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OPPMUNTRING
Det er oppmun-
trande og godt 
å kunne invitere 
til møter og sam-
lingar igjen. Både 
i lag  og foreiningar, 
og på andre stader. Det er godt å 
merke kor takknemlege mange er 
for at dei kan samlast igjen og få 
høyre om at Gud er kjærleik. Han 
som ikkje sparte sin einborne son.

Vi kan lese i Joh. 3.16 «For så 
elska Gud verda at han gav Son 
sin, den einborne, så kvar den som 
trur på han, ikkje skal gå fortapt, 
men ha evig liv.» Og som det står 
i sangen «La meg få høre om Je-
sus» «Bar all min synd uten klage, 
sådan en frelser har jeg!»  Så skal 
vi frimodig gå hausten i møte og 
formidle den gode bodskapen frå 
Jesus. 

MARGRETE KLOKKEHAUG

VIL FORMIDLE HÅP
– Kanskje det er meningen at jeg skal få være med og formidle 
håp, spør Sigbjørn Frengen. Han ble alvorlig syk og fikk 
dødsdommen to ganger. Nå er han tilbake i arbeid igjen.

L E S  M E R  S I D E  4 4
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En dag kom «vokterne for god 
moral» til Jesus med ei kvinne de 
hadde tatt på fersken. Lovbrud-
det var ubestridelig, men det var 
likevel et komplisert farvann å 
manøvrere i. Moseloven var klar. 
Hun skulle steines. Men Jesus var 
jo synderes venn. Brydde han seg 
egentlig ikke om de svake?
Jødiske religiøse ledere hadde 
ikke fullmakt til å avsi dødsdom-
mer. Det var det bare de romerske 
myndighetene som hadde. Nå 
hadde de klart å sette ei god felle 
for denne brysomme Jesus.

Nytt fokus. Det blir stille. Det 
gir rom for ettertanke, men også 
spenning. Så tar Jesus ordet og 
endrer fokuset til dem som har 
møtt fram. Fra at søkelyset rettes 
på henne de mener har feilet, til 
dem selv. Jesus er tydelig: Den 
som aldri har gjort noe galt, kan 
kaste først. Da oppdaget de at 
de satt i glasshus. De med mest 
livserfaring trakk seg først tilbake.

Jesus setter kvinna fri. Ikke 
fordi hun var så god. Heller ikke 
fordi det hun hadde vært med på 
var greit. Nei, hun ble satt fri fordi 
Jesus tok straffa – av nåde.

Livsmot. Vi lever i ei tid som er 
både spennende og krevende. Det 
er mange røster som roper og mye 
å forholde seg til. For mange av 
oss blir livet slitsomt.

Da blir nåde og håp livsbejaen-
de ord. Ikke innholdsløse ord. Ikke 
falsk trøst. De beskriver hvordan 
Jesus er, hva vi får leve i og hva 
vi får dele med andre i holdning, 
handling og ord. Slik sier Gud det 
til oss i Jeremia 29.11:

«For jeg vet hvilke tanker 
jeg har med dere, sier Herren, 

fredstanker og ikke ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere fremtid og håp».

Spennende høst. Jesus ønsker 
at så mange som mulig skal få 
høre evangeliet. Nåden er unik 
for kristendommen. Og jeg og du 
får leve i nåden og leve den ut i 
vår omgangskrets. Sammen med 

den verdensvide kirke får vi være 
med og bringe Jesus til både de 
som har hørt og de som aldri har 
hørt. Det oppdraget er uavhengig 
av mottakers bosted, etnisitet og 
tankesett. 

Det siste året er avlysninger og 
usikkerhet blitt en del av vår hver-
dag. Vi vet heller ikke hvordan høs-
ten blir, men jeg ser for meg at mu-
lighetene blir mange. Det er derfor 
viktig med så god vaksinedekning 
som mulig og at vi beholder gode 
og sunne smittevernregler i våre 
sammenhenger. 

Tenk at vi får være Jesu hender, 
føtter og munn og bære hans nåde 
ut til våre medmennesker! 

Lykke til! 

Den unike nåden 

ATLE ØLSTØRN
regionleder i NLM Midt-Norge

INNSPILL

5208 509 
5 574 061

5345 942 5 211 532 5 080 770

Regnskap 2021 Budsjett 2021 2020 2019 2018

Gaver NLM Midt-Norge pr 31. august

TROFASTHET 
OG GLEDE 
Det er med stor takknemlighet vi 
følger gaveinntektene. På tross av 
færre fysiske møter enn vanlig, 
opplever vi en trofasthet og glede 
i givertjenesten. Gavene ved 
utgangen av august utgjør vel 5,2 
millioner. Dette er 137 000 mindre 
enn i fjor. 
TEKST  IRENE SANDBERG SÆTHER

Den faste givertjenesten viser en fin økning i for-
hold til tidligere år og utgjør nå nesten 60 pro-
sent av de totale gavene. Gavene fra misjonsfel-
lesskapene er så langt i år litt lavere enn de siste 
årene, men vi håper og tror at økt møteaktivitet 
utover høsten vil virke positivt på gavene. 

NYE LØSNINGER. Julemessene er viktige arena for 
gaver til misjonen, medmenneskelig kontakt og 
evangelisering. Etter å ha funnet flere gode nye 
løsninger på julemesse-aktiviteter i fjor, kan vi i 
år oppleve både tradisjonell julemesse og digita-
le løsninger. Vi oppfordrer til å støtte din lokale 
julemesse. Følg også med på de ulike stedenes 
nettside og se om du kan støtte forskjellige jule-
messer ved å kjøpe lodd og annet via nettet. Se 
også oversikt over julemessene i regionen på 
side 47.

Gud velsigne hver glad giver!

«Jesus setter kvinna 
fri. Ikke fordi hun 
var så god. Heller 
ikke fordi det hun 

hadde vært med på 
var greit. Nei, hun 

ble satt fri fordi 
Jesus tok straffa – 

av nåde.»

GJENBRUKSBUTIKK FLYTTER
Etter nesten 11 år på Kårmo tar NLM Gjenbruk 
Orkland i høst i bruk nye lokaler i Orkanger 
sentrum.
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Velkommen til NLM Midt-Norges 
regionkonferanse på Rødde 
folkehøgskole 9. oktober 2021.

PROGRAM 
Kl. 08.45–10.00: Registrering. Møt opp i god tid. 
Kl. 10.00–11.00: Åpningsmøte. 
   Andakt: Thor Fremmegård
   Søndagsskole. 
   Tensamling for 13–16 år. 
   Andakt: Anette Fredly
Kl. 11.00–11.15 Kort matpause. 
   Ta med egen mat og drikke.
Kl. 11.15–13.00: Forhandlingsmøte 
   Aktiviteter for barn og unge (BU) 
Kl. 13.00–14.00:  Middag – gatekjøkken
Kl. 14.30–16.00:  Forhandlingsmøte med samtale om 
   arbeidet
   Aktiviteter for BU
Tema for samtalen: «Hvordan kan vi legge til rette for nå-
defellesskap som fungerer i vår hverdag?» Innledning ved 
Grete Y. Martinsen  
Kl. 16.30–17.30:  Seminarer – Aktiviteter for BU 
Kl. 18.00–19.00: Misjonsfest for hele familien
   Andakt: Grete Y. Martinsen
Kl. 19.00–20.00: Kveldsmat – bagett i gymsalen 
   Kveldsmat – hamburger i Mims kafé 
   for 13–18 år

SEMINAR LØRDAG KL. 1630–1730
1. Dette er vi egentlig med på. Et nært møte med misjon i  
 Asia. Olav Vestbøstad
2. Hvordan hjelpe hverandre når livet blir krevende? Grete  
 Yksnøy Martinsen
3. Kjønnsideologi – hva skjer? Øyvind Fonn 
4. Ungdomsseminar 13–16 år. Er jeg kristen nok? Anette  
 Fredly

AKTIVITETER FOR BARN OG UNGDOM 
0–3 år:  Lekerom i nærheten av møtesalen (foreldrene er  
  ansvarlige)
4–6 år: Forskjellige leker og hobbyaktiviteter på Rødde +  
  kino & popcorn på Rødde – kr 50,-
7–16 år:  Kl. 11.00–13.00: Uteaktiviteter på Rødde: 
  Fun Battle, Capture the flag og Stratego med mer 
  Kl. 14.00–16.15: Alternativ 1: 
  Rush Trampolinepark, Tiller. Minibuss tur/retur.   
  Totalt kr 200,- 
  Kl.14.30–16.15: Alternativ 2: 
  Baking på Rødde. Kr 25,-
  Kl. 16.30–17.30: 7–12 år: Kino og popcorn på   
  Rødde
  Kl. 16.30–17.30: 13–16 år: Ungdomsseminar i   
  Mims kafé med Anette Fredly

Årets regionkonferanse holdes på Rødde folkehøgskole i Melhus.           FOTO: MARKUS LEITVOLL

REGIONKONFERANSEN NLM MIDT-NORGE 2021

PRAKTISK INFORMASJON 
Servering 
Det serveres kun to måltider, middag kl 13 og kveldsmat kl 19. 
All mat og drikke som hver enkelt trenger til matpausen kl 11 og evt. andre tids-
punkt, må en ta med selv.
Middag og kveldsmat må bestilles innen fristen 27.9. 

Måltid                voksen/maks familie
Middag (kyllinggryte/sjokolademousse) – kun èn servering      kr 175 / kr 525
Kveldsmat – bagett/juice              kr 90 / kr 270
Kveldsmat – hamburger/brus 13–18 år            kr 50
Barn 4–12 år: Halv pris

Gatekjøkken
Gatekjøkkenet er åpent under middag. Der selges blant annet pølse m/brød, ham-
burger og pizza. 

Påmelding
Alle som kommer til konferansen må være påmeldt, slik at vi kan ivareta et godt 
smittevern.
All påmelding skjer til regionkontoret innen 27. september. Bruk helst påmeldings-
skjema på www.nlm.no/midt-norge under Arrangement. Hvis du ikke har tilgang til 
internett, kan du ringe regionkontoret på tlf 7383 5830.

Betaling
Betaling for måltider og BU-aktiviteter gjøres ved påmeldingen. 

Smittevern
Vi vil ivareta et godt smittevern under arrangementet, i samsvar med gjeldende 
retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.  
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– SYKDOMMEN SKAPTE ENGASJEMENT
Det begynte i mars 2019. 
Sigbjørn Frengen hadde kjent 
på kløe og ubehag noen dager 
og oppsøkte fastlegen. Derfra 
ble han henvist til St. Olavs 
hospital, og etter testing og 
prøving var konklusjonen klar. 
Han hadde en ondartet tumor 
i leveren, og fikk beskjed om at 
det ikke var noe de kunne gjøre.
TEKST HANS EDVARD THYVE
– Da beskjeden kom, raste verden sammen, 
forteller Sigbjørn. Men han brukte også rela-
tivt kort tid på å få rasjonalisert sykdommen 
og normalisert livet så godt som mulig etter 
en slik beskjed. Noen uker etter diagnosen 
opprettet han en blogg der han fortalte om 
sykdommen og kom med jevnlige oppdate-
ringer.

ÅPEN OM SYKDOMMEN. – Jeg valgte tidlig å være 
åpen om sykdommen, forteller Sigbjørn. Han 
mente det ville forenkle ting, og han ville slip-
pe å måtte oppdatere alle til enhver tid. 

– Da kunne vi heller snakke om noe annet 
enn sykdom når vi møttes, og heller ha fokus 
på mer positive ting, sier Sigbjørn.  

Nå, to og et halvt år senere, har Sigbjørn 
kommet seg godt etter sykdommen. 

– Jeg fikk dødsdommen to ganger, og det 
var tøft, forteller Sigbjørn, som var redd for 
å skulle bli en belastning for kona Kristine og 
resten av familien. 

– Men samtidig har jeg alltid hatt et sterkt 
håp om å bli frisk, og det trigges mye over-
levelsesinstinkt ved å ha ei god kone, smiler 
Frengen fra sofakroken. 

LIV ETTER DØDEN. Han forteller at sykdommen 
har gitt ham et sterkere fokus på det med tro 
og håpet om et liv etter døden. 

– Sykdommen min skapte et overrasken-
de stort engasjement. Det var bønneringer 
lokalt, i nær sagt alle bygder rundt Trond-
heimsfjorden og i Tønsberg, og jeg har så 
mange å være takknemlig for. Jeg får nok al-
dri takket nok, sier Frengen om all forbønnen 
han har fått. 

FORMIDLE HÅP. Sigbjørns tilnærming til utfor-
dringer i livet er alltid å stille seg selv spørs-
målet: Hva er verdien? Hva er det positive 

som kan komme ut av dette? De spørsmålene 
har han allerede begynt å få svaret på. Etter å 
ha fortalt sin historie i Norge Rundt og Mel-
lom himmel og jord på NRK, opplever han nå 
at andre i samme situasjon tar kontakt. De 
trenger noen å snakke med som forstår hva 
de gjennomgår og noen de kan spørre om 
hjelp og råd. Sigbjørn håper hans erfaringer 
og åpenhet kan hjelpe andre som rammes av 
sykdom, og avslutter: – Kanskje det er menin-
gen at jeg skal få være med og formidle håp.

Sigbjørn Frengen er turleder på nær hundre moskussafarier årlig, og er lidenskapelig opptatt av alt som 
finnes i skog og mark.                                                                                                                               FOTO: PRIVAT

FAKTA
Navn: Sigbjørn 
Frengen
Alder: 30
Sivilstatus: Gift med 
Kristine Flinstad 
Frengen
Yrke: Jobber med 
naturturisme

Fra fastelegen gikk turen for Sigbjørn Frengen til St.  
Olavs hospital i Trondheim.

FOTO: PRIVAT
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– VI DRIVER TILNÆRMET 
SOM NORMALT
Koronaepidemien preget i stor grad drif-
ten av regionens skoler og barnehager i 
fjor. I år er situasjonen en helt annen.

Spiren barnehage har 28 barn og én 
ledig plass i storbarnsavdelinga. Beman-
ningssituasjonen er OK, opplyser avde-
lingsleder Oda Mjøsund Sletner.

Heggli barnehage har 11 barn i frilufts-
avdelinga, 13 i småbarnsavdelinga og 15 i 
avdelinga for de eldste, og dermed er det 
fullt hus.

– Vi har den bemanninga vi trenger, 
men vi sliter med å få tak i vikarer når det 
oppstår behov for det, forteller nytilsatt 
daglig leder Tone Murvold.

Lilleval barnehage  melder om 14 
barn, men har totalt plass til 25. Beman-
ningssituasjonen er OK. 

Liavoll barnehage ble lagt ned 1. 
august i år.

Val vgs.  har 144 elever ved skolestart, 
og lærerkrefter og andre ansatte er på 
plass.

– Vi er godkjent for 160 elever, så vi 
kunne gjerne ha hatt noen elever til. Det 
er fullt på akvakultur, men vi har ledige 
plasser på landbruk og hest, sier rektor 
Kjartan Aasebø.

KVT har fulle klasserom, noe som betyr 
560 elever. 

– Vi har de ansatte vi trenger, og i 
år har vi 10–12 nyansatte lærere. Det 
var god søknad til stillingene. Vi driver 
tilnærmet som normalt nå med tanke på 
koronaepidemien, opplyser rektor Eimund 
Fossum.

Val barne- og ungdomsskole  har i år 
24 elever fra 1. til 5. klasse, men har plass 
for flere. 

– Det som er gledelig er at vi har åtte 
elever i førsteklassen. Lærersituasjonen 
er OK, og vi samarbeider også med Val 
vgs. om lærere, sier leder Grethe Stople 
Mjølhus.

Rødde folkehøgskole  hadde 72 elever 
ved skolestart.

– Vi skulle ønsket oss noen flere elev-
er. Musikkteknologilinja vår går godt. De 
to skilinjene og multisportlinja går også 
bra, sier rektor Kåre Rein og opplyser at 
skolen har de lærerkreftene som trengs.

KJELL INGE BLIX FURUSETH

OPPSTART MED OPPBROT
Bjørnholmen har i mange år vore ramma for eit stemne i Midt-Norge                                              FOTO: PRIVAT

TEKST JAN OVE KRUTVIK

Namnet skjemmer ingen, sei-
er dei. Likevel kan ein lure 
på om ein kan kalle eit møte 
Bjørnholmstemnet, utan å 
vere på Bjørnholmen? Ram-
mene og atmosfæren blir jo 
ikkje det same når ein ikkje 
har køyrt båt til møtet, ein 
er ikkje på ein holme, ein er 
ikkje i ei brygge, lukta av sjø 
og lyden av bølgjeskvulp er 
fråverande. Ikkje blir det det 
same utan eit bad heller. Slikt 
sett kan ein seie at ein må 
vere på Bjørnholmen for å ha 
Bjørnholmstemnet. Likevel 
starta vi møtesesongen med 
å ha Bjørnholmstemnet på 
Skarsgrenda bedehus. Koro-
nareglane kan framleis gjere 
ting litt meir tungvint.

TIL JAPAN. Det kan heilt sik-
kert Solveig, Øyvind og vesle 

Iver Barlaup skrive under på. 
Dei skal være utsendingar for 
Misjonssambandet og DELK 
(Det evangelisk-lutherske 
kyrkjesamfunn) i Japan. Då 
vi var samla til Bjørnholm-
stemnet skulle dei eigentleg 
ha gjort seg klare for å starte 
på reisa. Men etter OL stengte 
Japan, så visum vart umogleg 

å oppdrive. Dermed kunne vi 
bruke møtet til å markere at 
aurgjeldingen Øyvind, saman 
med familien sin drar til Ja-
pan for å drive ungdomsar-
beid. Det å bli mint om at vi 
står i ein større misjonssa-
manheng vart ein veldig fin 
oppstart.

Familien Barlaup, Øyvind, Solveig og Iver skal til Japan som utsendin-
gar for Misjonssambandet og DELK.                                  FOTO: PRIVAT

MISJONÆRER SOM KOM TIL NORGE I VÅR OG SOMMER
«Hanna» og «Sira». Bor i Stjørdal
Ingebjørg Martinussen. Bor i Bergen
Julie Melø. Bor i Oslo
Vi vil stå sammen med dere i bønn her i Norge også!

Region Midt-Norge 12_2021.indd   45Region Midt-Norge 12_2021.indd   45 09.09.2021   08:4009.09.2021   08:40



46 U T S Y N  1 2  2 0 2 1

REGION MIDT-NORGE

NYTT OM NAVN
Tone Murvold 
overtok som daglig 
leder i Heggli bar-
nehage i Åfjord 1. 
august i år.

Tone, 47 år, er fra 
Åfjord og har arbei-
det som pedagog 
/ pedagogisk leder 
i Heggli barnehage de siste årene. Hun 
kjenner barnehagen godt og vil drive 
Heggli videre som en barnehage med 
tydelig kristen verdiforankring.

For den nye lederen er det viktig å 
kunne drive en god pedagogisk virk-
somhet der barna får oppleve trygghet 
og omsorg, og få gode hverdager med 
allsidige muligheter til lek og læring. Vi 
har en enestående mulighet til å få være 
med i startfasen av livet for mange barn 
i Åfjord, og vil gjerne være medvandrere 
til både små og store også videre gjen-
nom arbeidet i Heggli barnehage.

LISE TARALDSEN

Jørgen Indrebø 
Greve er fra 16.au-
gust tilbake i staben 
på regionkontoret.

Han har et 50 pro-
sent  vikariat fram 
til 31. desember. 
Jørgen går inn som 
ungleder i saksom-

rådene leir, forberedelse av barne- og 
ungdomsaktivitetene på regionkonfe-
ransen og  informasjon på nettsidene og 
sosiale medier.

Jørgen ønsker å styrke arbeidet der 
barn og unge får høre om Jesus, spesi-
elt etter en tid preget av nedstenging og 
avlysninger.

Ungleder Irene Maria van Andel 
er per dato 70 prosent sykemeldt, men 
håper å være tilbake i full jobb i løpet av 
høsten.  

Åshild Ryen Vespestad. Barne- og 
ungdomsarbeider Åshild Ryen Vespe-
stad og Martin Vespestad giftet seg 31. 
juli i Narbuvoll kirke i Os kommune. Vi 
gratulerer og ønsker dem Guds velsig-
nelse over livet som ektefolk!

Badeleirene PLASK og SPLASH 
er vel gjennomført, og vi legger 
bak oss to minnerike helger!
TEKST  RUTH-ELISE BERGANE 

Det er noe helt spesielt med leirlivet. Det 
bygges relasjoner gjennom måltider, samlin-
ger og aktiviteter. Noen sover borte for første 
gang og synes det er litt spennende, andre har 
vært med på utallige leirer og er godt leirvan-
te. Vi får også muligheten til å bygge en rela-
sjon til Gud på leirene, og det ser vi stort på!
 
BØNN. På bibelsamlingene på PLASK var te-
maet «bønn», og Knut Ole Østertun fortalte at 
Gud hører ALLTID når vi ber, og at han svarer 
ALLTID når vi ber. Gud kan si «ja», «nei» eller 
«vent». På SPLASH var temaet «Den største 
skatten», og Åshild Sørhus fortalte om to kon-

ger som fikk oppleve dette. Vi fikk  også lære 
dette bibelverset utenat: «For av nåde er dere 
frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, 
det er Guds gave.».

VANNKRIG. På Laberget leirsted er det tilrette-
lagt for gøyale aktiviteter. Vi fikk utfordre oss 
på ulike konkurranser, hoppe i hoppeslottet, 
kjøre tube og padle kajakk. Selv om det ikke 
var den høyeste temperaturen i lufta, var det 
ikke et alternativ å droppe den tradisjonelle 
vannkrigen mellom lederne og deltakerne, og 
årets seier gikk rett og slett til deltakerne. Vi 
får komme sterkere tilbake neste år!

Takk til alle dere som sender barna deres 
på leir! Takk til alle frivillige ledere som set-
ter av ei helg for å gjøre leir mulig! Og takk til 
alle dere som er med i forbønn for barne- og 
ungdomsarbeidet!

ENDELIG PÅ LEIR IGJEN
Aktivitetene er mange på leir. Her gjelder det å slå spikeren ned  raskets mulig.                             FOTO: PRIVAT

Fart og spenning til vanns hører med på en badeleir.                                                                           FOTO: PRIVAT
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ARRANGEMENTSKALENDER 2021/22    
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

47

DEN STORE KONFIRMANTHELGA
Også dette året ble konfimasjonsdage-
ne utsatt til høsten. Lørdag 28. august 
kunne Ruth Nathalie Kimo Berre 
endelig feire med familie og venner på 
Utøy bedehus. Dagen etter var det Siri 
Kjebekk og Hubert Richard Rwechun-
gura sin tur på Stjørdal bedehus. 

Konfirmantlærerne Knut Ole 
Østertun og Rolf Lavik var med begge 
dagene. Det var første gangen de traff 
konfirmantene fysisk, koronarestrik-
sjonene gjorde at all undervisning 
foregikk på nett. Men det gikk forbau-
sende bra. Neste konfirmantkull får 
en blanding av fysiske samlinger og 
undervisning på nett.

Hvis flere vil henge seg med på 
årets konfirmantundervisning, så ta 
kontakt med regionkontoret. Les mer 
om tilbudet på nlm.no/midt-norge 
under Leir

ROLF  LAVIK

Forbønn for Siri Kjebekk og Hubert 
Richard Rwechungura i Stjørdal.           

FOTO: JULIE JENSEN

SEPTEMBER   
24.–26.9. Damehelg    Hallarheim
17.–19.9.  Vi over 60    Laberget

OKTOBER   
9.10.  Regionkonferanse   Rødde folkehøgskole
29.–31.10. Aktivitetsleir  5.–7. kl.  Val vgs.

NOVEMBER   
5.–7.11.  Mannshelg    Laberget
26.–28.11. Aktivitetsleir  2.–4. kl.  Søvassli
26.–28.11. Juleverksted  5.–7. kl.  Laberget

DESEMBER   
3.-5.12.  Juleverksted  2.–4. kl.  Laberget
30.12–1.1.21 ReGaze Nyttår  8. kl.–3. vgs. Laberget

JANUAR   
8.–9.1.  Bibel- og inspirasjonssamling  Søvassli

FEBRUAR   
4.–6.2.  WinterCamp  5.–7. kl.  Søvassli

 MARS   
4.–6.3.  Familieweekend    Søvassli
   
Alle arrangement gjøres i samsvar med gjeldende smittevernregler. Vi tar forbehold 
om mulige endringer eller avlysninger på grunn av koronapandemien. Følg med på 
www.nlm.no/leirmidt-norge.     

Dato Sted Andakt Info på nettside og Facebook (FB)
6.11. Sistranda bedehus, Frøya Åshild Sørhus www.nlm.no/midt-norge
12.11. Kyrksæterøra misjonshus, Hemne Knut Ole Østertun www.nlm.no/midt-norge
12.-13.11. Å misjonshus, Åfjord Øyvind Rott www.misjonisentrum.no – FB: Misjon i Sentrum
19.-20.11. Misjonssenteret i Namsos www.namsos-misjonsforsamling.no – FB: Namsos Misjonsforsamling
19.-20.11. Orkdal menighetshus, Fannrem Knut Ole Østertun FB: NLM julemesse Orkdal
20.11. Aure misjonshus FB: Aure misjonshus
20.11. Betania, Trondheim www.betania-trondheim.no – FB: Betania Trondheim NLM
20.11. Hitra misjons- og nærmiljøsenter Steinar Dimmen www.hitramisjonshus.net – FB: Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter
20.11. Melhus bedehus Frøydis Vestbøstad www.kirken.no/melhusbedehus – FB: Julemessa på Melhus Bedehus
20.11. Stjørdal bedehus www.nlmstjordal.no – FB: Julemesse NLM Stjørdal
? Val videregående skole www.val.vgs.no – FB: Val vgs

Velkommen til 
årets julemesser 
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