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HILSEN FRA LANDSSTYRET
Vi står nå på det som forhåpentligvis er den andre siden av corona-pandemien som
rammet hele verden. 12. mars 2020 stengte landet ned, og dette ble starten på to krevende
år for kirkene våre, og spesielt krevende ble det for barn og unge. Barn og unge er blant
dem som har betalt den største prisen under pandemien. Vi håper nå at dette er et
tilbakelagt kapittel og at vi kan se framover mot lysere og mer normale tider!
I pandemien har det vært ekstra motiverende å se hvilken motivasjon som bor i ledere
for barn og unge i kirkene våre. Mange har vært svært kreative. Der det har vært stengt,
har man funnet åpninger, og der det har blitt stukket kjepper i hjulene, har man funnet
løsninger. Mange har gjort gode vurderinger og tatt kjedelige, men viktige avgjørelser,
som å avlyse arrangementer. Vi vil derfor takke alle ledere og frivillige som legger ned
timer og gir av seg selv slik at neste generasjon kan få møte Jesus og gi sitt liv til han!
Det har vært ledere som har vært i fokus de siste fire årene, da vi i 2018 vedtok strategiplanen «Verdens beste ledere». Den har hvilt på fire stolper: modne ledere, misjonale
ledere, kompetente ledere, samt utruste ledere i nettverk. Man har ikke kunnet jobbe slik
man ville med strategiplanen grunnet pandemien, men det er likevel gledelig å se alle
ledere som har stått på i tøffe tak for å nå visjonen til Misjonskirken UNG: «Barn og unge
for Kristus og menigheten!»
For de neste årene ønsker Misjonskirken UNG å spille på lag med Misjonskirken Norge i
deres nye strategiplan; Tro, Sende, Plante. Dette er en bred og tung satsning, og Misjonskirken Norge har brukt tid til å reise rundt i hele landet for å høre hvor skoen trykker og
hvor satsningene må gjøres de neste årene. Vi ønsker å bli med på dette og stå sammen
med Misjonskirken Norge! Stab og styre har satt våre egne mål for UNG for de neste fire
årene ut fra Tro, Sende, Plante, som vi håper og tror vil være med å gi Jesus videre.
Landsstyret vil også benytte anledningen til å takke den kompetente og dyktige staben
vår. Daglig leder Svein Aksel leder staben på en fremragende måte, og det er tydelig å
se at staben har et hjerte som brenner for Jesus og for barn og unge.
Vi i Landsstyret er veldig takknemlige til alle menigheter og enkeltpersoner som bidrar
med bønn, frivillige ledere, oppmuntringer og økonomiske gaver. For at Misjonskirken
UNG skal fortsette å vokse er vi helt avhengige av hverandre i fellesskap som står sammen om vår visjon: Barn og unge for Kristus og menigheten!

Isak Voie
Styreleder

Benjamin Lindefjeld
Nestleder
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MISJONSKIRKEN

UNG

Misjonskirken UNG er en selvstendig og demokratisk barne- og
ungdomsorganisasjon som ble stiftet i 1912. Vi er organisert med et
sentralledd nasjonalt og lokale grupper. Landsmøtet som er øverste
organet, velger Landsstyret i UNG. Daglig leder er organisasjonenes
øverste leder, og hovedkontoret har adresse i Oslo.
Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er en del av UNG og medlem i
Norges speiderforbund (NSF). UNG er medlem i paraplyorganisasjonene Frikirkelig Barne- og Ungdoms- union (FBU),
Landsrådet for Norges barne- og ungdoms- organisasjoner (LNU),
Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), Frivillighet
Norge, Virke og Guttogjente.no.
UNG-gruppene engasjerer barn, ungdom og voksne i store deler av
landet. De har tilbud som er babysang, søndagsskoler, kor,
ungdomsklubber, konfirmant- og studentarbeid, speidergrupper,
og mye mer.
Sentralt står UNG for nasjonale og regionale arrangementer,
ledertrening og nettverk for ansatte medarbeidere lokalt. I tillegg
utvikles aktuelle ressurser og det gis oppfølging for gruppene.
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STRATEGI OG VISJON
Landsmøtet i 2018 vedtok strategiplanen «Verdens beste leder» for perioden 2019-22. Der satte vi oss
11 satsningsmål for utvikling og utrustning av ledere i perioden.
Noen kommentarer til de ulike målene:
1.
Vi ønsket 100 ungdommer i dyptgående disippelgrupper. Her sleit vi med å komme
ordentlig i gang og pandemien rammet hardt. Høsten 2021 ferdigstilte Marcus Vindenes første
utgave av konseptet “Disippelgrupper” og første samling ble gjennomført. Det lover godt for
fortsettelsen.
2.
Vi ønsket å innarbeide trospraksiser som Bibel og bønn på alle våre leirer. Det lyktes vi
godt med der det ble mulig å gjennomføre.
3.
Hvert år øke søkere som kommer fra Misjonskirkene våre til Ansgar Bibelskole med 10
prosent. Dette målet har vi langt overgått. Resultatet er nær dobling i løpet av perioden. Her kan vi
nok se resultatene av at vi har lagt arrangementer som UNG Lederskole og Across til Ansgarskolen,
samt at mange med Ansgar-bakgrunn har vært med som ledere på UNGs leirer de senere år.
4.
I 2022 øke til 100 ungdommer på korttidsteam i inn og utland. Dette målet har blitt satt
på vent av COVID, og vi jobber nå for å ta det med videre i neste strategiplan.
5.
Økt samarbeid med Laget og Ny Generasjon. De har vært med på noen av våre arrangement og hatt informasjon. Vi har også gitt dem oversikt over våre ungdomsarbeidere, slik at
de enklere kunne ta kontakt. Utover det har vi ikke lyktes så godt med dette punktet.
6.
Vi har i perioden jobbet for en ettåring-/volontørlinje på Ansgar. Dette har vist seg ikke
å være mulig å få til på Ansgar.
7.
Tilbud om årlig lederkurs for alle ledere i alderen fra tweens til endt studentalder. Med
tilveksten Smooth for Tweens, så er det nå kun ungdomsskolen vi mangler et tilbud for.
8.
10% vekst i eksisterende lederarrangementer. Dette har fått «et skudd for bauen» med
Covid. For noen av våre arrangement var dette uansett for ambisiøst. Spesielt for UNG Lederskole og
Kombikurs hadde vi allerede lykkes med en høy andel av potensielle deltakere.
9.
Fem nye menigheter utarbeider sine lokale Levende tro-planer hvert semester. Her har
det skjedd mye godt arbeid. Både Linda A. Johannesen og Viggo Klausen har hatt utallige seminarer,
forkynnelse og møter både lokalt og i regionene. Det har gjort at langt flere menigheter har Levende
tro høyt på radaren nå enn før perioden. Samtidig har Levende tro beveget seg i en noe mer
organisk retning. Vi har sett at det ikke nødvendigvis er de menighetene som har en Levende tro plan
som lever mest ut fra Levende tro hensikten. Vårt mål har blitt mer av å bevege menighetene et trinn
videre i det å arbeide hensiktsdrevet med tanke på disippelgjøringen. Vi opplever at dette målet
langt på vei er oppnådd, selv om det ser noe annerledes ut nå enn da målet ble utviklet i 2017-18.
10.
Årlige nettverkssamlinger for barne- og familieledere i hvert distrikt. Denne har Linda A.
Johannesen hatt høyt oppe på agendaen. Det har vært mange gode tilbakemeldinger på hva disse
regionale samlingene har betydd. Muligheten for å ha samlingene digitalt i pandemien har dessuten
ført til at den for noen som ville hatt vel lang reisevei fikk mulighet til å være med.
11.
Taleserieressurs lages klart til hvert semester. Taleseriesamarbeidet har sammen med
UNG Lederskole trolig vært det beste som har skjedd på ungdomssida siden Stagedive ble innført
i 1999. Også under pandemien ble gode taleserieressurser utviklet, det ene semesteret også med
innspilte videotaler.
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ORGANISASJON
Landsmøtet 2020

6. august 2020 ble det
for første gang avholdt et
heldigitalt Landsmøte. Etter
litt trøbbel i starten så ble
det gjennomført et godt
møte. Det var 34 delegater
og 15 observatører til stede.
UNG prisen på kr. 10 000
gikk til Anne Marie Lende
i Bryne Misjonskirke for
sitt 40 år lange arbeid for
barnekor, søndagsskole,
tweens arbeidet og
ungdomsarbeidet.

Ann Mari Lende mottar UNG-prisen av tidligere
styreleder i landsstyret, André Tjersland.

Begrunnelse for prisen: Ann Mari Lende har stått i barne- og ungdomsarbeid siden
hun selv var tenåring. I dag er hun over 60 år. Ann Mari har gjort alt, og da mener vi alt.
Barnekor, søndagsskole, tweens arbeid, ungdomsarbeid osv. Hun har et sterkt fokus
på disippeltrening, og er enormt flink til å følge opp enkeltpersoner. Hun ser den
enkelte. Hun oppmuntrer, er raus og initiativrik. Hun gir av seg selv, tjener, oppmuntrer
og ser! Vi er enormt takknemlige for den tjeneste som hun har stått i, og står i.

Landsstyret

Misjonskirken UNGs landsstyre har fra forrige Landsmøtet hatt syv møter i denne
perioden. Styret har bestått av, fra venstre i bildet: Stine Sætre Risanger, Hannah
Livden (vara), Rebecca Hamnes Johansen, Helene Mersland Gundersen (ansattes
representant deler av perioden), Isak Osmund Voie (styreleder), Johannes Øverland, Benjamin Lindefjeld (nesteleder), Tiedemann Borge, Svein Aksel G. Nakkestad
og Martine Aanensen. Liv Svanhild Grøneng (Hovedstyrets representant) og Helene
Bjørsvik (observatør fra korpsstyret til speideren) var ikke til stede da bilde ble tatt.
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Bakre rad: Jens K. Wikstøl, Markus Vindenes og Wenche I. K. Myren
Midtre rad: Marius Hodne, Anita D. Isaksen, Svein Aksel G. Nakkestad
Fremre rad: Helene M. Gundersen, Linda A. Johannesen, Helene I.
Steinsland og Elisabeth L. Stadheim.

Ansatte

Misjonskirken UNG har i perioden hatt følgende ansatte i heler eller deler av
perioden:
Daglig leder: Svein Aksel G. Nakkestad, 100%,
Administrasjonsleder: Wenche Irene Kongrød Myren, 100%
Økonomikonsulent: Elisabeth Løken Stadheim, 80%
Kommunikasjonskonsulent: Jens Kristian Wikstøl, 30%
Levende tro-konsulent: Linda Andernach Johannesen, 100%
Barne- og familieforkynner: Viggo Klausen, 80%
Arrangementskonsulent: Helene Mersland Gundersen, 100%
Speiderkonsulent: Anita Dencker Isaksen, 70%
Speiderkonsulent: Helene Bjørsvik, 20%
Ungdoms- og tweens-konsulent: Helene Igland Stensland, 30%
Ungdomskonsulent: Mats Mooij Sveindal, 10%
Ungdomskonsulent: Markus Vindenes, 20%
Ungdomskonsulent: Johnny Omdal, 20%
Ungdomskonsulent: Markus Kvavik, 10%
Student- og unge voksne-konsulent: Marius Hodne, 30%
Touchpoint-konsulent: Vetle Leksbø, 30%
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Antall
Antall
Antall
Antall

medlemmer totalt i 2020: 5585
medlemmer totalt i 2021: 5334, 4064 tellende medlemmer
grupper i 2020: 201
grupper i 2021: 198

UNG-gruppenes lokale arbeid består av søndagsskoler, barneklubber,
ungdomsklubber, speiding, konfirmantgrupper, etter-skoletid grupper,
lovsangsgrupper, band, samtalegrupper, babysang, barnekor, ungdomskor,
tweens-grupper, studentarbeid osv. Så det er et stort mangfold i Misjonskirken
UNG. Det er grupper i ulik størrelse, de minste med 5 medlemmer og de største
med nærmere 200 medlemmer.
Det totale medlemstallet i UNG har sunket fra 5983 i 2019 til 5585 i 2020. Dette
skyldes i hovedsak COVID-19-pandemien, som forårsaket mye mindre lokal
aktivitet grunnet smitteverntiltak og nedstenging av samfunnet.

KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID
01.01.21 overtok Jens Kristian Wikstøl ansvaret for kommunikasjon i
organisasjonen etter at vi har hatt et langvarig samarbeid om denne
tjenesten hos kommunikasjonsavdelingen i Misjonskirken Norge. Jens Kristian
startet arbeidet med ny nettside for Misjonskirken UNG som ble lansert i juni 2021.
Nettadresse: www.mkung.no. Facebook-siden til UNG (@misjonskirkenUNG),
Facebook-gruppen “UNG-leder” og Facebook-siden til Misjonskirken speiderkorps (MSK) brukes jevnlig til nyheter, påminnelser og oppdateringer.
Vi avsluttet også vår UNG-butikk og overlot salget av disippelkorset til
Frikvarteret.net, men du finner fortsatt anbefalte ressurser på våre nettsider.

ØKONOMI
Gjennom pandemien så har UNG hatt en robust økonomi. Vi hadde en stilling
som vi kunne la stå ubesatt, samt noe permisjon og sykemelding der det
heller ikke var behov for å sette inn vikar. Dette sammen med kompensasjosordninger som har truffet godt har gjort at UNG gikk ca. 660.000kr i pluss i 2020.
Også i 2021 ligger det an til et lite overskudd.
Nasjonal grunnstøtte mottatt fra barne-og familiedepartementet:
2020: kr. 3 731 476
2021: kr. 3 604 731
Denne statlige støtten baserer seg blant annet på antall tellende medlemmer
under 26 år som har betalt kontingent til UNG-gruppa.
Internasjonal grunnstøtte mottatt fra barne- og familiedepartementet:
2020: kr. 56 922
2021: kr. 59 237
Denne statlige støtten baserer seg på internasjonal aktivitet i organisasjonen.
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Misjonskirken UNG mottar frifondsmidler fra LNU (Landsrådet for Norges barnog ungdomsorganisasjoner) som vi fordeler direkte ut til våre allerede tellende
lokallag og til våre nye oppstartede grupper.
Frifond mottatt i 2020: kr. 2 145 416,Frifond mottatt i 2021: kr. 2 135 735,Regnskapstall for 2020 og 2021 er:
Omsetningen: 				Årsresultatet viste:
2020: kr 7 694 631,-				
2020: kr 662 213,- i overskudd
2021: kr 7 848 512,-				
2021: kr -53 652,- i underskudd

LEVENDE TRO
Levende tro er vårt helhetlige tankesett og vår plan for hvordan lykkes best mulig
med disippelgjøringen. To år med pandemi har i stor grad preget dette
arbeidet. Fra å besøke menigheter fysisk, ble det mer digitale samlingspunkter. I
de regionale (digitale) samlingene møtes de som er lokalt ansatt på barn/
familie/ungdom. Hovedpastorer er også velkomne.
Den innstilte reisevirksomheten frigjorde såpass mye tid at Levende trokonsulent Linda A. Johannesen skrev boken «En kirke uten vegger». Den handler
bl.a. om å formidle troen i en skiftende tid, og om å leve og være kirke, slik at
neste generasjon finner fram til tro på Jesus som vil vare livet ut. Da kan vi være
og gjøre disipler, slik Jesus ba oss om. Boken er frittstående, men bygger videre
på innholdet i «Hver tid teller». I denne boka er imidlertid også menighetens
voksne i fokus.
«Gi Jesus videre» er vår store, felleskristne konferanse, og Linda er prosjektleder.
Den skulle etter planen vært gjennomført for andre gang i 2021, men ble utsatt til
høsten 2022. Noen digitale møter har hovedkomiteen hatt, og nå ser de fram til
28.-29. oktober 2022, og en fysisk konferanse!
Det skjer mye godt arbeid i hele landet. Vi vil dra fram Narvik som eksempel.
I regionale samlinger i nord, ble det klart at menigheten opplever vekst, men
mangler ledere. LT-konsulenten kontaktet UNGs landstyre som bevilget
økonomisk støtte, slik at vi kunne etablere et team som kunne reise dit gjentatte
ganger over en periode på et år. Tiedemann Borge (Skien/Oslo) fikk i oppdrag å
lede teamet, og har vært i Narvik med to unge og en eldre tenåring. Pga.
pandemien ble reisene nordover sjeldnere enn først ønsket, men den første turen
til Narvik høsten 2021 ble en god erfaring for både de fra nord og fra sør. Vi
gleder oss til fortsettelsen.
LT-rådet har hatt ni møter i denne perioden, hvorav kun det første og siste møtet
var fysisk. Resten var på Teams/Zoom. LT-rådet har bestått av Andre Tjersland,
Margot Dahl, Eirik Soldal, Mats Mooij Sveindal, Helene Gundersen og LTÅRBOK 2020-2021 											
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konsulenten. UNGs daglige leder har møterett, og er som oftest med.
Gjennom disse månedene ser vi at det fungerer også med digitale møter, slik at
vi trolig vil fortsette med noen digitale møtepunkt også fremover til en viss grad.
Bachelor-programmet for praktisk teologi. Som et steg på veien, har LTkonsulenten hatt 1-2 timer undervisning for BA-studentene de siste to
skoleårene. Vi håper å ha det på plass fra høsten 2022.
Linda har vært med på to «podcaster» denne perioden: en med utdrag fra boka
Hver tid teller, og en om fasene under ledelse av Hannah Træen (Randesund)
og Helene Gundersen (UNG/Hånes). Disse, og mange andre ressurser for både
barn/familie og Levende tro, er å finne på nettsidene våre som ble nye i løpet av
2020.

BARN OG FAMILIE
Liv og Vekst i Stavern er det største møtepunktet for barnefamiliene i
Misjonskirken Norge, og UNG legger ned mange ressurser for å tilby en best
mulig uke. I denne perioden ble dette svært preget av pandemien, i det at det
ble avlyst i 2020 og svært redusert i 2021.
Siden vi ikke kunne gi 100 prosent i 2021, valgte vi å gi tweensen et godt
opplegg, mens de yngre barna ikke fikk et eget opplegg. Dette begrunnet vi med
at 10-12åringene har vært de av barna som har merket mest de
negative virkningene av nedstengningen. Vi gav dem en «leir i leiren», der
Sondre Ruberg Kristensen hadde ansvaret sammen med noen unge
medarbeidere. I tillegg kjørte vi en pilot på et nytt ledertreningsprogram for de
yngste lederne: «Smooth» for tweens. Dette skal vi jobbe med å videreutvikle
framover.
Gjennom pandemien forsøkte vi å løfte fram aktuelle ressurser som lokalt
ansatte kunne bruke inn mot barnefamiliene i menigheten. Det gjorde vi for å
hjelpe foreldrene til å opprettholde en rytme for troen i hverdagen selv om
samlingene i kirken var avlyst. En av de mange ressursene som ble delt, var en
ny «sesong» med «Viggo for tweens».
At Viggo Klausen sluttet i sin stilling som barne- og familieforkynner i UNG i
denne perioden, er et tap for organisasjonen. Det at han har laget så mange
gode ressurser gjør imidlertid at vi fortsatt kan ha stor glede av det han har
skapt. Det er vi glade for!
Barne- og familiekonsulenten har hatt digitale, regionale samlinger med de
lokalt ansatte, en gang i semesteret. Dette har vært gode møtepunkt.
Konsulenten opplever at de er viktige for å kjenne bedre til det som skjer lokalt,
og gjør at veien mellom sentralledd og det lokale arbeidet blir kortere.
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UNGDOM
UNG ønsker å legge best mulig til rette for lokale ungdomsledere. Her
fokuserer vi hovedsakelig på nettverksbygging, oppfølging og felles
ressurser. 2020 ble annerledes da landet stengte ned. Det ga oss likevel
mulighet til å utforske ressurser digitalt. Våren 2020 gikk lokale ungdomsledere
sammen og lagde «UNG live», ungdomsmøter på nett som ble sendt ut til alle
ungdomsarbeid.
I 2021 ble det presentert en ressursbank for aktiviteter. Denne ligger gratis
tilgjengelig for alle som ønsker inspirasjon til leker, konkurranser og opplegg til
ungdomsarbeid lokalt.
I tillegg har vi fortsatt med å lage ressurser for forkynnelse, hvor nye talserier
kommer hvert halvår!
Høsten 2021 utvidet vi teamet med ungdomskonsulenter. I tillegg til Mats Mooij
Sveindal er også Johnny Omdal og Helene Stensland blitt ansatt. Vi ønsker med
dette å få til enda tettere kontakt med den enkelte ungdomsarbeider og utvikle
konfirmantarbeidet. I tillegg skal Helene ha et spesielt ansvar for Tweens-arbeid
og Johnny for misjon.
Etter flere år som hovedleder har Markus Kvavik nå gitt stafettpinnen videre til
Mats Mooij Sveindal for taleserieverkstedet. Vi klapper høyt for den
vanvittige kreativiteten og innsatsen Markus har lagt ned for å øke kvaliteten på
forkynnelsen lokalt med taleseriesamarbeidet!

ARRANGEMENTER
Liv & vekst

Sommerfestivalen Liv & Vekst har blitt sterkt preget av korona: I 2020 avlyste vi,
mens 2021 ble gjennomført i nedskalert versjon. Vi var til sammen 400 deltakere,
hvorav ca. halvparten var barn. Av smittevernhensyn måtte vi gjøre en
prioritering: vi valgte å kun gi tweens’ene et eget opplegg. De er den barne-
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gruppen som har merket konsekvensene av pandemien mest. Sondre Ruberg
Kristiansen ledet en leir i leiren for tweens’ene, spekket med program. En av
programpostene var en pilotkjøring av Smooth, et første trinn på UNGs
ledertreningstrapp for barn og unge. Vi ser fram til å utvikle både Smooth og
«ledertrappa» videre.
En annen konsekvens av korona på L&V var nyskapingen «Vandregudstjeneste».
Alle som var til stede ble delt inn i puljer på 50 stk., og gikk fra post til post med
de ulike gudstjenesteelementene. Dette ble en så positiv erfaring at vi ønsker å
gjøre det også for det neste «vanlige» L&V.

Ungdomsleirer

Pandemien rammet oss hardt, midt i hjerterota. Ungdomsleirene har vært et
viktig hjerteslag for våre ungdommer i flere tiår. I 2020 måtte vi avlyse både
påskeleirene og sommerleirene. Vi prøvde å arrangere høst-Stagedive, men tett
på leir fikk vi til slutt nei fra kommunelegen. Dette gjorde at mange av våre
ungdommer gikk nærmere to år uten leir. Det gjør vondt langt inn i hjerterota å
vite hva disse ungdommene har gått glipp av, fellesskap og muligheter til å høre
forkynnelse og bli kjent med Jesus. I 2021 fikk vi til slutt arrangert både Stagedive
og Across. På Vegårtun arrangerte vi to sommer-Stagedive, mens Across ble
arrangert på Ansgarskolen. Det var et jubelrop da vi innså at det aldri før har
vært flere ungdommer og ledere på UNG-leir enn sommeren 2021, midt i
pandemien. Vi hadde is i magen og fikk betalt for det. Bare en uke før Across fikk
vi den endelige bekreftelsen på at det ble oppmyking i smittevernanbefalingene
som gjorde at vi kunne arrangere på en god måte.
Til nyttår prøvde vi å arrangere nyttårs-Across. Det så lenge bra ut for å få
arrangere da, men en måned før leir så begynte omicron-varianten å ta av. Da
ble det ganske raskt klart at det ikke ble mulig å gjennomføre.
Oktober 2021 var det også to andre ungdomsarrangementer. I nord ble det
arrangert Stagedive Høsttreff, sammen med baptistene. Tilbakemeldingene var
gode. Vi arrangerte også UNG Lederskole på Ansgarskolen. Det var betraktelig
færre deltakere enn vanlig, men lederskolen var svært viktig for de som var der.

ÅRBOK 2020-2021 											

SIDE 12

SPEIDER
Korpsstyret

I perioden har Helene Bjørsvik vært korpsleder, hun overtok rollen etter Haakon
Magnus Rønnestad.. Ellers har Korpsstyret (KS) bestått av følgende medlemmer:
Bente Oterholt (visekorpsleder), Sunniva Indrøy Risanger, Are Christensen, Thea
Jåvold, Daniel Skogaker og Mads Seim. Christoffer Flåten og Karoline Næs har
vært varamedlemmer. I perioden har Anita D. Isaksen og Helene M. Gundersen
delt på stillingen som speiderkonsulent. Høsten 2021 startet Anita. D. Isaksen på
en videreutdanning og har nå 50 % stilling som speiderkonsulent. Helene Bjørsvik
er hennes vikar i en 20 % stilling frem til sommeren 2022.

F.v: Sunniva I. Risanger, Helene M. Gundersen, Anita D. Isaksen, Daniel
Skogaker, Thea Jåvold, Bente Oterholt, Christoffer Flåten, Helene Bjørsvik.

Ombudene

I løpet av perioden har Speiderombudet og Ledertreningspatruljen (LTP) hatt
faste medlemmer. Deres oppgave har vært å være ansvarlig for kursene som
arrangeres på Kombi hver høst. Høsten 2021 vedtok imidlertid korpsstyret å
legge ned ombudet for å selv være tettere på planlegging og gjennomføring av
kursene.

Satsningsområder

Visjonen til Misjonskirkens Speiderkorps er «Speidere for Kristus og
menigheten». Satsningsområdene til MSK har i perioden vært kristen trening,
lederutvikling og samfunnsansvar. På korpstinget i 2021 ble også misjon lagt til
som et eget satsningsområde.
Ledertrening er noe det jobbes mye med i MSK, både lokalt og nasjonalt. Kombi
er den viktigste arenaen for ledertrening hvor det årlig samles over 100 personer
som får kurs av høy kvalitet. Når det kommer til kristen trening har vi en som er
ansvarlig for det kristne innholdet på alle nasjonale arrangementer. I tillegg er
det mål at det skal være andakt på alle møter og turer lokalt i gruppene.
Samfunnsengasjement handler om å oppfordre speiderne til å være bevisste og
deltakende samfunnsborgere og jobber for å ta vare på miljøet og bidra positivt
i lokalsamfunnet. Tidligere har misjonsfokuset vært et underlagt satsningsÅRBOK 2020-2021 											
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området for samfunnsengasjement, men ble skilt ut i et eget punkt for å øke
fokuset på misjon. Misjonsprosjektet som MSK nasjonalt fokuserer på er
Onsesti, Romania. Dit var det planlagt å sende speidere på tematur høsten 2021,
men på grunn av pandemien ble denne utsatt til høsten 2022. Ellers oppfordres
speidergruppene til misjonsengasjement generelt i gruppene og til å gi til
«Kroner til misjonen».
Korpstinget til MSK skulle blitt arrangert 13-15 mars 2020, men dette måtte
utsettes på grunn av pandemien. Korpstinget ble gjennomført i to deler, første
del under Kombi på Hovden høsten 2020 hvor valg av nytt styre ble gjennomført.
Del to av korpstinget ble arrangert digitalt våren 2021. Våren 2020 ble stabslederkurset for det som skal være stab på Kombi avlyst. I 2021 ble det gjennomført et digitalt stabslederkurs hvor stabene fikk kort innføring i sikkerhet på tur
og hvordan holde andakt før de hadde tid til å planlegge kursene de skulle ha
på Kombi. Falkeleir ble forsøkt arrangert begge årene, men ble avlyst, første året
på grunn av pandemien, og neste år grunnet lavt påmeldingstall. Kombi er det
største arrangementet til MSK og tross pandemien var det mulig å gjennomføre
både i 2020 og 2021. På kombi arrangeres det lederkurs for speidere fra 12 år og
til godt voksen alder.

MSK-statistikk
Medlemmer i MSK:
			
2020: Betalende 632 / Aktiv 622
			
2021: Betalende 597, Aktive 655
			
Av disse var 6 direktemedlemmer
Aktive grupper:
			
			
			
			
			

1. Bråstad MSK, 1. Grimstad MSK, 1. Vegårshei MSK, Arna MSK, 		
Askøy MSK, Drammen MSK, Froland MSK, Gjerpen MSK, Hauge		
sund MSK, Haugesund Nordre MSK, Kristiansand MSK, Kviteseid
MSK, Lista MSK, Mjøndalen MSK, Moflata MSK, Siljan MSK, Stavan
ger MSK, Trondheim MSK og Østby MSK.

Sovende grupper: Arendal MSK og Larvik MSK
I 2020 kunne vi ønske Kviteseid MSK velkommen som ny speidergruppe!
Arrangement			Når				Deltagere
Korpsting del 1			
September 2020		
30
Kombikurs				
September 2020		
91
Korpsting del 2			
Mars 2021			
29
Stabslederkurs			
April 2021			
19
Kombikurs				September 2021 		125
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STUDENT OG UNGE VOKSNE
I perioden har UNG vært involvert i to ulike arbeid overfor studenter og unge
voksne. Touchpoint er UNGs hovedsatsning for målgruppen. Det har vært tre
etablerte Touchpoint-arbeid: TP Jæren, TP Aust-Agder og TP Kristiansand. Et nytt
Toucpoint så verdens lys midt i pandemien: TP Tromsø. Vi gleder oss stort over
en ny lokasjon midt i pandemien.
UNG har også støttet Oslo Misjonskirke Betlehems nye satsning på studenter og
unge voksne. Denne satsningen ble dessverre lagt på is da COVID-restriksjonene
gjorde det svært vanskelig å gjennomføre.

EVANGELISERING OG MISJON
Denne perioden ble det klart at vår alles kjære Viggo Klausen sa opp sin
stilling som barne- og familieforkynner i UNG for å satse helt og fullt som
evangelist med konseptet «Velkommen Hjem». Det var en stor sorg for oss i
staben å sende han videre. Viggo har på forskjellig vis hatt halve livet i tjeneste
sentralt eller lokalt i Misjonskirken. Han har besøkt utallige steder i Norge for å
forkynne evangeliet, laget tre sesonger Viggo for Tweens, tre sesonger Åpent
Hus, skrevet bok om fler-generasjonsmøtene Alle Sammen, og vært med å
revolusjonere disippelgjøringen i Norge gjennom å være en av «founding
mothers and fathers» i Levende tro, bare for å nevne noe. Vi er uendelig
takknemlig for det Viggo har bidratt med, og gleder oss stort over å få velsigne
han inn i å være evangelist på heltid.
Misjon har nok vært det feltet som har lidd mest under pandemien. UNG har fått
gitt noenlunde like mye penger som før til misjon. Men knapt noen har vært ute
og besøkt misjonsområdene våre. Dette gjør også at vi har mistet to år med
erfaring med misjon for unge mennesker. Fremover ønsker UNG å satse mer på
å sende ut team av unge mennesker. Johnny Omdal og Helene Stensland
kommer til å jobbe en del med det fremover.
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SLUTTKOMMENTAR FRA DAGLIG LEDER
Pandemien har angrepet oss midt i hjerterota. Så
mye av vårt arbeid handler om akkurat de tingene
som smittevernrestriksjonene gikk på: relasjon, nærkontakt, forkynnelse, sang, møtes ofte, spise
sammen, dele nattverd, dåp. Igjen stod vi mange
ganger kun med hjemmene og smågrupper, og noen
ganger knapt nok det. Pandemien har rystet oss.
Samtidig så har pandemien også vist oss at der troen
leves «i liv og overflod», i hjemmene og smågrupper,
så kan kirken blomstre også i vanskelige tider.
Kirkens historie har vist at det ofte ikke er velstandstider den trives best, men heller i trengsel, forfølgelse
og andre vanskelige tider.
Jesus kom som lys i mørke, og er det en ting verden
trenger og søker etter nå så er det lys og håp. Vi er
satt til å gå ut med evangeliet som sko på føttene.
Fremfor noen så trenger barn og unge gode nyheter
nå. La oss gå alle med den styrke vi har, og la Jesus
selv få gjøre oss sterke.

Svein Aksel G. Nakkestad
Daglig leder
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