
Kurs for OU og RS i NMS
Tirsdag 15.november kl 18:00



Program for kurset
Åpning v/Silje

• Use Your Talents i Norge v/Evy

• Visjoner og mål 

• Gjennomgang av OU og RS sitt ansvarsområde

• Erfaringer fra frivillige v/Møyfrid, Arne og Eva

• Årshjul for regionarbeidet

• NMS.NO

• Økonomi og budsjett

• Grafisk/MIN SIDE/Frivillig på kontrakt/Videoer/Årshjul

• Nye prosjekter i regionene?



UYT -
Use Your Talents
En metodikk fra
Madagaskar

Evy T.Nyvoll



IDENTITET

NMS er den første misjonsorganisasjonen som ble 
stiftet i Norge. Vi er forankret i Den norske kirke og er 
tuftet på frivillig engasjement: enkeltpersoner, 
foreninger, gjenbruksbutikker, menigheter osv. 
Vi samarbeider med alle som er opptatt av misjon og av 
at Guds rike skal vokse

Arne Drøpping 
– historiske linjer fra før til nå i regionene



NMS sin visjon:
En levende kirke over hele jorden

• Sammen kan vi forandre verden!

• Når mennesker møter Guds kjærlighet skapes 
forandring – hos den enkelte, i menigheter og 
i samfunnet.

•Eva Tokheim – om betydningen av relasjoner



DU KAN VÆRE MED PÅ Å:

SAMMEN FORANDRER VI VERDEN

BEKJEMPE 
URETTFERDIGHET

DELE TROEN 
PÅ JESUS

UTRYDDE 
FATTIGDOM



Avdeling Frivillighet:

Skape, styrke og utvikle 
misjonsengasjement hos mennesker slik 
at det blir en levende kirke over hele 
jorden.



Mål for arbeidet i avd. Frivillighet

• Vekst i småfellesskap og misjonsforeninger
• Vi har arenaer for unge voksne som kommer 
fra Global Exchange

• Økt misjonsengasjement hos menigheter i 
DNK med NMS misjonsavtale

• Økt NMS bruk av leirstedene



Tankene bak opprettelsen av 
avdeling Frivillighet

• Samle alt Norgesarbeidet

• Mer logisk struktur

• Frivillighet er representert i LM

• Hente ut synergieffekten av at menighetsutvikling, UYT 
og utveksling blir koblet tettere på regionarbeidet

• Nedenfra og opp

• Geografi trumfer fag

• Ønske om at frivillige også skal delta i teamarbeid i alle 
avdelinger (inkl Global og KomInn)



Regional NMS Samling

• En gang i året

• NMS, NMSU, Gjenbruk, NMSE (leirsted) og Connect

• Utveksle erfaringer

• Koordinere arbeidet regionalt

• Bygge fellesskap på tvers

• Dele visjoner og mål

Eget dokument



NMS sin nåværende struktur

Regioner i NMS:

Nord
- Tonivå modell (ikke regionstyre)
Trøndelag
Møre
Bjørgvin
Stavanger
Sør
Øst

Regionstyreledermøter på TEAMS

NMS i Norge - NMS - NMS

https://nms.no/norge/


Ansattes ansvarsområder

NASJONALT

• Øyvind Refvik – Menighetsutvikling

• Maicon Steuernagel – Migrasjon og innvandring

• Kristian Mjølsneset 
– Internasjonal frivillighet (utveksling og grådighetsbekjempelse)

• Evy T. Nyvoll – Use Your Talents



Region Øst

• Hildegunn L. Berntsen – Regionkoordinator
Kontaktperson for regionstyret og misjonsforeningene

Følger opp menigheter med misjonsavtale:
• Bente Bjørseth – Misjonskonsulent (Hamar og Øvre Buskerud)

• Anne P. Vedum – Misjonskonsulent (Oslo)

• Unni H.Olsen – Misjonskonsulent (Borg bispedømme, Vestfold 
og Nedre Buskerud)



Region Nord

Regionkoordinator – Anne P. Vedum

5 områdeutvalg:
• Salten: Berit Sivertsen Sørvig 

Lindy Sjånes og Jørn Sørvig følger opp avtalemenigheter i Salten 
område

• Troms: Inger- Johanne Larsen 

• Helgeland: Eivind Fagerheim 

• Midt Hålogaland: Reimar Brun 

• Finnmark: Anne Therese Seppola 



Region Stavanger

Regionkoordinator – Marta Dale

Kontaktperson OU og RS, rådgiver småfellesskap

Følger opp menigheter med misjonsavtale:
Roar Vik - Misjonskonsulent og forkynner på Haugalandet

Sverre Jacobsen – Misjonskonsulent  (Flekkefjord og Dalane)



Region Bjørgvin

• Ny regionkoordinator 50%
Kontaktperson for misjonsforeninger, OU og RS

• Torstein Fosse – Misjonskonsulent
Følger opp menigheter

• Janne Beck-Sørensen – Misjonskonsulent
Rådgiver for frivillighet og småfellesskap



Region Trøndelag

• Regionkoordinator
Ingeborg M. Ulvin
Kontaktperson for misjonsforeninger, OU og RS
Vikar 2022: Lisbeth Barlaup

Følger opp menigheter med misjonsavtale:
- Misjonskonsulent – Ruth Marine Murvold



Region Møre

• Regionkoordinator – Laila T. Helle
Følger opp menigheter med misjonsavtale og deltar i RS

• Misjonskonsulent – Jostein Solbakken
Kontaktperson for misjonsforeninger og OU



Region Sør

• Regionkoordinator:
- Helene Kristiansen (t.o.m.30.nov 2022)
- Werner Ramberg begynner 1.mars 2023, men har 10 fleksible 
dager for oppstart frem mot 1.mars.

• Misjonskonsulent 
Birgitte B. Ørnes
Følger opp menigheter i Agder og Telemark



Ressurser til frivillige

• Deleboksen -NMSU

• Årlig samtalehefte 

• Misjonstidene (MT)

• Regionblad

• Videosnutter 

• Blogger fra misjonærer

• Nettsiden www.nms.no

• Formidlere

• Småfellesskapsboksen  - NY

http://www.nms.no/




Nye småfellesskap



- Starten på NMS for 180 år siden
- Småfellesskap som betyr noe for andre – varer lengre
- Misjonale fellesskap lokalt
- «Du blir ikke heit av det du ikke veit»





GENERALFORSAMLING

• Avholdes hvert tredje år

• NMS sin høyeste myndighet

Tale- forslags- og stemmerett under GF:

- Alle betalende medlemmer i NMS og NMSU (over 15 år)

- En delegat fra hver misjonsforening

- En delegat fra hver samarbeidsmenighet

- En NMSU representant valgt av deres LS

- En representant fra hver NMS Gjenbruk butikk



Landsstyret (LS)

• Er NMS sin høyeste myndighet i perioden mellom GF

• Protokollkomiteen fører tilsyn med landsstyret

• Valgkomiteen forbereder valg på GF

• Administrasjonen ivaretar den daglige driften

• Landsstyreleder
Bjørg Tysdal Moe



Områdeutvalg (OU)

• Noen regionstyrer består av ledere i OU

• Andre regionstyrer er direkte valgt

• Hovedoppgave: Å bidra til å virkeliggjøring av NMS strategi 
innenfor sitt geografiske område

• Motivasjon og innsamlingsarbeid 
- menigheter
- foreninger
- enkeltpersoner

• Holde kontakt med NMS Gjenbruk, NMSU og NMSE



Medlemsskap i NMS
Flyer med frist 2.feb 2023

Eget dokument.









ABC for NMS_2021.indd (sharepoint.com)

https://detnorskemisjonsselskap-my.sharepoint.com/personal/siljes_nms_no/Documents/Dokumenter/NY%20organisering/ABC%20for%20NMS_2021_lavoppl.pdf


Økonomi

• a) Jobber utfra budsjett for arbeidet i regionen/området 

b) Økonomiforvaltning må skje i henhold til retningslinjer som 
beskrevet i NMS økonomihåndbok. 

c) Inntekter i foreninger/grupper som er tilsluttet NMS tilhører 
organisasjonen. Midlene videresendes etter at nødvendige 
utgifter er trukket fra.

Vedlagt økonomihåndbok – eget dokument



NMS sine kjennetegn:

VI VIL SØKE GUD I BIBEL OG BØNN

VI VIL TJENE JESUS DER VI BOR

VI VIL LEVE ENKLERE

VI VIL HA ET ÅPENT BORD

Møyfrid – Bibel og bønn som grunnlag for alt



Diverse

•Reisestipend for menigheter med NMS 
misjonsavtale
Misjonsavtale - NMS - NMS

•Arkivplan for regionene
• Oppdatert kontaktinformasjon fra misjonsforeninger, OU, 

RS og menigheter: info@nms.no

https://nms.no/dypdykk/menighet/misjonsavtale/#Reisestipend


Grafisk

• Alle maler for plakater m.m. og logoer ligger tilgjengelig her:

• Brandguide

• Krever IKKE innlogging

• Ved ytterligere behov for grafisk hjelp, så kan det mailes behov til 
grafisk@nms.no

https://nms.fasett.brandguide.io/nms-profilmanual-1


Økonomi i regionene

Hver region sender inn budsjett innen fristen: 30.sept

• Hovedregelen er at arrangementer i regi av regionen skal gå i balanse. Det som 
koster (leie av sted, mat, foredragsholdere osv) skal dekkes ved egenbetaling, 
og egen kollekt taes opp til NMS.

• Regionstyret har ansvar for å hente inn behov hos OU for utgifter som skal 
legges inn i budsjettet



Forsikring

Alle deltakere og frivillige på NMS leir er dekket av KNIF sin kollektive 
ulykkesforsikring gjennom NMS avdeling Frivillighet. Dette gjelder også 
frivillige som legger ned dugnadsinnsats på leirstedene.



Rutiner for innmelding av nyvalgte 
OU og RS medlemmer

• Vedlagt skjema fylles ut og mailes til info@nms.no

• To faner 

– èn for OU og èn for RS 
i excel skjemaet

mailto:info@nms.no


Utgiftsdekning for frivillige

• Skjemaer hentes her: Informasjon og ressurser for frivillige - NMS - NMS

• Km-godtgjørelse frivillige skal sendes til: bilag2800@knifregnskap.no

• Reiseskjema excel ark skal sendes til: bilag2800@knifregnskap.no

• Andre utgifter kan legges inn her: 

• Skjema | Knif Regnskap AS

https://nms.no/frivillig-i-norge/ressurser/
mailto:bilag2800@knifregnskap.no
mailto:bilag2800@knifregnskap.no
https://skjema.knifregnskap.no/login


MIN SIDE 

- Frivillige som følger opp menigheter med misjonsavtale
- Et verktøy for samhandling mellom ansatte og frivillige i NMS



Frivillig på kontrakt

• En kan skrive kontrakt som frivillig uavhengig av arbeidsmengde

Dersom en vil være frivillig i 50% eller mer:
- får PC og annet utstyr som er nødvendig

- Delta på stabsmøter og medarbeidersamlinger

- Årlig medarbeidersamtale

Se vedlagt kontrakt



Videoer til bruk for alle

• Filmer og videoer - NMS – NMS

• Kan vises via nettleser, 

eller lastes ned til bruk uten 

netttilgang

https://nms.no/videoer/


Årshjul i regionene

• Frist for innsending av budsjett 30.september

• Frister for høringer er vanskelig å forutsi
- Tilbakemelding på «Snakk om medlemsskap» 2.feb 2023

• Frist til LS 2023 

• Frist for innsending av årsmelding fra OU og RS – 1.mai
Kan sendes inn tidligere
Enkelte OU i region Nord har avtale om å levere på høsten.

• Eget dokument



Nye prosjekter i regionen?

• Midler i avd. Frivillighet i 2023 som kan søkes på (30 – 50 000kr)

• Det vil komme utlysningstekst og frist for innsending.

• Nedenfra og opp

• Prosjekter som vil føre til økte inntekter og økt 
misjonsengasjement for NMS 
på sikt

• Mal for prosjektsøknad 
med vedlagt prosjektskisse

• I stedenfor å legge inn minus i 
regionbudsjettene



Alle dokumenter som det 
ble henvist til, blir lagt her: 

Informasjon og ressurser for frivillige -
NMS - NMS

Opptaket av dette digitale kurset 
blir lagt ut her:

NMS-informasjonssending - NMS -
NMS

https://nms.no/frivillig-i-norge/ressurser/
https://nms.no/frivillig-i-norge/informasjonssendinger-for-frivillige-i-nms/


Neste kurs for 
nyvalgte OU og 
RS medlemmer:
6.juni kl 18:00 

2023
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