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OPPMUNTRING

Ansatte i Region 
Midt-Norge 
hadde medar-
beidersamling 
i månedsskiftet 
august–september.
Ingvild Sørli Einarsen forteller 
at det spesielt var fire ting hun 
satte pris på:
* En sterkere opplevelse av 
at jeg er en del av et større 
arbeidsfellesskap.
* Jeg ble bedre kjent med mine 
kolleger, og vi fikk dele både 
gleder og utfordringer fra hver-
dagen. 
* Vi fikk be for hverandre og 
oppmuntre hverandre.
*  Vi fikk stoppe opp litt i hver-
dagen og sammen reflektere 
over Guds ord i møte med hver-
dagsnære problemstillinger. 

TILBAKE TIL START - PÅ SØVASSLI
I august startet Åshild og Håkon Hugdal sin nye tilværelse 
på Søvassli. Åshild er ansatt som daglig leder og Håkon er 
driftsansvarlig. Det var her deres misjonsengasjement startet.

L E S  M E R  S I D E  4 6

Åshild og Håkon Hugdal.                                                                                                                         FOTO: PRIVAT
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Misjonssambandets motto er 
«Verden for Kristus». Jesus sa til 
sine disipler: «Messias skal lide og 
stå opp fra de døde tredje dag, og 
i hans navn skal omvendelse og 
tilgivelse for syndene forkynnes 
for alle folkeslag; dere skal begyn-
ne i Jerusalem. Dere er vitner om 
dette» (Lukas 24, 24–28).  Bibelen 
utfordrer hver generasjon til å brin-
ge de gode nyhetene om Jesus 
til sin samtid. Dette står vi midt 
oppe i. Derfor ønsker vi på disse 
regionsidene i Utsyn å dele noe av 
det vi får være en del av.

Vennlige samtaler. Sigfred 
Kiplesund er pendlermisjonær 
til Elfenbenskysten. Han bygger 
relasjoner til håndverkere han job-
ber sammen med i vedlikehold av 
bygninger og kjøretøy. De snakker 
sammen om tro og likheter og 
forskjeller mellom islams og kris-
tendommens trosgrunnlag. I høst 
skal de gjennomføre et Al Mas-
sira-kurs – et evangeliseringskurs 
spesielt tilrettelagt for muslimer. 
Al Massira betyr å gå med eller å 
reise sammen med.

Også her i Norge benyttes 
Al Massira-kurset som hjelp til 
samtale med muslimske venner 
om Jesus.

Tydelig retning. Handlingsplan 
høres ut til å være noe tørt og 
lite åndelig. Jeg ser på det som 
en strukturert måte å koordinere 
arbeidet på. Når regionstyret la 
fram forslag til handlingsplan for 
regionen på årets regionårsmøte, 
var det ikke for å få enda et teore-
tisk dokument i arkivskapet. Målet 
er å gi en tydelig retning og hjelp 
til å prioritere slik at vi satser på 
det som er viktigst og på det som 
fungerer best. De lokale forhol-
dene varierer, og derfor også hva 
vi satser på. Det er fint at region-
styret består av medlemmer i ulik 
alder og kjønn og som kommer fra 
forskjellige steder i regionen. 

Det blir både en utfordrende og 
spennende jobb for regionstyret å 
fullføre arbeidet med handlings-
plan 2023–25 denne høsten og 
starte implementeringen av den. 

Nye ressurser. Skal handlings-
planen bli mer enn ord, trenger vi 
flere medarbeidere som kan være 
med og inspirere de lokale felles-
skapene. Denne høsten kan vi 
glede oss over flere nye medarbei-
dere. Joachim Hodne starta som 
pastor i NLM Stjørdal forsamling 
1. august. Han skal ha 40 prosent 
permisjon i to år for å fullføre sin 
mastergrad i teologi og misjon. 

Det gav mulighet til å ansette Kris-
tine Oklevik i ei 20 prosent stilling 
som barne- og ungdomsarbeider i 
Levanger Misjonsforsamling

Kari Tronvoll har ei stund signa-
liserte at hun ønsker å gå av som 
leder på Søvassli ungdomssenter 
og leirskole. I sommer sa Åshild 
Hugdal ja til å bli daglig leder på 
Søvasslia. Hun er også leirskole-
lærer. Ektefellen hennes, Håkon 
Hugdal, er driftsansvarlig.

Og vi har mer å glede oss over:
Johanne Fjell startet som 20 pro-
sent barne- og ungdomsarbeider 
1. august og Einar Svela jobber 
som forkynner i 20 prosent stilling 
denne høsten. Mathias Eftevand 
blir forsamlingsleder i Namsos i 
januar 2023.

Gode nyheter. Vi har forskjellige 
evner og forskjellige funksjoner, 
men sammen får vi være med og 
bringe evangeliet ut i vår samtid. 
Vi får leve i håpet og vi får bringe 
håp inn i hverandres og våre med-
menneskers hverdag!

Håpsbærere
ATLE ØLSTØRN
regionleder i Midt-Norge

INNSPILL

LAVERE 
GAVEINNTEKTER
Det er med litt spenning vi har startet 
høsten. Gavene har i hele år vært lavere 
enn i fjor, og også flere hundre tusen 
under årets budsjett.

TEKST  IRENE SANDBERG SÆTHER 

Ved utgangen av juli var totale gaver 4,3 millioner. 
Det er 286 000 under 2021 og 511 000 lavere enn 
budsjettet. 

Nye KID-nummer. I forbindelse med at 
datasystemet for giverregistrering ble lagt om 1. 
mai, fungerer ikke lenger de gamle KID-numrene 
til innbetaling av kollekter fra misjonsfellesska-
pene. Dette kan være en medvirkende årsak til at 
gavene er noe lavere enn fjoråret. Fellesskapene 
fikk imidlertid tilsendt nye KID-nummer i mai. Vi 
oppfordrer alle kasserere til å fortløpende overføre 
gavene fra misjonsfellesskapet og benytte tilsendt 
KID-nummer.

Vi gleder oss over flere nye ansatte i år! Dette 
gir selvsagt økte lønnskostnader, men vi håper og 
tror at nye ansettelser også gir økte gaver.

Julemesser. Vi har tro på gode julemesser også 
i år, og ønsker hver komite og hvert arrangørsted 
lykke til og Guds store velsignelse over planlegging 
og gjennomføring! Og til oss alle; vær gjerne nys-
gjerrig på å støtte ulike julemesser, kanskje også 
de du ikke har besøkt før.

Takknemlige. Selv om vi er spent på høstens ga-
veinntekter, er vi takknemlige for at den Gud vi tror 
på er både rik og mektig. Og vi har tro på at både 
Gud og misjonsvennene vil være trofaste også 
denne høsten. Hjertelig takk for din gave.

Bibelen utfordrer 
hver generasjon til 

å bringe de gode 
nyhetene om Jesus 

til sin samtid. 

Regionkonferansen 2023
blir på Inderøy kulturhus 

3.-4. juni.
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FØRSTE PASTOR FOR NLM I STJØRDAL
Misjonssambandets 
forsamling i Stjørdal 
har fått sin første 
pastor. Søndag 14. 
august ble Joachim 
Hodne innviet til 
pastor med over 100 
personer til stede.
TEKST HANS EDVARD THYVE

Joachim Hodne forteller at han 
opplevde gudstjenesten som en 
veldig fin begynnelse på pastorli-
vet i Stjørdal. – Det er godt å bli 
bedt for, og en får synliggjort på 
en fin måte at en ikke står alene i 
tjenesten, forteller han. 

FULLFØRE MASTERGRAD. Joachim 
Hodne er 25 år, opprinnelig fra 
Forradal i Stjørdal kommune og 
gift med Marthe. De har nå eta-
blert seg i en rekkehusleilighet i 
Stjørdal etter å ha flyttet fra Oslo 
i sommer. Hodne skal arbeide i en 
60 prosent stilling som pastor i 
Stjørdal. Samtidig skal han ha 40 
prosent permisjon fra stillingen 
som pastor i Levanger misjons-
forsamling (LeMis) for å fullføre 
mastergraden innen teologi og 
misjon. Den nyansatte pastoren 

skal ta siste året på Fjellhaug som 
en samlingsbasert mastergrad, 
desentralisert over to år, før han 
også går inn i stillingen som pas-
tor i LeMis. Han vil derfor bru-
ke to dager i uken på studier, og 
resten av uka til pastortjenesten. 
Marthe er utdannet sosionom, og 
har fått et vikariat på Fagerhaug 
kristne grunnskole i Stjørdal. 

VELKOMMEN. – Allerede i god tid 
før vi flyttet oppover, fikk vi mel-
dinger og hilsninger fra medlem-
mer i forsamlingen som ønsket 
oss velkommen, og det har be-
tydd mye for oss, forteller Joac-
him. 

Nå gleder de seg til å bli bedre 
kjent med forsamlingen, de frivil-
lige og arbeidet i Stjørdal. 

– Forsamlingen virker som 
et fint sted å både være og jobbe 
i. Jeg gleder meg til å finne ut av 
ting sammen med styret, og for-
me stillingen til noe forsamlingen 
i Stjørdal har bruk for, sier han.

HJEMME IGJEN. Joachim sier av-
slutningsvis at han er glad for å 
være tilbake til sin egen hjemme-
region, ni år etter at han flyttet 
fra Forradal. 

– Jeg ser fram til å jobbe der 

jeg er vokst opp, og at jeg samti-
dig kan være med og gi litt tilbake 
til det kristne fellesskapet som 

jeg selv fikk ta del i som ung. 

Joachim Hodne ble innviet som pastor i Misjonnsambandets forsamling i Stjør-
dal.Her intervjues han av Lars Aas Kjebekk.                                         FOTO: PRIVAT

Val videregående skole melder 
om stappfull skole, mens 
Rødde folkehøgskole sliter med 
elevtilgangen.

Val vgs.: – Vi har et rekordår med 155 elever, 
og da er det stappfullt. Når det gjelder personell 
har vi stort sett det vi trenger, men vi skulle hatt 
en vaktmester og en miljøarbeider, sier konsti-
tuert rektor Svanhild Øpstad.

Rødde fhs.: – I år har vi bare 52 elever, men 
vi skulle ønsket oss flere. Vi har internatplass 
til 97. Hva som blir konsekvensen av det lave 
elevtallet, vet vi ikke ennå, sier rektor Kåre Rein. 

Han forteller at skolen nylig har ansatt en 
markedsfører, og han håper det på sikt kan 
være med på å øke elevtilgangen.

KVT: Rektor Eimund Fossum melder om 560 
elever og fullt hus. Personellsituasjon er god.

– Vi er heldig som ligger sentralt i Trond-
heim, noe som gjør at vi har god tilgang på 
kvalifisert arbeidskraft.

Val grunnskole: Skolen melder om 36 elever 
fra 1. til 7. trinn. Den er godkjent for 70 elever. 
Lærersituasjonen er god.

Heggli barnehage: – Vi har 38 barn fordelt på 
tre avdelinger, og vi har ledige plasser på alle 

avdelingene, forteller styrer Tone Murvold.
Det har vært en hektisk oppstart på Heggli 

i høst i og med at barnehagen flyttet inn i nye 
lokaler 1. august.

– Det gjør at vi øker fra 54 til 72 plasser, sier 
Murvold.

Spiren barnehage: Spiren har 30 barn ved 
oppstart i høst, og da er det fullt hus.

– Vi har de ansatte vi skal ha etter normen, 
opplyser Eli Brandsæter.

Lilleval barnehage: Lilleval har 17 barn 
denne høsten, og mangler førskolelærer i 60 
prosent stilling.

KNUT INGE BLIX FURUSETH

NYTT SKOLE- OG BARNEHAGEÅR
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TO NYE I REGIONSTYRET OG I BUR

Regionstyret, fra venstre: Bjørn Olav Sørhus, Åshild Hugdal, Janne Grete Høi-
vik, Jan Petter Opedal, Eli Skei Kvakland. Ikke til stede: Ragnar Bliksås, Hans 
Edvard Thyve, Johannes Sandstad.

FOTO: KNUT STÅLE NYGÅRD

Barne- og ungdomsrådet.Fra venstre: Henning Hugdal, Margit Johanne Trefjord, 
Otto Meisingset, Elisabet Elvrum Iversen, Regine Mork, Maria Vingen Hugdal.
Ikke til stede: Karoline Fonn, Kristina Ødegård. 

FOTO: JØRGEN GREVE

På regionårsmøtet på Rødde i juni 
ble to nye medlemmer valgt inn i 
regionstyret for Region Midt-Norge: 
Ragnar Bliksås, Leksvik og Janne 
Grete Høivik, Inderøy. 

TEKST  HANS EDVARD THYVE
Ragnar Bliksås er gift, har nettopp fylt 70 år 
og har vært lærer i mange år, Janne Grete Høi-
vik er gift, mor til tre gutter fra 4 til 14 år og 
arbeider for Klepp Regnskap. Fra før sitter Jan 
Petter Opedal (leder) og Bjørn Olav Sørhus 
(nestleder), og Åshild Hugdal ble gjenvalgt til 
styret. Vara er Eli Skei Kvakland, Hans Edvard 
Thyve og Johannes Sandstad. 

FELLESKAP. For Janne Grete var det naturlig å si 
ja for regionstyret da spørsmålet kom. 

– Jeg satte veldig stor pris på felleskapet 
vi fikk gjennom kor og leir på kretsnivå i ung-
dommen. De ulike felleskapene i regionen 

trenger å stå sammen og 
det trenger å organiseres, 
sier Høivik. 

Ragnar Bliksås har også 
gått gradene i Misjonssam-
bandet. 

– Det er viktig at ar-
beidsmåter og organi-
sering endres i takt med 
samfunnet rundt oss, men 
også at vi ikke glemmer 
at Misjonssambandet pri-
mært er en misjonsorgani-
sasjon, sier Ragnar.

BALANSE. Janne Grete peker 
på at regionstyrets arbeid 
er for hele organisasjonen, 
og er opptatt av at det dri-
ves godt arbeid både lo-
kalt og på regionnivå, og 

trekker fram arbeid for barn og unge som en 
av sine hjertesaker. Ragnar forteller at han 
er opptatt av å finne en god balanse mellom 
misjonsforsamlinger med egne ansatte og de 
tradisjonelle misjonslagene, slik at de uten 
ansatte også blir tildelt ressurser og opplever 
å bli hørt og sett. Han er også opptatt av å ska-
pe ro og forsoning i organisasjonen nå, slik at 
det som er grunnlaget for Misjonssambandets 
eksistens fortsatt får stå i sentrum. 

NYE I BUR. Samtidig som nytt regionstyre ble 
valgt, fikk også barne og ungdomsrådet (BUR) 
i regionen nye medlemmer. Der er Elisabet 
Iversen og Otto Meisingset valgt inn som nye 
medlemmer. Henning Goa Hugdal, Regine 
Mork og Maria Vingen Hugdal sitter fra før. 
Varamedlemmer i BUR er Margit Johanne 
Trefjord, Karoline Fonn og Kristina Ødegård.
BUR har konstituert seg med Regine Mork 
som leder og Elisabet Iversen som nestleder.

Janne Grete 
Høivik og Ragnar 
Bliksås er nye 
medlemmer i 
regionstyret.

INSPIRERENDE MEDARBEIDERSAMLING
30. august–1. september var ansatte samlet til medarbeidersamling 
på Laberget leirsted. Espen Ottosen tok oss med inn i temaet «Hvor-
dan møte mennesker som tenker annerledes?». Han både utfordret og 
ga noen tanker til videre refleksjon. 

Mye av tiden ble brukt til å drøfte hva de ulike elementer i hand-
lingsplanen betyr for oss ansatte. Bibeltimene handlet om hvordan 
Jesus møtte mennesker. 

ATLE ØLSTØRN

Mange ansatte fikk med seg en flott båttur til Hestøya og Vakkerfjæra. 
FOTO: ESPEN OTTOSEN
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PENDLERMISJONÆR
I ELFENBENSKYSTEN
Sigfred Kiplesund 
reiste nylig til 
Elfenbenskysten, 
nærmere bestemt til 
Ouaninou – 70 mil 
nord for hovedstaden 
Abidjan. 
TEKST  HANS EDVARD THYVE

Ouaninou er en landsby med 
rundt 2000 innbyggere med ho-
vedsakelig muslimsk befolkning, 
og her har Sigfred Kiplesund sin 
base når han ikke er i Norge. Sig-
fred kan kalles en pendlermisjo-
nær. Han veksler vanligvis på å 
være ute og hjemme to måneder 
om gangen. 

SNAKKER OM TRO. I landsbyen har 
han tre primære arbeidsfelt. Det 
er vedlikeholdsansvar for byg-
ninger og kjøretøy, relasjonsbyg-
ging og evangelisering. Det kan 
eksempelvis foregå ved at han 
leier inn hjelp fra en dyktig, lokal 
håndverker. De jobber sammen 
og får en relasjon. Etterhvert 
kan de også snakke sammen om 
tro og evangelium, og gjerne om 
likheter og forskjeller mellom 
islams og kristendommens tros-
grunnlag. 

Denne gangen blir Sigfred ute 
i tre måneder. Det skyldes at de i 
høst har planlagt å gjennomføre 
et Al Massira-kurs – et evangeli-

seringskurs spesielt tilrettelagt 
for muslimer. 

SAMMEN MED. – Al Massira betyr 
å gå med eller å reise sammen 
med, og nettopp det er poenget 
med disse kursene, at man går 
sammen med deltagerne gjen-
nom bibelen og viser dem evan-
geliet fram til Jesus og hans død 
på korset, sier Sigfred.

– Jesus har kjøpt oss til frihet, 
mens innen islam må de fortje-
ne frelsen og jobbe hardt for sin 
egen frelse, fortsetter han, og sier 
han er glad for å få være med å 
presentere friheten i evangeliet 
for muslimene i landsbyen.

LITE KONFLIKT. Til tross for mye 
korrupsjon og kriminalitet, opp-
leves Elfenbenskysten som et 
trygt land å bo i. Særlig sammen-
lignet med nabolandet Mali, som 
Sigfred også besøker jevnlig. Det 
er lite konflikt mellom kristne og 
muslimer i landet, men Sigfred 
forteller at muslimer som ønsker 
å konvertere fortsatt møter mot-
stand og blir utstøtt fra storfami-
lien om de velger å bli døpt. Han 
håper derfor at de gjennom ar-
beidet i landsbyen og de mindre 
landsbyene i nærheten snart får 
etablert en kirke som kan bli en 
erstatning for dette. 

Som pendlermisjonær, er han of-
tere hjemme i Norge enn da familien 
var ute som ordinære misjonærer. 

FUNGERER BRA. – Erfaringen er at 
ordningen fungerer bra, og vi er 
glade for at Misjonssambandet 
har lagt til rette for en slik løs-
ning, forteller Sigfred. 

Med mulighet til daglig kon-
takt med mobil eller over internett, 
oppleves heller ikke den fysiske av-
standen til hjemlandet stor. 

– Med bare to timer tidsfor-
skjell får vi ta del i hverandres 
hverdag, sier han. 

Sigfred er veldig takknemlig 
for at kona Oddbjørg støtter ham i 
arbeidet, selv om han er mye bor-
te, og at de kan være sammen om 
en tjeneste også på denne måten. 
Avslutningsvis forteller Sigfred at 
han er disponibel som forkynner 
når han er hjemme i Norge, og 
gjerne kan besøke forsamlinger 
og misjonslag og fortelle mer om 
arbeidet i Vest-Afrika.

UTSENDINGER MED TILKNYTNING 
TIL MIDT-NORGE
Vi er glade for at vi også dette skoleåret har 
flere utsendinger med tilknytning til Midt-Nor-
ge. Bli med og støtt dem ved å be for dem, 
gi din gave og send gjerne utsendingene en 
oppmuntring via e-post eller melding!

Elfenbenskysten: Sigfred Kiplesund (periode-
opphold) (Stjørdal)

Japan: Solveig og Øyvind Barlaup med lille Iver 
1,5 år (Sykkylven/Aure)

Sensitive områder: Vi har tre enheter som 
jobber i områder med sensitivt arbeid. 

Mongolia: Rita og Kjetil Jonasmo (Eiken i 
Vest-Agder/Namsskogen) med barna Lene 
Mathea (13) og Simen August (10). Barna Karen 
Emilie (20), Sander Andrè (18) og Oda Linnea 
(15) bor i Norge. 

2. Kor 1,11: Også dere må hjelpe til ved å be for 
oss. Når mange ber, vil takken for den nådige 
hjelp vi får, stige opp fra manges munn.

Et av Sigfred Kiplesunds 
arbeidsfelt er vedlikeholdsan-
svar for bygninger og kjøretøy.

FOTO: PRIVAT
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I august startet Åshild og 
Håkon Hugdal sin nye 
tilværelse på Søvassli. Åshild 
er ansatt som daglig leder og 
Håkon er driftsansvarlig. 
TEKST  JØRGEN GREVE

Med det er ekteparet Hugdal tilbake der det 
hele startet. Åshild startet nemlig sin arbeids-
karriere som leirskolelærer ved Søvassli og 
Håkon var vaktmester de to årene de bodde 
der.  

MONGOLIA. – Kallet til å være med på misjons-
oppdraget har alltid fulgt oss, og etter 
Søvassli, noen studieår, husbygging i hjem-
bygda Flå, reiste vi med våre fem små til Mon-
golia. Det ble tre år som satte dype spor. Vide-
re har vi opplevd at misjonskallet leves der vi 
er, sier Åshild og Håkon. Nå har de drømmer 
for Søvassli. 

EN OASE. – Vi ønsker at Søvassli skal være en 
oase for trivsel, glede, aktivitet, omsorg, og 
at alle som kommer innom på en eller annen 
måte får et møte med Jesus, sier de.
 Åshild og Håkon har selv vokst opp med leir 
på Søvassli og uttrykker at Søvassli alltid har 
hatt en plass i hjertene deres. Nå drømmer de 
om at en ny generasjon med barn og unge skal 
bli glade i Søvassli, og oppleve at det er deres 

sted. I samarbeid med regionen, ønsker de 
å videreutvikle Søvassli for å realisere dette 
målet. De er allerede godt i gang med å reno-
vere aktivitetsrommet, og har mange planer 
for uteområdet, deriblant fotballbinge, fjøs 
for fjærkre, frisbee-bane, amfi m.m.

TRYGGE LEDERE. For å nå en ny generasjon leir-
deltakere, er det også viktig med gode, trygge 
ledere. 

– Vi vil virkelig utfordre og legge inn over 
misjonsfolket behovet for ledere. Tenk aldri at 
du er for gammel eller ung; Gud har bruk for 
deg! Unge savner tilgjengelige voksne. Leir er 
mulighet for tilgjengelighet, sier de nye leder-
ne og fortsetter:

– Søvassli er ingenting uten menneske-
ne som kommer dit, og vi er takknemlige for 
misjonsvenner som støtter trofast opp om 
arrangement og dugnader. Vi er avhengige av 
deres forbønn, gaver, tilstedeværelse og inn-
sats. 

EN RØD TRÅD. Til tross for planer om utvikling 
av Søvassli og behov for store investeringer, 
mister de ikke oppmerksomheten på hva som 
er det viktigste. 
– Be for oss som jobber på her og for alle 
som kommer innom, at «Verden for Kristus» 
får være en rød tråd gjennom alt skjer på 
Søvassli», avslutter Åshild og Håkon.

NY LEDER PÅ SØVASSLI
Åshild og Håkon Hugdal er nå på plass på Søvassli.                                                                            FOTO: PRIVAT

PERMISJONER

Irene Maria van Andel ble før 
sommeren innvilget 100 prosent 
permisjon uten lønn ut juli 2023, 

Jørgen Greve er i samme tids-
rom konstituert som ungleder. 

Fra medio august 2022 til 
medio januar 2023 er Jørgen i 
foreldrepermisjon. I den perioden 
vil han jobbe i ti prosent stilling 
og i hovedsak jobbe med saks-
forberedelser til BUR. Noen av 
hans oppgaver fordeleles mellom 
barne- og ungdomsarbeiderne og 
regionleder. Ingvild Sørli Einarsen 
har under Jørgens permisjon fått 
økt stillingen til 60 prosent.  

NYE MEDARBEIDERE
På sitt møte 
27.august 
ansatte region-
styret Einar 
Svela i 20 
prosent stilling 
som forkynner 
for høsten 
2022. Han har 
allerede hatt 
en god del 
forkynneropp-
drag.

Johanne Fjell 
er ansatt som 
barne- og 
ungdomsar-
beider i 20 
prosent fast 
stilling i regi-
onen. 

Kristine Okle-
vik er ansatt 
som barne- og 
ungdomsar-
beider i 20 pro-
sent vikariat/
prosjektstilling 
i Levanger 
Misjonsfor-
samling. 
Kristine og Jo-
hanne startet i 
august.

Johanne Fjell.

Kristine Friborg 
Oklevik.

Einar Svela.
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KLART FOR NYE 
KONFIRMANTER 
I NAMSOS
 
I over 20 år har vi hatt konfirma-
sjonsundervisning i Namsos. I 
septembet starter vi opp igjen 
med nye niende klassinger. Det 
ser ut til å bli 5–6 ungdommer 
dette året. Vi samles på Misjons-
senteret i Namsos to onsdags-
kvelder i måneden.

På ei KONFIRM-samling har 
vi to bolker med undervisning og 
en god pause med mat, spill eller 
noe annet sosialt sammen. Det 
er Mathias Hegge og Øyvind Rott 
som har undervisningen og noen 
gjester inni mellom.

Vær med og be for konfir-
mantene!

ØYVIND ROTT

Det blir også konfirmantunder-
visning tilknyttet NLM Stjørdal 
forsamling og Levanger Misjons-
forsamling.

SEPTEMBER   
23.–25.9. Vi over 60    Laberget
24.9.  Dagsleir  5–10 år   Arnøy grendehus

OKTOBER    
7.–9.10.  Gaming-leir 8. kl.–3. vgs.  Rødde fhs.
8.-9.10.  Mix-leir  Familie   Søvassli
28.–30.10. Aktivitetsleir 5.–7. kl.   Val vgs.

NOVEMBER   
4.–6.11.  Mannshelg    Laberget
18.–20.11. Juleverksted 2.–4. kl.   Laberget
25.–27.11. Aktivitetsleir 2.–4. kl.   Søvassli
25.–27.11. Juleverksted 5.–7. kl.   Laberget

JANUAR 23   
7.–8.1.  Bibel- og inspirasjonshelg   Søvassli

FEBRUAR 23   
3.–5.2.  WinterCamp 5.–7. kl.   Søvassli
10.–12.2.  Fellesskap23    Oslo

Vi tar forbehold om mulige endringer. Følg med på www.nlm.no/leirmidt-norge.

JULEMESSER I MIDT-NORGE 2022
   
Årets julemesser kan bli gode høydepunkt i en mørk november! Følg med på nettsidene/facebook til de lokale stedene for mer info, og 
besøk gjerne flere julemesser!   

DATO STED    ANDAKT  INFO PÅ NETTSIDE OG FACEBOOK (FB)
5.11. Sistranda bedehus, Frøya  Margrete Klokkehaug www.nlm.no/midt-norge
11.-12.11. Å misjonshus, Åfjord   Johannes Selstø  www.misjonisentrum.no  
          FB: Misjon i Sentrum
12.11. Melhus bedehus    Einar Strøm  www.kirken.no/melhusbedehus 
          FB: Julemessa på Melhus Bedehus
18.11. Kyrksæterøra misjonshus, Hemne    www.nlm.no/midt-norge
18.-19.11. Orkdal menighetshus, Fannrem Olav Vestbøstad  FB: NLM julemesse Orkdal
19.11. Misjonssenteret i Namsos  Josef Birgersson  www.namsos-misjonsforsamling.no 
19.11. Hitra misjons og Nærmiljøsenter     www.hitramisjonshus.net 
          FB: Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter
19.11. Stjørdal bedehus      www.nlmstjordal.no 
          FB: Julemesse NLM Stjørdal»
26.11. Betania, Trondheim      www.betania-trondheim.no 
          FB: Betania Trondheim NLM
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