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Irene Maria van Andel, 
469 57 665 
Administrasjonsleder: 
Irene Sandberg Sæther, 
454 64 835
Ansvarlig redaktør: 
Atle Ølstørn

OPPMUNTRING
Endelig kom 
snøen til bygda 
igjen! Det er 
mykt i bakken, 
vindstille og 
himmelen er 
stjerneklar. Det er mandag, og 
barnelaget Blåveisen kor og hobby 
skal ha akekveld. I kveld er vi på 
Rønning gård på Innset. Barn, ung-
dom og voksne hiver seg rundt på 
ski, kjelke, akematter og snowbo-
ard. Latteren runger og smilene er 
mange. 

Etter en stund samles vi rundt 
leirbålet hvor vi synger og hører 
bibelhistorie. I kveld er det om gje-
terne på marken. Gjeterne som fikk 
møte kongen i stallen. Kongen som 
ikke skilte mellom rik og fattig. En 
konge for hele folket. Jesus. Det 
ble en flott kveld med rundt 20 stk. 
med stort og smått.

KNUT ERIK KIPLESUND

KORONA GIR NYE MØTEFORMER
Misjonsfellesskapene fant nye måter å samles på da Norge ble 
rammet av korona. Misjonsgruppa i Orkdal har møter via telefon. 
To av dem som deltar er Julianne og Jostein Krutvik.

L E S  M E R  S I D E  1 2

FOTO: ATLE ØLSTØRN
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Det tok litt tid før vi skjønte omfan-
get og konsekvensene av at et lite 
virus hadde kommet inn i landet 
vårt. Lite skjønte vi i hvor stor grad 
dette skulle påvirke en hel nasjon, 
ja, en hel verden. Land etter land 
stengte ned, bevegelsesfriheten 
ble innskrenket. Snart gikk det opp 
for oss at dette også fikk konse-
kvenser for vår aktivitet. Vi kunne 
ikke lenger komme sammen slik vi 
var vant til. Møtene ble avlyst. 

Kreative. Men snart ble det ord-
net andre løsninger for fellesskap 
til å dele evangeliet. Det har vært 
helt fantastisk å se hvor kreative 
mange har vært, og hvor mye 
arbeid som ble lagt ned for å lage 
digitale plattformer hvor vi kunne 
få «komme sammen».

Et annet spørsmål var hvordan 
det ville påvirke økonomien at de 
fysiske møtene ble avlyst. Også 
her har misjonsfolket stått med. 
Det finnes så mange måter å gi på, 
og de er brukt godt. En stor takk til 
dere alle!

Det er dessverre slik at korona-
pandemien også har gått utover 
muligheten til å arrangere leirer. 
Det er så mange barn og unge 
som vi ikke har fått nådd i denne 
perioden. Be for leirstedene! Be for 
dem som jobber der og alle barna 
som skulle vært på leirer! Be om at 
2021 må bli et godt leirår. Og meld 
deg som leirleder!

Be for. Be for barnehagene våre 
og alle ansatte som hver dag gjør 
en flott innsats for de minste. 
Husk spesielt på Liavoll barnehage 
og de som jobber der. Det er tøft å 
vite at arbeidsplassen deres snart 
er borte.

Be for skolene våre. Alle 
elevene som her får muligheten til 
å bli kjent med Jesus. På Rødde 
folkehøgskole hadde de koronaut-
brudd sist høst. Rektor og staben, 

sammen med elevene, gjorde en 
formidabel innsats slik at utbrud-
det ble stanset og at det ikke fikk 
spre seg i flokken. Stor takk til 
Gud, og alle på Rødde.

Be for de ansatte ved region-
kontoret, alle forkynnere, barne-
arbeidere og frivillige. Be for alle 
utsendingene våre på misjonsfel-
tene.

Vi har fortsatt ledige stillinger 
som vi gjerne skulle fått besatt. 
Be høstens Herre sende arbeidere, 
også til vår region!

Takk. Så en takk til Johannes 
Selstø for at han ville ta en periode 
på regionkontoret før han avsluttet 
sitt lønnede virke i misjonen! Må 
Gud velsigne pensjonisttilværel-
sen og velkommen som frivillig 
forkynner.

Så gleder vi oss over at Atle 
Ølstørn startet som ny regionleder 
1. januar. Vi vil ønske Atle hjertelig 
velkommen og Guds velsignelse i 
denne tjenesten!

Nå har de funnet en vaksine 
mot koronaviruset, og det ser ut 
til at denne pandemien går mot 
slutten og at vi igjen kan samles 
som før 12. mars 2020. 

Hilser med Rom 12,12: «Vær 
glade i håpet, tålmodige i trengse-
len, vedholdende i bønnen!»

Mye å takke og be for

TERJE LJØKJELL
regionstyreleder i NLM Midt-Norge

INNSPILL

9209 902 
9 925 000 9 927 793

9 356 419
9 768 388

Foreløpige gaver pr 31.12. NLM Midt-Norge

Regnskap 2020 Budsjett 2020 2019 2018 2017

GAVER I ANNERLEDESÅRET
De foreløpige gavetallene for NLM Midt-Norge i 
2020 viser vel 9,2 millioner. Dette er 718 000 la-
vere enn 2019 og 715 000 under budsjettet. 

Selv om gavene er lavere enn både budsjet-
tet og foregående år, er vi veldig takknemlige og 
ydmyke overfor de store gavene i annerledesåret 
2020. 

Til tross for mange avlyste møter på grunn 
av koronapandemien, har misjonsfellesskapene 
gitt 2,7 millioner, hvilket er 181 000 lavere enn 
2019. Flere valgte å inngå avtale om fast giver-
tjeneste da møtene ble avlyst. Fast givertjeneste 
har økt med 204 000 og utgjorde  4,12 millioner. 

Det var en imponerende innsats og kreati-
vitet som ble utvist under julemessene. Totalt 
kr 740 654 ble gitt via de ni julemessene våre, 
se oversikt side 15. Det er nesten 60 prosent av 
resultatet fra tilsvarende messer i «normalåret» 
2019. Vi håper å få tildelt inntil 350 000 kroner 
fra regjeringens tiltakspakke for bortfall av inn-
tekter i tilknytning til julemessene.

Elevene ved KVT, Rødde og Val samlet inn to-
talt 557 000 kroner. Dette er 250 000 bedre enn 
i 2019, ettersom elevprosjektet på KVT i 2020 
gikk til NLM. Ellers har Siembra-gaver, gaver via 
Utsyn og minnegaver økt i forhold til foregående 
år, mens det er en nedgang i enkeltgaver, gaver 
via Barnas Misjonsprosjekt og kollekter på of-
fentlige møter (regionkonferansen).

Hjertelig takk til hver glad giver i 2020! Vi 
ser at 2021 også blir et annerledes år, men vi vil, 
også i år, fortsette å tjene Jesus og gi Jesus videre 
til mennesker rundt oss og i andre land!

IRENE SANDBERG SÆTHER

«Det har vært helt 
fantastisk å se hvor 
kreative mange har 
vært, og hvor mye 

arbeid som ble lagt 
ned for å lage di-
gitale plattformer 
hvor vi kunne få 

«komme sammen».

HUSK ÅRSMELDINGEN – FØR 15. FEBRUAR!
Alle hovedledere i misjonsfellesskapene kan levere 
årsmeldingen gjennom Min Side på www.nlm.no. 
Barne- og ungdomslag i NLM ung kan også søke 
om Frifondsmidler og prosjektstøtte via Min Side. 
Trenger du hjelp til å levere årsmeldingen eller 
søke om støtte, kan du sende mail til minside@
nlm.no eller ringe 22 00 72 72 (man.–fre. kl 9–15).
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FERSK REGIONLEDER MED LANG ERFARING
NLM Midt-Norge har fått ny 
regionleder. 1. januar flyttet Atle 
Ølstørn inn på regionkontoret 
på Heimdal, og det er en leder 
med mye erfaring som nå trer 
inn i tjenesten.  
TEKST HANS EDVARD THYVE

Atle Ølstørn fikk spørsmålet om hva som er 
viktigst for ham i startsfasen. I tillegg til å 

sette seg inn i daglig drift og få oversikt over 
de administrative oppgavene, ønsker han å ta 
pulsen på grasrota og bli kjent med regionen. 

– NLM i Midt-Norge driver mye variert ar-
beid, og jeg ønsker å få kjenne på hvilke behov 
de ulike misjonslag har, og hvordan regionen 
kan imøtekomme disse, sier Ølstørn som også 
ønsker å bli enda bedre kjent med de ansatte, 
og leve i den positive spenningen det er å lede 
både ansatte og frivillige med de evner og nå-
degaver de ulike besitter. 

VARIASJON. Nettopp variasjonen og forskjellig-
heten i regionen er noe som opptar Ølstørn, 
og han er glad for all den ulike kompetansen 
som finnes lokalt, og som kan brukes i NLMs 
arbeid framover. 

– Da jeg vokste opp var det mye aktivitet 
på bedehusene rundt omkring på bygdene. 
Nå har det skjedd en urbanisering, og arbei-
det har blitt mer sentrert rundt byer og stør-
re tettsteder. Framover vil nok også mer av 
arbeidet bli basert på digitale løsninger, sier 
den nye regionlederen. 

MISJONÆR. Ølstørn har lang fartstid som mis-
jonær i Sør-Amerika. De aller fleste av dem 
for NLM, men også tre år i Ecuador for Normi-
sjon. Han forteller at han også er takknemlig 
for de åra han fikk jobbe i Den norske kirke. 
Gjennom alle disse åra har han fått vært med 
på mye forskjellig arbeid i Guds rike og slik 
fått utvikle ulike sider ved seg selv. Han har 
lært at det er viktig både å se og bli sett. 

BYGGE VIDERE. Strategiarbeid i samarbeid med 
regionstyret er videre noe den ferske region-
lederen ser fram til å jobbe med i tiden fram-
over. Midt-Norge er en vidstrakt og mangfol-
dig region, og som regionleder er en satt til 
å ivareta mangfoldet og lede arbeidet i hele 
regionen. Ølstørn forteller at han ikke har 
noe fasitsvar på hvordan det skal løses, men 
sier: – Regionen skal bygge videre på det gode 
arbeidet som er i dag, og sammen med regi-
onstyret, de ansatte og misjonsfolket utvikle 
strategier for å styrke arbeidet.  

Ølstørn er glad for at han får leve i Guds nåde 
og være med og formidle evangeliet inn i vår tid. 

 Vi ønsker Atle Guds velsignelse over tjenesten.

NAVN: Atle Ølstørn
ALDER: 63 år
BOSTED: Fannrem i Orkland kommune
FAMILIE: Gift med Rannveig Ølstørn. 
Har tre barn og fem barnebarn. 

Atle Ølstørn og kona 
Rannveig utenfor heimen 
på Fannrem julen 2020                      
FOTO: HARALD JUUL FLEM
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NYE MÅTER Å SAMLES PÅ
Misjonsgrupper og forsamlinger 
fant forskjellige nye måter å 
samles på da Norge ble rammet 
av korona i mars 2020.

TEKST ATLE ØLSTØRN

Misjonsgruppa i Orkdal ønsket å fortsette å 
samles, men hvordan? Oddmund Johannes-
sen tilbød at misjonsgruppa kunne samles 
på møterommet han hadde per telefon. Det 
fungerer slik at han sender et telefonnummer 
til alle medlemmene. Møtekvelden ringer alle 
opp det nummeret og Oddmund gir alle til-
gang. Slik samles gruppen til bibel, samtale og 
bønn. Allsang er utfordrende, men det løses 

ved at én er forsanger, alle andre slår av mi-
krofonen og så synger de sammen. 

ZOOM OG FACEBOOK. Helge Nilsen forteller at 
i Sørdalen i Åfjord hadde de nettopp starta 
med sammenhengende lesning av Bibelen da 
de måtte stenge ned. De fortsatte lesingene 
hjemme og sendte dem via Zoom. For å være 
med på møter på Zoom må alle logge seg inn 
med kode eller via link.

Julemessa i Åfjord ville de sende live. 
Misjonshuset hadde godt lydutstyr, men de 
måtte investere i et bedre kamera og et pro-
gram for å mikse bildene. Slik kunne de ha li-
ve-sending fra julemessa på Facebook og også 
streame gudstjenester og møter. 

PÅSKEMØTER PÅ NETT. Malvin Torsvik forteller 
at de i Åsen bestemte seg for å ikke avlyse 
påskemøtene da landet ble stengt ned, men 
heller satse på nettmøter. De var ikke så godt 
vant med nødvendige kommunikasjonsverk-
tøy, men de prøvde.

 Møtene ble gjennomført med Nils Kåre 
Strøm som taler fra stua si på Flekkerøya. 
Sangere fra både Agder og Rogaland deltok 
fra sine hjem, og Torsviks stue i Åsen ble stu-
dio. En av kveldene deltok en ungdomsprest i 
Tanzania. Møtene ble kjørt live, på Zoom, med 
noe varierende lyd- og bildekvalitet.

NYE MULIGHETER. De digitale møtene viste 
dem nye muligheter å formidle verdens beste 
budskap på. De kjøpte inn litt mer utstyr og 
innredet et enkelt studio i kjellerstua. Derfra 
legges det hver søndag ut opptak av andakter 
på Åsen Menighetshus’ side på Facebook og 
på YouTube under Åsen Misjonsforening. 

Det er mange ressurser på 
internett som kan være til hjelp for 
misjonsfellesskapene. Her er noen av 
dem:  
nlm.no/video/ og nlm.no/ressursbank/ 
norea.no 
iTro.no 
ptro.live 
damaris.no 
Klasse 4B på Facebook og klasse4b.no 

Flere misjonsfellesskap publiserer møter og an-
dakter på sine nettsider, Facebook og YouTube. 
Blant annet  Åsen Menighetshus/Åsen Misjons-
forening, Betania Trondheim NLM, Namsos 
Misjonsforsamling og Nardo bedehus. 

Aktuelle digitale plattformer  
Flere misjonsfellesskap har gode erfaringer 
med å bruke digitale medier. Her er de mest 
vanlige plattformene:  

Microsoft Teams 
Zoom Meeting 
Google Meet 
Facebook 
Messenger 
YouTube 
Whereby 
 
Ta kontakt med regionkontoret eller våre ansat-
te om dere trenger hjelp til å komme i gang. 
 

DIGITALE RESSURSER TIL ANDAKTER OG MØTER

Internett gir mange nye muligheter til å samles.
ILLUSTRASJONSFOTO: ŠTEFAN ŠTEFANČÍK/

UNSPLASH.COM

Malvin Thorsvik holder andakt på YouTube under 
Åsen Misjonsforening.      SKJERMDUMP FRA YOUTUBE

I Åfjord var det live sending på Facebook fra jule-
messa.                                                          SKJERMDUMP 
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I nabohuset til barndoms-
hjemmet på Ytre Standal på 
Sunnmøre sitter Mari Standal 
Tulu (31), som nylig kom hjem 
etter fem års misjonærtjeneste 
i Etiopia. 
TEKST  IRENE MARIA VAN ANDEL

Mari har vært lærer på den norske skolen, først 
i Hawassa, og senere i Øst-Etiopia. I 2017 giftet 
hun seg med Fikre Tulu, og i 2018 ble Johanna 
født. I slutten av desember ble lille Naomi årets 
julegave til familien.

Her forteller hun fra årene i Etiopia: 

BØNNESVAR. I slutten av tjenesten opplevde vi 
noen konkrete bønnesvar. Det kom en mann 
på besøk sammen med sønnen sin og begyn-
te å stille spørsmål til Fikre om hva vi tror 
på. Her er det lite åpenhet for kristendom-
men, men Fikre fikk bruke god tid til å snak-
ke med denne mannen. Etterpå fikk vi flere 
kontaktmuligheter med folkene rundt oss. Vi 
skulle gjerne ha brukt mer tid med dem, men 
vi tror også at Gud kan bruke de små møtene 
til noe større.

TAKKNEMLIGHET. Blant alle gode minner hus-
ker jeg spesielt et bønnemøte i en liten kirke 
i Konso. Det var lenge siden vi hadde arbeid i 
det området, men de som var der var så utro-
lig takknemlige! De visste at de ikke hadde fått 

høre om Jesus, hvis ikke de norske utsendinge-
ne hadde kommet dit mange år tidligere. 

TID TIL Å STOPPE. Det sosiale står sterkt i Eti-
opia. Folk er veldig avslappet, de planlegger 
ikke dagen så mye som vi nordmenn gjør. Slik 
får man tid til å stoppe opp og prate litt, og til 
å gå på besøk uten avtale. 

NYE OPPGAVER. Akkurat nå står babyen på pro-
grammet! Etter permisjonen ønsker jeg meg en 
lærerjobb på barneskolen her. Fikre skal jobbe 

som geitebonde hos 
min far. Det har han 
ikke gjort før, men 
han er glad i både 
fysisk arbeid og dyr.

BE FOR OSS OG ETIOPIA. Be for familien vår som 
skal venne oss  (igjen) til norsk kultur. Og for 
den norske skolen i Etiopia, for vikaren som 
startet i januar, og prosessen med å finne en 
ny fast lærer. Til slutt: Husk på folkeslagene i 
Øst-Etiopia. Be om at Gud åpner hjerter!

For Ingebjørg Martinussen var mangel på so-
sial kontakt det mest krevende de 169 dagene 
hun satt i karantene i sin leilighet i Arequipa 
i Peru.  Det var også utfordrende å finne en 
god rytme for arbeidsdagen. 

Hun har satt pris på å finne «karantene-
puls», der man har mer tid til lesing og bønn, 

samt tid til å lære nye ting. Hun har også 
blitt trygg på at Gud gir oss det vi trenger, 
og at vi alltid kan stole på ham. Gud kan gi 
motivasjon, en positiv ånd, pågangsmot og 
kreativitet. 

Til tross for at Peru har vært nedstengt, er 
det mange som har måttet jobbe for å ha mat 
på bordet. Mange har av den grunn blitt syke. 
Det er fremdeles mange som sliter, både øko-
nomisk og sosialt, og noen er alvorlig syke. 
Ingebjørg ber oss huske Peru i våre bønner.

OVER: Mari, Johanna og Fikre Tulu i Etiopia. 
TIL HØYRE: Søstrene Johanna og Naomi.

169 DAGER ALENE I KARANTENE

Ingebjørg Martinussen er takknemlig for at hun 
får være i Peru.                      FOTO: LILIAN NUÑEZ LIPA

EN NY HVERDAG I NORGE
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GAMING SOM KRISTEN: NERDETE 
ELLER SPENNENDE MULIGHET?

FELLESSKAP 21 
Fellesskap 21 er en konferanse 
for alle som har en tjeneste i NLM. 
Den blir i år gjennomført som 
lokale arrangement i stedet for en 
stor nasjonal samling.

I Region Midt-Norge arrangeres 
Fellesskap 21 lørdag 13. mars kl 
10.00–15.30 på Stjørdal bedehus 
og i Betania Trondheim. Undervis-
ningen blir den samme ved alle 
arrangementstedene. 

Hovedtema er «GI DET VIDERE». 
Følg med på NLMs hjemmesi-

de og regionens Facebook-side 
for mer informasjon. 

– JEG HAR IKKE ANGRET 
AT JEG VALGTE BIBELSKOLE
Helga Laberget fra Skogn i Levanger 
er elev ved musikklinjen på Bibelsko-
len Fjellhaug. Hun tenkte at et år på 
bibelskole var en bra overgang fra 
videregående til høgskole. Ettersom to 
søskenbarn har gått på Fjellhaug, var 
dette et naturlig valg også for Helga.

Trønderen har piano som hoved-
instrument og synes allerede hun har 
lært mye, både om pianospilling, gehør, 
Bibelen og å bo borte hjemmefra. 

– Jeg har også blitt styrket i troen 
på Jesus. Jeg vet mer hva jeg tror på. 
Jeg har ikke angret på at jeg valgte 
bibelskole, og jeg anbefaler sterkt et 
slikt år til andre, sier hun før vi avslut-
ter praten på Messenger. 

Av årets 75 elever ved Bibelskolen 
Fjellhaug, er to elever fra Midt-Norge. 

Fjellhaug Internasjonale Høgsko-
le, som ligger på samme sted som 
bibelskolen, har dette skoleåret 354 
studenter, hvorav 162 er nettstudenter. 
Totalt er det 26 studenter fra Midt-Nor-
ge i år, inkludert nettstudentene.

Høgskolen startet i 2018 med 
nettstudier, og de tilbyr nettstudium 
på fulltid og deltid innen kristendoms-
kunnskap og KRLE. Dette viser seg å 
være et svært aktuelt tilbud for flere 
som ikke har mulighet til å være fysis-
ke studenter. 

Fjellheim Bibelskole i Tromsø har i 
år 38 elever, og tre av elevene kommer 
fra Region Midt-Norge.

Vi er veldig takknemlige for skolene 
våre Fjellhaug og Fjellheim, og opp-
fordrer både unge og voksne til å ta et 
studium der, enten fysisk eller digital.

IRENE SANDBERG SÆTHER

Bibelskoleelever på Fjellhaug 
sitter og spiller dataspill 
flere timer i døgnet. De har 
til og med fått seg en egen 
gaminglinje på skolen. Bør ikke 
kristne ungdommer bruke tida 
si mer fornuftig? 
TEKST  IRENE MARIA VAN ANDEL

Trønderen Peter Ljøkjell startet i høst på 
drømmejobben som kontaktlærer for gaming- 
linja på Bibelskolen Fjellhaug. Han er 27 år 
og kommer fra Inderøya. På Fjellhaug under- 
vises elevene i både gaming og kristendom. 
Han forteller hvorfor denne kombinasjonen 
er så spennende.

GAMING OG KRISTENDOM. – Man slutter ikke å 
være kristen fordi man gamer! Mye av gamin-
gen skjer online. Da blir man del av et felles-
skap som vanligvis ikke er preget av kristne 
holdninger. Derfor er det viktig å utruste krist-
ne ungdommer med en sunn kristen identitet 
i møte med dette gamingfellesskapet. 

Noen kristne ungdommer kan oppleve å 
bli sett ned på når de liker ga-
ming. Det er mange fordommer 
mot gaming. Men gaming er den 
arenaen som vokser raskest i 
dagens ungdomskultur, og det er 
viktig at vi som kristen organi-
sasjon er med på det som skjer. 

Gaminglinja viser at vi tar gaming på alvor. 
Gaming-helger for ungdomslag er også blitt 
populære, sier Peter Ljøkjell. 

NÅR NYE GJENNOM GAMING? – Gaming er nok 
ikke kjent som en kristen aktivitet. Samta-
ler om tro kan fort skape konflikt i en online 
setting hvor man har fokus på å ha det kjekt. 
Likevel er mulighetene der, sier Peter Ljøkjell 
og forteller at de i fjor hadde en gaming-leir 
som var fylt av ungdommer med ulike bak-
grunner. 

– Det betyr mye for ungdommene at voks-
ne kristne spiller i lag med dem. Det er også 
lettere å ta opp trosspørsmål når man treffes 
i det virkelige liv. Noen frø kan sås online. Det 
flotte med gamingfellesskapet er at man blir 
kjent med folk man ikke treffer til vanlig. Du 
kan være kristen i et nettverk av folk fra hele 
verden som man ellers aldri ville blitt venner 
med. 

PASSER FOR ALLE. Peter Ljøkjell mener gaming-
linja passer for alle som liker å game, uansett 
forkunnskaper.  – Her går hele skalaen fra 
nybegynnere til de mest erfarne gamere. Alle 
søkere er velkomne, avslutter han. 

Gaming opptar mange kristne 
ungdommer i dag.

FOTO: EVEN KLEPPA

Elever og lærer fra Midt-Norge på 
Fjellhaug. Fra venstre: Magnhild Li-
dal, Peter Ljøkjell og Helga Laberget.

FOTO: MALENE FURNES
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REGION MIDT-NORGE

RÅDSMØTE I NLM 16.–18.APRIL
Rådsmøtet som skulle ha vært 
i november 2020, ble utsatt til 
16.–18. april 2021.

I følgende NLMs grunnregler § 
13, er Rådsmøtets mandat: «Råds-
møtet har sammen med hovedsty-
ret et særlig læreansvar på vegne 
av hele organisasjonen.» 

På møtet i april skal rådsmøtet 
behandle dokumentet «Menig-
hetstenkning og struktur i NLM».

Utsendingene fra Midt-Norge 
ble valgt på regionårsmøtet i 2018 
og er:
• Regionleder
• Regionstyrets leder
• Hjalmar Hugdal
• Malvin Torsvik
• Olav Vestbøstad
• Josef Birgersson (1. vara)
• Per Olav Mork (2. vara)
• Johannes Selstø (3. vara)
• Terje Ljøkjell (4. vara)

15

Resultat julemesser NLM Midt-Norge 
2020 2019 2018 2017

Aure -                      115 757                     - 106 800                  
Frøya 20 000              60 000                    52 000                     49 000                    
Hemne 33 334                57 899                     64 588                     48 373                      
Hitra 71 000               98 000                    94 000                    109 000                  
Melhus 141 000             230 000                  205 000                  220 000                  
Namsos 36 483               88 000                    82 750                     88 400                    
Orkdal 108 000            180 000                  170 000                  180 000                  
Stjørdal 106 786            175 513                     152 149                    165 000                  
Trondheim 87 751                135 939                   149 310                    140 734                    
Åfjord 136 300             265 000                  245 000                  225 000                  

TToottaalltt 774400  665544                          11  440066  110088                              11  221144  779977                                  11  333322  330077                                

Hjertelig takk for fantastisk innsats i et annerledes år!                       
Midt i restriksjoner på grunn av koronapandemien, ble det mange gode løsninger for å 
avholde fjorårets julemesser. 
    Det er også søkt om støtte fra regjeringens tiltakspakke med kompensasjon for 
inntektsbortfall. Vi håper dette vil gi opp mot kr 350.000, slik at total inntekt i 
forbindelse med julemessene blir knapt 1,1 millioner. 
   Vi ønsker Guds velsignelse og glede over hver enkelt som har bidratt!

Den nye barne- og ungdomsskolen på Val 
reiser seg.                   FOTO: WILHELM NESSA

NY BARNE- OG 
UNGDOMSSKOLE PÅ VAL
På Val er vi godt i gang med bygging 
av ny barne- og ungdomsskole for 
lokalsamfunnet rundt oss! 

Nå i januar jobbes det på spreng for 
å gjøre klart for støping av gulv. Om alt 
går etter planen skal mye være klart 
for åpning av ny skole til skolestart 
høsten 2021. 

Vi har selv tegnet og bygget ele-
menter til bygget, totalt omtrent 250 
elementer, og i løpet av en ukes tid 
i november ble bygget montert! Den 
som vil, kan følge med på det som 
skjer på Facebook på siden «Ny barne- 
og ungdomsskole på Val». 

Vi er glade for at vi får være med å 
legge til rette for at barn og unge får 
en god skole å gå på, og muligheten 
til å høre om Jesus også i skolehver-
dagen. Tenk om skolen også kunne få 
være med og lede noen barn til Jesus!  

WILHELM NESSA

ARRANGEMENTSKALENDER 2021    KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

FEBRUAR   
6.–7.2.  Vintermøte    Namsos

MARS   
5.–7.3.  Familieweekend    Søvassli
12.–14.3.  ReGaze Vår  8. kl.–3. vgs. Søvassli
12.–14.3.  Påskeleir  2.–4. kl.  Laberget
13.3.  Fellesskap21    Stjørdal og 
        Betania Trondheim
19.–21.3.  Vinterleir  2.–4. kl.  Søvassli
19.–21.3.  Påskeleir  5.–7. kl.  Laberget

 APRIL   
16.–18.4.  Vi over 60    Laberget
24.–25.4. Vårmøte     Namsos
 
JUNI   
11.–13.6.  Regionkonferanse   Rødde Fhs
22.-25.6.  SommerTreff  8. kl.–1. vgs. Val
28.6.–4.7. Bibelcampingen «Opptur på Val»  Val

 AUGUST   
13.–15.8.  Plask   2.–4. kl.  Laberget
20.–22.8. Splash   5.–7. kl.  Laberget
   
Alle arrangement gjøres i samsvar med gjeldende smittevernsregler. Vi tar forbehold 
om mulige endringer eller avlysninger på grunn av koronapandemien. Følg med på 
www.nlm.no/leirmidt-norge.     
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