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Velkommen til regionårsmøtet 2020 

 

Årets regionkonferanse i NLM Region Nord skulle vært avholdt på Nordborg på 
Finnsnes i pinsen. Vi hadde gledet oss til en storsamling med misjonsfolket samlet på 
en plass en hel helg, der Nordborg sine 60 år skulle markeres. Slik ble det ikke.  
 
På grunn av corona-viruset som hele verden forsvarer seg mot, og de restriksjonene vi 
lever under, har vi bestemt at det i år «bare» blir et regionårsmøte i stedet for en 
regionkonferanse. Det betyr at det blir en meget komprimert samling der vi fokuserer 
på å få gjennomført årsmøtesakene, men vi skal også prioritere å høre Guds ord. 
 
Regionårsmøtet vil bli avholdt på Nordborg, men siden vi bare kan samles 50 personer, 
der vi må holde 1 meters avstand, vil vi legge opp til parallelle samlinger både i Tromsø 
og i Bodø med digital overføring (toveis).  
 
Regionstyret håper mange vil prioritere regionårsmøtet også i år selv om vi ikke får 
samles slik vi ønsker. Jeg har stor tro på at vi på tross av alternativ møteform likevel vil 
kjenne på det viktige fellesskapet som vi er en del av. Det er viktig for oss å samtale om 
arbeidet i regionen vår, og vi ønsker et engasjert misjonsfolk. Jeg håper derfor at 
nettopp du ønsker å være med!  
 
Vær med å be for gjennomføringen av regionårsmøtet, for de ansatte som har vært 
gjennom en tøff tid med permitteringer, for de frivillige, forsamlingene og for 
institusjonene våre. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres 
komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk» Fil 4:6.  
 
Øivind Søreng 
Regionstyrets leder 
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Sakliste årsmøtet 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 A) Godkjenning av innkalling 

 B) Godkjenning av sakliste 

 

Sak 2 Konstituering av årsmøtet 

 A) Valg av møtedirigenter – 2 personer 

 B) Valg av protokollførere – 2 personer 

 C) Valg av referenter til Utsyn med regionsider, nettsidene nlm.no/nord, aviser  

 D) Valg av representanter til å skrive under årsmøteprotokollen – 2 personer 

 E) Valg av tellekorps 

 

Sak 3 Årsmeldinger 

 A) Regionstyrets årsmelding for 2019 ved regionstyrets leder 

 B) Barne- og Ungdomsrådets (BUR) årsmelding for 2019 ved BURs leder 

 

 Årsmeldingene skal godkjennes av årsmøtet 

 

Sak 4 Regnskap for driftsåret 2019 

 Resultatregnskapet presenteres av administrasjonsleder 

 

 Resultatregnskapet godkjennes av årsmøtet 

 

Sak 5 Valg 

 A) Regionstyret 

 Valg av 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer 

 Faste medlemmer av Regionstyret velges for en funksjonstid på 2 år 

 Varamedlemmer velges for en funksjonstid på ett år 

  

 B) Barne- og Ungdomsrådet (BUR) 

 Valg av 2 faste medlemmer av 3 varamedlemmer 



SIDE 4 

Faste medlemmer av BUR velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmer 

velges for en funksjonstid på 1 år. 

 

 C) Valgnemnda 

 Valg av 2 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Faste medlemmer velges for en funksjonstid på 2 år. Varamedlemmer velges for 

en funksjonstid på 1 år. 

 

Sak 6  Samtale  

 

Sak 7  Sted for Regionkonferansen 2021 
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Sak 3 – Årsmeldinger 

 

Årsmelding Regionstyret 

 

Det er med takknemlighet vi kan oppsummere enda et år med misjonsarbeid i vår 

landsdel. Året har hatt en mengde møtepunkt med både mange og få deltakere der 

Jesus har fått være midt iblant oss gjennom sitt Ord og ved sin Ånd. Vi er privilegerte 

som er i en posisjon hvor det er vi som innbyr medmennesker, både blant våre naboer 

og internasjonalt, til frelse, evig fred og liv i Jesu Kristi navn. Gud gi oss styrke og mot 

til å gjøre nettopp det også i fortsettelsen! 

I løpet av året er det spesielt gledelig å få meldinger om mennesker som gir uttrykk for 

at de vil begynne å følge Jesus. Det er særlig unge mennesker dette er snakk om 

tilknyttet leirarbeidet og skolene. Dette er et stort takke- og bønneemne.  

Regionstyret 

Etter årsmøtet i 2019 har regionstyret hatt følgende sammensetning:  

Øivind Søreng (leder), Vidar Søyland Pettersen (nestleder), Anne-Christine Viste, 

Ragnar Falch Gundersen, Even Petter Olsen, Katrine Gran Andersen, John Olav 

Enoksen, Kjetil Apeland (1. vara), Astrid Lende Einevoll (2. vara) og Kjell Iversen (3. 

vara).  

Regionstyret har hatt sju møter og behandlet 65 saker. Møtene har vært på Finnsnes, i 

Tromsø og på nett. Regionstyret har hatt ett fellesmøte med BUR.  

Takk til de som gikk ut av styret i 2019: Kjetil Rege, Lars Eirik Sandvik, Ivar Tolo, Monja 

Bråthen (1.v) og Terje Østvik (3.v). 

Ansatte  

Følgende personer har vært ansatt i løpet av 2019: 

Henriette Rogstad Nordli forsamlingsarbeider i Fjellheim misjonsforsamling fram til 

10.02. 

Ingvild Sørfonn Vedvik var forsamlingsarbeider i Fjellheim misjonsforsamling i 30% fra 

23.04 til 31.07 og 40% fra 01.08 til hun gikk ut i foreldrepermisjon 10.10. 

Lars Martin Flekstad Vik endte sitt vikariat som ungleder 31.07 (100% stilling). 

Vegard Svensen var inntil 31.07 konstituert regionleder i 60% stilling.  

Kristin Bakeng Olufsen, administrasjonsleder i 70%. 

Lisbeth Fjell Leithe, områdearbeider Salten i 40%.  

Helene Kallevik, barne- og ungdomsarbeider Salten i 25%. 

Helene Nygård, barne- og ungdomsarbeider Salten i 25%.  
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Katrine Gran Andersen, barne- og ungdomsarbeider Porsanger i 25 %.  

Kari Synnøve Nord-Varhaug, ungleder i 100% fra 01.08. 

Øivind Ruud Kringstad, regionleder i 100% fra 01.08. 

Anton Andreasson, forsamlingsarbeider Fjellheim i 40% fra 21.10 til 10.12. 

Lise Jannie Gundersen, forsamlingsarbeider Fjellheim på timebasis i mars- april og 

desember.  

Andre medarbeidere 

I tillegg til regionens ansatte har vi jevnlig besøk av landsarbeidere med forkynnelse i 

lokale fellesskap. Kjell Iversen har blant annet brukt 50% i vår region. På frivillig basis 

har også Jakob Middelthon bidratt med forkynnelse. Studenter fra Fjellhaug bidrar 

jevnlig inn mot barne- og ungdomsleirer i regionen og vi har et tett samarbeid med 

Fjellheim bibelskole i reise- og møtevirksomhet. Enkelte steder i regionen er også 

frivillige forkynnere engasjert. Tilknyttet forsamlingene er det særlig mange som deltar 

både med forkynnelse, lederoppgaver og andre nødvendige tjenester for at vår 

virksomhet kan gjennomføres på en god måte. 

ARBEIDET I REGIONEN 

Det regionstyret er satt til å forvalte, og som ansatte og frivillige skal sette i verk, er det 

som beskrives under de følgende overskriftene. Vi ønsker at alt vårt arbeid skjer under 

mottoet «Verden for Kristus». Det er Gud selv som har kalt oss til et nytt liv ved 

evangeliet og som sender oss ut for å tjene våre søsken i troen og alle mennesker vi 

møter. Det er med stor takknemlighet vi ser at dette kallet står ved gjennom de ulike 

virkegreinene vi er en del av.  

Misjonsfellesskapene 

Ved utgangen av året var det 71 lag tilknyttet regionen. De fordeler seg slik: 17 barnelag, 

18 unglag, 12 kvinnegrupper, 5 mannsgrupper, 15 lag for både kvinner og menn, 1 

familieforeninger og 3 misjonsforsamlinger.  

I løpet av året er det meldt inn 6 nye lag og lagt ned 6. 

Det er også opprettet en forsamling i Bodø. Sentrumskirken Bodø, Betania er en 

sammenslutning av NLM Bodø og Bodø Normisjon. Forsamlingen er dermed den 

første i vår region med tilhørighet i flere organisasjoner. Midlene fra salget i 

Dronningens gate fra noen år tilbake ble benyttet til for å kjøpe seg inn i Betania 

(Kongensgt. 12, tidligere Normisjons eiendom).  

Selv om rammene rundt det forskjellige arbeidet er ganske ulikt fra forsamlingene i 

byene, foreningsmøtene i hjemmet, allidrettsgruppa i gymsalen eller bibelgruppa på 

hybelen er det noe uendelig stort som skjer hver gang: vi samles i Jesu navn til 

fellesskap med hverandre og for å vitne om Ham for andre. Dette er selve livsnerven i 

alt vi holder på med!  

 

Barne- og ungdomsarbeidet 
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Barne- og ungdomsarbeidet har stor prioritet i regionen og svært mange er engasjert 

som ledere og bidragsytere i dette! Det er også i denne delen av arbeidet at meldingene 

om nye som ønsker å tro på Jesus kommer fra. De fleste institusjonene vi driver har sitt 

fokus på barn og unge. Arbeidet er ressurskrevende og trenger stadig fornyet innsats. 

Samtidig har det avgjørende betydning, både for de vi når akkurat nå og i arbeidet 

ellers i et fremtidsperspektiv.  

Fra høsten 2019 har Nord-Norge-teamet bestått av Johannes Nessa, Irene Straumstein, 

Annika Heskestad, Joachim Halvorsen.  

Det vises for øvrig til barne- og ungdomsrådets årsmelding.  

Utsendinger 

Fra regionen har Tone og Ole Bjarne Tråsdahl med barna Alf Ivar og Benjamin vært 

utsendinger til Japan. Tone og Ole Bjarne har i 2019 gått på språkskole. Gjennom sin 

egen blogg og diverse sosiale medier er de aktive på oppdatering og har sendt 

nyhetsbrev og filmer som har vært vist i ulike sammenhenger gjennom året. Vi setter 

pris på kontakten og ser stort på muligheten for giver- og bønnetjeneste for dem.  

Institusjonene og bedriftene 

Store deler av vårt arbeid er organisert tilknyttet våre institusjoner og bedrifter. Av 

endringer fra tidligere år er et nytt undervisningstilbygg på Nordborg innviet og 

hovedhuset på Skoghus brent for å berede grunnen for reisningen av nytt hovedbygg. 

Arbeidet på dette strakk seg inn i 2020 og vil etter planen stå klart til bruk etter 

sommeren 2020.  

Regionen eier og driver disse institusjonene:  

Jakobsbakken Fjellsenter AS, Sulitjelma 
Skoghus leirsted, Senja 
NLM barnehagene avd. Heimly, Finnsnes 
Nordborg skoler (usk og vgs), Finnsnes 
Karalaks leir- og utfartssenter, Lakselv 

Fjellheim bibelskole og Soltun Soldatheim har sitt eierskap i NLM Norge. Begge er 

viktige i regionens arbeid. For Soltun har region nord fått delegert ansvar for å utnevne 

styremedlemmer og ha personaloppfølging.  

Regionen eier og driver disse bedriftene: 

NLM eiendom Tromsø AS 
NLM Gjenbruk Finnsnes 
NLM Gjenbruk Tromsø 

I 2019 ble NLM eiendom Bodø AS fusjonert med NLM eiendom Tromsø AS. På denne 

måten har vi kun ett eiendomsselskap tilknyttet regionen noe vi ser oss tjent med i 

arbeidet. Gjenbruksbutikkene bidrar med en betydelig økonomisk støtte til NLMs 

bistands- og diakonale arbeid. Driftsoverskuddet er synlig i NLM region nords 

resultatregnskap. Butikkene utgjør også en unik kontaktflate for folk flest og innsatsen 

fra alle frivillige er uvurderlig.  

Økonomi 
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Gaveinntektene i 2019 endte på 3 240 155 kroner. Dette er en økning på ca. 113 000 fra 

året før, men ca. 160 000 lavere enn budsjett. Regionbidraget ble til slutt 626 928 

kroner, en liten økning fra året før, og 216 679 mere enn budsjett. I hovedsak skyldes 

dette lavere lønns- og driftskostnader. Tusen takk til alle glade givere! 

De som har gått foran 

Vi minnes de som har gått foran og er «forfremmet til herligheten» gjennom året. 

Disse har blitt meldt inn til regionkontoret: Olav Vegge, Trine Holta, Sofie Margrete 

Mikalsen, Magnus Hansen, Selmer Sæleset, Harald Byberg,  

Takk 

Det er Gud vi først og fremst vil takke når vi ser tilbake på arbeidet dette året. Vi er 

hans medarbeidere og blir brukt av ham for hverandre. Tusen takk for at akkurat du er 

med og bidrar til at Jesu legeme vokser og styrkes. Det er vår bønn at må skje både i 

vårt nærområde og på alle feltene NLM driver misjonsarbeid. Takk for at du er med og 

vinner «Verden for Kristus».   

 

Øivind Søreng (leder), Vidar Søyland Pettersen, Anne Christine Viste, Ragnar Falch 

Gundersen, John Olav Enoksen, Even Petter Olsen, Katrine Gran Andersen, Øivind 

Ruud Kringstad (regionleder) 

 

 

Større møter og arrangement 

Mange er involvert for å gjennomføre de større arrangementene gjennom året. Tusen 

takk for innsatsen! Her nevnes de med navn, sted, hovedtaler og dato.  

 

Inspirasjonssamlingen Skoghus, Asbjørn Handeland. 1.-3. februar.  

Påske på Jakobsbakken, Svein Wilhelm Nessa og Øyvind Rott. 17.-22. april. 

Regionkonferansen Tromsø, Egil Grandhagen. 7.-9. juni.  

Midtsommerdager Skoghus, Wenche Lunde. 19.-23. juni 

Seterstevne Målselv, Vegard Svensen. 28. juli 

Sensommerdager Skoghus, Nils Kåre Strøm. 15.-18. august.  

Høsttreff Jakobsbakken, Mangor Harestad. 6.-8. september.  

Bibelhelg Karalaks, Vegard Svensen. 20.-22. september.  

Kvinnehelg Skoghus, Grete Yksnøy Martinsen. 27.-29. september.  

Mannshelg Skoghus, Sølve Salte. 11.-13. oktober.  

Inspirasjonshelg Bodø, Asbjørn Handeland og Kari Synnøve Nord-Varhaug. 1.-3. 

november. 
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Årsmelding Barne og ungdomsrådet (BUR) 

 
Jesu misjonsbefaling har også for 2019 vært drivkraften for arbeidet med barn- og unge. 
At ingen kommer til Faderen uten Jesus gjør at ledere trofast står med i årevis som 
frivillige i barne- og ungdomslag. Vi vet at det har betydning. Ja, vi håper og tror at det 
har evighetsbetydning for de som kom. De fikk høre Guds ord regelmessig, og hadde 
ledere tett på som viste omsorg. I 2019 var det 17 barnelag, og 18 ungdomslag innmeldt. 
Det er 71 innmeldte lag i regionen, og 35 av disse er rettet mot barn og unge. 
 
Leir 
Det ble meldt inn at 9 unge sa fra om at de ville begynne å tro på Jesus på leirene 
høsten 2019. Det er et stort Guds under og et veldig takkeemne. I 2019 ble det 
gjennomført 22 leirer. En leir i Nord-Troms ble avlyst på grunn av for få påmeldte, og 
en leir ble utsatt en måned for å få nok ledere. 420 barn og unge var deltakere på 
leirene. Det er en nedgang fra året før. Noe av nedgangen tilskrives redusert kapasitet 
på Skoghus, lokale konkurrerende arrangementer og færre leirtilbud.  
Nytt av året var Helg + som ble arrangert for første gang på Soltun i november. 
Målgruppa var unge voksne (18+). Det var 23 som deltok på hele arrangementet, men 
hele 40 stk på lørdagsmøtet.  
 
Leirstatistikk 
Leirsted/sted Leirer Deltakere 

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Skoghus 4 4 4 4 4 101 120 137 127 105 

Fjellheim 4 4 3(1) 4 6 84 97 75 108 113 

Soltun 
        

 23 

Karalaks 4 4 4 4 4 62 99 94 95 97 

Nord-Troms 3 2 1(1) 2 1 (1) 72 51 22 12 14 

INTRO* 3 3 3 3 0 108 101 66 54 0 

Jakobsbakken 4 4 4 3 (1) 4 39 49 53 73 56 

Drag, Tysfjord 2 2 2 2 2 48 32 33 12 16 

SommerINTRO 1 1 1 1 1 25 32 34  19 

Led i Nord** 2 1 
  

 8 3 
  

 

Totalt 25 24 22(2) 24(1) 22 (1) 547 584 514 507 443 

*INTRO ble slått sammen med ungleir på Fjellheim våren 19. Ellers ingen aktivitet. 
** Led i Nord er arrangert på Nordborg og på Fjellheim. 
Tallene i parentes er avlyste arrangement. 
Ungdomshelg/Inside som var planlagt på Nordborg ble ikke gjennomført høsten 19 

 
Nord- Norgeteamet 
Nord-Norgeteamet har reist på våre leirer, lag og regionale arrangementer De har vært 
avgjørende for at vi har kunnet gjennomføre en del av leirene.  Flere av våre leirer har 
de vært både ledere og leirsjefer på. Også dette året hadde de flere uker 
sammenhengende på skolene; Nordborg, Val og Fjellheim. Der bidro de med 
møteledelse, sang, andakter, forbønn og sosiale aktiviteter.  
 
Våre ansatte: 
Melder om mange gode samtaler med ungdom og barn i løpet av året som gikk. De 
fikk dele Jesus med mange gjennom lag, leir og relasjoner. Det er gledelig når noen 
som blir borte fra lagene våre kommer tilbake etter en stund.   
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Frivillige: 
Det er uvurderlig at noen driver lag slik at barn og ungdom kan høre om Jesus. Å få 
jevnlig kontakt med trygge voksne gir tillit. Vi har flere inspirerende tilbakemeldinger 
om ledere som oppretter nye lag for å ta vare på de som har blitt for store for det de 
har vært med på. Gjennom året har det vært flere voksne støttespillere i arbeidet i 
Finnmark.   
 
Bemanning 
Øivind Kringstad, Ungleder i permisjon 100% fram til 31.07. 
Lars Martin Vik, vikarierende ungleder 100% til 31.07. 
Kari Synnøve Nord-Varhaug, ungleder 100% fra 01.08. 
Katrine Gran Andersen, barne- og ung. arbeider 25% i Porsanger 
Helene Kallevik, ungdomsarbeider 25% i Bodø  
Helene Nygård, barne- og familiearbeider 25% Bodø  
Regionen dekker også kostnadene til ett av medlemmene i Nord- Norgeteamet. 
 
Øyvind Kringstad gikk over i ny stilling som regionleder 01.08.19. Han har fem år bak 
seg som Ungleder i regionen (pluss et permisjonsår). Vi takker Øyvind for all hans 
innsats og omsorg for barne- og ungdomsarbeidet. Vi takker også Lars Martin Vik for 
hans år som vikar. Vi ønsker dem begge Guds rike velsignelse over de arbeidsoppgaver 
de nå er gått inn i. 

 
BUR’s arbeid  
BUR har hatt fem møter og behandlet 40 saker. Møtene var i hovedsak via Skype med 
et fellesmøte med regionstyret på Finnsnes. Representantene er fra hele regionen. BUR 
har arbeidet med Strategi og handlingsplan og har satt i gang arbeid med tanke på noe 
å stikke i hånda til de som bekjenner at de vil følge Jesus på leir. 
 
BUR har fra årsmøtet i 2019 bestått av: 
 
Christopher Amenya (leder)    Martine Fauske  1. vara 
Frøydis Hafredal (nestleder)   Siv Indianna R. Krüger              2. vara                                                                                   
Håkon Garvo                                                       Mia Synnøve Moldsvar             3.vara  
Andreas Viste 
Helene Kallevik       
 
BUR medlemmer som gikk ut av BUR ved regionens årsmøte var: Katrine Gran 
Andersen, Ane Marte M. Pettersen, Kristine H. Gundersen og Henriette Rogstad 
Nordli. Vi takker disse for arbeidsinnsatsen som ble lagt ned. 
  
 
Takk 
BUR vil takke alle som bidro til at Jesus ble forkynt til barn og unge i Nord-Norge i 
2019. Det er med stor takknemlighet vi ser iver og trofasthet hos frivillige og ansatte i 
regionen.  
 
Oppfordring:  
Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil 
drive arbeidere ut til sin høst! (Luk. 10.2) 
Høsten er stor, arbeiderne få. Vil du være med å be Herren drive arbeidere ut? Og vil 
du lytte når han svarer på bønnene dine – selv om det skulle være deg han ville sende? 
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Sak 4 – Regnskap 

 

For driftsåret 2019, viser resultatrapporten for NLM region nord et samlet regionbidrag 

på 1 402 663 kroner. Av dette er 569 562 kroner bidrag fra regionen, og 833 101 er bidrag 

fra de to gjenbruksbutikkene i regionen.  

Til sammen ble det gitt 3 240 155 kr i gaver. Dette er ca. 113 000 mere enn året før, og 

ca. 160 000 lavere enn budsjett. Samlet driftsinntekt ble på 3 914 849 kr. 

Det er ca. 197 000 kr lavere lønnskostnad enn budsjett. Dette skyldes i stor grad at ikke 

alle stillingene har vært fult ut besatt i løpet av året. Antall årsverk var 3,9, mot 3,62 

året før. 

Andre driftskostnader ble 687 327, som er ganske tilsvarende som året før, men 122 000 

lavere enn budsjettet.  

I 2019 ble det utbetalt siste del at prosjektstøtte fra NOBUR på kr. 24 000. Dette er ført 

som inntekt på «tilskudd over overføringer», og som utgift på «overføringer fra andre». 

Dette innebærer at reelt driftsresultat og regionbidrag er 24 000 lavere, altså kroner 

569 562. 

 

 Regionbidrag Rb inkl. Gjenbruk 

2016 599 489 1 294 676 

2017 689 784 1 275 206 

2018 611 894 1 309 659 
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Utvikling i gaver siste årene 

 

  2016 2017 2018 2019 

Enkeltgave     411 057      262 276  225 073 221 281 

Fast givertjeneste  1 171 295   1 181 222  1 218 290 1 358 105 

Misjonsfellesskap     521 331      779 050  759 080 701 593 

Julemesse       81 130      125 546  157 943 215 170 

Barnas misjonsprosjekt       28 864        25 725  30 159 29 892 

Siembra     115 711        89 198  60 967 121 909 

Utsyn       99 450        75 600  100 600 120 562 

Kollekt off. møter     423 872      236 344  97 833 63 321 

Kirkeoffer       63 528        33 181  53 544 31 342 

Skoleprosjekt     311 330      336 464  423 000 376 980 

   3 227 568   3 144 606  3 126 489 3 240 155 
 

 

 

I tillegg til gaver som blir gitt til NLM region nord, gis det også betydelige gaver til våre 

institusjoner. Disse gavene er ikke med i regionens regnskap.  

Her er en oversikt over gaver gitt til institusjonene de siste to årene: 

 2017 2018 2019  

Nordborg  246 620 * 182 792 250 800 *43 400 til nye møbler i stua 

Skoghus  487 484 * 152 321 934 064 # *Testamentarisk gave 
# Ca. 800 000 til nybygg 

Karalaks 67 057 55 102 77 263  

Jakobsbakken 108 596 137 951 * 156 806 *Innsamling ny traktor 

Soltun 563 000 604 023 910 900 # # 380 619 til nytt kjøkken 

Fjellheim 1 363 442 1 413 279 2 410 933 # #Testamentarisk gave + 
gavekampanje 
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Sak 5 - Valg  
 

Då er det snart tid for regionkonferanse igjen. Valnemnda har lyst til å takke kvar 

enkelt som har sagt seg villige til å stille som kandidatar til dei ulike verva. Det er ein 

viktig og spennande oppgåve dei skal tre inn i.  

Vegen fram til årsmøte og finne kandidatar har likevel ikkje vore enkel. Som de ser 

skulle det helst ha vore fleire kandidatar til dei ulike vala, men det har vore 

utfordrande å få nok folk.  

Vi oppmodar difor dykk til å kome med benkeforslag under årsmøte (då må de ha 

snakka med vedkommande fyrst), eller tenkje gjennom om du kunne tenkje deg å stille 

til val til eit av verva. (Ta kontakt Ragnhild.) 

Vi oppmodar også at folk legg årsmøte og vala i bønn fram for Gud, at han må kalle og 

utruste kvar enkelt til den oppgåva som han ser tenleg for sitt arbeid.  

Valnemnda tenkjer også at det er viktig at vi kan samtale saman på regionskonferansen 

om kva som gjer det utfordrande for folk å stille som kandidatar og om det er noko vi 

kan gjere i vårt arbeid for å lette dette. Vi i valnemnda ser fram til å møte kvar enkelt 

av dykk, og ser fram til årsmøte. 

 

Med vennleg helsing alle oss i valnemnda;  

Ragnhild Aarbø, Lise Gundersen, Lisbeth Fjell Leithe, Agnes Gundersen, Vegard 

Svensen og Elisabeth Kringstad.  
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REGIONSTYRET  

 

 

John Olav Enoksen, gift, Senja. Matros i Hurtigruten.  

 

 

Ragnar Falch Gundersen, gift, Senja. Svennebrev i 

malerfaget. Fagarbeider Finnsnes ungdomsskole. 

«Jeg synes det er spennende og viktig å engasjere seg i 
organisasjonen vår. Det jeg og min familie har fått via forsamlingen, 
leirarbeid og flere av institusjonene våre, har vært og vil fortsatt 
være viktig for oss. Gjennom styrearbeid ønsker jeg å få være med 
og bidra til at også andre kan få gleden av dette.» 

 

Kjell Iversen, gift, Senja. Pensjonert forkynner.  

«Jeg prøver å hjelpe der jeg blir spurt.» 

 

 

Johannes Sæleset, gift, Tromsø. Stipendiat.  

«Eg ynskjer å bidra til at NLM i nord byggjer Guds rike i tru til Gud, 
med utgangspunkt i rådande tilhøve og framtidsutsiktene i 
regionen.» 

 
 
Anne Christine Viste, gift, Tromsø. Kjøkkenleder Fjellheim. 

 
«Ønsker å kunne være med og bidra i regionen ved og stille til valg 
i regionstyret. Det er ett spennende arbeid å være med på å få ett 
innblikk i hva som skjer i region nord.» 
 

 

 

 

 

 

 

RS valgt 2019-2021: 

Katrine Gran Andersen, Porsanger 

Even Petter Olsen, Senja 

Vidar Søyland Pettersen, Saltdal 

Øivind Søreng, Senja 



SIDE 15 

 

BUR 

 

Monja Bråthen, gift, Fauske. Lærer. 

Jon Harald Flå, gift, 

Tromsø. Rørlegger og ungdomsarbeider Kvaløy kirke.  

«Jeg ønsker å stille til valg da jeg brenner for ungdomsarbeid, og 

ønsker at all ungdom skal gå for Jesus! Jeg har mange tanker og 

ideer som jeg håper og tror vil være til vekst i arbeidet.» 

 

Helene Nygård, singel, Bodø. Student grunnskolelærerutdanningen 1-7, Barne- og 

ungdomsarbeider NLM region nord.  

«Ønsker å være med og legge til rette for at barn og unge i Bodø-/ Salten- området får 

bli kjent med Jesus.» 

Anders Rege, singel, Senja. VG 3 på Kvitsund, 

førstegangstjeneste i Garden fra høsten. 

«Jeg vil være med å gjøre en innsats. Siden jeg er ungdom selv vet 

jeg hva som treffer og hva som kan være bra i barne- og 

ungdomsregionen.» 

 

Irene Vassbø, singel, Tromsø. Skoleelev videregående.  

«Jeg takket ja til å stille til valg for BUR fordi jeg har et 

engasjement og stor interesse for barne- og ungdomsarbeidet 

som drives i regionen. Jeg har vært aktiv både som deltaker og 

leder på leirer, allidrett og andre fellesskap, og har fått erfare 

viktigheten av dette arbeidet både for meg og mine kristne 

venner, men også like viktig for muligheten til å få med flere!» 

 

Siv Anita Volle, gift, Bardu. Førskolelærer, pedagogisk leder 

i barnehage i Bardufoss.  

«Jeg vil være med å hjelpe til der det trengs i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av barne- og ungdomsarbeid i 

regionen. Størst av alt vil jeg at barn og ungdom skal få et 

personlig og trygt forhold til Jesus og ønsker Han som sin Herre 

og Frelser i livene sine. Har tidligere vært med i B.U.R (IMF-Rogaland), deltatt i 

leirarbeid, vært lovsangsleder og styremedlem i ungdomslaget en lang stund.» 

BUR valgt 2019-2021: 

Håkon Garvo, Vadsø 

Frøydis Hafredal, Porsanger 

Helen Kallevik, Bodø 
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VALGNEMNDA 

 

Anders Rege, singel, Senja. VG 3 på Kvitsund, etter 

sommeren førstegangstjeneste i Garden. 

«I valgnemda er det lurt å ha folk i alle aldre, da har man et 

større nettverk og kjenner gjerne forskjellige folk. Jeg har et 

godt nettverk blant de unge som jeg kan nå ut til.» 

 

 

 

Elisabeth Kringstad, gift, Senja. Inspektør Nordborg 

ungdomsskole. 

«Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være med å bidra i det 

viktige arbeidet som drives i regionen vår.» 

 

 

Per-Inge Søreng, gift, Senja. Pensjonist, har jobba i 

Forsikringsbransjen i hele yrkeslivet. 

«Har hatt ulike verv i NLM gjennom mange år. Opptatt av NLM 

og region nord sin framtid og derfor stiller jeg til valg i 

valgnemda. Fortsatt politisk aktiv i KrF.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgnemnd valgt 2019-2021: 

Lise Jannie Gundersen, Tromsø 

Lisbeth Fjell Leithe, Bodø 

Vegard Svensen, Senja 
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Hilsen fra institusjonene 

SKOGHUS LEIRSTED 

«Alt har sin tid», Forkynneren 3.  

2019 har virkelig vert året for å rive ned og bygge opp. Etter 70 års drift var det klart for 

nytt hovedbygg på Skoghus leirsted. Også Olestua og Villmarkstua har fått en 

oppgradering.  

Dei siste 10-15 årene er det lagt 

ned ufattelig mange verdifulle 

timer i møter, tegninger og gode 

planer for å videreutvikle arbeidet 

på Skoghus. Dette er gjort utifra 

et stort engasjement og 

brennende ønske om å beholde 

denne viktige misjonsstasjonen på 

Senja. Vi erfarer så mange under og tegn som bygger opp under og styrker satsinga på 

leirstedet. Er ydmyk for den rollen vi som ansatte har i denne prosessen.  

Stor takk til alle som på ulikt vis er engasjert i og har omsorg for Skoghus. Ber om at 

hver enkelt opplever glede og velsignelse i dette flotte arbeidet.  

Naturligvis har 2019 blitt et ekstraordinært år. Opplever en fin økning i antall gjester 

og besøkende. Mange nye er på Skoghus for første gang. Og mange er tilbake etter 

gode minner fra leir i barndommen. Det er inngått langsiktige avtaler om bruk av 

overnattingsrom og kurslokaler. I forhold til leirsamlinger jobbes det godt med de 

tradisjonelle oppleggene. Det er også prøvd ut - med godt resultat - nye opplegg og 

tilbud. Mange ønsker å 

nytte Skoghus som 

redskap i Guds rikes 

arbeid.  

Fortsatt er planen å ha 

nybygget klart til 20. juni 

2020. Følg oss på FB 

Skoghus Leirsted, eller ta 

kontakt med oss på 

skoghus@nlm.no.  

Magnar Emil Eggebø, daglig leder 

 

KARALAKS LEIR OG UTFARTSSENTER 

Karalaks har hatt et fint år i 2019. Vi har fortsatt vært velsignet med mange barn og 

unge på leirene våre, og vi har hatt greit med besøk av turister. Vi har våre faste 

laksefiskere som kommer, gjerne til samme hytte som de bruker ha. Røde kors hadde 

sin 'Ferie for alle' for 11. året på rad!  

mailto:skoghus@nlm.no
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Det som var spesielt med 2019, var at kvinnen som var med å bygge opp Karalaks, 

Ragnhild Aastorp, døde. Hun og mannen Kai jobbet mye i oppstartsårene, og det kan 

vi takke for i dag. Vi takker også for at Ragnhild ønsket bidrag til Karalaks istedenfor 

blomster i anledning hennes bortgang. Vi lyser fred over Ragnhild sitt minne.  

Katrine og Marius drifter fortsatt i det daglige, og har nå fått et lovende styre med 

Tormod Gusland som leder, Arne Isaksen og Ida Johnston som styremedlemmer. 

Ragnar Moldekleiv og Peter Englund er varamedlemmer. De er aktive i 

pinsemenigheten i Lakselv, så det er fint med et økumenisk fellesskap og samarbeid.  

Tusen takk for alle bønner, gaver og besøk gjennom året! Vi satser på at mange må ta 

ferien hjemme i Norge i 2020, så hjertelig velkommen! Vi skal prøve varme opp 

bassenget så godt vi kan.  

Katrine Gran Andersen, daglig leder 

 

JAKOBSBAKKEN FJELLSENTER AS 

 

Jakobsbakken har 50-årsjubileum i år, og det planlegges markering 1.-2. august. 

 

NLM-BARNEHAGENE AS, AVD. HEIMLY  

I 2019 var det fremdeles mye byggeaktivitet og samarbeidsprosjekter mellom 

barnehagen og Metodistkirken som eier halve bygget.  Kirka bygget om sin del av 

bygget (slik vi hadde gjort året før) og i samarbeid fikk vi på høsten etablert ny vei til 

hver av oss, og to parkeringsplasser. Her 

deler kirka og personalet den ene, mens 

den andre er øremerket foreldre som 

leverer/henter barna. Dette har vært svært 

positivt for alle parter!  

Barnehagen hadde i 2019 fylt opp alle våre 

plasser, og vi har da 18 småbarn (1-2 år), og 

36 store barn (3-6 år).  Vi er med årene 

blitt en flerkulturell barnehage, og over 40 

% av barna har ikke norsk som morsmål. 

Det gir oss noen utfordringer, men flest gleder 😊Vi synes det er veldig positivt at også 

familier fra andre kulturer og religioner ønske å være i en kristen barnehage.  

Vi er svært glad for samarbeidet vi har med regionen, og vil spesielt trekke frem 

Unglederne Lars Martin Vik (våren) og Kari Synnøve Nord-Varhaug (høsten), som 

kommer på månedlige besøk til oss og har samlinger med barna, det synes vi er flott! 

Styret i 2019 har bestått av Per-Inge Søreng, Odd Inge Heng, Elisabeth Kringstad, Lars 

Bjørnholm og Hilde Øystese. I august takket de to sistnevnte av, og Olga Krag og 

Espen Norbakken kom inn. Stor takk for arbeidet dere legger ned!  

Stine Thomassen, daglig leder. 
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NORDBORG SKOLER 

Det er spesielt å skrive hilsen fra Nordborg til årsmøte for regionen denne gangen: Det 

er unntakstilstand som preger både skolen og samfunnet for øvrig. Vi driver en skole 

som er tom for elever, og forsøker å drive hjemmeundervisning etter beste evne. Selv 

om det er innført strenge retningslinjer for hele samfunnet med tanke på korona-

situasjonen, merker vi at det gir et spesielt samhold: Vi står sammen om dette, og 

forsøker å oppmuntre hverandre til å holde ut. Det er viktig å se framover og holde fast 

ved håpet om at hverdagen kommer tilbake og da skal skolen fortsette som normalt. 

Både elever og ansatte gleder seg til å komme tilbake til skolen!  

Drifta ved Nordborg 

har siste året vært 

preget av det samme 

som tidligere år: 

Flotte elever og 

ansatte som har som 

felles mål at vi skal 

ha god undervisning, 

et godt sosialt miljø 

og et godt åndelig 

miljø. Det som er 

mest krevende er at 

vi er inne i litt 

trange økonomiske 

tider, og både 2019 

og 2020 blir år med økonomisk underskudd. Dette skyldes litt lavt elevtall på noen 

linjer (stud.spes på vgs), og at økningen i lønns- og pensjonskostnader ikke dekkes inn 

av statstilskuddet. I tillegg merkes det godt at vi får minimalt med støtte til 

husleiekostnader siden vi nå har forholdsvis nye bygg både på ungdomsskolen og 

videregående.  

Men vi er ved godt mot! Vi er veldig takknemlig for at vi har tjenlige lokaler, og vi er 

svært fornøyd med nybygget på videregående!  

Vi vil takke alle venner av skolen for all god omsorg, forbønn og støtte! Det setter vi 

stor pris på! 

Anette Sørensen Rege, rektor 

 

FJELLHEIM BIBELSKOLE 

Skoleåret 2019/2020 nærmer seg slutten. Og det har vært et skoleår med mange ulike 

hendelser, ikke minst har våren 2020 vært annerledes enn det mange hadde sett for 

seg. La meg begynne forfra. 

En av de store forandringene i 2019 var at Ingvald Andre Kårbø sluttet av som lærer og 

rektor ved skolen. Han har gjort en kjempeinnsats ved Fjellheim i mer enn 9 år til 

sammen (to år som rektor) og vi har lyst å si en tusen takk for alt arbeid som er lagt 

ned igjennom alle disse årene. Vi fra skolens side ønsker Ingvald Andre og hans kone 
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Camilla lykke til i nye oppgaver på Vestlandet. Morten Nord-Varhaug overtok rektor 

ansvaret fra 1.8.2019.  

 

Våren 2019 hadde skolen 41 elever og høsten 2019 startet opp med 45. Vi skulle gjerne 

sett at vi hadde opp mot 50 elever hvert skoleår. Vær med å be om at søkningen til 

skolen må ta seg opp.  

Vi har en profil ved skolen med mye reising både til utlandet, men ikke minst alle 

utreisehelgene i nord som koster mye penger. Det har ikke vært noe mål for skolen å 

kutte ut denne profilen, selv om den koster. Vi vet at dette arbeidet betyr mye for 

region nord av NLM, samt for andre deler av det kristne arbeidet i nord. Elevene setter 

også stor pris på å være med på dette. 

Det er godt å merke at vi har en armé av Fjellheimvenner bak oss som ber mye for 

skolen, og gir gode gaver. Mange har et eierforhold til skolen gjennom enten å ha gått 

der selv, blitt kjent med skolen gjennom våre besøk, eller har besøkt skolen gjennom 

de årlige bibelkursene vi har. Vi fikk inn over 2 millioner kroner i ordinære gaver i 

2019, samt en testamentarisk gave på nesten 400 000 kr. Dette gav et overskudd på 

nesten 400 000 kr i 2019. Vi er glade og takknemlige for den merkbare støtten fra alle 

trofaste Fjellheim venner. Takk til dere alle. 

  

Morten Nord-Varhaug, rektor 

 

SOLTUN SOLDATHEIM OG UNGDOMSSENTER 

Mitt første år på Soltun har bydd på 

mange gleder. Vi har vært velsignet 

med flotte soldater som har fått 

bruke Soltun som sitt andre hjem. Vi 

har opplevd å få mye tilbake – 

Soldatene har stilt opp for Soltun og 

tatt ansvar for både snømåking, 

møteledelse, åpninger, matlaging og 

oppvask, og de har hengt opp 

Soltun-plakater på kasernene. De 

har gått fra å være kunder til å bli venner og medarbeidere, og flere snakker om 

bibelskole og tjeneste i Guds rike til høsten.  

Dette viser den rollen Soltun har inn i stor-organisasjonen NLM. Én av tjue 

ungdommer vi har på skoler, i ungdomslag og forsamlinger i hele landet skal ha 

førstegangstjeneste i Indre Troms. Et år står mellom det gode arbeidet de kommer fra, 

og en eventuell fremtid på en bibelskole, i en studentmenighet osv. Soltun er broen 

mellom, og går over et år som fort kan gi livet en annen retning. Derfor driver vi 

Soltun. 

Vi visste at 2020 ville bli krevende, etter bortfall av tilskudd fra Forsvaret og NLM. Så 

begynte året med nok en taklekkasje. Så kom Korona.  
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Nå jobbes det med vedlikehold på Soltun. 

Forhåpentligvis skal hele 2. etasje få et løft, og vi skal 

finne endelige tiltak mot taklekkasjen. Bibelgrupper 

og møter skal gå digitalt. Når Korona er over, håper vi 

å kunne åpne en soldatheim som er bedre rustet for 

fremtiden, klar for de neste 50 årene. Nå er ikke tiden 

for å gi opp. Nå er det tid for å gi gass! 

Eyvind Volle, daglig leder 

 

GJENBRUK TROMSØ  

Gjenbruk Tromsø opplevde en markant økning i tilgang på varer og kunder fra 

sommeren 2019. Vi fikk heldigvis leid et lagerlokale på 50 kvm i nabobygget slik at vi 

kunne ta imot flere varer, ikke minst møbler. Lageret ble imidlertid raskt fylt opp, 

mens varene fortsatte å strømme på.  

Da Fretex besluttet å legge ned butikken sin i Tromsø, øynet vi en mulighet for å flytte 

til deres lokale i nabobygget til Nerstranda kjøpesenter. Her fikk vi lyse, oversiktlige 

lokaler, og et stort lager med gode arbeidsforhold for å ta imot og sortere og prise 

varer. De frivillige medarbeiderne la ned en 

formidabel innsats for å klargjøre de nye lokalene 

i desember samtidig som gammelbutikken holdt 

åpen fram til jul.  

På nyåret hadde vi en fantastisk flott åpning 

lørdag 11. januar! Butikken sydet av kunder, og 

salget gikk strålende! Behovet for flere frivillige 

var åpenbar, og mange meldte sin interesse for å 

jobbe i butikken i etterkant av åpningen. Vi ser at 

Gud har vært med i hele prosessen, og at alt har 

lagt seg godt til rette underveis, om enn i siste 

liten noen ganger. Vi gleder oss nå over en lys og 

fin butikk, god omsetning og trivelige 

arbeidsvilkår både i butikken og på lageret. 

Takken går til Han som har gjort dette mulig! 

Eva Skipenes, styreleder 
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GJENBRUK FINNSNES  

Den 9. februar 2019 tok vi i bruk tilleggslokaler i samme huset som vi har holdt til i 

hele veien – Rådhusveien 1, men nå inngang fra Storgata. I tillegg til større, oversiktlige 

og lyse butikk-lokaler har vi også fått lager under samme tak. En enorm lettelse, ikke 

minst for de som har fraktet varer 

fram og tilbake fra det gamle 

lageret. Et takkeemne! Vi har 

fremdeles åpent 3 dager i uka. 

Butikken ligger veldig bra til, og vi 

er blitt kjent i både i nærmiljøet 

og utover Lenviks/Senjas grenser.  

Ved årsskiftet i 2019 var vi 52 

personer, som jobbet i butikken. I 

tillegg har vi som regel en person fra SLI, som har språkopplæring hos oss og dermed 

hjelper oss med det praktiske arbeidet. Antallet har vært stabilt de siste årene. Noen 

slutter pga sykdom mv, men nye har kommet til og spurt om vi har bruk for dem. Vi er 

takknemlig for at vi har så god tilgang på, i hovedsak, pensjonister som vil jobbe hos 

oss, og at de føler det meningsfullt. De eldste er over 80 år!  

Det er fint og givende å få være med i dette globale arbeidet – å hjelpe de som 

ingenting har med f. eks vann – det som vi tar som en selvfølge. Og – det er jo 

meningsfylt å selge brukt! Vi syns det er bra at vi har solgt for godt og vel 1,3 mil. i 2019. 

Vi bygger relasjoner med de menneskene som kommer innom for å handle. Og vi får et 

felleskap, både sosialt og åndelig, sammen med de som jobber i butikken. Og – vi får 

fortelle til de som gir varer til oss – at det er et meningsfullt arbeid vi driver. Dette er 

giverne også med på! 

Vi ønsker å være en misjonsstasjon i vårt område, i møte med de som jobber der, og de 

som kommer til butikken og sitter i kaffekroken, og som ønsker en sosial arena. Og 

hvor muligheten for en dypere samtale er til stede.  

Evelyn Søreng, butikkleder 

 

NLM EIENDOM TROMSØ AS 

NET er et aksjeselskap som ble opprettet i 1971. Selskapet er altså snart 50 år! Formålet 

er å forvalte (leie ut, vedlikeholde og kjøpe/selge) NLM sine eiendommer i nord. 

Gjennom sin virksomhet skal NET bidra til å fremme NLM sitt ideelle hovedmål om 

utbredelse av Guds Ord. NET skiftet i fjor navn fra Norrøna Eiendom Tromsø til NLM 

Eiendom Tromsø.  

Den største eiendommen selskapet eier er Fjellheim bibelskole. Utover det eier 

selskapet personalboliger på Nordborg, Skoghus og Soltun. I 2019 ble NLM Eiendom 

Bodø AS fusjonert inn i NET og med det ansvar for tidligere kretssekretærbolig i 

Gjerdåsveien 19. Midler fra salget av Dronningensgt. i Bodø fulgte med i fusjonen, men 

tilbakeføres til Bodø som har brukt midlene til å kjøpe seg inn i Betania.  
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På Fjellheim har det blitt skiftet vinduer i gammel-internatet. På Soltun er det også 

skiftet vindu og renovert bad. På Skoghus er det montert ventilasjonsanlegg pga 

kondensproblemer. På Nordborg er det skiftet noen ytterdører og utført forefallende 

vedlikehold. I Gjerdåsveien er det også utført en god del både utvendig og innvendig 

vedlikehold i 2019.  

Selskapet går med overskudd, men har store lån og avdrag som skal betjenes. Styret 

består av Per-Inge Søreng (styreleder), Eva Skipenes (nestleder), John Harald Johansen, 

Odd-Sverre Gundersen og Vegard Svensen. Varamedlem Sondre Kvalvik. Advokat 

Kjetil Rege er fortsatt forretningsfører. Som tidligere er vi er takknemlig for et nært og 

godt samarbeid med morselskapet NLM Eiendom AS og med Fjellheim bibelskole.  

 

 

 

 


