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Innledning 
I Møre har det vært noen endringer i ansattsituasjonen underveis i perioden, og det fører 
naturligvis til at mye må læres på nytt. Gunnhild Bremer har vært regionleder, men fra 1. 
august 2019 har omorganiseringen ført til at Møre nå er en del av Team Midt-Nord. På slutten 
av 2019 er det Erika som er ansatt regionalt med 80 % stilling. Det har vært et lite 
generasjonsskifte blant de frivillige leirlederne de siste årene, men mange unge ledere stiller 
ivrig opp på leirer. Noen reiser til og med helt fra Molde for å bli med på leirer på Kjeldsund. 
Vi setter pris på alle de som bidrar i arbeidet i regionen, og håper å få til gode leirer for både 
deltakere og ledere også i fremtiden! 
 

 

 

Her er et lite glimt fra noen av leirene i 2019. Vinterleir på Kjeldsund, leir på Drøpping går, og 
Høstleir på Kjeldsund.  
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Regionråd 
Regionrådet i Møre har i 2019 hatt 4 offisielle møter der det er behandlet totalt 27 saker. I 
tillegg har det vært en del kommunikasjon mellom møtene med avklaringer angående andre 
pågående saker eller prosjekter. I en langstrakt region er det vanskelig å møtes fysisk, og 
derfor har de fleste møtene blitt gjennomført digitalt. Erika Lynn Solli har fungert som 
sekretær for regionrådet. 

Regionråd frem til årsmøtet var 

Navn Rolle 
Eline Husøy Leder 
Marte Elvira Rolvsjord Nestleder 
Benjamin Vonheim 
Kragseth 

 

Ruben Sigerseth  
Ragnhild Blindheim  
Mathea B. H. Kobbernes  
  
Sara Haile Kidane 1. vara 
Johanne Helvig 2. vara 
Reem Haile Kidane Representant til NMSU 

landsstyre 
- Representant fra NMS 

 

Regionråd etter årsmøtet har vært 

Navn Rolle 
Marte Elvira Rolvsjord Leder 
Andrea Hovden Nestleder 
Ruben Sigerseth Medlem 
Emilie Liaset Eriksen Medlem frem til desember 
Reem Haile Kidane Representant til NMSU 

landsstyre 
- Representant fra NMS 

 

Leir 
I Møre har det i størst grad vært fokus på å gjøre leirene så bra som mulig i en opplæringsfase 
av nye ansatte og i påvente av omstrukturering og ny leder. Det tar tid å sette seg inn i alle 
aspektene ved leirarbeidet, og målet for de fleste nyansatte vil være gjennomføring. Det har 
vært jobbet med å forbedre skriftlige rutiner for planlegging og gjennomføring av leirer i 
regionen, og å være tidligere ute med informasjon. Det har også blitt etablert en leirklubb 
tilknyttet Kjeldsund for å kunne gi bedre pris på leirer for leirklubbmedlemmene. Det har 
vært gjennomført dagskurs for leirledere høst 18 og vår 19 med ressurser fra det nye 
Lederkurset. I tillegg har vi engasjert foreldre til å hjelpe til på 2.-4.klasseleirene, og noen til å 
være kveldsvakter.  

Å skape bedre struktur for leirplanleggingen gjør at det letter planleggingsprosessen, noe 
som øker kvaliteten på leirene. Det å ha foreldre som frivillige på leiren øker trygghetsnivået 
og avhjelper de unge leirlederne. Det gjør også at alle lederne kan ha ledermøter sammen på 
kveldstid fordi foreldrene passer på i internatene. I tillegg er ledertrening viktig for å bygge 
gode og trygge ledere, og det håper vi å få til mer av i kommende periode. 
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Kjeldsund 
De fleste av leirene våre arrangeres på regionens NMS-leirsted Kjeldsund. Vi har en god dialog 
med leirstedet og samarbeider godt. I 2019 var alle leirer unntatt én, arrangert i de flotte 
omgivelsene Kjeldsund leirsted gir oss.  

Andre leirer 
I 2019 hadde vi en samarbeidsleir med lokallaget Bolsøya barnegospel, Denne leiren foregikk 
i flotte rammer på Drøpping gård, og hadde 17 deltakere i barneskolealder.  

Menighet 
NMSU Møre har et bredt kontaktnett med mange menigheter, særlig i de ytre områdene 
rundt Ålesund. Disse har det vært jobbet med å følge opp, og synliggjøre for de alle de gode 
ressursene NMSU utvikler. Siden mye av kontakten med menigheter handler om relasjoner, 
har fokuset vært på å skape gode relasjoner både med eksisterende samarbeidsmenigheter, 
men også prøve å bli kjent med nye. Vi har blant annet promotert Uteam i ulike 
sammenhenger, og var med å planlegge tur høst 2018 til England med konfirmanter fra 
Storfjorden fellesråd, men den ble avlyst på grunn av få deltakere.  

NMSU Møre blir stadig invitert på besøk til menigheter og lokallag for å holde andakt eller 
misjonsinfo, noe som er veldig kjekt. Flere grupper er tilknyttet Familiemiddag, og vi hadde i 
skoleåret 18/19 samarbeid med en menighet om Hald-studenter, noe som også gav 
muligheter for å besøke andre menigheter. Ny Uteam-tur er under planlegging der vi inviterer 
ungdommer/konfirmanter fra Nye Ålesund fellesråd. 

Global 
Våren 2019 hadde vi Hald-studenter i regionen, noe som naturlig ga en del fokus på det 
globale arbeidet. På Høstleirene på Kjeldsund fikk vi låne Hald-studentene med base i 
Trøndelag. I tillegg har vi alltid fokus på å formidle globalt engasjement til barn på leir og i 
lokallagene vi besøker. Arbeidsoppgavene knyttet til global-området har blitt fordelt i 
staben, slik at en ansatt følger opp muligheter for Uteam. Camp Kjeldsund inviterer ansatte 
i NMS global og får dermed mulighet til å gjøre NMS sine samarbeidskirker kjent for 
deltakerne på leiren. I tillegg promoterer vi utvekslingsmulighetene Ucrew og Hald når vi 
treffer folk i relevante målgrupper. 

Medlemmer 
Det er to måter å være medlemmer i NMSU på; gjennom innmeldte lokallag og som 
enkeltmedlem. 

Lokallag 
NMSU Møre har mange lokallag rundt om i regionen, og mange av de får besøk i løpet av året. 
Nytt i 2019 var Kjeldsund Leirklubb, som gir deltakere på barneleirer på Kjeldsund rabatt på 
leirdeltakelse. Vi vil også takke de flotte lokallagslederne som engasjerer barn og unge til å 
dele tro, tid, ting og talent! 

 

Årstall Antall leirer Deltakere Ledere 
2019 7 244 43 
2018 11 337 65 
2017 8 366 67 
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År Lokallag Medlemmer 
i lokallag 

2019 18 Ikke kjent 
2018 15 255 
2017 11 199 

 

Enkeltmedlemmer 
Vi har noen betalende enkeltmedlemmer i regionen, men ser tallet har gått nedover de siste 
årene, Vi håper vi med ulike tiltak skal kunne snu denne kurven igjen, slik at vi kan synliggjøre 
engasjementet for NMSU i Møre. Dette er også noe som jobbes med på nasjonalt plan. Noe 
av nedgangen har skyldtes at medlemmer over 26 år har blitt oppfordret til å heller bli 
medlemmer i NMS, da NMSU ikke lenger mottar frifondstøtte for disse. 

År Enkeltmedlemmer 
2019 13 
2018 20 
2017 36 

Ansatte 
Det har vært noen endringer i ansattesituasjonen i løpet av året. Erika var vikar i begynnelsen 
av året, men fikk 60 % fast stilling fra august av som barne- og ungdomskonsulent. Gunnhild 
startet året som leder av region Møre, men etter at NMSU omorganiserte med virkning fra 
01.08, ble Gunnhild ansatt i en nasjonal stilling som Ukid-koordinator, som vil si at hun nå 
jobber med ressursutvikling innen ulike konsepter NMSU utvikler for menigheter og familier. 
Therese startet i jobben som Teamleder for Midt-Nord, altså regionene Møre, Trøndelag og 
Nord-Norge etter endt mammapermisjon 1. september. Ved utgangen av året er det altså 
Therese og Erika som har stillingsprosenter inn mot det regionale arbeidet i NMSU Møre, der 
fordelingen i hovedsak er at Therese tar seg av overordnede og administrative oppgaver, 
mens Erika jobber med et mer utadrettet fokus. Vi har lært mye sammen i løpet av høsten, 
og samarbeider godt i teamet.  

Navn Stilling Stillingsstørrelse 
Gunnhild Bremer Leder til 01.08.19 80 % 
Erika Lynn Solli Barne- og ungdomskonsulent 60-80 % 
Therese Lilleberg Johnsen Teamleder Midt-Nord fra 01.08.19 100 % totalt 

 

 

 

 

 

Regionrådet i Møre      Therese Lilleberg Johnsen  Erika Lynn Solli 
        Teamleder NMSU Midt-Nord  Barne- og ungdomskonsulent Møre 


