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ÅRSMELDING NMS Region Øst 2019 

 
Hilsen fra landsstyreleder 

Kjære misjonsvenner. Takk at dere er der, takk at dere kommer sammen, takk at dere ber, takk 

at dere gir og takk at dere gjør det mulig slik at NMS får bidra til at Guds rike vokser, at 

mennesker lærer Jesus å kjenne, at urettferdighet bekjempes og fattigdom utryddes.  

Det var sterkt å høre på kirkelederkonferansen i Stavanger i høst der representant for kristne 

som lever under vanskelige kår fordi de er kristne, utfordret oss til å stå sammen med dem. Bare 

det at lokalsamfunnet deres vet at de står i et verdensvidt felleskap, gir dem større trygghet i 

hverdag og i kirke. Representanter fra langt mer fattige land enn vårt, utfordret oss til å bygge 

menneskelige relasjoner, de vil møte oss, de vil ha utsendinger fra oss, de vil ikke bare ha 

økonomisk støtte.  

Det siste er en utfordring i ei tid der vi sender færre misjonærer.  

- For der det er en kristen kirke, der vi kan utdanne lokale ungdommer til kirkelige arbeidere 

med stor kompetanse, er de lokale mer effektive til å nå fram med den kristne tro enn vi som 

bruker år før vi som utlendinger blir akseptert av lokalsamfunnet.  

- Vi har utfordringer med sikkerhet, med barns utdanning og med best mulig forvalting av den 

økonomi vi har tilgjengelig.  

 

Men uansett skal vi drive misjon og vi skal fortsette å samarbeide med våre samarbeidspartnere 

ansikt til ansikt og stå i tjenesten sammen om å fullføre Jesu oppdrag.  

Vi kan glede oss over at vi bidrar til  

- å utdanne flere ungdommer til kirkelig tjeneste i sine lokale kirker enn vi noen gang har gjort.  

- at flere blir opptatt av hvilke talenter de selv har og hva de selv kan skape ut fra det de har 

tilgjengelig av egne ressurser.  

- å stå sammen i den verdensvide kirke med de som lider, med de som ikke har samme 

muligheter som vi har, og ikke minst står vi sammen om å dele troen på Jesus.  

 

Måtte dere kjenne at våre samarbeidspartnere også ber for oss i Norge og for misjonsvennene, at 

vi kan få inspirasjon av hva de gjør slik at vi også i våre menigheter kan nå lenger ut!  

Så gleder jeg meg personlig til å kunne komme mer rundt og møte flere av dere når jeg fra april 

begynner som generalsekretær. Jeg har tro på at NMS fortsatt vil være et viktig redskap i Guds 

rike og for kirken i Norge slik at Jesus kan bety enda mer for enda flere! Misjon gir tro og håp til 

mennesker der de er – for tid og evighet!  

 

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! (1.Tess 5,28) 

Helge S. Gaard Leder Landsstyre til medio februar / Generalsekretær fra april 
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Innledning 

2019 var et år med mange store saker for region Øst, med stikkordene: reorganisering etter 

nedbemanning, salg av lyder Sagens gate 7, arbeidsinstrukser, høringsuttalelse til grunnregler og 

vedtekter samt møtepunkter med flere områdeutvalg bla flere saker. 

Regionstyret (RS) har med glede mottatt tilbakemeldinger fra enkeltpersoner, områdeutvalg og 

ansatte om aktiviteter og samlinger som fortsatt inspirerer og viser bredde i arbeidet, samt de 

mange enkeltpersoner som utgjør NMS. 

Aktiviteten i regionen omfatter mange mennesker og nivåer.  Regionstyrets aktiviteter 

reflekterer kun en brøkdel av disse. RS gjennomførte to møter utenfor Oslo for å få større 

nærhet og forståelse for arbeidet i regionen. Møtene med områdeutvalg og lokale støttespillere 

har vært til glede og inspirasjon. Det har også vært godt å få del i de utfordringer som 

områdeutvalgene står i. RS ønsker å fortsette med å ha noen møter utenfor Oslo, for å bli 

ytterligere kjent med arbeidet i andre deler av regionen. 

RS hadde 8 møter og behandlet 37 saker i 2019.  Tre av møtene var spesielle møter hvor ett 

møte var dedikert eiendomssaken i Oslo og de to andre møtene var utenfor Oslo (Sjusjøen og 

Stenbekk). 

 
Stor region med behov for bedre samarbeid og større samhandling 

Region Øst er, som vi har understreket mange ganger, uvanlig stor. Vi registrerer at flere 

områdeutvalg (OU) sliter med å holde utviklingen og aktiviteter i gang. Vi ser også mange og 

gode lokale tiltak som skaper fellesskap og engasjement. I Østfold er de to OU’ene slått sammen 

til ett for å få til en bedre samhandling.   

RS har de senere år tatt initiativ til informasjons-og koordineringsmøter med OU-lederne. Vi 

har også lagt RS-møter ut i enkelte områder for å treffe tillitsvalgte og ansatte der. Dette vil vi 

fortsette med i 2020.  

Som følge av omorganisering og nedbemanning i organisasjonen er det viktig og nødvendig med 

mer samarbeid og samhandling. Til det er stillingen som regionkoordinator avgjørende. Vi 

registrerer også et behov for at organisasjonen på regionnivå kan fremstå mer enhetlig og 

samlet. Selv om både NMSU og NMS Gjenbruk har sine egne styrer er det likevel i hovedsak de 

samme menneskene vi møter og henvender oss til.  

I vår region er det et stort og interessant miljø av unge mennesker, unge voksne, som har 

tilknytning til NMS sine verdier og visjoner. Det gir oss inspirasjon og positive tanker om 

arbeidet fremover. RS ønsker å se en større samhandling mellom de forskjellige arbeidslagene i 

organisasjonen og har reist spørsmål om mandat og mulige arenaer for dette. Vi må innrømme 
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at den gjensidige styrerepresentasjonen mellom NMS og NMSU kunne vært bedre på 

regionnivå. Men det kan også være andre og bedre måter å samhandle på. Her kunne vi gjerne 

hatt en idedugnad. Vi kan også se for oss at det store og viktige arbeidet i tilknytning til våre 

mange gjenbruksbutikker fikk større oppmerksomhet fra RS sin side. Vi tenker at det spennende 

miljøet i og rundt gjenbruksbutikkene kunne hatt større innflytelse og betydning for 

organisasjonen som helhet, ikke bare økonomisk. Det gleder oss at de ofte store og fine 

butikklokalene også kan brukes til andre formål, blant annet kirkekaffe og foreningstreff utenom 

åpningstiden. 

    

Ansatt-ressurser 

Etter omorganiseringen har vi ingen ansatte i regionen, hvem skal da lede arbeidet? Dette 

spørsmålet er påtrengende, og vi mener det viser hvor lite gjennomtenkt deler av 

omorganiseringen var. RS har anledning til å uttale seg om arbeidsbeskrivelse/instruks for 

tilsatte med arbeidssted i vår region. Det er en begrenset påvirkning vi kan ha når stadig færre 

tilsatte blir tillagt nye og flere typer tjeneste. Arbeidsbyrden oppleves tidvis urimelig krevende 

for styreleder. 

Det vi hele tiden blir utfordret på, både av hovedadministrasjonen og landsstyret, er at frivillige 

må ta større ansvar og involveres mer i det daglige arbeidet i organisasjonen. Det gjelder både i 

forhold til foreningsarbeidet, menighetsavtaler, misjons/julemesser, gjenbruksbutikker og 

diverse typer møter og samlinger. Men vi opplever at organisasjonen ikke er rigget for den type 

involvering av frivillige. De må ha noen å lene seg på og samhandle med. Vi tenker at tilsatte må 

få tydeligere ansvar i forhold til frivillige. Ikke for at de skal få enda flere og forskjellige 

oppgaver, men for at de tilsattes ressurser mer må rettes mot den forventede innsatsen fra de 

mange frivillige. RS har engasjert seg i spørsmålet om frivillige ressurser i NMS og spilt inn en 

sak om dette til GF 2020. 

 

Frivillighet – Sak på GF 2020 meldt inn av RS 

Frist for innmelding av saker til GF i Ålesund juni 2020 var september 2019. RS meldte en sak 

om strategi for utvikling av frivillighet i NMS. Saken er nå satt på kartet til GF. Utover nye roller 

for de valgte organer er det viktig å vurdere andre oppgaver som nå må fordeles mellom ansatte 

og frivillige. For å bedre den økonomiske balansen må bemanningssituasjonen fortsatt 

diskuteres. Særlig gjelder dette balansen mellom forkynnende og inspirerende utadvendt 

virksomhet og den interne, merkantile/byråkratiske virksomheten i organisasjonen. I kjølvannet 

av denne utviklingen spørres det stadig oftere etter mer frivillighet. Vi er mange som har kjent 

dette både på kropp og sjel de siste årene.  
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I mange sammenhenger (ikke spesielt for NMS) opplever frivillige at de blir bedt om å utføre 

«rest-oppgaver» når de ansatte opplever at de har nådd grensen for sin kapasitet. Er dette den 

beste måten å utnytte organisasjonens totale kapasitet og potensiale? Det er ingen tvil om at det 

er mange NMS-ere utover hele landet som har høy kompetanse på mange områder og som selv 

inn i pensjonsalder har både helse, vilje og ønske om å bli brukt. Men da må NMS rigges for å 

legge til rette for slik frivillig innsats.  

 

Vårt innspill kan du lese her: 

 Frivillighet – stor ressurs uten strategi og utgifter?  
 
Sak til generalforsamling, Ålesund juni 2020  
Nedbemanning og omorganisering de siste 5-6 årene har gjort NMS sårbar for videre utvikling. Når den 
økonomiske situasjonen i tillegg er dramatisk forverret befinner vi oss i en ubalanse i en organisasjon 
som fortsatt har store visjoner og langsiktige strategier. Frivillighet vil på flere måter måtte gjennomsyre 
organisasjonen og tilrettelegging av denne blir viktig.  
Ettersom oppgaver som tidligere ble utført av ansatte medarbeidere blir overført til valgte organer er det 
avgjørende å drøfte og klargjøre ansvars- og arbeidsfordelinger mellom ansatte og frivillige. En slik 
drøfting må inkludere en nøye gjennomgang – igjen – av mandater for de ulike valgte organene.  
 

• Er f.eks. regionstyrene gitt nødvendig mandat til å koordinere arbeidet innenfor regionen? 

• Er det slik at alle deler av organisasjonen (NMS Områdeutvalg, NMSU, NMSE, NMS Gjenbruk) 
opplever det som naturlig at RS tar initiativ til informasjonsutveksling og mulig koordinering 
innenfor regionens rammer, og hvordan kan dette eventuelt bringes inn i RS sitt mandat?  

• Er det naturlig å vurdere nye oppgaver for områdeutvalgene?  

• Hvilke eventuelle oppgaver som tidligere er blitt utført av ansatte, og som ikke er uttrykt i 
nåværende instrukser, kan tenkes delegert til områdeutvalgene?  

 
Det er også viktig å se på om de frivillige i de valgte organene er gitt gode muligheter for å ta på seg nye 
oppgaver.  

• Hvordan tilrettelegges og støttes arbeidet av ansatte og hvilken støtte er det behov for?  

• Skal mer av de ansattes oppgaver dreies mot å være støtter for de frivillige?  

• Hva med mulig kontor-plass for tillitsvalgte?  

• Er det rom for kompensasjon av reiseutgifter og utgifter til annen kommunikasjon  
 
Utover nye roller for de valgte organer er det viktig å vurdere andre oppgaver som nå må fordeles mellom 
ansatte og frivillige. For å bedre den økonomiske balansen må bemanningssituasjonen fortsatt diskuteres. 
Særlig gjelder dette balansen mellom forkynnende og inspirerende utadvendt virksomhet og den interne, 
merkantile/byråkratiske virksomheten i organisasjonen. I kjølvannet av denne utviklingen spørres det 
stadig oftere etter mer frivillighet. Vi er mange som har kjent dette på kropp og sjel de siste årene. 
 
I mange sammenhenger (ikke spesielt for NMS) opplever frivillige at de blir bedt om å utføre 
«restoppgaver» når de ansatte opplever at de har nådd grensen for sin kapasitet. Er dette den beste måten 
å utnytte organisasjonenes totale kapasitet og potensiale? Det er ingen tvil om at det er mange NMS-ere 
utover hele landet som har høy kompetanse på mange områder og som selv inn i pensjonsalder har både 
helse, vilje og ønske om å bli brukt. Men da må NMS rigges for å legge til rette for slik frivillig innsats.  
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Det må utvikles en strategi for inkludere og utvikle frivillighet i organisasjonen. Kartlegging, opplæring, 
inspirasjon og oppfølging er nøkkelord. I en organisasjon med sterk sentralisert maktstruktur og 
ansvarslinjer er det alltid en utfordring å gi grasrota og frivilligheten trygge og gode rammer. Her kan 
nevnes;  

• Det er i liten grad lagt til rette for frivilliges tjeneste der man kunne ha tilgang til nettverk og 
kontorplass  

•  Er det klarhet i hvem som er de naturlige kontaktene blant ansatte for de ulike frivillige 
oppgavene? Hvem henvender jeg meg til?  

• Det fins enda ikke tilgang på navn, tlf.nr og mailadresse til valgte representanter på RS og OU-
nivå i organisasjonen. Kontakten mellom medlemmer og tillitsvalgte kan derfor vanskelig 
utvikles systematisk.  

• Det blir ofte uheldige, uavklarte diskusjoner om kompensasjon for frivillige som reiser for 
organisasjonen eller til RS og OU-møter. Dette gjelder både de som er i valgte verv og de som 
utfører andre frivillige oppgaver. Kulturen har gjerne vært at det gir man i gave, men det er en 
usikker og utydelig givertjeneste og skaper unødige følelser mellom frivillige  

• RS-Øst har vedtatt for flere år siden et forslag om kjøregodtgjøring på kr.2,50 pr km for frivillige 
i tjeneste i organisasjonen dersom man ikke kan bruke offentlig transport. Det er verken avvist, 
besvart eller bekreftet fra sentralt hold som en god ide for å spare reiseutgifter. 
 

• Det har vært lite initiativ eller strategi i forhold til å samle aktuelle frivillige til 
inspirasjon/informasjon om aktuelle konkrete oppgaver og utfordringer 

 
Forslag:  
NMS Region Øst vil be om at det nedsettes en hurtigarbeidende komite på tvers i organisasjonen for å 
utvikle en strategi for frivillighet. 
 
 
Kontinuerlige arrangement i regionen 

RS gleder seg over mange gode og viktige arrangement og tiltak i regionen.  

Natur, kultur, misjon og fornyelse er ett arrangement som når utover regionens grenser.  Årets leir 

var fulltegnet med deltakere fra store deler av landet. Tilbakemeldingene var svært positive fra 

deltakerne. En kombinasjon av fysisk aktivitet og åndelig og kulturelt påfyll synes å treffe 

målgruppa. Flere signaliserte at de gjerne kommer igjen neste år.  

Høstdager på Rødungstøl har røtter helt tilbake til 50-tallet. Arrangementet har deltakere fra 

mange steder i landet. I 2019 var det fullt hus og mange gode tilbakemeldinger. 

 

Sommerfest på Sjusjøen 

En komite med Magne Mjærum som leder har i flere år arrangert sommerfest i Sjusjøen 

Fjellkirke. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med styret for Fjellkirken, lokalt næringsliv 

og lokal menighet.  Opplegget og programmet var som tidligere allsidig og kvalitetsbevisst. 

Arrangementet har et bredt nedslagsfelt i det velkjente hyttemiljøet. Noe over tusen personer var 

innom Fjellkirken på et eller flere av arrangementene. Svein Tindberg med sin forestilling  «Som 

skrevet står» ble opplevd av svært mange som sommerfestens høydepunkt. Mange som gjester 
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Fjellkirken på de ulike arrangementene er ukjent med hva NMS står for. Sommerfesten var også 

i 2019 en arena med informasjon om misjonsarbeid ute og hjemme, men også en arena med gode 

opplevelser på kirkebakken og i kirken. Sommerfesten ga et arrangementsoverskudd på  

kr 70 000 i tillegg til kollekter som ble delt mellom Fjellkirken og NMS. 

 

 «Retning NMS» - inspirasjonssamling for Hedmark/Oppland 

Lørdag 7.september var det inspirasjonsamling på Mesnalia/Camp Sjusjøen. Hovedtema for 

samlingen var «Use your talents». RS hadde invitert seg inn i denne samlingen og det gav både 

kunnskap og inspirasjon til bedre å forstå denne metoden for utvikling av frivillig tjeneste i 

organisasjonen. Metoden har hatt stor betydning i NMS sitt arbeid, ikke minst på Madagaskar, 

men også i andre land. At det også er relevant og interessant for arbeidet i Norge er det stadig 

flere som blir oppmerksom. Hvordan det kan implementeres mer effektivt i vår region tror vi 

bl.a. henger sammen med hvordan vi får til samvirket mellom ansatte og frivillige.  

 

RS’ besøk på Stenbekk leirsted i november 

Besøk på Stenbekk ble avtalt i en hektisk tid for områdeutvalget i Østfold, midt i 

misjonsmessetiden. Dette til tross ble RS ønsket velkommen og tatt godt imot av områdeutvalget 

og ansatte ved leirstedet. Vi ble loset rundt i bygningene som framstår som meget velholdte. Det 

ble gitt en grundig orientering om aktiviteten og de økonomiske utfordringene ved leirstedet. 

RS ble sterkt anmodet om å anbefale Stenbekk til mulige brukergrupper innen NMS eller andre 

som kan være aktuelle. Videre fikk RS innblikk i områdeutvalgets arbeid. Østfold har fortsatt 

mange ivrige NMSere og har en relativ stor aktivitet, tar godt vare på frivillige, avholder 

foreningskvelder og oppmuntringskvelder. Videre har misjonskonsulent Unni Holm Olsen 

oppfølging av de mange avtalemenigheter i fylket. 

 

Oslo-kontoret  

Kontoret i Oslo er viktig for NMS, og det er mange grunner til det. Det er i Oslo, landets 

hovedstad, at veldig mange av hovedkontorene til samarbeidsorganisasjoner og -kirker med 

NMS ligger. Det er etter hvert også mange NMS- og NMSUansatte som har Oslo-kontoret som 

utgangspunkt for sitt arbeid i organisasjonen. Det er veldig bra at vi har fått et sentralt og 

rommelig kontor sammen med Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp, Areopagos m.fl. i Bernhard 

Getzgate. Kanskje kan vi se for oss at vi vil ha enda mer bruk for kontoret i Oslo og i regionen 

etter at den siste NMS-eiendommen i Oslo nylig ble solgt ut av organisasjonen. 

RS vil understreke at samme hvor mye det er bestemt at det skal hete Oslo-kontoret, så er det i 

høyeste grad også regionkontor. Kontoret er selve navet i regionen og avgjørende for at arbeidet 
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i regionen koordineres og fungerer. Derfor mener vi også at arbeidet i regionen trenger ledelse 

og en leder. Dette blir viktig å løfte fram i den forsinkede høringen etter omorganiseringen. 

 
Høringsuttalelse om NMS grunnregler og vedtekter 

I forbindelse med Generalforsamlingen 2020, ble det sendt ut forslag til grunnregler og vedtekter 

til høringsuttalelse. Regionstyret fikk mange og gode tilbakemeldinger fra områdeutvalgene med 

konkrete forslag samt begrunnelser. For noen av punktene kom det motstridene forslag, men 

andre punkt var det stor enighet. Synspunkt vedrørende intervallet for generalforsamling (3. 

eller 4. hvert år) samt hvem som har stemmerett var to av temaene som flere hadde kommentert. 

Nedenfor gjengis uttalelsen fra RS: 

Høringsuttalelse NMS grunnregler og vedtekter 

Regionstyret har sendt saken videre til områdeutvalgene og drøftet svarene vi har fått fra utvalgene i møte 
med utvalgsledere 11. juni. På bakgrunn av dette vil regionstyret uttale følgende: 

Generalforsamling 
A - Når det gjelder spørsmålet om GF hvert 3. eller 4. år har RS mottatt sprikende tilbakemeldinger fra de 
18 utvalgene. Det uttrykkes forståelse for en krevende arbeidssituasjon for stab og ledelse i forbindelse 

med GF hvert 3. år. Samtidig synes mange det er et stort spenn på fire år for en felles samling i 
organisasjonen. Kontinuitet og felleskap utfordres når frekvensen evt flyttes til hvert 4. år. Det kan også 
spille inn i forhold til tilhørighet til organisasjonen. 

Regionstyret synes det er et uheldig signal å ta denne saken opp på nytt når GF var overtydelig på dette 
for bare to år siden. På den andre siden har RS forståelse for det saklige anliggende, men det krever en 

strategi for å samle organisasjonen til en mer «lavskuldret» og mindre «stæsjet» landssamling hvert 2. år. 

Regionstyret er noe mer pragmatisk til saken enn tidligere, og har ellers ikke noe tydeligere vedtak i 

denne saken. 

B – Valgbarhet, forslags- og stemmerett 

Når det gjelder spørsmålet om valgbarhet, forslags- og stemmerett, er region øst kritisk til forslagene til 
endring. Det vil ikke ivareta mangfoldet i organisasjonen og utfordrer den demokratiske identiteten til 
NMS. Dersom LS fortsatt vil jobbe langsiktig for en medlemskapsorganisasjon så må ledelsen bruke mer 

tid på å bearbeide og forenkle dette. Et forslag kan være å redusere/differensiere medlemskontingenten. 

Styrer og utvalg 

Regionstyret gir sin tilslutning til bestemmelsen om medlemskap for person som velges inn i styrer i 
organisasjoner. Samtidig mener vi at det må være et unntak fra regelen der det er vanskelig å rekruttere 

kandidater på områdenivå. Her mener vi det er viktigere med lokalt kirke/misjonsengasjement, enn 

medlemskap i NMS. 
§ 17 – Rektor VID, her bør det presiseres at det gjelder Misjonshøgskolen. 
§ 18 – Hva betyr juridisk enhet? Hvordan skal RS sitt ansvar oppover og nedover i organisasjonen 

formuleres? 
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Eiendomssaken  - Lyder Sagensgt 7  

Dette har vært en lang og krevende sak for RS. Lyder Sagensgt 7 (LS-7) var den siste av NMS-

eiendommene i Oslo. Med sin flotte arkitektur og beliggenhet representerte den en spesiell 

misjons- og kulturhistorie i Oslo og i Norge. «Misjonærhjemmet» står som et symbol på den 

store og vidstrakte misjonsvirksomheten til NMS. Da det etter hvert utviklet seg et stort og 

viktig miljø av unge voksne ut fra dette huset, ble det viktig for RS å ta vare på og utvikle 

eiendommen. Dessverre led den av stort og mangeårig mangel på vedlikehold som gjorde det 

mer og mer påkrevet med handling. NMS Landsstyre ga i vedtak 15/19 fullmakt til det nylig 

etablerte NMS Eiendom å seksjonere og selge LS-7. Økonomiske midler frigjort ved salget skulle 

brukes til nye investeringer for NMS-arbeidet i og rundt Oslo. I ekstraordinært regionstyremøte 

23.april, ble det på oppdrag fra generalsekretæren bedt om å etablere en arbeidsgruppe for å 

følge opp behovet for alternativ eiendom i Oslo. Arbeidsgruppen skulle bestå av representanter 

for RS, NMS, NMSU og NMS Gjenbruk. På møtet deltok både generalsekretær, styreleder i 

NMS-Eiendom, regionleder for NMSU, leder for NMS Fundraising og representant for de to 

OU-ene i Oslo. I RS-møte 11.juni ble det vedtatt at AU skulle følge opp saken i samråd og 

samtaler med NMS-Eiendom. Ideen om å seksjonere og selge leiligheter til markedspris til NMS-

interesserte fra hele landet skapte nytt engasjement i saken. Det ville gitt spennende muligheter 

for NMS-aktiviteter i nyoppussede rom i de ellers velbrukte kjellerlokalene i LS-7. RS la i sine 

vurderinger ellers stor vekt på den fremtidige verdien av tomten og helheten i forhold til 

naboeiendommen LS-5. Et viktig perspektiv var også det gode og nære samarbeidet som er i 

forhold til Fagerborg menighet. 

I løpet av sommeren bestemte imidlertid NMS Eiendom at LS-7 skulle selges uten noen form for 

seksjonering. Og slik ble det. Den omtalte arbeidsgruppen, som var nasjonalt sammensatt og 

med representanter fra hver av OU-ene i Oslo, leverte sine innspill til nye eiendomsbehov og det 

forventes viktige avgjørelser i denne saken. LS-7 ble solgt til Røa Invest for 76,5 mill.kr. En 

investor som ville samarbeide med NMS med seksjonering og utvikling av kjellerlokalene til 

NMS-formål, nådde ikke opp i budrunden.   

 

Lederkonferanse med store ringvirkninger 

Det er regelmessige møter mellom NMS-ledelsen i Stavanger og regionstyrelederne rundt om i 

landet. Det er en lyttepost for hovedadministrasjonen til hvordan grasrota i organisasjonen lever 

og virker.  I disse (som oftest Skype-) møtene blir det anledning for regionene å melde inn saker 

og spørsmål som kan være viktige og utfordrende på regionnivå. 

 

En annen og mye større samling er den internasjonale lederkonferansen som møtes i Stavanger 

om høsten hvert tredje år. Det var en enestående forsamling som kan minne oss om salmen «Det 
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mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike…». Her var det en sjelden 

økumenisk atmosfære av kirkeledere og medarbeidere på mange plan. Et hovedtema under 

konferansen var utviklingen av et NYTT GRUNNLAGSDOKUMENT OM MISJON.  Dette 

dokumentet skal også legges fram for GF til sommeren. To representanter fra RS var invitert til 

denne lederkonferansen i oktober. Konferansen ga et imponerende inntrykk av NMS’ 

omfattende arbeid og nettverk i mange land og kirker.  

Greier vi å formidle til våre egne støttetropper NMS sin anseelse og erfaring i disse landene? Når 

vi ut med den betydning NMS sitt misjons- og solidaritetsarbeid har i mange truede, unge 

kirker? Greier vi som region å inspirere til fellesskap og tjeneste sammen med våre mange gode 

og trofaste medarbeidere hjemme og ute? I alle fall må det begynne med oss selv, med oss som 

står i en eller annen NMS-sammenheng i region Øst. Vi gjør det i glede og takknemlighet over 

evangeliet vi er sendt med.   

 

Regionstyret 2019 
 
Fornavn Etternavn Verv 

Øystein  Bjørdal leder 

Øivind Refvik medlem - Akershus 

Astrid Vik medlem - Buskerud 

Gunn Nersten Aandstad medlem - Hedmark 

Stein Villumstad medlem - Oslo 

Ole Harald Neergård medlem - Vestfold 

Sigrun Svartedal medlem - Østfold 

Maya Bunes-Larsen NMSU-representant 

Milla Bunes NMSU-representant 

Kari Børseth Rønningen vara - Akershus 

Solveig-Elisabeth Guthe vara - Buskerud 

Lars Erlend Kielland vara - Hedmark 

Arvid Kopperdal vara - Oslo 

Caspar Thomassen vara - Vestfold 

Jan Mathisen vara - Østfold 

Anne Presthagen Vedum ansatt regionkoordinator 
 

 
Noen nøkkeltall i regionen 

            2019        2018 

       Faste givere 882 1017 

       Enkeltmedlemmer   553    608 
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       Avtalemenigheter   170    170 

       Foreninger   242    266 

 

Gaveinntekter pr område uten testamentariske gaver     

         2018       2019    diff 

Follo       861 974     818 934  ‐43 040 

Gudbrandsdal        228 821     191 088   ‐37 734 

Hadeland/Land      332 034      339 296      7 262 

Hallingdal         315 706      267 030   ‐48 676 

Hedemarken            519 717      426 586   ‐93 131 

Nedre Buskerud   1 306 756  1 433 671  126 915 

Nord Østerdal             51 632        63 936    12 304 

Numedal, Sigdal og Krødsherad    102 455        98 985   ‐3 470 

Romerike    1 095 921  1 115 540  19 619 

Solør/Odal/Vinger       268 135     326 799  58 664 

Sør Østerdal         88 648      109 041  20 393 

Toten        416 635     335 710 ‐80 924 

Valdres    1 120 633     120 760         ‐999 873 

Vestfold    3 098 900 2 751 997         ‐346 903 

Vestre Oslo     4 890 390 2 954 037      ‐1 936 353 

Østfold    3 454 667 3 057 281 -397 386 

Østre Oslo     1 703 150  2 163 049 459 899 

 

NMS Region Øst            19 856 174  16 573 738   ‐3 282 436 
 

NMS totalsum   86 757 976  76 161 068    ‐10 596 908 

 

NMS Gjenbruk Region Øst 

Ski    5 260 417  + 14 % 

Råde    2 804 781 + 14 % 

Tønsberg   1 859 949 +  2 % 

Larvik    1 706 469 +  7 % 

Lillestrøm   1 442 622      0 % 

Drammen   1 427 750 -  7 % 

Brumunddal       936 392 + 6  %  

Kongsberg       930 761 + 10 %  


