Årsmelding 2016
Styrets arbeid
Siden forrige årsmøte har styret bestått av Tommy Eriksen (styreleder), Solfrid Marthinsen
(nestleder), Mezgebu Fufa, Bjørn David Karlsen og Bjarte Rydland. Varamedlemmer var Ingunn
Kristine Børresen (1. vara), Lars Haugen (2. vara) og Harald Monsen (3. vara). 1. vara innkalles til
hvert styremøte. Forsamlingsleder Ole Kristian Sameien har møtt fast på styremøtene og fungert
som referent. Styret har vært samlet 11 ganger og behandlet 75 saker i 2016.
I tillegg til saker som har med forsamlingens ordinære aktiviteter å gjøre, har styret siden forrige
årsmøte brukt mye tid på å tenke profil og videre strategi for arbeidet. Styret har blant annet valgt å
sende representanter for forsamlingen på Vekst-samlinger i regi av regionen.
Siden januar 2015 har forsamlingen hatt ansvaret for utleie av Brukshuset, med Tommy Eriksen
som utleieansvarlig. Utleieansvaret fortsatte i 2016 og ga et framleiebasert husleieoverskudd på kr
150.000. Utleieansvaret viser seg krevende over tid for frivillige, og mot slutten av året gikk styret i
dialog med Ormseter AS (Stormyrveien 11-13B AS) om hvordan dette kan løses i framtiden.
I desember var det felles styremøte med lederne for det oromospråklige fellesskapet i Brukshuset.
Vi gleder oss over at Brukshuset brukes til møter på ulike språk, og ønsker å utvikle det
internasjonale fellesskapet i forsamlingen.

Mellomledere
Forsamlingen er organisert i ulike sektorer med ansvarlige mellomledere.
Følgende var mellomledere i 2016:
●
●
●
●
●
●
●

Leder for sang og musikk / lovsangstjenesten: Tommy Eriksen
Leder for møtelederne: Bjarte Rydland
Leder for bønnetjenesten: Tove Stang Karlsen
Koordinator for vertskapsgruppene: Solfrid Marthinsen
Koordinator for transport- og tolketjenesten: Jan Terje Løitegård
Kontaktperson for den etiopiske gruppa: Mezgebu Fufa
Barne- og ungdomsarbeidet: Marte Vikanes Sameien

Vi har ingen mellomleder for AV-gruppa, men Ole Kristian Sameien har tatt seg av dette i 2016

NLM Hamar Misjonsforsamling

Årsmelding 2016

også.
Forsamlingslederen har hatt hovedansvar for forkynnelsen og oppfølging av smågruppene.

Møtevirksomheten
Søndagsmøtene
Søndagsmøtene er forsamlingens gudstjeneste, et begrep som er blitt vanligere å bruke etter
årsmøtet i 2016. Gjennomsnittlig oppmøte på søndagsmøtene var på vel 70 med smått og stort,
noe som er en liten oppgang siden 2015.
Ole Kristian har talt på omtrent to møter i måneden, og fortsatte temaserien hentet fra kurset Frihet
i Kristus. I tillegg til forsamlingslederen har flere som hører til i forsamlingen bidratt med
forkynnelse. Vi har også hatt tilreisende forkynnere, noen har talt ut fra tema, andre ut fra
søndagens prekentekst.
Vi opplever stadig at det er nye innom møtene våre, og kirkekaffen er en god arena for å få kontakt
med disse.
Vi har også i år tilbudt beboerne på Ormseter transport, og det har vært tilbud om tolking på de
aller fleste møtene. Både tolking og transport har vært koordinert av Jan Terje Løitegård, men det
er behov for flere som kan hjelpe til i denne tjenesten.
Under søndagsmøtene har det blitt organisert en bønnetjeneste der noen ber under hele møtet.
Bønnemøtet kl. 10:45 er også blitt innarbeidet, og bønnens plass i møtet har blitt tydeligere
gjennom bruk av bønnekrukkene.
Det var ingen som ble døpt i forsamlingen i 2016.
Den oromospråklige gruppen har kommet sammen til bønn og lovsang i Brukshuset søndag
ettermiddag, og enkelte lørdager. Det har vært opp til 25 personer på disse møtene, også en del
barn. Mezgebu Fufa er kontaktperson, men gruppen har et eget styre som har ansvar for
virksomheten. Forsamlingen har jobbet med å styrke kontakten med denne gruppen, og ønsker å
videreutvikle dette samarbeidet framover.
Første helgen i september var det 5 år siden Brukshuset ble åpnet. Det ble en flott helg med
mange fine arrangement. Fredag var det ungdomskveld der de voksne var spesielt invitert.
Lørdagen hadde vi besøk av Samuel Ljungblahd, som sammen med Hamar Gospelkor hadde
konsert i Brukshuset på kvelden. Søndag var det festgudstjeneste med sanginnslag av
Brødrerøster og Hamar Soul Children.

Andre arrangement
Bønnemøtene ble i løpet av 2016 et ukentlig møtepunkt i Brukshuset. Enkelte av møtene var
bønn og lovsangsmøter. Det er en trofast gruppe som støtter opp om disse møtene, og det er
svært gledelig at vi nå har et bærekraftig bønnearbeid i forsamlingen.
Det var også 17. mai-fest med ca. 70 deltakere. Vi deltok også på kommunens S
 t. Hans-feiring
på Domkirkeodden.
I slutten av oktober ble det arrangert en inspirasjonshelg for kvinner på Høsbjør. Dette er et
arrangement i regi av region Øst, men komiteen består av folk fra forsamlingen. Nytt av året var at
folk kunne komme fredag kveld.

-2-

NLM Hamar Misjonsforsamling

Årsmelding 2016

Etter mange år med julemesse siste helgen i november, ble det i år arrangert Åpen dag i
Brukshuset med innslag av forsamlingens kor på en egen adventsamling i møtesalen. I tillegg ble
det delt ut gratis grøt til alle som kom innom. Tilbakemeldingene på arrangementet var svært
positivt. For å kompensere for manglende julemesseinntekter, ble det oppfordret til å gi en
“julegave” til misjonen.
Før jul var det grøtfest som Brødrerøster hadde ansvar for, tradisjonen tro. Det ble også dette året
en innholdsrik fest med juletregang til slutt. Nesten 150 personer kom på grøtfesten, og en god del
av disse går ikke i forsamlingen til daglig.

Felleskirkelige aktiviteter
Gjennom Sammen for Hamar er forsamlingen med på ulike felleskristelige arrangement i Hamar. I
februar var det fellesgudstjeneste i Filadelfia der Ole Kristian Sameien talte. Det var også
fellesgudstjeneste i september.
Det ble også arrangert flere fellekirkelige bønn- og lovsangsmøter i de ulike forsamlingenes
lokaler. I april var Brukshuset vertskap for en bønnedag fra kl. 10-22. Våre mellomledere for bønn
og lovsangstjenesten har deltatt i fora sammen med andre i tilsvarende tjenester fra de ulike
menighetene. Også i år var vi med og arrangerte lovsangskonferansen Salvet og kreativ i
september.

Kurs
Fra januar til april ble disippelkurset Frihet i Kristus arrangert i Brukshuset for andre gang med
Ole Kristian Sameien som kursholder. Det var over 20 deltakere på kurset, noen fra forsamlingen
og noen nye. Noen av deltakerne har begynt å gå i forsamlingen etter kurset.

Barne- og ungdomsarbeidet
Søndagsskolen
Det er søndagsskole for barna på alle søndagsmøtene i Brukshuset, unntatt når det er
“søndagsmøte for alle generasjoner”.
Vi har hatt et snittoppmøte på søndagsskolen på 15, både vår og høst i 2016, og dette er omtrent
det samme som i 2015. Antall betalende medlemmer var 39 i 2016, mot 34 i 2015.
I 2016 hadde vi to til tre grupper med eget opplegg på søndagsskolen. De aller minste barna på
0-2 år har tilbud om leker som blir satt ut i foajeen. 3-5 år og 1. klasse og oppover har egne
grupper med sang, andakt og aktiviteter. Ca. en søndag i måneden har det vært egen gruppe for 6.
klasse og oppover. Dette gjør at flere i den aldersgruppa kommer.
Det har vært mange som har vært med som ledere, men det er ønskelig å ha en hovedleder med
et overordnet koordineringsansvar.
Vi hadde Barnas Søndag 11.desember. Dette var som vanlig en vellykket dag, selv om det ikke var
så veldig mange barn som hadde mulighet til å delta. Mini Souls opptrådte på møtet, og det var
utlodning til inntekt for Barnas Misjonsprosjekt etterpå. De som ville, var med og spiste pizza på
Dolly Dimples.
Gunn Marie Sævareid har hatt koordineringsansvar for den yngste gruppa og Solfrid Pederstad
Marthinsen for de to eldste gruppene.
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Ledere for de to gruppene for de eldste har vært: Solfrid Anmarkrud, Bente og Ivar Magne
Auestad, Karen Aune, Hans Gustav Breivik, Mathea Faraasen, Johanne Hellem Hansen, Magne
Rydland, Sara Marie Rydland, Marte Sameien og Oddvar Ådnanes.
Ledere for gruppen for de minste har vært: Ingunn Børresen, Marte Kvam, Marte Larsen, Hero
Magnussen, Eva Monsen, Kine Marie Myhre, Gunn Marie Sævareid og Maria Vedvik.

Hamar Soul Children
Hamar Soul Children hadde i 2016 totalt 35 betalende medlemmer, mot 38 året før. Pr. 31.
desember 2016 var det ca. 25 aktive medlemmer. Oppmøtet har stabilisert seg, og vi har flinke og
engasjerte medlemmer. Vi har mange solister, og det er kjempegøy at så mange av de nye går rett
inn og synger solo! Medlemmene er fortsatt en god blanding av barn og ungdom fra de ulike
menighetene i Hamar, og noen som har lite kristen bakgrunn. Det er bare en gutt igjen i koret nå,
og det er vanskelig å nå gutter når det er så få gutter fra før. Men det ser ut som de som er med,
trives godt! Vi jobber en del med å gi de eldste ekstra utfordringer, og i høst delte vi koret i to på
flere øvelser, så de som går i 8. klasse og oppover fikk øve på sine egne sanger. De ledet også
lovsangen på Kveldsåpent et par ganger. Dette fungerte bra! Mathilde Eriksen er med som leder
for Teens-gjengen. Vi håper at vi kan få til et eget Hamar Soul Teens-kor etter hvert.
Også våren 2016 sang Hamar Soul Children under barnegudstjenesten på fellesmøtehelga for
menighetene i Hamar. Koret hadde sin egen konsert i Brukshuset i mars. I oktober reiste 17
deltakere og 3 ledere til The International Soul Children Festival i Oslo Spektrum. Dette var en stor
opplevelse for alle! Hamar Soul Children sang også på Åpen dag i Brukshuset i november, både i
gjenbruksbutikken og i møtesalen.
Vi har en fin lederflokk, som høsten 2016 bestod av dirigent Marte Vikanes Sameien, Mariann
Rydland, Maria Aarseth Vedvik og Mathilde Eriksen. Tommy Eriksen er kasserer for Hamar Soul
Children.

Barnekoret Mini Souls
Barnekoret Mini Souls startet opp i oktober 2016. Koret er for jenter og gutter fra 4 år til 4. klasse.
Det var 14 betalende medlemmer i 2016. Koret øver annenhver tirsdag. På høsten begynte man
med enkel middag kl. 16:45, og øvelsen var kl. 17:15-18:00. Oppmøtet på middagen var
varierende. Etter nyttår har det vært øvelse først og kveldsmat etterpå, kl. 17:30-18:45. Mini Souls
sang på åpen dag i Brukshuset i november og Barnas Søndag i desember. Sara Marie Rydland og
Mathea Faraasen er dirigenter. Marte Vikanes Sameien er voksenleder og mentor.

Ungdomsarbeidet
Kveldsåpent er forsamlingens ungdomstilbud for aldersgruppa 8. klasse og oppover. Vi har
arrangert Kveldsåpent annenhver fredag også i 2016.
Fram til årsmøtet i oktober bestod styret av Mathilde Eriksen (styreleder), Kristoffer Berg, Julie
Berg, Daniel Kapelrud og Sara Marie Rydland. Etter årsmøtet består styret av Johanna
Hellem-Hansen (styreleder), Mathilde Eriksen, Emil Tobias Faraasen og Mathea Faraasen. Marte
Vikanes Sameien var ansvarlig voksenleder og kasserer også i 2016.
Våren 2016 var Marte Vikanes Sameien, Marit Grønning, Bente Sørensen, John H Gard og Ove
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Solvang ledere. Høsten 2016 var Marte Vikanes Sameien, Marit Grønning, Bente Sørensen,
Tommy Eriksen og Kine Marie Myhre ledere. Karen Aune og Kjetil Bergmann har også vært litt
med. Vi setter pris på at voksne fra forsamlinga besøker ungdommene på fredagene, og ønsker at
flere vil gjøre det i framtida!
I september hadde Kveldsåpent 10-årsjubileum. Da inviterte vi nåværende og tidligere deltakere,
søsken, foreldre, besteforeldre og andre interesserte til jubileumskveld med andakt, lovsang,
kanonball, taco og quiz. Vi var 53 stk denne kvelden, av disse ca 30 ungdommer. Det var en svært
vellykket kveld!
På Kveldsåpent har vi alltid en møtedel med andakt, og ofte sang. Etterpå er det kiosk og ulike
aktiviteter. Noen ganger er det ulike temakvelder, som for eksempel talentiade, kokkekamp,
filmkveld eller overnatting i Brukshuset. Vi har mange ressurssterke ungdommer som bidrar med å
spille, synge, lede, dele bibelvers, ha andakt og organisere leker og konkurranser.
I 2016 var snittoppmøtet på Kveldsåpent 19,5, omtrent det samme som året før (18,9), og ca 80
personer innom i løpet av året (76 i 2015). Dette inkluderer både deltakere og ledere, men gjester
på jubliéet utenom målgruppa er ikke tatt med. Oppmøtet varierte fra 8 til 33. Dette viser at
arbeidet fortsatt er veldig sårbart. Vi har kontakt med flere enn noen gang, men mange er bare
innom en gang eller to. Vi har mange 8. og 9. klassinger nå, så det lover godt for framtida, men
samtidig mister vi flere av de eldste, selv om de fortsatt bor i området. Det er en stor utfordring å
klare å være en forsamling med et tilbud for alle generasjoner, og spesielt sårbart er det i
overgangen ungdom/voksen. Ungdommene trenger unge voksne og godt voksne som kan gå
sammen med dem og modellere et sunt kristenliv. Det er en utfordring å skape arenaer der dette
blir naturlig.
Det er en lifegruppe for jenter tilknyttet Kveldsåpent. i 2016 var det tre jenter med fast, i tillegg til
Marte Vikanes Sameien og Bente Sørensen (ledere). Vi ser behovet for å få til flere smågrupper
for ungdommene våre, men for å få til dette trenger vi flere ledere!

Barnelaget Ivrig
Barnelaget Ivrig møttes annenhver uke i kirkestua ved Vang kirke, til andakt, sang,
hobbyaktiviteter, matlaging, leker inne eller ute m.m. Det var 18 samlinger i 2016, og det kom ca.
7-10 barn hver gang. Laget hadde 14 betalende medlemmer i 2016. Barna er i alderen 2.- 6.
klasse, mest jenter. En god del av barna sluttet før sommeren, men det har kommet mange nye i
høst. På årets basar samlet vi inn kr 4500,- til barnas misjonsprosjekt. Solveig Flenvold og Bente
Sørensen har vært ledere hele året, med hjelp av noen store Ivrig-barn.

Smågrupper og lag
Smågruppene er en viktig del av forsamlingsarbeidet vårt. Det er 7 smågrupper / bibelgrupper
tilknyttet forsamlingen, i tillegg til enkelte misjonsforeninger i nærområdet. Noen smågrupper har
ikke vært særlig aktive, mens andre har hatt regelmessige og gode samlinger. Det bør være et mål
for forsamlingen å styrke smågruppearbeidet, og få flere med i nye og gamle grupper.
Mannskoret Brødrerøster har også hatt en fin utvikling og nye medlemmer i 2016. Inge Hermann
Rydland er dirigent. Koret øver omtrent annenhver mandag i Brukshuset, og har opptrådt på flere
arrangement både i nærområdet og ellers på Østlandet. Brødrerøster arrangerte også dette året
grøtfesten i Brukshuset i desember.
Hamar Gospelkor er et samarbeid mellom Vang Menighet og NLM Hamar Misjonsforsamling.
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Marte Vikanes Sameien var dirigent også i 2016. Koret bestod ved utgangen av 2016 av ca. 67
sangere fra omtrent 25-70 år, en god blanding av menighetsfolk og kirkefremmede. Hamar
Gospelkor hadde seminardag i Brukshuset i januar, konsert i Vang kirke i april, gudstjeneste i Vang
kirke i mai, konsert med Samuel Ljungblahd under jubileumshelga i Brukshuset i september,
gospelmesse i Vang kirke i oktober, føradventskonsert i Vang kirke og åpen dag i Brukshuset i
november.

Ansatte
Ole Kristian Sameien var forsamlingsleder i 100% stilling i 2016. Han har også hatt andre
oppgaver i NLM Region Øst.
Marte Vikanes Sameien var ansatt som barne- og ungdomsarbeider i NLM Region Øst med
arbeidssted Hamar og omegn i 60% stilling. Marte har hatt hovedansvar for Hamar Soul Children,
Kveldsåpent og Mini Souls. Hun har også vært dirigent for Hamar Gospelkor, en tjeneste
forsamlingen har fakturert koret.
Ellers har vi hatt besøk av andre ansatte i NLM som talere på enkeltmøter.
Styret er takknemlig for innsatsen de ansatte gjør i forsamlingen.

Ytremisjon
Høsten 2016 reiste en familie fra forsamlingen til Sentral-Asia.
Folk i forsamlinga har også engasjert seg i ulike misjonsprosjekter rundt omkring i verden, som
ikke nødvendigvis er i NLM-regi.
Vår identitet som sendemenighet er viktig, noe som kommer til uttrykk på våre møter gjennom
innslag og videoer. Misjonsaspektet er også en viktig motivasjonskilde for mye av den frivillige
innsatsen i Brukshuset. Vi vil utfordre alle i forsamlingen til å huske NLMs misjonærer i bønn og
givertjeneste.

NLM Gjenbruk Hamar
Hva er det vi driver med i NLM Gjenbruk? Jo, vi er med på noe stort.
Butikken vår byr på spennende varer og et trivelig miljø. En flerfoldig vinn vinn situasjon, for
miljøet, for alle som gir oss varer, for alle som handler, for 70 frivillige som gjør en formidabel
innsats, og for de mennesker som får et bedre liv grunnet overskuddet som går til
utviklingsprosjekter i NLMs regi. Kontaktflaten gjenbruksbutikken gir oss, er viktig for å nå nye med
evangeliet, også våre nye landsmenn. Det er positivt når folk vi har kontakt med i butikken, også
dukker opp på forsamlingens gudstjenester og andre aktiviteter.
NLM Gjenbruk ble i 2016 en tydeligere del av NLM sitt arbeid. Målet er “visjonær samhandling”
mellom Gjenbruk, NLM, og NLM-regionen vår. NLM Gjenbruk er blitt en mer profesjonell
organisasjon med bl.a. årsmøte med valg av lokale butikkstyrer, samt instrukser.
Bjørn David Karlsen er butikkleder og møter i styret, som består av Else Nybakken, Jostein Nogva,
Hans Gustav Breivik, Ragnhild Romsdal (nestleder) og Svein Kåre Rydland (leder og sekretær).
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Varamedlemmer er Solvår Hutcheson og Annbjørg Fjellro Løitegård.
Ut fra foreløpige regnskapstall økte omsetningen i gjenbruksbutikken med 19,6% fra 2015 til 2016,
og det ble totalt solgt varer for kr 4.618.780. Overskuddet på kr 1.883.762, en økning på 50%, går
til NLMs bistands- og diakonale arbeid verden over.

Brukshuset - Stormyrvegen 11-13B AS
Huset og anlegget fylles opp med et godt aktivitetsnivå gjennom uka, mange har i tillegg sin faste
arbeidsplass i bygget. Anlegget et veldig tjenlig sted å arbeide fra samt møte mennesker og knytte
bånd.
I september kunne vi feire 5 årsjubileum etter en offisielle åpningen i 2011. Supert opplegg med
show i Gjenbruk, besøk av varaordfører, servering av jubileumskake, konserter med Samuel
Ljungblad, Hamar Gospelkor, Soul Children og festgudstjeneste på søndag med påfølgende
middag. Fullt hus hele helga. Mye å takke for. Huset har hatt godt over en halv million besøkende
siden oppstarten. Vi kan med trygghet si at «dørstokken» er tatt bort og vi er synlige i bybildet.
Brukshuset har blitt kjent og kjært.
Vi måtte gjøre litt tilpasninger dette året også. Det ble etablert to nye kontorer i forsamlingsdelen.
NLM Gjenbruk fikk nytt etterlengtet takoverbygg over varemottaket. Vi har sett begynnelsen på
arbeidet som utsmykkingskomiteen for forsamlingen har gjort. Flotte tapeter er montert og gitt en
lun og inviterende opplevelse i forsamlingsdelen (mer kommer :- ). Vi pusset opp og utvidet modul
seksjonen (paviljongen som det nye navnet er) med tanke på å få ytterligere større butikk (ca 130
kvm). Utvendig plass på baksiden av bygget ble opprustet. Vi sanerte gamle oljetanker, fjernet de
gamle brakkene og fjernet dårlige masser og laget stor åpen flott parkeringsplass. Vi skiftet ut noe
av skiltingen foran huset. Bygget og eiendommen ser veldig innbydende ut.
Leietagere i 2016 har vært de samme som året før og vi setter stor pris på kontinuiteten. Her er det
mye synergier som utvikles. Leietagere/bruker er: NLM Hamar Misjonsforsamling (med tilhørende
grupper), NLM Gjenbruk Norge sin administrasjon, NLM Gjenbruk Hamar (butikken), Edru Livsstil
Hamar og Eriksen Data Hamar AS. I tillegg flyttet Ormseter selskapene sin administrasjon inn i
bygget. Ellers har forsamlingen leid ut så mye de har klart for å spe på inntektene til huset..
Vi kjenner på en stor takknemlighet for den frivillige innsatsen som legges ned for å holde
Brukshuset i sving. Det er av stor betydning og bidrar til det gode økonomisk resultat som også for
2016 ender opp med veldig positive tall. (ASet som egen juridisk enhet legger fram eget revidert
regnskap i løpet av mars måned).
Styret for Stormyrveien 11-13B AS har bestått av Tore I. Marthinsen (Styreleder og driftsansvarlig),
Svein Kåre Rydland (nestleder), Kai Ove Berg (styremedlem), Tonje Faraasen (styremedlem),
Asbjørn Stige (varamedlem).

Økonomi
Forsamlinslederen fører regnskapet for forsamlingen, med noe bistand fra styreleder Tommy
Eriksen i forbindelse med årsavstemming. Forsamlingen har hatt ansvar for utleievirksomheten fra
2015 og frem til ut 2016, som gjør at både kostnader og inntekter knyttet til dette også fremgår som
en del av forsamlingens regnskap. Det viser seg å være vanskelig å drive utleievirksomhet basert
på frivillighet, og forsamlingen gikk i slutten av 2016 i dialog med styret i Ormseter AS for å finne
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en alternativ ansvarsdeling på dette. Det er derfor lagt opp til en løsning for 2017 hvor
utleieaktiviteten trolig vil være noe lavere, og hvor det overordnede ansvaret for dette ligger hos
Stormyrvegen 11-13B AS. Dette er årsaken til at den faste husleien økes fra 200.000,- til 250.000,pr. år.
I 2016 kom det inn kr 268 556,- direkte til NLMs hovedkasse som var godskrevet forsamlingen. I
tillegg overførte vi kr 140.000 til NLM fra vår konto. Hvis vi summerer dette med gaver fra andre
tilknyttede foreninger i området og overføring av gaver gitt lokalt, har vi overført totalt kr 465.947,til NLM.
Basert på utleievirksomheten, ble det overført kr 150.000,- til Stormyrvegen 11-13B AS.
Styret er takknemlig for alle som gjennom sin givertjeneste er med og løfter arbeidet.
Se regnskapet for NLM Hamar Misjonsforsamling for detaljer.

Takk
Vi står i sammen om et felles oppdrag. Jesus taler til sine etterfølgere om å gå ut og gjøre alle
folkeslag til disipler. Dette er et oppdrag som enda ikke er ferdig. Dette er fundamentet for vår kirke
og menighet. Dette er det vi er kalt til og brenner for. Arbeidet er avhengig av din innsats, og at vi
jobber sammen om et felles mål. Men i dette har vi forskjellige oppgaver, og styret vil uttrykke en
stor takk til alle som gjør sin del av arbeidet. Enten du deler Guds ord på gudstjenesten, eller du
rydder i varer i gjenbruksbutikken for å samle penger til misjon, eller du drikker kaffe med en som
trenger å dele noe fra livet sitt. Kanskje du er den som gir skyss til en som ikke kommer seg på
gudstjenesten. Kanskje du ber for en ungdom i forsamlingen når du har din bønnestund med Gud.
Uansett hva ditt bidrag er, så er det du gjør verdifullt. Tusen takk!
Vi ber for at enda flere skal få høre evangeliet og bli disippelgjort slik misjonsbefalingen lyder. Må
alt virke sammen for det gode og til Guds ære.
Soli Deo Gloria – Gud alene skal ha æren!
Hamar, 15. februar 2017
Styret for NLM Hamar Misjonsforsamling
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