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Vedlegg 1 – Forhandlingsreglement 
 

Landsstyrets forslag til forhandlingsreglement 

 

1. Møtets forhandlinger er offentlige. 
 

2. a) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett (jf vedtektene for NLM ung § 3.2) 
 

• Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 
medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 
medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 kan sende seks 
utsendinger osv. 

• Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i 
NLM ung.  

• Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes 
med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- 
og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmene på 
landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale 
barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer 
overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig 
trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.  

• Landsstyret i NLM ung med fem medlemmer. Disse har ikke stemmerett i 
saker som fremmes av kontrollkomiteen. 

b) Følgende har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: 

• Ledermøte i NLM. 
• Inntil to representanter fra NLM hovedstyre. 
• Alle ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon. 

c) Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- stemmerett. 

 

3. Valgkomité er ansvarlig for å avvikle alle valg. Siste frist for innlevering av fullmakter 
og henting av stemmekort står oppgitt i innkalling/fullmaktsskjema. Valgkomitéen 
har også ansvar for tellekorps. 
 

4. Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes landsmøtet 
av landsstyrets leder eller annet medlem av landsstyret. 
 

5. Det velges to referenter til å føre protokollen. 
 

6. I protokollen innføres hva saken gjelder, hovedpunkter fra debatten, forslag og 
avstemninger, samt de vedtak som er fattet. 
 

7. Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er til disposisjon for 
forhandlingene. Replikk er tillatt om dirigentene finner dette tjenlig. 
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8. Forslag leveres skriftlig til dirigentene. Ved alle valg skal det gis mulighet til å komme 
med forslag.  
 

9. Ved valg til verv: 
• Valgkomité presenterer kandidatene til valg av leder for styre, 

styremedlemmer, medlemmer av valgkomité og kontrollkomité (Heretter alle 
valg). 

• Dirigentene leder alle valg. 
• Det skal gis mulighet for benkeforslag av kandidater ved alle valg. Ved alle 

benkeforslag skal kandidaten være spurt og ha svart ja på forhånd. 
• Det gis anledning til anbefalinger av kandidater etter instruks fra dirigentene. 
• Alle valg foretas etter gjeldende digital løsning. 

 

10. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i vedtektene. 
Alle endringer i vedtekter krever 2/3 flertall, foruten endringer i § 1 og § 8 som krever 
9/10 flertall. Forslag til endring i vedtektene må også være meldt i henhold til § 4.4 i 
vedtektene. 
 

11. Landsmøtet velger to landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen. 
 

12. Vanlig forhandlingspraksis gjelder i de tilfeller som ikke er regulert i dette 
forhandlingsreglementet. Dirigentene skal i siste instans fortolke sin praksis. 
Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Avvik fra det vedtatte reglementet 
krever 2/3 flertall. 
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TOÅRSRAPPORT 
MISJONSSAMBANDET UNG 2019-2020 
  
Siden Misjonssambandet ung ble selvstendig organisasjon i 2012 har vi arbeidet etter en strategi og 
handlingsplan som har tatt utgangspunkt i misjonsbefalingen (Matt 28,18-20), og vektlagt balansen 
mellom internt fokus på det kristne fellesskapet og personlig trosliv («døp», «lær», «gjør til disipler») 
og et eksternt fokus mot behovene i verden («gå»). Vår hovedsatsing har derfor både vært 
trosopplæring, disippelskap, fellesskaps- og lederutvikling – og utadrettet arbeid gjennom diakoni, 
relasjonsbygging, bistand og evangelisering.  
  
Men arbeidsperioden har også lært oss at gode planer ikke alltid lar seg gjennomføre, og at heller 
ikke det kristne fellesskapet er en selvfølge. Arbeidet har blitt sterkt preget av corona-pandemien 
som ankom Norge i februar 2020. Det meste av vårt lokale arbeid har ikke kunnet gjennomføres som 
normalt på grunn av restriksjoner og antallsbegrensninger. Mye har blitt avlyst (blant annet Vision på 
våre skoler, og normalt UL og Frontline), ansatte måtte permitteres, og noe av vårt arbeid har også 
blitt lagt ned for godt i perioden. Alt tyder på at barne- og ungdomsarbeidet har blitt hardt rammet 
av pandemien. I det toårsmeldingen skrives har vi fortsatt ikke full oversikt over alle konsekvensene 
pandemien har påført arbeidet. Samtidig har denne tiden vist stor etterspørsel etter det kristne 
budskapet, og vi gleder oss over mulighetene til å iverksette nye tiltak som ikke sto i noen 
handlingsplan, å ta i bruk digitale verktøy på en ny måte og se at det selv i en pandemi kan åpnes 
dører for evangeliet. Vi vil presentere noe av det som har skjedd i toårsperioden: 
  
  

• INN I FELLESSKAPET (fellesskaps- og lederutvikling): 
o Ungdom i krise: Som en respons på flere ungdomsundersøkelser som har vist en 

betydelig økning av psykiske helseutfordringer hos unge, har vi denne perioden 
fullført verktøyet «Ta vare på hverandre». Dette er ment som en førstehjelp til 
hvordan ungdomsarbeidere, ettåringer, forkynnere og lærere kan være gode 
samtalepartnere for ungdom i ulike krisesituasjoner. Heftet berører 16 ulike 
krisesituasjoner, gir en kortfattet presentasjon av hver av de og konkrete tips til 
hvordan en kan møte ungdom, og gå videre i ulike situasjoner. Det gis også en lengre 
innledning om rollen som samtalepartner. I forbindelse med utgivelsen arrangerte vi 
også en fagdag om psykisk helse med svært god oppslutning.  

o Lederutvikling: Vårt ledertreningsverktøy, ungLeder Norge, har blitt gjennomført 
flere steder, men evalueringer har vist at eksisterende verktøy har fungert best blant 
de eldste deltakerne. Vi vil derfor framover vurdere videre behovet for å utarbeide 
noe som er mer tilpasset tenåringer. 

o Leder- og fellesskapskonferanser: Høsten 2019 arrangerte vi en fagdag på Fjellhaug, 
der man kunne velge å delta på seminarer innenfor ulike fagområder. Vi har også 
gjennomført alle ettåringskurs som var planlagt, men noen måtte avholdes digitalt. 
Vi har ellers bidratt til å gjennomføre fellesskapskonferansen, forkynnerkonferanse 
og personalkonferanser. 

o Lagsregistrering: Fortsatt drives mye arbeid i vår organisasjon som ikke er registrert. 
Potensielt går organisasjonen glipp av flere millioner kroner årlig på grunn av dette. 
Et prosjekt for å få registrert mer av vår virksomhet på våre skoler ble satt i gang i 
2020, men er noe av det som har blitt rammet av pandemien. Vi håper å ta opp igjen 
prosjektet høsten 2021. 
  

• INN I TROEN (trosopplæring og personlig trosliv):  
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o Nettmagasin: Under pandemien har digitale verktøy blitt enda viktigere enn før. I 
tidlig fase av pandemien oppdaget flere deler av norsk kirkeliv våre nettmagasin for 
barn og unge, og både Superblink og iTro opplevde økende besøkstall. I siste del av 
perioden startet vi også den nye youtubekanalen Intro, et nettmagasin for barn, med 
et tilhørende fysisk magasin.  

o Nettmøter for barn og unge: Da pandemien kom våren 2020 og mange lag måtte 
legge ned ordinær virksomhet ble det produsert flere digitale barne- og 
ungdomsmøter som et tilbud for påfyll i hverdagen. I 2020 ble også UL og Frontline 
gjennomført digitalt – med lokale camper rundt om i landet. 

o Kort og godt: I samarbeid med NLM-barnehagene ble det utviklet 40 andaktsopplegg 
for aldersgruppen 3-5 år med kart og forslag til konkretisering av budskapet. Tilbudet 
har også blitt tatt i bruk i hjem og barnelag, og vi har fortsatt arbeidet med å utvikle 
tilsvarende verktøy for barn under 3 år.  

o Aldri alene: I løpet av perioden har vi også, i samarbeid med Acta og 
Søndagsskoleforbundet, startet utviklingen av Aldri alene – som er et 
samtaleopplegg med animasjonsfilmer for tweens (10-12-åringer).  

o Undervisning om sex og samliv: Det har lenge vært etterspurt undervisningsopplegg 
for sex og samliv til våre videregående skoler. Høsten 2020 ble det startet et arbeid 
for å tilby dette 

o Levende tro: Under pandemien har mindre grupper vært viktigere enn normalt, og vi 
har fortsatt stor etterspørsel etter vårt bibelgruppemateriell Levende tro. Nå har det 
blitt utviklet ni ulike hefter i serien. 

o Grill en kristen: Vi har samarbeidet med Laget om apologetikkressursen Grill en 
kristen. Nå har bok nr. 2 kommet ut med fokus på spørsmål knyttet til Bibelen. 
  

• UT I NORGE (utadrettet arbeid i Norge og Norden) 
o ungTro har vært navnet på vår hovedsatsing for nybrottsarbeid. Vi har de siste 8 

årene hatt et tydelig fokus på å starte nytt arbeid i områder med lite eller intet 
arbeid i vårt eget land. Pandemien har gjort dette vamskeligere, men i løpet av 
perioden har vi, i samarbeid med Misjonssambandets regioner, gjort et arbeid for å 
lage tydeligere rammer for prosjektet. Planen er at alle regioner skal starte nye 
ungTro-prosjekter i årene framover. 

o Utadrettet arbeid: I en periode det har vært krevende å drive arbeid gleder vi oss 
allikevel over at det for første gang på lenge har blitt etablert nytt arbeid i Finnmark, 
og vi har opplevd en ungdomsvekkelse i et av våre samarbeidsprosjekt i Oslo. 

o Island: Vi har samarbeidet med SIK på Island om å støtte oppstart av et 
ungdomsarbeid i Reykjavik og deltakelse på UL fra Island. En god delegasjon på rundt 
30 deltok på UL 2019, og et bibelgruppebasert arbeid kom i gang, men inn i 
pandemien har arbeidet blitt satt på pause. Vi håper det vil være mulig å starte opp 
igjen i løpet av 2021. 

• UT I VERDEN (internasjonal bistand og misjon) 
o I perioden har vi særlig arbeidet fram mot dannelsen av vårt nye konsept for 

internasjonalt ungdomsarbeid, ungGlobal. Dette var planlagt lansert sommeren 
2020, men lanseringen ble utsatt til 2021 grunnet pandemien. ungGlobal, med 
tilnavnet «Guds kjærlighet til verdens unge», skal synliggjøre Misjonssambandets 
bistands- og misjonsarbeid mot barn og unge, og vil omfatte givertjeneste, 
teamtjeneste og informasjonsarbeid.  

o TeFT team med teamturer til misjonsland har vært viktig for å skape engasjement for 
misjonsarbeidet, og har også bidratt til rekruttering av misjonærer. Turene ble 
gjennomført som planlagt i 2019, men vi har dessverre vært nødt til å avlyse dette 
under pandemien. Teamturene vil videreføres i ungGlobal. 
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o Frontline 2020: På grunn av pandemien kunne ikke misjonskonferansen Frontline 
gjennomføres i like stort omfang som normalt, men vi lyktes å gjennomføre et 
arrangement i Oslo – med liveoverføring digitalt til flere av Misjonssambandets 
skoler, forsamlinger og lokallag. 
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Note 2019 2018
Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekter 4 516 771        3 954 996        

Medlemskontingent 29 800             34 300             

Tilskudd 7 254 594        8 327 145        

Leieinntekter 276 667           80 000             

Gave og provisjonsinntekter 147 160           98 743             

Andre inntekter 85                    400                  

SUM DRIFTSINNTEKTER 6 12 225 077      12 495 584      

Varekostnader 1 098 523        642 982           

Lønnskostnader 4 5 614 423        6 083 723        

Avskrivninger 207 958           -                   

Frakt og transportkostnader -                   41 472             

Kostnader kontorlokaler 3 393 685           427 582           

Kostnader lokaler til arrangement 567 878           636 278           

Leie av maskiner mm. 717 664           1 159 875        

Verktøy, inventar, driftsmateriale 85 088             116 204           
Reperasjon og vedlikehold -                   -                   

Fremmede tjenester 4 347 615           323 045           

Honorar og innleid arbeidskraft 1 331 829        790 788           

Kontorkostnad, trykksak o.l 19 128             7 859               

Telefon, porto o.l 191 583           207 931           

Kostn. 0g godtj. For reise, diett o.l 524 506           353 571           

Tilskudd 400 311           89 651             

Salgs, reklame og representasjonskostnad 530 592           336 268           

Forsikringspremie, garanti og servicekostn 40 211             65 051             

Annen kostnad 692 708           453 148           

Tap på fordringer -                   15 000             

SUM DRIFTSKOSTNADER 12 763 700      11 750 428      

DRIFTSRESULTAT -538 623          745 156           

Finnansinntekter og kostnader

Annen renteinntekt -56 018            1 027               

Annen finansinntekt 2 209               -                   

Annen rentekostnad -60                   -0                     

Annen finanskostnad -1 217              -170                 

RESULTAT AV FINANSPOSTER -55 086            857                  

ÅRSRESULTAT -593 708          746 012           

Overføring og disponeringer
Overføring annen egenkapital 7 -593 708          746 012           

Sum disponert -593 708          746 012           

RESULTAT
NLM ung
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EIENDELER Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Inventar og utstyr 2 1 741 113        -                   

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 741 113        

SUM ANLEGGSMIDLER 1 741 113        -                   

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 391 023           245 220           
Andre fordringer 796 617           43 660             
Sum fordringer 1 187 639        288 880           

Bankinnskudd, kontanter o.l 5 2 143 271        3 028 398        

SUM OMLØPSMIDLER 3 330 911        3 317 278        

SUM EIENDELER 5 072 023        3 317 278        

Balanse

NLM ung

NLM ung ORG NR. 999 063 756 Side 3



EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2018

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7 760 719           1 354 427        

SUM EGENKAPITAL 760 719           1 354 427        

Gjeld

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 2 142 856        

SUM LANGSIKTIG GJELD 2 142 856        

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 345 003           234 226           
Skyldige offentlige avgifter 5 342 169           381 794           
Annen kortsiktig gjeld 1 481 276        1 346 831        

SUM KORTSIKTIG GJELD 2 168 448        1 962 851        

SUM GJELD 4 311 304        1 962 851        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 072 023        3 317 278        

______________________ ______________________ ______________________
Tarje Asprusten Mons Gunnar Selstø Andreas Furnes

(Styreleder NLM Ung) (Nestleder) (Styremedlem)

______________________ ______________________ ______________________
Live Dorthea Gusland Dordi Anna Apeland Hans Kristian Skaar

(Styremedlem) (Styremedlem) (Daglig leder NLM Ung)

Landsstyret i NLM ung
Oslo. 27.03.2020
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Note 1

Note 2

Bygg
Maskin / 
Inventar

Biler Tomt

1 949 070

0 1 949 070 0 0
207 958

0 1 741 113 0 0

207 958

14%

(antall) år 7 (antall) år (antall) år
Lineær Lineær Lineær Lineær

Note 3 Vesentlige leieavtaler

Note 4

 - Tilskudd periodiseres ut fra tilsagnsbrev på de periodene det gjelder.

-  Varelager: Selskapet har et varelager,  men har valgt av praktiske hensyn å kostnadsføre alle varekjøp.

Balanseført verdi pr 31.12. 1 741 113

207 958

Navn Årlig leie

Husleie Eiendom og Bolig

Årets avskrivninger

Årets avskrivning i %
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende 
regnskapsprinsipper er anvendt:                                                                                                                                                                                                                                 

 - Salgsinntekter resultatføres iht. opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.

NLM ung

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

Regnskapsprinsipper

 - Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuell fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

207 958

 - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som     
omløpsmidler. 

 - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.

 - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. 

 - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.

 - Driftskostnader bokføres når de påløper.

1 949 070

1 949 070

Anskaffelseskost 01.01. 0
Årets tilgang

Anskaffelseskost 31.12.

Driftsmidler

Sum

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

341 798                         

Arbeidsgiveravgift 693 712                         757 721                     

Pensjonkostnader 202 947                         193 177                     

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

Lønnskostnader består av følgende poster 2019 2018

Lønninger 4 668 354                       5 076 764                  

Gjennomsnittlig antall årsverk 10,19 9,93

Andre ytelser 49 410                           56 061                       

Sum lønnskostnader 5 614 423                       6 083 723                  
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Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

166 481                     249 438                         

Daglig leder Styre

Annen godtgjørelse 4 392                               

Godtgjørelse til revisor 2019

Lønn 637 316                           
Pensjonsutgifter 15 825                             

Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån 
eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer eller styret.

Revisjonstjenester 54 607
Andre attestasjonstjenester og bistand 12 500

Bundne midler pr 31.12. 153 883                           
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde 153 883                           

Bundne midler

1 601 302                  Deltakeravgift arrangement 1 741 191                       
637 321                     

Driftsinntekter

Driftsinntekter består av 2019 2018

Salgsinntekt Abonnement Superblink 758 292                         799 891                     

Sum driftsinntekter 12 225 077                     

Andre salg ifbm. arrangement 871 271                         

Div. salgsinntekter
Annonse/sponsorinntekt 896 579                         

Sum tilskudd

3 383 220                       
Refusjon mva frivillige org. 519 369                         

1 354 427                                      
(593 708)                                        

Egenkapital

Sum Egenkapital

1 354 427                        
(593 708)                          

Pr 01.01.
Årets resultat

Opptjent EK

760 719                                         760 719                           Egenkapital pr 31.12.

256 433                     

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser
Pensjonsordningen i organisasjonen er en innskuddsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i 
lov om obligatorisk tjenestepensjon.

750 000                     

12 495 584                

137 284                         
8 327 145                  

98 743                       
Andre inntekter
Gaver

286 628                         80 400                       

3 954 996                  Sum salgsinntekter
Medlemskontigent

4 516 771                       

3 000 000                       
29 800                           

7 254 594                       

34 300                       
4 500 000                  
3 078 262                  

Tilskudd fra NLM HK
Nasjonal grunnstøtte fra staten

492 450                     
Andre tilskudd / refusjoner 352 005                         
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Norsk Luthersk Misjonssamband Ung 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Luthersk Misjonssamband Ung. 

Årsregnskapet består av: 

•  Balanse per 31.12 2019 

•  Resultatregnskap for 2019 

•  Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle 

stilling per 31.12 2019, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

 

BDO AS 

 

Leif Åge Aabø 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Leif Åge Aabø
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5993-4-2459280
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-04-03 08:29:04Z
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Årsregnskap 

L ung 

2020 

Vedlegg 4 - Årsregnskap 2020 



Note 2020 2019
Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekter 1 605 216        4 516 771        

Medlemskontingent 23 100 29 800

Tilskudd 8 143 943        7 254 594        

Leieinntekter 254 580           276 667           

Gave og provisjonsinntekter 72 862 147 160           

Andre inntekter - 85

SUM DRIFTSINNTEKTER 6 10 099 701      12 225 077      

Varekostnader 541 033           1 098 523        

Lønnskostnader 4 5 827 227        5 614 423        

Avskrivninger 291 021           207 958           

Frakt og transportkostnader - - 

Kostnader kontorlokaler 3 348 846           393 685           

Kostnader lokaler til arrangement 38 923 567 878           

Leie av maskiner mm. 209 864           717 664           

Verktøy, inventar, driftsmateriale 37 171 85 088
Reperasjon og vedlikehold - - 

Fremmede tjenester 324 596           347 615           

Honorar og innleid arbeidskraft 1 139 058        1 331 829        

Kontorkostnad, trykksak o.l 16 874 19 128

Telefon, porto o.l 69 532 191 583           

Kostn. 0g godtj. For reise, diett o.l 119 399           524 506           

Tilskudd 217 628           400 311           

Salgs, reklame og representasjonskostnad 198 328           530 592           

Forsikringspremie, garanti og servicekostn 66 553 40 211

Annen kostnad 375 672           692 708           

Tap på fordringer 441 402           - 

SUM DRIFTSKOSTNADER 10 263 127      12 763 700      

DRIFTSRESULTAT -163 426 -538 623 

Finnansinntekter og kostnader

Annen renteinntekt 4 659 17 871

Annen finansinntekt 1 233 2 209

Annen rentekostnad -85 714 -73 949 

Annen finanskostnad -478 -1 217 

RESULTAT AV FINANSPOSTER -80 301 -55 086 

ÅRSRESULTAT -243 726 -593 708 

Overføring og disponeringer
Overføring annen egenkapital 7 -243 726 -593 708 

Sum disponert -243 726 -593 708 

RESULTAT
NLM ung
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EIENDELER Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Inventar og utstyr 2 1 518 728 1 741 113  

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 518 728 

SUM ANLEGGSMIDLER 1 518 728 1 741 113  

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 155 054 391 023  
Andre fordringer 160 235 796 617  
Sum fordringer 315 289 1 187 639  

Bankinnskudd, kontanter o.l 5 2 185 306 2 143 271  

SUM OMLØPSMIDLER 2 500 595 3 330 911  

SUM EIENDELER 4 019 323 5 072 023  

Balanse

NLM ung
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7 516 993 760 719  

SUM EGENKAPITAL 516 993 760 719  

Gjeld

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 1 785 714 2 142 856  

SUM LANGSIKTIG GJELD 1 785 714 2 142 856  

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 260 628 345 003  
Skyldige offentlige avgifter 5 397 568 342 169  
Annen kortsiktig gjeld 1 058 422 1 481 276  

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 716 618 2 168 448  

SUM GJELD 3 502 332 4 311 304  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 019 323 5 072 023  

-  

______________________ ______________________ ______________________
Tarje Asprusten Mons Gunnar Selstø Sunniva Fuglestveit

(Styreleder NLM Ung) (Nestleder) (Styremedlem)

______________________ ______________________ ______________________
Andreas Gjøra Dordi Anna Apeland Hans Kristian Skaar
(Styremedlem) (Styremedlem) (Daglig leder NLM Ung)

Landsstyret i NLM ung
Oslo, 28.05.2021
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Note 1

Note 2

Bygg Lydanlegg Inventar Biler

1 949 070
68 637

0 1 949 070 68 637 0
486 536 12 443

0 1 462 534 56 194 0

278 578 12 443

14% 33%

(antall) år 7 3 (antall) år
Lineær Lineær Lineær Lineær

Note 3 Vesentlige leieavtaler

Note 4

- Tilskudd periodiseres ut fra tilsagnsbrev på de periodene det gjelder.

- Varelager: Selskapet har et varelager,  men har valgt av praktiske hensyn å kostnadsføre alle varekjøp.

Balanseført verdi pr 31.12. 1 518 728

291 021

Navn Årlig leie

Husleie Eiendom og Bolig

Årets avskrivninger

Årets avskrivning i %
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende 
regnskapsprinsipper er anvendt:      

- Salgsinntekter resultatføres iht. opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.

NLM ung

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Regnskapsprinsipper

- Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuell fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

498 979

- Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler.

- Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.

- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives.

- Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.

- Driftskostnader bokføres når de påløper.

68 637

2 017 707

Anskaffelseskost 01.01. 1 949 070
Årets tilgang

Anskaffelseskost 31.12.

Driftsmidler

Sum

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

348 846  

Arbeidsgiveravgift 683 813 693 712  

Pensjonkostnader 165 141 202 947  

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

Lønnskostnader består av følgende poster 2020 2019

Lønninger 4 930 677  4 668 354  

Gjennomsnittlig antall årsverk 11,60 10,19

Andre ytelser 47 597 49 410  

Sum lønnskostnader 5 827 227  5 614 423  
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Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

249 438  136 826 

Daglig leder Styre

Annen godtgjørelse 4 392  

Godtgjørelse til revisor 2020

Lønn 660 907  
Pensjonsutgifter 16 165  

Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån 
eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer eller styret.

Revisjonstjenester 62 513
Andre attestasjonstjenester og bistand 11 250

Bundne midler pr 31.12. 191 236  
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde 191 239  

Bundne midler

1 741 191  Deltakeravgift arrangement 71 079 
871 271  

Driftsinntekter

Driftsinntekter består av 2020 2019

Salgsinntekt Abonnement Superblink 676 314 758 292  

Sum driftsinntekter 10 099 701  

Andre salg ifbm. arrangement 87 747 

Div. salgsinntekter
Annonse/sponsorinntekt 633 249 

Sum tilskudd

3 731 879  
Refusjon mva frivillige org. 525 335 

760 719  
(243 726)  

Egenkapital

Sum Egenkapital

760 719  
(243 726)  

Pr 01.01.
Årets resultat

Opptjent EK

516 993  516 993  Egenkapital pr 31.12.

352 005  

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser
Pensjonsordningen i organisasjonen er en innskuddsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i 
lov om obligatorisk tjenestepensjon.

896 579  

12 225 077  

72 862 
7 254 594  

137 284  
Andre inntekter
Gaver

254 580 286 628  

4 516 771  Sum salgsinntekter
Medlemskontigent

1 605 216  

3 000 000  
23 100 

8 143 943  

29 800  
3 000 000  
3 383 220  

Tilskudd fra NLM HK
Nasjonal grunnstøtte fra staten

519 369  
Andre tilskudd / refusjoner 886 729 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Norsk Luthersk Misjonssamband Ung 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Luthersk Misjonssamband Ung. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember

2020

• Resultatregnskap for 2020

• Noter til årsregnskapet,

herunder et sammendrag av

viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle 

stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
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Leif Åge Aabø 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Leif Åge Aabø
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5993-4-2459280
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-06-08 07:49:06Z
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Kontrollkomiteens beretning for 2019-2020 

Kontrollkomiteen viser til NLM Ung sine vedtekter § 5.2: 'Komiteen skal føre tilsyn med at 

landsstyret i NLM ungs virksomhet er i samsvar med NLM ungs vedtekter og handlingsplaner samt 

relevante lover og forskrifter. Komitéen skal gjennomgå landsstyrets referater/protokoller, 

landsstyrets melding til landsmøtet og NLM ungs regnskap. Kontrollkomitéens beretning forelegges 

landsmøtet som fatter beslutning i sakens anledning (...)' 

Kontrollkomiteen har i 2019-2020 bestått av Daniel Brandsæter, Ingvild Veggeland og Terje Fauske 

med Ole-Eivind Osestad-Røvik som første varamedlem og Karoline Lodden Næss som andre 

varamedlem. Kontrollkomiteen har ikke møttes fysisk, men har korrespondert seg imellom via e-

post.  

Komiteen har gått gjennom landsstyrets protokoller for 2019-2020, landsstyrets årsmelding for 

2020 og regnskapet for 2020. Med utgangspunkt i landsstyrets protokoller, landsstyrets årsmelding 

og regnskap for 2020 har kontrollkomiteen vurdert om landsstyrets virksomhet har vært i samsvar 

med NLM ungs vedtekter, NLM ungs handlingsplan samt relevante lover og forskrifter. Vi vil i 

fortsettelsen ta for oss hvert av disse punktene og se dem i lys av landsstyrets virksomhet for 

perioden.  

NLM Ungs vedtekter  

Etter kontrollkomiteens mening, viser protokollene til landsstyret og årsmeldingen for 2020 at 

landsstyret har opptrådt i tråd med NLM ungs vedtekter.  

NLM Ungs handlingsplan  

På NLM Ungs landsmøte for 2018 ble det vedtatt et strategi/handlingsdokument for NLM Ung for 

2013 til 2018 skulle bli utvidet til å gjelde frem til 2021. Så lang kontrollkomiteen kan bedømme, 

har landsstyrets virksomhet vært i overenstemmelse med gjeldende handlingsplan.  

Relevante lover og forskrifter 

Her er det særlig bruken av ulike offentlige tilskudd som er relevante å undersøke, og hvorvidt 

Vedlegg 5 – Rapport fra kontrollkomite



disse midlene er brukt i henhold til de forutsetninger og regelverk som er gitt. Kontrollkomiteen 

har hatt en overordnet gjennomgang av regnskapet med dette som bakgrunn. I forskriften om 

tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner er det spesifisert at grunnstøtten kun kan brukes til 

organisasjonens driftsutgifter til den sentrale virksomheten. Etter det kontrollkomiteen kan se av 

regnskapet er det ingen grunn til å se noe annet enn at de offentlige tilskuddene er brukt i samsvar 

med dette. Deler av frifondsstøtten blir sendt videre til de lokalene lagene, og vi har ingen 

mulighet til å uttale oss om hvordan midlene er tatt i bruk der. Det er hvert enkelt lag sin oppgave å 

se til at midlene de tildeles brukes i tråd med de regler som gjelder for frifondsstøtten.  

Konklusjon 

Etter kontrollkomiteens oppfatning har NLM ungs landsstyre i 2019-2020 arbeidet i samsvar med 

NLM ungs vedtekter, handlingsplaner og relevante lover og forskrifter.  

 For kontrollkomiteen, 

31. august 2021

_____________________  ______________________    ______________________ 

Daniel Brandsæter   Ingvild Veggeland   Terje Fauske  
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Vedlegg 6 – Kandidater til leder av landsstyre 

Kandidater til leder av NLM ungs landsstyre 
Leder av landstyret velges for 4 år. 

Videre i styret sitter Mons Gunnar Selstø (Ganddal, Sørvest) og Dordi Anna Apeland (Stokke, Øst) 
frem til 2023. 

Kandidatene er presentert alfabetisk 

Navn: Malene Bjørgaas 
Alder: 30 år 
Region/bosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Yrke: Prosjektleder Event, 
Utdanning: Medier og kommunikasjon & teologi 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har vokst 
opp på Ålgård og havnet på Kvitsund Gymnas 
etter å ha bodd i Mongolia som misjonær-
ungdom. Siden det har jeg funnet mine 
tjenester i felleskap i NLM og NLM Ung. 
Gjennom 10+ år med leirer, Vision, UL og 
menighet, har jeg sett ungdommer fra NLM Ung 
sitt arbeid bli voksne og tre inn i viktige 
tjenester og vokse i relasjon til Gud og utvikle 
seg som ledere. Jeg selv har også vokst i tro og 
funnet mine gaver og er takknemlig for å ha et 
sted å bli brukt. Budskapet om Jesus er det 
viktigste vi kan gi, og derfor er jeg glad i alt 
arbeidet som gjøres for å gi evangeliet videre. 

Jeg håper jeg kan ha noe å bidra med fra 
erfaring som frivillig i arbeidet på mange 
forskjellige arenaer, og med erfaringen fra 
prosjekter der mennesker må jobbe sammen 
mot et felles mål. Det viktigste, jeg har lært, i 
ethvert prosjekt jeg har ledet er å holde fokus 
på det felles målet, både virkelig lytte, ta råd 
fra, og gi tydelig og god informasjon til de som 
er Jesu armer og øyne der man vil nå mennesker 
med dette arbeidet; De frivillige lederne og de 
som jobber lokalt. 

Ledere er tjenere som har fått tillit. NLM Ung 
har så mange gode ressurser som har masse 
kunnskap om arbeid for og med unge, og mitt 
ønske er å fortsette å benytte disse ressursene 
på best mulig måte, og kanskje sammen og i 
bønn finne nye måter å bruke ressurser og 
kunnskap på for å nå enda flere de neste årene. 



Vedlegg 6 – Kandidater til leder av landsstyre 

 

Navn: Sunniva Fuglestveit 
Alder: 26 år 
Region/bosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Informasjonskonsulent ved 
FiH. Utdannet teolog. 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Kommer fra det 
vakre sør, Mandal. Ikke vokst opp i en kristen 
familie, men ble kjent med Jesus og Bibelen når 
jeg var konfirmant. Etter Viderående hadde to 
fantastiske på på Bildøy bibelskole. Årene der 
vekket en større interesse for bibel og teologi, 
og dermed bar veien til teologistudiet på 
Fjellhaug. Det var først her jeg ble ordentlig 
kjent med NLM Ung. Årene på FiH, og årene jeg 
har vært engasjert i NLM Ung har vært 
fantastiske.  
 
Både NLM og NLM Ung ligger meg nært hjerte 
og jeg gledes stadig over alle de flotte både 
frivillige og ansatte som jeg får stå ved siden av i 
verdens viktigste arbeid. Vi har en fantastisk 
organisasjon som er en enorm ressurs og 
katalysator for å bringe den levende fortellingen 
om Jesus videre til enda flere mennesker. Dette 
er en organisasjons vi alle må ta godt vare på. 
En god måte å gjøre det på er å be for arbeidet 
vårt, be for våre ansatte og frivillige, og å lytte 
til hverandre i spørsmål om hvilke løsninger som 
er gode. Dette er noe av det vi gjør i landsstyre.  
 
Det er viktig for meg at vi som skal sitte i 
landsstyret på en god måte greier å være en 
stemme for alle i organisasjonen. Håpet for 
veien videre er at jeg som representant for 
landsstyre skal bli en enda bedre lytter for alle 
som har drømmer og ideer for arbeidet vårt. Og 
for organisasjonene at vi skal kjennetegnes av 
andre ved at vi elsker og heier på hverandre, og 
at vi både i små og store saker tar avgjørelser og 
vurdering i tråd med Guds Ord, og med blikket 
vårt festet på han som er troens opphavsmann 
og fullender. 

 

 



Vedlegg 7 – Kandidater til landsstyre 

Kandidater til NLM ungs landsstyre 
Videre i styret sitter Mons Gunnar Selstø (Ganddal, Sørvest) og Dordi Anna Apeland (Stokke, Øst) 
frem til 2023. 
 
Kandidatene er presentert alfabetisk 

 

Navn: Per Magnus Austnes 
Alder: 27 år 
Region/bosted: Nordvest, Sula 
Yrke/utdanning: Administrasjons- og driftsleiar 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Eg har vokst opp 
i ein kristen heim, vore aktiv på leirar som 
deltakar og leiar, gått på Vestborg VGS, aktiv i 
Misjonssalen og sutte i BUR ein del år.  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Vedlegg 7 – Kandidater til landsstyre 

Navn: Maria Totland Bakke 
Alder: 25 år 
Region/bosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Sosionomstudent 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er oppvokst 
på Os utenfor Bergen, med en trygg og god 
familie som lærte meg om Jesus helt fra jeg var 
liten. Jeg har reist på leir med NLM hele livet, 
både som deltaker og leder, og gikk på 
Danielsen videregående skole i Bergen. Etter 
dette var jeg på DTS med YWAM der vi reiste 
rundt omkring i Øst-Afrika i 6 måneder. Jeg 
utdannet meg til grunnskolelærer 5-10 med 
fagene matematikk, naturfag og religion på NLA 
Høgskolen i Bergen. Etter dette flyttet jeg til 
Oslo og tok årsstudium i Bibel og misjon på 
Fjellhaug og begynte deretter på master i 
spesialpedagogikk med fordypning i 
utviklingshemming på Universitetet i Oslo.  
 
NLM ung sitt arbeid har hatt stor betydning for 
mitt liv. Arbeidet er gjennomsyret av kvalitet, og 
gjennom å oppmuntre og utfordre skaper dette 
rom for utvikling både på et personlig plan, men 
også som organisasjon og mindre fellesskap. 
Budskapet som NLM ung formidler er tydelig og 
stødig forankret i Bibelen.  
 
NLM ung er gode på å finne balansen å gjøre 
Bibelen og Jesus relevant for konteksten vi lever 
i, samtidig som det ikke går på akkord med de 
verdiene og sannhetene organisasjonen er 
bygget på. Dette mener jeg er viktig å fortsette 
å jobbe med, da samfunnet rundt oss stadig 
forandrer seg. NLM ung bør fortsette med å se 
potensial og satse på unge, og gi rom og 
muligheter for å prøve og feile innenfor trygge 
rammer. Det bør også jobbes videre med å lage 
opplegg og ressurser som bygger og skaper 
gode ledere og forbilder. Fokuset på misjon er 
også viktig, og arbeidet ut i Norge, til unådde 
barn og unge i landet vårt, kan godt løftes enda 
mer opp og frem.  

 

 



Vedlegg 7 – Kandidater til landsstyre 

Navn: Andreas Gjøra 
Alder: 30 år 
Region/bosted: Midt- Norge, Namsos 
Yrke/utdanning: Lege 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har vokst opp i en 
kristen familie med tilhørighet til NLM, og kjenner 
organisasjonen godt fra ulike frivillige verv i barne- og 
ungdomsarbeid, ettåringstjeneste i Etiopia, og som barne- 
og ungdomsarbeider i Trondheim. I NLM ung har jeg fått 
kjenne på tilliten som ung leder på leir, og etterhvert fått 
være med å vise nye ledere den samme tilliten. Det er 
givende å stå i et arbeid hvor barn og ungdom får bli kjent 
med Jesus, og det er engasjerende å se unge kristne vokse 
inn i lederroller. Jeg ønsker at NLM ung også de neste 
årene skal være en organisasjon som leder unge til Jesus, 
utruster til et liv som disipler og sprer misjonsglød. For at vi 
skal nå enda lenger tror jeg det er viktig med god 
ledertrening, bibeltro undervisning og et blikk for nye 
muligheter! 
 
Har vært varamedlem av landsstyret i to år og fast medlem 
i ett år. 
 
 
NB! Stiller kun som fast medlem av landsstyret, ikke som 
varamedlem.  
 
 
 
 
 

 

Navn: Joakim Halvorsen 
Alder: 22 år 
Region/bosted: Sør, Kristiansand 
Yrke/utdanning: Lærerstudent. Jobber ellers litt for 
Misjonssambandet Sør med å reise rundt å holde andakter. 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Kommer fra Varhaug i 
Rogaland. Har gått på Lundeneset Vgs og Fjellheim 
Bibelskole. Har jobbet for Nord-Norgeteamet 19/20. Er for 
tiden engasjert i Misjonshuset Kristiansand.  
 
Det som er bra med arbeidet i NLM Ung er fokuset på å nå 
barn og ungdom med evangeliet om Jesus. Dette på mange 
forskjellige måter, både ved internatskoler, leirer, 
festivaler, frivillig arbeid i de ulike forsamlingene m.m. 
 
Det som må være drivkraften i alt vi gjør er å vinne Verden 
for Kristus. Dette gjelder alt fra barn og ungdom i Norge til 
alle verdens folkeslag. Vi i NLM ung må satse både på 
arbeidet her hjemme, og i utlandet, særlig for å nå dem 
som aldri har hørt evangeliet.  
 

 



Vedlegg 7 – Kandidater til landsstyre 

Navn: Solveig Harestad 
Alder: 31 år 
Region/bosted: Sørvest, Stavanger  
Yrke/utdanning: Sykepleier / Master i teologi 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har som barn vært på 
leir, barnelag, ungdomsklubb og konfirmantundervisning i 
regi av NLM. Har gått på Drottningborg og Fjellhaug, og 
vært aktiv i både Region Øst og Region Sør-Vest. Sitter nå i 
styret i Salem Stavanger og i BUR i Region Sør-Vest.  
Grunnen til at jeg engasjerer meg og er glad i NLM er fordi 
det er et tydelig fokus på å nå dem som enda ikke har blitt 
kjent med Jesus, og et ønske om å skape trygge fellesskap 
hvor vi som er kristne kan bli bevart og utrustet. 
Jeg håper at vi gjennom arbeidet i NLM kan skape trygge 
arenaer hvor barn og unge kan komme med både tvil og 
tro, og at den enkelte skal få vokse i troen med gode og 
trygge ledere som rollemodeller. I tillegg håper jeg vi kan 
inspirere barn og ungdom til å bli glad i Bibelen. Og så 
drømmer jeg om en ny generasjon med misjonærer som vil 
spre Guds ord både i Norge og i utlandet! 
 
 
 
 
 

 

Navn: Kristin Lende 
Alder: 28 år 
Region/bosted: Sørvest, Kvernaland 
Yrke/utdanning: Prosessoperatør 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Eg har vært så heldig å ha 
kristne foreldre som leste i bibelen for meg og søskena 
mine, kvar dag. Færre og færre i Norge har dette 
privilegiet. Eg ønsker at NLM skal fortsette å være ein plass 
der barn og unge kan samlast og høyra guds ord. Der dei 
kan møta Jesus i hans eiget ord, og gjennom dei han har 
kalt til å formidla det.  
 
 
 

 



Vedlegg 7 – Kandidater til landsstyre 

Navn: Andreas Skjelde 
Alder: 28 år 
Regionbosted: Vest, Bergen 
Yrke/utdanning: Ingeniør og Siviløkonom 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Mitt navn er Andreas og 
jeg jobber i dag i sjømatnæringen og så er jeg 
ungdomspastor i Salem Misjonskirke. NLM ung er en 
fantatisk og inspirerende organisasjon som virkelig satser 
på de unge, det at man har UL som er Norges største 
kristne ungdomsfestival taler for at man når bredt. NLM 
ung er og aktiv i vårt flotte og langstrakte land, og ved hjelp 
av Guds nåde så er det mange liv som har blitt forandret.  
NLM Ung har mye potensiale og med meg i styre vil jeg 
pushe på at vi må bli mer nyskapende og innovasjonsrik 
som organisasjon.  
Norge trenger flere kristne som står opp for sin tro og tar 
den med 24/7.  
Vi må utruste våre unge med lederskapsevner, 
kommunikasjonsevner og ikke minst bibelferdigheter. Vi 
følger en initiativrik Gud som gjør at vi som etterfølgere må 
være fremoverlente og ta ansvar for landet vårt.  
NLM ung tre Satsingsområder med meg i styre: 
1. Bibelkurs  
2. Lederskapsakademi  
3. Kommunikasjonskurs  
 
 
 
 
 

 
 

  



Vedlegg 7 – Kandidater til landsstyre 

Navn: Ingvild Amalie Stavran 
Alder: 27 år 
Regionbosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Kateket (jobb)/ Sosionom (utdanning) 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er oppvokst på Os 
utenfor Bergen, med en trygg og god familie som lærte 
meg om Jesus helt fra jeg var liten. Jeg har reist på leir med 
NLM hele livet, både som deltaker og leder, og gikk på 
Danielsen videregående skole i Bergen. Etter dette var jeg 
på DTS med YWAM der vi reiste rundt omkring i Øst-Afrika 
i 6 måneder. Jeg utdannet meg til grunnskolelærer 5-10 
med fagene matematikk, naturfag og religion på NLA 
Høgskolen i Bergen. Etter dette flyttet til Oslo og tok 
årsstudium i Bibel og misjon på Fjellhaug og begynte 
deretter på master i spesialpedagogikk med fordypning i 
utviklingshemming på Universitetet i Oslo.  
 
NLM ung sitt arbeid har hatt stor betydning for mitt liv. 
Arbeidet er gjennomsyret av kvalitet, og gjennom å 
oppmuntre og utfordre skaper dette rom for utvikling både 
på et personlig plan, men også som organisasjon og mindre 
fellesskap. Budskapet som NLM ung formidler er tydelig og 
stødig forankret i Bibelen.  
 
NLM ung er gode på å finne balansen å gjøre Bibelen og 
Jesus relevant for konteksten vi lever i, samtidig som det 
ikke går på akkord med de verdiene og sannhetene 
organisasjonen er bygget på. Dette mener jeg er viktig å 
fortsette å jobbe med, da samfunnet rundt oss stadig 
forandrer seg. NLM ung bør fortsette med å se potensial og 
satse på unge, og gi rom og muligheter for å prøve og feile 
innenfor trygge rammer. Det bør også jobbes videre med å 
lage opplegg og ressurser som bygger og skaper gode 
ledere og forbilder. Fokuset på misjon er også viktig, og 
arbeidet ut i Norge, til unådde barn og unge i landet vårt, 
kan godt løftes enda mer opp og frem.  
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Vedlegg 7 – Kandidater til landsstyre 

Navn: Magnar Øygarden 
Alder: 27 år 
Regionbosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Ergoterapeut 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er en 27 år gammel 
mann som er ferdig utdannet ergoterapeut i sommer. Er 
gift med Andrea Stormo. Har selv jobber som leder for 
Ung:Disippel siden 01.jan. 2020 og har sett hvor viktig 
arbeidet NLM gjør for barn og unge. De er i en viktig fase i 
livet sitt og derfor er det ekstra viktig å ta godt vare på 
dem og gi de opplevelser og minner for livet. Vi må og 
være gode forbilder og vise de hva Jesus har gjort for oss.  
I den tiden vi er i nå med mye snakk i media om kjønn, 
seksualitet, religion, politikk osv. er det viktig å være 
medmennesker og være gode forbilder. Vi må lage til gode 
arrangement og få med barn og unge på leir og festivaler. 
Vi må også møte de der de er. I byer, på bygda, på skolen, 
på gudstjenester og gi de gode materiale i form av bøker, 
hefter, flyers, bibelleseplaner ol. Vi må legge til rette for 
ungdommene våre slik at de kan ha en god og trygg kristen 
oppvekst og ungdomstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Vedlegg 8 – Kandidater til valgkomité 

Kandidater til NLM ungs valgkomité 
Det skal velges tre faste medlemmer for fire år, og to varamedlemmer for to år.  
Videre i valgkomiteen sitter Silje Espeland (Oslo, Øst) og Øyvind Sollien (Lillehammer, Øst) frem til 
2023. 
 
Kandidatene er presentert alfabetisk 

 

Navn: Daniel Elias Fredly 
Alder: 16 år 
Region/bosted: Sørvest, Ølensvåg 
Yrke/utdanning: Ferdig med første klasse salg 
service og reiseliv på Lundeneset VGs til 
sommeren 
Bakgrunn/tanker om arbeidet Jeg er en gutt 
som er oppvokst i en kristen familie og slekt og 
har alltid gått på søndagsskole og andre 
arrangementer på bedehuset. Jeg har en 
engasjert familie i Bedehuset på Vea (Vea 
bedehusforsamling). Jeg har før vært med i 
styret i ungdomsforeningen på bedehuset og 
har litt erfaring fra det. Jeg synes nlm ung sitt 
arbeid er bra fordi det er viktig at folk får høre 
om Jesus i ung alder og fordi det er en sosial og 
bra ting for mange mennesker, noe som jeg 
også har opplevd selv. 
Jeg tenker at veien videre vil være spennende 
og lærerik og gleder meg.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Vedlegg 8 – Kandidater til valgkomité 

Navn: Malene Furnes 
Alder: 19 år 
Region/bosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Er under utdanning. Har ikke 
tatt utdanning enda 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Gjennom min 
oppvekst har jeg tatt del i både krasp og kairos i 
NLM region nordvest, der jeg også var 
styremedlem et år. Jeg har også gått tre år på 
Vestborg VGS, hvor jeg på fritiden var med i et 
miljøteam for å arrangere aktiviteter og sosiale 
sammenkomster for elevene. Jeg er snart ferdig 
med et år på Bibelskolen Fjellhaug på linjen 
TeFT-Utland med praksis i Indonesia. Og sitter 
igjen med mange erfaringer og inntrykk i møte 
med barn og ungdom i en ny kultur. Blant annet 
har jeg vært leder i skolelaget hjemme og 
styremedlem for ungdomsmøtene på Godøya 
 
Det jeg synes er bra med arbeidet som NLM ung 
driver er at alle arrangementene er en arena 
hvor alle føler seg inkludert og sett. Det er en 
stor organisasjon som gjør at man knytter 
mange kristne sosiale nettverk som varer livet 
ut, og det kan jeg si med egne erfaringer. Det 
jeg også synes er bra med NLM ung, er at det er 
mange dyktige ledere som blir store forbilder 
for de yngre. Det er med på å utruste unge til å 
søke Jesus i hverdagen og et ønske om en 
personlig tro. 
 
Til høsten skal jeg gå TeFT Norge, som er 2. års 
linja på Bibelskolen Fjellhaug. I løpet av dette 
året skal jeg finne ut hva jeg vil studere, og har 
alltid en tanke festet om en tjeneste i misjonen. 

 

 



Vedlegg 8 – Kandidater til valgkomité 

Navn: Sondre Kvalvik 
Alder: 28 år 
Region/bosted: Nord, Bodø 
Yrke/utdanning: Servicetekniker/Fagingeniør Mekatronikk 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er oppvokst i NLM-
sammenheng, jobber med teknisk utstyr for kunder i 
oppdrettsnæringa i Nordland fylke og har ofte mange jern i 
ilden både på jobb og fritid. Jeg har hatt stor glede av NLM 
sitt tilbud i Norge, både igjennom leir, 
konfirmantundervisning, kor, bibelskole, bibelcamper osv. 
Jeg er takknemlig for å være med i en sammenheng som 
løfter fram arbeid blant frelste og ufrelste både i inn- og 
utland. Jeg håper å kunne være med å bidra for at dette 
arbeidet kan fortsette å være en velsignelse for andre. 
 
 
 
 
 
 

 

Navn: Ole Johannes Lindseth 
Alder: 25 år 
Region/bosted: Midt-Norge, Trondheim 
Yrke/utdanning: Ingeniør 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Eg er oppvaksen på 
nordvestlandet i Fræna nord for Molde og skal no gifte 
meg og flytte til Oslo i løpet av sommaren. Har vokse opp 
på bedehus og vore på mykje leir både som deltakar og 
leiar. Sterk tilhørighet til NLM mykje grunna engasjerte 
foreldre og har trivdes på internatskulen Vestborg og sist i 
Betania i Trondheim kor eg også har vore engasjert i styret. 
Synes arbeidet til NLM ung er bra fordi det er eit sterkt 
fokus på misjon, men også mykje bra arbeid her i Norge. Eg 
tykkjer arbeidet er viktig både for å utruste og styrke unge 
kristne til å være vitne i Norge eller utlandet og for å nå ut 
til ikkje-kristne med evangeliet. Å bli med i valgkomitéen 
trur eg vil være givande arbeid og eg håpar å kunne være 
med å utfordre folk til å bruke evnene sine til tjeneste i 
NLM-ung. 

 



Vedlegg 8 – Kandidater til valgkomité 

Navn: Ida Kristine Neema Malde 
Alder: 25 år 
Region/bosted: Øst, Oslo  
Yrke/utdanning: Sykepleier  
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har vært så heldig å få 
oppleve NLM sitt arbeid både i Øst-Afrika og i Norge. I 
store deler av livet har jeg vært engasjert i barne-, og 
ungdomsarbeid, kor og leirarbeid i Norge. I løpet av disse 
årene har jeg fått møte mange mennesker og sett NLM-
ung sitt arbeid i praksis. Gjennom NLM-ung har jeg fått 
erfare at misjon nytter, og at det å være et godt 
medmenneske kan være en god inngangsport til å få vitne 
om Jesus. Derfor trenger vi gode ledere som kan være 
gode forbilder. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Navn: Arne Meier 
Alder: 25 år 
Region/bosted: Vest, Bergen 
Yrke/utdanning: Logistikkansvarlig/Økonom 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Eg har lenge vært aktiv i 
NLM sammenhenger, noko som byrja ved at eg gjekk på 
internatskule (Vestborg VGS). Seinare jobba eg i NLM Ung 
Nordvest. Eg har vært mykje med på UL, og dei siste åra i 
Salem Misjonskirke Bergen.  
NLM Ung når ut til mange barn og unge over heile Norge. 
Arrangementene (store og små) som blir organisert har, 
etter mi meining, stor betydning for veldig mange barn og 
unge, og deira relasjon til Jesus og andre kristne. Dette 
medbringer at NLM Ung har eit stort ansvar å forvalte. 
Valgkomitéen må finne gode kandidater til å stille til valg 
for styret, slik at dette ansvaret kan bli forvalta med 
klokskap og visdom. Eg trur eg kan bidra med å finne gode 
kandidater, og stiller difor på ny til valg for dette vervet. 
 
  



Vedlegg 8 – Kandidater til valgkomité 

Navn: Anders Rege 
Alder: 20 år 
Regionbosted: Sør, Kvitsund Gymnas 
Yrke/utdanning: Førstegangstjenesten. Etter sommeren 
skal jeg være miljøarbeider på Kvitsund Gymnas 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er oppvokst på Senja 
og har deltatt mye på kristne leirer i barndommen og i 
ungdomstida. Jeg var med og startet opp et kristent 
ungdomslag på Finnsnes for noen år siden. Jeg synes NLM 
ung sitt fokus på å nå unådde barn og ungdom er spesielt 
bra. Lags-  
og leirarbeidet er også veldig bra og viktig. Jeg tenker at 
NLM ung må fortsette det gode arbeidet sitt for at enda 
flere barn og unge får bli kjent med Jesus. Rekruttering og 
engasjement er viktig. Jeg ser lyst på veien videre. 
 
 
 
 

 
 

 

Navn: Simon Trefjord 
Alder: 27 år 
Regionbosted: Midt-Norge, Trondheim 
Yrke/utdanning: Bruingeniør 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har vokst opp i 
Frøyland Misjonslag i Region Sørvest. Nå er jeg styreleder i 
Nardo Misjonsforsamling og medlem av Betania 
Misjonsforsamling - begge i Trondheim. 
 
NLM Ung har en flott og viktig visjon med fokus på å nå 
både ut og inn. Ut blant unådde og inn i felleskapet og 
troen. For meg er det viktig at arbeidet handler om at barn 
og unge får en personlig tro på vår levende frelser, Jesus 
Kristus. 
 
 
 
 
 

 
 

 



Vedlegg 9 – Kandidater til kontrollkomité 

Kandidater til NLM ungs kontrollkomité 
Det skal velges et fast medlem for fire år, og to varamedlemmer for to år.  
Videre i kontrollkomiteen sitter Terje Fauske (Kvitsund, Sørvest) og Ingvild Veggeland 
(Kristiansand, Sør) frem til 2023. 
 
Kandidatene er presentert alfabetisk 

 

 

Navn: Ørjan Byberg 
Alder: 27 år 
Region/bosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Master i Teologi og Misjon, 
bachelor i Idéhistorie 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har vært 
aktiv i NLMs arbeid omtrent de siste 7 årene, i 
menigheter i Oslo, på festivaler arrangert av 
NLM ung, og på vision-team som har reist til 
NLMs videregående skoler.  
Noe av det som er bra med arbeidet til NLM 
ung, er at de bidrar til å skape en arena hvor 
kristen ungdom kan omgås med hverandre og 
lære mer om troen sin sammen.  
Veien videre for NLM ung bør alltid være å gi 
næring - først melk, men så (like viktig) fast føde 
- til de kristne ungdommene, slik at de kan lære 
i ord og handling hva det betyr å være en Jesu 
etterfølger. 
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Navn: Ole Thomas Fidjeland 
Alder: 34 år 
Region/bosted: Sørvest, Veavågen 
Yrke/utdanning: Økonom, Daglig leder for 
menighet i DNK 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Gjennom min 
oppvekst på bedehuset Betel på Vea har jeg 
vært i god kontakt med det meste av 
misjonsorganisasjoner. Likevel fikk jeg en særlig 
tilknytning til NLM gjennom leir på Solgry, ved å 
gå på Lundeneset vgs og senere med å jobbe 
med ledertrening og bibelundervisning for 
ungdom gjennom NLM sørvest og deretter med 
å få jobbe med UL for NLM Ung. Men det som 
kanskje alltid har vært det viktigste for at jeg 
skulle få en sterk identitetstilknytning til NLM, 
tror jeg ikke først og fremst var alle aktivitetene. 
Heller ikke det at foreldrene mine var engasjert i 
NLM. Det var jeg egentlig heller ikke særlig klar 
over før sent i tenårene, siden det egentlig aldri 
har vært et sterkt fokus på organisasjon i vår 
familie. Det som jeg tror har vært det viktigste, 
er alle de unge lederne som jeg fikk kalle 
venner, som gikk sammen med meg på min 
trosvandring. De hadde ulik form for tilknytning 
til NLM, særlig til Haugaland krets som gav unge 
gode muligheter til å prøve og feile, mens de 
vokste som troende og som ledere der de var.. 
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Navn: Veslemøy Furuseth 
Alder: 31 år 
Region/bosted: Øst, Lillehammer 
Yrke/utdanning: Arrangements- og markedskonsulent 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Engasjert i lokalt 
menighetsarbeid (styreleder, lovsangstjeneste m.m.) Synes 
det er flott at det jobbes strategisk og konkret med å bygge 
og utruste kristne fellesskap i områder med lite arbeid 
blant barn og unge, og det er viktig at dette fortsetter. Å 
fastholde fokuset på disippelgjøring vil også være helt 
avgjørende for å bevare troen blant spesielt ungdommer 
og unge voksne. 
 

 

Navn: Marit Immerstein 
Alder: 27 år 
Region/bosted: Sørvest, Stavanger 
Yrke/utdanning: Barnehagelærer 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har vært med i ulikt 
kristent arbeid i forskjellige organisasjoner siden jeg var 
tenåring. Etter at jeg flytter til Stavanger for å studere har 
jeg gått på ungdomsmøter i Salem, og slik fått et forhold til 
og positivt inntrykk av NLM ung. Gjennom UL har jeg også 
fått et godt inntrykk av NLM ung. Jeg synes det er viktig å 
holde fast på det som er riktige verdier og kristen lære ut 
fra Bibelen, og opplever at NLM ung tar dette seriøst. Det 
må fortsettes med i fremtiden også, samtidig som det kan 
bli enda mer fokus på misjon for/med/blant unge, slik at 
det ikke bare blir noe de eldre er opptatt av. 
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Navn: Linchen-Elise Nygård 
Alder: 29 år 
Region/bosted: Nordvest, Årvika  
Yrke/utdanning: Assistent ved Møre barne og Ungd.skule 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Eg er vaksen opp i ein 
kristen heim og starta på ein kristen ungd.skule i 8.klasse, 
der eg tok valget om å fylgje Jesus og kjende på at den 
relasjonen lærara og elevar hadde til medelevar og ikkje 
minst tru var noko eg hadde lyst å kjenne meir på, så eg 
søkte meg inn på Vestborg videregåande og blei kjend me 
NLM og også fekk eg erfare korleis ein kunne hjelpe vidare 
ut i verda ved då misjonsprosjektet. noko som gjorde at eg 
hadde ei veldig betydningsfull russetid.  
Ferda gjekk vidare til folkehøgskule og etter et dødsfall i 
nær familie så fekk eg bønnesvar på å gå på Bibelskule i 
Trondheim der eg var aktiv i menighetsliv og ikkje minst få 
reise på ulike misjonsturar t.d Israel, Thailand og India og 
Lofoten. Etter bibelskule så blei det religionstudie i Volda 
og eg fekk verv i Volda Kristne Studentlag som ansvarleg 
for sosiale media og kyrkjemedarbeid der eg hadde ansvar 
for å kunne ha kontakt med dei ulike menighetene i Volda 
og også då sitje i styret for Fellesmøteveka, dette gjorde eg 
i dei to åra eg var med i Voks. Siste året var eg då 
studentleiar for Volda Kristne Studentlag. 
NLM og NLM UNG har vore å forma mi tru og korleis eg har 
blitt "oppdratt" arbeide om å involvere born og vaksne inn 
i misjonsbefalinga er noko eg set stor pris på ved NLM.  

 

  
 

 
Navn: Ole Eivind Osestad-Røvik  
Alder: 27 år 
Region/bosted: Sør, Kristiansand 
Yrke/utdanning: Revisor 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Arbeider som revisor i 
Ernst & Young Kristiansand på fjerde året. Utdannet 
siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og master i 
regnskap og revisjon ved Universitetet i Agder. Til daglig 
går tiden til familie, menighet og bleieskift! 
 
NLM Ung er et utrolig viktig møtepunkt for unge, spesielt 
det siste året. Møtene, de uformelle samlingene og 
bibelgruppene holder unge kristne nært til Jesus på en 
måte vi ikke klarer alene. 
 
Veien videre håper jeg blir preget av et mer åpent samfunn 
der NLM Ung igjen kan invitere på møter, både i forsamling 
og i hjem. Å få UL og leirstedene til å åpne blir et 
høydepunkt for min del.  
 
Har vært medlem av NLM ungs kontrollkomite i to år.  
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Navn: Liv-Margrethe Muren Ulvund  
Alder: 22 år 
Regionbosted: Vest, Bergen 
Yrke/utdanning: Har årsstudium i psykologi, og går no 
første året på Faglærar i musikk på Høgskulen i Bergen. 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Eg er 22 år og kjem frå ei 
lita bygd på søre Sunnmøre som heiter Gjerdsvika. Eg er 
oppvaksen på gard, og har 4 yngre søsken og mange sauer. 
Eg gjekk på musikklinja i Volda på vidaregåande, og er med 
i lovsongsteam i Salem her i Bergen. To givande og 
spennande år vart brukt på Bildøy bibelskule; første året på 
KRIK-linja, og andre året i team på linja Tjeneste 2, der eg 
og tre andre reiste rundt i Noreg og hadde møter, var med 
på leirar, besøkte vidaregåande skular osb. Etter to år på 
Sotra flytta eg inn til Bergen og tok eit årsstudium i 
psykologi på Universitetet, før eg byrja på Faglærar i 
musikk-studiet på Høgskulen hausten 2020. 
 
NLM Ung gjer eit viktig arbeid både regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Det vert drive mykje barne- og 
ungdomsarbeid, og dette er så viktig! For meg personleg 
har det å få vere med på både KRASP, KAIROS og UL vore 
stader der eg verkeleg har blitt utfordra til å ta nye steg i 
trua som ungdom. Dette har vore viktige samlepunkt der 
eg har fått blitt kjend med andre kristne på min eigen 
alder, og dette har vore fint for ei som kjem frå ei bygd 
med få kristne. Som student har eg no lovsongsteneste i 
Salem Ung, og kjenner meg heime i denne menigheta. Eg 
liker fokuset NLM har på misjon både i inn- og utland, og at 
det er tydeleg at det er god kontakt mellom utsendingane 
og organisasjonen.  
 
Med ein brann for evangelisering og kristent arbeid håper 
og trur eg at eg stiller til val med ein fruktbar intensjon. 
Dette studieåret har eg tileigna meg erfaring med å drive 
styrearbeid, og har sidan sommaren 2020 hatt rolla som 
sekretær og repertoarinkubator i styret til koret divisi. Eg 
håper at vegen vidare vil leie til nye og spennande 
erfaringar, og at eg kan få vere med å bidra til det som 
skjer nasjonalt i NLM Ung!. 
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Navn: Lars Martin Vik 
Alder: 27 år 
Regionbosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Leder for markedsarbeidet på NAV Vestre 
Aker, Sosionom 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har i hele mitt liv vært 
knyttet til NLM ung gjennom å være deltaker og leder på 
leirer og festivaler. I 2018-2019 jobbet jeg som ungleder i 
NLM region nord og fikk på den måten god innsikt i 
arbeidet som NLM ung driver med. I tillegg er jeg sittende 
styremedlem i styret for Fjellheim bibelskole, og har 
tidligere vært medlem i valgkomiteen for NLM ung og for 
styret til Nordborg VGS. Det jeg liker med NLM ung er at 
organisasjonen hele veien prøver å finne nye måter å nå 
barn og ungdom på. Det er inspirerende å høre vitnesbyrd 
fra barn og unge i Norge og i utlandet som har blitt kristne 
og blitt bevart i troen gjennom arbeidet som NLM ung gjør. 
Fremover er det viktig at NLM ung fortsetter å drive et 
innovativt, framtidsrettet arbeid som når nye generasjoner 
med budskapet om Jesus Kristus. 
 
 
 
 

 
 

Navn: Eirik Vivelid 
Alder: 26 år 
Regionbosted: Øst, Oslo 
Yrke/utdanning: Samfunnsøkonom 
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Vokste opp i 
gjennomfartskommunen Evje i Agder. Ble kristen på 
Drottningborg Vgs, og reise så på TeFT i Keyna/Tanzania. 
For min egen del har det vært avgjørende at det har vært 
tilbud og satsning spesifikt inn imot ungdom. Jeg mener 
det er spesielt viktig å møte ungdom der de er. Altså at 
NLM Ung er og forblir en ressurs for søkende ungdom, 
uansett bakgrunn. 

 
 




