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OPPMUNTRING
1.–3. oktober var 
Betania Misjons-
forsamling på 
forsamlings-
weekend. Tilfeldigvis 
ble korona-restriksjonene 
avsluttet en uke før leiren, noe som 
førte til at alle deltakere fikk nyte 
helgen med lave skuldre.

Over 60 personer var med på 
leiren, og aldersspennet strakte 
seg fra 80 år til den yngste delta-
keren som bare var noen få uker 
gammel.

Pastoren stod for forkynnelsen. 
Hele helgen hadde dyktige frivillige 
fra Betania Ung opplegg for barna.

Det var inspirerende og opp-
muntrende å være sammen en 
hel helg. Det var det i hvert fall for 
undertegnede.

EIVIND HUGDAL SAKSEIDE
PASTOR I  BETANIA MISJONSFORSAMLING

GAMING – NYTT UNGDOMSTILBUD
 – Vi ønsker å nå nye ungdommer og legge til rette for vennskap 
mellom kristne ulike steder i Norge, kanskje også i andre land. 
Derfor satser vi på gaming, sier Martin Vespestad.

L E S  M E R  S I D E  4 6
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Jeg husker godt første gang 
jeg ble bedt om å være leder for 
barneklubben som tilhørte me-
nigheten min. Som tenåringsjente 
var barna på klubben bare noen år 
yngre enn meg. Jeg syntes at de 
som spurte meg, viste altfor stor 
tro på meg. Fram til da hadde jeg 
kun passet på de minste barna på 
søndagsskolen –  å lede klubben 
var noe helt annet. Men det var 
stas å bli spurt!

Tok meg på alvor. Jeg må 
innrømme at jeg ikke var en 
umiddelbar suksess som leder. 
Det var ikke så lett å få kontroll 
på den lille gjengen som sprang 
rundt omkring. Men ekteparet som 
hadde ukentlig ledertrening med 
meg, gjorde en formidabel jobb. 
De tok meg på alvor, slik at jeg fikk 
vokse i rollen. Denne muligheten 
ville jeg ikke ha fått hvis jeg aldri 
hadde blitt spurt.

Må involveres. I regionen vår 
har vi lite arbeid blant tenåringer. 
Det er ingen mangel på engasjerte 
tenåringer, men de må oppdages! 
Så må de involveres i oppgaver 
og følges opp av trygge voksne – 
på deres egne premisser. I en tid 
der det er vanskelig å rekruttere 
til eget arbeid, er det fristende å 
prøve å få unge personer til å ta 
over oppgavene fra de eldre. Kan-
skje vi heller skal spørre: «Hvilke 
oppgaver kan hjelpe han/henne 
å utvikle sine gudgitte gaver og 
talenter i fellesskapet vårt?» Diver-
siteten i ungdomskulturen skal få 
plass i arbeidet vårt.

Jeremia. Men som ung gutt eller 
jente er det ikke så lett å tro på 
seg selv. Bibelen forteller om den 
unge Jeremia som trengte en 

peptalk fra Gud: «Da kom Herrens 
ord til meg, og det lød slik: «Før 
jeg formet deg i mors liv, kjente 
jeg deg. Før du ble født, helliget 
jeg deg. Jeg satte deg til profet 
for folkeslagene.» Da sa jeg: «Å, 
Herre Gud! Se, jeg kan ikke tale, 
for jeg er en ungdom.» Men Herren 
sa til meg: «Si ikke: Jeg er bare 
en ungdom, for du skal gå til alle 

dem jeg sender deg til, og alt det 
jeg befaler deg, skal du tale. Frykt 
bare ikke for dem, for jeg er med 
deg. Jeg skal utfri deg,» sier Her-
ren.» (Jer 1, 4–8).

Gud har tro på dem. Den Gud 
som snakket til Jeremia, har like 
store løfter for dagens barn og 
unge. Når de ganske ofte føler seg 
som «bare en ungdom», vil Gud at 
de skal vite at han selv har tro på 
dem. Dette budskapet trenger de 
å høre fra oss i ord og gjerning. 
Ved å oppdage, spørre og følge 
opp våre unge mennesker. De må 
tas på alvor og gis rom for å prøve 
og feile. En stor takk til dere som 
allerede gjør en kjempeinnsats 
for å nå tenåringene våre! Og en 
utfordring til oss alle om å se de 
som ennå ikke har blitt sett. Se 
dem med Guds øyne.

Bare en ungdom? 

IRENE MARIA VAN ANDEL
ungleder i NLM Midt-Norge

INNSPILL
6649 725 

6 850 597 6786 958 
6 558 487 6 546 125

Regnskap 2021 Budsjett 2021 2020 2019 2018

Gaver NLM Midt-Norge pr 31. oktober   

FAST GIVERTJENESTE
STØRSTE GAVETYPE
Ved utgangen av oktober var det 
gitt 6,65 millioner. Dette er 137 
000 lavere enn i 2020 og 200 000 
under årets budsjett. Vi er spent 
på innspurten av året!  
TEKST  IRENE SANDBERG SÆTHER

Fast givertjeneste via bank har blitt den stør-
ste gavetypen med 3,8 millioner, og det er opp-
muntrende at den har hatt en fin vekst også i år. 
Gaver fra misjonsfellesskapene er 1,7 millioner, 
noe som er en nedgang på 200 000 fra i fjor. 

JULEMESSER. Vi gleder oss til å høre rapporter fra 
de elleve julemessene i regionen. De er en vik-
tig del av arbeidet vårt. I tillegg til å gi verdifulle 
økonomiske bidrag, er de en arena for å dele Je-
sus med mennesker i nærmiljøet. 

På tampen av året oppfordres alle kasserere 
til å overføre årets kollekter før 31.12. slik at de 
blir registrert på rett år.

SKATTEFRADRAG. Et lurt tips: Har du ikke nådd 
årets maksbeløp på kr 50 000 for gaver som gir 
skattefradrag? Da kan du ved å gi en ekstra gave 
til NLM, få både glede i hjertet og mindre skatt.

Hjertelig takk for innsatsen din i 2021, i form 
av forbønn, gaver, praktisk arbeid, deltagelse på 
arrangement og andre måter! 

Det er godt at vi skal få møte neste år med en 
trygg visshet om at Jesus er like levende i 2022 
som i 2021, og han har fortsatt nok nåde, glede 
og fred å gi til dem som vil ta imot.

REGIONKONFERANSEN 2022 
Regionkonferansen 2022 blir på Rødde 
folkehøgskole 10.–12. juni. 

«Den Gud som 
snakket til Jeremia, 
har like store løfter 
for dagens barn og 

unge. Når de ganske 
ofte føler seg som 

«bare en ungdom», 
vil Gud at de skal 

vite at han selv har 
tro på dem.»
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– SOSIALE OG KREATIVE MØTEPLASSER
For 16 år siden åpnet 
Misjonssambandets første 
gjenbruksbutikk i Norge, og i 
dag er det fire butikker bare i 
Region Midt-Norge, i Verdal, 
Stjørdal, Trondheim og Orkland. 
TEKST  HANS EDVARD THYVE

– Vi ønsker at butikkene våre skal være unike, 
sosiale og kreative møteplasser, sier Kjersti 
Stavran, administrasjonskonsulent,  og an-
svarlig for Misjonssambandets gjenbruksbu-
tikker i regionen. 

MILJØ. – I tillegg til det sosiale og diakonale, er 
miljøperspektivet viktig. Gjenbruk er et viktig 
bidrag for å kunne nå FNs bærekraftsmål, sier 
hun, og tenker både på at varer blir gjenbrukt 
lokalt, og ikke minst på at overskuddet fra 
butikkene går til ulike prosjekter innen skole, 
helse og vann rundt om i verden. 

– Jeg tror vi treffer på alle punkter, sier 
Stavran om FNs 17 bærekraftsmål. Det gjen-
speiles også i butikkenes nye motto: Skaper 
bærekraft.

FLYTTET. Gjenbruksbutikken i Orkland har hatt 
et spennende år. – De har flyttet butikken fra 
Kårmo til Orkanger, og selv om butikkarealet 
har blitt mindre, har omsetningen økt mye, 
sier Stavran, som forteller at de med en sen-
tral plassering på Orkanger også når nye kun-
degrupper. Stavran forteller at kundegruppen 
til butikkene generelt er i endring. 

– Gjenbruksbutikkenes kunder kommer i 
dag fra alle samfunnslag. Det er kunder som 
gjerne ser etter noe helt spesielt, som vil ha 
noe annet enn standardvarene. Særlig opple-
ver vi tilvekst av unge kunder som er opptatt 
av både bærekraft og redesign, sier Stavran. 

FRIVILLIGE. – Butikkene har god varetilgang. 
De får tilbud om alt fra store dødsbo til små 
poser med nips, og det kreves mye arbeid på 

bakrommet til sortering og håndtering før va-
rene kommer ut i butikkene. Vi har rundt 140 
frivillige tilknyttet butikkene våre i Midt-Nor-
ge, men trenger flere, sier Stavran, som for-
teller at oppgavene til de frivillige er varierte. 

SAMTALE. – Vi trenger ikke bare folk til å bære 
tunge møbler, men også mennesker som kan 
sitte og snakke med kunder og frivillige i mø-
teplassen, folk som kan style butikkene, sørge 
for at klær og nips blir plassert i butikkene på 
en god måte, og folk til å stå i kassen for å nev-
ne noe, sier hun.

Kjell Kolbrek, leder av Gjenbruksbutikken 
på Stjørdal, forteller også om behov for flere 
frivillige til butikkdriften, selv om de samar-
beider med både NAV, Kriminalomsorgen og 
skoler i Stjørdal.  

– Det er så mye fint som kommer, forteller 
Kolbrek, som i år kan invitere til hele 800 kvm 
med julevarer i butikken.

Klær er en stor del av vareutvalget i gjenbruksbutikken på Orkanger.  BEGGE FOTO: KJERSTI HINDRUM STAVRAN

Keramikk og bøker er blant varene som selges i 
gjenbruksbutikken på Orkanger.

GOD JUL
Regionstyret, barne- og ungdomsrådet 

og de ansatte i Region Midt-Norge 
ønsker alle lesere en meningsfull 

adventstid og en fredfull julehøytid.
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– SPENNENDE OG MANGFOLDIG ARBEID
– Vi har mye å glede oss 
over her i Midt-Norge, sier 
Jan Petter Opedal, nyvalgt 
regionstyreleder. Det har vokst 
fram noen forsamlinger der 
unge går inn og tar ansvar. 
Spennende ting er i ferd med å 
skje.
TEKST ATLE ØLSTØRN

Han gleder seg også over gjenbruksbutikke-
ne. Der bidrar frivillige voksne med mye inn-
sats. Butikkene gir verdifulle inntekter og er 
gode møteplasser.

MISJONSFELLESSKAP. For Jan Petter har det 
vært viktig å være en del av en misjonsfore-
ning. Der har han både fått et godt  fellesskap 
og vært en aktiv del av ytremisjonsarbeidet.  
– Dette er en fin kombinasjon. De siste årene 
har dette resultert i dannelse av større for-
samlinger.

BERIKENDE. Midt-Norge er en geografisk lang-
strakt region. Teologisk er det også en viss 
spennvidde. Det er viktig for Jan Petter å få 
alle til å stå sammen i tjenesten, uansett hvor 
vi bor og hvor vi står teologisk. Han ønsker at 
misjonsarbeidet skal oppleves berikende for 
alle som engasjerer seg.

 – Målet er ikke å slite seg ut, men at vi 
får være med i et arbeid der man opplever 
fellesskap med andre og Herrens velsignelse, 
understreker han.

ALLTID RELEVANT. – Samfunnsutviklingen går 
raskere og raskere, og gårsdagens arbeidsfor-
mer er ikke alltid overlevelsesdyktige. Men 
evangeliet om Jesus; om omvendelse, tilgivel-
se og et liv i etterfølgelse, er alltid like rele-
vant, sier Jan Petter videre. 

På generalforsamlingen kommende som-
mer, blir det lagt fram en ny strategi fram 

til 2030, med sju ulike målsettinger. Opedal 
ønsker at vi i Midt-Norge i 2022 skal ha en 
prosess, både i regionstyret og i det enkelte 
arbeidslag, der vi klargjør hva strategien skal 
bety for oss og hvordan vi kan re-fokusere ar-
beidet i en ny tid.

MISJONSOPPDRAGET.  – Både våre bønner, våre 
utsendinger og vår givertjeneste er viktige 
bidrag i oppdraget Jesus gav oss. Og så pe-
ker Jesus på den enkeltes ansvar til å være en 

«misjonær» eller medvandrer for andre i vår 
hverdag. Det er også en del av misjonsopp-
draget – å oppsøke og benytte anledninger til 
å spre budskapet i våre nære relasjoner, av-
slutter Jan Petter Opedal.

FAKTA
Jan Petter Opedal er nyvalgt leder 
for regionstyret i Midt-Norge. Han 
bor på Melhus og har vært engasjert i 
misjonsarbeidet siden han var tenår-
ing.

– Målet er ikke å slite seg ut, men at vi får være 
med i et arbeid der man opplever fellesskap med 
andre og Herrens velsignelse, understreker nyvalgt 
regionstyreleder, Jan Petter Opedal.

FOTO: PRIVAT
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I hele november er jeg i Arequipa i 
Peru for å undervise i sjelesorg på 
det teologiske seminaret (SETELA). 
Inspirerende og flott å få være med 
og utruste elleve unge mennesker til 
tjeneste.

I skrivende stund, 3. november, er 
jeg misjonens representant i samtale-
ne mellom Misjonssambandet og kir-
keledere i Peru og Bolivia om SETELAs 
framtid.  Misjonen ønsker å høre hva 

kirkene egentlig trenger av teologisk 
og pastoral kompetanse og hvordan 
pastor- og lederutdanningen skal være. 

Vi er midt oppe en utfordrende 
prosess. Den startet med møter på 
Teams i august og vil nok fortsette 
både på Teams og med fysiske møter 
utover 2022.   

Takk for forbønn for våre brødre og 
søstre i Peru og Bolivia!

ATLE ØLSTØRN

REISEBREV FRA MIDTØSTEN
Misjonærlivet er i endring 
og Misjonssambandet har 
i dag flere utsendinger i 
sensitive områder. Vi har 
fått et reisebrev fra en som 
reiste ut tidligere i år.

Kjære leser
På grunn av koronarestriksjoner har 
vi ikke kommet inn i landet vi skal 
være i før ganske nylig. 

UNDERVISER BARN. Vi har reist hit for å 
starte et reisebyrå. Vi fikk arbeidstil-
latelse for et par uker siden og har i 
det siste jobbet med noe av det prak-
tiske som må til for å få et firma opp 
og gå. Denne uken har vi blant annet 
vært i banken for å opprette bankkon-
to for firmaet vårt. Jeg er medeier av 
firmaet, men kommer i hovedsak til å 
undervise barna til de andre ansatte.

LITE OMRÅDE. Det er ikke forbudt å 
være kristen her, men vi kan ikke ut-
øve religionen vår slik at det synes, og 
det er bare innenfor et lite område i 
byen at kirker får lov til å være. Vi øn-
sker å begynne å gå i en anglikansk 
kirke som samles til gudstjeneste hver 
fredag.

Landet har en ganske høy leve-
standard, utdanningsnivået er bra og 
til forskjell fra mange andre arabiske 
land står kvinnenes rettigheter gan-

ske sterkt her. Det er blant annet man-
ge kvinner i offentlige stillinger. Som 
utlendinger finner vi også det meste 
av hva vi trenger i butikkene her.

TILDEKKET. Klimamessig trives vi godt! 
Solen skinner omtrent hver eneste 
dag med temperaturer over tretti gra-
der. Vi bor like ved en strand, men det 
er ikke så vanlig å bade her. Det finnes 
strenge regler for hvordan både kvin-
ner og menn skal gå kledd. Vi menn 
går i kjortler mens kvinnene må dekke 
til det meste av kroppen unntatt øyne-
ne. Selv om det er spesifikke regler 
for hva man kan gjøre her, har veldig 
mange av de lokale vi har møtt vært 
veldig hyggelige og imøtekommende. 
Vi har blant annet blitt invitert på kaf-
fe av fremmede menn vi har møtt når 
vi har vært ute og gått. 

VÆRE VITNER. Nøkkelen til hvordan vi 
kan formidle troen på Jesus ligger nok 
også mye her, ved at vi blir kjent med 
folk rundt oss og dermed kan være 
vitner om hvem vi tror på. 

HILSEN PROSJEKTMEDARBEDER

Hans Edvard Thyve har skrevet artik-
kelen på vegne av utsendingen.

Vi bor like ved en strand, men det er ikke så 
vanlig å bade her. Det finnes strenge regler 
for hvordan både kvinner og menn skal gå 
kledt.

FOTO: RACHEL COOK/UNSPLASH.COM

INTERESSANTE DAGER I PERUFOTO: PRIVAT
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– Vi må hele tiden finne nye, 
gode måter å nå ungdommer 
på, lyder det fra Martin 
Vespestad. Han snakker om den 
nye satsingen innen gaming 
som BUR Midt-Norge står bak. 
TEKST  JØRGEN GREVE

– Stadig flere ungdommer spiller dataspill og i 
dag er e-sport, altså konkurranser innen ulike 
dataspill, den raskest voksende sporten i ver-
den. Dette er en arena hvor vi ikke har vært 
særlig til stede tidligere. Vi ønsker å være der 
ungdommer er, og skape gode, kristne arena-
er også der, sier han. 

DIGITAL VERDEN. Prosjektet er ledet av Martin, 
som sammen med sin bror, har opprettet en 
discord-kanal som de har kalt Freezone. Her 
kan ungdommer logge inn og møtes i en digi-
tal verden. Det er opprettet fellesrom og rom 
for ulike spill, hvor man kan spille og snakke 
sammen. 

Martin forklarer at målet er å opprette et 
lavterskeltilbud som kan være en katalysator 
for noe mer. 

– På den ene siden ønsker vi å legge til 
rette for vennskap mellom kristne som bor på 
samme sted eller ulike steder i Norge, kanskje 
også i andre land. Ikke alle kristne har andre 
kristne venner der de bor. For meg var det 
viktig med leir, for da ble jeg kjent med an-
dre som trodde på det samme som meg. Og på 

samme måte håper vi dette kan være en god 
måte å bli kjent med andre på, sier Martin og 
fortsetter: 

– Og på den andre siden ønsker vi å ska-
pe en arena der det er mulig å ta med også 
ikke-kristne venner. Kanskje er dette et sted 
hvor folk kan høre om Jesus for første gang. 
Eller en arena hvor man hører om leir og blir 
invitert med for første gang.

I ALLE REGIONER. I dag er det åtte ledere og tolv 
deltagere på kanalen. Det er også opprettet en 
Minecraft-konto hvor man kan logge inn gra-
tis for å spille på serveren. Prosjektet er helt i 

startfasen, men det hindrer likevel ikke Mar-
tin fra å tenke stort. 

– Drømmen er å ha med deltakere fra alle 
regionene i Misjonssambandet. En gruppe 
hvor vi kan mobilisere til leirer/LAN-party 
lokalt, men kanskje også nasjonalt. Jeg ønsker 
også at vi kan holde andakter gjennom et spill 
som heter Minecraft. Det er et stort potensia-
le i gruppen, avslutter han.

Besøk «https://discord.gg/YXYDCZVY-
bX» eller scan QR-koden for å bli med. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker å være 
med som leder også.

GAMING – NYSATSING I UNGDOMSARBEIDET

FOTO: ALEX HANEY/UNSPLASH.COM

NY GRUNNSKOLEBYGNING PÅ VAL
Nå har vi endelig tatt i bruk den nye 
skolebygningen til grunnskolen. 
Elevene flyttet inn etter høstferien. 
Elever og lærere har alt funnet seg 
godt til rette.

Det er tre klasserom, med 
tilhørende grupperom, garderobe 
og fellesareal. Det er spesialrom, 
kontorer og ikke minst et stort og 
godt fellesrom med amfi, bord til 
skolelunsjen og flott utsikt ut over 
Val. Deler av bygningen har to eta-
sjer. Der er det et areal som ikke 
er innredet, men som vi innreder til 
klasserom når behovet er der. 

Vi har nå 24 elever fordelt på 
to klasser. Det er tolv på første og 
andre trinn og tolv på tredje til fem-
te. Skolen er godkjent for totalt 75 
elever fra første til tiende klasse. 

Det ser nå ut til at vi kommer 
til å få bygningen ferdig for cirka 
31,5 millioner kroner. Det er godt 
innenfor budsjettet, og et resultat 
som vi er fornøyde med.  

Lørdag 30. oktober var det 
innvielse. Elever, ansatte, foreldre 
og besteforeldre var med. Elev-
ene klipte snor og hadde ulike 
innslag. Det var skriftlesning og 

bønn for skolen. Det var hilsener, 
blant annet fra Misjonssamban-
det Midt-Norge, skoleseksjonen i 
Misjonssambandet og ordføreren i 
Nærøysund kommune. 

Vi er takknemlige for at det 
har lagt seg så godt til rette for 

skolen. Nå er vi kommet «hjem» 
med grunnskolen. Vi håper at den 
kan få spille en viktig rolle og bli til 
velsignelse for elevene, familiene 
og lokalmiljøet vårt. 

KJARTAN URANGSÆTER ÅSEBØ, REKTOR

FOTO: JOAKIM DØRUM, GREEN ADVISERS
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ARRANGEMENTSKALENDER 2021/22    
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

47

TAKK TIL ÅSHILD
Åshild Ryen 
Vespestad 
slutter 31. de-
sember i sin 20 
prosent stilling 
som barne- og 
ungdomsarbei-
der i regionen. 
Vi takker henne for den verdifulle 
innsatsen hun har gjort, og ønsker 
henne lykke til videre med utdan-
ningen og i arbeidslivet.

JOSEF BIRGERSSON
Josef Birgersson er ansatt som 
35 prosent forkynner i tiden 
1.1.–31.12.22. Josef er fra Sveri-
ge, men bor på Val sammen med 
kona Miriam og deres tre barn. 
Josef jobber som lærer på Val vi-
deregående skole og har tidligere 
vært lærer på Fjellheim bibelskole.  

LEDIGE STILLINGER
20 prosent barne- og 
ungdomsarbeider
Fra 1. januar er det ledig stil-
ling som 20 prosent barne- og 
ungdomsarbeider i regionen.
Jobben vil innebære både leir-
arbeid og besøk i barne- og ung-
domslag. 

Søknadsfristen er 1. desember.

Forsamlingsleder/pastor
Det har i flere år vært arbeidet 
med rekruttering til en stilling 
som forsamlingsleder i Stjørdal 
misjonsforsamling kombinert med 
en stilling som fellesskapsutvikler. 
Regionstyret har nå gått inn for 
å utlyse en 100 prosent stilling 
som forsamlingsleder i Stjørdal og 
Levanger misjonsforsamlinger.

Fullstendige utlysningstekster 
finnes på nlm.no.

NYVALGT VALGNEMND
På regionens årsmøte i oktober 
ble det valgt to nye medlemmer 
for to år i valgnemnda: Knut Ole 
Østertun, Melhus og Johan Jen-
sen, Oppdal. Varamedlemmer for 
ett år ble Malvin Torsvik, Levanger 
og Petter Stevik, Nærøysund. Fra 
før sitter Hjalmar Hugdal, Melhus, 
Jan Ove Krutvik, Aure og Signe 
Trefjord, Frosta i valgnemnda.

NOVEMBER   
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
30.12–1.1.22 ReGaze Nyttår  8. kl.–3. vgs. Laberget

JANUAR   
8.–9.1.  Bibel- og inspirasjonssamling  Søvassli

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

MARS    
4.–6.3.  Familieweekend    Søvassli 
11.–13.3.  Fellesskap22    Oslo 
18.–20.3. ReGaze Vår  8. kl.–3. vgs. Søvassli 
18.–20.3. Påskeleir  2.–4. kl.  Laberget 
25.–27.3.  Påskeleir  5.–7. kl.  Laberget 
Dato usikker Aktivitetsleir  5.–7. kl.  Val
 
APRIL    
1.–3.4.  Vinterleir  2.–4. kl.  Søvassli 
22.–24.4. Vi over 60    Laberget 
22.–24.4. Vårmøte     Namsos 

MAI    
6.–8.5.  Lammeleir  1.–6. kl.  Murumoen, Lierne
 
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.     

Regionstyret
Det nye regionstyret har konstituert seg 
med Jan Petter Opedal som leder og Bjørn 
Olav Sørhus som nestleder. 
Fra venstre: Knut Inge Blix Furuseth (3. 
vara), Frøydis Vestbøstad (2. vara), Åshild 
Hugdal, Målfrid Marita Lidal, Bjørn Olav 
Sørhus og Jan Petter Opedal. Svanhild Øp-
stad og Hans Edvard Thyve (1. vara) var ikke 
til stede ved fotograferingen. 

 FOTO: KNUT OLE ØSTERTUN 

Barne- og ungdomsrådet
Det nyvalgte barne- og ungdomsrådet 
(BUR) har konstituert seg med Martin Ve-
spestad som leder og Brita Vestbøstad som 
nestleder.
Fra venstre: Maria Vingen Hugdal, Henning 
Goa Hugdal, Martin Vespestad, Rakel Hum-
lebrekke Nebb (1. vara) og Regine Mork.
Ikke til stede på bildet: Brita Vestbøstad, 
Karoline Fonn (2. vara) og Johanne Fjell
 (3. vara)                                    FOTO: JØRGEN GREVE 
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