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NYSATSING PÅ 25+ 

LES MER SIDE 42 OG 43 

Region øst

I Misjonssalen i Oslo satses det på aldersgruppen 25+, altså «litt 
eldre unge voksne». Karen Veslemøy Lemvik er én av de rundt 90 
som har vært med. Hun synes tiltaket er positivt, blant annet for å 
få et større nettverk på egen alder. 

Karen Veslemøy Lemvik. FOTO: PRIVAT
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I Vårt Land 28. oktober er det satt 
fokus på manglende innsats for 
unge voksne i Den norske kirke.  
Therese Engebakken, som er 
nyvalgt medlem av kirkerådet, 
påstår at det «ikkje finst nokon 
prioritering overfor denne alders-
gruppa i det heile tatt, nesten».

Jeg kan hverken påstå eller av-
krefte at dette også gjelder NLMs 
arbied. Men vi noterer oss hva 
Jan Magnus Fauske Lillebø (31) 
fra Misjonssalen Oslo har merket 
seg de siste årene, «– at mange i 
overgangen fra studenttilværelse til 
å være unge yrkesaktive forsvinner 
ut av menigheten. Spesielt de som 
er single».

Det etterlyses et fellesskap hvor 
de kan føle seg hjemme med sin 
livssituasjon, sine spørsmål og sin 
tro. Hva skal vår tilbakemelding 
være til dem?

Her er det som i andre spørsmål 
viktig at vi lytter. Vi må lytte til 
dem som er i denne generasjo-
nen, og til de som står dem nær. 
Vi kan ha egne meninger om hva 
som er et godt forsamlings- og 
menighetsarbeid. Hva som er best 
for NLM, våre visjoner og strate-
gier. Flere av oss vil lett havne på 
at det store fellesskapet av alle 
generasjoner søndag formiddag er 
glansbildet av en menighet. Og det 
er en tanke som har mye for seg. 
Barn, ungdom, voksne og eldre 
finner sammen i et fellesskap som 
forener og skaper tilhørighet. Men 
det er ikke slik for alle.

Vil vi nå flere, og være et kristent 
fellesskap for en større bredde, må 
vi også være det for ulike grupper, 
kulturer og generasjoner. Det initi ativ 
som nå er tatt i Misjonssalen i 
Oslo som kalles 25+, må vi støtte 
og heie på. Vi som arrangerer 
formiddagstreff for pensjonister, 
barnemøter for barn og egne 
samlinger for tenåringer, har alt å 
vinne på at vi også legger til rette 
for møter og fellesskap for dem 
som er i generasjonen 25+. Ikke 
minst gjelder dette for storby-
menighetene. 

Noen så oppgaven og kjente det 
som et kall å bruke tid blant barn, 
noe vi gleder oss over. På samme 
måte støtter vi at noen opplever 
det som et kall å arbeide blant 
gruppen 25+. Vi gleder oss over 
det også, og ønsker at mennesker 
gjennom dette skal få hjelp for 
både troen og livet.

Manglende prioritering?

ERNST JAN HALSNE
Regionleder

INNSPILL

«Det initiativ 
som nå er tatt i 

Misjonssalen i Oslo 
som kalles 25+, 
må vi støtte og 

heie på.»

Mai Brit Vegge
Kvalitetssjef på Lovisenberg Diakonale 
Sykehus
– Utruste og bygge små og store fel-
lesskap til å se enkeltmennesker slik 
Jesus gjorde. Inkluderende fellesskap 
er avgjørende for å nå NLMs visjon 
«Verden for Kristus». Fellesskap som 
gir påfyll, men som også utfordrer oss 
til verdensvid misjon.

Janet Seierstad
Fagkonsulent flerkulturelt arbeid i NLM
– Det er viktig å fortelle historiene om 
og heie fram det frivillige arbeidet i 
regionen. I tillegg, som en grasrotbe-
vegelse, er det like viktig å dyrke fram 
nye gründerinitiativer.

Sven Morten Kjølleberg
Høgskolediakon/høgskolelektor ved 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
– Fortsatt fokus på å bygge gode 
fellesskap, og på hvordan vi sammen 
kan nå flere med evangeliet – både 
lokalt og globalt.

Sondre Lidal 
Ansatt i Posten
– At det gode arbeidet som gjøres 
i våre forsamlinger, skoler, leirste-
der, osv. fortsetter, til tross for en 
utfordrende situasjon mtp. Korona. Vi 
må tilpasse oss situasjonen og være 
åpne for nye idéer.

Øyvind Svensen
Lege ved Kvinneklinikken Sykehuset 
Østfold
– Jeg mener det er viktig å legge til 
rette for fellesskap hvor spesielt barn 
og unge kan få hjelp til det Jesus sier 
i Joh 15,16: «Dere har ikke utvalgt 
meg, men jeg har utvalgt dere og satt 
dere til å gå ut og bære frukt, en frukt 
som varer.»

Jan Erik Lehre
Pastor i Misjonssalen
– Legge til rette for forsamlingsbyg-
gende arbeid. Sørge for at medarbei-
dere, ansatte som frivillige, kjenner 
seg sett og ivaretatt. Be om fornyet 
frimodighet. Snakke mye om hvordan 
ressursene kan disponeres på best 
mulig måte i forhold til vår visjon, 
«Verden for Kristus».

– Du er med i regionstyret i NLM 
region øst. Hva mener du er viktig for 
regionen i tiden framover?

SEKS OM REGION ØST
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Misjonssalen Oslo startet denne 
høsten konseptet 25+ for de 
som faller mellom «to stoler». 
80–90 har møtt opp på de 
første samlingene.   
TEKST  CAMILLA ANDRESEN

Slik aldersgruppen tweens er blitt vektlagt i 
menigheter de siste årene, kan en også tenke 
at aldersgruppen 25+ kan gå under en lignen-
de kategori: Store endringer i livet. Mange går 
fra å være student til arbeidstaker. Noen eta-
blerer familie, mens mange er single og kan 
oppleve ensomhet når «gjengen» endres.  

Jan Magnus Fauske Lillebø (31) har de 
siste årene merket at mange i overgangen fra 
studenttilværelse til å være unge yrkesaktive 
forsvinner ut av menigheten. Spesielt gjelder 
det de som er single. 

«LITT ELDRE UNGE VOKSNE». Han har snakket 
med mange som er i samme aldersgruppe og 
livssituasjon som han selv. Som sliter med å 
finne sin plass i menigheten. De føler seg «for 

gamle for lørdag og for single for søndag», 
som en hadde sagt. Etter flere slike samtaler 
kom ideen om 25+.

– Jeg ønsker at 25+ skal føre til at «litt el-
dre unge voksne» finner et hjem og nettverk i 
Misjonssalen. Så håper jeg det blir enklere for 
oss på 25+ å bli en del av fellesskapet vårt på 
helgegudstjenestene, sier Fauske Lillebø.

Han forteller også at det kom rundt 90 
personer på de første samlingene. De siste 
gangene har det vært færre, noe som sikkert 
har sine naturlige grunner i korona-situasjo-
nen. 

STEMNINGEN ER «NEDPÅ». Marie Cecilie Litle-
skare (28) har gått fast i Misjonssalen i flere 
år. Hun liker at 25+ er et litt mindre fellesskap 
som treffer de som ikke føler at hverken 
lørdags- eller søndagsgudstjenesten er full 
klaff. 

– Det er et samlingspunkt der stemnin-
gen er mer «nedpå». Det er lovsang og andakt 
med kveldsmat etterpå. Jeg har savnet et slikt 
konsept i Oslo, som fort kan bli stort.

Hun tror 25+ påvirker Misjonssalen ved at 
de som er i målgruppen kan ta med 25+-fel-

lesskapet inn i de andre fellesskapene i me-
nigheten. Slik skapes gode ringvirkninger. 

– Mange er positive til initiativet og lystne 
på at dette skal bli bra. Jeg liker at møtene er 
litt mer uformelle enn ellers, og virker mer 
nært, sier Marie Cecilie.  

MØTER ET BEHOV. Karen Veslemøy Lemvik (28) 
har ikke gått fast i Misjonssalen tidligere, men 
har begynt å gå på møtene på 25+. Hun mener 
et tilbud for de som er i mellomsjiktet er en 
viktig arena for å se at det er mange i samme 
situasjon. Og en måte der menigheten tar på 
alvor at mange unge voksne har søkt til andre 
menigheter fordi de av ulike grunner ikke har 
funnet et fellesskap i Misjonssalen. 

– Hvorfor ville du delta på 25+?
– For å få et større nettverk i menigheten 

av mennesker på min alder. Andaktene er 
også mer spisset inn mot oss som målgruppe. 

Hun tror 25+ utelukkende preger felles-
skapet i Misjonssalen positivt. 

– Det er møte hver 14. dag, på et tidspunkt 
det ikke er andre møter i Misjonssalen. Da 
kan en lettere delta på de andre gudstjeneste-
ne, avslutter Karen Veslemøy Lemvik.

– DE FØLER SEG FOR GAMLE FOR LØRDAG 
OG FOR SINGLE FOR SØNDAG

25+
Eget møtepunkt for folk på 25 år og oppover. 
Annenhver søndag kl. 19.00 
Misjonssalen, Oslo

UNGDOMSLEDER: Jan Magnus Fauske Lillebø er 
en av initiativtakerne til 25+ i Misjonsalen, Oslo. 

FOTO: MARTHA KROGEDAHL MYKLEBUST

– Jeg liker at møtene er uformelle og at flere delte 
fra livet sitt på en delekveld vi hadde, sier Karen 
Veslemøy Lemvik.                 FOTO: PRIVAT

RINGVIRKNINGER: – Jeg tror 25+ skaper positive 
ringvirkninger for menigheten, sier Marie Cecilie 
Litleskaret.»                 FOTO: PRIVAT
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Når Mai Brit Vegge skal slappe av, da el-sykler 
hun ned i Oslo sentrum rolige søndagsmorge-
ner for å finne bymotiver. Hun fotograferer, og 
hun hører på lovsang fra Filadelfiakirken. Hun 
er opptatt av å finne det vakre rundt seg. I både 
bylivet, skaperverket, i mennesker. I kunsten. 
Hun er også en som prøver å skape det vakre. 
Kanskje er det derfor hun både har fotografe-
ring, oppussing og interiør som hobby. Og at 
hun driver sin egen matblogg. 

Apropos kunst. Hun og mannen går gjerne 
på jakt etter etiopisk kunst. Og de har pus-
set opp badet i gjenbruksstil etter et maleri 
fra Etiopia. Det forteller også noe om alle de 
takknemlige erfaringene hun har med seg fra 
de fire og et halvt årene hun jobbet i Etiopia 
som misjonær og feltsykepleier.  

BARE GUD KAN GI VEKST. Når jeg prater med hen-
ne, blir jeg fascinert av hvor avbalansert og ro-
lig hun virker. Hun fremstår ikke som den type 
leder som roper høyest. Men jeg får et tydelig 

inntrykk av at dette er en kvinne som er nøy-
aktig, opptatt av kvalitet, gode systemer, pro-
sesser og god personalbehandling. Ei som vil 
lytte seg inn hos de rundt seg. 

Samtidig har hun mye ledererfaring og 
styreerfaring. Det kommer veloverveide og 
kloke refleksjoner fra henne når hun tar ordet 
i styrerommet. Derfor er det interessant å 
nøste litt i hvorfor hun mener det er viktig 
med styrearbeid og hvordan hun vurderer 
rollen som styreleder.

– En av mine viktigste oppgaver som 
styreleder, er å tilrettelegge for gode beslut-
ningsprosesser, med konstruktive gruppedis-
kusjoner i forkant. Jeg syns dette vervet er 
både spennende og noe som gjør meg ydmyk. 
Vi kan plante og vanne så mye vi vil og orker, 
men det er bare Gud som kan gi vekst. Det gir 
meg en trygghet, sier Mai Brit.

– Hva er den viktigste oppgaven til et styre?
– Et styre er øverste beslutningsorgan 

enten det er i en kommune eller i en region 

i NLM.  Styret har flere viktige oppgaver, som 
økonomistyring, oppfølging av vedtak, priori-
teringer, visjon og strategier. Styrets medlem-
mer er representanter for det selskapet, eller 
den organisasjonen, man er med å styre.

NLM KAN ALLTID BLI BEDRE. Mai Brit har mye 
erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid, 
personalansvar og operativ ledelse fra jobben 
som kvalitetssjef ved Lovisenberg Diakonale 
Sykehus og tidligere som enhetsleder på blant 
annet Oslo Universitetssykehus. Hun kan ikke 
huske når hun oppdaget at hun selv var en le-
der, men sier at lysten til lederoppgaver kom 
etter hvert som hun fikk seg mer yrkeserfaring. 

– Ledelse handler om erfaring og egen-
skaper, men er også et eget fagområde. Jeg så 
derfor behovet for fagkunnskaper innen le-
delse før jeg tok fatt på større lederoppgaver. 
For å være lærer, elektriker, lege eller teolog 
trengs det fagkunnskap. Det samme gjelder 
for ledelse.

– Jeg drømmer om at vi skal se kristne 
fellesskap som er preget av mildhet, 
ydmykhet, storsinn, kjærlighet, 
hjelpsomhet, trøst, gaver, gjestfrihet 
og barmhjertighet, sier ny styreleder 
i NLM region øst, Mai Brit Vegge. 
TEKST  GJERMUND NORDHUS

MATBLOGGER 
PÅ KUNSTJAKT 
I REGION ØST
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Det mest verdifulle hun har lært i helse-
vesenet er at man alltid kan øke kvaliteten på 
det man gjør. 

– En stor og erfaren organisasjon som 
NLM – inkludert Region øst – kan alltid bli 
bedre. Nettopp fordi vi har mye på plass, kan 
vi strekke oss litt lenger. Dessuten er det ofte 
slik at det er et gap mellom der man ønsker å 
være og der man faktisk er. Det er alltid noe å 
hente på systematikk og kvalitet – inkludert 
forbedre rutiner, systemer og gjennomførin-
gen av prosesser. Å finne læringspunkter når 
saker tar en uheldig vending, er essensielt for 
å forbedre et system og øke kvaliteten på ar-
beidet, fastslår hun. 

ÅNDELIG KUNST. Da jeg spør henne hvilke kvali-
teter hun ser i regionen hun nå skal være med 
å lede, kommer hun med flere eksempler på 
målretta tiltak og arbeidsgrener som er preget 
av kvalitet. Men minner om at kvalitet i Region 
øst er mye mer enn tiltak og aktiviteter.

– Vi må ikke bli så opptatt av metoder og 
kvalitet at vi glemmer erfaringer sammen 
med Han vi tror på. Bønn, bibellesning, høre 
Guds ord, nattverd, sang og fellesskap gir oss 
livsviktige troserfaringer og mat for sjelen.

– Svarer regionens tilbud på menneskers 
behov?

– På tross av et mangfoldig arbeid kan 
ikke Region øst møte alles behov. Derfor har 
jeg lyst til å minne om at jeg og du kan utgjø-
re en forskjell for enkeltpersoner i vår region. 
Har du tid til overs, kan kanskje medvandring 
være noe for deg? Da får du følge en eller flere 
et stykke på livsveien. Drikk en kopp kaffe, del 
et bibelord, lytt, snakk sammen om det som 
opptar den andre og be sammen. Den fortroli-
ge samtalen gir mulighet for både menneske-
lig og åndelig veiledning.

Mai Brit drømmer om at regionens mange 
fellesskap skal være preget av åndens frukter. 
Jeg ser en slags sammenheng mellom hennes 
jakt på fine motiv og fin kunst – og hennes håp 

for regionens mange fellesskap. 
Styrelederen ser på Gud som kunstneren 

bak de gode erfaringene det er mulig å få opp-
leve gjennom det kristne fellesskapet. 

– Er det for mye å forvente at kristne felles-
skap kan oppleves slik?

– Det er i alle fall som dyrebar «kunst» de 
gangene vi får oppleve betingelsesløs kjærlig-
het og omsorg i møte med brødre og søstre. 

Kanskje kan vi si at det er som at vi alle 
lengter etter mer av åndelige kunstverk. I 
eget liv, i våre fellesskap og i våre nabolag. Slik 
er det i alle fall for Mai Brit når hun prøver å 
se for seg fellesskap som er inkluderende og 
disippelgjørende:  

– Jeg ser for meg flergenerasjonsfelles-
skap hvor man tjener hverandre og bygger 
hverandre opp, avslutter styreleder Mai Brit 
Vegge.

MAI BRIT VEGGE (54)
HVEM: Oppvokst i Konsmo 
på Sørlandet. Bodd et halvt år 
i England og fire og et halvt år 
i Etiopia. Bosatt i Oslo. Født 
1966.

Gift med Ivar Vegge, 
som for tiden er styreleder 
i Misjonssalen Oslo. De har 
fire barn, tre svigerbarn og to 
barnebarn.

HVA: Utdannet innen syke-
pleie, misjon og helseledelse, 
og har en master i kompetan-
seutvikling og personalledelse.

Jobber som kvalitetssjef 
på Lovisenberg Diakonale 
Sykehus i Oslo. 

Tidligere jobber: Syke-
pleier, ledende helsesøster, 
misjonær i Etiopia (NLM), 
enhetsleder Audnedal bo- og 
dagsenter, enhetsleder v/Oslo 
Universitetssykehus 

Tidligere verv: Hovedtil-
litsvalgt for Norsk sykeplei-
erforbund og en periode i 
kommunestyre for Audnedal 
kommune.

Driver matbloggen  
matopplevelse.com. 

HVORFOR:  Ble nylig valgt 
som styreleder for regionstyret 
til NLM region øst. 

NY STYRELEDER: 
Vi kan plante og 
vanne så mye vi 
vil og orker, men 
det er bare Gud 
som kan gi vekst. 
Det gir meg en 
trygghet, sier Mai 
Brit Vegge. 
FOTO: PRIVAT

KUNSTINTER-
ESSERT: Når Mai 
Brit skal slappe 
av, jakter hun 
på bymotiver 
i Oslo, går på 
kunstgalleri eller 
leter etter fine 
gjenbruksting. 
FOTO: MAI BRIT 
VEGGE

SOMALISKE KVINNER: Dette bilde kjøpte hun på 
jakten etter etiopisk kunst.   

MISJONÆR: Som 16-åring møtte Mai 
Brit Vegge kallet til tjeneste. – Vi trivdes 
utrolig godt i Etiopia med arbeidsopp-
gavene, kollegaer, folk og land. 
FOTO: PRIVAT 
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På årsmøtet orienterte 
avtroppende 
regionstyreleder Tore 
Vågen om sakene som har 
vært omtalt i media

Vågen påpekte at dette er artikler 
som blant annet har etterlyst åpen-
het, og framholdt viktigheten av å 
tenke igjennom dette, også i NLM 
region øst. 

Han informerte videre om at vår 
region særlig er knyttet til to saker 
som har stått i Vårt land: I 2018 

mottok regionstyret en bekym-
ringsmelding om behandlingen 
av styret ved et leirsted, hvor et 
styremedlem ble bedt om å fratre, 
og hvor regionstyret måtte finne 
kjøreregler for behandlingen av 
dette. Han sa videre at regionstyret 
i tillegg mottok en varslingssak, 
der det foreligger klare kjøreregler 
i NLMs regelverk, og at disse ble 
fulgt. 

I sin orientering refererte Tore 
Vågen også regionstyrets vedtak 
på siste styremøtet før årsmøtet: 
«Regionstyret takker for orienterin-

gene knyttet til medieoppslag rundt 
tidligere styremedlem på leirsted 
i Region øst. Regionstyret vil i lys 
av tidligere vedtak se etter aktuelle 
læringspunkter og arbeide for å 
redusere konfliktnivået. Styret ber 
administrasjonen jobbe videre med 
saken ut fra samtalen i regionstyret.»

I samtalen senere under årsmø-
tet takket en av utsendingene Tore 
Vågen for hans framstilling av sa-
ken som har vært oppe i pressen. 
– Det er fint å høre at vi alltid har 
noe å lære. Lykke til videre! uttalte 
vedkommende.

MEDIESAKER

Regionens årsmøte, som 
både ble utsatt og annerledes, 
ble avviklet 22. september i 
Misjonssalen i Oslo.
TEKST  NLM REGION ØST

Årsmøtet, som skulle vært en del av Region-
konferansen i juni på Fangekasa Misjonssen-
ter, måtte utsettes på grunn av smittevern-
hensyn. Bare stemmeberettigede og inviterte 

kunne delta. 
I tillegg til årsmeldinger og valg var ble 

det også litt tid til samtale, selv om årsmøtet 
ble lagt til en hverdagskveld. Det var tale ved 
leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid, og sang 
av Silje og Jens Andreas Kleiven. 

85 stemmeberettigede deltok på årsmøtet. 
Regionstyret har konstituert seg med Mai Brit 
Vegge som styreleder og Janet Seierstad som 
nestleder. 

ANNERLEDES REGIONÅRSMØTE

REGIONSTYRET
Mai-Brit Vegge, leder, 2019-2021
Janet Seierstad, nestleder, 2019-2021
Sven Morten Kjølleberg, 2020-2022
Sondre Lidal, 2019-2021
Øyvind Sverre Svensen, 2020-2022
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant, 
velges ikke av årsmøtet), 2019-2021
Harald Hodne Hermundsplass, 1. vara-
medlem, 2020-2021
Ola Tulluan, 2. varamedlem, 2020-2021
Jan Magnus Fauske Lillebø, varamed-
lem for ansattrepresentant (velges 
ikke av årsmøtet), 2019-2021

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET (BUR)
Synne Malene Brække, 2020-2021
Benjamin Espeland, 2020-2022
Maren Gjelstad Fauskanger, 2020-
2022
David Fauske, 2020-2022
Håkon Rydland, 2019-2021
Silje Cathrine Heier, 1. varamedlem, 
2020-2021
Ragnhild Gjelseth, 2. varamedlem, 
2020-2021
Marin Omland Aasrum, 3. varamedlem, 
2020-2021
 
VALGNEMNDA
Olav Berget, 2020-2022
Ingunn Bjørge Bredvei, 2019-2021
Frode Granerud, 2020-2022
Johan E Hvarnes, 2020-2022
Annlaug Vegge Knapskog, 2020-2022
Frida Kristina Leite, 2019-2021
Bjarte Rydland, 2019-2021
Tom Teien, 1. varamedlem, 2020-2021
Harald Strangstad, 2. varamedlem, 
2020-2021

REGIONSTYRETS MØTEPLAN 

3. desember 2020
28. januar 2021
18. mars 2021
6. mai 2021

Tid og sted for regionårsmøte 
2021 er ikke avgjort.

Årets utsatte regionårsmøte ble avholdt i Misjonssalen i Oslo 22. september. Bare stemmeberettigede og 
inviterte kunne delta.                  FOTO: MARTHA KROGEDAHL MYKLEBUST
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PERSONALENDRINGER 
HØSTEN 2020

KVINNEHELG PÅ ÅREELD 
11.–13. september 2020 var 30 
kvinner samlet på Åreeld leirsted 
på fjellet mellom Gol og Leira. Det 
er en tradisjonsrik helg, men det 
var nok en ekstra forventnings-
full gruppe som var samlet i år. 
Vi har ikke vært bortskjemt med 
fysiske møtepunkter det siste 
halvåret, så det var nok derfor vi 
hadde venteliste i år.

Skuffet ble vi ikke. Mari Eikli 
hadde bibeltimene, der gudsrike-
tanken i Bibelen stod sentralt. 

Og forfatteren og dikteren Haldis 
Reigstad delte med oss og gav oss 
mye. Sigrunn Gjønnes hadde med 
gitaren, og instrumenter stilte 
flere med til glede for alle. De som 
var ansvarlige for kjøkken og det 
praktiske, var både kreative og 
koronasikre, så alle følte seg tryg-
ge og ivaretatt.

Vi takker Gud og mennesker 
for en god helg!

SOLVEIG GRANDHAGEN

Arild Strøm har sagt opp som 
administrasjonsleder og sang- 
og musikkarbeider i Misjonsalen 
Oslo. Han jobber ut 2020. 

NYANSATTE
Anna Lindbak Hørte startet 
1. november 2020 som utvi-
klingsleder i NLM ung region øst. 

Johan Leirvik starter 1. januar 
2021 som menighetsutvikler i 
Misjonshuset Tønsberg i 100 %. 
Han kommer også til å ha noen 
oppgaver knyttet til regionen. 

Sonja Leirvik starter 1. januar 
2021 som leir- og lagsutvikler 
for Solåsen, Vestfold og Buske-
rud i 60 %.

Bjørn Moldekleiv starter 1. 
januar 2021 som administra-

sjons- og foreningskonsulent 
i regionen samtidig som han 
slutter som forsamlingsleder i 
Drammen/forkynner i regionen. 

Karsten Tollheim startet i 
oktober 2020 som pastor for 
Lillokirken (Groruddalen, Oslo) 
i 20 %. 

Les mer om de nyansatte på 
nlm.no/ost.

Takk for innsatsen til Arild 
Strøm som slutter. Og hjertelig 
velkommen inn i medarbeider-
fellesskapet og «arbeidslaget» 
NLM region øst til nyansatte. 
Vær gjerne med å be for dem.

(Status på personalendringer da 
Utsyn gikk i trykken.) 

LEDERGRUPPA

Mari Eikli (t.v.) og Haldis Reigstad.           FOTO: SIGRUNN GJØNNES

GODE GAVETALL
Gaveinntektene i regionen 
per utgangen av september 
ligger 1,2 millioner kroner over 
fjoråret. 

Grunnen til det gode resultatet 
er særlig økning i faste gaver 
og enkeltgaver. 

– Det er grunn til å glede 
seg over økte gaveinntekter. 
Misjonsarbeidet er avhengig 
av givere både til arbeidet i 

regionen og ute på misjons-
feltene. En varm takk til alle 
som trofast har gitt, og for at 
vi fortsatt kan regne med dere, 
uttaler regionleder Ernst Jan 
Halsne. 

En stor del av inntektene 
kommer i slutten av året. Det 
knytter seg derfor spenning til 
hvordan resultatet vil bli når 
året er omme.

REGNSKAPSTALL 
(i millioner kroner) per utgangen av september 2020

Enkeltgaver 1,7 (0,6 over fjoråret)
Fadder/fast giver 8,1 (0,6 over fjoråret)
Generelle gaver fra misjonsfellesskap 2,8 (0,1 over fjoråret)
Gaver totalt 14,2 (1,2 over fjoråret)
Inntekter totalt 14,9 (0,8 over fjoråret)

Lønnskostnader 6,7 (0,4 under fjoråret)
Utgifter totalt 8,3 (1,4 under fjoråret)

Regionbidrag 6,6 (2,3 over fjoråret)
Grunnet den stadig forandrende 
smittesituasjonen er det van-
skelig å planlegge leirer langt 
fram i tid. Vi har derfor valgt ikke 
å lage leirbrosjyre for vinter/

vår 2021. Følg med på nlm.no/
leirost, Facebook og Instagram 
for oppdatert informasjon.

NATASHA VICTORIA M. GALLAND
LEIRKONSULENT

LEIRER
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