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Talerhjelp i foreningen – rutiner.
Dette er en generell oversikt over rutiner for talehjelp.
For at det skal være helt klart: Vi er takknemlig for alle ønsker om talehjelp fra små og store felleskap i
NLM!
Alle spørsmål om talehjelp av ansatte forkynnere fra NLMs hovedkontor (HS) og regioner skal rettes til
regionkontoret (sor@nlm.no
(sor@nlm.no / 38 02 44 32).
Når ønske om talehjelp er sendt til regionkontoret er det viktig at foreningen ikke samtidig spør andre
talere til de samme datoene. Det blir i så fall dobbeltarbeid og det er lite hensiktsmessig.
Det som fungerer bra for mange foreninger er at regionkontoret fyller opp med talere og så sender
oversikten tilbake til foreningen som da fyller eventuelle ledige datoer med fritidsforkynnere. Vi kan som
regel ikke garantere talehjelp på alle ønskelige datoer, men om det er møtedatoer som det er spesielt
viktig at vi hjelper til med taler må dette bemerkes. Disse møtene kan dere, på et tidlig tidspunkt, regne
som sikkert at dere får hjelp. Hvem som kommer kan vi svare på når vi har fordelt forkynnerne (se
under).
Det er svært ønskelig å få datoer for fremtidige møter så tidlig som mulig og ikke minst fra så mange
foreninger som mulig.
mulig. På den måten kan vi som legger opp reiserutene få en bedre utnyttelse av
forkynnerne.
Talehjelp hovedkontor (HS)/regioner
Høst - HS-forkynner
Høst - Region-forkynner

Frist/senest
Frist/senest
1. desember året før
1. juni samme år

Kan forvente svar
ca. februar
i løpet av juni

Vår - HS-forkynner
Vår - Region-forkynner

1. juni året før
1. november året før

ca. september
i løpet av november

-

Ved ønske om talerhjelp av fritidsforkynnere, er det fint om hver enkelt forening, lag… ringer dem
direkte. Har du behov for en oversikt/liste over fritidsforkynnerne som vi i regionen bruker, er det bare
å ta kontakt. Vi har også en oversikt over mulige sangkrefter.

VIKTIG! Om du er en liten eller stor forening, vær frimodig med å spørre om talehjelp. Noen tenker at
forkynnere må kjøre altfor langt for å komme på nettopp deres møte; vær frimodig likevel! Vi på
regionkontoret forsøker og få til flere møter i samme område som forkynnerne er. Dvs. det er sjelden at
våre forkynnere reiser lange avstander ”bare” for ett møte.
Har du ønsker for eller kommentarer til arbeidet lokalt eller i regionen, håper vi at du tar kontakt!
Guds velsignelse over arbeidet i din forening/ditt lag og Guds fred!

Sven Åge Solli
administrasjonsleder
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NLM Region Sør
Dato
Eksempel:
25.09.10

Dato
til

Kl.
1600

Møtedag

Forening/ansvar

Kont.for møte

Sted/lokale

Tlf.led.

Type arr.

Spes.behov/
kommentar

Taler-ønsker

Lørdag

Kragerø og Sannidal
misjonsforening

Sigrunn Bråtane

Mo Bedehus

99 99 99 99

Bibelkurs

Fokus: nådegaver

NN1 eller NN2

Bruk ekstra ark ved behov.

Fra:

