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Region Trøndelag
Namdalen

Innherred
Fosen

Hitra og Frøya

Orkdal og omegn

Trondheim

Stjørdal og omegn

Gauldal
Trollheimen

Inneholder årsrapporter fra regionstyre, ansatte, områdeutvalgene, Mjuklia, NMSU, NMS Gjenbruk, KVT, Samarbeid
for Menighet og Misjon i Nidaros (SMMN) og KIA.

Årsmelding for NMS – Region Trøndelag
Birger Foseide, leiar 2018-21.
Leiv Elvestad, nestleiar og
sekretær 2018-21.
Marit Vingerhagen Syrstadeng
2017-20
Greta Gravås Aarthun 2017-20
Torun Nesse 2018-19
NMSU: Jogeir Hollevik Tangvik
Regionkontakt: misjonskonsulent
Ingeborg Meslo Ulvin/ vikar Lise
Marit Hansen.
På årsmøtet i Sommerveita 27.
april vart Torun Nesse vald til
regionstyret for tre nye år, og
som vara for eitt år valde årsmøtet:Johan Slørdal, Gunn
Bakken, Anne Turid Strøm og Erik Loe. Dei to første
varamedlemmene har stort sett vore med på styremøta, og
styret har gjort vedtak om at alle vara har møterett.
Regionstyremøte 31. januar , 21.mars 26. april ,4. juni, 3.
september og 6. november. Vi har behandla 37 saker.
Leiaren i regionstyret har deltatt i fleire Skype-møte med
hovudadministrasjonen og dei andre regionstyreleiarane og
vore på møte Stavanger med hovudadministrasjonen (4. feb)
og saman med nestleiaren deltatt på misjons-og kyrkjeleiarkonferanse i Stavanger 1. og 2. november.
Regionstyret er høringsinstans for Landsstyret i NMS når det
gjeld saker som er aktuelle i organisasjonen.
Personale: Misjonskonsulenten gjekk ut i fødselspermisjon i
mars, og Lise Marit Hansen frå Steinkjer vart tilsett som vikar
i 50 % stilling. Ho har gjort ein strålande jobb, men denne
halve stillinga har vore den einaste stillingsressursen i NMS
Trøndelag dette året.
Ulønna medarbeidarar på regionkontoret held kontoret
opent tysdagar, onsdagar og torsdagar. Opningstid : kl. 1014. Distribusjon Knausenlys: Eli Rønningen. Kontortjenester:
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Gunn Bakken og Gert Nielsen.
I februar dro ei gruppe på ca. 20 personar på ei reise
til Thailand for å lære om korleis NMS samarbeider
med Den lutherske kyrkja der. Det var mange frå
Trøndelag med i denne gruppereisa som regionstyret i
Trøndelag hadde tatt initiativet til å arrangere.
Marianne Bratland Largado , som sjølv har arbeidd
som lærar for misjonærbarn i Thailand, hadde lagt
opp til ein svært interessant tur til kyrkja sitt
hovudkontor i Bangkok og det kyrkjelege arbeidet der,
og besøk hos Lua-folket i Nord-Thailand og
menighetene der. Deltakarane kom oppglødde og
takknemlege heimatt, og mange av dei har hatt
inspirerande Thailand-foredrag på NMS-møte i Fosen,
Trollheimen område, Orkdal, Innherred ,Tondheim og
Stjørdal område. I mange menighetsblad i Trøndelag
har det også stått rapportar frå denne reisa.
Olavsfestdagene. Misjon var eit tema på
Olavsfestdagene 2019 i Trondheim. NMS var
samarbeidspartnar og songkoret LOVA frå
Madagaskar deltok i fleire samanhengar desse
dagane, mellom anna samla dei fullt hus til konsert i
Vår frue kyrkje der også misjon og kristent vitnemål
vart tydeleggjort. Regionstyret var involvert i arbeidet
med stand på Vestfrontplassen og i arrangement i
Sommerveita der Bjørg Sand hadde andakt og Marit
Breen orienterte om kyrkje og kvinner i Etiopia. Vi
ønsker også i åra framover at NMS kan vere synleg på
Olavsfest.
Inspirasjonstreff vart arrangert i Melhus bedehus
laurdag 28. september. Dagen vart godt leia av Marit
Vingerhagen Syrstadeng. Inspirerande talar var den
nye kommunikasjonsleiaren i NMS, Martin Eikeland,
som hadde si første oppdragsreise i den nye jobben
sin på denne samlinga her i Trøndelag.
Grautfesten i desember er ein tradisjon som det ser
ut for at mange set pris på. Den er for frivillige i heile
regionen, men det seier seg sjølv at den opplevest
som mest aktuell for dei som bur i
Trondheimsområdet. Det er dei tilsette som har laga
til denne festen for dei frivillige. Men når det er så få
tilsette, og så mange frivillige i gjenbruksbutikkane, på
Knausen, i Sommerveita, på Mjuklia og i regionen
elles, så må nok regionstyret ta eit større ansvar for
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denne tilstellinga for dei andre frivillige.
Regionstyret har oppnemnt eit husutvalg for
Sommerveita. Dette har vore med på å få til ei flott
fornying og oppgradering av 4. etasjen i samarbeid med
NMS eiendom. Dagleg leiing av Sommerveita er no lagt
under administrasjonen på Mjuklia og Ola Syrstadeng har
fast kontordag på regionkontoret på tysdagar. Dette
fungerer godt.
Vi er framleis ein stor flokk NMS-folk i Trøndelag. 212
medlemmer(234 i 2018) som gir 79 000 kroner ,79
foreningar (92 i 2018) som gir over 1 million kroner, ,68
menighetsavtalar som saman med alle andre
kyrkjeofringar gir 566 000 kroner og 375 fast givar-avtalar
(429 i 2018) som gir over 2 millionar kroner til NMS i
2019.

Gjenbruksbutikkane og Knausen lysstøyperi er framleis
flaggskipa våre saman med Mjuklia leirsted og
gjestegård. Levanger og Namsos har litt nedgang i
omsetninga på butikkane, men tilsamen har dei
omsetning på 1,7 millionar kroner. Oppdal og Trondheim
aukar med 16 og 13 %).
Regionstyret er glad for å stå i den store samanhengen
som NMS står i som ein del av den verdsvide kristne
kyrkja. Det er mange av partnarane våre som spør etter
meir kontakt og støtte frå NMS. Regionstyret vil rette ein
varm takk til alle som tar sitt ansvar ved å støtte opp om
NMS gjennom foreningar, personlege givaravtalar ,
tillitsverv og andre frivillige oppdrag i gjenbruk, på
Knausen og på Mjuklia og i regionen elles! Takk også til
dei tilsette som står på og gjer ein iherdig innsats i dei
stillingane dei har!

Årsmelding for Lise Marit Hansen
Lise Marit Hansen har
vært vikar i halv stilling
for Ingenborg Meslo
Ulvin

Dette har vært et annerledes år. Å skulle være vikar, i
halvparten av det som egentlig er en full stilling, har bydd
på noen utfordringer. Jeg skulle fylle regionkontaktdelen
av Ingeborg sin stilling, men hvor går grensene mellom
regionkontakt og misjonskonsulent? Noen har fått nei til
besøk, menigheter har ikke fått så god oppfølging som de
er vant til og komitéer som har vært vant til å ha en ansatt
med har vært uten. Men, sammen med regionstyret, og
andre frivillige på kontoret, har de viktigste
arbeidsoppgavene blitt gjort.
Regionbladet
Skal jeg trekke frem en av de arbeidsoppgavene som har
tatt en del tid, så er det regionbladet. Det skal finnes frem
stoff og bilder fra aktiviteter rundt om i regionen, datoer
for arrangement samles inn, og kanskje må jeg skrive litt
selv også. Til slutt må alt settes opp i riktig format før
videresending til ansvarlig for trykking. Så følger en runde,
eller to, med korrekturlesing og endringer.
Det å jobbe med regionbladet gir en god innsikt i alt som
foregår i regionen vår, og jeg lar meg stadig imponere
over den innsatsen som legges ned. Når jeg tar kontakt
med ulike personer for å få stoff til bladet, er det som
oftest ja å få. Bladet betyr tydeligvis mye for medlemmer
og andre interesserte.

Aktiviteter og besøk
Som nevnt tidligere, har det ikke blitt så mye besøk rundt
om for min del. Inspirasjonstreffet på Melhus i høst, og
deltakelse på misjonsfest i Sommerveita under Olavsfest,
var begge to fine dager.
Det å få delta på tre julesalg sto høyt på ønskelista mi
over ting som jeg ville prioritere. Dermed ble det et
hyggelig gjensyn med julesalget i Namdalen, med
engasjerte medlemmer under salget i menighetssalen i
Namsos. Innherred område sitt julesalg, som tradisjonen
tro var på Verdal, og det ble også en flott dag med god
stemning. Det største julesalget er det i Sommerveita, og
her fikk jeg med meg den ene dagen de hadde åpent.
Hele 4. etg var fylt med aktiviteter, og mange flittige
frivillige var engasjert både før, under og etter, salget.
En takk
Små og store arrangement gir gode inntekter til NMS,
men ikke minst ser jeg at de skaper engasjement og
samhold blant dere frivillige. Det snakkes mye om
ensomhetens tidsalder, og nettopp da er det viktig å finne
noe å fylle dagene med. Og dette «noe» skaper også plass
for å møte noen å være sammen med. Det er
nestekjærlighet, og misjon, i praksis.
Vi blir Jesus hender her på jord. «Gå ut» var oppdraget,
og det gjør vi bare ved å gå ut ytterdøra hjemme.
Misjonsmarka kan være på andre siden av oppgangen,
over plena til naboen, eller ved disken i
gjenbruksbutikkene.
Jeg er takknemlig for å få ha stått i denne tjenesten dette
året, og ønsker dere Guds rike velsignelse over det videre
arbeidet.
Lise Marit Hansen

Ingeborg Meslo Ulvin
Jeg tror jeg velger å

fikk jeg delta på både på Stjørdal, Namdal og Innherred.

kalle 2019 for Ida-året,

Artig var det og å legge til rette for at KVT elever fikk en

og årsrapporten fra

forsmak av Etiopia, ved å invitere de til Sommerveita. KVT

meg, «gjelder» da bare

elevene ble engasjert i å fortelle om sine opplevelser i etter-

3 måneder.

kant, og flere fikk møte ungdommene. Jeg hadde nok øns-

20. mars startet jeg
min permisjon og 20.
april ble Ida født.

ket meg en bedre overlapp med min vikar, men så glad for
den utrolige gode måten Lise Marit har gjort jobben på.
Etter

Det jeg trives best med i min jobb, er å møte alle dere som
har hjerte for misjon og som på ulikt vis «lever ut Jesus
Før

troen der dere bor» Selv om jeg hadde permisjon store de-

Mellom jul og påske rakk jeg blant annet å delta på et

ler av året, klarte jeg ikke å holde meg unna strategiske

menighetsutviklingskurs i Fyllingsdalen menighet i Ber-

punkt, der jeg visste jeg kunne treffe mange av dere. Derfor

gen. Fokus kurset, som det heter, er utarbeidet av

var jeg tilstede på Miha, Mjuklidagen, Olavsfest; da Lova

NMS og kan anbefales til menigheter i Trøndelag. Jeg

entret stiftstaden, høstmøte på Innherred, grøtfest i Som-

fikk møte mange mennesker i kirken, på nyttårsmotta-

merveita og julesalg både på Ørlandet, Trondheim og Ver-

kelsen i Øysteinsalen og Nidarosdomen. Uken før var vi

dal. Ida fikk bli med på alt hun også;)

invitert til bispedømmekontoret, for den årlige lunsjen

sammen med organisasjonene her i Trøndelag. SMM
feiret dette året 25 år, og det ble markert med bl.a en

Takk for deres trofaste og stadige tjeneste for Guds rikes
vekst i Trøndelag og verden for øvrig!

svær kake i fbm kirkemøtet i slutten av mars. Årsmøter

Ingeborg Meslo Ulvin

Regionens utsendinger — Julie Rønning fra Rissa
Dette skoleåret har jeg gått på Hald Internasjonale Senter og hatt
praksis i seks måneder med to andre norske, gjennom NMS i
Brasil.
Jeg har vært i to forskjellige byer og jobbet i kirkene der. Første
byen er Crato, nordøst i Brasil, hvor jeg bodde med en
vertsfamilie. Der var jeg i fire måneder og var aktiv i bibelgrupper
og engelskundervisning. Den andre byen er Luzerna, sør i Brasil,
der var jeg med på et sommerprogram i en kirke for unger i
favelaen.
På grunn av corona måtte jeg dessverre avslutte praksisen min to
uker tidligere, som var utrolig kjipt, men jeg fikk mye ut av tiden
jeg var der. Jeg føler jeg har fått alt det Brasil kan tilby meg, så jeg
kommer nok ikke til å dra tilbake med det første.
Jeg har ikke vært aktiv i NMS som voksen, men som barn var jeg
ofte på leirer arrangert av NMS. Og dette året har virkelig gitt meg
mersmak, og håper å engasjere meg mer framover.

Regionens utsendinger — Håkon Bolme Ree fra Meldal
Jeg kom på Madagaskar som sykepleierstudent og ble
svært forelsket i landet, folket og kulturen. Jeg søkte
derfor om å bli frivillig igjennom NMS, og har nå vært
volontør på Madagaskar i nesten 2 år.
Jeg fikk jobbe på sykehuset der jeg hadde praksis, og
oppholdte meg stort sett på en klinikk for sårstell,
forstøver-behandling og injeksjoner. Der fikk jeg hjulpet
svært mange, fordelt donert utstyr og midler, og lærte
meg det gassiske språket. Videre utviklet min rolle seg,
jeg fikk tilbud om å hoppe inn i ulike verv, til og med på
områder hvor jeg hadde lite erfaring fra før.
Jeg fikk ansvar for å gi oppfølging og veiledning til noen
grupper Norske sykepleierstudenter, og å være
studentaktivitør for alle studentene der jeg var.
Jeg skulle også ende opp som engelsk-lærer for gassiske,
og har fått vært lærer i mange klasser. Jeg var også ofte
på et barnehjem i byen. Mange av utfordringene har vært
vanskelige og i begynnelsen også ukomfortable. Men de
har også vært veldig spennende og lærerike, slik at min
vanlige «arbeidsdag» ble til en fantastisk opplevelse for
meg.
Jeg hadde lite kjennskap til NMS før jeg dro, men har blitt
godt mottatt i et varmt, kjærlig og faglig sterkt miljø. Jeg
har oppdaget og lært om de utallige gode prosjektene til
NMS. Jeg har både oppdaget NMS globalt, og på et lokalt
nivå. Jeg visste heller ikke at NMS fantes i bygda mi,
Meldal, men nå vet jeg det og jeg er veldig takknemlig for
å ha kunnet blitt en del av dette miljøet.
Jeg er fortsatt svært engasjert i de prosjektene som
foregår på Madagaskar og har takket ja til en stilling i
NMSU der som starter til høsten.
Jeg oppfordrer alle som kan til å engasjere seg i NMS og
NMSU, både lokalt og globalt, og kom gjerne på
Madagaskar for å besøke oss!

Årsmelding for Øyvind Ulland Eriksen
Jeg er heldig. Som
seksjonsleder for
Giverrekruttering har jeg en
spennende og variert jobb.
Midt i året ble seksjonen
utvidet med «Fagteam
frivillighet» og fikk navnet
seksjon Mobilisering. Den
består nå av to team, Team
Giverrekruttering og Fagteam
Frivillighet.
Som tidligere er arbeidssted Stavanger med kontor både
der og her i Trondheim. Jeg reiser ikke så mye i jobben,
men jeg reiser til jobben. Hver måned er jeg 8-10 dager
sammenhengende i Stavanger. Resten av tiden jobber jeg
med utgangspunkt i Trondheim.
Vi jobber blant annet med innsamlingsarbeid blant
personlige givere, bedrifter og menigheter; med
bønnearbeidet, infosendinger for frivillige og nye
internettsider for frivilligarbeidet.

Noen av tingene jeg fikk være med på i 2019:
Basar i Hemne
Møter med frivillige og regionstyret i Ålesund
Lederdager i Stavanger
MIHA, Levanger
Kirkelederkonferanse med Eva Joly i Stavanger
Seksjonssamlinger i Tallin og Solsetra leirsted ved
Mjøndalen
Skillshare i Kristiansand og Oslo. Her møtes flere
organisasjoner og deler erfaringer og gir
hverandre gode tips.
Olavsfest
Julesalg i Sommerveita
Det er helt fantastisk å være med på noe som er så
stort og flott som misjonsarbeidet til NMS. Og NMS er
alle dere som er givere, medlemmer og frivillige.
Mange mennesker både ute i verden og her hjemme
inspirer meg med sine historier og sitt dype
engasjement. Som ansatt er det viktig å se og verdsette
at NMS består av frivillige og at frivilligheten er en kraft
i seg selv som ikke er til for å hjelpe ansatte, men som
eier og driver organisasjonen videre. Og størst av alt;
dette er Gud sin hjertesak og det er hans kjærlighet
som er vår felles inspirasjon og drivkraft
Øyvind Ulland Eriksen

Regionårsmøte (flyttet fra april)
Inspirasjonstreff med årsmøte på Verdal
søndag 27. september
Misjonsgudstjeneste kl. 11 i Verdalsøra
kapell
Årsmøte, bevertning og inspirasjonstreff i
kirkekjelleren etter gudstjenesten.
Per Ivar Johansen taler.
Mer info vil komme.
Alle er velkommen!
Arr. Regionstyret i NMS Trøndelag

Hitra og Frøya område
Året har gitt gjenkjenning
og overraskelsa! Det meste
har fungert etter plana. 3
styremøter, lagt til heima
og misjonshuset.

nyttig orientering fra Etiopia. Her var NMS sitt
kvinneprosjekt i fokus. Gunhild, som sjøl har vore
misjonær i Etiopia, kjente godt til problema omkring
kvinneverdets dårlige tilstand. NMS har ei viktig stemme
også her!

Styret ser slik ut:
Jorun S Aune,
Gunveig Kvervavik,
Perly Helsø,
Jorun B Foss.
Vara Zacharie Dogsbo.

Under Olavsfest 2019, hadde NMS stand på Torget, for
første gong. Områda fekk spørsmål om å delta. Jorun
Foss var med på stand ein dag. Nyttig erfaring for NMS!

«Sammen på søndag» fekk tildelt 4 søndaga for 2019: 20.
jan. – 3. mars – 15.sept – 27. okt. I tillegg misjonsfest
(årsfest) 26.mai. Adventssamling i Sletta kirke satte styret
opp til 30. nov. Søndagssamlingan har låg terskel.
Oppmøte varierer, men vanligvis mellom 20 – 35 synlige
kroppa, der også sjela iblandt kan bli synlig! Både rullatora
og rullestola klarer å kom seg inn til fellesskapet! Viktig og
godt! Vi har tru på at slike enkle fellesskap er viktig i vår
tid. Innhaldet i samlingan er laga etter kjent mal med
variasjon. Sangkrefter dette året, har veksla mellom
songgruppene Fidelis frå Hitra, som organist Silvio Krauss
leier. Øysang også frå Hitra, der Nils Vang er bas.
Ønskekonsert har vi hatt, der vi alle kan være aktive med.
Den som har ei Gunveig til å traktere gitaren uten å måtte
øve seg maroder, den er heldig!
Dei som har delt Gudsord og refleksjon med oss dette året,
er diakon på Frøya Jon Ingvar Borch Lenes Østnes, også
kalla «Jonne». Jorun Foss og Dagfinn Thomasen (prost i
Orkland) Han var her 27.okt. Fast ellers: Gave til misjonen.
Misjonsnytt ofte fra bladet MT. Kvelden avsluttes med
måltidsfellesskap.
Årssamlinga 26. mai. Årsmøte på forhånd med ingen
endring i styret! Festen fortsatte kl 1600. To søstre var
invitert, Bodil Børset Næss og Oddny B Rædergård, begge
med barnesko fra Rindal’n og søstre av Jorun Foss. Dei
delte inntrykk med oss fra en Thailandstur i februar 2019.
Med bilder, ord og fakter fekk vi gode glimt fra
Nådehjemmet (eit innholdsterkt navn som burde prege
alle heima!) Lovsangshjemmet, fekk vi og innblikk i, ein
møtestad der ungar frå svært tøffe liv, får fysisk og mental
omsorg og kreativ utfordring på dagtid. Misjonen er med
på store og viktige hendelsa i menneska sine liv!
I tillegg til søstrene, hadde også Gunhild Glømmen ei

Inspirasjonssamlinga 28. sept ved Melhus bedehus, var
også repr. ved Jorun F. Martin Eikeland trollbatt oss bla
med si historie frå Lyngdal! Om slekningen frå 1830talet,
Elias Holstad, og prestfolket Gustava og Gabriel Kielland
som alle brann for misjonen!
«Hitra Misjons og Nærmiljøsenter» feira 10årsjubileum
sønd 22.sept. Eigarorganisajonan vart overrumpla da
10åringen kom med ein omsnudd gave til dei tre!
100000 kr til kvar! Trøndelag NMS - Normisjon - og
NLM! Stor jubel og glede i salen!
Adventsamlinga vart av ulike grunna, avlyst dette året.
Vi tenker å kom tilbake, kanskje i ein anna form?
Jorun Børset Foss

Hitra og Frøya (hele tusen)
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
Tilfeldige gaver

2018 2019
7
5
16
20
14
11
2
2
6
8
1
1
11
5
3
0
1
2 100
64 151

Hitra og Frøya 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler

2018
2
1
2
2
4
2
3

2019
2
2
2
2
4
2
3

Namdal Område
Områdestyret har bestått av:
Nella Vannebo, Ellinor Fornes, Astrid Bergsli, Odd
EinarVannebo, Irja Lipsonen Foss (ny), Inga Marie Bach
Skomsvoll.
Varamedlemmer: Liv Hestmo og Øyvind Foss
Ved siste årsmøte lyktes det ikke å finne ny leder etter
Bjørg Skomsvoll som hadde ledet skuta i hele 15 år. Stor
takk til henne for trofast og solid innsats! Vi hadde altså
et fulltallig styre, men ingen leder. Årsmøtet ga styret
fullmakt til å organisere seg selv. På første styremøte gikk
vi derfor i «tenkeboksen» med mange spørsmål og
mulige svar: Kunne vi drive skuta videre? Hva hadde vi av
menneskelige ressurser? Hva kunne vi få til med de
ressursene vi hadde?
Ressurser: Vi hadde et fulltallig styre, hvorav de fleste
var +/- 80 år. Som støttespillere hadde vi i hovedsak
medlemmene i kvinneforeningen «Unges misjon» som
heller ikke er helt ung lenger(!), og der trofaste
medlemmer har gått bort og andre ikke lenger har helse
til å være med. Hvor mye «restarbeidsevne» kunne vi
regne med?
Hva kunne vi få til? Vi ble enige om å ta ett år om gangen
og legge opp til å gjennomføre de tre faste
arrangementer som vi har hatt tidligere: Misjonssøndag i
september, julemesse i november, og årsmøte på
vårparten.
Organisering av styret: Uten leder måtte vi fordele
oppgavene i styret. Oppgave fordelte vi slik: Odd Einar
Vannebo har hatt ansvaret for protokollen og
korrespondansen med NMS, Astrid Bergslid har hatt
ansvaret for kontakten med Misjonskonsulenten/
Regionen i forhold til deltakelse derfra på våre
arrangementer, Inga Marie Bach Skomsvoll har vært
sekretær. Ellers har oppgavene blitt fordelt på
styremøtene i forkant av arrangementene.
Styremøter: I 2019 ble det avholdt 4 styremøter og
behandlet i alt 14 saker. Møtene ble holdt i lokalene til
Gjenbruksbutikken i Namsos. Varamedlemmene har også
vært innkalt til styremøtene.
Budsjett: Områdestyret har ikke eget budsjett. Årsmøtet
og styremøter holdes gratis i Gjenbruksbutikken,
kirkekaffen Misjonssøndagen er i samarbeid med
Namsos menighet og gratis, leie av Menighetssalen til
julesalget trekkes fra inntektene før pengene sendes til
Stavanger, kirkeofring og annonsekostnader sendes til
hovedkontoret i Stavanger. Alt til servering og pynting
m.m. ved våre arrangementer er gitt av medlemmene i
områdestyret og Unges Misjon. Kontorutgifter som
porto, papir o.l. er også gitt som gave.
Kontakter ellers i Namdalen: Områdestyret har ikke

oversikt over NMS’ virksomhet ellers i Namdalen. Vi har
imidlertid navn på noen kontaktpersoner. Til disse ble det
sendt brev med orientering om organisering av styret,
aktuelle adresser til områdestyret og om julesalget. Det ble
ikke sendt ut loddbøker, men orientert om at de ville få
tilsendt hvis de ønsket det.
Arrangementer:
Misjonstreff med årsmøte 23.3.2019 på NMS’
gjenbruksbutikk
Gjest: Vikarprest Oddbjørn Stjern.
Kollekt:2650 kr
Frammøtte: 17 stk
Misjonssøndag i Namsos kirke: Det ble en flott
misjonsgudstjeneste med dåp, i samarbeid med Namsos
menighet, med påfølgende kirkekaffe i
menighetssalen.Godt oppmøte og god stemning
Julemesse 9.november 2019 i Menighetssalen, Namsos
kirke
Aktører /Ansvarlige: I hovedsak Namdal områdestyre og
Unges Misjon, i tillegg to-tre voksne og noen barn utenom
som hjalp under selve messa, noe vi er veldig takknemlige
for. Aktørene har lang erfaring med julesalget og hadde
hver sine ansvarsområder.
Salg: kaker, geleer, sild, seilaks og handarbeid (også dette
året hadde vi fått masse fine sokker fra Sørli), samt varer
som Lise Marit Hansen hadde med fra NMS’
samarbeidskirker. Det ble også solgt «Knausen»-lys fra
Gjenbruksbutikken. All bakst og strikka sokker ble utsolgt.
Loddsalg: Hovedutlodninga: Noe forhåndssalg ved
medlemmer av områdestyret og medlemmer av Unges
Misjon.
Egen Namsosbok uten forhåndssalg
Åresalg
Netto inntekt på Julemessa: 43440kr
Med tanke på de utfordringer Områdestyret har stått
overfor, har vi grunn til å være takknemlige til både Gud og
mennesker for det vi har fått gjennomført i 2019. Så får vi
fortsatt legge NMS og vårt bidrag i denne sammenhengen i
Guds hender. Hans er riket, makten og æren, nå og alltid.
I skrivende stund vet vi ikke når vi får gjennomført
årsmøtet for 2020 pga Koronakrisen, så årsmeldinga blir
sendt til styremedlemmene til gjennomlesing,
kommentarer og samtykke og lagt fram for Årsmøtet når
det blir mulig å gjennomføre det.
Inga Marie Bach Skomsvoll

Namdal 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler

2018
5
3
6
4
10
10
11

2019
3
3
5
3
12
6
16

2018
4
26
15
1
9
24
14
41
5
1
1

Namdal (hele tusen)
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonsmesse
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
SMS-gave
Tilfeldige gaver

140

2019
6
34
14
12
7
3
32
4
1
0
20
133

Fosen område
Områdestyret har i 2018-2019
har bestått av:
Jørund Grønning, Eilif Åsebø,
Anne Hovstein Furunes,
Nils Kristian Hassel og Anne
Turid Strøm.
Vi har ikke hatt noen ordinære
styremøter i løpet av denne
perioden, men planlegging og
organisering har flere ganger
skjedd via e-post, telefonsamtaler og SMS.
Det ble arrangert inspirasjonstreff i Skaugdal bedehus fredag
8. mars 2019. Prost Gustav Danielsen (Steinkjer) fortalte fra
en tur til Thailand og om misjonens arbeid der. Vårtreffet var
søndag 28. april i Stadsbygd bedehus. Assisterende
generalsekretær Lise Tørnby talte over temaet ”Misjon i vår
tid”, Oddny Rædergård fra Ørland fortalte om en reise til
Thailand og om misjonens arbeid der og Stadsbygd
mannsangerforeing deltok med sang.
Siden sist vi var samlet er Sørdalen kvinneforening blitt
nedlagt. Eide og Skavdal misjonsforening i Bjugn er også
nedlagt. Vi er nå 6 foreninger på Fosen. Vi vil igjen minne om
at mange foreninger kan sitte på viktig historisk informasjon
(møteprotokoller etc.) Når en forening blir lagt ned, kan dette
sendes til arkivet for NMS. Adresse: Det Norske
Misjonsselskap, Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

På Stadsbygd har vi fortsatt en bibelstudiegruppe i tilknytning
til misjonsforeningen. Vi bruker et alternativt alphakursopplegg som heter ”En levende tro – Kort innføring i
viktige elementer i den kristne tro” av tidligere
forsamlingsleder i NLM, Gunnar Elstad. 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.
Misjonsforeningene i Leksvik arrangerte basar der det
kom inn 34.000 kroner
Nye medlemmer som må velges: Eilif Åsebø
(Stadsbygd), Anne Turid Strøm (Roan). Disse sitter i
dag i styret og ble gjenvalgt.
Jørund Grønning ble gjenvalgt som leder av
områdestyret
Jørund N. Grønning
Leder områdestyret

Anne Margrete Moholdt
Referent

Fosen 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler

2018
14
7
9
8
5
5
31

2019
13
10
8
7
5
6
26

Fosen (hele tusen)
Anledningsgave
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
SMS-gave
Tilfeldige gaver
Spleisgave

2018

2019
0
5
148
93
5
19
35
1
8
5

8
145
100
8
7
39
1
8
3
0
63
381

41
0
361

Stjørdal og omegn område
Området består av Stjørdal, Skatval, Lånke, Frosta, Selbu, Meråker, Hegra, Tydal, Malvik og Hommelvik. Av
disse er Stjørdal, Skatval, Lånke, Selbu, Hegra og Malvik
representert.

Kveldens andaktsholder Torgils Aurdal talte over setningen «vi vil se Jesus» hvor han kom inn på historier fra
ulike verdensdeler om menneskets lengsel etter å se Jesus.

Utvalgets medlemmer:
Knut Rotabakk (leder), Ole Gjevik (kasserer),
Olga Irene Fuglem (nestleder), Rigmor Laanke,
Målfrid Fuldseth og Linda Aurdal (sekretær).
Oddvar Øfsti vararepresentant, men gikk bort torsdag
11.april 2019. Solvår Reinsberg ble valgt inn som vararepresentant.

I forlengelsen av inspirasjonstreffet var det som vanlig
årsmøte med årsmelding og valg.

Utvalget har vært samlet til 2 møter i sakristiet i Stjørdal kirke. Møtene er blitt
avholdt på formiddagstid da utvalget for det
meste består av pensjonister unntatt Linda Aurdal som forøvrig gikk ut i
permisjon 1. juledag
2019.
Utvalget har som oppgave å arrangere 2 sammenkomster pr. år. Disse er inspirasjonstreff på
våren og områdestevne
på høsten.
Inspirasjonstreff i Hegra menighetshus torsdag 15.
mars 2019.
Treffet var satt opp med ledelse av Knut, Linda som pianist og referent, besøk fra to kristenruss fra KVT, Matgosia Styoien og Maiken Brechan. Andakt ved Torgils
Aurdal. Til en forandring startet vi med servering da
gjestene våre ble noe forsinket. God servering av damene i Hegra ledet av Målfrid Fuldset.
Etter serveringen fortsatte møtet og gjestene fra KVT
fikk ord og bilder. KVT arrangerte dette skoleåret en
aksjon kalt «Trygg framtid». Matgosia Styoien fortalte
om arbeidet som ble gjort av elevene på KVT slik som
julekonsert, påske event og aksjonsdager for å samle
inn penger til dette prosjektet.
Maiken Brechan fortalte om sin reise til Etiopia og opplevelsene hun hadde der. Hun fortalte gripende historier om kvinner som hadde forsøkt rømme fra landet,
men som måtte reise tilbake til Etiopia etter å ha blitt
utsatt for vold, svindel og overgrep.
Presentasjonen de framførte med bilder og fortellinger
og vi som hørte på ble helt revet med og alle var enige
om at denne fremførelsen var gjort på en meget god
måte.
Det ble bestemt av alle tilstedeværende at kollekten
denne kvelden skulle gå til KVT aksjonen og summen
ble kr. 3.600,-.

Områdestevne i Hommelvik søndag 01. september kl.
1100 og 1300.
Områdestevnet startet med gudstjeneste i Hommelvik
kirke kl. 1100 med Linda Aurdal som forrettende prest.
Øyvind Ulland Eriksen var med og orienterte om NMS.
Mange misjonsvenner var møtt opp og det var god sang i
kirka. På grunn av at det brukes nye betalingsmåter i ofringen, har jeg ikke noe beløp på det som ble ofret i kirka.
Etter gudstjenesten gikk vi over til Hommelvik bedehus
hvor det ble servert kirkekaffe.
Vikhammer familiegruppe tilsluttet NMS sto for servering
både av kirkekaffe med tilbehør og middag etter selve
stevnet.
Kl. 1300 startet områdestevnet og vi var ca 35 som var
tilstede. Knut Rotabakk ledet stevnet og ønsket alle velkommen og spesielt til Øyvind Ulland Eriksen som skulle
holde andakt og til Knut Arne Mørreaunet som skulle ha
solosang for oss. Knut orienterte om Sigrid Berg Risan
som bodde i Hommelvik like ved Bedehuset og som sammen med sin mann Bjarne Risan reiste ut som misjonærer til Tananarive i 1937. Bjarne Risan ble syk der nede og
døde før det var gått 1 år og Sigrid ble enke, men hun
fortsatte tjeneste der nede.
Linda Aurdal spilte til fellessangene og også til Knut Arne
Mørreaunes 2 sanger.

Øyvind Ulland Eriksen orienterte om omorganiseringen i
NMS som har vært smertefull, men nødvendig. Han hadde også andakt for dagen.
Marit Sævareid fortalte om sin reise og opplevelser i Tailand og viste lysbilder fra samme tur.
Det ble gitt kr. 3.397,- som i sin helhet gikk til misjonen.
Alle utlegg til mat og leie av lokalet ble sponset av medlemmene i Vikhammeråsen familiegruppe.
Som avslutning ble det sunget, Jeg tror på jordens forvandling, med Knut Arne Mørreaunet som forsanger og
Øyvind U Eriksen lyste velsignelsen.

Vi i områdeutvalget vil takke de som tar utfordringen til å
avholde inspirasjonstreff og områdestevner når vi spør de
forskjellige foreningene. Det viser seg at det blir færre og
færre medlemmer rundt omkring som kan ta på seg dette
med ordning i lokalet og serveringen.
Vi håper at det kan komme nye krefter til slik at foreningen kan fortsette med sine møter og samlinger. Vi i områdeutvalget merker også at det er blitt vanskeligere å få

tak i personer som er villige til å tjene en tid som medlem i
utvalget.

Vi må alle be til Gud om at forkynnelsen ikke må dø ut og at
flere unge må få se at lokale foreninger og lag må bli en del
av deres «kall». Gud velsigne alt arbeide som gjøres i Stjørdal og omegn.
Knut Rotabakk
Stjørdal og Omegn 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler

2018
19
14
9
10
6

2019
19
16
9
9
6

8

8

39

39

Stjørdal og Omegn (hele tusen)
Anledningsgave
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
SMS-gave
Tilfeldige gaver
Webgaver

2018
6
12
152
48
21
64
4
47
16
6
0
15
391

2019
15
8
158
51
15
73
17
16
16
7
0
15
0
390

Gauldal område
I Gauldal område har områdeutvalget ikke vært i funksjon,
men det betyr ikke at det ikke er aktivitet for NMS. Flere er
engasjert i arbeidet på Knausen. Regionstyret la sitt inspirasjonstreff til Melhus bedehus dette året. Mange er fortsatt
med i foreninger. Kirsten Pernille Øie, Melhus har vært
NMS sin representant i SMM Nidaros. Mange «NMS`ere fra
Gauldal arbeider på NMS Gjenbruk i Trondheim og noen
bl.a fra Soknedal arbeider på butikken på Oppdal. Varmbu
kvinneforening som har vært en «prestefrue-forening» ble
nedlagt før jul. Mange fra Gauldal område er sterkt involvert i julesalget i Trondheim og med leirarbeid på Mjuklia.
Slik henger ting sammen!
Takk for alt engasjement i menigheter, foreninger og blant
enkeltmennesker i Gauldal område!

Gauldal (hele tusen)
Anledningsgave
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
Tilfeldige gaver
Webgaver

Gauldal 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler

I Gauldal område ligger
Knausen Lysstøperi med
forbinnelser ut over hele
landet. På bildet møtes
lystransportene fra Østlandet
og Rogaland

2018
2
11
244
62
12
8
26
2
14
6
39
1
427

2018
20
15
7
8
5
5
50

2019
4
241
51
11
12
5
1
19
7
253
603

2019
20
14
8
7
2
5
45

Orkdal og omegn område
Orkdal område omfatter kommunene Agdenes, Skaun,
Snillfjord, Hemne og Orkdal.
Styret har bestått av:
Fra Agdenes: Torbjørn Landrø, vara Elin Selbekk.
Fra Skaun: Anne Kristine Bakken Hovtun,
vara Inger Forsmark.
Fra Hemne : Astri Wessel
Fra Snillfjord: Anne Kristine Bolme Selnes,
vara Liv Inger Kvalheim
Fra Orkdal: Vigdis Troøyen Foseide,
vara Elisabeth Bergem.
Styret har to styremøter; ett på høsten, hvor vi samtaler
omkring situasjonen i
området knytta opp mot
tiltaksplanen vår og
misjonsarbeidet generelt og
ett på nyåret, hvor vi
planlegger våre to
arrangementer i løpet av
våren, inspirasjonstreffet i
mars og områdemøtet i april
mnd. Vi er heldige som har
leder i regionstyret Birger
Foseide sammen med oss,
slik at vi også får informasjon
og inspirasjon fra arbeidet
både regionalt og nasjonalt.
Han refererte fra
misjonskonferanse i Stavanger og om
misjonsdokumentet ”Kjærligheten tar ikke slutt” som
skal behandles på GF/sommerfest i Ålesund i 2020.
Situasjonen i området er prega av at det stadig er blitt
lagt ned misjonsforeninger. I dag har vi 6 foreninger
igjen.
Orkdal: Krumelure (etablert i 1991), leder Norhild
Kirkbakk Solligård, Vårliv unges misjonsforening (1929),
leder Eivind Kvakland. Skaun: Kirkesiden kvinneforening
(1860) leder Anne Kristin Bakken Hovtun. Agdenes:
Lensvik misjonsforening (1855) leder Torbjørn Landrø.
Snillfjord: Vennastrandens Quindeforening (1866), leder
Anne Kristine Bolme Selnes. Hemne: Øvre Vassbygdens
kvinneforening (1903), leder Heidi Løkhaug/Maria
Stolsmo.
Her blir det holdt jevnlige foreningsmøter, åpne møter
og basarer, noe som er til velsignelse for de som er med.
Området, representert av foreningsmedlemmene, bidrar
også på julemessa i Sommerveiten, hvor de hjelper til og
leverer gevinster, m.a. brødbakst.
Ellers har menighetene våre rundt omkring
misjonsavtaler, men p.t. trolig kun 3 med Nms. I Orkdal
støtter 3 menigheter misjonsprosjekter på Madagaskar.
Her deles også ut dåpskluter som er sydd på Madagaskar

Orkdal og Omegn 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler
Orkdal og Omegn (hele 1000)
Anledningsgave
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
SMS-gave
Store gaver > 500.000
Tilfeldige gaver
Webgaver

2018
28
2
8
9
5
10
45

2019
29
25
8
7
5
9
39

2018
1
33
252
141
33
6
21
1
32
9

2019

1 000
4
1
1 534

10
237
157
29
13
14
3
28
11
0
18
1
520

til alle dåpsforeldre, pluss at det gis litt info om dem som
syr dem. Flere menigheter har kjøpt inn og bruker disse
dåpsklutene. Kan dette være et prosjekt for oss/NMS, å
stimulere til bruk av disse dåpsklutene, uavhengig av
hvilken misjonsavtale de har?
Inspirasjonstreffet på Orkdal menighetshus 07.03.19
hadde fokus på Nms sitt arbeid i Thailand. Ikke så
unaturlig ettersom 3 av medlemmene deltok på
regionstyret sin ”misjonstur” til Thailand i februar mnd.
Astri Wessel, Vigdis og Birger Foseide viste bilder og
fortalte fra en svært interessant og inspirerende tur.
Særlig interessant for oss orkdalinger var at Kinamisjonærene Emil og Eli Aarsheim var med og starta opp
misjonsarbeidet i Thailand og Bangkok i 1974. Eli er tante
til Eivind Kvakland, som i dag er leder for foreninga Vårliv
og som også Eli var medlem av i sin ungdom. På møtet
ble foreninga sitt 90 årsjubileum markert med en
spennende gjennomgang av historia, hvor også Bjarne
Halsteinli både sang og fortalte. Tore Martinsen og
Jostein Selnes gleda oss med sang og musikk. Peisestua
var stappfull denne kvelden og vi opplevde at vi er
mange som er engasjert i misjon.
Områdemøtet vårt går på omgang mellom kommunene i
området og i år var vi i Lensvik bedehus 07.04.19. Her var
det også ei stor forsamling og møtet ble leda med trygg
hand av Torbjørn Landrø. Jostein og Anne Lise Landrø

deltok med tale og flott sang. Oppbyggende og
inspirerende som alltid. Ellers deltok Birger Foseide
(regionstyret) og Jostein Selnes (piano). På årsmøtet ble
styret gjenvalgt, pluss at vi fikk på plass varamedlemmer,
som alle blir invitert til styremøtene.
01.01.20 ble det gjennomført kommunesammenslåing i
området og vi har fått nye kommuner, Orkland, med
nåværende Orkdal, Agdenes, Snillfjord og Meldal, og
Heim, med nåværende Hemne og Halsa. Snillfjord er

delt i 3 og er gått til Orkland, Heim og Hitra. Dette betyr
at Snillfjord dermed avvikles som en selvstendig del av
området.
Vi opplever det fortsatt givende å være en del av NMS
sitt verdensvide arbeid gjennom å delta i
områdearbeidet og i foreningene. Det er godt å
oppleve fellesskapet med andre som er engasjert i
misjon og tar del i misjonsoppdraget på denne måten.
Vigdis Troøyen Foseide

Trollheimen område
Styret har ikke endra seg stort. Dette prøver vi stadig å gjøre
noe med, men det er ikke lett.
Fra Meldal har vi Turid Ree med Marit Syrstadeng som vara
Fra Oppdal Arne Aspeland (Vara mangler foreløpig)
Fra Rindal Berit Moan Myklegard med Elsa Jensvoll som vara
Fra Rennebu Anne Lise Landrø (leder) med Jostein Landrø
som vara
22. januar var styret samlet for å evaluere høstleiren og
planlegge årets områdestevne. Vi prøvde å få med
ungdomsledere også, men det var vanskelig for dem midt i
uka.
Det oppleves veldig nyttig å se grundig på hvordan vi kan
forbedre leiren vår. Og ikke minst ha fokus på å få med
ungdomsledere.
Vi fikk også planlagt vårens områdestevne.
30.mars ble områdestevnet holdt på Mjuklia. Vel 30 gjester
var samla på peisestua. Ei sanggruppe fra Børsa ga oss flotte
toner. Misjonskontakten i Stjørdal hadde vært med på på
NMS-turen til Thailand høsten -18 og fortalte og viste bilder
derfra. To elever fra KVT hadde et engasjert innslag fra sin
reise i Etiopia og fortalte om innsamlingsaksjonen de er med
på. Deres inspirerende innslag gir håp for framtida. Grindal
kvinneforening, Rennebus eldste kvinneforening, fylte 160 år
dette året. De fikk sine jubileumslys og behørig applaus.
Høstleiren ble planlagt i detalj i september. Leiren gikk av
stabelen i november. Vi fikk med godt med ungdomsledere,
et par engelsktalende Haldstudenter og over 60 deltakere.
Tross antallet opplevde vi en forholdsvis rolig og grei leir.
Ungene så ut til å trives med aktivitetene både ute og inne.
Fine stunder med bibeltimer og korssamlinger, mye leik og
spill. Vi forenkla programmet litt lørdag kveld.
Så lenge helsa holder, og vi får med dyktige og modne
ungdomsledere, satser vi nok på å fortsette dette
leirprosjektet vårt. Leir er ikke gått av moten! Og misjon er
spennende! Vi har fått så mye å dele. Det gir håp til verden!
Anne Lise Landrø

Trollheimen 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler

Trollheimen (hele tusen)
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
SMS-gave
Tilfeldige gaver

2018
30
21
10
10
4
6
40

2018
43
189
148
21
18
25
10
32
9
0
124
619

2019
29
23
9
9
4
6
36

2019
18
196
133
17
27
45
0
24
10
1
29
501

Innherred område
Innherred Område er nå en del av Stiklestad prosti, Malm,
Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger og Skogn. Vi har
14 misjonsforeninger, 36 enkeltmedlemmer og 17
misjonsavtaler.
Områdeutvalget har i 2019 bestått av Åse Neergård, leder og
Else Lundsgård Danielsen, nestleder. Marit Hvarregaard,
sekretær. Per Steinar Mikkelsen og Randi Kimo.
Vararepresentant: Berit Grotnes og Lise Marit Hansen
Julesalgskomiteen: Helga Jule, Bodil Næss, Rannveig
Øvreness, Audhild Morken og Kari S Berg.
Saker: Vi har hatt 6 møter og drøfta 27 saker. Mye tid er brukt
til planlegging av våre 4 faste arrangement og oppfølging av
handlingsplanen.
Årsmøtet var på Misjonshuset, Verdal den 30/1. Vanlige
årsmøtesaker. Gruppearbeid med spørsmål om julesalgets
betydning, ideer, og framtid.
Andakt ved Else L Danielsen. Ingeborg Meslo Ulvin hadde
misjonsglimt, NMS-nytt og delte ut lys til jubilerende
foreninger: Ness misjonsforening 140 år, Midt-Skogn
kvinneforening 120 år og Skjerve misjonsforening 115 år. Alle
jubilerende foreninger delte litt. Så kom litt fra: en menighet
med misjonsavtale (Levanger), MIHA og Gjenbruksbutikken,
Det ble også tent lys, og vi mintes foreningsmedlemmer som
har gått bort i 2018.
Det å ha årsmøtet på en egen kveld har stor verdi. Vi ser
bredden av arbeidet i området og får snakke om det som
opptar oss. Ca 30 personer til stede. Ness misjonsforening tok
hånd om kollekten kr 5 876
Misjonstreff/vår var i Menighetssalen, Steinkjer den 9. mars.
Bibeltime ved Gustav Danielsen kl 13, Bevertning. Kl 15
Thailand i fokus, Lysbilledkåseri ved Gustav Danielsen, og
glimt fra turen ved Margot Klykken og Bodil Næss. Sang Stod
familiemusikk. En flott dag til inspirasjon. Kollekt kr 4610. Ca
35 møtedeltagere samt sangere.
Misjonstreff/høst, 31.august i Vuku (Kirkestua og kirka) Kl13
Bibeltime ved prost Gustav Danielsen Tema «Lær meg å
kjenne dine veie» Sang Berit Grotnes Kaffe og mat. Litt info
og utdeling av lodd. Kl15 Misjonsgudstjeneste ved Prest
Christine Wanders. Offer/kollekt kr 5 500
Julesalg 30. nov Kort åpning kl 10 og start av salg og
juleverksted. Familiemøte med andakt ved Grete Spolen og
sangere fra Steinkjer Soul Children. Kl 15 tale av Stina
Aanderaa Neergård, sang av Levanger Lovely Ladies. 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. Det er fint med juleverksted, Mange stolte barn
viste frem det de hadde laga. Noen barn delte ivrig ut
åregevinster. Flott. Vi trenger yngre inn i NMS. Inntekta på
julesalget 2019 ble kr 145 755 Tusen takk for god innsats!

Åse Neergård
Innherred 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler

2018 2019
33
35
23
26
15
14
16
14
18
17
18
15
50
50

Innherred (hele tusen)
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonsmesse
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
SMS-gave
Tilfeldige gaver
Webgaver
Spleisgave

2018 2019
35
38
236 231
121
88
56
77
121
98
38
17
18
2
81
66
29
25
10
11
1
136 186
2
3
1
885 844

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, pizzaog kaffesalg, mange barneaktiviteter og
mye, mye mer, En spennende dag for alle
aldre. Vekslende vær, ingen hindring. Mye
folk også i år Det kom inn ca kr 105.000,Gjenbruksbutikken 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.
Handlingsplan for OU 2018 – 2021
Planlegge og gjennomføre faste arrangement i året:
Årsmøte, vårmøte, høstmøte og julesalg. OU støtter
opp om arbeidet med MIHA. (Misjin i hagen)

1. Fortsette å oppmuntre foreningsmedlemmer og
frivillige. Det lages liste hvor medlemmene i OU
sender julehilsen til foreningene.

2. Oppfordre til bønn for arbeidet hjemme og ute.
Bønnekort er laget til bruk i foreningene. Arbeide
for å gjøre NMS mer synlig. Gjenbruksbutikk

synliggjør NMS på en god måte.

3. Arbeide for å nå mål i Handlingsplanen til
Regionstyret for 2018 – 2021, som er rettet mot
Områdeutvalgene. Arbeide for målene i
vedtekter for Områdeutvalgene, vedtatt av
Landsstyret i 2018
Når vi ser tilbake på 2019 fylles vi med takk og
glede. Vi har klart å gjennomføre mye. Kanskje
ønsker vi mer enn vi makter? Vi blir alle eldre, det
er en utfordring, men igjen og igjen ser vi lyspunkter
og at Gud går med og viser vei. Takk for at vi får
være med i NMS.

Åse Neergård

Trondheim område
Trondheim område har 18 foreninger. Det ble arrangerte
6 misjonsfester i Sommerveiten i 2019.
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.
Trondheim 31/12 2018
Medlemmer
Bet. Medl
Foreninger
Antall foreninger som har gitt
Menighets-avtaler
Antall menigheter som gir
Antall fast giver avtaler
Trondheim (hele tusen)
Anledningsgave
DM
Fast giver
Foreningsgave
Lotteri
Menighetsavtale
Menighetsofringer
Minnegave
Misjonsmesse
Misjonstidende
NMS enkeltmedlem
SMS-gave
Store gaver > 500.000
Tilfeldige gaver
Webgaver

2018
71
49
17
15
11
20
134

2019
62
56
17
14
10
16
121

2018
20
72
755
241
61
144
101
15
163
82
21
1
100
247
1
2 022

2019
2
47
720
234
42
117
45
18
252
75
26
2
100
457
1
2 138

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
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.
NMS Julesalg solgte varer for kr. 136.260,(kr. 155.180 i
2018). Hovedlotteriet kr.126.400, (kr. 152 000 i 2019).
Som en ser så har loddsalget gått ned en god del, og det
skyldes nok delvis at det er færre som vil selge lodd.
Helhetsinntrykket en sitter igjen med fra julesalget: Alt
glei godt. God stemning med mye folk begge dagene.
Menigheter med misjonsprosjekter : Døves Menighet
Trondheim, Charlottenlund Menighet, Strindheim
Menighet, Strinda Menighet, Tiller Menighet, Kolstad
Menighet, Heimdal Menighet, Ilen Menighet,
Sverresborg Menighet, Bakklandet Menighet
På årsmøtet i 2019 ble Inge Hill og Bertil Åsen valgt for
ett år. Gunn Bakken var ikke på valg. Gerd og Knut Sødahl
har ført regnskapet.
Gunn Bakken

Regionrådet hadde totalt i 2019 5 møter, ekskludert
årsmøtet. To av disse var med regionrådet før
årsmøtet, mens de siste tre var med det nykonstituerte
regionrådet. 45 saker ble behandlet av regionrådet i
2019, hvor oppfølging av det regionale arbeidet og
innspill til ny strategiperiode har vært hovedtyngden av
sakene.

Emil Buxrud var ansatt som leder for region Trøndelag i
et 100 % vikariat frem til august 2019. Fra 1. august
omstrukturerte NMSU arbeidet, og da Therese Lilleberg
Johnsen kom tilbake fra mammapermisjon 1. september
var det som Teamleder i NMSU Midt-Nord, med ansvar
for regionene Trøndelag, Møre og Nord. Margrete
Piscoya Hodne jobbet i 35 % frem til august 2019, og 1.
september var to nyansatte pa plass; Jakop Stavset i 35
% som barne- og ungdomskonsulent, og Solveig
Tokheim i 40 % som barne- og ungdomskonsulent. Det
har med andre ord vært full utskiftning av staben i høst,
men alle de tre ansatte har god kjennskap til NMSU fra
før av, og har kommet godt i gang med arbeidet i
regionen.

I NMSU Trøndelag er vi heldige a ha mange flott
frivillige, som vi er avhengige av for a fortsette a
skape engasjement rundt arbeidet, og for a kunne
inspirere barn og unge til a dele tro, tid, ting og
talent. Vare frivillige er med som leirledere, leder
lokallag, er med i regionradet eller bidrar pa andre
arrangementer vi deltar pa. I tillegg har vi hatt to
Hald-studenter fra Brasil hos oss skolearet
2019/2020, som har vært med i planlegging og
gjennomføring av aktivitetene høsten 2019.

Det nye regionrådet ble valgt på årsmøtet 27. april 2018,
og på sitt første møte 9. september 2019 konstituerte
regionrådet seg. Dette regionrådet består av følgende:

Gjennom 2019 arrangerte NMSU Trøndelag seks
leirer med til sammen 230 deltakere, bade store og
sma! Det var tre barneleirer, to familieleirer og en
tweensleir som sto pa leirmenyen for 2019, og vi
haper at vi ved hjelp av flere frivillige kan fa til et
enda bredere tilbud til alle aldersgrupper i arene
som kommer. Vi ble dessverre nødt til a avlyse
lederkurset pa Mjuklia i september med fire
pameldte, og inviterte de heller til lederdøgn i
forbindelse med Vinterferieleir i februar, der alle tre
ble med. FRI sommerleir for familier matte dessverre
avlyses i 2019 pa grunn av fa pameldte. Vi har ogsa
sammen med NMS bestemt at FRI ikke vil bli
videreført i sin form i 2020, men haper noe nytt kan
gjenoppsta pa sensommeren 2021!

Enrico Oberholzer (leder), Arne Løvseth (nestleder), Amalie
Marie Teige (representant i NMSU Landsstyre), Hannah
Sagdahl, Jakop Stavset (måtte trekke seg da han ble ansatt i
NMSU), Benjamin Vognild (vara, men blitt fast da Jakop
Stavset gikk ut), Jogeir H. Tangvik, Joachim Salomonsen,
Greta G. Aartun (representant fra NMS regionstyre).

Også i 2019 arrangerte Trollheimen område Høstleiren
for 2.-5. klasse på Mjuklia, med hele 61 deltakere og 17
ledere! Dette er vi veldig glade for, og takker for
engasjementet og trofastheten de viser! I tillegg var det
deltakerrekord på Adventsleiren med hele 74 deltakere
og gode tilbakemeldinger fra både ledere og deltakere.

Regionens arbeidsutvalg (AU) bestod frem til august av
leder og nestleder i regionrådet, samt barne- og
ungdomsarbeider Margrete P. Hodne frem til august. Fra
august av har AU bestått av leder og nestleder i
regionrådet, sammen med barne- og ungdomskonsulent
Solveig Tokheim.

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. Disse

Fra august 2018 frem til arsmøtet 27. april 2019 bestod
regionradet av 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).

leirene har blitt et fast innslag i kalenderen vår!
Tusen takk til alle som har bidratt til leirene, og ikke
minst deltatt på de i 2019 – vi håper å se dere igjen!
Vi har jobbet med a kartlegge hvilke menigheter som
har tiltak der det hadde vært naturlig a være med, som
f.eks. Familiemiddag, og vi har tatt kontakt med noen
av disse menighetene. I tillegg har vi vært aktivt med i
konfirmantundervisninger, vært med pa fagdager for
kirkelige ansatte, og prøvd a komme i kontakt med
ansatte i kirka for a bygge relasjoner. Det viser seg at
sant tar tid, men at det er en god investering av tiden. I
2019 har to menigheter bestemt seg for a reise pa
Uteam til Thailand i vinterferien 2021 i regi av NMSU
og med en del eget opplegg i forberedelsene. I tillegg
har samarbeidet om Hald-studentene vare vært med
Strinda og Berg menigheter, der de har halvparten av
praksisen sin. Samarbeid med menigheter er ganske
personavhengig, bade av den enkelte ansatte i
menigheten og i NMSU, men vi haper at vi ved a være
til stede ulike steder med kirkelige ansatte kan komme
lenger opp og frem i deres bevissthet.
Det var per 31.12.19 fem registrerte lokallag i NMSU
Trøndelag. Det største lokallaget er Leirklubben
Trøndelag, som hadde 56 betalende medlemmer i
2019. Pengene Leirklubben mottar i støtte gar til a
gjøre leirene vare billigere samt a kjøpe inn leker og

spill til bruk pa leir. Vi takker ogsa de andre
lokallagene for deres engasjement for barn og unge
i regionen var, og at de bidrar til a dele tro, tid, ting
og talent.
I 2019 hadde regionen 28 betalende
enkeltmedlemmer under 26 år.
NMSU er en del av BULK (barne- og
ungdomslederkontaktforum) og har gjennom dette
ogsa i 2019 vært medarrangør og vertskap i
Sommerveita for bade semesterstart og bønnedag
for frivillige og ansatte barne- og
ungdomsorganisasjonene, i tillegg til Den Norske
Kirke. Dette har blitt en lang og god tradisjon for
mange.
Her må også samarbeidet med NMS Trøndelag om
både dagsarrangementer som Barnas Julesalgsfest, og
Årsmøte med vårfest nevnes, i tillegg til samarbeid om
leir.
En stor takk må også rettes til Mjuklia leirsted for et
godt og nært samarbeid gjennom året.
NMSU er, og har alltid vært, en rusfri organisasjon.
Det er en selvfølge for oss at alle vare arrangement
er rusfrie, noe vi er stolte av.

Leder
i regionrådet

Nestleder
i regionrådet

Sekretær for
regionrådet

Enrico Oberholzer

Arne Løvset

Solveig Tokheim (ansatt)

NMS Connect Trondheim

Vi samla oss 9 gonger i 2019 og er i snitt mellom 10-15
personer som på kvar sin måte har eit forhold til NMS.
Nokre har vore på utveksling, andre har vore mykje på
leir, og nokre har berre gode vennar som har ei tilknytning
til NMS, og vert med på den måten. Vi møtast for å ete og
ha det kjekt i lag, og har fått besøk av Hald-elevar frå
Madagaskar, Brasil og Norge for å snakke for oss.
Sondre Neteland

NMS Gjenbruk Trondheim
Styret har i 2019 bestått av:
Jon Halgunset, leder, valgt for to år i 2019
Tone Aasen, turnuskoordinator, valgt for 2 år i 2019
Anne Liv Elvestad, styremedlem og medlem i
økonomikomiteen, valgt for 2 år i 2018
Rolf Røstum, styremedlem, valgt for to år i 2018
Randi Sagberg, sekretær, valgt for to år i 2019
Grete Hepsø, varamedlem, valgt for to år i 2019

varer slik at de blir salgbare.
Vi har også fått ta i bruk tilfluktsrommet som lager for
varer som ikke er typiske sesongvarer. Dette gjør det
lettere å ordne i julevarer, og Gerd Dolmen har gjort en
stor innsats for å få til et best mulig system her.
Mengden julevarer er stor!!

Valgkomiteen har bestått av Linnea Gunnes, Gunvor
Helgetun og Inger Larsen.

For øvrig er det ingen avklaring mht utvidelse av
butikkens arealer. Vi har liten plass til å ta imot møbler
og vi tror markedet for det er betydelig. Fretex har
sluttet å ta imot møbler, så derfor tror vi at større
lokaler med plass til møbler ville være gunstig. Hva som
skjer, avhenger av hva NMS region Trøndelag
bestemmer seg for i forhold til sin bruk av lokaler.

HMS - ansvarlig har vært Arvid Løvås. Han ønsker nå å få
avløsning fra det vervet. (Grete Hepsø har sagt ja til å være
ny HMS - ansvarlig)

Arrangement
12. mars var det medarbeidersamlig og årsmøte. Vi
spiste på kafeen på Trondheim Torg.

Priskomiteen har vært ledet av Gerd Dolmen. Komiteen
har hatt tre samlinger og 13 medlemmer. Et av
satsingsområdene har vært å få bedre oversikt og orden på
julevarer som kommer inn gjennom året. Det gjør det
lettere når varene skal opp i butikken og juleutstillingen
skal på plass.

7. nov. hadde vi medarbeidersamling igjen, og spiste på
San Sebastian

Styret har hatt fem styremøter.
Økonomikomiteen har bestått av Anne Liv Elvestad, Linnea
Gunnes, Kitt Larsen og Asbjørn Reknes.

29. nov. var det “Grønn fredag” i butikken. Tanken bak
et slikt tiltak er det nok ulike meninger om blant
medarbeiderne.

Ola Syrstadeng har fungert som vaktmester fra 1. mars.

3. des. var butikkens medarbeidere invitert på grøtfest
sammen med regionkontoret

Gunn Bakken har ansvaret for Knausenvarene: lys og
tennbriketter. Hun har også hatt ansvar for renhold av
mopper o.l.

Butikken har hatt besøk av gjenbrukskonsulent Turid
Øyre Øygarden og leder for gjenbruksbutikkene Ina
Kjøstvedt.

Transport
Jon Halgunset har ansvaret for henting og levering av varer.
Butikken fikk i 2019 ny varebil. En kjærkommen
nyinvestering! Gode hjelpere er Kjell Heggheim og Knut
Rotabakk. I perioder har også en person fra
“Kvalifiseringssenteret for innvandrere i Trondheim”
deltatt. Disse engasjeres for 4 mnd. av gangen.

Drift og økonomi
Det er p.t. ca 60 frivillige medarbeidere. Vi er veldig
glade og takknemlige for hver enkelt som er med. De er
butikkens viktigste ressurs! Takket være at folk er så
fleksible og villige til å hjelpe hverandre med å bytte/ta
ekstravakter for hverandre har butikken kunnet ha
åpent hele året. Det er utrolig bra!

Lokaler
Også i 2019 har arbeidene på Torget og i Sommerveiten
satt sitt tydelige preg på utemiljøet. I perioder har adkomst
med bil for kundene vært noe forvirrende. Ekstra støv og
skitt har det også blitt, men dette har heldigvis ikke gått ut
over antall kunder i butikken.

Ifølge turnuskoordinator Tone går det p.t. greit å sette
opp turnuslistene. Men det er sårbart hvis noen slutter
eller blir syke. Så det å rekruttere nye gode og
interesserte medarbeidere er en utfordring.

Det har vært økning i antall betalende kunder gjennom
hele året, og kundene gir mye god tilbakemelding både i
forhold til varer og opplevelse av miljøet i butikken. Det er
alltid hyggelig å høre, og det å være på jobb i butikken
oppleves stort sett som en glede av oss alle.
Bokavdelingen får gode tilbakemeldinger. De får inn masse
varer og selger mye bøker, filmer og musikk. Kjersti Fagerli
har vært en god og villig vikar når noen av de faste
“bokhandlerne” har hatt permisjon.
Av endringer i lokalene kan nevnes at det ene
toalettrommet (tidl. herretoalettet) er gjort om til lager og
arbeidsrom for Rolf Røstum som reparerer og fikser mange

Også i 2019 kan vi glede oss over økt inntjening.
Driftsinntekter var kr. 2.284.742, driftsutgifter var kr.
698.104.
Dette gir et netto overskudd på kr. 1.586.638.
Hjellen går brukes fremdeles som lager, og salg som
forgår derfra kommer inn på vårt regnskap. Takk til
Einar Hjellen for at han stiller fjøset til disposisjon og
bistår med salg.
Tusen takk til alle medarbeidere for all innsats i 2019.
Nok et godt driftsår ligger bak og det har vi alle bidratt til

Styret ved Jon, Tone, Rolf, Anne Liv, Grete og Randi

Knausen Lysstøperi
Det ble en dramatisk start på året 2019 i og med at vår
faste sjåfør Andreas Steinberg døde brått like før jul i 2018.
Transportene til og fra er selve livsnerven for Knausen og
uten transportører er vi ganske hjelpeløse. Men problemet
ble fort løst ved at mange nye sjåfører meldte seg til
tjeneste, og dermed fikk vi reorganisert transportene i 5 –6
faste ruter med egne sjåfører som vi nå er godt fornøyd
med.
Misjonsbedriften Knausen Lysstøperi har i 2019 hatt sitt 8.
år i lokalene på Jaktøyen i Melhus. Forventningene som vi
hadde da vi flyttet nærmere byen har vist seg å slå til. Vi har
bra lokaler og god tilgang på råstoffet, lysstumper og
fortsatt er vi heldig og har mange trofaste medarbeidere
som gir av sin tid til misjonen. Bedriften har hatt en fin
utvikling også i året som er gått, og vi har produsert
lysvarer for en salgsverdi i butikkene som utgjør ca. kr
1.800.000. Det er ca kr 400.000,- mer enn i 2018. Altså en
veldig fin økning av produksjonen.

Vi anslår vårt forbruk at lysstumper til å være mellom 25og
30 tonn i året. Dette ville ha vært restavfall og en

belastning for miljøet om vi ikke hadde benyttet
stumpene. Det er tilfredsstillende å vite at i
utgangspunktet verdiløse lysstumper kan bli til vakre
lys som gir både lys og varme, og i tillegg gi klingende
penger til misjonen.
Nytt av året er også at vi har fått en flott kontakt med
Hans Malum i Singsås. Han har konstruert ei maskin
som har effektivisert produksjonen av tennbrikker
betydelig. Saging av brikker som vi brukte ei uke på i
garasjen til Rolf, gjøres nå unna hos Hans på 4 timer.
2020 blir et spennende år, og nå tenker vi framover og
ser for oss videre ekspensjon. Vi arbeider med å
utvikle nye produkter som kommer på markedet i
løpet av året. Vi står foran forhandlinger om utvidelse
av lokalene og håper på mer plass for bedriften. Dette
gjøres fordi vi har tro på at det ligger et betydelig
potensiale i å kunne øke salget av Knausen lys i de 50
butikkene til NMS, som igjen vil kunne øke
inntjeningen til misjonen.
Styret har i 2019 bestått av Eli Rønningen, Rolf
Stranden, Gerd Åsen Sødahl, Marvin Bjørnebekk, Gert
Nielsen og Inge Hill. Vi i styret har delt
arbeidsoppgavene mellom oss og har fungert som et
godt team. Vi er dessuten veldig takknemlig for våre ca
25 frivillige medarbeidere som trofast stiller opp og
som har gjort det mulig å få et så bra resultat gjennom
året. Hvis du har litt ledig tid til overs, så er du hjertelig
velkommen til oss på Knausen. Vi tilbyr varierte
arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og et godt
arbeidsmiljø.
For styret i Knausen Lysstøperi
Inge Hill

Hans Malum filmer mens Rolf Stranden betjener den nye sag for
tennbrikker

NMS Gjenbruk Levanger

Styret for 2019 har bestått av:
Styreleder, kasserer
Nestleder, butikkleder
Sekretær, IT og HMS-ansvarlig
Styremedlem og vaktlisteansvarlig
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem og lysansvarlig
Revisor

Ivar Jule
Margot Klykken
Per Steinar Mikkelsen
Johanne Hiberg
Kari S. Berg
Berit Grotnes
Alfhild Evenstad
Sivert O. Berg,

Styret har hatt 4 møter og behandlet 40 saker. Årsmøtet
ble holdt 6. mars hos Berit Grotnes og Svein Gjære, med
16 oppmøtte. Medarbeidersamling hadde vi i Bamberg
kirke den 30. oktober. Åse Neergård holdt andakt. Per
Steinar Mikkelsen orienterte om HMS, og viste bilder fra
andre NMS butikker. Styreleder orienterte om bruk av
kassa, og andre ting som skjer i butikken.
6. mai hadde vi besøk av Turid Øyre Øygard, og fikk prate
om forskjellige ting vi lurte på.
Vi har hatt butikken åpen nesten alle dager i 2019, unntatt
18. mai, lørdager i juli, 25. september, da vi hadde dugnad
på rydding og kjøring av diverse søppel til Mule. Butikken
var også stengt til jul og påske.
Vi hadde 50% salg på alle varer fredag under
Marsimartna’n, Sommermartna’n i 3 dager, og Grønn
Fredag 29. november. Styret har drøftet om vi skal delta
på Grønn Fredag, men oppfordres til det fra sentralt hold.

14 oktober startet vi ombygging av kjøkkenkroken slik
at vi får arbeide uforstyrret av kunder, med prising av
varer og pengetelling. Tror alle er fornøyd med dette.
Økonomisk har vi hatt litt nedgang fra året før. Vi har
solgt for 681.260 brutto, netto resultat ble 383.628.
Nedgangen kan skyldes litt dårlig varetilgang i starten
av året, økt konkurranse av gjenbruksbutikker, og ikke
minst Finn.no. Vi er oppfordret fra sentralt hold om å
begynne med salg av klær, men har sagt nei til dette,
da det krever mye arbeid og plass. I tillegg har vi Fretex
rett over gata.
I august fikk vi vannlekkasje i taket, og det tok lang tid
før dette ble reparert. Vi måtte stenge av ca. 20 m2,
men da det endelig ble ferdig synes vi butikken ble
enda finere.
Ny smarttelefon er innkjøpt i løpet av året, så nå er vi
på Facebook og reklamerer for våre varer der. Åse gjør
en god jobb med å fotografere varer og legger bildene
ut på nettet.
Færre medarbeidere siste året har gitt utfordringer til å
ha butikken åpen. Vi har hatt kontakt med NAV om
hjelp, men NAV og NMS Gjenbruk sentralt ble ikke
enige om hvem som skulle betale forsikringen, så
saken er foreløpig lagt på is. Men takket være at dere
som jobber her stiller opp og tar ekstravakter ved å
skrive dere på ”mangellista”, eller sier ja når Johanne
ringer, får vi dette til å gå opp. Spesiell takk til Johanne
for jobben hun gjør. På slutten av året har situasjonen
bedret seg litt ved at vi har fått flere nye som har
begynt. Det er vi veldig takknemlige for.
Transport av lysstumper til Knausen har foregått på
dugnad i permisjonsperioden for Ingeborg, mye takket
være Øystein Evenstad. Han har også tatt med
plastposer til butikken.
Styret vil takke dere alle som har gjort en innsats for
NMS Gjenbruk, Levanger. Takk for mottak av varer,
sortering, prising, salg, rydding, vasking, organisering
av vaktlister, transport av varer både til og fra
butikken, og skape en trivelig butikk. Vi får skryt fra
kunder om at vi har en ryddig og trivelig butikk, noe vi
kan takke dere for.
Styret

NMS Gjenbruk Namsos
Det nye styret:
Styreleder Ingeborg Ommundsen
(2019-2021)
Sekretær Kristian Erik Bakkland
(2018-2020)
Styremedlem Fred Bergmann
(2019-2021)
Styremedlem Randi Hennissen
(2019-2021)
Styremedlem Karin Hoddø
(2018-2020)
Styremedlem Arne Odin Ovesen
(2018-2020)
Vararepr. Kari Hyllnes
(for ett år)
HMS-ansvarlig: Kristian Erik Bakkland
Kasserer: Bjørg Andreassen (vikar).
Fra 15.01.2019 overtok Arne Odin Ovesen som
kasserer etter sykdomsfravær.
Valgkomité: Bjørg Skomsvoll og Hans Christian Hagen.
Det har vært avholdt 6 styremøter i løpet av året. Alle
styremedlemmene og varamedlem har vært flinke til å
stille opp og delta i den møtevirksomhet som har vært,
blant annet på årsfesten, der 43 personer deltok.
Dette året var det Fred Bergmann som leda festen og
stod for å binde sammen ved interessante «innlegg».
Serveringa var tradisjonell: Varmrett først og noe
senere i festen: kaffe og kaker bakt av velvillige
medarbeidere.

I løpet av året ble det holdt 50 %-salg to ganger. Vi hadde
rikelig tilgang på varer, så disse salgene gjorde butikken
noe «ryddigere».
Den 14.11. avvikla vi allmøte. Møtekomitéen, Kari H, Randi
H og Ingeborg, gjorde møtet spennende! Ved ankomst fikk
vi et lodd i handa med beskjed om å ta vare på det.
Damene diska så opp med pizza og hvetekringle med saft
og kaffe til. Kjempegodt!

Leder Ingeborg orienterte om at butikken har fått ny
telefon, og om tilbudet fra TrioMedia a/s om leie av deres
lokaler. Vår komié for å utrede saken , Trond, Arne Odin og
Lilli, la fram realistiske forutsetninger for/mot flytting. Etter
deres gode vurderinger, fant styret det riktig å avslå
tilbudet.
Daglig leder, Lilli, tok opp og redegjorde for viktige forhold
i forbindelse med drifta av butikken. (Referat kan leses i
butikkens møteprotokoll.)
Møtekomiteen avslutta med å trekke vinnerne av to fine
gevinster fra vareutvalget i vårt. Populært og spennende!
Butikkens bruttosalg i året 2019, passerte en million
kroner. Svært bra!

Året 2019 var et år med noen spesielle utfordringer i
organisasjonen vår. Arne Odin kom tilbake i
kassererjobben, Lilli fortsatte som daglig leder, mens
Jorid assisterte Lilli og tok seg bl.a av
bemanningsplanen. På høsten overtok Karin Hoddø
bemanningsplanen mens Jorid fortsatte å assistere
Lilli.

Hvordan er famtidsutsiktene for butikken? Namdalingene
er flinke til å komme med alle mulige saker som vi kan
omsette. Vi er glade for at vi har fått nye medarbeidere. De
blir viktige i den gjengen som fra før profilerer butikken på
en vennlig og positiv måte i forhold til kundene. Et godt
arbeidsmiljø der alle taler vel om hverandre, er avgjørende
for at butikken skal ha ei god framtid.

Styret bestemte at butikken vår skulle ha stand på
«Namsosmartnan» 16.-17. august. Lederne begynte
tidlig å velge ut saker og ting som kunne egne seg på
standen. Terje stilte med varebilen sin, lasta opp og
kjørte tingene opp til standen på Namdalsmuseet.
Velvillige medarbeidere tok på seg vakter. På de to
dagene ble det solgt varer for over 13.000,- kroner.
Takk for en flott innsats til dem, og til de som holdt
butikken i byen åpen samtidig.

Vi minner til slutt om de 3 M-ene som skal gjennomsyre
det vi holder på med:

På styremøtet den 18. juni, ble det vedtatt at butikken
skulle ha vanlig åpningstid hele sommeren. Dette
kunne vi klare fordi medarbeiderne igjen var svært
positive.

Møteplass – for kunder og frivillige arbeidere der hyggelig
samtale skjer.
Miljø - gjenbruk som er godt i forhold til nåtid og framtid,
også i samarbeidsslandene.
Misjon - Det Norske Misjonsselskap (NMS) driver arbeid i
4 verdensdeler der leger, sykepleiere, lærere,
prester, ingeniører, agronomer med flere gjør
tjeneste som misjonærer.)
Vi vet at formålene vi arbeider for, er svært positive, så vi
kan bare strekke oss videre!
Ingeborg Ommundsen
Kristian Erik Bakkland
Styreleder
sekretær

NMS Gjenbruk Oppdal
Styret for butikken på Oppdal har i 2019 bestått av Magnhild Brattset, Ola G Dørum,
Eli Vognild Jeganathan, Ingrid Lånke og Jostein Landrø.
Butikken har åpent torsdag, fredag og lørdag, fra kl. 11 til 16. Alle uker gjennom året,
unntatt romjula og den stille uke.
På en vanlig dag går to til tre på vakt. De kan ha en vakt i måneden, en annenhver uke
eller en hver uke. Store variasjoner. Og så er det noen som aldri står i butikken, men
som kanskje er mer aktiv enn de fleste, for å få butikken til å gå. Det er mye som må
være på stell.
Kaffekroken er fremdeles en viktig bit av konseptet vårt, ikke minst for våre nye
landsmenn.
Grønn Fredag også i år.. Vi fikk inn omtrent det samme som på en normaldag, med
halv pris på alle varer (unntatt Knausenlys). Altså noe svakere enn året før. Og vi hadde
vel ikke så god forhåndsomtale denne gangen
Vi har stor grunn til å være både glade og tilfredse for alle de positive tilbakemeldinger vi har fått gjennom året. Folk
setter tydelig pris på at butikken er her. De liker å rusle omkring. De liker å handle. De liker å få levere varer. Og mange
trives med å få slå av en prat.
I løpet av året 2019, er det solgt for
Når vi trekker fra
står vi igjen med en netto til NMS på
Det blir i snitt en kollekt til NMS på

kr 648 000 (568 000 året før).
kr 256 000 (245 000 året før),
kr 390 000 (323 000 året før).
kr 33 000 (27 000) hver måned!

En hjertelig takk til hver enkelt som står på og gjør dette mulig!!
Jostein M. Landrø

Sommerveita husutvalg
Sommerveita Husutvalg ble opprettet av regionstyret 21. mars
2019, sak 12:

Sommerveita med tradisjoner tilbake til 1840-tallet er
svært viktig for hele NMS sin virksomhet i Trøndelag.
Sommerveiten er i dag møteplass for hele NMS-familien:
NMS Eiendommer AS, NMSU, NMS Gjenbruk og NMS
Region Trøndelag er selvstendige enheter med
overlappende fokusområder. Viktige stikkord for
regionstyrets arbeid er samarbeid og koordinering mellom NMS og NMSU og på tvers av NMS sine seksjoner.
Regionstyret vil derfor nedsette et husutvalg som kan gi
råd om hvordan Sommerveita på best mulig måte kan
ivareta interessene til disse enhetene.
Husutvalget skal organisere et frivillighetsarbeid for å
ivareta driften av møtesalene i 4. etasje og samarbeide
nært med NMS Eiendommer AS v/ Kari Hyttbakk Øye og
Ola Syrstadeng.
Husutvalget skal ha følgende sammensetning:
En representant fra regionstyret
En representant fra NMSU regionråd
En representant fra styret i Gjenbruksbutikken i
Sommerveita

To representanter med relevant faglig bakgrunn/
erfaring - evt. kan en av dem være oppnevnt av NMS
Eiendom AS.
Regionstyret velger Leiv Elvestad som regionstyrets
representant i utvalget og ber hhv. NMSU regionråd,
styret i Gjenbruksbutikken og eventuelt NMS Eiendom
AS om å velge hver sin representant. AU oppnevner de
øvrige representantene.
Utvalget kan gjerne starte sitt arbeid så fort som mulig.
AU legger frem forslag til detaljert mandat for
husutvalget på neste regionstyremøte.
Siden regionstyret hadde bedt Husutvalget om å starte
sitt arbeid snarest mulig, ble det innkalt til møter 23.
april og 14. mai. En viktig sak på begge møtene var om
deler av kontorarealet kunne benyttes av NMS
Gjenbruk, som hadde behov for å utvide sitt butikkareal.
Utvalget kom ikke frem til løsninger som var akseptable
for alle parter og ville derfor inntil videre ikke engasjere
seg mer i denne saken.
Den viktigste saken på de nevnte møtene var imidlertid
å utarbeide en plan for vedlikehold og oppgradering av
4. etasje, samt en del rydding i kjelleren. Her har

utvalget vært nyttig - et godt samarbeid mellom frivillige i
NMS Gjenbruk og NMS regionen samt ansatte i NMS
Eiendom AS har gitt veldig synlige resultater. Vegger er
malt, vinduer reparert, teknisk utstyr fornyet, kjøkkenet
totalrenovert og golvet bonet.

investere i møtesalene i 4. etasje, men dette hadde ikke
skjedd uten den store frivillige innsatsen. En stor takk til
alle som har stilt opp på dugnad, og en stor takk til Ola
og Kari på Mjuklia. Minst en av dem har alltid deltatt på
dugnadsdagene og ledet arbeidet.
Leiv Elvestad

Det er gledelig å se at NMS Eiendom AS har vært villig til å

Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros (SMMN)
25 år
Samarbeid menighet og misjon (SMM) fylte 25 år i 2019.
Gjennom disse årene har SMM arbeidet for å bevisstgjøre
Den norske kirke på sitt misjonsoppdrag. Vi ønsker å dele tro
og vitne om Ham som er veien, sannheten og livet for alle
mennesker.
•

Gjennom SMM har Den norske kirke kontakt med over
40 land.

•

955 (80 %) av landets 1200 menigheter har
misjonsavtale.

•

Menighetsavtalene gir årlig 16 mill. kr til misjonsarbeid.

I vårt bispedømme ble 25-årsjubileet markert på en flott
gudstjeneste i Nidarosdomen 17. november.
Givertjeneste
Det har vært en forventing fra organisasjonenes side om å få
enda større økonomiske bidrag fra menighetene til
misjonsarbeid. Det har vi gjort ved å sende et brev fra
biskopen med oppfordring til menighetene om å bidra
sterkere til dette. Og den årlige «Lys til verden» - aksjonen er
blitt supplert med en video som blir delt på sosiale medier.
Det gjenstår å se om dette har ført til resultater på giversiden
fra menighetene.
Fordelingen av misjonsavtalene har ikke hatt store endringer
det siste året. NMS er størst med 69 avtaler. Deretter følger
Normisjon (15), Misjonsalliansen (7), Israelsmisjonen (4),
Stefanusalliansen (4), HimalPartner (3) og Areopagos (1).
Forfulgte kristne
Det er stor forskjell på de 7 misjonsorganisasjonene i SMM.
Stefanusalliansen jobber for eksempel spesielt med
trosforfølgelse. SMM arrangerer hvert år et fakkeltog for
forfulgte kristne sammen med Åpne Dører og Trondheim
Kristne Råd. Dessverre opplever vi at oppslutningen om
arrangementet ikke er så stort som vi skulle ønske.
Skapt – døpt – sendt
Selv om internasjonal misjon er mest i fokus i SMM-arbeidet,
er vårt ønske at misjonsdimensjonen blir tydeligere i alt

kirkelig arbeid. Når vi nå snakker mye om dåp og
synkende dåpstall i kirken hører det også med at alle
døpte er kalt til etterfølgelse og disippelskap – til å
være vitne om Jesus. Vi er skapt i Guds bilde som
verdifulle, unike og umistelige. Vi er døpt til å tilhøre
Jesus Kristus i liv og død. Vi er sendt til våre
medmennesker og verden med evangeliet.
Olavsfest, med sitt hovedtema «forvandling», hadde
mange flotte misjonsinnslag. Både det som skjedde i
arrangementets kjerneprogram, Den norske kirkes
arrangementer på biblioteket, og NMS-arrangementer
under Olavsfest.
Å lære av andre
SMM arrangerer jevnlig turer for å se kirke- og
misjonsarbeid andre steder i verden. I september
besøkte misjonsrådgiver og trosopplæringsrådgiver
Carlisle bispedømme i England. Der fikk vi se hvordan
den engelske kirken, med blant annet støtte fra NMS,
på en spennende måte involverer ungdom og andre i
kirkearbeidet med tydelig misjonal profil.
Olav D Svanholm
Biskop Herborg Finnsnes besøkte Etiopia i januar
2020. Her er hun sammen med prosjektleder Kuleni
Fikru som jobber i et NMS-prosjekt rettet mot
hjemkomne migranter i Addis

Mjuklia leirsted og gjestegård
Kapasitet. I dag har Mjuklia 130 senger fordelt på 29 rom i
3 hus. Det er bad på de aller fleste rom. Her er to større
saler og flere mindre grupperom. Vi kan f.eks. arrangere
flere selskaper samtidig. Totalt har stedet 8 større og
mindre hus. To av dem utgjør et lite gardstun med ei
gammel stue som inneholder museum og
overnattingsmuligheter med kjøkken og bad, samt et fjøs
med gris, geiter, kaniner og høns.
Stab. Mjuklia har en god stab, de takler lange dager og
evner å ha klare tanker og sterke hender der det trengs.

klatring og bruskassestabling. Her er ungdommer fra
bygda med som ledere i tillegg til voksne frivillige. Dette
forteller en av instruktørene, Astrid Gunnes:
«Jeg har hatt veldig gode opplevelser med ungdommene
i aktivitetsløypa. De jobber godt, er ofte engasjerte og
ser ut til å trives med å oppleve gode utfordringer
sammen. Jeg får ofte tilbakemeldinger fra ledere om at
løypa er et samtaletema blant ungdommene. De er
interesserte i hvordan det gikk med de andre, og mange
fryder seg over å oppleve mestring».

Mjuklia sommerhotell, med frivillige verter, gjorde det bra
i sommer. Vi fikk gode skussmål på booking.com. Dermed
satser vi på hotell i 2020 òg. Har dere noen dager ledig til
sommeren, og kan tenke dere en spennende og trivelig
jobb, er det bare å melde fra!
Leirliv. To veldig flotte seniorleirer (vår og høst) er
gjennomført med dyktige frivillige.
Det ble arrangert både Tweensleir og barneleir ila av våren.
Høstleiren for 2.-5. klasse ble helt fulltegna. 63 påmeldte og
flere på venteliste.
Denne leiren foregår på dugnad, Trollheimen område har
ansvaret.
Adventsleiren hadde 74 deltakere og høstet begeistring og
trivsel. Leir er ikke avleggs!
Andre arrangementer. Gjennom året er konfirmantleirer
en hovedaktivitet. Sammen med catering utgjør dette den
største inntektskilden. Catering har den fordelen at en kan
tilby mat til arrangement utenfor Mjuklia samtidig som en
har tilstelning på selve stedet. På sommeren utgjør et par
store korsamlinger en viktig aktivitet for stedet.
På konfirmantleirene er deltakerne med på ei allsidig
samhandlingsløype og spennende zipline (taubane),

Mjuklidagen 2020
AVLYST PÅ GRUNN AV KORONA

9. mai 2021, feirer Mjuklia
50-årsjubileum!
Vi er i gang med planlegging av dette, og en
redaksjonskomite arbeider for å få til ei
jubileumsbok.

Astrid Gunnes er frivillig instruktør i samhandlingsløypa

Dette året skal utbyggingen av E6 starte og vi håper at vi
får oppdrag i den forbindelse. I desember var Nye veier
med sine medentreprenører her hos oss, vi fikk gode
tilbakemeldinger på servering, overnatting og
møtefasiliteter. De ga uttrykk for at Mjuklia er aktuell å
benytte under utbygginga. Mjuklia sammen med flere
aktører innen Rennebu Næringsforening er med på å gi
støtte til en prosjektstilling som næringsrådgiver. På
slutten av 2019 ble ei ansatt som skal ivareta
Næringslivet under utbyggingen her i Rennebu og som
kan benyttes som konsulent i forbindelse med
næringsutvikling.
For 2020 ønsker vi å fortsatt jobbe for at barn og unge
skal komme på leir og Mjuklia skal fortsatt være
treffpunkt for kirke og misjon i Trøndelag.
Vi har også planer for utvikling av aktiviteter i samarbeid
med NMSU.
Vi jobber med ny hjemmeside og håper den er på plass
iløpet av februar.
Også i 2020 vil vi satse på Middagsbuffé siste tirsdagen i

mnd, da vi ser at det har blitt et populært treffpunkt for
folk i nærområdet, også utenfor kommunegrensa. I
tillegg til de månedlige buffédagene satser vi på en
restematbuffé vår og høst, for å slå et slag for å begrense
matsvinn.
Driftsstyre. Stedet har ikke noe driftsstyre pd. For å
støtte ledelsen og utvikle kontakten med Mjuklias

venner, ble det i 2017 oppnevnt et utvalg. Utvalget
fungerer nå som et styre for foreningen Mjuklias venner.
Dette styret har foreløpig 5 medlemmer, i tillegg til de tre
som sitter i ledelsen. Her jobbes det nå bl.a. med å
markedsføre stedet stadig bedre, også på nettet etter
hvert. Dugnader, små og store, er gjennomført, noe som
bidrar til viktig vedlikehold og fornying.
Anne Lise Landrø

Mjuklias venner
Styret har i 2019 bestått av: Anne Lise Landrø leder, Per
Winsnes sekretær,

kan tenke dere en spennende og trivelig jobb, er det bare å
melde fra! Fri kost og logi.

Øvrige styremedlemmer: Jostein Landrø, Sivert Løvseth,
Geir Tinnen.

Ellers er to veldig flotte seniorleirer (vår og høst)
gjennomført med dyktige frivillige.

Ledergruppa på Mjuklia, Kari Hyttebakk Øye, Ola
Syrstadeng og Rigmor Aas er med på alle styremøter.

Høstleiren for 2.-5. klasse ble helt fulltegna. 63 påmeldte
og flere på venteliste. Denne leiren er også på dugnad,
Trollheimen område har ansvaret.

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 4 møter, to på våren og to på høsten. 20
saker har vært behandlet. I tillegg har vi hatt et par
møter med aktuelle samarbeidspartnere for å avklare
hvordan vi best kan markedsføre oss på nettet.
Eivind Flå har deltatt på styremøtene denne vinteren,
som vikar for Inge Hill som på grunn av
familiesituasjonen har måttet trekke seg fra styret. Geir
Tinnen som har lang veg fra Åfjord, og tett timeplan der
han er, ser seg også dessverre nødt til å trekke seg fra
styret.
Vi er glade for at Jan Asbjørn Sagen har sagt ja til å tre
inn i styret fra nå av.
Mjuklistaben er en utrolig dyktig gjeng. Velstukturert og
utholdende. Takler store middager, catering og kanskje
et stort minnesamvær på toppen, samtidig. Lange
dager. Behov for klare tanker og sterke hender på alle
kanter. I februar ble det imidlertid ekstra opplegg for
Kari og Ola. Sommerveiten trengte mer mannskap pga
endringer i staben. De sa ja til å bidra med en dag i uka.
Mer enn nok å gjøre der óg. De fortjener mye ros for at
de har fått dette til å fungere!
Mjuklia sommerhotell, med frivillige verter, tok inn
125.000 (mot 8.000 i fjor). Dermed satser vi på hotell
neste år òg. Har dere noen dager ledig til sommeren, og

Adventsleiren med 74 deltakere høstet begeistring og
trivsel. Leir er ikke avleggs, folkens!
Styret for Mjuklias venner jobber nå for å markedsføre
stedet stadig bedre, også på nettet etter hvert. Dugnader,
små og store er gjennomført; viktig vedlikehold og
fornying.
Prosjektet Nye Veier (utbygging av E6) vil komme til å ha
behov for både mat og logi etter hvert. Dette blir
spennende! Det kan bli behov for fritidsaktiviteter både
innendørs og utendørs. Her ser vi nå på om ‘Knausen’ kan
omskapes til et sted for feks bordtennis, pilkasting, m.m.m.
Da vil en ha behov for toaletter. Noe som også er
etterlengta ved leirer og uteaktiviteter generelt, og
nødvendige fasiliteter når vi har bobilgjester.
Mjuklidagen 2020 blir 10. mai. Vi vil gjerne gi en ekstra
takk til alle som har bidratt på dugnad eller økonomisk
gjennom året ved å invitere til gratis middag denne dagen.
Vi samarbeider da med NMSU for å få dette til å bli en
familiefest. Leiren starter fredag og fortsetter med
Mjuklidag på søndagen. Da blir det nye aktiviteter og
forstørra fellesskap. Både i kirka og på Mjuklia, håper vi.
Og året etter, andre søndag i mai, 9. mai 2021, feirer
Mjuklia 50-årsjubileum!!
Takk til hver enkelt for omsorg i løpet av året som er gått!
Enten det er i form av bønner, besøk, gaver eller dugnad.
Det gir styrke og inspirasjon!
Anne Lise Landrø

Kristen Videregående Skole i Trøndelag (KVT)
Det er helt stille før rommet fylles og alle stemmer i med Glade Jul.
Vår Frue kirke er fylt opp til siste plass med festkledde elever,
tidligere elever og ansatte. Og de ikke fullt så velkledde, som bruker
kirka hver eneste dag. Sammen skal vi feire julegudstjeneste. På
samme måte som i fjor og året før der. Jeg kan ikke tenke meg en
bedre avslutning på et år. Alle utfordringer er glemt for noen
minutter, hjerterytmen senker seg og vi kan sammen gå inn i
julehøytida med litt større fred i hjertet. Og som rektor kjenner jeg
på glede over hvilken fantastisk gjeng med elever og ansatte jeg får
lov til å jobbe sammen med hver dag.

Julegudstjeneste
i Vår Frue kirke

KVT har i 2019 hatt god søknad og fylt opp alle ledige plasser. Vi har i
dag 550 elever fordelt på studiespesialisering (380 elever), idrettsfag
(30 elever), helse- og oppvekstfag (90 elever) og påbygg til generell
studiekompetanse (50 elever). Totalt er det nesten 90 medarbeidere
som har sitt daglige virke på skolen.
KVT avslutter i disse dager byggeprosjektene som har vært i gang de
siste årene. Vi er meget fornøyde med resultatet, og synes selv vi har
fått flott og tjenlige lokaler for framtida. Nye arbeidsplasser for
ansatte og 12 nye klasserom ble tatt i bruk i august 2019. Nå flytter vi
inn i ny kantine, nytt bibliotek og personalrom. Hovedinngangen er
bygd om og resepsjon og ledelse har fått nye kontorer rett ved
inngangen. Det har tidvis vært slitsomt og utfordrende å drive skole
på en byggeplass, men når vi ser det ferdige resultatet er vi ikke i tvil
om at det har vært verdt det.
Av ulike aktiviteter vil vi spesielt løfte fram elevaksjonen der vi i år
samler inn penger til arbeid med mental helse i Medan, Indonesia,
«etter skoletid» - et tilbud der elevene kan få mat og sosial aktivitet
og samvær samt kristendomsprosjektet vårt der vi to ganger i året
setter opp en forestilling. Dette er noe av det som er med på å gjøre
KVT til en annerledes skole. Vi er stolt av å være annerledes, og lover
å fortsette å være det også videre framover.
Eimund Fossum

Nytt undervisningsbygg

Byggeaktivitet

Nye lærerarbeidskontor

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Situasjonen for brukere i KIA Trøndelag er at færre nye
flyktninger bosettes, og stadig flere flyktninger får permanent oppholdstillatelse. Det betyr bl.a. at det midlertidige
preg ved deres tilstedevær for lengst er forbipassert. Nå er
det framtid i Norge og det å få jobb som står i fokus.
Mange må i moden alder klare både norsk grunnskole,
videregående og studier i kombinasjon med uberegnelige
strø-jobber.
NMS om medlemsorganisasjon av KIA gir nå ikke lengre
driftsstøtte, men derimot midler til et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom NMS og KIA til fremme for bedre integrering av nye landsmenn i menighets- og organisasjonsliv.
Slik er det bestemt fra øverste hold i NMS, men det står jo
uansett til oss på lokalt plan å realisere prosjektet. La intensjon bli til praksis og hverdag.
I dette må vi jobbe sammen mot så vel likegyldighet som
fremmed frykt. Vi tilhører jo den Herre som både sa:
“Arbeid mens det er dag” og “Frykt ikke”. På KIA hører vi

håpet om å få en norsk venn gjentatt og gjentatt i
mange varianter. Bare een, forsikres det, for ikke å virke
for kravstor. De fleste vet hvor uoppnåelig det er. Andre
drømmer ennå.
I 2019 ble det mulig for KIA å dra på en kristen leir utenbys. Med nesten utelukkende muslimske deltakere. Til
stor glede for alle parter. Store som små. Jo, det gikk
fint an! En annen glede er det økende antall norske ungdommer som villig bruker av tid og engasjement på den
ukentlige leksehjelp.
Andre frivillige av den ekstra modige sorten har øvelseskjørt for å hjelpe noen til norsk førerkort. Og andre igjen
byr på en til en undervisning i sine private hjem. Hjelp til
å forstå yrkesfag er nyttig. Og hvor finner man egentlig
lærlingeplasser? Behovene er mange. Dog kun sjeldent
uten å kreve mer eller annet enn de aller fleste kan bidra med. Hvis de vil.
Ester Røen.

Miha blir annerledes dette året. Uansett:
loddsalg til inntekt for Nådehjemmet i
Bangkok og arbeid blant døve på
Madagaskar. Følg med på:
https://www.youtube.com/channel/UCqaRDRt3K6hhqjmIoVCc6Qg

Mandag 07.09.:

Velkommen til

SENIORTREFF
på

MJUKLIA
7. - 10. september
Hovedtema: Når Gud kaller -

til tillit, til tjeneste, til fremtid.
Gjestetalere:

Kari Skår og Knut Sørheim

Fra kl 16.00: Ankomst og innkvartering. Betaling for oppholdet - med kort.
18.00 Kveldsmat.
19.30 Åpnings- og velkomstmøte.
Kveldskaffe
Før vi går til ro (musikk, lystenning, stillhet og bønn).
Tirsdag 08.09.:
08.30 Ord for dagen.
09.00 Frokost.
10.30 Knut Sørheim: I tillit, trygghet og håp.
11.30 Forfriskninger (frukt og vann).
12.00 Samtale i grupper.
13.00 Lunsj.
Fri tid/tur/hvile -?
16.00 Kari Skår og Knut Sørheim: Guds store gjerninger
i skaperverk og misjon.
17.00 Middag/kaffe.
19.00 Basarkveld (gevinster ønskes!).
Glimt fra misjonsarbeidet, sanginnslag, andakt.
Kveldskaffe.
Før vi går til ro (musikk, lystenning, stillhet og bønn).
Onsdag 09.09.:
08.30 Ord for dagen.
09.00 Frokost.
10.30 Knut Sørheim: Gud vil jeg skal være
et solskinnsbarn . . .?
11.30 Forfriskninger.
12.00 Samtale i grupper.
13.00 Lunsj.
Fri tid/tur/hvile -?
16.00 Sangtime (ønskesanger).
17.00 Middag/kaffe.
19.00 Misjonskveld:
Kari Skår Sørheim: Vandring langs misjonsveien.
Sanginnslag, Misjonsgave.
Kveldskaffe.
Før vi går til ro (musikk, lystenning, stillhet og bønn).
Torsdag 10.09.:
08.30 Ord for dagen.
09.00 Frokost.
10.30 Avreise til Innset.
11.00 Gudstjeneste i Innset kirke. Liturg: Knut Sørheim
13.00 Middag - og takk for laget!
Vel heim!

