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Innledning 
Året 2019 har vært preget av endringer i stab og struktur, leirer, nye menighetssamarbeid og 
at vi har fått Hald-studenter fra Brasil til Trondheim. Ny stab kom i gang i september, og har 
brukt høsten på å gjøre seg kjent med arbeidet, rutiner og det vi jobber med, selv om alle tre 
hadde god kjennskap til NMSU fra før. Vi har opplevd deltakerrekord på leir, avlysninger av 
andre leirer, og et økt fokus på menigheter i Den Norske Kirke og hva vi kan gjøre sammen 
med de og i samarbeid med andre organisasjoner. Vi ser tilbake på et godt 2019, og ser frem 
til hva 2020 bringer. 

 

 

Venstre: Klatring er alltid populært på leir! 
Øverst til høyre: Gode ledere er kjekt å ha, og Arne Løvseth er med på ca. alle leirene våre! 
Nederst til høyre: Det ble «Jul i et nøtteskall» på Adventsleiren i desember. 
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Regionråd 
Regionrådet har hatt god kontinuitet de siste årene, og hadde i 2019 totalt 5 møter, i tillegg 
til årsmøtet. To av disse møtene 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. 

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. 

Regionråd frem til årsmøtet den 27. april 2019 besto av følgende personer: 

Navn Rolle 
Jakop Stavset Leder 
Enrico Oberholzer Nestleder 
Joachim Salomonsen Medlem 
Elizabeth Vognild Medlem 
Jogeir Tangvik Medlem, representant til NMS regionstyre 
Benjamin Vognild 1. vara 
Amalie Marie Teige Representant til NMSU landsstyre 
Greta G. Aartun Representant fra NMS’ regionstyre 

 

Regionråd etter årsmøte den 27. april, og som konstituerte seg på første møte 9. september 
2019, har vært som følger: 

Navn Rolle 
Enrico Oberholzer Leder 
Arne Løvseth Nestleder 
Hannah Sagdahl Medlem 
Joachim Salomonsen Medlem 
Jakop Stavset Medlem frem til ansettelse 01.09.19 
Jogeir Tangvik Medlem, representant til NMS regionstyre 
Benjamin Vognild 1. vara, men ble fast for Jakop fra 01.09.19 
Amalie Marie Teige Representant til NMSU landsstyre 
Greta G. Aartun Representant fra NMS’ regionstyre 

Leir 
Sammenliknet med for bare et par år siden, har vi en del færre leirer på planen nå enn 
tidligere. Dette skyldes av vi ikke lengre har samarbeidsleirer på Bakksætra og på Titran, og 
at vi ikke har oppnådd å etablere en egen leir på Solhaug som vi prøvde på. Vi er allikevel 
stolte av det leirtilbudet vi har, og prøver å tilby leirer til de fleste aldersgrupper i løpet av 
året. Det var tre barneleirer, to familieleirer og en tweensleir som sto på leirmenyen for 2019, 
og vi håper at vi ved hjelp av flere frivillige hovedledere og komiteer kan få til et enda 
bredere tilbud til alle aldersgrupper i årene som kommer. 

Årstall Antall leirer Deltakere Ledere 
2019 6 230 60 
2018 8 280 66 
2017 17 490 75 
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Mjuklia 
Vi har et godt samarbeid med Mjuklia om leirer, og gjennom 2019 arrangerte NMSU 
Trøndelag seks leirer på Mjuklia med til sammen 230 deltakere, både store og små! Vi ble 
dessverre nødt til å avlyse lederkurset på Mjuklia i september med tre påmeldte, og inviterte 
de heller til lederdøgn i forbindelse med Vinterferieleir i februar, der alle tre ble med. FRI 
sommerleir for familier måtte dessverre avlyses i 2019 på grunn av få påmeldte. Vi har også 
sammen med NMS bestemt at FRI ikke vil bli videreført i sin form i 2020, men håper noe nytt 
kan gjenoppstå på sensommeren 2021! 

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. 

Andre leirer 
Av andre leirer 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 
leirene har blitt et fast innslag i kalenderen vår! 

Menighet 
Vi har jobbet med å kartlegge hvilke menigheter som har tiltak der det hadde vært naturlig 
å 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 på fagdager for kirkelige 
ansatte, og prøvd å komme i kontakt med ansatte i kirka for å bygge relasjoner. Det viser seg 
at sånt tar tid, men at det er en god investering av tiden. I 2019 har to menigheter bestemt 
seg for å reise på 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 våre vært med 
Strinda og Berg menigheter, der de har halvparten av praksisen sin. Samarbeid med 
menigheter er ganske personavhengig, både av den enkelte ansatte i menigheten og i NMSU, 
men vi håper at vi ved å være til stede ulike steder med kirkelige ansatte kan komme lenger 
opp og frem i deres bevissthet. 

Global 
På alle leirer har vi innslag av globale glimt og misjon, fordi vi ønsker at barn og unge skal få 
en forståelse for at de er del av den verdensvide kirke og fordi vi ønsker å gi de et engasjement 
for misjon, gjennom fokuset på å dele.  

Det er en ansatt som har hatt Uteam som et ansvarsområde, og jobbet med å promotere 
dette for menigheter. Vi skulle gjerne ha brukt enda mer tid på det fordi det er så bra å sende 
ungdommer på tur, men trenger også å bruke tid på de andre satsningsområdene. Vi har 
også promotert Hald og Ucrew i ulike sammenhenger, som f.eks. på Impuls. 

I tillegg har vi hatt to Hald-studenter fra Brasil hos oss skoleåret 2019/2020, som har vært med 
i planlegging og gjennomføring av aktivitetene høsten 2019.  
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Medlemmer 
Det er to måter å være medlemmer i NMSU på; gjennom innmeldte lokallag og som 
enkeltmedlem. 

Lokallag 
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 går til å gjøre leirene våre billigere samt å kjøpe inn leker og spill til bruk på 
leir. Vi takker også de andre lokallagene for deres engasjement for barn og unge i regionen 
vår, og at de bidrar til å dele tro, tid, ting og talent. 

 

År Lokallag Medlemmer 
i lokallag 

2019 5 Ikke kjent 
2018 4 59 
2017 5 99 

 

Enkeltmedlemmer 
De fleste av våre enkeltmedlemmer har vært eller er leirledere eller aktive i regionrådet. I 2019 
hadde regionen 28 betalende enkeltmedlemmer under 26 år.  

År Enkeltmedlemmer 
2019 28 
2018 27 
2017 32 

Ansatte 
I løpet av høsten 2019 har det vært full utskifting av staben i NMSU Trøndelag. Emil Buxrud 
flyttet til Oslo for studier, men kommer tilbake til NMSU som Teamleder for region Øst fra 
høsten 2020. Margrete var ved endt studie og begynte å jobbe.  

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. Jakop N. Stavset og Solveig Tokheim begynte også i sine 
stillinger fra september av, men alle de tre ansatte har god kjennskap til NMSU fra før av, og 
har kommet godt i gang med arbeidet i regionen, selv om det selvfølgelig har gått med tid 
til å sette seg inn i struktur og oppgaver. 

Navn Stilling Stillingsstørrelse 
Emil Buxrud Leder region Trøndelag 100 % til august 2019 
Margrete Piscoya Hodne Barne- og ungdomsarbeider 35 % til august 2019 
Therese Lilleberg Johnsen Teamleder Midt-Nord 100 % fra 01.09.19 
Jakop Nesse Stavset Barne- og ungdomskonsulent 35 % fra 01.09.19 
Solveig Tokheim Barne- og ungdomskonsulent 40 % fra 01.09.19 
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Annet 
I NMSU Trøndelag er vi heldige å ha mange flott frivillige, som vi er avhengige av for å fortsette 
å skape engasjement rundt arbeidet, og for å kunne inspirere barn og unge til å dele tro, tid, 
ting og talent. Våre frivillige er med som leirledere, leder lokallag, er med i regionrådet eller 
bidrar på andre arrangementer vi deltar på.  

NMSU er en del av BULK (barne- og ungdomslederkontaktforum) og har gjennom dette også 
i 2019 vært medarrangør og vertskap i Sommerveita for både 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. 

NMSU er, og har alltid vært, en rusfri organisasjon. Det er en selvfølge for oss at alle våre 
arrangement er rusfrie, noe vi er stolte av. 

 

 

Enrico Oberholzer  Arne Løvseth  Solveig Tokheim 

Leder i regionrådet 
 

Nestleder i regionrådet 
 

Sekretær for regionrådet 

 


