10 INNSPILL

/

11 VESLESTØLEN

/

11 SÅNN GJØR VI DET

/

13 RADIO ØST

14 JAPAN

/

Region øst

FOTO: MARTIN HOLSKAR

Adresse:
Sinsenveien 25, 0572 Oslo

Telefon: 22 00 73 90
E-post: ost@nlm.no
Giverkonto: 8220 02 90131
Ansvarlig redaktør:

L E S M E R S I D E 1 2 O G 13

Ernst Jan Halsne

STOR TRIVSEL PÅ UNGDOMSLEIR
I nyttårshelgen var mer enn hundre deltakere og ledere samlet
på Hurdal Verk folkehøgskole og Solåsen Leirsted for å feire
overgangen til et nytt år.
L E S M E R S I D E 12
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INNSPILL

ERNST JAN HALSNE

Regionleder

Frivillige medarbeidere ønskes velkommen til fest på Fjellhaug i Oslo fredag 4. mai. Bildet er fra festen i fjor.
BEGGE FOTO: ASBJØRN STIGE

Alminnelige hyrder
Spørsmålet om hyrder i den kristne
forsamling er stort og viktig. Her vil
jeg peke på noen forhold som jeg
tenker er grunnleggende for denne
funksjonen. Det omhandler det hyrdeansvaret som ligger på enhver
som er kommet til tro på Jesus.
Hyrdeoppgaven følger gjenfødelsen – det er grunnleggende. Idet et
menneske kommer til en levende
tro på Jesus Kristus, mottar det i
samme stund et kristenansvar for
de mennesker en har rundt seg.
Det er allment og gjelder forholdet
til min neste, enten det er familie,
venner, nabolag eller forsamling.

«I det jeg svinger ut
på veien, går jeg inn
i et ansvar for mine
medtrafikanter.»
Det er med dette som når jeg
er trafikant. I det jeg svinger ut på
veien, går jeg inn i et ansvar for
mine medtrafikanter. Kommer jeg
til et ulykkessted, er jeg ansvarlig
for å stoppe og yte den hjelp som
nøden påkaller. Har jeg ikke evne
til å hjelpe selv, skal jeg sørge for å
varsle dem som har det. Veipatruljer, helsepersonell og utrykningskjøretøy kan ikke overvåke alle
veistrekninger til enhver tid. De er
avhengige av noen der ute som tar
ansvar, hjelper og eventuelt varsler.
Historien om presten, levitten og
den barmhjertige samaritan (Luk
10,30 ff) har noe viktig å lære oss
om hyrdeansvar. Det følger ikke
uten videre av tittel og stilling, men
av kristne mennesker med omsorg.
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Også i NLM er det noen som
fikk et særlig ansvar. Når det lokale
fellesskap velger sitt styre, følger at
styreansvaret også et hyrdeansvar.
Det må vi ikke glemme. Forkynnere,
forsamlingsledere, regionledere,
sentrale ledere – og ikke minst
vårt hovedstyre, har fått et særlig
ansvar for hyrdetjenesten. Men uten
den alminnelige, kristelige omsorg
som fungerer mellom oss og for vår
neste, kan det aldri strekke til.
Hyrdefunksjonens dypeste
kjennetegn er omsorg. Dette kan vi
lese ut av Joh 10,13 og Fil 2,20. Uten
sann, kristen omsorg for mennesker, ingen hyrder. Denne omsorgen
var mangelvare på Paulus sin tid.
Den er også mangelvare i dag. Det
tenker jeg er vår tids dype utfordring når det gjelder hyrdefunksjonen i den kristne forsamling.

«Hyrdefunksjonens
dypeste kjennetegn
er omsorg.»
Mye var annerledes på profeten
Esekiel sin tid sammenlignet med i
dag. Men noe er svært likt. Det var
mange hyrder i navnet, men få eller
ingen i gavnet. «Hyrdene røkter seg
selv,» klager profeten. «Så farer mitt
folk vill» (Esek 34).
Min lille formaning går til ethvert
troende menneske mellom oss:
Vær en hyrde for mennesker rundt
deg! Stans, lytt og vis interesse! Gi
støtte, oppmuntring og veiledning
som hjelper andre mennesker på
veien! Alminnelige hyrder er uunnværlige.

Regionens årsmøte 2018 avholdes lørdag 5. mai på Fjellhaug, Oslo. Bildet er fra årsmøtet på Hamar i fjor.

MEDARBEIDERFEST
OG ÅRSMØTE 2018
Fredag 4. mai kl. 18.00 inviteres igjen frivillige
medarbeidere fra hele regionen til takkefest på
Fjellhaug. Dagen etter, lørdag 5. mai, fortsetter
vi med regionens årsmøte samme sted. Program,
informasjon og påmelding kommer vi tilbake til.
Vi utfordrer våre lesere til å notere seg disse datoene og sette av tid til å delta på fest- og
misjonsdager på Fjellhaug sammen med oss.

REGIONKONTORET

Radio Øst i Råde søker

DAGLIG LEDER i 100% stilling
Hovedoppgaver: Følge opp økonomi og
inntekter, personalet, programblad, nettside,
andre administrative oppgaver.
For mer informasjon, se full utlysning på
www.radio-ost.no
Søknadsfrist 28. februar 2018. Tiltredelse
etter avtale.
Søknad med CV sendes Asbjørn Kvalbein,
akvalbein@norea.no
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– Jesus ville ta det
dumme som jeg har
gjort, sa en av deltakerne på leiren på
Veslestølen. Bildet er
fra et arrangement på
Solåsen.
ILLUSTRASJONSFOTO

Første helgen i advent var det fulle hus på adventsleir på Veslestølen Leirsted i Ål i Hallingdal.
			
		
FOTO: KORNELIUS BØ / EGIL WORMDAL

FULLE HUS PÅ
VESLESTØLEN
– Da jeg la steinen ved korset, så tenkte jeg på
at Jesus ville ta det dumme som jeg har gjort.
TEKST EWA MOLDEKLEIV

En deltager reflekterer over hva
som har vært fint på denne adventsleiren: – Det er så vanskelig å
la være å banne på skolen når alle
andre gjør det. Tenk at dette barnet
hadde skjønt at det gikk an å komme til Jesus med problemet!

BØNNEVANDRING. 43 barn lyttet
med hele seg under bibelsamlingene. Bønnevandringen lørdag
kveld ble en spesiell opplevelse.
Det var veldig stille da muligheten til å ta imot Jesus ble nevnt
da vi avsluttet med bønn på søndagen. Hvem vet, kanskje en gutt
eller jente fikk hviske sitt «ja»?

TRYGGHET OG GODHET. Det er plass
til 35 barn på Veslestølen, så
denne helgen var det smekkfullt.

Hildegunn Joranger var hovedleder, som så mange ganger før. Det
betyr så mye at barna møter noen
igjen som de kjenner. Også på
kjøkkenet er det kjente fjes. Gro
Thoen og Knut Markegård serverte rikelig med mat og spredte
trygghet og godhet til barna.
Og når barna får suse ned alle
bakkene til skisenteret på kjelke,
og Knut plukker dem opp i bilen
sin, knytter fast alle kjelkene og
drar dem opp bakkene, ja, da er
det kjekt!
Om NLM ikke har så mye barnearbeid i Hallingdal, så tror vi at
leirene på Veslestølen kan få evighetsverdi. Be for kristne lærere
og andre som følger opp disse
barna i hverdagen.

NLM region øst er en stor region, men består av mange små enheter som har hver sine gode idéer til hvordan vi kan
formidle budskapet om Jesus og engasjere folk. I spalten «Sånn gjør vi det» kan vi dele idéene.

SANGGRUPPA KURÉR

– Vi synger fordi vi tror Gud kan bruke gruppa vår for å nå mennesker med evangeliet om Jesus, sier Britt Vittersø i sanggruppa Kurér.
FOTO: LISE MARGRETHE H. TEIEN

Kurér er en gjeng med unge
50+åringer som har stor
glede av å synge sammen.
Vi øver hver tredje eller
fjerde uke på Verningen
bedehus i Vestfold.
Kurér består av åtte sangere og
ledes av Tom Teien. Gruppa så
dagens lys i 2009. Årsaken til
oppstarten var savnet av å synge
sammen etter at voksenkoret Sendebud ble lagt ned i 2008.
Forløperen til Sendebud var
«Ungdomskoret» på bedehuset. Dette var et stort og viktig
ungdomsarbeid som startet på
slutten av 70-tallet og varte til 1993.

Hva dette musikktilbudet
har betydd for fellesskapet på
Verningen bedehus er vanskelig å
måle. Det vi vet, er at det å få være
en del av de helliges samfunn er
av avgjørende betydning for livet
vårt. Vi tror at kordeltakelse har
bidratt til nettopp det.
Vi tror at vi er en del av det store
oppdraget når vi reiser rundt og
synger. Vi fortsetter fordi vi tror Gud
kan bruke gruppa vår til å nå mennesker med evangeliet om Jesus.
Jeg tror også det har bidratt til
at jeg i mitt liv har fått leve i trygg
forvissning om at frelsesverket
gjelder for meg. Nåden er nok –
også for meg. Og for deg.
BRITT VITTERSØ

UTSYN 02 2018
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NYTTÅRSCELEBRATION
PÅ SOLÅSEN
I nyttårshelgen var 71 deltakere og ledere samlet på Hurdal Verk folkehøgskole. Lek, moro, god mat, bibeltimer og vitFOTO: MARTIN HOLSKAR
nesbyrd var noen av ingrediensene.					

SAMMEN MED JESUS OG HVERANDRE
I nyttårshelgen var 71 ledere og deltakere samlet i idylliske
omgivelser på Hurdal Verk for å feire det nye året. Her skulle vi bli
enda bedre kjent med Jesus og kose oss med aktiviteter og moro.
TEKST SIMEON OTTOSEN

Tradisjonen tro startet det hele med kick-off
den første kvelden. Kick-offet gled over i høylytte bli kjent-leker. Kvelden var preget av latter og god stemning – endelig var en etterlengtet nyttårsfestival (NÅF) i gang.

«DEN STORE FORTELLINGEN». Den påfølgende
dagen sto blant annet bibeltime, aktiviteter og
bibelsmugling for tur. Temaet for bibeltimene
og møtene på festivalen var «Den store fortellingen». Vi fikk høre flotte taler om den røde
tråden i Bibelen.
Deltakerne hadde to alternativer til aktiviteter: stå på ski eller brett i puddersnø på Hurdal skisenter, eller peiskos, som blant annet
inneholdt lek, spilling, konkurranser og baking.
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BIBEL, MAT OG UNDERHOLDNING. Tiden gikk fort,
og plutselig var det nyttårsaften. Etter nok en
bibeltime og aktivitetsbolk, samt «NÅFs episke
leker», fikk vi servert en flott nyttårsmiddag.
Deretter fortsatte nyttårsfesten i møtesalen,
hvor det var underholdningskveld der delta-
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kerne bidro med mange humoristiske og spennende innslag.
Etter kveldsmøte litt senere på kvelden
trakk alle ut for å se på fyrverkeriet. Selv om de
ansvarlige for fyrverkeri-innkjøpet var en smule skuffet, så ikke det ut til å prege deltakerne
eller stemningen nevneverdig.

LOVSANG OG VITNESBYRD. Natten fortsatte med
et av høydepunktene: midnattsmesse. Det ble
lovsunget, og deltakerne kom med vitnesbyrd.
Lederne ble imponert over hvor reflekterte
ungdommene var. Så feiret vi nattverd. Det var
fantastisk å gå inn i det nye året på denne måten.
Siste dag fikk trøtte deltakere sove helt til
klokken ti. Ingebjørg Nandrup holdt sin siste bibeltime for anledningen, og til tross for mangel
på søvn, lyttet deltakerne til hva hun hadde å si.
En sliten ledergjeng konkluderte med at
det hadde vært en flott festival og at deltakerne
hadde oppført seg eksemplarisk. Kanskje ses vi
til neste år, eller allerede i pinsen?

Til sammen 43 deltakere og
ledere møtte opp på Solåsen
Leirsted for å feire nyttårshelgen
sammen. I tillegg deltok fire på
nyttårsaften. På programmet sto
blant annet innebandycup, god
festmiddag, underholdning med
quiz, «Våg å le», fine møter og
nyttårsmesse. Temaet for leiren
var «Hos deg».
– Det ble en veldig kjekk
leir, kommenterer leirsjef Rune
Espevik.
Ekstra kjekt var det at så
mange kom siden ungdomsleiren på Solåsen i høst måtte
avlyses.
RANNVEIG AKSNES
PLEMENTAS

God stemning på Nyttårscelebration
på Solåsen.

Innebandycup på nyttårsleiren på
Solåsen.
ALLE FOTO: HELENE GJONE /
JOHANNES GJONE
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FA K TA
• Omsetning på cirka 2,5 millioner kroner per år.
• 2,7 årsverk fordelt på fem
ansatte, i tillegg fire teknikere
på timebasis.
• Cirka 80 frivillige som har direkte programmer på kveldene
og i helgene.
• Eier eget hus i Råde sentrum.
• Nettside: radio-ost.no

Redaktør og daglig leder i Radio Øst,
Sølvi Olimb, kan glede seg over mange
lyttere og tror Radio Øst vil fortsette i
mange år. Ett av ønskene for 2018 er å få
avløsning som daglig leder for å kunne
konsentrere seg om redaktørjobben.
FOTO: RADIO ØST

ALMENNRADIO MED KRISTEN PROFIL
– Jeg blir ekstra glad når de som
lager omsorgsprogrammene
forteller at mange ringer inn
med sine forbønnsønsker.
Hvert år er det noen som sier
at de ønsker å ta imot Jesus,
opplyser Sølvi Olimb, redaktør
og daglig leder i Radio Øst.
TEKST ERNST JAN HALSNE

Radio Øst i Råde hadde sin første sending 1.
september 1984. Det var i 1982 at Sveinung
Lianes, Rolf Ringsby og Asbjørn Kvalbein fikk
ideen om en lokalradio i Østfold.
– Det geniale, etter min mening, var at det
ble bestemt at Radio Øst skulle være en allmennradio med kristen profil, sier Sølvi.
– Hva mener dere med å være en allmennradio?
– Tanken var å få en bred lytterskare av
østfoldingene, og så blande allmenne og kristne program. Den strategien følger vi fortsatt,
og det opplever jeg som riktig for å nå flest
mulig.

FRA 55 ÅR OG OPPOVER. Det var nytt og spennende med lokalradio i 1984, og Radio Øst
hadde mange unge lyttere og en egen ungdomsredaksjon. I dag har nordmenn enorme
muligheter til å lytte til det de vil. Radio Øst

har funnet sin nisje, og det er de godt voksne
som lytter, og de får høre mye av den musikken de liker.
– Den typiske lytteren er en mann eller
kvinne fra 55 år og oppover, sier Sølvi. – Noen
lytter til oss fordi vi har kristne programmer,
mens andre elsker konkurranseprogrammene. I veldig mange år har vi laget et Radio Østkrus med årstall og et fint motiv fra dyreverdenen, og det er utrolig populært å vinne.

OGSÅ PÅ DAB. – Hvor langt ut når dere?

– Vi dekker kanskje en større befolkning
i dag enn i 1984. Grunnen er at vi er på både
FM, DAB og internett. Vi har lyttere i hele
landet, og i utlandet, som hører på oss via
nettsiden vår, eller som har kjøpt seg en internettradio og koblet den opp til nettverket
hjemme.
I januar 2015 gikk vi også på DAB. Det
tror jeg var veldig lurt, for når de riksdekkende kanalene nå er borte fra FM og mange har
kjøpt seg DAB-radio, så finner de Radio Øst
også der. Vi når veldig langt med DAB-sendingene våre i Østfold, selv om de fleste lytter til
oss på FM, foreløpig.
– Når blir du som leder av radioen glad og
begeistret?
– Når jeg får hyggelige tilbakemeldinger
om at lyttere liker det de hører. Det er ikke
sjelden at jeg snakker med lyttere som sier at
Radio Øst står på fra morgen til kveld. Likevel

blir jeg ekstra glad når de som lager omsorgsprogrammene våre forteller at mange ringer
inn med sine forbønnsønsker. Hvert år er det
noen som sier at de ønsker å ta imot Jesus, og
det er hele poenget med Radio Øst.

10 000 LYTTERE I UKA. – Hvordan har det gått
etter at DAB gjorde sitt inntog?
– Det har gått veldig bra! Vi har faktisk
fått flere betalende Radio Øst-venner enn jeg
noen gang kan huske. Mange gir uttrykk for
at de vil fortsette å lytte på FM og at de har
funnet Radio Øst etter at de andre kanalene
ble borte fra FM-båndet.
– Hva tenker du om Radio Øst når du ser
fremover?
– Jeg har stor tro på at Radio Øst kan fortsette i mange år. For to-tre år siden viste tall
fra TNS gallup at vi i de fem-seks nærmeste
kommunene har 10 000 lyttere i uka. Jeg tror
vi må være villig til omstillinger på flere måter i lokalradioene fremover. Men jeg tror vi
fortsatt vil ha en lytterskare som vil høre på
lokale nyheter og programledere som snakker samme dialekt som dem selv. Det tror jeg
fortsatt kommer til å være et trekkplaster.
– Hva ønsker du deg for 2018?
– God økonomi, at vi finner en person til
«daglig leder»-stillingen, og at vi fortsatt kan
nå ikke-kristne som sitter rundt i Østfold og
lytter til for eksempel «Over en åpen bibel»
eller «Vindu mot livet» og hører seg frelst.
UTSYN 02 2018
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Japanmisjonærene fra NLM region øst, Kari Opperud fra Drammen (t.h.) og Liv Bakke Magerøy fra Nøtterøy, sammen med kirkepresident Rei Nagata og regionleder Olav Vestbøstad. Liv er stedlig representant for NLM i Japan.

STERKT ENGASJEMENT FOR Å NÅ BARN OG UNGE
– Det er helt avgjørende for kirkens framtid at vi lykkes bedre i å
nå barn og unge, ble det sagt i debatten på arbeidermøtet i VestJapan Evangelisk-Lutherske kirke (VJELK) i november i fjor.
TEKST OG FOTO: LARS INGE MAGERØY

Arbeidermøtet på Hiruzen Bible Camp samlet kirkens prester og evangelister, samt
misjonærer fra NLM og samarbeidende organisasjoner i Finland og Island. I alt deltok
omkring 40 personer, de fleste japanere.
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MODERNE UNGDOMSKULTUR. Flere av kirkens
ansatte innrømmet at det er vanskelig å nå
de unge, blant annet fordi prestene har nok
med å betjene dem som hører menigheten til.
Mange av disse er eldre, og de har også krav
på oppfølging. De fleste prestene og evangelistene føler seg dessuten fremmede for den
moderne ungdomskulturen.
Behovet for en sentralt ansatt ungdomsleder ble framhevet, men det ble stilt spørsmål
ved hvordan denne stillingen skal tilrettelegges. Noen understreket at kirken kan lære av
UTSYN 02 2018

hvordan andre kirker, som har lykkes bedre
med dette, arbeider.
De økonomiske sidene må også utredes.
Men, som noen sa, å satse på de unge er en
utgift nå, på lang sikt kan det være en god investering.

INKLUDERENDE OG UTADRETTET. Regionleder
Olav Vestbøstad, som blant annet har Japan
som sitt ansvarsområde, var invitert og deltok
på møtet. Han understreket betydningen av
at gudstjenestene må være inkluderende for
barn og unge, og fortalte om et godt eksempel
på dette i en japansk gudstjeneste han nylig
hadde deltatt i. Vestbøstad holdt foredrag om
luthersk misjon, og framhevet betydningen av
at kirken må være utadrettet, også i en situasjon hvor de interne utfordringene er mange.

VJELK har for tiden en utsending i Hongkong. Men mange av de omkring 40 menighetene i Japan er små og trenger hjelp for å
opprettholde sin egen virksomhet.

OPTIMISME. Japan er ingen lett misjonsmark,
og det ble ikke lagt skjul på utfordringene i arbeidet, blant annet at dåpstallene er synkende. Likevel var det ikke fortvilelse, men håp
og tillit til Gud som preget møtet.
Flere av misjonærene som deltok understreket den gode og vennlige tonen
mellom deltakerne, både de nasjonale og
misjonærene. Samhold og fellesskap er viktige faktorer i arbeidet.

ÉN PROSENT KRISTNE. Japan har bare omkring
én prosent kristne, og er ett av verdens mest
unådde folkeslag. Behovene er store, både for
misjonærer og nasjonale arbeidere.
De fleste norske misjonærene i Japan har
stått på i mange år, og ønsker seg sterkt fornyelse av staben. De er glade for at det nå er
vedtatt å plassere tre nye enheter i landet.
Dette er yngre folk som vil ha gode forutsetninger for å nå familier og unge.

REGION ØST

BETWEENLEIR PÅ
VESLESTØLEN
I november var åtte store og 26 små samlet
til betweenleir på Veslestølen. Med tett program fikk vi både sosialt og åndelig påfyll. På
misjonstivoliet kunne barna kjøpe sukkerspinn
og popcorn, få flettet håret, lakket neglene, spille
bowling, gjette antall smågodt i en krukke og få
skuldermassasje, alt betalt med MisjonsDollars.
Det var aking, baking, bading, hobbygruppe,
stratego, ord for dagen, lek og latter og gode
samtaler. Lina Turøy holdt bibeltimer om sønnen
som vendte hjem, og fortalte om hvordan vi
også blir tatt imot av en ventende, himmelsk far.
Vertskapet på Veslestølen fortjener en stor takk
for nydelig mat og gjestfrihet.
HANNE ASP
Det var aktive dager på betweenleiren på Veslestølen,
både inne og ute. Kjelkene var i flittig bruk.

INSPIRASJONSDAGER FOR
KVINNER

9.–10. mars er det inspirasjonsdager for kvinner på Solåsen
leirsted. Anne Marie Bredvei, Liv
Marit Egeland Pettersen, Maria
Aarsland, Britt Vittersø og Reidun
Røed Lindhjem deltar. Påmelding og info: www.nlm.no/leirost,
ost@nlm.no eller 22 00 73 90.

PÅSKESAMLING

Påskesamling på Solåsen
leirsted skjærtorsdag 29. mars
2018. Bibeltime, kveldsmat og
nattverdmøte. Taler: Jostein
Holm. Sang: Frode Rauan. Påmelding og info: solaasen@nlm.
no eller regionkontoret,
tlf. 22 00 73 90. Frist: 19. mars.

FOTO: ESTERA CIUR

Arrangement for barn og unge

Tid
Fangekasa misjonssenter
18.–21. mai
Hurdal verk fhs
26.–28. januar
22.–24. juni
Livoll leirsted
26.–28. februar
29. mars–2. april
25.–27. juni
13.–16. august
Solbukta leirsted
23.–25 mars
21.–22. april
23.–26. juni
28.–30. juni
7.–10. august
Solåsen leirsted
9.–11. februar
2.–4. mars
16.–18. mars
7.–8. april
28.–29. april
8.–10. juni
15.–17. juni
9.–15. juli
10.–12. august
Veslestølen leirsted
9.–11. februar
Åreeld leirsted
2.–4. mars
24.–27. mars

Julemesser 2017

Type arr.

For hvem

Ungdomsfestivalen

8. trinn–3. vgs

Vinterleir
Sommerleir

2.–7. trinn
2.–7. trinn

Vinterferieleir
Påske for alle
Sommerleir
LL-leir – Liv og lek

1.–7. trinn
4 år–4. trinn
5.–10. trinn

Påskeleir
BBB–leir, vår
Sommerleir
Mini-sommerleir
Betweenleir

4.–7. trinn
Barnebarn- og besteforeldreleir
5.–7. trinn
1.–4. trinn
7.–10. trinn

Vinterleir
Gla’helg
Påskeleir
Pappaleir
BBB-leir 1
Splæsjleir
På lavvotur
TFU–leir
Watergames

2.–4. trinn
Leir tilrettelagt for utviklingshemmede – voksne
5.–7. trinn
Barnebarn- og besteforeldreleir
2.–4. trinn
5.–7. trinn
Leir tilrettelagt for utviklingshemmede – voksne
5.–7. trinn

Østfold: Rakkestad 57 500 (58 000), Spydeberg 190 000 (190 970), Råde 37 315 (40 708),
Knapstad 82 000 (85 569), til sammen 366 815
(375 247).

Water Games

2.–7. trinn

Til sammen: 1 347 849 (1 476 937).

Vinterleir
Påskeleir

6.–10. trinn
2.–7. trinn

En varm takk til alle som har bidratt til dette
store beløpet.

Julemesseinntekter 2017, 2016-tall i parentes.
Akershus: Follo (Ski Menighetshus) 33 366 (45
180), Eidsvoll (julebasar) 18 550 (26 011), Frogner
13 000 (12 350), Rælingen 105 000 (95 000),
Betel Maura 21 258 (19 385), Ytre Enebakk 33
353 (42 123), til sammen 224 527 (240 049).
Buskerud: Mjøndalen 13 500 (8 555), Drammen
59 119 (60 837), Geilo 0 (29 610), Lyngdal Numedal 6 700 (5 850), til sammen 79 319 (104 849).
Oppland: Gjøvik 57 000 (49 141), Vardal 94 500
(100 500), Lillehammer 100 365 (116 000), til
sammen 251 865 (265 641).
Oslo: Misjonssalen 305 000 (360 000).
Vestfold: Tønsberg 87 000 (95 500), Sandefjord
33 323 (35 651), til sammen 120 323 (131 151).

Arrangement
Type arrangement
Inspirasjonshelg, Oppland
Inspirasjonssamling, Vestfold
Områdemøte for Buskerud
Bibel-langhelg
Inspirasjonsdager for kvinner
Påskesamling
Vårsprell

Sted
Lillehammer
Tønsberg
Drammen
Solåsen
Solåsen
Solåsen
Solåsen

Tid
13.–14. januar
14. januar
20. januar
01.–04. februar
09.–10. mars
29. mars
22. april

Type arrangement
Vårmøte
Medarbeiderfest
Regionårsmøte
Pinsestevne, Gjennestad
Bibelcamping
Bibelcamping

Sted
Ål
Fjellhaug
Fjellhaug
Vestfold
Fangekasa
Solåsen

Tid
28. april
04. mai
05. mai
20. mai
30. juni–29. juli
16.–22. juli
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