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OPPMUNTRING

God forkynnel-
se, interessant 
besøk på papir-
fabrikken Norske 
Skog, inspirerende 
misjonsformidling, mye sang 
og musikk, godt fellesskap, 
nattverd, berikende vitnes-
byrd, velsmakende mat, gode 
samtaler, spennende åresalg, 
humor og hvile. Jeg storkoste 
meg som leder på min første 
«Vi over 60»- leir på Laberget 
leirsted i slutten av september. 
To av deltakerne kom helt fra 
Kongsvinger og deltok for 22. 
gang. Noen av lederne har vært 
med på alle de 30 leirene siden 
den første i 2008. 

«Vi over 60» er et flott tiltak.
JOHANNES SELSTØ

FRAMTIDSTRO PÅ RØDDE
Til tross for nedgang i elevtallet og økonomiske utfordringer, er 
trua sterk på at Rødde folkehøgskole, med sin kristne basis, skal 
fortsette å være et livskraftig og godt skoletilbud for unge.

L E S  M E R  S I D E  4 3

                                                                                                                                                                     FOTO: RØDDE
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Det oppleves meningsfylt for meg 
å være med i regionstyret og der 
tjene med de gaver som Gud har 
gitt meg. Jeg vil ta dere med på 
noen oppløftende glimt fra arbei-
det vårt som jeg har fått være med 
på de siste par månedene, samt 
et par av de utfordringene som 
regionstyret nå står i.

Inspirerende. I midten av august 
var jeg på Bjørnholm-stevnet i 
Aure. Sola skinte og folk i alle 
aldre var til stede. Det var andakt 
av Jens Espeland for både liten og 
stor, frie vitnesbyrd, sang, grilling, 
bading og annet sosialt samvær. 
Oppløftende!

I slutten av september var jeg 
i Betania i Trondheim, der det den 
dagen også var 140-årsfeiring for 
søndagsskolen. Det var Jens Mari-
us Giverholt som startet søndags-
skole i det nybygde Betania-huset 
i 1882. Over 1500 unger og 30 
søndagsskolelærere var med på 
det meste! Ottar Kiplesund fortalte 
levende om hvordan det var å gå 
på søndagsskolen under krigen. 
Denne søndagen var det mange 
småbarnsfamilier til stede. En 
fornyelse i forsamlingen er i ferd 
med å skje. Oppløftende!

I høstferien var kona og jeg 
hjelpeledere på Mix-leiren på 
Søvasslia. Noen av barnebarna 
våre var også med. Ja, over 30 
unger deltok med sine bestefor-
eldre, faddere eller andre om-
sorgspersoner. Åshild og Håkon 
Hugdal, som begge nylig er ansatt 
på Søvasslia, hadde laget et flott 
program. Knut Ole Østertun talte 
med stor innlevelse om den gode 
gjeteren som gir sitt liv for sauene 
(oss), så barna satt som tente lys. 
Oppløftende!

Forbønn og omsorg. På Rødde 

Folkehøgskole har vi nå store 
utfordringer med lave elevtall og 
derigjennom utfordringer med øko-
nomien. Skolen har betydd mye for 
både elevene og oss misjonsfolk 
gjennom over hundre år. Skolen 
har nå henvendt seg til region-
styret og ber om misjonsfolkets 
fortsatte forbønn og giver-omsorg 
i disse krevende tider, noe som 
regionstyret sterkt anbefaler. 
Utfordrende!

I disse tider jobber regionstyret 

med budsjettene. Vi prøver å tenke 
ikke bare ett, men tre år fram i tid. 
I forbindelse med den regionale 
handlingsplanen vi jobber med, 
må vi også vurdere hvordan vi skal 
prioritere eksisterende ressurser, 
samt hvor mange nye ressurser vi 
tør å ansette – og til hvilke opp-
gaver. Det er et faktum at gave-
inntektene i regionen har gått ned 
med 13 prosent de siste ti årene, 
målt i realverdi. Vil denne utviklin-
gen fortsette? Kan vi regne med 
at gaveinntektene våre holder tritt 
med den økende prisstigningen vi 
nå opplever? Utfordrende!

Forbønn og tid. Takk for at du er 
med i dette arbeidet! Takk for din 
forbønn, for den tid du legger ned i 
arbeidet og for de gaver du gir!

«Herren velsigne deg og bevare 
deg! Herren la sitt ansikt lyse over 
deg og være deg nådig! Herren 
løfte sitt ansikt på deg og gi deg 
fred!» (4.Mos 6,24)

Gleder og 
utfordringer

JAN PETTER OPEDAL 
leder regionstyret Misjonssambandet Midt-Norge
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Gaver Midt-Norge pr 31. oktober

HJERTELIG TAKK!
Ved utgangen av oktober var gavene til 
Region Midt-Norge 7,8 millioner. 

TEKST  IRENE SANDBERG SÆTHER 

Etter at gaveinntektene i årets sju første måne-
der har vært lavere enn fjoråret, er det med stor 
glede og takknemlighet vi har fulgt gavene i høst. 
To store enkeltgaver har gitt gavene et positivt 
hopp, og per 31. oktober er vi nå 1,1 million over 
fjorårgavene og 800 000 over budsjettet. 

JEVNLIG INNBETALING. Gavene fra misjonsfelles-
skapene er noenlunde lik fjoråret, mens fast gi-
vertjeneste og enkeltgaver viser en økning.

Vi oppfordrer kassererne i misjonsfellesskap 
til å overføre gavene jevnlig i løpet av hele året, 
framfor å betale inn 1–2 ganger i året. Jevnlige 
innbetalinger bidrar til en stabil gaveinntekt, til 
dekning av kostnadene som også påløper jevnt 
i året. 

VIKTIG ARBEID. Vi gleder oss til rapporter fra de 
ni julemessene i regionen. De er en viktig del av 
arbeidet vårt. I tillegg til å gi verdifulle økono-
miske bidrag, er de en arena for å dele Jesus med 
mennesker i nærmiljøet. 

Hjertelig takk for innsatsen din i 2022, i form 
av forbønn, gaver, praktisk arbeid, deltakelse på 
arrangement og andre måter! Gud velsigne hver 
enkelt. 

Kan vi regne med at 
gaveinntektene våre 
holder tritt med den 
økende prisstignin-
gen vi nå opplever? 

GOD JUL
Regionstyret, BUR og 
de ansatte i Region Midt-Norge 
ønsker alle lesere en menings-
full adventstid og en fredfull 
julehøytid.
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HVOR GÅR VEIEN VIDERE FOR RØDDE?
Med årets kull på Rødde 
folkehøgskole, det 
102. i rekken, skjer det 
stadig noe bra. Lørdag 
22. oktober arrangerte 
elevene innsamling til 
Misjonssambandets 
bistandsprosjekt i Tana-
regionen i Kenya. 
Pengene hjelper lokalbefolknin-
gen slik at de får rent vann samt 
helse- og hygieneveiledning. 
Røddeelevene viste stor kreativi-
tet og offervilje med blant annet 
isbading for å samle inn penger. 
Elevene ønsker å bidra til en bed-
re verden. De har planer om å 
få gjennomført flere kreative og 
gode tiltak for bistandsprosjektet 
i løpet av skoleåret. 

MANGE LEDEIGE PLASSER. 
Rødde har plass til 100 elever, 
men i høst er det 54 elever. Det 
ligger an til noen flere på vår-

halvåret. Elevrekrutteringen har 
vært synkende de siste åra. Dette 
gir Rødde økonomiske utfordrin-
ger nå og i årene framover. Tiltak 
for å bedre situasjonen er blant 
annet noe nedbemanning, anset-
telse av egen markedsfører og 
enda sterkere satsing på fag- og 
skoleutvikling. 

AVHENGIG AV STØTTE. Til tross for 
nedgang i elevtallet og økono-
miske utfordringer, er trua sterk 
på at Rødde folkehøgskole, med 
sin kristne basis, skal fortsette å 
være et livskraftig og avgjøren-
de viktig og godt skoletilbud for 
mange ungdommer. Med et aktivt 
støttende misjonsfolk i tillegg, 

tror vi at elevrekrutteringen og 
de økonomiske betingelsene vil 
bedre seg. Vær med og be om at 
Rødde får fullt med elever neste 
år. 

KÅRE REIN
rektor

I høst er det 54 elever på Rødde folke-
høgskole i Melhus.   
                                                           FOTO: RØDDE

Når høstmørket senker seg over Trøndelag, 
trengs det lys. Derfor passet det fint å arrange-
re leir for 5.–7. klassinger. Siste helga i oktober 
var 37 barn og cirka 15 ledere samlet til aktivi-
tetsleir på Val barneskole.  

Refleksløype, idrett, håndverk, fjøs, leirkveld 
og «tyv og politi» utgjorde aktivitetene. Det ble 
mange smil og mye spenning og springing.

Temaet for leiren var «Vann, fisk og Jesus». 
Flere av bibelens fortellinger utspiller seg ved 
eller på Genesaretsjøen. Denne sjøen flyttet der-
for inn på amfiet på barneskolen, med strand, 
kano, garn, fisk, bål og planter. Deltakerne fikk 
se da Jesus kalte sine første disipler, da Jesus 
stilte stormen og da både Jesus og Peter gikk 
på vannet. Siste dagen fikk barna være med da 
Jesus viste seg for disiplene ved sjøen etter sin 
oppstandelse og Peter fikk spørsmålet: Elsker 
du meg?

Lisbeth Kringstad forteller: – Det var flinke 
videregåendeelever som hjalp til som ledere og 
deltakerne var glade. Dette var en flott mulig-

het til å snakke med både deltakerne og deres 
foreldre om Jesus.

En av leirsjefene sier: – Det som overrasket 
meg mest var hvor voksne deltakerne kan være 
med refleksjoner og vurderinger. De er modne, 
men i neste øyeblikk er de litt mindre modne. 

Petter Stevik har arrangert leir på Val i 
mange år. Han forteller: – Jeg engasjerer 
meg i leir av samme grunn som jeg jobber på 
Val; det er misjon som ligger til grunn. Det er 
viktig for meg. Det gir meg mye glede. 

JOSEF BIRGERSSON
taler og refleksløypeansvarlig

LEIR VED «GENESARETSJØEN» Aktivitetene var mange og 
ulike på leiren på Val.

FOTO: JOSEF BIRGERSSON
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GLEDE OVER NYE LOKALER I ÅFJORD
Heggli Barnhage i Åfjord har nå samlet alle avdelinger under samme tak i nye lokaler.                                                                                                     FOTO: HELGE NILSEN

Etter 42 år har Heggli Barne-
hage i Åfjord flyttet inn i nye 
lokaler.
TEKST  KNUT INGE BLIX FURUSETH

Selv om den fysiske flyttingen kan måles i et 
lite steinkast, så er standarden på de nye loka-
lene en stor forbedring for barnehagen.

– Nå får vi en barnehage som er tilpasset 
dagens krav, og vi har flyttet inn i en bygning 
som er bygd for barnehage, forteller leder i ei-
erstyret i Heggli Barnehage Helge Nilsen.

SKRYTER AV KOMMUNEN. Muligheten for en mer 
moderne barnehage bød seg da Åfjord kom-
mune skulle bygge ny barnehage og lokalene, 
som Heggli nå har flyttet inn i, ble ledige.

– Kommunen tilbød oss lokalene da de så 
utfordringene med den gamle bygningen. Det 
var en bygning vi leide av kommunen, og vi 
leier også lokalene vi nå har flyttet inn i.  Kom-

munen har pusset opp lokalene innvendig 
for 1,1 million kroner, og vi har oppgradert 
uteområdet for 1,6 millioner. Vi er glade for 
at Åfjord kommune var villig til å pusse opp 
innvendig. Som styreleder er jeg veldig glad 
for det tette samarbeidet med kommunen, og 
at vi regnes med som en del av kommunens 
barnehagetilbud. Heggli har alltid hatt et godt 
forhold til Åfjord kommune, sier Nilsen. 
I de nye lokalene kan Heggli tilby flere barne-
hageplasser, og det kan også den nye kommu-
nale barnehagen.

– Det er spennende med tanke på framti-
da at det blir flere plasser i sentrumsområdet. 
Det er mange gravide damer i Åfjord, så vi vel-
ger å tro at det vil gå bra, sier styreleder Helge 
Nilsen.

ALT UNDER SAMME TAK. Daglig leder i Heggli 
Barnehage Tone Murvold (bildet) medgir at 
flytteprosessen har krevd mye, men at resul-
tatet har blitt bra.

– Vi har fått det fint der 
vi er nå. Huset er mer lett-
vint enn det gamle, og en 
stor fordel er at vi har fått 
alle tre avdelingene våre 
under samme tak. Uteom-
rådet er også blitt bedre, 
selv om vi ikke er helt fer-

dige med det foreløpig. I gamle Heggli hadde 
vi 54 plasser, og nå har vi 72. Ikke alle plas-
sene er fylt opp. Antall hoder er omtrent som 
før, forteller Murvold.

STOR OVERGANG. Å flytte til nye lokaler har vært 
en stor overgang både for unger, foreldre og 
ansatte. 

– Foreldrene har fått god informasjon om 
flytteprosessen. Flyttingen har skjedd over 
tid, og prosessen har gått greit. Og så vil jeg 
skryte av misjonsfolket i Åfjord som har hjul-
pet oss med flyttingen, avslutter Tone Mur-
vold.

KVT FOR ETIOPIA
Skoleårets elevaksjon på KVT er NLM-prosjektet mor og barn 
i Etiopia. Mandag og tirsdag i uke 44 var elevaksjonskomiteen 
samlet på Søvassli til teambuilding og idemyldring. 12 enga-
sjerte elever fikk satt seg godt inn i prosjektet med god hjelp 
fra Misjonssambandets hovedkontor og en representant fra 
region Midt-Norge. I tillegg til elevgruppen er Heidi Harsvik Al-
stad og Ståle Bratseth med i komiteen fra personalet på KVT.

KNUT OLE ØSTERTUN

FOTO: HEIDI HARSVIK ALSTAD
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– GUD HAR OMSORG FOR ALLE SJU
Familien Jonasmo startet 
høsten 2021 sin tredje periode 
som misjonærer i Mongolia. 
I tillegg til Rita og Kjetil, 
teller familien fem barn. Det 
var viktig å ta med barna på 
avgjørelsen om å reise ut igjen, 
forteller Rita.  
TEKST  HANS EDVARD THYVE

– Før vi seriøst vurderte utreise denne gan-
gen, snakket vi med våre tre eldste barn, som 
var utelukkende positive. De to yngste fikk 
beskjed om utreisen på et senere tidspunkt, 
og etter en dags tenkepause var også disse 
klare, beskriver Rita og Kjetil Jonasmo.

TRE BARN BLE HJEMME. Å arbeide som 
misjonærer betyr endringer for både store 
og små, selv om det ikke er første periode 
som misjonær. Endringene gjelder ikke bare 
med tanke på språk og kultur. For de to yng-
ste medførte utreisen at de forlot klassen de 
hadde gått i hele barneskolen og ble med flyt-
telasset til Mongolia, mens de to eldste alle-
rede hadde flyttet hjemmefra, og ble slik sett 
mindre berørt. 16-åringen begynte i høst på 
Sygna videregående skole, og derfor ble tre av 
barna igjen hjemme i Norge denne gangen. 

– Tankeprosessene rundt barna var en del 
av kampen jeg hadde før utreisen. Men gang 
på gang landet jeg trygt i at når Gud kaller, så 

har han omsorg for hele familien. Han kaller 
ikke bare meg, og resten går med i dragsuget. 
Nei, han kaller oss alle sju, og vet hvordan 
årene framover vil være for oss alle. Det var 
en viktig bekreftelse for meg å snakke med 
barna og se og høre at det faktisk var greit for 
dem, forteller Rita Jonasmo. 

FOR BARN OG UNGE. I Mongolia er Rita ansatt 
som stedlig representant, mens Kjetil i år 
er leder for et aktivitetsprosjekt for barn og 
unge. I vinter var fokuset isbane og ishockey, 
og så langt i år har det vært ulike sommer-
aktiviteter. I tillegg til samarbeidet med den 
nasjonale kirken, Fmed Bayriin Medee, deltar 
misjonærene i et utviklingsprosjekt for barn 
med nedsatt funksjonsevne. Dette prosjektet 
er støttet av Digni (en paraplyorganisasjon 

som fordeler støtte fra Norad). 
– Vi jobber også blant en unådd folkegrup-

pe, forteller Kjetil Jonasmo fra Mongolia. 

ROLIGERE DAGER ENN I NORGE. – Hverdagen i 
Mongolia går i jobb og skole, noe sosialt, og vi 
har generelt mye roligere dager enn i Norge, 
beskriver Rita. 

– Vi har ikke så mange tilbud her, og det 
er godt på en måte, for det gir oss mye tid 
sammen, og for at vi skal kunne være her ute, 
er vi avhengige av at alle sju har det bra. Så 
nå ser vi fram til å treffes hele familien i jula 
– da får vi oss en familie-boost, avslutter Rita 
Jonasmo. 

«Lyset skinner i mørket, og mørket har 
ikke overvunnet det.» Joh 1,5

Fem av familien Jonasmo.                                                                                                                                                                                                                        FOTO: PRIVAT 

Rita og Kjetil Jonasmo er utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband i Mongolia.             FOTO: PRIVAT 
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Søndagsskolen i 
Betania misjons-
forsamling i Trondheim 
er 140 år. Dette ble 
markert med en 
storstilt feiring på 
gudstjenesten 25. 
september
TEKST  E IVIND HUGDAL SAKSEIDE

Søndagsskolen i Betania har en 
rik historie. 15. september 1882 
ble søndagsskolen startet av Jens 
Marius Giverholt, bare ett år etter 
at samme mann hadde kjøpt tom-
ta til Betania. Tusenvis av barn 
har vært innom søndagsskolen 
opp gjennom årene, og i den vir-
kelige storhetstiden samlet den 
1500 barn på en gang!

FANFARE OG FANE. I dag har vi 31 
barn tilknyttet søndagsskolen, 
og disse åpnet feiringen med 
fanfare og innmarsj med søn-
dagsskolefanen som ble laget til 
125-årsjubileet. 

I tillegg fikk vi høre nåvæ-
rende medlemmer fra tre gene-
rasjoner fortelle sine historier 
fra søndagsskolen. Det eldste in-
tervjuobjektet gikk på søndags-
skolen på 1940-tallet, og da var 
søndagsskolen allerede 60 år 
gammel. Det setter virkelig ting i 
perspektiv!

HISTORIE. Til slutt hadde Solrun 
Karlsen, som har vært leder for 
søndagsskolen i en årrekke, en 
kreativ presentasjon av søndags-
skolens historie.

Dette ble en flott markering 

av søndagsskolen som så mange 
har gode minner fra, og vi både 
håper og tror at den vil fortsette 

å velsigne barna i byen i mange 
flere år.

SØNDAGSSKOLE I 140 ÅR

Solrun Karlsen, som har vært leder for søndagsskolen i en årrekke, hadde en 
kreativ presentasjon av søndagsskolens historie.

– HEILT TOPP
– Eg tykkjer ungdomsklubben er heilt 
topp! Eg likar å vere ein del av det her 
miljøet, for det er ganske annleis frå 
sånn miljøet er på skulen min. 

Dette sa ein av ungdommane til 
meg sist vi samlast til ungdomskveld i 
Levanger misjonsforsamling (LeMis). 
Ungdommane kjem frå eit område mel-
lom Verdal og Markabygda i Skogn. Dei 
uttrykker stor takksemd for at vi samlar 
dei til kjekke aktivitetar og for at dei får 
vere del av eit kristent ungdomsmiljø. 
Vi har ei nokså stor aldersspreiing frå 
6. til 10. klasse, men saman likar vi å 
prate, ete god mat, ha konkurransar og 
vere i aktivitet. 

Det er planlagt ungdomssamlingar 
resten av semesteret. Meir informasjon 
om dette kan du finne på facebooksiden 
til NLM Levanger Misjonsforsamling

KRISTINE OKLEVIK

Kristine Oklevik er ansatt i en 20 prosent 
prosjektstilling som barne- og ungdomsar-
beider i LeMis. En del av satsingen er 
arbeid blant tenåringer. Kristine er gift 
med Endre Oklevik.

Ungdommene i LeMis samlet heime hos Kristine og Endre Oklevik.                                                                FOTO: PRIVAT
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ARRANGEMENTSKALENDER 2022/23    
KLIPP UT 

OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

47

REGION-
KONFERANSEN 
2023
 
Regionkonferansen 2023 blir på 
Inderøy Kulturhus 3.–4. juni. 
Talere blir rektor på Bibelskolen 
Fjellhaug, Jon Georg Fiske, og 
ungdomsforkynner i Misjons-
sambandet, Anette Fredly.

Regionstyret er godt i gang 
med planleggingen av regionkon-
feransen, og vedtok i styremøtet 
i oktober at temaet for konferan-
sen er «Forvandlet». Konferan-
sen starter med åpningsmøte 
lørdag kl 10 og avslutter med 
middag søndag kl 13.

Vi er takknemlige for at 
misjonsvennene på Inderøy 
stiller opp nok en gang og legger 
godt til rette for et flott arrange-
ment.

Mer informasjon kommer 
etter hvert, men sett gjerne av 
datoen allerede nå.

Anette Fredly.
FOTO: ANDERS ARTMAR AANENSEN

Jon Georg Fiske.
FOTO: TORGEIR HENDEN

NOVEMBER   
25.–27.11. Aktivitetsleir 2.–4. kl.   Søvassli
25.–27.11. Juleverksted 5.–7. kl.   Laberget

JANUAR 23   
7.–8.1.  Bibel- og inspirasjonshelg   Søvassli
14.1.  Inspirasjonsdag for ledere i forsamling Laberget 

FEBRUAR 23   
3.–5.2.  WinterCamp 5.–7. kl.   Søvassli
10.–12.2.  Fellesskap23    Oslo

MARS 23    
3.–5.3.  Familieweekend    Søvassli 
17.–19.3.  Påskeleir 5.–7. kl.   Laberget 
17.–19.3.  Vinterleir 2.–4. kl.   Søvassli 
24.–26.3. Påskeleir 2.–4. kl.   Laberget 

APRIL 23    
21.–23.4.  Vi over 60    Laberget 

Vi tar forbehold om mulige endringer. Følg med på www.nlm.no/leirmidt-norge.

De siste ti årene har jeg hatt 
regelmessige møter på Sømna som 
ligger på Sør-Helgeland. 

Misjonssambandet har ingen egen forsam-
ling eller misjonsforening der. Derimot har 
Misjonskirken Norge en mindre forsamling der 
med regelmessige møter. Samtidig fungerer 
Misjonskirken på Berg litt som et tradisjonelt 
bedehus. Flere i forsamlingen har tilknytning til 
flere forskjellige organisasjoner og derfor besø-
ker flere av disse organisasjonene fellesskapet, 
deriblant Misjonssambandet.

Slekt og venner. Min kone kommer fra Søm-
na, og vi har derfor både slekt og venner som 
går i forsamlingen. Gjennom flere år har jeg 
derfor blitt spurt og fått anledning til å medvirke 
i fellesskapet som samles i Misjonskirken. Etter 
at jeg begynte som forkynner i Misjonssamban-
det er besøkene til Berg blitt en del av reiseru-
ten min. 

Forskjellige konfesjoner. I oktober besøk-
te regionleder i Midt-Norge, Atle Ølstørn og 
undertegnede Misjonskirken på Berg. Sømna 
tilhører den nordlige delen av Misjonssamban-
det Midt-Norge. Det ble fokusert på misjon 
med bibelundervisning, glimt fra Misjonssam-
banets arbeid i Peru og samtale om misjon på 

Helgeland. Det var fantastisk å være sammen 
med mennesker fra forskjellige konfesjoner 
som vil følge Jesus og krysse grenser for å dele 
evangeliet andre mennesker.

JOSEF BIRGERSSON
forkynner i Misjonssambandet
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Fra et møte  i Misjonskiren på Berg.
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