11. oktober
Påmelding: www.nmsu.no/kalender

Pris: 950 kr/ 800kr for leirsklubb medlemmer
Påmelding: www.nmsu.no/kalender

HVA SKJER
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REGION MØRE

Misjonssamling på Hareid
Tysdag kveld var det samling for NMS
foreiningane frå alle krinsane i Hareid.
Samtidig var det ei lita 50- årsmarkering
for Grimstad misjonsforening. Det var
Elfrid Grimstad som i 1969 samla nokre
unge damer i grannelaget og starta
misjonsforeininga. I dag er dei 6 damer
som samlast til foreiningsmøter kvar 14.
dag.
Trufaste damer som og er med på å skipe
til basar og andre møter. Oppdraget frå
Jesus gjeld også i dag. Gå ut og gjer alle
til læresveinar.
Vi har tru for at det nyttar å samlast
om ordet og fellesskapet rundt
misjonsarbeidet er med å berike oss.
Med i programmet denne kvelden var og
Ranveig Kaldhol- kveldens talar, Anvor
Sukka på fiolin, Ida Teige på piano og
Eileen Hareide Brandal som song.

Inspirasjonssamling for Nordre/
Austre Sunnmøre
17. september kl. 19:00 i kyrkjekjellaren
i Spjelkavik
Tema: «Use your talents/bruk talenta
dine» v/ Kari Godø Sæther og Leif Sæther
Allsong
Nytt frå NMS
Misjonsgåve til SAT- 7
Kveldsmat
Keltisk kveldsbøn
Velkomen!
Arr.: Områdeutvalet NMS

MISJONSTREFF I KRISTIANSUND
Velkommen til misjonstreff på
bedehuset i Langveien 19 kl. 11:30
Tirsdag 1. okt.: Hege Steinsland - Estland
Tirsdag 22. okt.: Bjørn Hovde – Korleis
misjonen endra verda
Tirsdag 12. nov.: Harald Nymo Pilegrimsveien
Tysdag 3. des.: Svein Olav Volden - Etiopia
Arr.: NMS/ Kristiansund Indremisjon

PENSJONISTTREFF PÅ KJELDSUND

Grimstad misjonsforeining 50 år 2019. F.v. Brit
Grimstad, Randi Grimstad, Arnhild Grimstad,
Karin Grimstad, Astrid Grimstad og Consuelo
Grimstad

15. oktober
12. november
10. desember: Julemiddag
Middag, dessert, kaffi, andakt
Pris kr. 210,Tidspunkt: alle dagar kl. 12:30
Velkommen!

Misjonshelg i Molde

Lørdag 9. nov. - søndag 10. nov. i Røbekk kirkesenter
Laurdag: Familiemøte, julesalg, misjonsfest
Søndag: Gudsteneste
Velkomen!
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REGION MØRE

Torsdag 12. sept. kl. 18:00

Samlingsfest

Molde/Røbekk kirkesenter

Lørdag 14. sept.

Foreningsjubileum

Ørsta

Søndag 15. sept.kl. 19:00

Misjonsfest

Solemdal bedehus

Tirsdag 17. sept. kl. 19:00

Inspirasjonstreff

Spjelkavik kirkekjeller

Fredag 27. sept. kl. 19:30

Misjonsfest

Sylteosen bedehus

Tirsdag 1. okt. kl. 11:30

Misjonstreff

Kristiansund bedehus

Torsdag 3. okt. kl. 18:00

Basar

Ålvundeid bedehus

Torsdag 10. okt. kl. 19:00

Misjonskveld

Vestheim/Vestnes

Lørdag 12. okt. kl. 13:00

Misjonslørdag

Bruhagen bedehus/ Averøya

Tirsdag 15. okt. kl. 12:30

Pensjonisttreff

Kjeldsund

Fredag 18. okt. kl. 19:00

Estlandskveld

Brattvåg kyrkje

Tysdag 22. okt. kl. 11:30

Misjonstreff

Kristiansund bedehus

Fredag 25. okt. kl. 18:00

Basar

Bigset bedehus

Fredag 25. okt. kl. 19:00

Misjonskveld

Ikornnes kyrkje

Lørdag 2. nov. kl. 10:30-14:30

Julemesse

Austefjorden

Lørdag 2. nov. kl. 11:00-16:00

Julemesse

Kjeldsund

Lørdag 9. nov. kl. 18:00

Basar

Remøy

Lørdag 9. nov. kl. 11:00-16:00

Misjonsmesse

Ørsta kulturhus

Lør-søn 9.-10. nov.

Misjonshelg

Røbekk kirkesenter

Søndag 10. nov. kl. 11:00

Barnas Misjonsdag Ørsta

Uke 46 11.-17. nov.

Misjonsbasar

Harøy bedehus

Søndag 17. nov.

Thailandkveld

Ørsta kyrkje

Tirsdag 12. nov. kl. 12:30

Pensjonisttreff

Kjeldsund

Lørdag 16. nov. kl. 16:00

Basar

Hareid bedehus

Søndag 17. nov. kl. 11:00

Barnas misjonsdag Hareid kyrkje

Torsdag 21. nov. kl. 19:00

Misjonskveld

Vestheim/ Vestnes

Søndag 1. des. kl. 9:30

Adventsfrokost

Solemdal bedehus

Tirsdag 3. des. kl. 11:30

Misjonstreff

Kristiansund bedehus

Tirsdag 10. des. kl. 12:30

Pensjonisttreff

Kjeldsund
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REGION TRØNDELAG

Det skjer mye rundt om i regionen, og her er informasjon om noe av alt det
varierte tilbudet vi har fremover.
MISJONSFESTER I SOMMERVEITA
Det blir flere misjonsfester før jul. Alle starter kl. 18.00.
29. september: Tale ved Martin Eikeland, kommunikasjonsleder NMS
01. desember: Tale og Mali-informasjon ved Stina M. Aa. Neergård
NMS CONNECT TRONDHEIM
For å ynskje dei to Hald-studentane velkomne kjem vi til å ha ei samling i
lokallaget 8. oktober med Brasil som tema. Elles samlast lokallaget fyrste
tirsdag i månaden, i lokala til NMS i Trondheim i Sommerveita 4. Følg med
på Facebook for meir informasjon.
JULESALG FOR INNHERRED
Lørdag 30 november. Misjonshuset på Verdal
Program
10.00		 Åpning
10.10 		 Salget starter
12.00 Familiemøte med Steinkjer Soul Children
15.00 Avslutningsmøte Taler Stina Aanderaa Neergård.
		 Sang av Levanger Lovely Ladies
Velkommen til en dag til inspirasjon, fellesskap og hvor vi får være med å
gi til misjon. En dugnadsdag. Her får du kjøpt julebakst, julegaver, lodd og
kaffe. Dette er en familiedag. Ta med barn eller barnebarn til juleverksted og
familiemøte! I høst og fram til julesalget er mange flittige kvinner og menn
i gang: De selger lodd for Innherredslotteriet, strikker, hekler, baker og inne
minst de ber for Julesalget. Vi vil jo så gjerne ha et godt resultat og være
med å: Dele troen på Jesus, Utrydde fattigdom og Bekjempe urettferdighet.
JULEMESSE I NAMSOS
Julemessa blir i Namsos kirkes menighetssal lørdag 09.11. fra kl. 11.30, og til
ca. kl. 15.00. Åpning med bibelord, misjonsinfo og sang. Salg av julekaker, og
mye annet hjemmelaget til jul. Gjenbrukslys fra Knausen lysstøperi. Åresalg.
Kaffe, kaker og pizzasnurrer. Trekning av hovedlotteriet mot slutten.
SAMMEN PÅ SØNDAG
Hitra Misjonshus søndag 27.okt kl 1700, med lokale sangkrefter, andakt,
misjonsnytt, matpause og misjonsgave. Åpent og velkommen til alle!
Adventsfest i Sletta kirke lørdag 30.11 kl 1600. Fellesskap med adventspreg i
sanger, andakt, dikt og andre innslag. Misjonsgave og bordfellesskap.
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Julesalg
Sommerveita
Vi ønsker velkommen til årets julesalg i
Sommerveita. Det blir variert program
begge dager, og mange fine gevinster,
salg av håndarbeid, julebakst og varer fra
misjonsland.
Fredag 15 november:
Kl. 11.00 Velkommen!
Kl. 11.10 Bodene åpner, åresalg m.m.
Kl. 13.00 Lysglimt – nytt fra NMS
Kl. 13.20 Fortsatt åpne boder, åresalg m.m.
Kl. 14.00 Middag. Lapskaus og dessert.
Kl. 15.00 Lysglimt – Jostein Landrø
kåserer om Hans Nilsen Hauge,
og Anne Lise Landrø synger.
Ca: 15.45 Åresalg og åpne boder fram til
kl 18.00.
Kl. 18.00 «Fra Bjørkøya til Carnegie Hall»
med Harald Bjørkøy.
Ca 19.30 Bodene åpne ca en halv time
etter at arrangementet er slutt.
Det settes fram kaffe/te og litt
frukt til de som ønsker det.
Ca 20.00 Trekning av kveldslotteriet.
Lørdag 16. november:
Kl. 11.00 Velkommen!
Kl. 11.10 Bodene åpner, åresalg m.m.
Kl. 12.00 Julesalg for store og små –
Hemne Soul Kids, aktiviteter for
barn, åresalg, matservering m.m.
Kl. 14.00 Melhus pensjonistkor synger.
Kl. 15.00 Trekning av Mjuklialotteri og
hovedlotteri. Avslutning og takk
for julesalget.

Orientering
fra Gjenbruk
Trondheim
Vi i NMS Gjenbruk Trondheim
har holdt på i ca. 7,5 år, så vi
begynner å føle oss rutinert i
bransjen. Det er alle de frivillige
medarbeidere som er drivkraften
i prosjektet vårt, og som gjør
en fenomenal jobb. Og så er
det trivsel på arbeidsplassen
som er nøkkelen til det gode
samarbeidet.
Vi har strevet litt med vanskelig
adkomst til butikken, men vi har
kommet gjennom det så langt.
Vi har bra med vareinngang,
men vi ønsker mere. Men
hvordan går det med salget når
adkomsten har vært så krevende
og vanskelig for kundene? Så
langt ligger vi ca. 150 000,- foran
fjoråret på samme tid, så vi synes
det er kjempebra! Fortsetter vi
trenden skal vi komme godt over
2 mill. i bruttosalg i år.
Jeg får ikke til å berømme
personalet godt nok, men frem
deles holder de koken. Vi er ca.
60 personer som er med oss id
ag, men har du lust til å være
med i denne positive gruppen, så
må du bare si i fra så får vi se!
Nøkkelen til dette eventyret
på ca. 250 kvm er: TRIVSEL OG
GODT SAMARBEID!
Jon Halgunset
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RETURADRESSE:
NMS
Boks 226, sentrum
4001 STAVANGER

GRATIS
DELE TRUA PÅ JESUS
Vårliv er namnet på ei foreining for
Det norske misjonsselskap i Gangåsvassbygda i Orkdal. Ho fyller 90 år i år.
Den kjente misjonæren Eli Aarsheim,f.
Kvakland, hadde eit nært forhold til
denne foreininga. Kvart år arrangerer
Vårliv St.Hans-feiring ved Songosen ved
Gangåsvatnet med god oppslutning frå
Bli kjent
med
folket i grenda og bygda
elles.
interessante personer
I år heldt kateket Olav Pederstad andakt.
Han tok på seg parykk med langt svart
hår og minte oss om døyparen Johannes
som vi eigentleg feirar St. Hans til minne
om. Det står om Johannes at han peika på
Jesus og sa:” Sjå, Guds lam, som ber bort
synda i verda!” (Joh. 1,29)
Å peike på Jesus er vel det same som å
dele trua på Jesus. Og det er dette som er
formulert som ei av NMS sine oppgåver: å
dele trua på Jesus. Vi som har fått denne
Bli utfordret
trua, veit at ho har gitt oss glede. Delt
av tankevekkende kronikker
glede er dobbel glede, heiter det. Derfor
gir det oss glede å vere med i misjonen.
Vi får dele vår glede med andre, og da blir
det fleire glade og enda meir glede!
Det går meir og meir opp for meg at
gleda i Jesus-trua mi er at Jesus” ber bort
synda” og tilgir og gir nye sjansar. Livet
vårt byr på mange utfordringar. Det blir
stilt krav til oss om å yte meir på jobben,
vere betre foreldre og stille opp til frivillige
tenester. Vi skal ta vare på miljøet. Vi skal
hjelpe andre. Vi skalLes
arbeide
for rettferd
spennende
misjonsstoff fra hele verden

ANDAKT

«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

og fred. Vi skal forsake og dele vår rikdom
med dei som har mindre. Vi skal elske
vår neste som oss sjølve. Vi skal utrydde
fattigdom og bekjempe urettferd. Ja, vi
seier ja og amen til alt dette. Men kva så
når vi opplever at vi sviktar. Når vi innser
at vi ikkje maktar å oppfylle alle dei krava
og forventningar
som dei kristne ideala
Gå i dybden
stiller itilvåre
oss?temanummer
Når vi dømmer oss sjølve og
ser at vi ikkje strekker til?
Da lyttar vi til det glade budskapet om
at Jesus ber bort synda i verda! Det er
nåden som gir glede. Glede over å vere
akseptert likevel. Glede over å få nye
sjansar til å gjere godt. Vi veit kva nåden
betyr i vårt eige liv, derfor vil vi dele dette
med andre. Gleda over å bli tilgitt og
takken for å få nye sjansar i livet gir oss
håp for dagen og dagane.

Foseide,
regionleder.
LesBirger
oppskrifter,
andakter,
om
kreativ gjenbruk og mye mer!

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.

