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Regionrådet 
I 2017 har regionrådet gjennomført fem møter og har i løpet av disse behandlet 37 saker. Antallet saker 

har økt i henhold til tidligere år da en har valgt å ta inn «rapport fra leder» (i regionen) og «rapport fra LS 

representant» som faste saker på møtene. Rådet behandlet også flere høringssaker fra Landsstyret i 

NMSU i forbindelse med Landsmøtet i 2018. 

Det ble opprettet et arbeidsutvalg (AU) for regionrådet, tenkt som et saksforberedende ledd og som en 

støtte for leder i regionen. AU har ikke vært brukt i den utstrekning det var tenkt, men ble allikevel 

opplevd som et nyttig utvalg for leder i regionen. AU har bestått av leder i regionrådet, nesteleder i 

regionrådet og leder i regionen.  

Regionrådet har i 2017 hatt følgende sammensetning: 

Navn Rolle 

Helene Klingsheim Døviken  Leder 

Tommy-André Olsen  Nestleder 

Marie Cathrine Løver Thu  Landsstyrets representant 

Anne Elisabeth Kaldhol  Representant i NMS Regionstyre 

Andrine Høyvik Skjold  

Ole Martin Sandland  

Alyssa Marie Veliquette  

Karl Kristian Brekke Kvalvaag  

Sigrun Svartedal  Representant fra NMS Regionstyre 
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Leir 
Leir utgjør en betydelig del av aktiviteten i regionen og arrangeres i hovedsak på tre ulike leirsteder som 

eies av NMS: Solsetra, Stenbekk og Mesnali. Vi er helt avhengige av den jobben som gjøres av frivillige 

for at vi skal klare å gjennomføre leirene våre. Vi setter stor pris på dere og takker for innsatsen i 2017! 

Regionen har et fokus på å styrke kvaliteten på leir blant annet gjennom at en gjennomfører 

ledertreningskurs for nye og gamle ledere, har et tett samarbeid med leirstedene og god dialog med 

menigheter som samarbeider med oss om leir.  

Selv om det er trist at den totale leirdeltakelsen har gått noe ned fra 2016 til 2017 er det gledelig å se at de 

leirene som skjer i samarbeid med menighet (Globusagent og agentleir) opplever en vekst i antallet 

deltakere.  

Fremover vil regionen fortsatt å ha et fokus som sikrer økt kvalitet på leir. Dette oppnår vi ved å jobbe 

bevisst med leirverdiene til NMSU, ta i bruk prosessplan for leir og å videreutvikle samarbeidet med 

menigheter. 

 

Solsetra 
Vi har hatt syv leirer på Solsetra med til sammen 181 deltakere og 27 ledere. Dette utgjør et snitt på 25,85 

deltakere per leir.  

I 2017 valgte vi å utvide antallet agentleirer fra to til tre. Oppslutningen rundt den nye leiren kunne vært 

bedre, men tilbakemeldingene knyttet til den var meget bra og alle parter har tro på en positiv utvikling 

av antallet i årene som kommer. Agentleirene er med på å styrke vår relasjon til ulike menigheter i Den 

norske kirke (Dnk), noe som er i tråd med strategien for NMSU.  

 Antall leirer Solsetra Deltakere Ledere 

2017 7 181 27 

2016 6 176 40 

2015 6 181 47 

2014 6 198 47 

2013 6 195 58 

 

Stenbekk 
Det var planlagt 10 leirer (inkludert lederdøgn) på Stenbekk i 2017. Dessverre ble tre av disse avlyst 

grunnet sviktende påmelding og mangel på ansattressurser i regionen. Dermed gjennomførte vi sju leirer 

med til sammen 216 deltakere og 42 ledere. Det utgjør et snitt på 30,86 deltakere per leir. 

Den store nedgangen i antallet leirdeltakere var tema for et møte mellom områdeutvalgene rundt 

Stenbekk og leder i regionen. Her ble det diskutert ulike tilnærminger til problemet, og en ble enige om å 

forsøke å bruke hverandre i større grad i forbindelse med promotering av arrangementer på leirstedet. 

Globusagentleiren hadde, som tidligere, god oppslutning og er en populær leir som skjer i samarbeid med 

trosopplæringen i Sarpsborg.  
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 Antall leirer, Stenbekk Deltakere Ledere 

2017 7 216 42 

2016 9 310 63 

2015 10 351 84 

2014 9 391 93 

2013 11 408 102 

2012 11 372 106 

 

Mesnali 
Mesnali skiller seg noe ut, da to av de tre leirene regionen er involvert i skjer i samarbeid med region 

Hedmark og Oppland. Disse to ligger regnskapsmessig i Hed/Opp og fremstår derfor ikke som en del av 

arrangementsregnskapet til region Øst. Vinterfamilieleiren samlet 74 deltakere og hadde 10 ledere og er 

den eneste leiren på Mesnali som står i arrangementsregnskapet til region Øst. 

NMSU hadde opprinnelig vedtatt at nyttårsleiren på Mesnali ikke skulle gjennomføres, men når det 

oppstod en mulighet for samarbeid med organisasjonen HEKTA valgte vi likevel å gjennomføre den. Her 

jobbet begge regionene, hovedadministrasjonen og HEKTA aktivt for å få på plass et samarbeid. 

Erfaringene er så langt positive og vi tar sikte på å gjennomføre båre påske- og nyttårsleir på Mesnali i 

samarbeid med HEKTA. 

 Antall leirer, Mesnali Deltakere Ledere 

2017 1 74 10 

2016 1 96 9 

 

Andre leirer 
Etter et initiativ fra NMSU valgte vi å slå sammen Unge Voksne weekenden vi hadde planlagt i 

Nordmarka med weekenden F2 hadde planlagt for samme aldersgruppe. Resultatet ble en leir kalt 

«Skogens Ro» som samlet 18 deltakere. Dette ble en vellykket helg, selv om det er plass til mange flere. 

 

Menighet 
Fordelt på regionens tre bispedømmer er det over 300 menigheter i Dnk alene. For å legge grunnlaget for 

et godt samarbeid må vi jobbe aktivt på flere ulike måter. Derfor har vi i 2017 jobbet med å bygge gode 

relasjoner inn i de ulike nivåene som finnes i kirken. Vi har forsøkt å delta på de møtepunktene vi har fått 

mulighet til, samt gått aktivt inn i enkeltmenigheter som vi ønsker et tettere samarbeid med.  

Vi har jobbet for at samarbeidene vi står i skal ha størst mulig grad av gjensidighet og forsøkt å være 

tydelig i de forventningene vi stiller ovenfor menigheter. Dette er en prosess som er tidkrevende og vil 

måtte fortsette også inn i overskuelig fremtid. Gjennom samarbeid har vi bidratt til å styrke den lokale 

trosopplæringen i ulike menigheter. 
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Etter at det i 2017 ble lansert nye konsepter for bruk i menigheter har vi startet med å lete etter mulige 

pilotmenigheter hvor vi kan få testet ut konseptene på en god måte. Dette er en tidkrevende prosess som 

fortsetter inn i 2018. Målet er å finne en pilotmenighet i hvert bispedømme. 

Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med F2 i Fagerborg kirke. Dette samarbeidet har blant annet 

inkludert «skogen ro» og Disippelkonferansen. I 2017 samlet Disippelkonferansen 32 deltakere. 

 

Global 
Oslo har mange studenter og unge voksne med bakgrunn fra Hald, Uteam og Ucrew. I perioden har vi 

jobbet aktivt for at disse skal få et naturlig samlingspunkt gjennom NMSU kveld som arrangeres på 

gjenbrukscafeen Igjen.  

Vi ser en markant vekst i arbeidet med unge voksne og har tro på at det i løpet av neste periode vil kunne 

etablere seg som et selvstendig og levedyktig arbeid. Det er her viktig å understreke at det er tvilsom at en 

vil kunne trekke alle ansattressurser ut av det, da den fungerer som et knutepunkt for arbeidet. 

 

Medlemmer 
I NMSU finnes det to typer medlemskap enkeltmedlem og lokallagsmedlem. Enkeltmedlemmene er 

direkte medlem i organisasjonen og består i hovedsak av personer over 13 år. Når det gjelder 

lokallagsmedlemmene så er det laget som er medlem i NMSU. 

Enkeltmedlemmer 
Fylke 2013 2014 2015 2016 2017 

Østfold 24 22 16 18 17 

Akershus 12 8 7 10 13 

Oslo 26 10 12 44 45 

Buskerud 15 12 11 14 16 

Vestfold 13 12 13 21 18 

Totalt 90 64 59 107 109 

 

Klubber og lokallag 
Gjennom klubber og lokallag er vi med å tilby barn og unge et kontinuerlig arbeid. Vi ønsker å rette en 

stor takk til alle de som er med å bidra som frivillige inn i dette arbeidet. Takk! 

Lokallag som er innmeldt i NMSU kvalifiserer for støtte som beregnes utfra antallet tellende medlemmer 

under 26 år. For å være et tellende medlem må klubben ha tatt inn minimum kr 50,- i medlemsavgift.  

Tallene for 2017 er enda ikke klare. De legges inn så fort de er klare! 

Fylke Lokallag Medlemmer 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
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Østfold 8 8 6 6  176 141 65 77  

Akershus 3 3 3 3  58 96 64 73  

Oslo 6 6 5 7  197 130 101 138  

Felles* 1 1    24 37    

Buskerud 4 4 4 3  183 77 16 24  

Vestfold   2 2  13 12 14 19  

Totalt 22 22 21 24  651 493 260 331  

* Har medlemmer i flere fylker. Fra 2015 er tallene knyttet opp mot fylket lokallaget er registrert i. 

 

Ansatte 
2017 var et år hvor det var flere utskiftninger i staben, både grunnet permisjoner og at enkelte sa opp sin 

stilling. Denne utskiftningen og noe lange prosesser for å fylle vakante stillinger medførte at det ble et 

relativt utfordrende år for flere ansatte. Litt over årsskiftet til 2018 ble vi fulltallige igjen, og vi ser frem til 

å gå et nytt år i møte.  

Hvem Stilling Januar Desember 

Ragnhild Danbolt Øygard Leder 70 %  

Tor Steinar Nilsen Leder  40 % 

Petter Madsen B/U prest 50 % 

Silje Merete Ljosland B/U arbeider 50 % 

Elise Slettebø Melhus B/U arbeider 100 %  

Julie Nordanger B/U arbeider  100 % 

Therese Lilleberg Holm B/U arbeider 25 % 

Heidi Olsen B/U arbeider 25 %  

Live O. Gilje B/U arbeider  25 % 

 

 


