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Årsmelding for NMS – Region Trøndelag 

Året 2020 vil også i NMS-

samanheng gå inn i historia som 

koronaåret. Pandemien med 

Covid 19 sette ein brems og ein 

stopp på det meste av arbeidet 

både lokalt, regionalt, nasjonalt 

og globalt. Utsendingane våre 

kom heim. Dei fleste tilsette i 

NMS vart permitterte. 

Generalforsamlinga og 

sommarfesten i Ålesund vart 

avlyst. Det var restriksjonar for 

å ha møte og samlingar på grunn av smittefaren frå 12. mars 

og ut året. Derfor vedtok regionstyret å utsette 

regionårsmøtet til 27. september i Verdal, og slo dette 

saman med inspirasjonstreff som var planlagt denne dagen. 

Personalleiar i NMS, Per Ivar Johansen, var 

hovudadministrasjonens utsending til årsmøtet. Han preika 

også på gudstenesta som vi hadde saman med den lokale 

menigheten. 

Samansetting av RS: Fram til årsmøtet 27- september var 

desse med i regionstyret: Birger Foseide, leiar, Leiv 

Elvestad,nestleiar og sekretær, Marit Vingerhagen 

Syrstadeng, Greta Gravås Aarthun, Torunn Nesse, Jogeir 

Hollevik Tangvik (NMSU), Ingeborg Meslo Ulvin/ Lise Marit 

Hansen (vikar) regionkontakt og misjonskonsulent. På 

årsmøtet i Verdal gjekk Marit Vingerhagen Syrstadeng og 

Greta Gravås Aarthun ut, og Sverre Sævareid og Gunn 

Bakken vart valde for perioden 2020-2023. Vara er: Johan 

Slørdal,Erik Loe og Ann Turid Strøm. Arnt Stavseth vart vald 

inn i valkomiteen der ellers Astri Wessel og Margot 

Klykken er med. 

Representasjon:Lise Marit Hansen deltok på 

nyårsmottakinga hos biskopen. Regionstyreleiaren 

deltok på samling hos biskopen for 

organisasjonsleiarar, på opning av nybygg på KVT, 

NMS-møte saman med Sandra Bischler på Fosen 5. 

mars, årsmøte på nett i representantskapet for KVT, 

Kick off-samling i Stavanger 26.-27.august, Thailand-

kveld i Ålvundeid på Nordmøre 28. oktober og på 3 

nettmøte med hovudadministrasjonen i NMS saman 

med alle regionstyreleiarar og områdeutvalget for 

Nord-Norge. 

Personale: Lise Marit Hansen vikarierte som 

misjonskonsulent i 50 % stilling fram til mars. Da 

begynte Ingeborg Meslo Ulvin i full stilling etter 

fødselspermisjon, men gjekk snart ut i permisjon på 

grunn av pandemien. Ho begynte i arbeid att etter 

sommarferien 

Regionstyret har hatt 6 møte og behandla 46 saker. 2 

møte har vore nettmøte og 1 møte var på KVT (Kristen 

videregående skole i Trøndelag ) Der vart vi godt 

mottatt av rektor, som også hadde ei omvisning på 

nybygget for oss etter møtet. Møtet 11. mars(!) var 

saman med 5 representantar frå NMSU der vi hadde 

ein informativ, viktig og god samtale om NMSU og 

samarbeid. Vi var einige om at det var viktig å halde 

fast på ordninga med felles årsmøte og vårfest for 

NMSU og NMS i Trøndelag. 

Frivillig-prisen i NMS. Regionstyret er stolt over at 

vårt styremedlem, Greta Gravås Aarthun, fekk den 

første frivillg-prisen som er utdelt i NMS. Som grunn 

for tildelinga var spesielt nemnt MIHA(Misjon i hagen) 

som ho er primus motor for. På grunn av koronaen 

vart det beskjeden feiring av prisen, men MIHA gjekk 

bra også dette året med loddsal og You Tube-kanal. 

Mange frivillige er med, og overskottet vart i år ca. 

31/12 2020 Hele landet Trøndelag 

Medlemmer 2 298 154 

Foreninger 1053 74 

Antall foreninger som har gitt 759 66 

Menighets-avtaler 555 67 

Antall menigheter som gir 834 73 

Antall fast giver avtaler 4 483 367 

Region Trøndelag 2019 2020 

Anledningsgave 17 2 

DM 141 173 

Fast giver 1 984 2 065 

Foreningsgave 832 499 

Lotteri 198 208 

Menighetsavtale 379 317 

Menighetsofringer 187 164 

Minnegave 44 76 

Misjonsmesse 350 51 

Misjonstidende 203 271 

NMS enkeltmedlem 79 41 

SMS-gave 4 5 

Tilfeldige gaver 1 218 394 

Webgaver 5 23 

Spleisgave 1 8 

 5 641 4 297 



95 000 kroner. 

Grautfesten vart i år den 8. desember. Det var ein del 

diskusjon om det i det heile var råd å arrangere noko på 

grunn av smittesituasjonen. Det endte opp med at vi 

meinte Mjuklia var ein meir høveleg stad enn 

Sommerveita med tanke på å halde avstand og erfaring 

med arrangement i koronatida. Vi fekk også erfare at det 

er mange som ikkje vil reise og delta på samlingar i denne 

tida, men det kom fleire av våre frivillige i Oppdal og 

Rennebu enn på grautfestane i Sommerveita. 

Regionstyret takkar Ingeborg Meslo Ulvin, Øyvind Ulland 

Eriksen, Jan Asbjørn Sagen og John Egil Bergem for godt 

og triveleg program på festen. 

Generalforsamling og sommarfest i Trøndelag 2023. 

Regionstyret fekk rett før jul 2019 spørsmål frå 

landsstyret i NMS om vi var villige til å ta på oss ansvaret 

med å arrangere Generalforsamling og sommarfest for 

NMS i Trøndelag i 2023. Etter grundige drøftingar gjorde 

regionstyret vedtak om å seie ja til denne utfordringa. Vi 

har fått støtte i Landsstyret for tankane våre om å lage ei 

enklare samling med vekt på fellesskap. Derfor har vi 

vedtatt å legge denne samlinga utanom Trondheim. Vi vil 

bruke eit hotell på Stjørdal som base der dei fleste bur og 

der GF- drøftingane går for seg. Så kan vi leige ein hall til 

sommarfest på laurdag.Dette blir ein inspirasjon for 

Årsmelding for Lise Marit Hansen 

Året startet som 

normalt. Regionstyret 

så frem mot årsmøte, 

forespørselen om å 

avholde GF ble 

diskutert og kontoret 

holdt åpent som vanlig. 

Jeg hadde vikariat ut 

mars, og fikk med meg 

styremøtet i 

begynnelsen av mars, og skulle egentlig tilbake på 

kontoret noen ganger til før jeg avsluttet.  

Så ble landet nedstengt. Etter det har jeg faktisk ikke vært 

i Sommerveita, men jeg var så heldig å få med meg det 

utsatte årsmøtet, kombinert med høsttreffet. Da var det 

veldig koselig å møte mange kjente igjen! 

Gunn holder meg oppdatert via sms på bønneaksjon for 

Mali. Ingeborg holder meg også oppdatert, og via sosiale 

medier følger jeg både NMS som organsiasjon og flere av 

dere jeg ble kjent med via Sommerveita. At Facebook er 

kjekt, fikk jeg merke før jul. Jeg manglet de tre vise menn i 

julekrybben jeg har fra Hadeland glassverk. Plutselig 

dukket de opp på et bilde på NMS Gjenbruk Trondheim 

sin Facebook-side. Jeg ringte til de alltid så hyggelige og 

hjelpsomme menneskene i butikken, og dermed ble de 

vise menn godt pakket inn. Ingeborg yter alltid service, så 

hun plukket opp pakken, og via Vipps ble alt betalt. Så til 

jul sto en komplett julekrybbe på plass i stua! 

Dere har hatt et annerledes år, men dere har holdt hodet 

over vann. Kjenner jeg dere rett, så er det full giv igjen når 

vi endelig kan samles som før. Takk for det året jeg fikk 

sammen med dere, og Guds velsignelse over jobben dere 

gjør. 

Lise Marit Hansen 

misjonsfolket i Trøndelag. Over 1000 menneske samla til 

misjonsfest! 

Gåveinntekter:  

Det er dramatisk med ein stor nedgang i gåveinntektene i 

2020. Men vi veit grunnen. Foreningane hadde ikkje 

møte. Det var få misjonsgudstenester med store 

takkoffer. Julemessene vart ikkje arrangerte som før. Så 

ser vi at folk har gitt meir gjennom giroen i 

Misjonstidende, og at faste givarar har gitt meir. 

Når misjonsgåvene har minka, Mjuklia har hatt utruleg 

mange avlysningar, og Knausen har vore stengt i 

periodar, og likeins gjenbruksbutikkane, så er det lett å 

bli mismodig. Men når eg tenker på alle dei aktive 

medarbeidarane i Det Norske Misjonsselskap i 

Trøndelag, så blir eg likevel varm i hjartet. Det er ein glød 

og ein trufast innsats som er tydeleg å merke og som er 

lett å bli begeistra over. Vi vil vere med på å bygge ei 

levande kyrkje over heile jorda. ”Komme ditt rike” var 

mottoet for Misjonsselskapet da det vart starta. Det er ei 

bønn etter Guds vilje, for det er Jesus som har lært oss å 

be slik i Fadervår. Korleis dette riket skal komme, og når 

det skal komme i fullt flor, det veit vi ikkje. Da Jesus kom, 

sa han at Guds rike var komme nær. Og Jesus er midt 

imellom oss den dag i dag. 

Birger Foseide 



I mars skulle jeg være 

tilbake i jobb, etter et 

års permisjon. Fra 

mars gikk ingenting 

etter noe plan lenger, 

verken i NMS Trønde-

lag eller verden for 

øvrig. Jeg ble fort per-

mittert og jeg begynte i 

full jobb først i august.  

Regionstyret, områdeutvalg, foreninger og  

NMS engasjement 

Jeg fikk dette året delta på områdemøte på Verdal i 

januar for Innherred og på Frosta i september for 

Stjørdal. Jeg deltok på 4 regionstyremøter. Årets re-

gionårsmøte ble gjennomført i september i Verdalsøra 

kapell, sammen med NMSU. Grøtfesten ble dette året 

lagt til Mjuklia i desember. Jeg har også vært involvert i 

jubileum, nedleggelse av foreninger og opprettelse av 

«forening». Det å være en del av grasrota som utgjør 

NMS i vår region, er det som gleder meg mest i min 

jobb. Her blir en involvert i julemesser, seniortreff 

(som dette året ikke lot seg gjennomføre dessverre) 

gjenbruksbutikker, Knausen, Miha og misjonsarbeid 

som spenner vidt. Mange tenkte nytt og mye ble digi-

talt pga corona- restriksjoner. Svært gledelig at Miha 

og Greta Aarthun ble hedret som årets frivillige i NMS i 

2020. De benyttet youtube og nådde andre enn de 

som fysisk møter opp på Høgaunet. Rolf Stranden ble 

også hedret for sin fantastiske innsats på Knausen. Be-

gravelsen til Inger Johanne Christoffersen 8. mai ble 

betegnende på hvor rart dette året ble. I Bakke kirke 

den dagen var det svært begrensa hvor mange som 

kunne være tilstede. Det gjør vondt å ta farvel med 

noen som har levd et langt liv med kirke og misjon, 

samtidig som vi blir sterkt minnet om himmelhåpet. 

Fellesskap og mangel på fellesskap gjør noe med oss 

alle dette året. 

Årsmelding for Ingeborg Meslo Ulvin 

Kirke og misjon 

I SMMN (Nidaros) har jeg møtt fire ganger dette året. Aksjo-

nen mellom pinse og St. hans; Sammen som kirke i hele ver-

den fikk noe oppmerksomhet også her i vårt bispedømme. 

Menigheter ble utfordret på å fokusere på misjonsprosjek-

tet i sin egen menighet. Den årlige aksjonen Lys til verden, 

hadde dette året fokus på våre lokale utsendinger fra Nida-

ros. Ellers har jeg også dette året vært i møte med menig-

hetsråd, stab på kirkekontor, samarbeidsmøter om trosopp-

læring, konfirmantundervisning og deltagelse i misjons-

gudstjenester. Mange møter både innad i organisasjonen 

og sammen med DNK har dette året blitt digitalt, og det har 

ikke blitt brukt mye penger på reisevirksomhet. Jorda rundt 

på en lørdag er et fantastisk arrangement å få delta i, der 5. 

klassinger får en smakebit i form av undervisning, lek, mat 

og aktiviteter- hva er kirke og misjon. I år gjennomførte vi 

dette i Sakshaug kirke som inngang til aksjonen Sammen 

som kirke i hele verden.  

18-40 

Det er ikke lenger noe som heter det i NMS språket, men 

for min del er fortsatt noe av mitt engasjement der. Altså å 

arbeide for at NMS også kan vær en organisasjon for unge 

voksne. Vi fikk arrangert en god sommercamp på Mjuklia 

også i 2020. Miha er et arbeid som fenger alle aldersgrup-

per og som kan utvikle seg videre. NMS Connect Trondheim 

samler unge voksne og studenter i et internasjonalt miljø i 

Sommerveita. Et av regionstyremøtene på våren hadde vi 

på KVT da vi fikk se nybygg og en skole som driftes svært 

godt. Jeg har også vært i møter for å videreutvikle samar-

beid med studenter som reiser til Madagaskar fra vår re-

gion.  

Midt i alt dette «blander jeg meg borti mye» som region-

kontakt, og nettopp det har jeg glede av! Jeg møter fantas-

tiske mennesker som vil være med å jobbe for en levende 

kirke over hele jorden. Takk Gud for resultater, gode møter 

med mennesker og tro på at NMS har en rolle i vår region 

også framover! Gode minner å se tilbake på, til og med i 

corona-året 2020!  

Ingeborg Meslo Ulvin 



Regionens utsending — Håkon Bolme Ree fra Meldal  

Som i senere år, har jeg også i 

2020 hatt lederansvar for en 

seksjon i 

Fundraisingavdelingen. 

Seksjonen heter nå 

Mobilisering og består av to 

team. Det ene teamet har 

ansvaret for eksisterende og 

ny frivillighet. Det andre har 

ansvaret for giverrekruttering 

blant nye målgrupper. 

Viktige ting vi var med å planlegge var turné med ny 

Generalsekretær og Generalforsamling i Ålesund. Her var 

det mye arbeid som ikke kom til nytte pga. avlysning.  

Men jeg fikk anledning til å være med på samling for 

eiendomsansatte på Mesnali leirsted, der jeg deltok med 

forkynnelse. 

Det ble generelt få regionale møter i 2020, men jeg rakk 

heldigvis å delta på misjonsfest i Sommerveita og den 

Årsmelding for Øyvind Ulland Eriksen 

flotte jubileumsmarkeringen til Klæbu Misjonsforening i 

Klæbu kirke. Det var også trivelig å delta på grøtfest for 

frivillige på Mjuklia like før jul. 

Det er et fantastisk privilegium å ha en jobb der en får 

mulighet til å bety noe for andre. Dette ble ekstra 

tydelig i koronaåret 2020. Vi hadde planlagt 10 ulike 

kampanjer for 2020 og ni av dem ble kansellert. Vi satte 

i gang og lagde nye kampanjer tilpasset den nye 

situasjonen som pandemien skapte. Samlet sett gav 

disse en økt inntekt på ca. to millioner kroner i forhold 

til året før. Dette gjelder kampanjer som er sendt med 

brev i posten, annonser og giro i Misjonstidende og 

avisannonser på papir og internett, på Facebook og 

tilsvarende.  

At det for våre partnere har vært ekstra viktig dette 

året å få den hjelpen de var lovet er hevet over enhver 

tvil. Jeg er så glad for alle NMS-giverne som sørget for 

at vi ikke trengte å kutte i støtten til alle de som trengte 

å se at noen brydde seg når det stod på som verst. 

Øyvind Ulland Eriksen 

Håkon Bolme Ree var på Madagaskar fram til også han ble kalt 

hjem til Norge på våren i 2020. Der var han involvert i arbeidet 

med studentutveksling og han jobbet som volontør på sykehus 

i Antsirabe.  

Ingeborg Meslo Ulvin 



Våren -20 ble naturligvis annerledes her på 
Mjuklia, som alle andre steder. Ansatte ble etter 
hvert helt eller delvis permittert. Bare Jostein var 
innom daglig for å gjøre fjøs og brøyte når det var 
nødvendig. Anne Lise passet planter. 

Sommeren så veldig spennende ut på forhånd. 
Det hadde vært mange avbestillinger. Tap på tap. 

Men etterhvert kom mulighetene for å åpne opp 
for både hotellvirksomhet og andre 
arrangementer. Ingeborg og frivillig medhjelper 
Liv Bente Strømhaug m familie klarte å dra i gang 
sommercampen på rekordtid. Tross mangel på 
ledere, ble det noen veldig trivelige dager.  

I fellesferien begynte det for alvor å ry inn med 
hotellgjester. Tidvis ganske så mange. I forhold til 
i fjor ble det en økning på 60 %. Fra en omsetning 
på 125 000 i fjor til 200 000 i år. All ære til de 
frivillige som gjorde dette mulig! Flott reklame for 
Mjuklia er det unektelig, når flere av gjestene gir 
oss 10 (topp) i vurdering.  

Vi klarte også å gjennomføre flere større 
arrangement, som ei lang uke med Ung Kirkesang 
(korsommerskole for hele landet), Trondheim 
bymisjon med hele tre grupper, Frelsesarmeen i 
nesten ei hel uke og Nidarosdomens guttekor ei 
langhelg. Dette er vi naturligvis veldig 
takknemlige for, uten at dette kunne kompensere 
for nedstenging utover våren, og at sommerens 
Rennebu Martna ble avlyst. Det utgjorde 
betydelige tap.  

Høsten starta flott, over forventing, med store 

konfirmantleirer og selskaper. En ganske normalt 

travel høst. 6-9 karer bodde i Øverstuggu 

(annekset) med full pensjon fra mai og ut året. 

Det ga faste inntekter.  

Regnskapstallene fram til 1. november ble riktig 

gode. Men så merka vi straksinnstrammingene. 

Godt planlagte leirer som mange hadde sett fram 

til, ble avlyst. Vi hadde noen samlinger og 

minnesamvær med 50 gjester, men etter hvert 

ble også slike annullert.  

Når noe skjærer seg, gjelder det å være kreative 

og tenke nytt. Dette har ledelsen vært god på! De 

solgte take away-mat: ‘Firrijulstapas’ de to første 

ukene i desember. Folk, bedrifter og lag bestilte 

og hentet. Ellers var det også en del små lag som 

ønsket catering. Julebordstida ble ikke som 

vanlig, men bedre enn fryktet, takket være god 

innsats.  

Mjuklia gjestegård 

Innimellom har det vært få i staben. Noen har i perioder vært 

permittert. Siste dagene før snøen kom i november, fikk vi 

gravemaskinhjelp til å gjøre mye arbeid som hadde stått på 

vent. Drenering, planering etc. En del dugnadsfolk har og vært 

i sving med forskjellig. 

Styret er veldig takknemlig for at ledelsen, med Kari i spissen, 

har pågangsmot til å tenke framover! Økonomien krever våken 

oppfølging. Styret har sendt søknader om støtte både fra 

kommunen og fylket. Vi venter på positive svar. Fra Rennebu 

kommune er det nå kommet en støtte på kr.10 000. Dette er 

veldig spennende tider.  

Vi håper, ber og arbeider for gode løsninger framover nå i 

jubileumsåret. 

Et utvida styre har lagt til rette for flott feiring søndag 13.juni 

og konsert i Nidarosdomen fredag 18. juni. Dette er noe vi 

virkelig ser fram til å kunne realisere. 

For styret  For Mjuklia  

Anne Lise Landrø  Kari Hyttebakk Øye 



Tida er her for å 

konkretisere erfaringa og 

hendinga frå det spesielle 

året 2020.  

I Hitra og Frøya område 

rakk vi akkurat å ha vår 

første samling av 

«Sammen på søndag» ved 

Hitra misjonshus, søndag 1. 

mars. Med 22 deltakera. I 

kladden min står det: 

«Etter den tid vart det 

ganske så stille over alt. Ingen årsmøte/misjonsfest» Men 

så vart det litt aktivitet likevel! 

Styret har hatt 3 styremøter. Delvis telefon/sms. Bl. a. 

planlegging av samlingar, sjøl om alt var ganske usikkert. Vi 

forstod fort at normal aktivitet ville det ikkje bli denne 

hausten. Årsmøtet la vi bort. Styret fortsett fram til 

årsmøte 2021. Det betyr at styret er likt seg sjølv: Jorun B 

Foss, Gunveig Kvervavik, Perly Helsø, Jorun Sildnes Aune og 

vara Zacharie Dogsbo. Det er sannelig godt at noko er til å 

kjenne att i denne tida! 

Andre samling ved misjonshuset Hitra, var 14. juni. Mange 

kjente møtte opp til ei god stund. 23 i talet. Andakt om 

Gud som 3-einig. Kva har det med liva våre å gjere? Jorun 

BF reflekterte litt over det. Gunveig med gitaren og 

ønskekonsert gjer oss trygge på at noko er likt og kjent. 

Enno var det lov å synge og! Men kaffedelen har vorte 

annsleis! Ingen kan berre gå sjølv til anretningsbordet og 

hente brødbiten til kaffekoppen. Men enkelheita er ikkje 

dum den heller, ein Twist er da storveies det! 

Kladden min viser at NMS hadde 4 samlinga på Hitra dette 

året! Søndag 4. oktober fekk vi besøk av Svenn Skjold. 

Inspirerande og utfordrande om dialogarbeid mellom 

kristne og muslimar. Og om bønn. Om å være hos Gud med 

livet sitt. Bønn som omsorg: Eg ber for deg. Resten veit 

Gud. Kvilande. 

Siste samling denne hausten var 15. november. Ei god 

stund sjølv med berre «interne» medhjelpera. 19 stk dukka 

opp på misjonshuset. Vi vart her mint om vår absolutte 

forgjengeligheit, men og om det overraskande Gudsriket! 

Jorun A. i styret skal ha takk for enkel og god ledelse på 

mange av møta våre på Hitra. Ellers har misjonsvennene 

gitt over 8000 kr til NMS ved `sammen på søndag` i 2020. 

Hitra og Frøya område 

Plana var å ha ei adventssamling i Sletta kirke på Frøya 

før jul, men koronan hindra oss i det. No får vi heller 

tenke i kva lurt vi kan finne på til neste år! 

Det er litt uklart kor mange menigheiter som har avtale 

med NMS pr. no. Etter siste valg, er fleire menigheiter 

på Hitra slått sammen, noko som gjer denne avklaringa 

litt usikker. Ei eller to fra Hitra, samt Frøya menigheit, er 

fortsatt med i avtalen.  

Foreningsarbeidet i området er nok for sterkt 

nedadgåande. Gunveig har til dags dato klart å halde liv 

og bevegelse i Nordskag og Kverva misjonsforening. Det 

er sannelig bra!  

Ved starten av denne årsmeldinga, tenkte eg at vi har da 

vel itj hatt nån samlinga dette året? Noko har liksom 

føltes slik.. men så finn eg den eine datoen etter den 

andre, der vi har vore aktive. 4 samlinga med 20 x 4 folk! 

Hurra og takk! Kolles det vart slik, veit eg ikkje riktig, var 

vel før vi vart heilt avstengt det da. Stor, stor takk til kvar 

og ein i styret for innsatsen også dette året! Det er godt 

med fellesskap og samarbeid om noko større.  

Denne litt einsame og rare tida har eg ofte nynna på 

strofa: «Veien oppad er fri. Når døren fremad og døren 

tilbake, begge er hårdt lukket i. Veien oppad er fri»  

 Jorun Børset Foss  

Hitra og Frøya 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 2 2 

Foreninger 2 2 

Foreninger som har gitt 2 2 

Menighets-avtaler 4 4 

Antall menigheter som gir 2 2 

Antall fast giver avtaler 3 3 

Hitra og Frøya (hele tusen) 2019 2020 
DM 5 3 

Fast giver 20 22 

Foreningsgave 11 15 

Lotteri 2 1 

Menighetsavtale 8 5 

Menighetsofringer 1  

Misjonstidende 3 12 

NMS enkeltmedlem 1 0 

Tilfeldige gaver 100 2 

 151 61 



Områdeutvalget har bestått av:  

Agdenes: Torbjørn Landrø, vara Elin Selbekk 

Skaun: Anne Kristine Bakken Hovtun, vara Inger Forsmark  

Heim: Astri Wessel, vara Anne Kristine Bolme Selnes 

Orkdal: Vigdis Troøyen Foseide, vara Liv Inger Kvalheim 

Områdeutvalget hadde styremøte 23.01.20, hvor vi m.a. planla 

programmet for året, dvs inspirasjonstreffet i Orkdal 

menighetshus 12.03. og områdemøtet/årsmøtet i Børsa bedehus 

19.04. Vi gledde oss både til møtet 12.03. med NMSU-lederen 

Therese Lilleberg Johnsen og to brasilianske ungdommer fra Hald 

internasjonale senter og områdemøtet med Hans Birger og Åse 

Neergård og lokale sang- og 

musikkrefter. Men så kom altså 

koronaviruset til Norge, og landet ble 

nedstengt 12.03. Dermed måtte alle 

de planlagte arrangementa våren -20 

avlyses, og det viste seg altså at det 

ikke var mulig å arrangere noen 

områdesamlinger i løpet av hele året 

2020.  

Av aktiviteter i området har det 

imidlertid vært avholdt noen 

foreningsmøter i Orkdal, Agdenes og 

Heim på tidlighøsten -20, samt en 

sangkveld på Kyrksæterøra. I Skaun har de ikke våga å samles 

p.g.a flere eldre og sårbare foreningsmedlemmer. 

Områdeutvalget har i løpet av koronaåret videreført arbeidet sitt 

og hatt kontakt via telefon, sms og e-post. Vi har vært 

takknemlige for informasjon fra NMS sentralt og de jevnlige 

Orkdal og omegn område 

digitale møtene som har vært arrangert, noe vi har 

videresendt til medlemmene med oppfordringer om 

å delta. Dette har vi opplevd som svært 

inspirerende, når vi ikke har hatt mulighet til å 

møtes fysisk.  

Da vi ikke har avholdt årsmøte i løpet av året, har 

styre- og varamedlemmene i områdeutvalget 

fortsatt som før. Så håper vi at vi kan få gjennomført 

fysiske samlinger, f.eks i løpet av høsten 2021.  

Vigdis Troøyen Foseide 

Orkdal og Omegn 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 29 29 

Foreninger 8 8 

Antall foreninger som har gitt 7 8 

Menighets-avtaler 5 5 

Antall menigheter som gir 9 9 

Antall fast giver avtaler 39 37 

Orkdal (hele tusen) 2019 2020 

DM 10 12 

Fast giver 237 218 

Foreningsgave 157 83 

Lotteri 29 20 

Menighetsavtale 13 11 

Menighetsofringer 14 21 

Minnegave 3 14 

Misjonstidende 28 37 

NMS enkeltmedlem 11 6 

Tilfeldige gaver 18 27 

Webgaver 1 9 

 520 458 



Dette året har i sannhet vært 

et spesielt år. Torsdag den 5. 

mars hadde vi som vanlig 

vårt årlige inspirasjonstreff 

på Skaugdal bedehus. 

Avdelingsleder Sandra 

Bischler var med fra NMS 

sentralt. Hun «forteller om 

misjonens arbeid i 

Madagaskar, Kamerun og 

Mali» hadde vi skrevet på 

plakaten, men hun valgte heller å fortelle oss om Frankrike, 

landet hun bodde i. Hun tok oss med på en spennende 

vandring gjennom reformasjonstiden i Frankrike og 

protestantenes historie der. Hun fortalte også om NMS’ 

samarbeid med den franske lutherske kirken. En setning 

husker jeg spesielt godt. «Dere i misjonen», sa kirken, «har 

igjen lært oss hva misjon er». Dette var et budskap 

som kanskje var like nødvendig og viktig som nyheter 

fra de tradisjonelle misjonslandene. Vi har lett for å 

glemme vårt eget kontinent Europa. 

Akkurat en uke etterpå, torsdag 12. mars, stengte 

myndighetene Norge ned på grunn av 

koronapandemien, og slik har det vært hele tiden 

etter dette. Med ulike former for innskrenkninger og 

lettelser i vår forsamlingsfrihet har vi måttet avlyse 

vårfesten  og foreningsarbeidet har også vært 

vanskelig å gjennomføre. Ett bibelvers har jeg tenkt 

mye på i denne tiden: «La oss ikke holde oss borte når 

menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss 

heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som 

dere ser at dagen nærmer seg» (Hebr. 10,25). Det er 

ikke så lett å samles i tider som disse, men la oss 

bruke de åpninger og muligheter vi har. Vi trenger 

hverandre, og misjonen trenger oss. 

Jørund N. Grønning 

Fosen 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 13 9 

Foreninger 8 7 

Antall foreninger som har gitt 7 6 

Menighets-avtaler 5 5 

Antall menigheter som gir 6 6 

Antall fast giver avtaler 26 25 

Fosen område 

Fosen (hele tusen) 2019 2020 
DM 5 14 

Fast giver 148 145 

Foreningsgave 93 28 

Lotteri 5 21 

Menighetsavtale 19 10 

Menighetsofringer 35 15 

Minnegave 1 0 

Misjonstidende 8 13 

NMS enkeltmedlem 5 2 

Tilfeldige gaver 41 37 

 361 285 

Region Trøndelag 2019 2020 
   

Møterelatert 1765 1033 

Private 2659 2870 
   

Tilfeldige gaver 1 218 394 
   

 5 641 4 297 

Litt om inntekter og pandemi 

Hvis vi stokker om på tallene fra oversikten side 2 blir det mer 

interessant. 

Kategoriene Anledningsgave, Misjonsmesse, 

Menighetsofringer, Menighetsavtale og Foreningsgave 

stammer fra møtevirksomhet. Der er det naturligvis nedgang- 

Kategoriene SMS-gave, Spleisgave, Webgaver, NMS enkeltmedlem, 

Minnegave, DM, Lotteri, Misjonstidende og Fast giver stammer fra 

enkeltpersoners giverengasjement. Der er det 7,9% øking! 

Kategorien Tilfeldige gaver er som navnet sier tilfeldig og kan ikke 

beskrives som trend. 

Konklusjonen blir at misjonsvennene har stått på trass 

i manglende møtepunkter. De har tilpasset seg 

situasjonen.  

Misjon består av mennesker i 

bevegelse! 

Hilsen fra gamlekassereren 

Gert Nielsen 



generalforsamling i Ålesund i juni, som det ikke ble noe av 
og inspirasjonstreff i Verdal. 

Etter at møtet var avholdt ble det gjennomført årsmøte. 
Årsmelding lest og godkjent. 

Valg skulle gjennomføres og gjenværende 3 medlemmer i 
utvalget ble gjenvalgt. Disse er Knut Rotabakk, Ole Gjevik 
og Rigmor Laanke. Vara: Solvor Reinsberg. 

20. mai ble neste utvalgsmøte holdt med planlegging av 
områdestevnet på Frosta søndag 06.09.20. Torun Nesse 
tok på seg arrangementet som startet i Frosta kirke kl. 
1100. Det var mange i kirka, og her ble vi pålagt å holde 
avstand i kirkebenkene.  

Etter gudstjenesten forflyttet vi oss til Bjørkly bedehus, og 
der ble vi 23 personer som deltok på områdestevnet. 
Torun Nesse ønsket velkommen og hadde et åpningsord 
før det ble servert kaffe og kaker.  

Møtet ble ledet av Knut Rotabakk og taler var Per 
Håpnes. Torun hadde skaffet lokale sangere som var Kari 
og Arnt Stavset. De sang tilsammen 4 sanger. Per Håpnes 
holdt andakt over salme 23, Herren er min Hyrde. Han 
fortalte også om et løfte han gav Gud da han ble syk, og 
sa til Gud at ble han frisk, skulle han si ja til forespørsler 
om å holde andakter. Dette har han holdt.  

Helt til slutt sang Olav Gresseth en julesang på gassisk 
som han hadde lært av sin bror Petter Gresseth. Sterk og 
god stemme som bar godt i lokalet. 

Knut Rotabakk 

Stjørdal og omegn område 

Som resten av landet 
ble også vårt område 
rammet av denne 
corona-epidemien 
våren 2020. Vi har vært 
heldige på den måten 
at vi fikk holdt 1 
utvalgsmøte i januar 
hvor vi planla 
inspirasjonstreff den 
05.mars 2020 i Skatval 
kirkestue.  

Inspirasjonsmøtet ble 
avholdt da det enda ikke var startet opp med store 
begrensninger i antall personer som kunne være til 
stede. Spritingen var startet opp, og dette med å holde 
avstand ble for første gang i varetatt. Vi hadde besøk av 
sokneprest Birte Andersen Gresseth som holdt andakt 
og Torun Nesse som representerte regionstyret. 35 
personer møtte opp. 

Ole Gjevik åpnet møtet ved å minne oss på at vi kan ha 
så mange tanker å gruble på. Dette kan være gode 
tanker, men de tyngste er de som er destruktive og 
som vi sliter med. Så, plutselig i all motløsheten, får vi 
kjenne Guds nærhet med hans kjærlighet.  

Det ble sunget fellessanger, og da sokneprest Birte 
Andersen Gresseth holdt andakt, fikk vi understreket 
det Ole Gjevik åpnet møtet med. Andakten ble holdt 
over ordene i Joh. 6, hvor Jesus sier: Jeg er livets brød. 
Jesus er nær oss hele tiden og vil oss bare vel. 

Som seg hør og bør ble det også servert kaffe med godt 
å spise.  

Etter kaffepausen orienterte Torun Nesse om 
ansettelse i NMS sentralt, vårfesten i Sommerveita, 

Stjørdal og Omegn 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 19 16 

Foreninger 9 9 

Antall foreninger som har gitt 9 9 

Menighets-avtaler 6 6 

Antall menigheter som gir 8 8 

Antall fast giver avtaler 39 39 

Stjørdal (hele tusen) 2019 2020 

Anledningsgave 15 0 

DM 8 9 

Fast giver 158 172 

Foreningsgave 51 36 

Lotteri 15 14 

Menighetsavtale 73 82 

Menighetsofringer 17 4 

Minnegave 16 2 

Misjonstidende 16 25 

NMS enkeltmedlem 7 4 

SMS-gave 0 0 

Tilfeldige gaver 15 34 

 390 382 Områdestevne på Frosta september 2020 



Gauldal område 

I Gauldal område har områdeutvalget ikke vært i funk-
sjon. I stedet bringer vi utdrag fra Nedre Melhus misjons-
forenings årsmelding:  

Nye medlemmer 
I løpet av 2020 fikk vi ønske velkommen til 5 nye medlem-
mer. Oppmuntrende for oss alle! Vi har 33 skrevne med-
lemmer. 

Det er holdt 6 misjonsmøter, to i heimer og fire på Mel-
hus bedehus. I tillegg har vi hatt 3 styremøter. 

Korona-pandemi 
12. mars ble det innført strenge smittevern - restriksjoner 
på grunn av korona-pandemien, ikke bare i Norge, men 
også i resten av verden i tur og orden. I mars, april og mai 
kunne vi derfor ikke holde foreningsmøter. I juni, august, 
september og oktober kunne vi holde til på Melhus bede-
hus ved å følge restriksjonene mot smitte. Medlemmene 
ble registrert, spriting av hender og gjenstander, holde 
avstand 1-2 meter for dem som ikke bor sammen, var de 
viktigste reglene. Hvert medlem hadde med sin egen mat-
pakke, mens noen tok seg av kaffeservering. 

Skotvold kvinneforening valgte å ha møtene sammen 
med oss på bedehuset. Det ble en god og hyggelig løsning 
for begge foreningene. Vi har vært mange på møtene, 
helt opp til 24. 

Besøk og program 
Tidligere medlemmer, Marit og Bjørn Sverre Lie, deltok på 
februarmøtet. Begeistret fortalte de om sine siste opple-
velser ved besøk på Madagaskar. Ellers har Ingvild Ham-
mernes og Audun Berg Slettahjell holdt gode andakter for 
oss. Ann - Elin Winsnes Slettahjell tok oss med til Estland 
ved hjelp av bilder, og fortalte om et vellykket diakoniar-
beid gjennom mange år. 

Et interessant historisk trosprosjekt vi tok opp, var byg-
ging av det første misjonsskipet Elieser, og om Louise Ol-
sen som fikk visjonen. Manuskriptet ble laget til 150 årsju-
bileet i Bergen i 2014. Marit og Joralf Rindli framførte 
dette som et skuespill på en levende måte. Slik kom histo-
rien nær oss. (Henviser til boka «På tokt med Elieser» av 
G. Andreas Meling). 

Gauldal 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 20 16 

Foreninger 8 5 

Antall foreninger som har gitt 7 4 

Menighets-avtaler 2 5 

Antall menigheter som gir 5 5 

Antall fast giver avtaler 45 43 

Gauldal (hele tusen) 2019 2020 
DM 4 9 

Fast giver 241 249 

Foreningsgave 51 55 

Lotteri 11 14 

Menighetsavtale 12 10 

Menighetsofringer 5 19 

Minnegave 1 1 

Misjonstidende 19 27 

NMS enkeltmedlem 7 3 

Tilfeldige gaver 253 10 

 603 399 

NMS’ Frivillighetspris gikk til Greta Gravås Aarthun i Le-
vanger for MIHA (Misjon i hagen). Vi var blant forslags-
stillerne. 50 andre var foreslått til prisen på landsbasis. 

På hvert foreningsmøte har vi tatt fram stoff og bønne - 
emner fra Misjontidende.  

Vi i styret takker alle for godt fellesskap, engasjement og 
giverglede! 

Økonomien viser en gledelig økning, og vi takker også 
Skotvold kvinneforening for deres bidrag! 

Takk til Gud som gir oss kallet til å gjøre Jesus kjent og 
kjær for mange flere i mange land! 

Vi ser fram til større muligheter for å samles uten korona
-trusselen når alle er vaksinert! 

Kirsten Pernille Øie 

Fra februar-møtet: 

Et interessant historisk trosprosjekt vi 

tok opp, var bygging av det første 

misjonsskipet Elieser, og om Louise 

Olsen som fikk visjonen. Manuskriptet 

ble laget til 150 årsjubileet i Bergen i 

2014. Marit og Joralf Rindli framførte 

dette som et skuespill på en levende 

måte. 



Namdal område 

Områdestyret har bestått av: Nella Vannebo, Ellinor 
Fornes, Astrid Bergslid, Odd Einar Vannebo,  Irja Lipsonen 
Foss og Inga Marie Bach Skomsvoll. Varamedlemmer: Liv 
Hestmo og Øyvind Foss. P.g.a. at vi ikke fikk avholde års-
møtet før koronarestriksjonene kom, vedtok vi i styret at 
hele styret med varamedlemmer forlenger sin 
valgperiode med ett år.   

Styret: Etter årsmøtet 2019 sto vi igjen med et fulltallig 
styre, men ingen leder. Vi har derfor fordelt oppgavene i 
styret slik: Odd Einar Vannebo har ansvaret for protokoll, 
arkivering og korrespondansen med NMS, Astrid Bergslid 
har ansvar for kontakten med Misjonskonsulenten/
Regionen i forhold til deltakelse derfra på våre arrange-
menter o,l. Inga Marie Bach Skomsvoll er sekretær og 
lager sakliste til styremøter samt referater fra møtene. 
Ellers har oppgavene blitt fordelt på styremøtene i 
forkant av arrangementene. 

Ressurser: Vi har et fulltallig styre, hvorav de fleste er +/
- 80 år. Leder har vi ikke. Som støttespillere har vi, i 
hovedsak, medlemmene i kvinneforeningen «Unges 
misjon» (disse er heller ikke helt unge lenger!), Trofaste 
medlemmer har gått bort, og andre har ikke lenger helse 
til å være med. Hvor mye «restarbeidsevne» kan vi regne 
med? Hva kan vi få til? Det var utfordringer nok fra før, 
nå kom alle restriksjoner i forbindelse med koronaen i 
tillegg. Langtidsplanlegging var ikke mulig. Her måtte 
«veien bli til mens vi går». Misjonssøndag med kirkekaffe 
kunne vi få til innenfor gjeldende restriksjoner. Det 
tradisjonelle julesalget måtte utgå. Hva med alternativer 
for å få inn penger? Liv Hestmo fra områdestyret var 
villig til å ta initiativ til en minikomite med tanke på 
videre planlegging, men dette var ikke områdestyrets 
ansvar. Årsmøtet for 2020 som ble utsatt p.g.a. 
koronaen, måtte utgå.  

 I 2020 ble det avholdt 3 styremøter og behandlet i alt 12 
saker. Møtene ble holdt i lokalene til Gjenbruksbutikken i 
Namsos. Varamedlemmene har også vært innkalt til sty-
remøtene. Områdestyret har ikke eget budsjett. Styre-
møter holdes gratis i Gjenbruksbutikken, kirkekaffen 
Misjonssøndagen er i samarbeid med Namsos menighet 
og gratis, leie av Menighetssalen til julesalg/basar trekkes 
fra inntektene før pengene sendes til Stavanger. Kirkeof-
ring og annonsekostnader sendes til hovedkontoret i 
Stavanger. Alt til servering, pynting m.m. ved våre ar-
rangementer er gitt av medlemmene i områdestyret og 
Unges Misjon. Kontorutgifter som porto, papir o.l. er 
også gitt som gave. 

Områdestyret har ikke oversikt over NMS’ virksomhet 
ellers i Namdalen, med unntak av kvinneforeningen 
«Unges Misjon» i Namsos. Vi har imidlertid navn på noen 
kontaktpersoner. Disse er orientert om organisering av 
styret, aktuelle adresser til områdestyret og får SMS 
vedrørende aktuelle arrangementer. Det ble ikke sendt 

ut loddbøker, men orientert om at de ville få tilsendt hvis 
de ønsket det. En av kontaktene ønsket dette. ( Jøa)  

Arrangementer: 
Misjonssøndag (kveldsgudstjeneste ) 
i Namsos kirke: 20/9 20  
Glad og inspirerende misjonsgudstjeneste i samarbeid med 
Namsos menighet, med påfølgende kirkekaffe i menighets-
salen. Sokneprest Mark Akali var liturg, Astrid Bergslid 
hadde prekenen, forsangergruppa bidro til fyldig og glad 
sang, to fra områdestyret var kirkeverter. Ellers ble det et 
trivelig gjensyn med tidligere Kamerunmisjonær Kirsten 
Øie, som er namdaling og har jobbet på leirstedet Drageid 
på Høylandet (NMS). Ofring til NMS. 
Kirkekaffen i Menighetssalen ble gjennomført som 
planlagt i henhold til gjeldende smittevernregler. Godt 
oppmøte og god stemning. Gjensidig glede over å være 
sammen med Kirsten og høre fra hennes tid i Kamerun. 
Julemesse/basar  
9. desember 2020 i Menighetssalen, Namsos kirke: I tråd 
med det vi var blitt enige om på styremøtet, tok Liv Hestmo 
initiativ til å en egen komité for planlegging av 
«minimesse». Komiteen besto av representanter fra 
Områdestyret samt fra kvinneforeninga Unges misjon med 
to ektefeller av disse i tillegg. 
Dette fikk vi til: I stedet for kvinneforeningsmøte i 
desember, ble møtet lagt til Menighetssalen, hvor vi kunne 
invitere med oss venner og familie, opp til 40 stk., med gjel-
dende smittevernstiltak. Utlodning kunne vi ha, med for-
håndssalg av lodd til venner og bekjente, også salg via Face 
book. Eget gironummer og Vipps-konto for messa fikk vi fra 
NMS sentralt. Litt forhåndssalg av kaker og håndarbeid 
hadde vi også (via Facebook). Områdestyret og Unges 
misjon samarbeidet om gjennomføring av festen. Ellers var 
det trivelig at den nye prosten i Namsos, Frode Askekjær, 
kunne være sammen med oss og holde andakt. Kjente og 
kjære sanger hørte selvfølgelig med, med liflig tonefølge på 
piano ved Inger Ansnes: Serveringa måtte være enklere 
denne gangen p.g.a. smittevernreglene, men smakte ut-
merket, og stemninga var upåklagelig! Åresalg måtte utgå 
dette året, men i tillegg til hovedutlodninga hadde vi ekstra 
loddbok bare for denne festen. Store vinnersjanser! Litt 
salg av : kaker, geleer, sild, seilaks og handarbeid ble det 
også, men i mindre målestokk enn tidligere år . Det ble 
også solgt «Knausen»-lys fra Gjenbruksbutikken.  

Netto inntekt på Julemessa er vi usikre på. Å betale med 
Vipps er ganske nytt for mange, og noen summer kan ha 
havnet hos NMS direkte. Litt penger er sendt etter vi fikk 
oversikten fra Stavanger. Anslår resultatet til å være i 
underkant av 20 000 kr. Neste år med mere erfaring med 
bruk av Vipps m.m. kan vi forhåpentligvis få bedre oversikt: 
Utgifter: Husleie: 500 kr (gitt som gave fra Unges Misjon 
og ikke kommet med i regnskapet). Annonse i NA sendt 
direkte til hovedkontoret i Stavanger.  

Gjenbruksbutikken i Namsos er uavhengig av område-



Namdal 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 3 2 

Foreninger 5 5 

Antall foreninger som har gitt 3 1 

Menighets-avtaler 12 11 

Antall menigheter som gir 6 6 

Antall fast giver avtaler 16 21 

Namdal (hele tusen) 2019 2020 

DM 6 3 

Fast giver 34 44 

Foreningsgave 14 8 

Menighetsavtale 12 6 

Menighetsofringer 7 12 

Minnegave 3 0 

Misjonsmesse 32 10 

Misjonstidende 4 5 

NMS enkeltmedlem 1 0 

Tilfeldige gaver 20 8 

 133 97 

styret. Også her er det utfordringer i forhold til ledelse 
(styreleder og daglig ledelse) og tilstrekkelig 
arbeidskraft, men innsatsen er imponerende. Butikken 
var stengt noen uker i mai p.g.a. pandemien.  

Med tanke på den spesielle situasjonen p.g.a. koronaen, 
i tillegg til utfordringer Områdestyret hadde fra før, har 
vi grunn til å være takknemlige til både Gud og mennes-
ker for det vi tross alt har fått til i 2020. Så får vi fortsatt 
legge NMS og vårt bidrag i denne sammenhengen i 
Guds hender. Hans er riket, makten og æren, nå og 
alltid.  

Årsmøtet for inneværende år (2021) er foreløpig 
planlagt til etter påske I håp om at det skal bli mulig å 
gjennomføre da.  

Inga Marie Bach Skomsvoll, (sekretær)  

Trollheimen område 

Vi hadde planlagt områdestevne 28.mars 2020. 12. mars ble landet ganske så 

nedstengt på grunn av pandemien, og stevnet måtte avlyses. Det ble liten kontakt 

med foreningene framover. Styret planla høstleiren og hadde bra med ledere. Alt så 

greit ut. Men mange var skeptiske til å gjennomføre den fordi det var stigende 

usikkerhet i forhold til smittesituasjonen i november. Dermed avlyste vi leiren vår - for 

første gang på de 18 årene vi har hatt ansvar for den. Det var rart. 

Vi arbeider for å overføre ansvaret på yngre hender, og har noen studenter i 

kikkerten, fra Rennebu og Oppdal. Disse skulle ha vært med på høstleiren. En av dem 

uttrykte at hun gjerne blir med neste år, fordi dette er viktig. 

Nå planlegger vi områdestevne i april. Dette håper vi å kunne gjennomføre. 

Anne Lise Landrø  

Trollheimen 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 29 25 

Foreninger 9 9 

Antall foreninger som har gitt 9 9 

Menighets-avtaler 4 4 

Antall menigheter som gir 6 6 

Antall fast giver avtaler 36 31 

Trollheimen (hele tusen) 2019 2020 

DM 18 8 

Fast giver 196 195 

Foreningsgave 133 65 

Lotteri 17 15 

Menighetsavtale 27 15 

Menighetsofringer 45 23 

Minnegave 0 13 

Misjonstidende 24 29 

NMS enkeltmedlem 10 5 

SMS-gave 1  

Tilfeldige gaver 29 16 

 501 385 







Innherred område 

Vi hadde planlagt flott program for 

Misjonstreff/vår som var bestemt til Kjerkstu 

på Inderøy 21/3, men så kom 

koronarestriksjoner, og vi måtte avlyse. 

Misjonstreff/høst ble slått sammen med 

høstfesten som regionen hadde på Verdalsøra 

kapell 27.september. En fin dag med 

gudstjeneste, årsmøte og misjonsfest. Vi kunne 

være opp til 50 ifølge smittevernreglene. Vi 

kjente på hvor godt det var å møte NMS-ere 

fra regionen og kjenne fellesskapet! 

Innherred område er nå en del av Stiklestad prosti, Malm, Steinkjer, 

Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger og Skogn. Vi har 13 

misjonsforeninger. Til sammen er det 34 enkeltmedlemmer og 17 

misjonsavtaler. 

Områdeutvalget har i 2020 bestått av Åse Neergård, leder, Berit 
Grotnes, nestleder. Marit Hvarregaard, sekretær, og Randi Kimo, 
rep i julesalgskomiteen. 

Vararepresentanter: Anne Lisbeth Gjøvikli og Lise Marit Hansen 

Julesalgskomiteen: Greta G Aarthun, leder. Marianne Brattland 
Largado, sekretær. Martha Barkhald, Audhild Morken og Kari S 
Berg. 

Saker: OU har hatt 4 møter og drøfta13 saker, i tillegg har OU og 

julesalgskomiteen hatt 2 møter sammen. Mye tid er brukt til 

planlegging av våre faste arrangement, og spørsmål om hva gjør vi i 

denne tida? 

Årsmøtet var på Misjonshuset, Verdal den 5/2. 

Andakt ved Greta Aarthun. Misjonsglimt ved Ingeborg Meslo Ulvin. 

Vanlige årsmøtesaker, årsmelding og valg. God samtale om julesalg 

eller misjonsfest? Forandring eller noe nytt i rammen som vi har? Vi 

delte ut lys til jubilerende forening,Volhaugen og Stiklestad 

misjonsforening 135 år fikk lys og takk. Solveig Sjaastad fortalte litt 

om foreninga. Så var det litt fra: en menighet med misjonsavtale 

(Inderøy), MIHA og Gjenbruksbutikken. To enkeltmedlemmer ble 

spurt om hvorfor de var enkeltmedlem og forhold til NMS. Det ble 

også tent lys, og vi mintes foreningsmedlemmer som har gått bort i 

2019. 

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. Volhaugen og Stiklestad tok hånd om 

kollekten kr 4450 

Innherred 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 35 34 

Foreninger 14 13 

Antall foreninger som har gitt 14 13 

Menighets-avtaler 17 17 

Antall menigheter som gir 15 15 

Antall fast giver avtaler 50 51 

Åse Neergård 

Innherred (hele tusen) 2019 2020 
DM 38 45 

Fast giver 231 265 

Foreningsgave 88 54 

Lotteri 77 82 

Menighetsavtale 98 95 

Menighetsofringer 17 19 

Minnegave 2 10 

Misjonsmesse 66 22 

Misjonstidende 25 34 

NMS enkeltmedlem 11 7 

SMS-gave  2 

Tilfeldige gaver 186 145 

Webgaver 3 9 

Spleisgave 1 5 

 844 792 

Områdeutvalget (fra venstre): Berit Grotnes, Anne Lisbeth Gjøvikli, Marit 

Hvarregaard, Åse Neergård og Randi Kimo.  



Trondheim område har 18 foreninger. Det ble arrangerte 
3 misjonsfester i Sommerveiten i 2020, da det ble 
vanskelig å samles, på grunn av covid 19. Det var ikke lett 

Trondheim område 

å avlyse misjonsfestene, men vi må se fremover, og stole 
på at Gud er med oss, i både motgang og medgang. Vi 
vet at en dag skal vi atter få samles i Sommerveita, og få 
høre Guds ord og om hva som skjer ute på misjonsmarka. 
Gud er mektig og vi kan be for og med hverandre, sjøl om 
vi ikke kan samles.  

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. 

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.  

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.  

Menigheter med misjonsprosjekter : Døves menighet 

Trondheim, Charlottenlund menighet, Strindheim 

menighet, Strinda menighet, Tiller menighet, Kolstad 

menighet, Heimdal menighet, Ilen menighet, Sverresborg 

menighet, Bakklandet menighet  

Styret består av Gunn Bakken, Bertil Åsen og Håkon 

Tørring. 

Styret 

Trondheim 31/12 2020 2019 2020 

Medlemmer 62 61 

Foreninger 17 16 

Antall foreninger som har gitt 14 14 

Menighets-avtaler 10 10 

Antall menigheter som gir 16 16 

Antall fast giver avtaler 121 117 

Julesalg ble det ikke i 2020 

Julesalgskomiteen hadde 2 møter alene og 2 sammen 

med OU. Mange ideer ble drøftet. Mye tid og krefter ble 

brukt på tanker om et annerledes julesalg.  

Det ble bestemt: Misjon i Advent 5. desember Sakshaug 

kirke. Der kunne vi være 200 personer. Flott program var 

klart. Tiden gikk. Nye bestemmelser, bare 50 stk i kirka. 

Hva gjør vi? Stort ansvar. Stor usikkerhet. Vil folk komme? 

Trasig om det skulle bli noen smitte. Vi måtte avlyse! 

Alle lodd på Innherredslotteriet ble solgt. Kr 80000 Totalt 

på et annerledes julesalg ble resultatet i 2020 kr 109 900 

MIHA misjon i hagen. Det måtte også legges om i 2020. 

Mange flotte digitale sendinger. Først flere om såing, 

prikling og plantestell. Mange fulgte dette. Loddsalget ble 

digitalt. Og også trekking den 26/5. Det kom inn ca kr 

94000,-  

Jeg vil også takke MIHA for flere digitale sendinger i 

advent. Kranselaging og pynting av fine julebord mm. 

Flott reklame for Gjenbruk og oppfordring om at seerne 

kunne gi til NMS julesalget på Vipps eller konto.  

Gjenbruksbutikken har sitt eget styre og årsmelding. 

OU vil gjerne framsnakke butikken, vise omsorg og 

interesse for arbeidet. Stor takk til dere som legger ned 

tid og krefter der! Gjenbruksbutikken viser virkelig hva 

NMS er og gjør.  

2020 ble et annerledes år for oss alle. Foreningene har 

hatt færre møter. Noen har lagt møtene til større lokaler 

for å kunne samles i henhold til smittevernregler. 

Foreningsledere har fulgt opp medlemmene og 

oppfordra til å gi og be. Alle savner vi å kunne samles og 

kjenne fellesskapet i tjenesta for NMS. 

Åse Neergård 

Trondheim (hele tusen) 2019 2020 

Anledningsgave 2 2 

DM 47 70 

Fast giver 720 756 

Foreningsgave 234 156 

Lotteri 42 41 

Menighetsavtale 117 83 

Menighetsofringer 45 51 

Minnegave 18 34 

Misjonsmesse 252 19 

Misjonstidende 75 88 

NMS enkeltmedlem 26 13 

SMS-gave 2 3 

Store gaver > 500.000 100  

Tilfeldige gaver 457 115 

Webgaver 1 5 

Spleisgave  3 

 2 138 1 438 



 

Therese Lilleberg Johnsen var tilsett i 100% som Team-

leiar i NMSU Midt-Nord, med ansvar for regionane 

Trøndelag, Møre og Nord. Therese sa opp stillinga si i 

oktober 2020. Solveig Tokheim var tilsett i 40% stilling 

som Borne- og ungdomskonsulent i region Trøndelag 

fram til juli 2020. Jakop Stavset har heldt fram som 

tilsett i 35% som Borne- og ungdomskonsulent i region 

Trøndelag. Fra  starten av april vart alle tilsette i 

regionen permittert i 100% fram til utgangen av juni. 

 I oktober 2020 vart Daiana Gilde tilsett i 75% som Borne- 

og ungdomskonsulent i region Trøndelag og 25% som 

Uteam Koordinator ved HA med kontor i Trondheim. 

Daiana har tidlegare arbeide med NMS sitt program, 

Connect, ved Hald Internasjonale Skole.  

 

Regionra det i Trøndelag bestod fra  september 2019 til 

oktober 2020 av Enrico Oberholzer (leiar), Arne Løvseth 

(nestleiar), Hannah Sagdahl, Benjamin Vognild, Jogeir 

Tangvik (representant til regionstyre i NMS), Joakim 

Salomonsen, Amalie Marie Teige 

(Landsstyrerepresentant til 2020) og Greta Aarthun 

(Representant fra  regionstyret i NMS). 

Det vart vald eit nytt regionråd på årsmøte 27. september 

2020, som konstituerte seg på første møte 28. oktober. Det 

nye består av: 

Enrico Oberholzer (leiar), Benjamin Vognild (nestleiar), 

Arne Løvseth, Margrete Hodne (Landstyrerepresentant). 

Det er eit mindre regionråd denne perioden, men det har 

fungert fint. 

Regionens arbeidsutval (AU) bestod fram til juli av leiar, 

nestleiar og Solveig Tokheim. Då Solveig slutta tok Therese 

Johnsen over ansvaret for regionrådet fram til årsmøte. 

Den siste perioden har AU bestått av leiar, nestleiar og 

Jakop Stavset. 

I 2020 har regionrådet hatt 4 møter, 2 med det gamle, og 2 

med det nye rådet. Grunna pandemien har det vore lite 

aktivitet i regionen i ein lengre periode, noko regionrådet 

også har sett. 39 sakar har vorte behandla, der mykje har 

vore oppfølging av aktiviteten i regionen, og 

diskusjonar om korleis ein best mogleg skal halde noko 

aktivitet gåande i pandemien.  

 

I regionen har vi mange frivillige som vi er avhengige 

av for a  kunne drive det arbeidet vi gjer. Vi vil takke 

alle som har vore med i NMSU sitt arbeid med a  dele 

tro, tid, ting og talent i a ret som har ga tt, og ha par 

alle framleis har lyst til a  vere med vidare. Va re 

frivillige er med pa  leir og andre arrangement, leiar 

lokallag, er med i regionra d og andre grupper. Dei to 

Hald-studentane fra  Brasil som var her skulea ret 

19/20 var til god hjelp i regionen, na r dei var med pa  

leirar og anna. Dei ma tte diverre reise heim tidlegare 

enn planlagt da  pandemien kom. Vi ynskjer dei begge 

to lykke til vidare med det dei gjer heime i Brasil. 

 

Leir er ryggrada i arbeidet vi gjer, og den plassen der 

vi na r ut til flest. A ret vart ikkje heilt som vi hadde 

ynskja, og utav 12 planlagde leirar klarte vi berre a  

gjennomføre 4 med totalt 80 deltakarar og 21 leiarar.  

Før landet stengde ned arrangerte vi leiardøgn for nye 

leiarar, og Vinterferieleir. I løpet av sommaren vart det 

arrangert Sommercamp på Mjuklia, som var eit veldig 

godt tilbod for mange etter månader utan aktivitet. 

Etter vi kom tilbake i jobb klarte vi å arrangere 

Tweensleir Høst i september. Det har ikkje vore mange 

leirar, men dei vi har hatt har vore veldig fine for både 

leiarar og deltakarar. 

Dei fleste avlysingane er direkte knytt til pandemien og 

dei restriksjonane som vart lagt på oss i samanheng 

Sommercamp på Mjuklia 2020 



NMS Connect Trondheim 

Connect- gjengen har i utgangspunktet hatt en samling 

hver måned, oftest på kontoret i Sommerveita. Connect 

er unge voksne der mange har vært på utveksling i en 

eller annen form. Det er også internasjonale studenter 

som søker fellesskapet.  

Ingeborg Meslo Ulvin 

med dette. Vi har hatt eit ynskje om å arrangere leirar, og 

mykje av planlegginga har vorte gjennomført så mykje 

som mogleg. Oss tilsette har kjend på ein del frustrasjon 

knytt til planlagde arrangement som ikkje kan 

gjennomførast, men vi vel å tenkje positivt på det og ser 

at vi no allereie har planlagt fleire leirar for neste år. No 

venter vi berre på at «normalen» skal kome tilbake 

såpass mykje at leirar igjen kan arrangerast. Sjølv med 

avlyste leirar har vi fått med oss fleire nye frivillige som 

ynskjer å vere med på leir. 

 

Kyrkjelydane i Den Norske Kyrkje er ein viktig 

samarbeidspartnar for oss, og vi er i kontakt med fleire 

for a  prøve ut ulike prosjekt i framtida. 

Som alt anna har relasjonane til kyrkjelydane vore 

vanskeleg å halde oppe i denne perioden. Samarbeidet 

med kyrkjelydar er veldig personavhengig, noko som har 

vore vanskeleg i ein periode med lite aktivitet og mange 

permitterte. Utskiftingar i staben vår hjelper heller ikkje, 

men Daiana har god kontakt med fleire kyrkjelydar. Dei 

to Uteam-turane som var planlagt til vinterferien 2021 er 

også sjølvsagt avlyst på grunn av pandemien. Vi håpar 

likevel at samarbeidet her kan halde fram, slik at vi får til 

ein ny tur i framtida. 

 

Vi har per i dag 3 registrerte lokallag i regionen. 

Dette er ein nedgang fra  tidlegare, noko vi ikkje er 

veldig glade for. Vi ha par at samarbeid med 

kyrkjelydar og andre kan føre til fleire lokallag. Det 

er veldig stas og gledeleg a  besøke lokallag, og 

ha par vi kan gjere meir av det framover. Vi takkar 

for det dykk gjer for born og unge i regionen. 

Va re største samarbeidspartnarar er NMS 

Trøndelag og Mjuklia. Mykje av arbeidet vi gjer 

hadde ikkje vore mogleg a  gjennomføre utan god 

hjelp fra  ba de tilsette og frivillige her. NMSU er ogsa  

ein del av BULK (Barne- og 

ungdomslederkontaktforum), der dei ulike borne- 

og ungdomsorganisasjonane i regionen er 

representert saman med DNK. Det er veldig 

givande a  treffe andre som driv med det same, og at 

vi kan klare a  samarbeide mot eit felles ma l, a  dele 

trua pa  Jesus ut til born og unge. 

Regionrådet 



Styret har i 2020 bestått av: 

Jon Halgunset, leder. Valgt for 2 år i 2019 
Tone Aasen, turnuskoordinator, Valgt for 2 år i 2019 
Anne Liv Elvestad, styremedlem og medlem i 
økonomikomiteen. Valgt for 2 år2020 
Rolf Røstum, styremedlem. Valgt for 2 år i 2020 
Randi Sagberg, sekretær. Valgt for to år i 2019 
Grete Hepsø, varamedlem. Valgt for 2 år i 2019 

Styret har hatt 9 styremøter; 12.feb.,17.april, 11.mai, 
25.mai, 29.juni, 26.aug., 21.okt., 23.nov. og 16.des. 

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

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

HMS-ansvarlig er Grete Hepsø 

Priskomiteen har vært ledet av Gerd Dolmen. Komiteen 
har hatt 2 samlinger. 

«Bibliotek-karene» er Geir Dolmen, Sturla Sagberg og Per 
Walle. Kjersti Fagerli er vikar ved behov. 

Renhold/ Knausen. Gunn Bakken har ansvar for kontakt 
med Knausen og påfylling av deres varer. Hun har også 
ansvar for renhold av mopper o.l. 

Vaktmester er Ola Syrstadeng for Sommerveita 4 -6 

Transport 
Jon Halgunset har ansvar for henting og levering av varer. 
Knut Rotabakk har vært medhjelper med dette. 

Året 2020 ble et svært annerledes driftsår. Det startet 
veldig bra med god inntjening og mange kunder. Så 12. 
mars forandret alt seg. 

Covid 19-pandemien har påvirket arbeidet i butikken på 
mange områder. 

Butikken har vært helt stengt: 
12. mars til 3.juni  
5. nov. til 30. nov. 
julestengt f.o.m. 21. des 

Av smittevernhensyn ble også åpningstidene endret for å 
kunne sikre trygge arbeidsforhold for medarbeiderne når 
varer skulle prises og ryddes.  

Butikken har siden åpningen 3. juni hatt åpningstid fra kl 12 
til 16.30. Onsdagene har butikken vært stengt for kunder, 
men medarbeiderne har jobbet med prising o.l. 

Altså vel 14 uker totalt stengt pluss 25 stengte onsdager i 
tillegg. 

NMS Gjenbruk Trondheim 

Arrangement 

P.g.a. covid 19-situasjonen og smitteverntiltak har det 
ikke vært noen medarbeidersamlinger i 2020. 

Planlagt årsmøtet 18. mars og medarbeiderfest 4. 
november ble avlyst. Likeså det planlagte 
butikklederarrangementet som skulle vært på skipet 
«Gann» i forkant av NMS sin generalforsamling i 
Ålesund. 

Ett arrangement er gjennomført; kurs på Thon Hotell 
Prinsen for butikkansatte i frivillige organisasjoner, 22. 
oktober, arrangert av «Omatt» - en bransjeforening for 
idéelle gjenbruksaktører. 

Lokaler 
Det har ikke skjedd noen endring av butikkarealet. Men 
p.g.a. coronasituasjonen ble det gjort endringer for 
best mulig å kunne opprettholde nødvendig avstand til 
hverandre. Sittegruppa for kaffeservering ble fjernet og 
reoler flyttet. «Spritstasjoner» ble satt ut. Rundt kassen 
ble det hengt opp plexiglasskjermer, og et bord ble 
gjort klart slik at kundene selv kunne pakke inn varene. 

Drift og økonomi 
Det er i underkant av 60 frivillige medarbeidere. Det er 
en stabil, flott og innsatsvillig gjeng. Etter gjenåpningen 
i juni er det en del som av forskjellige grunner har 
reservert seg mot å være i butikken. Noen har kommet 
tilbake etter hvert, mens andre fortsatt vil vente til 
coronasituasjonen oppleves mer betryggende. Det 
respekteres selvfølgelig helt, og vi er alle en del av 
medarbeiderlaget fortsatt! 

Et år med så store endringer i driften som vi har hatt i 
2020, vil selvfølgelig merkes på driftsresultatet. 

Hjellen gård selger fortsatt møbler og andre varer og 
inntektene derfra kommer inn på vårt regnskap. Takk 
til familien Hjellen for at de stiller fjøset til disposisjon 
og bistår med salg! 

Randi Sagberg, sekretær 

 

TIL ALLE MEDARBEIDERE: 

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN 

 Inntekt Resultat 

2019 2 284 582 1 586 254 

2020 1 572 659 853 046 



Vi må innrømme at covid-19 har satt sitt tydelig spor også 

på produksjonen på Knausen i 2020. I respekt for 

smittesituasjonen i landet, stengte vi ned bedriften fra 

midten av mars og fram til sommeren. I denne perioden ble 

det bare gjennomført en mindre produksjon takket være 

noen få trofaste medarbeidere.  

Til tross for redusert bemanning og produksjon klarte vi å 

gjennomføre, som planlagt, fem transporter våren 2020 

med lysvarer til NMS sine butikker sørover i landet. 

Butikkene i Trøndelag blir enten betjent av oss, eller de 

henter sine varer selv på Knausen. Her er også venner og 

bekjente gode å ha til nødvendige transporter.  

Etter sommeren startet vi opp igjen med friskt mot fra 

medio august som vanlig. Men så gikk det ikke mange 

ukene før vi igjen måtte redusere bemanningen. Vi la da til 

rette på egne arbeidsplasser som overholdt bestemmelsen 

om minst en 1 m avstand mellom medarbeiderne og startet 

med spriting, ekstra renhold og et maksimalt antall 

medarbeidere som kunne være på plass samtidig. Takket 

være kjempeflott innsats fra våre dyktige medarbeidere 

klarte vi likevel å holde produksjonen oppe på et rimelig 

nivå.  

Så når høsttransportene skulle starte opp i oktober hadde 

vi, stort sett, nok varer til å kunne levere i henhold til 

bestillingene fra butikkene. Våre fem transportruter var nå 

så godt innarbeidet at transportene gikk uten problemer, 

og våre trofaste sjåfører har levert på en utmerket måte 

nok en gang. Spesielt er vi fornøyd med at sjåførene holdt 

god kontakt med «sine butikker» og hadde god dialog om 

når og hvordan transportene skulle gå. Ca 8,1 tonn ble 

Knausen Lysstøperi 

levert på transporten høsten 2020, og samlet for året 

utgjør våre leveranser til butikkene i underkant av 20 

tonn lys og tennbrikker.  

Salgsverdien av de varene vi har produsert i løpet året 

utgjør i underkant av 1,5 millioner kroner, dvs en 

nedgang med ca 300’ kroner fra året før. Vi må si oss 

fornøyd med resultatet tross alt.  

Knausen ble stengt helt ned igjen fra 27. november av 

hensyn til smittefaren. Denne tiden fram mot jul 

benyttet så noen få av våre trofaste arbeidstakere til å 

«koke» en ny ladning med tennbrikker som var 

kommet fra vår gode medarbeider Hans Malum i 

Singsås 

Styret i 2020 har bestått av Eli Rønningen, Gerd Åsen 

Sødahl, Gert Nielsen, Marvin Bjørnebekk og Inge Hill. 

En stor takk til våre trofaste medarbeidere som gir av 

sin tid til misjonen, og til alle i styret for et godt 

samarbeid.  

Som vanlig inviterer vi alle som har litt tid til overs å 

komme til oss på Knausen. Du bestemmer selv din 

arbeidstid. Vi tilbyr et meningsfylt arbeid og et trivelig 

arbeidsmiljø. Du er hjertelig velkommen. 

Inge Hill 

I bakgrunnen Johan Slørdal. I midten Rolf Stranden. 

Forrest med ryggen til Nils Endre Eikeland fra NMS Global 



Styret for 2020 har bestått av: 

Styreleder, kasserer Ivar Jule 
Nestleder, butikkleder Margot Klykken 
Sekretær, IT og HMS-ansvarlig Per Steinar 

Mikkelsen 
Styremedlem og vaktlisteansvarlig  Johanne Hiberg  
Styremedlem Berit Grotnes  
1. varamedlem Kari S. Berg 
2. varamedlem og lysansvarlig Alfhild Evenstad 
Revisor,  Sivert O. Berg,  

Styret 
Styret har hatt 7 møter og behandlet 39 saker. Årsmøtet 
ble avholdt 10.3., 2 dager før Covid-19 nedstengingen!  

Styret har etter korona-utbruddet 12.3. handlet ut fra råd 
fra Folkehelseinstituttet FHI. I tillegg har vi fått info med 
råd fra NMS Gjenbruk til alle butikkene, og tatt hensyn til 
innspill fra butikkpersonalet vårt, og regulert 
åpningstidene etter dette. Vi laget egen smittevernplan 
som butikkpersonalet fikk informasjon om. 2.6. ble 
butikken åpnet igjen 3 dager i uka med begrenset 
åpningstid. Johanne kontaktet alle medarbeiderne, og 
spurte hvem som ville stille i butikken. Styret takker alle 
som stilte opp, og har stor forståelse for de som ikke 
ønsket å være med i starten. Gruppen som er på butikken 
hører ifølge FHI til i risikogruppen for korona, og dette tar 
vi på alvor. Redusert åpningstid gjorde at vi kunne ha 3 
personer på butikken hver dag. Dette fungerte greit frem 
til ny stenging, og åpning igjen 23.11. 

Aktiviteter 
Marsimartna’n var 26. – 29.2. der vi hadde 50% avslag på 
hele butikken fredag, og 50% på fotorammer lørdag. 
Grønn fredag ble avlyst. 

Jubileet som var planlagt til 12.10. ble utsatt, da det kun 
var mulig å samle 20 personer. Programmet ble ferdig, og 
personer ble spurt til foredrag, sang m.m. Vi planlegger nå 
feiringen i 2021, og håper ting har roet seg til da! 

Medarbeidersamlingen ble planlagt til 9.11., men måtte 
også avlyses pga korona. 

NMS Gjenbruk Levanger 

Butikken ble første gang stengt i tiden 12.3. – 2.6. Fra 
2.6. hadde vi åpningstid 3 dager i uka kl 11 – 14, , og fra 
10.8. 5 dager i uka kl 11 – 15. Ny stenging 18. – 23.11. 
Julestengt butikk fra 23.12. og ut året.  

Økonomien for 2020 har selvsagt vært sterkt preget av 
all nedstengingen. Redusert åpningstid ser ikke ut til å 
ha hatt så stor innvirkning. Vi har solgt for kr 429 905 
brutto, netto resultat ble kr 137 830  

Vi har hatt et par ryddedager, der lite kurante varer og 
møbler er blitt levert på Mule. Slike oppryddinger er 
viktige for å ha gode varer i butikken, og få plass på 
lageret til nye varer. 

2020 var året da NMS skulle ha Generalforsamling i 
Ålesund. Det ble digital samling, der årsmøtesaker og 
valg ble gjennomført på nettet. Per Steinar fikk 
delegert myndighet til å delta på samlingen. Resultat 
av valgene finnes på NMS sin hjemmeside. GF er utsatt 
til 2021. I forkant av GF var det planlagt 
butikkledersamling på skoleskipet Gann. Ivar Jule var 
påmeldt, men også denne ble avlyst. 

NMS Gjenbruk er med i OMATT, interesseorganisasjon 
for ideelle gjenbruksbutikker i Norge. Ivar Jule, Kari S 
Berg og Per Steinar Mikkelsen var på kurs som de 
hadde i Trondheim, der bl.a. den juridiske siden med å 
drive gjenbruksbutikk ble godt belyst. 

NMS Gjenbruk har gitt ut en bok om alle 
gjenbruksbutikkene i Norge, der NMS Gjenbruk 
Levanger er presentert på s 118 – 119. Boka er til salgs 
for den som vil kjøpe. 

Sluttord 
Takk til alle som er velvillige og svarer ja når Johanne 
ringer og ber om hjelp, og 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.  

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 

 Inntekt Resultat 

2019 681 260 383 600 

2020 4290905 1370830 



NMS Gjenbruk Namsos 

Rapport fra NMS Gjenbruk Namsos 2020 kom i form av et 

vakkert kort med nedenstående tekst. Den fortjener at 

både bilde og tekst kommer med i sin helhet: 

Dette blir den rareste rapporten du har fått. Jeg har 

ingen datoer i hode, men kan fortelle at på mine 

vakter er vi 4 damer som har jobba sammen i mange 

år. Vi har blitt gode venner og har riktig godt miljø og 

arbeidslyst. Vi gledes over å tjene penger til butikken.  

Håper at vi snart blir fri den stygge pandemien! 

Ha en riktig fin vår! 

Hilsen Astrid S. Stenersen (Ansatt ved NMS Gjenbruk 

Namsos) 

 Inntekt Resultat 

2019 1 039 772 674 594 

2020 740 813  365 269 

Inga Marie Bach Skomsvoll og Jorid … i 

NMS Gjenbruk Namsos 



konfirmantgruppe (to 

pers. om gangen) som 

medhjelpere i butikken. 

En person har deltatt i 

arbeidet på butikken 

som en del av 

samfunnstjeneste.  

Skomaker og skredder 

Det er innlevering av sko 

og klær til reparasjon. 

Betalinga går ikke 

gjennom vår kasse. Det 

koster oss lite og er en meningsfull tjeneste både for 

lokalmiljøet og sett i en miljøvernsammenheng. 

Styret har utpekt Kari Ann Bjerkås til HMS-ansvarlig. 

Sosiale medier. Butikken er på Facebook. Vi legger ut 

bilder av fristende varer, skriver beskjeder og tar imot 

spørsmål og kommentarer fra kunder. 

Kurs. Paraplyorganisasjonen Omatt arrangerte kurs for 

medlemsbedriftene 22.oktober i Trondheim. Jostein, 

Anne Kari, Magnhild, Solveig og Ingrid deltok der. Der 

fikk vi orientering om lovverket vi som bruktbutikk er 

omfattet av, om utfordringer på en arbeidsplass for 

frivillige og relasjonsledelse i et fellesskap av frivillige. 

Kurset var sponsa av statsmidler. 

Omsetning Vi har en jevn tilgang på varer. Mange spør 

om det de kommer med er noe vi vil ha, men likevel er 

det en del som må leveres på miljøstasjonen. Det ser ut 

for at vi fremdeles slipper å betale for å kvitte oss med 

det som ikke blir solgt.  

Styret 

Styret for butikken på Oppdal har i 2020 bestått av 

Jostein Landrø, Magnhild Brattset, Ola G. Dørum, Solveig 

Steinskog og Ingrid Lånke  

Møter Årsmøtet med middag ble holdt på Mjuklia 

gjestegård 25.02.2020. Det var medarbeidersamling hos 

Landrø 14.09. Vi har hatt tre styremøter, og ellers 

telefonkontakt innad i styret. 

Butikken har åpent torsdag, fredag og lørdag kl. 11-16. 

Vi har stengt i påskeuka og i romjula. I 2020 har vi hatt 

stengt av smittevernhensyn fra 13. mars til 22. april og 

fra 29.oktober til 18. november. Vi har hatt 23 

åpningsdager uten drift. På en vanlig dag går to til tre på 

vakt. Det er 27 som står på vaktlista. I tillegg er det 7 

som står på pris-og ryddegruppe og 1 sjåfør. En av disse 

har ansvar for å holde orden i og presentere bøker i 

bokkroken, en annen for lamper og stoffer. 

Medarbeiderne er bosatt i Midtre Gauldal, Rennebu og 

Oppdal så mange har en lang reise på jobb. Vi har ikke 

telt opp hva reisetid og arbeidstimer utgjør til sammen, 

men dette er frivillig innsats og folk gir av sin tid til 

misjon, miljø og for å skape en møteplass for andre og 

seg selv. Styret vil takke alle for innsatsen i året som 

gikk. Vi ser nødvendigheten av at vi alle bidrar til å 

hjelpe hverandre når f. eks. kassa skal gjøres opp, varer 

skal vurderes, kunder skal ha svar.  

Kaffekroken har vært stengt fra 13. mars, og selv om 

butikken likevel er en møteplass, gleder vi oss til at folk 

kan sitte ned og ta en prat. 

Vi har fulgt kommunenes råd for smittevern, og vi har 

sagt tydelig ifra om at det er opp til den enkelte 

medarbeider å bestemme om de vil stille på jobb i 

denne tida.  

Grønn fredag har vi ikke hatt dette året, på grunn av 

fare for for stor tilstrømming.  

Konfirmanter og samfunnstjeneste Vi har samarbeidet 

med Oppdal menighet i en periode ved å ta imot ei 

NMS Gjenbruk Oppdal 

 Inntekt Resultat 

2019 648 641 392 307 

2020 591875  342 864 



Fakkelborg 

Mens smittesituasjonen var lettere på høsten planla vi fakkeltog 

for trosfrihet. Og vi gjennomførte et vellykket opplegg i Nordre 

gate i Trondheim, der 40 personer med fakkel på hånda og plakat 

på magen vitnet om de mange som lider for sin tros skyld.  

Redusert aktivitet 

Den norske kirkes virksomhet i 2020 ble sterkt preget av 

pandemien. Med mange avlyste gudstjenester og andre 

samlinger, og antallsbegrensninger på det samme, ble både 

inntekter til misjon, forbønn og informasjon om misjon sterkt 

redusert.  

I mangel av møteplasser i egen menighet satte SMM 

nasjonalt i gang en aksjon kalt «Sammen som kirke i hele 

verden», der menigheter ble utfordret på en digital 

innsamlingsaksjon til samarbeidskirker i andre land. 

Aksjonen foregikk mellom pinse og sankthans. Bare 7 

menigheter i Nidaros deltok.  

Salmestafett 

SMM i Nidaros kjørte også en egen aksjon, en salmestafett. 

Noen utvalgte personer i kirken og organisasjonene (16 stk) 

ble utfordret til å velge seg en tekst fra Salmenes bok, med 

en kort kommentar gjerne knyttet til korona-situasjonen. 

Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros (SMMN) 

Etiopia 

I januar, før pandemien slo oss ut, dro 

biskop Herborg Finnset og fire andre fra 

bispedømmestaben til Etiopia og 

besøkte vennskapskirken der. Det ble et 

flott møte med NMS sitt arbeid i landet, 

med kirkeliv generelt og folkelivet i 

dette flotte, men urolige landet.  

Bidragene ble delt til alle menigheter samtidig med en 

oppfordring om å støtte misjonsarbeidet økonomisk. 

Salmenes bok har alltid vært brukt i trengselstider, og 

pandemien har på en spesiell måte forenet kristne i alle 

land. 

Evaluering 

Samarbeid menighet og misjon gjennomgikk en ekstern 

evaluering i fjor. I løpet av 25 år har mye skjedd. Det 

startet med tre organisasjoner (NMS, Israelsmisjonen og 

Santalmisjonen), i dag er det sju (HimalPartner, 

Normisjon, Misjonsalliansen, Stefanusalliansen og 

Areopagos i tillegg). Evalueringen forteller om mye bra 

som er oppnådd gjennom disse årene. Men potensialet 

er større for at misjon skal bli enda mer synlig i Den 

norske kirke. I stedet for at organisasjonene bidrar 

økonomisk i et spleiselag, foreslås det at kirken selv 

fullfinansierer stillinger og aktiviteter knyttet til SMM. 

Dette skal til slutt avgjøres på Kirkemøtet, som nå er 

utsatt fra april til november. 

Olav D. Svanholm 



2020 har gått inn i historien. Mange er nok glad for 

det. Året har vært utfordrende på mange vis, og det 

har kostet, ikke minst på det menneskelige planet. 

Men vi har også lært mye, både elever og ansatte. Fra 

12. mars har vi øvd oss på å håndtere usikkerhet for 

hvordan morgendagen blir, vi har trent på omstilling, 

utviklet kreative løsninger sammen, gjennomgått et 

digitalt og teknologisk løft, øvd på å være tålmodige, 

lært oss å samhandle på nye måter, spart miljøet for 

flyreiser, alle er drillet i å «mute» mikrofonen, og vi har 

lært oss å sette større pris på de nære ting. 

Og viktigst av alt, vi har i hele perioden greid å gi 

elevene undervisning med høy kvalitet og god 

oppfølging av den enkelte. Dette takket være ansatte 

som har strekt seg langt, og som har vært på 

tilbudssida både på gule og røde dager. Uansett gleder 

oss til vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag med 

ordinær skoledrift og større grad av fysisk nærhet.  

KVT har i 2020 hatt god søknad og fylt opp alle ledige 

plasser. Vi har i dag 565 elever fordelt på 

studiespesialisering (380 elever), idrettsfag (45 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.  

Vi er nå godt i gang med planlegging av neste skoleår 

og jobber aktivt med å informere 10. klassingene om 

skoletilbudet vårt. Hvis du kjenner noen som er i 

målgruppa, setter vi pris på om du framsnakker oss. På 

KVT vil elevene møte faglig dyktige lærere, et godt 

elevmiljø og mulighet til å delta på ulike aktiviteter. 

Hvert år har vi en elevaksjon der vi  samler inn penger 

til et prosjekt som en av eierorganisasjonene driver. 

«Etter skoletid» er et tilbud der elevene kan få mat og 

sosialt samvær, og i kristendomsprosjektet vårt får 

elevene være med å sette 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  

Kristen Videregående Skole i Trøndelag (KVT) 

Biologiklassene på tur, forskriftsmessig maskert. 

Ettersom de var så mange foreslo setternissen å snu dem på 

høykant så de synes best mulig... 



Annerledes-året 2020 ble 

ekstra lærerikt. På så mange 

måter. En av dem var at vi i 

Norge ble litt likestilt med de 

mange i verden, som ikke 

bare kan planlegge og 

gjennomføre, fordi en 

generell usikkerhet er et 

faktum de ikke hersker over. 

For oss er dette mer nytt og 

absolutt krevende nok. 

For KIAs del kunne ikke sommerleir gjennomføres. Ei 

heller en migrantmenighets-ledersamling i lag med noen 

norske prester og menighetsledere. Likeledes har 

gruppesamlinger, norskkurs og leksehjelp med middager 

stått på pause i flere måneder, etter at krav til avstand 

trådte i kraft. Kontakt ble omgjort til èn-til-èn møter, eller 

mindre grupper. Gode frivillige krefter strakte seg langt for 

å imøtekomme nye måter å hjelpe på. Sammen med en 

god praktikant, som vi fikk gjennom NAV, kunne vi ha 

åpent nesten hele året igjennom. Brukere skjønte at man 

nå måtte registrere seg og etterlate kontaktinfo. Behov for 

hjelp til lekser, innleveringer m.m. avtok jo ikke ettersom 

digital skoleform ble innført i økende grad. CV´er, 

jobbsøknader, kontakt med utleiere, innspill til saker i 

barnevernet, varslene om inkasso og mye mer sto heller 

ikke stille. Overalt ble det med pandemien et forsterket 

syn for nytten av godt samarbeid, kommunalt og oss 

frivillige organisasjoner imellom. Kommunen ga f.eks. i 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

sommer Frelsesarméen penger til aktiviteter for barn og 

unge. KIA ble med å finne frem til tverrkulturelle 

familier, som fikk anledningen til bl.a. spennende 

aktivitetsdager på Mjuklia. 

Kurs på KIA ble omgjort til utflukter med store barnerike 

familier som kunne opptre som en kohort. Hensikten 

var en opplæring i mulighetene for turer i og utenfor 

Trondheim. Likeså muligheten for at alle 

familiemedlemmer skaffer seg fellesopplevelser å 

minnes. For noen ble det første båttur, første skogstur, 

første bærplukk, første ridetur til hest m.m. Kontakten 

KIA fikk etter både hjemmebesøk og turer gir anledning 

til å vise foreldre, barn og ungdom andre gode arenaer 

å delta på. Nettverk er fortsatt mangelvare for nesten 

alle de som har krav på seg til integrering. KIAs 

ungdommer har oppsøkt både menigheters 

ungdomsarbeid, og spør stadig om nye steder å få 

kontakt med. 

Pandemien har understreket for oss alle vår gjensidige 

avhengighet av hverandre. Privat som globalt. En av KIA 

Trøndelags visjoner er om norske vaner som det å reise 

verden rundt for stadig nye opplevelser kanskje kan 

omgjøres til en større interesse for inkludering av de 

tverrkulturelle, som de fleste av oss nå har i nabolaget 

eller innen soknegrenser. Der Guds kjærlighet får 

utvikle seg kan også nye muligheter og vaner 

forekomme. La oss være oppmerksomme på det, -

oppdage og innfri, til glede for hverandre.  

Ester Røen 
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Jubileumsboka 
‘med hjerte for Mjuklia’ 

gjennom 50 år! 

1971-2011 

Kan bestilles ved å betale  

kr 300 pr bok til 4270.18.46170 

(Mjuklias Venner) 

merket ‘Jubileumsbok og 

navnet ditt. 

Boka kommer i god tid før 

jubileet 13/6 

og leveres ut når penger er 

kommet inn på konto. 

Hvis tilsending 

kommer et tillegg  

på kr 100 pr pakke 

*** 

Spørsmål kan stilles til 

45429691 eller 90162225 

Visste du… 

at det er vedtatt at 

Generalforsamlingen for NMS i 2023 

skal arrangeres på Scandic Hell  

29. juni-2. juli.  


