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Isabella Swart er en av mange unge i Region øst som har 
fulgt undervisningen i Ung:Konfirmant. Tidligere i år ble hun 
konfirmert i NLM Hamarkirken. – Det har vært veldig bra å bli 
bedre kjent med Gud og lese litt mer i Bibelen, sier Isabella.  

FOTO: MARTE SAMEIEN
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For noen dager siden plantet jeg 
et solbærtre, et ripsbærtre og en 
busk med store blåbær. Vi har stor 
hage, og vi har lyst til å høste mer 
av frukt og bær. Vi har også lyst 
på noen jordbærplanter. Det har vi 
ikke hatt på mange år. De gamle 
bar ikke lenger. Å høste av egen hage 
er veldig kjekt! Derfor planter vi.

Du forstår sikkert hvor jeg vil hen. 
Jeg vil si noe om å plante for Guds 
rike. Vi har en gedigen «hage» her 
i Region øst. Over 45 prosent av 
Norges befolkning bor i Region øst. 
Noen av de gode, gamle trærne 
som vi har høstet av gjennom man-
ge tiår, er i ferd med å gå ut. Slik 
er det. Da må vi se på mulighetene 
for å plante nytt. Dette er tema og 
strategi for arbeidet i vår region 
om dagen. Derfor har vi tilsatt en 
fellesskapsutvikler som skal ha et 
særlig fokus på dette. Og vi samler 
og motiverer personer som vi tror 
kan bidra til å være med i plante-
arbeidet for misjonens fremtid. 
Derfor er dette også tema her.

Og det nytter. I løpet av de siste 
fem til ti årene er det plantet og 
utviklet flere nye fellesskap i 
Region øst. Grundig forarbeid, god 

støtte og faglig hjelp er nøkkelord 
for å få det til. Men enda viktigere 
den brannen og det personlige 
engasjementet som fører til hand-
ling. For oss som snart står ved 
siste arbeidsøkt i tjenesten, er det 
inspirerende å se at en ny genera-
sjon evner å plante nytt arbeid for 
fremtiden. Det vil vi heie på og gi 
vår støtte!

På et møte om dette for litt siden, 
ble vi enige om å gi hverandre en 
utfordring. Å sende inn til vår fel-
lesskapsutvikler et konkret forslag 
på et sted hvor vi brenner for at 
det må plantes et nytt fellesskap 
i vår region. Kanskje du som leser 
dette, går og tenker på et slik sted. 
Kan det være at det er Gud som 
minner deg på dette? Kanskje skal 
du fortelle dette til dine venner, 
ditt fellesskap eller til regionen? 
Kanskje skal du være med selv? 
Gud arbeider ofte slik at det begyn-
ner med en tanke og en uro som 
utvikler seg til et ønske om å se et 
nyplantet fellesskap. 

Vi vet at ingenting er umulig for 
Gud. Han setter i verk det han vil 
når han vil. Men vi vet også at han 
gjør det gjennom mennesker han 
kaller og utruster til en tjeneste. 
Jeg er blitt overbevist om at en 
avgjørende faktor for misjonens 
fremtid går ut på å plante nytt ar-
beid hvor mennesker møtes, søker 
Gud, bygges opp i den kristne tro 
og søker å nå nye mennesker med 
evangeliet.

Plante fellesskap

ERNST JAN HALSNE
Regionleder

INNSPILL

«I løpet av de siste 
fem til ti årene er det 

plantet og utviklet 
flere nye fellesskap i 

Region øst.»

Jens Espeland, styreleder Hans Nilsen 
Hauge VGS, Fredrikstad
Jeg opplever det inspirerende med opp-
gaver på strukturnivå med organisering 
og tilrettelegging av virksomheten for å nå 
målsettingen for skolens driftsgrunnlag og 
derigjennom NLM sine visjoner – og se at 
dette betyr noe for den enkelte elev.

Frøydis Romarheim, styremedlem Sol-
bukta leirsted og leirskole, Fredrikstad
Jeg trives med å være styrerepresentant 
for Solbukta. Her har jeg fine minner fra 
leir i ungdomstiden. Har ikke et nært 
forhold til NLM ellers, men brenner for at 
Solbukta skal være et godt sted å være 
og et sted for å bli kjent med Jesus.

Christian Gusland, styremedlem Hurdal 
Verk folkehøgskole
Å være engasjert i styret på Hurdal Verk 
er virkelig et privilegium! Det er givende 
å tjene sammen med gode misjonsfolk, 
på lag med Gud, og få være med på 
misjonsoppdraget her i Norge.

Maria Thunæs, styremedlem Fangeka-
sa Misjonssenter, Aremark
Det er fint å få være med å bestemme 
hva som skal skje gjennom sesongen, 
og få være med å utvikle plassen videre. 
Det regionen gjør sammen med oss er vi 
helt avhengige av, og vi er veldig glade 
for at de gjør det.

Tor Johansen, styreleder Solåsen leir-
sted og leirskole, Tjodalyng
Det oppleves svært meningsfullt å få 
bidra i det viktige barne- og ungdomsar-
beidet vi har på Solåsen leirsted og leir-
skole. På Solåsen samles mange barn 
og unge til leirer hvor de blir kjent med 
Jesus, får gode opplevelser og venner på 
et flott leirsted som vi er svært stolte av.
Nå planlegges det for et nytt internat-
bygg på Solåsen, noe som vil bety mye 
for leirstedet fremover.

Bernt Nygård, styreleder Åreeld Ung-
domssenter, Tisleidalen
Åreelds Venner har ansvar for driften 
av Åreeld Ungdomssenter. Jeg er glad 
i stedet og synes det er meningsfylt å 
være med å legge til rette for at små og 
store kan trives på Åreeld.
Dessverre er Valdres en utkant i Region 
øst, så jeg ønsker meg tilbake til de 
gamle kretsinndelingene.

Spørsmål: Hvordan er det å være 
engasjert i NLM region øst gjennom ditt 
styreverv?

PERSONER SVARER PÅ SPØRSMÅL
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– Vi ønsker at våre butikker skal 
være lokale møteplasser hvor vi 
kan få lov å dele evangeliet.  
TEKST NLM REGION ØST

Det er daglig leder i NLM Gjenbruk Bjarte 
Rydland som uttaler dette. 

Rydland påpeker at Sveinung Lianes, 
som startet opp med gjenbruksbutikker i 
NLM-sammenheng, håpet at butikkene kunne 
bli det «nye galleriet» på bedehuset. 

– Hva er ditt ønske for NLM Gjenbruk for 
framtiden?

– Det er vårt håp og ønske at vi sammen, 
NLM og NLM Gjenbruk, frivillige og misjons-
venner sammen i enda større grad kan ta i 
bruk butikkene våre for å dele vår tro på Jesus 
med mennesker som ikke kjenner han, under-
streker dagens Gjenbruksleder. 

TROFASTE MEDARBEIDERE
I november feirer gjenbruksbutikken på Fa-
gernes 15 år. Mange av butikkene i Region øst 
har drevet i over ti år, og fortsatt er det mange 
av de samme medarbeidere, som har nedlagt 
en stor innsats i alle disse årene. 

– Hvilke utfordringer ser du framover?

– Den store utfordringen framover blir re-
kruttering av nye medarbeidere, også yngre 
mennesker. NLM Gjenbruk trenger dette for 
at vi også i framtiden skal kunne drive dis-
se butikkene både som misjonsstasjoner og 
samtidig generere midler til NLM sitt øvrige 
arbeid, understreker Rydland.

FÅR HJELP I HVERDAGEN
Han mener NLM Gjenbruk er et flott diakonalt 
arbeid. 

– Her kan mennesker komme sammen, 
finne fellesskap og tilhørighet, få hjelp i hver-
dagen og få med seg et andaktsord.  

I det siste har Rydland besøkt mange av 
gjenbruksbutikkene rundt om i landet og har 
fått være med på mange andakts- og bønne-
stunder. Flere ganger i uka samles medarbei-
dere i NLM Gjenbruk om bibel og bønn.  

– Historiene om hva butikkene våre får 
bety i folks hverdag, er mange. Når man hø-
rer om folk som får møte Jesus, så blir ikke 
dagsomsetning og resultat så viktig. Men for 
de som er opptatt av tall, så kan vi fortelle at 
vi har cirka 700 frivillige på butikkene i Re-
gion øst, og en omsetning i 2019 på cirka 26 
millioner og et resultat på 11,6 millioner, av-
slutter Bjarte Rydland. 

MER ENN BUTIKK

Unge og voksne i NLM Gjenbruk 
Hamar. Fra venstre: Sara Marie 
Rydland, Aud Myhre, Oda Malene 
Rydland og Else Nybakken. 
FOTO: SVEIN KÅRE RYDLAND

NLM Gjenbruk er en formålsbasert og 
ideelt drevet kjede med gjenbruksbutikker 
i hele landet, deriblant ti butikker i Region 
øst. 

NLM Gjenbruks visjon: 
«Våre butikker skal være unike, kreative og 
sosiale møtesteder, hvor nye bånd knyttes 
og gamle forsterkes – på tvers av kultur, 
etnisitet og samfunnslag. Lokale kraft-
senter hvor kunder og frivillige sammen 
bidrar ved at overskuddet går til prosjekter 
innen skole, helse og vann i den fattige del 
av verden. Vi kaller det sosialt entrepre-
nørskap. Dette er grunnlaget for at NLM 
Gjenbruk skaper bærekraft.»

NLM Gjenbruks butikker i Region øst 

NLM Gjenbruk 2019, Region øst
Salgsinntekter: 26,1 millioner kroner 
Driftsresultat: 11,6 millioner kroner

Salg i NLM Gjenbruks butikker i Region øst 
fordelt på varegrupper.

Bjarte Rydland 
er daglig leder i 
NLM Gjenbruk. 
FOTO: PRIVAT. 
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Ungdommer fra NLM Hamarkirkens ungdoms-
arbeid Journey ledet lovsangen, og blant 
forsangerne var Isabella Swart. Hun har 
sammen med sin familie vært en del av NLM 
Hamarkirken de siste årene. Familien er fra 
Sør-Afrika, og foreldrene Leanne og Jaco har 
jobbet for Ungdom i Oppdrag på Grimerud i 
tre år. Før de kom til Norge var de misjonærer 
i Uganda. Nå går veien videre til England, hvor 
Gud har kalt dem til en tjeneste for Operasjon 
Mobilisering.  

DELTOK PÅ UNG:KONFIRMANT 
Gjennom det siste skoleåret har Isabella 
deltatt på regionens konfirmasjonsopp-
legg Ung:Konfirmant. Dette er første trinnet 
på det treårige løpet Ung:Disippel, som til 
sammen hadde rundt 100 deltakere forrige 
skoleår. Fra NLM Hamarkirken deltok også 
to andre på Ung:Konfirmant dette året, og en 
på Ung:Leder. For Isabellas del har Ung:Kon-
firmant, sammen med deltakelse på NLM Ha-
markirkens ungdomsarbeid, fungert som et 
fullverdig konfirmasjonsopplegg.  

Under konfirmasjonsgudstjenesten in-
tervjuet møteleder Marte Vikanes Sameien 
Isabella om hvordan det har vært å delta på 
Ung:Konfirmant.  

– Vi har hørt mye undervisning om hvor-
dan vi kan ha en relasjon til Gud. Det har vært 
veldig bra å bli bedre kjent med Gud og lese litt 
mer i Bibelen. Vi har også hatt fine lovsangs-
kvelder, trekker Isabella fram.  

Isabella fikk også spørsmål om hva som 
har vært det beste med konfirmantåret.  

– Å møte andre ungdommer som bor andre 
steder enn på Hamar. Det var veldig spesielt å 
se at det var et større fellesskap.  

I utgangspunktet består Ung:Konfirmant 
av fire helger i året, men den siste samlingen 
i vår var umulig å gjennomføre som en leir, og 
derfor ble den erstattet av et tilpasset alterna-
tiv online. Der skulle deltakerne se på videoer 
og svare på spørsmål.  

TRYGGE SMITTEVERNREGLER 
Selve konfirmasjonshandlingen ble utført av 
Ole Kristian Sameien, pastor i NLM Hamarkir-

ken. Han forteller at de var spente på om det i 
det hele tatt skulle bli mulig å arrangere kon-
firmasjon på grunn av smittevernreglene. I 
utgangspunktet skulle det være to konfirman-
ter i Brukshuset denne dagen, men i og med 
at familien Swart reiste til England i sommer, 
ble Isabella sin konfirmasjon prioritert. Den 
andre ble utsatt til høsten. 

Ole Kristian hilste Isabella med versene 
fra Matteus 7,24: «Hver den som hører disse 
mine ord og gjør det de sier, ligner en klok 
mann som bygde huset sitt på fjell.» Han la 
vekt på hvor viktig det er å bygge livet sitt på 
Jesus, høre Ordet, og gjøre det Ordet sier. Det 
er da man bygger et solid fundament for livet.

Konfirmasjonen ble avsluttet med bønn 
for Isabella. Pastor Ole Kristian Sameien, bar-
ne- og ungdomsleder Marte Vikanes Sameien 
og foreldrene til Isabella deltok i forbønns-
handlingen på scenen.  

VEIEN VIDERE 
Isabella fikk også mulighet til å dele et av 
favorittbibelversene sine med forsamlingen 

Søndag 31. mai var det festgudstjeneste i Brukshuset på Hamar. 
Tross smittevernstiltak, ble det arrangert konfirmasjon med 50 

oppmøtte, altså så mange som smittevernreglene tillot. 
TEKST  HÅKON RYDLAND

ISABELLA FRA SØR-AFRIKA BLE KONFIRMERT

Isabella har deltatt på Ung:Konfirmant. - Vi har hørt mye undervisning om 
hvordan vi kan ha en relasjon til Gud, sier hun om dette opplegget. 

FOTO: MARTE VIKANES SAMEIEN
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LOVSANG AV FULL HALS 
PÅ UL HAMAR
Ungdomslederen i NLM Hamarkirken, Matias Ommedal, 
var godt fornøyd med UL Hamar. Han var spent på hvor 
mange som ville melde seg på midt i sommerferien.

TEKST  HÅKON RYDLAND

En gjeng på 26 deltakere – de fleste 
fra «Journey», men også noen til-
reisende ungdommer – var i som-
mer med på «UL avdeling Hamar». 

– Hvordan gikk det med møtene 
og lovsangen på skjerm? 

– Ungdommene likte møtene 
veldig godt. De reiste seg og lov-
sang av full hals. Vi hadde på høy 
lyd, slik at folk turte å synge høyt! 
sier Matias Ommedal

– «Navnet Jesus» på det siste 
møtet ble et høydepunkt. Da reiste 
alle seg, det var hender i været og 
et veldig fint øyeblikk, påpeker 
ungdomslederen. 

GODT AKTIVITETSTILBUD 
I tillegg til å følge UL-møtene på 
skjerm, var det også tilbud om flere 
aktiviteter. På fredagen ble det 
arrangert «Hamar rundt», hvor 
alle ble delt inn i lag og skulle full-
føre morsomme og varierte opp-

gaver rundt om i byen. På lørdagen 
fordelte deltakerne seg både i 
klatreparken og på stranden.  

Aron Tweve (16) og Madeleine 
Nilsen (18) var to av dem som del-
tok på årets festival. Sistnevnte var 
også en av to initiativtagere til å 
dra i gang UL på Hamar. Ettersom 
hun i fjor brukte 12 timer i buss til 
Kongeparken, var det å foretrekke 
å bruke 20 minutter til Brukshuset 
i år.  

– Da leiren var ferdig måtte vi 
spørre: «Er det allerede ferdig?» 
Det gikk ekstremt fort og det viste 
igjen hvor gøy det var, sier Made-
leine. 

– UL Online på Hamar var min-
nerikt ikke bare for 2020, men for 
hele livet, legger Aron til. 
 
En lengre sak ligger ute på Region 
øst sine hjemmesider nlm.no/ost.  

denne dagen, og valgte å lese fra Salme 116,1–
14. Dette ble et sterkt og tydelig vitnesbyrd 
om at Isabella fortsatt ønsker å tro på Gud.   

«Jeg elsker Herren, for han hørte mitt rop 
om nåde. Han vendte øret til meg, jeg vil kalle 
på ham alle mine dager.» (Sal 126,1–2) 

I løpet av de siste årene har Isabella be-
gynt å beherske norsk godt, og det har også 
de andre barna i familien. Når ferden nå går 
videre til England, blir det mye nytt igjen, men 
nå skal de i det minste bo i et land hvor de kan 
bruke morsmålet sitt. Isabella og søsknene er 
mest spente på å begynne på offentlig skole 
i England. Mens de har vært i Norge, har de 
gått på Hedemarken Friskole, som eies og dri-
ves av Ungdom i Oppdrag. Det har vært trygt 
og godt å ha mange kristne klassekamerater, 
men nå håper de at de kan få bety en forskjell 
for sine nye klassekamerater i England.  

Ta gjerne Isabella og hele familien Swart 
med i bønn. Be for deres nye tjeneste i Ope-
rasjon Mobilisering, for deres trivsel, og om 
at de får muligheter til å være vitner i hver-
dagen.  

Konfirmant Isabella Swart sammen med familien og 
Marte og Ole Kristian Sameien. Familien, som kom-
mer fra Sør-Afrika, har de siste årene bodd i Norge 
og vært en del av fellesskapet i NLM Hamarkirken. 

FOTO: PRIVAT

De som deltok på UL på Hamar i sommer fikk med seg både møtene som ble over-
ført fra Kongeparken, og ulike aktiviteter i nærområdet. 

FOTO: JOHANNA HELLEM-HANSEN
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PERSONALENDRINGER HØSTEN 2020

Heftet «LED VEL» gir svar på 
en bredde av problemstillinger 
knyttet til lagsarbeid, og vil både 
utfordre og inspirere leserne.
TEKST  JON GEORG FISKE

Det nye heftet inneholder over 20 lettleste 
artikler og veiledninger for de som ønsker å 
starte opp, utvikle, eller lede et kristent lags-
arbeid på en trygg, målrettet og effektiv måte. 
Forfatterne er erfarne ledere, de fleste ansatt 
i NLM region øst. De ønsker med dette heftet 
å dele av sine erfaringer med andre ledere i 
små og store lag. 

GODE ORGANISERINGSVERKTØY
Her kan man lese om hvordan bruke sosiale 
medier, eller hvordan sette opp en god lags-
plan for arbeidet. Hvordan rekruttere og lære 
opp nye ledere på en god måte, og tips til gode 
aktivitets- og andaktsressurser.

Mange synes det er krevende å ha god 
kontroll på det organisatoriske rundt lagsar-
beidet. I stedet for at det skal bygge seg opp 

som en stor utfordring, gir heftet gode ressur-
ser for å organisere seg godt og tidseffektivt. 
Her får du nyttige skjema, årshjul, som du kan 
fylle rett inn i, eller gjøre til dine egne. 

INVESTERE I LEDERE
Det kan være utfordrende å komme inn i et 
lagsarbeid som leder. En må bare flyte med, 
føle seg litt dum og få slengt oppgaver i fan-
get. Noen takler det, mens andre kan oppleve 
dette veldig ubehagelig. 

I «LED VEL» får du tips til gode måter å 
innlemme nye ledere i et arbeid. Gi de grad-
vis mer ansvar, og god oppfølging underveis. 
For de som ønsker å bygge unge ledere, vil vi 
også anbefale å ha utviklingssamtaler med 
disse. En enkel veiledning for dette finner du 
i heftet. 

Fra tid til annen hører man om vonde hen-
delser som skjer i kristent lagsarbeid. Dette 
ønsker vi å arbeide forebyggende mot. Derfor 
finner du her gode retningslinjer for hvordan 
man kan være en trygg leder og hvordan søke 
politiattest for alle lederne og slik gi dere de 
beste forutsetninger for positive opplevelser. 

BESTILL ELLER STØTT UTGIVELSE AV HEFTET 
Heftet sendes gratis til alle våre lagsledere i 
regionen. Ønsker du å støtte utgivelsen, kan 
du vippse til NLM region øst, #51325, og mer-
ke det med «LED VEL».

Ønsker du et eksemplar, eller flere, kan du 
bestille det ved å sende epost til ost@nlm.no. 
Det koster 70 kr + porto. Vi sender ut så lenge 
vi har på lager.

Avtroppende utviklingsleder i regionens barne- og ungdomsavdeling, Jon Georg Fiske, har hatt hånd om 
utgivelsen av «LED VEL».                  FOTO: INGER-JOHANNE EIKUM

Leif Ørjan Thingbø har sagt opp 
som Young life-arbeider i Fredrik-
stad og har starter som lærer ved 
Hans Nilsen Hauge VGS. 
Ewa Moldekleiv har sagt opp som 
barne- og familiearbeider i Vestfold 
og Søndre Buskerud etter oppnådd 
pensjonsalder. Hun fortsetter ut året. 
Ingunn Bjørge Bredvei har sagt 
opp som barne- og familiearbeider 
på Misjonshuset i Tønsberg.
Martha Salmelid har sagt opp 
som barne- og familiearbeider i 
Misjonssalen Oslo. 
Håkon Åreskjold har sagt opp som 
administrasjonsleder i Misjonssa-
len Oslo. 
Jan Erik Lehre har sagt opp som 

forsamlingsleder i Misjonssalen 
Oslo etter oppnådd pensjonsalder, 
men fortsetter i en redusert stilling 
inntil videre.
Jon Georg Fiske har sagt opp som 
Utviklingsleder og startet som 
rektor for Bibelskolen Fjellhaug. 
Ragnhild Fjeld slutter som kontor- 
og foreningssekretær i desember 
etter oppnådd pensjonsalder.
Håkon Lund har fått innvilget 
ulønnet permisjon høsten 2020 for 
å være vikar på Hans Nilsen Hauge 
VGS. Han er tilbake som leir- og 
lederutvikler fra 1. januar 2021. 
Håkon Rydland har fått innvilget 
ulønnet permisjon i 15% høsten 
2020, av sin 25%-stilling som 

kommunikasjonsmedarbeider. Han 
er tilbake i sin 25%-stilling fra 1. 
januar 2021. 
Matias Ommedal har fått ett års 
forlengelse av vikariatet som 
ungdomsarbeider i NLM Hamar-
kirken fra sommeren 2020 til som-
meren 2021. 

Nyansatte
Arild Strøm har startet som admi-
nistrasjonsleder i Misjonsalen Oslo 
i 30%. I tillegg fortsetter han som 
sang- og musikkarbeider samme 
sted i 25%. 
Ingvild Aamodt starter som 
Barne-, tweens- og familiearbeider 
i Misjonssalen Oslo i 40% septem-

ber 2020.
Vidar Førrisdahl-Johansen starter 
som daglig leder for Fangekasa 
Misjonssenter fra 1. januar 2021.
Martha Krogedahl Myklebust er 
ansatt i et engasjement i adminis-
trasjonen høsten 2020. 

Vi vil rette en stor takk for innsat-
sen til de som slutter. Og ønsker 
de nye hjertelig velkommen inn i 
medarbeiderfellesskapet og «ar-
beidslaget» NLM region øst. 
Vær gjerne med å be for dem alle. 

LEDERGRUPPA
Dette var status på personal-
endringer da Utsyn gikk i trykken. 

NYTT RESSURS-
HEFTE FOR 
LAGSLEDERE
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REGION ØST

ØKTE GAVEINNTEKTER

NY BOK OM HURDAL VERK

BIBELHELG PÅ ÅREELD UNGDOMSSENTER
Helgen 16.–18. oktober 2020 inviterer Åreeld til bibelhelg på denne 
flotte plassen i Valdres. Per Tveten deltar med fire bibeltimer over 
Lukas 4. Han er velkjent predikant og sangevangelist. Det vil bli 
rikelig med tid til å nyte fjellet mellom bibeltimer, måltider og noen 
timers søvn. Vi legger opp til at dette blir et helgeopphold med påfyll 
for åndelig og legemlige behov. Måltidene vil ikke stå tilbake for 
hvilket som helst hotellopphold.

Påmelding: 95240550, berntny@online.no.  
Mer informasjon på regionens nettside nlm.no/ost.

ARRANGEMENTSKOMITEEN V/TOR MAGNE NORMANN

BARNE- OG UNGDOMSARRANGEMENT I REGION ØST

17.–18. oktober: BBB-leir, høst, Solbukta, besteforeldre og barnebarn
6.–8. november: Høstleir, Solåsen, 2.–4. trinn
13.–15. november: Tweens Aktiv, Solåsen, 5.–7. trinn
13.–15. november: Betweenleir, Veslestølen, 6.–9. trinn
20.–22. november: Mini-juleverksted, Solbukta, 1.–4. trinn
27.–29. november: Juleverksted, Solbukta, 5.–7. trinn
27.–29. november: Barneleir, Veslestølen, 2.–6. trinn 
29. desember–1. januar: Nyttårsfestivalen, Hurdal Verk fhs, 8. trinn +

VOKSENARRANGEMENT I REGION ØST

16.–18. oktober: Bibelhelg, Åreeld
4. desember: Førjulsfest, Solåsen                                    
November og desember: «Jul i Bukta», Solbukta *)

*) 25. og 26. november, 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 16., 17. og 18. 
desember

På vegne av Region øst 
vil vi gratulere rektor 
John Petter Stangeland 
med boken om Hurdal 
Verk.

TEKST  ERNST JAN HALSNE, REGIONLEDER

Hurdal Verk folkehøgskole har en 
spesiell plass i hjertet til mange 
av oss, særlig oss som har vår til-
hørighet til Region øst i NLM. 

Nå har vi fått historien om 
Verket, en historie som strekker 
seg tilbake til 1755 med flere uli-
ke og spennende epoker. Her er 
både bygdehistorie, kulturhisto-

rie, industrihistorie og skolehis-
torie, for å nevne noe. John Petter 
har satt seg grundig inn i dette 
stoffet og gitt oss boken som alle 
med interesse for dette stedet 
bør skaffe seg. Boken er lettlest, 
med mange illustrasjoner og bil-
der både fra gammel og ny tid. 

Vi som har fulgt John Petter 
i deler av tiden han har vært på 
Verket, har merket at dette også 
er en personlig interesse han har 
brukt tid og engasjement på.

Takk, John Petter, for at du i 
tillegg til å være en trofast leder 
ved Hurdal Verk folkehøgskole, 
også har gitt oss tilgang til denne 
historien. Vi gratulerer!

John Petter Stangeland med boken «Hurdal Verk gjennom ulike epoker». 
FOTO: FRODE NILSSEN

Ved utgangen av juli var gaveinntektene 
i regionen mer enn én million kroner 
høyere enn til samme tid i fjor. 

TEKST ERNST JAN HALSNE

Økning i gaveinntektene og reduserte kostnader de 
sju første månedene i år resulterer i et regionbidrag 
(overføring til hovedkassen) så langt på 5,5 millioner 
kroner, noe som er 2,2 millioner kroner høyere enn til 
samme tid i fjor. 

Per utgangen av juli var inntektene totalt 11,7 
millioner kroner. Av dette var 11,0 millioner kroner 
gaveinntekter, noe som er 1,1 millioner kroner mer 
enn i fjor. Kostnader totalt var 6,2 millioner kroner (1,0 
millioner kroner mindre enn i fjor). 

Grunnet stor grad av nedstengning av gjenbruks-
butikkene er inntektene fra butikkene i vår region 2,6 
millioner kroner lavere enn til samme tid i fjor. Det 
betyr at regionbidraget inkl. gjenbruksinntektene pr ut-
gangen av juli er 0,4 millioner kroner lavere enn i fjor.

Det er stor grunn til takknemlighet overfor alle gi-
vere for det gode gaveresultatet. Dette viser at gavene 
ikke stopper opp selv om det har vært begrensninger i 
muligheten til å samles fysisk.

Vi er fortsatt avhengige av både gaver og forbønn 
for arbeidet i vår region og for våre utsendinger rundt 
om i verden. Men først av fremst vil vi her sende alle 
våre givere en ekstra varm takk for en slik giverglede!

Gaver kan sendes til NLM region øst på Vipps nr. 51325.
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