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TAKK
Vi er gått inn i 
Tallene for 2017 
er ikke helt 
klare i skrivende 
stund, men vi vet 
likevel en god 
del. I årets siste 
måned ser det ut til 
å ha kommet inn cirka 
600 000 kroner, noe som gjør at 
gavetallet for 2017 ender på cirka 
3,1 millioner i region nord. Dette er 
noe under budsjett, men likevel et 
veldig bra resultat, bare overgått 
av 2014 og 2016 da vi mottok svært 
store enkeltgaver. På grunn av 
lavere drifts- og lønnsutgifter enn 
budsjettert, ser det ut til å at regi-
onbidraget blir på cirka 650 000 
kroner, noe som er omtrent dobbelt 
så mye som vi hadde budsjettert 
med. En stor takk til enhver giver, og 
til alle som på ulike måter har vært 
med på å bringe evangeliet ut, både 
i Nord-Norge, og til verdens ende.

ØYSTEIN HITLAND
REGIONLEDER NLM REGION NORD

L E S  M E R  S I D E  1 2

FOTO: REGION NORD

HILSEN FRA ETIOPIA
I dette nummeret får vi en oppdatering fra Trine og Kåre Holta, utsendingene 
våre i Etiopia, både om livet på Den norske skolen, på søndagsskole – og i 
allidrett.
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I 2015 lagde Barne- og ung-
domsrådet i NLM region nord en 
oversikt over alderen til ledere og 
hovedledere på regionens leirer. 
Ikke overaskende viste den en stor 
overvekt av ledere i ung alder. Det 
var omtrent syv ganger flere ledere 
mellom 14 og 25 år enn i de tre 
øverste tiårene som ble tatt med 
(40–70 år).

Lederne i barne- og ungdomsar-
beidet var altså i hovedsak 
ungdommer, men det som var 
mest overraskende, var at de fleste 
leirsjefene var under 25 år, og at 
det bare var to som var over 35 år.

Poenget er ikke at vi har for 
mange unge ledere. De gjør en 
fantastisk jobb med å formidle 
budskapet om Jesus til neste ge-
nerasjon, men vi trenger også godt 
voksne ledere i dette arbeidet.

Det er flere grunner til at det 
er viktig at leir- og lagsdeltakerne 
også får møte godt voksne kristne. 
I Første Korinterbrev skriver Paulus 
om seg selv at han er «deres far i 
Kristus Jesus» (4,15). Deltakerne i 
barne- og ungdomsarbeidet har 
mange åndelige søsken i de unge 
lederne, men de trenger også 
åndelige foreldre og besteforeldre. 

Denne åndelige relasjonen kan 
berike både den åndelig nyfødte 
og den åndelig modne.

Flere steder i Bibelen tales det 
om at de unge må ta lærdom fra 
de eldre (2 Tim 3,14; 5 Mos 32,7). 
For at dette skal skje, må barna og 
de unge ha noen som deler det de 
har lært.

Kristne i alle aldre er kalt til å gå 
ut og dele evangeliet. Her er det 
ikke forskjell på ung og gammel, 
men de eldre har et ekstra ansvar i 
det å dele av sin erfaring.

Så til deg som er godt voksen: 
Barna og ungdommene trenger din 
visdom. La dem få nyte godt av din 
erfaring. La dem få se og lære av 
det Gud har vist deg. Med levd liv 
med Jesus kommer også moden-
het, og din tro kan være et forbilde 
(Heb 13,7), både for deltakere og 
yngre ledere.

Du kan være med på å lære de 
unge den veien de skal gå, så de 
ikke forlater den når de blir gamle 
(Ord 22,6).

Dersom du ønsker å bidra i det-
te arbeidet, må du ikke vente med 
å ta kontakt med en leirsjef eller 
ungleder Øivind Ruud Kringstad, så 
ordner vi det!

Åndelige foreldre og 
besteforeldre søkes

OLE BJARNE TRÅSDAHL
leder i Barne- og ungdomsrådet (BUR)

INNSPILL

«Deltakerne i barne- 
og ungdomsarbeidet 
har mange åndelige 
søsken i de unge 
lederne, men 
de trenger også 
åndelige foreldre og 
besteforeldre.»

«Barna og 
ungdommene trenger 
din visdom. La dem 
få nyte godt av din 
erfaring. La dem få 
se og lære av det Gud 
har vist deg.»

Høsten 2014 var vi fem 
småbarnsmødre som ble enige om 
å starte en bibelgruppe. Siden da 
har flere damer kommet til.
TEKST REIDUN HITLAND

I dag er vi elleve stykker, men oppmøtet fra gang 
til gang varierer, siden mange av oss har små barn. 
Det er ikke alltid like enkelt å komme seg ut fra 
hjemmet på kveldstid.

FORKYNNELSE PÅ INTERNETT. 
Vi har bibelgruppe annenhver uke og samles i 
hjemmene til hverandre. Vi pleier å høre på forkyn-
nelse på internett. Etterpå snakker vi om det vi har 
hørt, og om andre ting som opptar oss, gjerne over 
en kopp kaffe og noe godt å spise. Til slutt ber vi 
sammen. Da har vi pleid å ta en runde der hver av oss 
kan komme frem med det som ligger oss på hjertet, 
sorger og gleder, bønneemner og takkeemner.

DEILIG Å KOMME SEG UT AV HJEMMET. 
Bibelgruppa har betydd mye for meg. Da vi startet 
opp, var flere av oss nye på Finnsnes. Det var veldig 
kjærkomment å bli invitert med i et lite og godt fel-
lesskap. Jeg gleder meg alltid til disse samlingene. 
I en hektisk hverdag er det deilig å komme seg ut 
fra hjemmet, inn i ei hyggelig stue, trekke beina opp 
under seg i sofaen, nyte et krus varm kaffe og lytte 
til god forkynnelse sammen med gode venninner 
som deler troen og trangen etter å høre Guds ord.

DAMEBIBELGRUPPA 
PÅ FINNSNES

FOTO: ELISABETH KRINGSTAD

M I N  F O R E N I N G

REGIONLEDER HAR SAGT OPP
Så har også regionleder Øystein Hitland sagt 
opp stillingen sin på nyåret. Han slutter som 
regionleder 31. juli, etter fire år som regionle-
der. Det er totalsituasjonen med en krevende 
jobb som småbarnsfar som er årsaken til 
dette.
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P E R S O N A L S I T U A S J O N E N  I  R E G I O N E N

VIKARIAT I PORSANGER
I forbindelse med at Katrine Gran 
Andersen skal ha foreldrepermi-
sjon fra 2. februar, søker vi vikar 
til barne- og ungdomsarbeidet i 
Porsanger. Stillingen er utlyst, og 
i skrivende stund er vi spente på 
om vi får søkere.

VIKARIAT FOR UNGLEDER
Skoleåret 2018/19 har Øivind 
Kringstad fått innvilget permisjon 
(delvis pappapermisjon) fra sin 
stilling. I hans fravær søker vi en 
vikar i 100 prosent stilling. Leder 
for NLM ung her i regionen har en 
viktig oppgave med å følge opp 
og lede barne- og ungdomsarbei-
det. Lederen deltar i lederteamet 
på regionkontoret. Søknadsfrist er 
11. februar.

MEDARBEIDER I SALTEN
Det har i lang tid vært jobbet med 
å få ansatt en medarbeider i den 
ledige stillingen i Salten. Lisbeth 
Fjell Leithe har det siste året 
hatt en 30 prosent stilling som 
områdearbeider, som blir økt til 
40 prosent fra 1. mars. Vi håper å 
kunne fylle hele stillingen i Salten 
og vil fortsatt være på utkikk etter 
en medarbeider. Vi imøteser alle 
gode innspill.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER I 
TROMS
Henriette Arndt Hoel har siden i 
høst hatt 25 prosent stilling som 
barne- og ungdomsarbeider i 
Harstad. Hun har nå sagt opp sin 
stilling fra 1. mars fordi hun flytter 
fra byen.

Regionen har budsjettert med 
barne- og ungdomsarbeider i til 
sammen 50 prosent stilling, den 
ene halvdelen står for tiden ledig.

Hei! I skrivende stund har vi i årets Nord-Norgeteam 
(NNT) fullført første halvår i ettåringstjenesten. Årets 
team består av Helene Nygård (20), Anita Espevik 
(22), Håkon Kringstad (20) og Joachim Hodne (20). 
Jeg, Joachim, stilte de tre andre medlemmene 
noen kjappe spørsmål for å gi et innblikk i hvordan 
det er å reise i NNT.

– Hvorfor hadde dere lyst til å bruke et år på å 
reise i NNT?

Helene: – Jeg hadde lyst til å bidra i det kristne 
arbeidet i Nord-Norge.

Håkon: – Jeg ville forstå og føle på kroppen at 
kristent arbeid ikke bare er rosenrødt med mange 
som tar imot Jesus. Det er også kjekt å bety noe for 
en region, at man bruker de evnene man har fått av 
Gud tilbake på folka rundt seg.

Anita: – Først av alt ville jeg fortelle folk som ikke 
kjenner Jesus om hvem han er og hva han har gjort 
for meg og deg. Samtidig ville jeg bli bedre kjent 
med Nord-Norge og alt det livsviktige arbeidet som 
blir drevet her.

– Hva er det mest givende med å være med i 
dette teamet?

Håkon: – Å være på små plasser, se hvor mye 

enkelte kristne kan bety for lokalsamfunnet.
Jentene er enige, og Helene legger til: – De står 

på, selv om de er de eneste kristne og jobber alene.
– Hva liker du best med denne regionen?
Helene: – Det er så mye variert her. Folkene vi 

møter er så imøtekommende og takknemlige.
Anita: – Og alle vi har møtt er gjestfrie og veldig 

åpne.
– Hva har vært høydepunktet dette halvåret?
Håkon: – Å få være med å forklare troen på 

Jesus, og se at ungdommene forstår litt mer av 
«mysteriet».

Anita: – Alle de gjestfrie og fantastiske mennes-
kene jeg har møtt, og alle de gode samtalene jeg 
har fått lært masse av. Og hvor kjærlig Gud er.

Helene: – Å bo hjemme hos familier, og å bli 
kjent med folk i så mange ulike aldersgrupper.

På tross av at ingen av oss kommer fra vår nord-
lige landsdel, er alle enige om at vi trives godt her. 
Dette halvåret har gitt oss mange opplevelser, lært 
oss mye og gitt oss mange erfaringer. Vi ser veldig 
fram til neste semester. Vi vet at det er mange som 
ber for oss, og det er vi evig takknemlige for. All 
forbønn mottas med takk.

LIVET I NORD-NORGETEAMET

Per Tveten og Kristian 
Johansen
06.–11.02: Bodø

Gudleik og Elsa Himle
06.–11.02: Salten
12.–18.02: Harstad–området

Marit Andersen
09.–11.02: Lakselv
12.–15.02: Nordborg
16.–18.02: Medby

Arnfinn Røyland
16.–18.02: Ørnes

Kjell Iversen
13.–18.02: Midt-Troms
13.–18.03: Kårvikhamn

Odd Geir Nordland
13.–18.03: Kårvikhamn

Jakob Middelthon
09.–11.03: Drag
13.–18.03: Steigen

Kristian Johansen og  
Mikael Kero
28.03–02.04: Påske på 
Jakobsbakken

Vegard Svensen
12.–15.04: Harstad

Øyvind Rott
10.–15.04: Fjellheim Misjonsfor-
samling

Lars Egil Fredriksen
17.–22.04: Salten

Stein Raunehaug
13.–15.04: Leir Karalaks
17.–22.04: Lebesby

Per Tveten
24.–29.04: Finnsnes Misjons-
forsamling

R E I S E R U T E R
Årets Nord-Norgeteam. Fra venstre: Anita Espevik, 
Håkon Kringstad, Joachim Hodne og Helene Nygård.

FOTO: EIVIND GAGNAT
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Først vil vi rette en stor takk for all forbønn for arbeidet vi 
står i, og ikke minst for den tøffe tiden vi opplevde når Trine 
i vår og sommer ble behandlet for kreft. Det er godt nå å 
være tilbake her i Etiopia igjen.
TEKST TRINE OG KÅRE HOLTA

HILSEN FRA ETIOPIA

Det er nyttårsaften. I skrivende stund har 
sola gått ned her i Hawassa. Når solen i mor-
gen står opp skriver vi her i landet 2010 og 
forbereder oss til jul som er 7. januar. I mor-
gen drar vi sørover hvor vi skal besøke gamle 
misjonsstasjoner: Dilla, Agre Mariam og Ya-
vello. Dette er steder vi hørte om i vår opp-
vekst og som vi gleder oss til å se, et arbeid 
misjonærene før oss har drevet og som vi som 
misjonsfolk har fått vært en del av gjennom 
gaver og bønn.

TO MENIGHETER I HAWASSA
I Hawassa har vi gått i både Tabor og Hoga-
ne menigheter som begge tilhører Mekane 
Yesus-kirken (EECMY), verdens mest hurtig-
voksende kirke med over sju millioner med-
lemmer.

Tabor har i mange år hatt et byggepro-
sjekt for å bygge ny kirke. Vi var med på innvi-

elsesdagen. Kirken rommer 5 000 mennesker, 
og denne dagen var den fullsatt. Hogane me-
nighet, som vi går mest i, har revet det gamle 
lokalet og bygger ny kirke på samme tomt. 
Det er gledelig når kirkelokalene blir for små. 
Dette er et stort takkeemne.

Kåre prøver å gå på søndagsskolen i Ho-
gane, men det må innrømmes at det kan være 
tungt å komme seg opp for å være i kirka 
klokken sju søndag morgen. Søndag før jul 
fikk vi gleden av å dele ut 48 barnebibler. Her 
i landet finnes nesten ikke barnelitteratur, så 
det var stort for disse barna å få sin egen bok.

ALLIDRETT
Annenhver lørdag har Kåre allidrett i Hawas-
sa. Den starter klokken åtte og varer to timer. 
Det har vært utfordrende å holde kontinuite-
ten når Kåre har vært borte, men nå er vi godt 
i gang igjen og har en stabil gruppe på 20–30 

deltakere. Utfordringen er å få ett lederteam 
som kan videreføre arbeidet når vi ikke er her 
lenger. Vær med å be om at det må ordne seg.

DESENTRALISERT SKOLE
Den norske skolen ligger i Hawassa og er vår 
hovedoppgave. Kåre er rektor/lærer og Tri-
ne er assistent. Skolen har tre elever og en 
førskolegutt. Hver enkelt elev får derfor tett 
oppfølging. Alle barna reiser hjem til Norge 
etter dette skoleåret. Vårt bønneemne er at 
overgangen til Norge må gå bra.

I januar kommer det en ny familie med to 
skolebarn som skal bo ett annet sted i landet. 
Da må Kåre være reiselærer i tre perioder for 
to uker om gangen. Det blir også noen uker 
felles skole. Det blir spennende og utfordren-
de å administrere skole på to forskjellige ste-
der. Be om at både foreldrene og barna får en 
god start.

Hovedoppgaven for Trine og Kåre Holta er å undervise de norske misjonærbarna. Her spiser de norske familiene julegrøt på ferieplassen.             FOTO: PRIVAT

Søndag før jul ble det delt ut 48 barnebibler i Hogane 
søndagsskole i Hawassa. Søndagsskolen har fire klasser.

FOTO: PRIVAT
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BARN- OG UNGES 
REGIONKONFERANSE
Det blir artige aktiviteter for 
alle, godt med leker for de 
minste og dyktige ledere for 
alle grupper. Uansett er vi 
avhengig av påmelding innen 
1. mai for å kunne planlegge 
godt. Ledere for de ulike 
gruppene blir Nord-Norge-
teamet, elever fra Fjellheim 
bibelskole og andre. Hovedle-
der er Øivind Ruud Kringstad 
(tlf. 996 46 803).

PROGRAM
Fredag
21.30: Ungdomsmøte, 
andakt v Hans Kristian Skaar

Lørdag
0–3 år:
09.15–12.30 og 13.30–17.00: 
Barnepass i Betania

4–7 år, 8–12 år og 13+:
09.15–12.30 og 13.30–17.00: 
Møte, aktiviteter, lunsj og 
misjonstime. Levering på 
Betania. Base på Misjonskirka, 
i gangavstand fra Betania.

Søndag
Opplegg for alle aldersgrup-
per under talen.

REGIONKONFERANSEN 2018
BETANIA BODØ, 18.–20. MAI

«VIRKELIG FRI»
Det er med glede og forventning vi inviterer til 
Regionkonferansen 2018, som finner sted på Be-
tania i Bodø i pinsehelga. I tillegg til årsmøtet, så 
vil helgen inneholde møter, misjonsfokus, seminar, 
god mat og godt fellesskap.

Vi håper du har anledning til å være sammen 
med oss disse dagene. Hovedtalere i år er Kåre 
Johan Lid, leder i NLM Norge, og Hans Kristian 

Skaar, leder i NLM ung. Vi er glade for å få besøk 
av begge lederne for NLMs arbeid i Norge.

Tema for helgen er «Virkelig fri». Dette vil av 
talerne bli belyst med ulike vinklinger. Det blir info 
fra arbeidet, engasjerte samtaler, eget husorkester 
og mye godt opplegg for barna og de unge. Sett 
av helgen og kom til Bodø!

ÅRSMØTET
Selve årsmøtet for NLM region 
nord finner sted på Betania 
i Bodø lørdag 19. mai. Saker 
og framlegg som ønskes 
behandlet på årsmøtet, må 
meldes inn til regionstyret 
senest tre måneder før års-
møtet. Misjonsfellesskap som 
er tilsluttet regionen velger 
utsendinger til årsmøtet. 
Årsmøteheftet med nærmere 
informasjon vil bli sendt ut til 
alle misjonsfellesskap etter 
påske. Vi håper så mange 
misjonsfellesskap som mulig 
vil være representert på 
årsmøtet.

Fredag 18. mai:
Fra kl. 16.00: Registrering
18.30–19.30: Kveldsmat
19.30: Åpningsmøte. Andakt v 
Kåre Johan Lid: «Virkelig fri»
20.30: Kaffe
21.30: Ungdomssamling. Andakt 
v Hans Kristian Skaar: «Fri oss 
fra det onde(s problem)»

Lørdag 19. mai:
09.00: Bønnesamling
09.15: Levering på barneopplegg

09.30: Bibeltime v Hans Kristian 
Skaar: «Syndfri – hvorfor kjempe 
mot synda når Gud tilgir alt?»
Kaffepause
11.00: Årsmøte
12.30: Lunsj
13.30: Årsmøtet fortsetter
16.00: Seminar v Hans Kristian 
Skaar: «Young – and free? – et 
møte med dagens ungdomskul-
tur og Bibelens frihetsbudskap»
17.00–18.00: Middag
18.30: Misjonsfest for alle. Andakt 

v Kåre Johan Lid: «Frihet for 
folkeslagene»
20.00: Kaffe
21.30–22.30: Senkveld med 
Øivind og venner

Søndag 29. mai:
10.00: Bønnesamling
11.00: Avslutningsmøte. Tale v 
Kåre Johan Lid: «Fri til å tjene». 
Søndagsskole under talen.
13.00: Middag

Hans Kristian Skaar

Kåre Johan Lid

PROGRAM

PRISER OG PÅMELDING
Priser servering Voksen 5–12 år 
  (u/5 år gratis)
Kvelds fredag 60 25
Lunsj lørdag 100 50
Middag lørdag 155 75
Middag søndag m/dessert  190 95
Alle måltid 470 225
Stevnekontingent (over 18 år) 150  
Påmelding til Regionkonferansen gjøres på nlm.
no/nord, mail nord@nlm.no eller tlf. 77 85 29 10 
innen 1. mai. 
Overnatting og frokost må man bestille selv.

Overnatting
Vi har reservert rom på Scandic Bodø, som ligger i 

gangavstand fra Betania. Dere tar kontakt direkte 
med hotellet, og oppgir «Regionkonferanse 2018» 
som referanse. Enten pr mail: bodo@scandicho-
tels.com eller tlf. 75 50 47 01. Rommene er reser-
vert til 1/3.
Priser inkludert frokost, Scandic Bodø:
Enkeltrom pr natt: 790
Dobbeltrom pr natt: 890
Trippelrom pr natt: 1090
4-mannsrom pr natt: 1290

Det finnes også andre overnattingsmuligheter, 
f.eks. Geitvågen camping.
Vi kan også tilby sovesal på Bankgata skole for 
100 pr. natt. Her må man ordne frokost selv.
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UNG REKTOR MED 
ENGASJEMENT 
FOR NORD-NORGE

– Som vestlending var Nord-Norge et ukjent 
landskap for meg, sier Ingvald André. – Mitt 
første møte med landsdelen fikk jeg gjennom 
en fire-ukers praksisperiode på Fjellheim un-
der teologistudiet på Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole i Oslo.

I tillegg til tre uker med undervisning på 
bibelskolen, fikk han være med på distrikts-
bibelskole i Lakselv og utreisehelg til Kår-
vikhamn. Dermed ble det også et møte med 
landsdelen.

– Det opplevdes fint. Jeg hadde sansen for 
at elevene i tillegg til å få undervisning, fikk 
bruke nådegavene sine i praksis, i møte med 
mennesker rundt i landsdelen, sier han.

FØRST LÆRER I SJU ÅR
Etter teologistudiet fikk Ingvald André spørs-
mål om å begynne som lærer ved Fjellheim.

– I mine sju år her har jeg opplevd at Fjell-
heim har vært en god og meningsfull plass 
å være. Det har vært mange lange dager og 
krevende arbeidsoppgaver. Samtidig har det 
vært meningsfullt å være med og lære opp 
ungdom som vil bruke et år på bibelskole om 
livets viktigste sannhet: Jesus og hans frelse.

Da skolen fikk behov for ny rektor, var det 
ikke en helt fremmed tanke å skulle gå inn i 

denne rollen. Ingvald trives først og fremst 
i klasserommet, men har også interesse for 
økonomi og ledelse. Et halvår som rektorvi-
kar for et par år siden, var nyttig for å få en 
mer direkte erfaring med hva jobben inne-
bærer og hvilket mangfold av oppgaver stil-
lingen rommer.

– Vikariatet synliggjorde også hva jeg 
trengte mer kompetanse på, noe som resul-
terte i at jeg nå er i gang med en erfaringsba-
sert master i strategisk ledelse og økonomi. Et 
ytre kall og ønske fra skolens ledelse, bidro til 
at jeg søkte stillingen, sier han.

LANDSDELEN ØNSKET EN BIBELSKOLE
– Hva betyr Nord-Norge for Fjellheim?
– Fjellheim hadde ikke vært til hvis det ikke 
hadde vært for Nord-Norge. Landsdelen øn-
sket og ønsker fortsatt en bibelskole, sier den 
nye rektoren. Han mener det er mange bære-
re av bibelskolen i landsdelen, både økono-
misk og gjennom forbønn og at elevene som 
går her får med seg en helt annen opplevelse 
enn hva de kan få ved andre bibelskoler.

– Det er store muligheter for unike opple-
velser både i den flotte nordnorske naturen 
og blant folk og kristenliv, med et stort mang-
fold og lokale forskjeller, påstår han. – Noen 

steder har lite kristent arbeid, andre har et 
sterkt tradisjonelt bedehusarbeid, og på noen 
plasser dominerer andre kristne miljøer. Det 
er fint å være på en bibelskole og få oppleve 
mange forskjellige kristne sammenhenger. 
Det er utrolig mange gode lærdommer eleve-
ne sørfra kan ta med seg herfra, noe som også 
jeg har fått erfare. Det er noe befriende med 
det nordnorske folkelynnet, som minner meg 
litt mer om det jeg kjenner fra Hordaland enn 
hva jeg opplevde i Oslo, sier Ingvald André.

EN RESSURS
– Hva håper du at bibelskolen kan bety for 
landsdelen?

– Jeg håper og ønsker at Fjellheim kan 
være en samlende faktor og en ressurs for 
kristne fra ulike sammenhenger i nord, som 
har en felles grunnleggende tillit til Bibelen. 
Jeg håper også at både nord-norsk ungdom 
og ungdom ellers kan bli grunnfestet i troen 
og få et nærmere forhold til Jesus, at det kan 
prege hverdagen deres, og at de kan bosette 
seg på ulike plasser i landsdelen og bidra i det 
kristne fellesskapet der. I tillegg håper jeg at 
reisevirksomheten kan være til oppmuntring, 
oppbyggelse og hjelp for kristenfolket i nord, 
og for elevene.

Fjellheim Bibelskole har som kjent 
fått ny rektor. Vi har tatt en prat med 
Ingvald André Kårbø om hans tanker 
om bibelskolen og den nordlige 
landsdelen.
TEKST EVA SKIPENES

– Jeg håper og ønsker at Fjellheim kan være en samlende faktor og en ressurs for kristne fra ulike sammenhenger i nord, sier den ferske rektoren Ingvald André Kårbø.
FOTO: EVA SKIPENES
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REGION NORD

MARS
9.–11. Maksleir 1.–4. trinn Skoghus

9.–11. Apologetikkhelg/INTRO 13+ Fjellheim

16.–18. Maksleir 2.–6. trinn Fjellheim

16.–18. Barneleir 3.–7. trinn Jakobsbakken

24.–27. Ungdomsleir 8. trinn–VG3 Jakobsbakken

28.3.–2.4. Påske på Jakobakken Jakobsbakken

APRIL 
13.–15. Karalaksleir 2.–6. trinn Karalaks

14. Leirdag 2.–7. trinn Storslett

27.–29. Ungleir 6.–10. trinn Karalaks

27.–29. Bo hjemme-leir 1.–7. trinn Drag

27.–29. Ungdomsleir 6.–10. trinn Fjellheim

MAI
18.–20. Regionkonferansen  Betania/Bodø

JUNI
8.–10. Polarbadleir 3.–7. trinn Skoghus

23.–27. SommerINTRO 13+ Fjellheim
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Vi har hatt en prat med 
bestyrer Lars Inge Stautland 
om stoda på soldatheimen, 
der ein nettopp har arrangert 
nyttårsfeiring.
ØYSTEIN HITLAND

Det er andre gong dei inviterer til nyttårs-
feiring på Soltun, kan Lars Inge fortelja. Då 
inviterer dei unge vaksne i dagane frå 28. 
desember til 1. januar, med møter, turar og 
avslapping.

– Kven var talar denne gongen?
– Me fekk besøk av Håkon Garvo frå Ves-

tre Jakobselv. Han hadde bibeltimane, i tillegg 
hadde me eit par song- og vitnemøte, og vår 
eigen Terje Østvik talte på eitt møte. Me had-
de veldig fine dagar. Særleg det å gå inn i et 
nytt år med eit nattverdmøte var veldig fint.

– Korleis var opplegget elles?
– Det var ikkje så mykje program. Ein 

gjekk på skiturar, elles var det rolege dagar 
inne. Veret var bra, sjølv om det var vel kaldt 
i starten. Me var om lag ti stykk på det jamne, 
nokon var heile tida, andre innom på enkelte 
samlingar, både tilreisande, soldatar og lokale.

Hausten har vore god på Soltun. Det er 
mange som har vore innom. – Særleg gledeleg 

er det at me har ei stor fast stamme av 10–15 
tilsette i forsvaret, som både besøker Soltun 
og gjer ein innsats her, seier Lars Inge. – Det 
har også kome mange vernepliktige etter 
kvart. Soldatane er veldig takknemlege for at 
dei har eit slikt tilbod.

Soltun har hatt ekstra mykje aktivitet 
denne hausten, med møtehelger, INTRO og 
distriktsbibelskule, i tillegg til dei faste laur-
dagsmøta. Soldatheimen har eit godt samar-
beid med både Fjellheim og Nordborg.

– Korleis er drifta elles?
– Økonomien er betre enn før, skjønt det 

er enda ein veg i å gå. Det har vore bra med 
utleige i heile 2017. I tillegg får me 200 000 
kroner i året i tre år frå NLM Norge, noko som 
gjev oss større fridom. Me arbeider med å snu 
drifta i løpet av desse åra.

Soltun har berre hatt ein eittåring dei siste 
åra. Det vert travelt, men dei har mykje dug-
nadshjelp no, både frå Fjellheim og soldatar. 
I år er det Torbjørn Harbo som er eittåring.

– Me har fått gjort ein del arbeid på Sol-
tun siste halvåret, mellom anna ein del måle-
arbeid, sett inn eit vindauga på kontoret og 
snekra terrasse, fortel styraren. No skal mø-
tesalen fornyast, vegg og tak skal malast og 
belysninga skal skiftast. Dei har også planer 
om å fornye kjøkkenet.

NYTT FRÅ SOLTUN

Lars Inge Stautland er bestyrer på Soltun soldatheim og 
ungdomssenter i Bardu.

FOTO: LARS INGE STAUTLAND

Dei siste åra har Soltun hatt berre éin ettåring. No er det 
Torbjørn Harbo frå Nærbø som er her.

FOTO: LARS INGE STAUTLAND

K O N F I R M A S J O N S U N D E R V I S N I N G
Kommende skoleår inviterer NLM region 
nord til undervisning for konfirmanter 
våren 2019 og 2020. Enten man følger 
undervisningen som supplement til øvrig 
konfirmantopplegg eller har dette som 
det eneste består det av fire helge-
samlinger i løpet av året. Spørsmål og 
påmelding kan rettes til nord@nlm.no.

A P O L O G E T I K K H E L G
Årets første INTRO-leir blir på Fjellheim i 
Tromsø 9.–11. mars og får trosforsvar, eller 
apologetikk, som hovedtema. Dette er et 
samarbeid med Fjellheim bibelskole og Nor-
ges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

PÅ S K E  PÅ  J A K O B S B A K K E N
Hjertelig velkommen til Påske på 
Jakobsbakken 28.03–02.04. Det blir 
bibeltimer, barnemøter, skiturer, sol, 
kveldsmøter og godt fellesskap. 
Talere: Mikael Kero og Kristian Johansen.

K O R T K U R S  PÅ  FJ E L L H E I M
Også denne vinteren vil det bli 
arrangert kortkurs på Fjellheim i 
Tromsø. Perioden er uke 6–9 (5. 
februar–2. mars), der deltakerne 
enten kan delta på enkeltuker 
eller i lengre perioder. Undervis-
ningen er variert, med emner om 
blant annet Israelsfolket, Johan-
nes Åpenbaring, dåp, nattverd 
og velsignelser gjennom livet. 
Lærere vil blant annet være Thor 
Fremmegård, Ingvald Kårbø, 
Sverre Bøe og Leif Nummela.
Kunne dette vært noe for deg? 
Det er fortsatt ikke for sent å 
melde seg på. Gå inn på mel-
lomvegen96.no for mer informa-
sjon, eller kontakt Fjellheim Kurs- 
og Misjonssenter på tlf. 77 75 55 
60. Velkommen til en uke med 
bibelundervisning, fellesskap og 
hvile.


