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For du har vært en hjelp
for meg, jeg jubler i
skyggen av dine vinger.
Sal 63,8

Ni
millioner

mer
Det ble ny gaverekord for NLM
i fjor. Gaveinntektene økte fra
125,9 millioner i 2014 til 135,3
millioner i 2015.
SE SIDE 4 OG 5

På tur i Mongolia

Annbjørg runder av

NLM.NO/NORD

Minigutteleir

Nordborgelever besøkte landet i
Alf Sindre Einevoll og Kjell Rune Olsen
Etter tretti år i Nordland blir Annbjørg
forbindelse med skoleprosjektet.
var fornøyd etter minigutteleiren.
Boge pensjonist.
REGIONSIDE 6
BAKSIDE
REGIONSIDE 3–4
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INNSPILL

OLAV VEGGE, MEDBY
TIDLIGERE KRETSSEKRETÆR I NORDLAND KRETS
OG TROMS OG FINNMARK KRETS AV NLM

Nåde å få tjene
Hvordan ser vi på dette å være med i misjonens tjeneste? For noens vedkommende blir hverdagens strev og mas i meste laget, og
tjenesten i Guds rike blir mer eller mindre et ork. Arbeid og familie
krever med rette sitt, men hva med «alt det andre» en vil være med
på?
I stor grad blir spørsmålet hvordan vi prioriterer å være med på
«alt det andre» i forhold til et engasjement i misjonens tjeneste.
Hvis vi bruker litt tid på
å tenke gjennom dette
«I stor grad blir
spørsmålet, blir det kanskje
spørsmålet hvorlitt nærgående og ubehagedan vi prioriterer å
lig. Men jeg tror det er både
være med på «alt
nødvendig og berettiget at
det andre» i forhold hver enkelt gjennomtenker
saken – for sin egen
til et engasjement i denne
del og for misjonsfellesskamisjonens tjeneste.» pet vi kristne skal være en
del av.
Hvorfor er det så vanskelig å få personer til å gå inn i spesielle
oppgaver og tjenester lokalt, på regionplan og i en større sammenheng – heime og ute? I mange tilfeller settes ofte «alt det andre»
foran en oppgave i Guds rike. Men hva blir i så fall resultatet? Guds
rike svekkes, og en sjøl mister velsignelsen ved å si nei til en oppgave i Guds rikes arbeid.
Det er mange måter å være med på i denne sammenhengen.
Det er ikke bare spørsmål om fulltidstjeneste i Guds rike, men som
foreningsmedlem, tilrettelegge for møtevirksomheten lokalt, åpne
heimen sin, som ledere på samlinger for barn og voksne, frivillige medarbeidere på våre institusjoner, i styresammenheng og
lignende er viktige brikker i Guds rikes arbeid.
Alle, unge og gamle,
kan være med i bønnens
«Alle, unge og gamtjeneste, og vi kan ta anle, kan være med i
svar for at misjonsarbeidet
får midler nok til fortsatt
bønnens tjeneste, og
å utbre Guds rike. Vi må
vi kan ta ansvar for at
ikke glemme mottoet
misjonsarbeidet får
for NLM, «Verden for
Kristus». I dette arbeidet
midler nok til fortsatt
er det bruk for alle, også
å utbre Guds rike.»
for en snart 80-åring på
den «ytterste nakne ø»!
Det å få være med i tjenesten i Guds rike er en velsignelse. Samtidig må vi ha det klart for oss at det å få tjene i Guds rike er nåde
– BARE NÅDE! Tenk at Gud vil ha oss i sin tjeneste! Og tenk at vi
skal få lov! Emilie Bovim tolker det slik: «Vi blir så små hos Jesus,
det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da
blir det ham alene og ikke meg og mitt, Og hvis jeg så får tjene, da
er det nåde blitt» (Sangboken nr. 711). Tjenesten er nåde – ikke et
ork, men nåde.
Gud kaller deg og meg som vil høre Jesus til, inn i denne tjenesten. Vi skal få si: «Takk, kjære Jesus, for at jeg fortsatt skal få lov til
å være med i ditt rikes arbeid». Gud spør etter villige medarbeidere. Må vi være tro, hver på vår plass. Og la oss ikke glemme å takke
for tjenesten.

Lørdag ettermiddag på VISION fortalte Nikolai Eskildsen hvordan han ble
kristen. Her er han sammen med en av hovedlederne, Maria Høie.
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140 på VISION på Nordborg
– Det har vært en utrolig bra
helg, og så artig at vi har
vært så mange! oppsummerer en engasjert Maria Høie.
ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Sammen med Kristine Tollheim har
Maria vært hovedleder for VISIONteamet på til sammen 25 ungdommer.
Lørdag kveld var det drøyt 140 ungdommer på møtet. Bare fra Harstad
kom det 26 deltakere.
VISION har blitt et begrep. Ungdommene inntok Nordborg skoler
i midten av januar. Det er NLM ung
som står bak arrangementet, med program fra torsdag til søndag. Det var
full trøkk med kveldsmøter, senkveldshow, volleyballturnering, deltakelse
i timene på Nordborg, bibeltime og

torsdagsklubb i Finnsnes kirke.
Mange trakk frem seminaret på lørdag ettermiddag som særlig bra. Fem
personer delte sine vitnesbyrd om
hvordan de kom til tro på Jesus. Nikolai Eskildsen var en av tre i «panelet»
som ikke kommer fra et kristent hjem:
– For meg har det vært en lang prosess
som begynte med at min medstudent
inviterte meg med på møter, fortalte
han. – Mange ganger. Litt etter litt ble
jeg med og begynte å tenke og lese
selv. På ett møte tok jeg imot nattverden. Det ble vendepunktet for meg.
Edgar Gamst Kristoffersen, inspektør og vertskap for VISION-teamet,
uttrykte stor takknemlighet for det
gjengen hadde bidratt med i løpet av
dagene, og ønsket VISION velkommen tilbake neste år.

En halv million i desember
Foreløpige tall for gaveinntektene
i 2015 viser cirka 2 993 000 kroner.
Vi vil rette en stor takk til alle som
står med oss i arbeidet, også ved
sin givertjeneste!
Gavebudsjettet for siste år var på
3,2 millioner kroner. Det er registrert gaver for over en halv million
i desember, noe som er rundt det
dobbelte av en «vanlig» måned

ellers i året. Dette viser spenningen
knyttet til gavetilgangen i slutten
av året.
En liten økning i andre inntekter,
og sparte driftskostnader, gjør at
vårt regionbidrag til misjonens
hovedkasse ser ut til å bli 50 000
kroner over budsjettet. Regnskapet
er ikke ferdig ført ennå, så det kan
bli endringer.
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Påske på Jakobsbakken

Barnelaget i Lakselv er eitt av fleire barne- og ungdomslag som Ida og Kjersti driv i Lakselv og
området rundt. Dei to har fått Guds kall og reist frå Irland og Horten for å driva misjonsarbeid i
Finnmark.
FOTO: NORDNORGE-TEAMET

Nord-Norge-teamet i Finnmark
Teamet skal vere med på fleire arrangement i Finnmark. Først er det
minileir for ungdommar. Nokre dagar
seinare er det juleavslutning for barnelaget.

Kristus i Rio
Etter mykje aktivitet i gymsalen er det tid for
taco og eit ord for kvelden. Torunn snakkar om
at Jesus er med oss sjølv om vi ikkje kan sjå han.
Ho fortel om då bibelskulen på Fjellheim var på
tur i Rio i Brasil i februar og skulle sjå den høge
Kristus-statuen.
– Det var tåke, og me såg ikkje statuen før me
sto heilt nært han, men den var der likevel, seier
Torunn. – Slik er det med Jesus også. Han er her
med oss sjølv om me ikkje ser han.
Ein raud bil full av pynt
Nokre dagar seinare møter me Ida ved den vesle,
raude bilen hennar utanfor misjonshuset i Lakselv. Ho har bilen full av juletreglitter, julekuler,
englar og serviettar. Eivind vert sett til å måke
snø på parkeringsplassen, mens eg og Torunn blir
med Ida inn for å pynte lokalet.
I kveld er det juleavslutning for barnelaget, som
berre er eitt av fleire barne- og ungdomslag Ida driv
saman med Kjersti i Lakselv og området rundt.
Dei to kjem frå Irland og Horten, etter Guds kall,
for å driva misjonsarbeid rundt Lakselv.
Dei kjem etter skulen
Julestemninga kjem sakte, men sikkert over oss
mens julekulene får plass i vindauga. Englar og
lys vert sett ut, glitter lagt ut over dører og talarstol, og lukt av risgraut, gløgg og klementinar

Påskemøter på Skoghus
Også i år blir det møter på Skoghus i
påsken. Fra skjærtorsdag til påskeaften
blir det møter kl. 18.00. Skjærtorsdag blir
det også nattverdmøte kl. 20.00. Bevertning på møtene. Påskemøtene avsluttes 1.
påskedag kl. 11.00. Vegard Svensen, Kjell
Iversen m.fl. vil delta.

Områdestevne på
Sandkollen

BÅRD SKEIE SØRHEIM

Gymsalen på Lebesby skule vert fylt av leik og
latter når sju av ungdommane frå ungdomslaget
kjem på mini-leir med Nord-Norge-teamet. Berre
éi modig jente møter opp saman med gutane. Torunn er veldig glad at ho er med slik at dei vert to.
Leiren er frå laurdag til søndag, og me har
ikkje eit stramt tidsskjema. Me er her for å dele
Guds ord og for å ha det kjekt saman med ungdommane.

Velkommen til påskefeiring på Jakobsbakken. Med fantastiske tur- og utemuligheter, godt program for alle aldre, bibeltimer, kveldsmøter, Jakobsbakkenquiz,
fellesskap og høytid er det knapt noe bedre
sted å være i påskedagene enn nettopp på
leir på «Bakken».
Årets talere blir Jakob Middelthon og
Øystein Hitland. Det blir aldersdelt barneopplegg og eget opplegg for ungdommene
på kveldstid. Årets leir forlenges også
med en knapp dag slik at 1. påskedag, vår
viktigste høytidsdag, kan komme mer til
sin fulle rett.
Velkommen til Jakobsbakken – gammel
eller ung, enslig eller i flokk.
Påmelding skjer via nlm.no/leirnord

Årets Nord-Norge-team består av (frå venstre): Eivind Helgeland, Torunn Stople, Mirjam
Meling og Bård Skeie Sørheim. FOTO: BENJAMIN
EFTEVAND

breier seg i rommet. Berre borna manglar. Men
når klokka er to og dei er ferdige på skulen, sig dei
inn, ein etter ein, forventningsfulle til årets siste
kveld på misjonshuset.
Noko seinare er lokalet fullt av born frå 4. til
7. klasse – og nokre foreldre. Ein liten gjeng (av
borna, vel å merke) spring rundt og leikar med
meg og Eivind, mens andre, forståeleg nok, er
meir usikre på dei tre nye ansikta frå sør. Maten
vert servert kort tid etterpå.

Kongenes konge
Etter at born og vaksne har latt maten synke litt,
står Torunn klar på talarstolen. Ho fortel om barnet i krybba, om Kongenes konge (frå Openberringa 19,16), til 30 interesserte og rolege tilhøyrarar. Så står juleverkstaden for tur. Her får borna
prøva seg på pynt til juletre. Og når verkstaden
er slutt, tømmer lokalet seg litt etter litt for born
som er klare for julehøgtida.
Barne- og ungdomslaga i Finnmark er ikkje
store, men svært verdifulle for dei unge. Me i
teamet er imponert over ildsjelene som driv laga
år etter år. Det å få bli kjent med både unge og
vaksne, ha vitnemøte på aldersheimen og sjå korleis kristent arbeid blir drive her nord har vore
svært verdifullt for oss på denne turen, og me er
svært takksame for å vere ein del av det.
Me vonar de er med og ber for arbeidet i Finnmark, at delte ord må virka i alle som har høyrt
– spesielt for dei som ikkje er kristne.

Siste lørdag i april blir det igjen områdestevne på Sandkollen bygdehus i Misvær.
Det er møter kl. 12 og 14.30, med middag
og kaffe imellom. Det blir god tid til den
gode samtalen. Regionleder Øystein Hitland kommer på denne samlingen, og både
avtroppende forkynner Annbjørg Boge og
påtroppende områdearbeider Lisbeth Fjell
Leithe vil være med. Sett av 30. april, og
kom til Sandkollen.

Fellesskap 16 i Oslo
Helgen 15.–17. april arrangeres konferansen Fellesskap 16 i Oslo. Deler av konferansen er felles bibeltimer og møter og noe er
samlinger i ulike nettverk. Det blir nettverk
for: Barne– og familiearbeid, ungdomsarbeid, forkynnelse/teologi, sjelesorg/veiledning, evangelister og forsamlingsledelse.
Både frivillige og ansatte er velkommen til
å delta.
Se http://www.nlm.no/fellesskap-16 for
mer informasjon

Resultater for
julemessene
Det var gode resultater på årets julemesser. På Nordborg satte de ny innsamlingsrekord og samlet inn 240 000 kroner til
skolen. På Fjellheim ble resultatet omtrent
som i fjor, 120 000 kr til misjonen. I tillegg
kan vi nevne at det kom inn over 42 000
til misjonen på høstbasaren på Fauske.
Regionkontoret takker for flott innsats på
alle disse stedene.

Husk å levere årsmeldingen. Vi trenger
informasjon fra din
forening.
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Sommerjobben
som fikk
konsekvenser

– Jeg måtte takke Gud for at han hadde sendt meg til et sted med så vakker natur, sa Annbjørg Boge da hun kom til Jakobsbakken i 1981.

Sommerjobben på Jakobsbakken leirsted førte til
nesten 30 års tjeneste for
NLM i Nord-Norge. Til våren
blir forkynneren Annbjørg
Boge pensjonist. Da flytter
hun hjem til Vestlandet.
KAROLINE FONN

Vintermørket ligger tett over Rognan
denne iskalde januarkvelden. I minus
16 er det godt å komme inn i Annbjørgs lune stue. Annbjørg har hatt
sitt hjem på Rognan i mange år. Selv
om hun som forkynner er mye på farten, har hun brukt mye tid ute på tur i
nærområdet. Og det var naturen i nord
som først gjorde inntrykk på henne.

Langvarig «sommerjobb»
I 1981 fikk Annbjørg øye på en annonse i avisen. De trengte sommerhjelp
på leirstedet Jakobsbakken. På denne
tiden arbeidet hun som forkynner i
Nordhordland Indremisjon.
– Da jeg først leste annonsen, kunne
jeg aldri tenke meg dette, men det var
Guds vilje at jeg skulle ta denne jobben. Det føltes rett, forteller hun.
Gud fikk sin vilje med Annbjørg.
For sommeren 1981 reiste hun oppover til Jakobsbakken, uten at hun kjente noen der. Hun skulle hjelpe til på
kjøkkenet.
– Jeg kom dit i mai og husker hvor
fantastisk det var å kunne gå skiturer.

Jeg måtte takke Gud for at han hadde
sendt meg til et sted med så vakker natur, forteller Annbjørg.
Hun ble godt mottatt av de andre på
Jakobsbakken. Og i 1982 ble hun fast
ansatt, først som kokk, senere som husmor. På denne tiden var det mye mer
aktivitet på Jakobsbakken, blant annet
med leirskole.

Fra husmor til forkynner
Vi sitter rundt det innbydende kaffebordet Annbjørg har dekket. Å få øye
på bunnen av kaffekoppen er umulig,
for det er stadig påfyll å få. Annbjørg
mimrer tilbake, regner på årstallene og
forteller om livet i Nord-Norge.
I 1990 gikk hun tilbake til forkynnerjobben, men hun forble i nord. Ikke
før i 1996 reiste hun hjem til Vestlandet noen år. – Jeg arbeidet på et leirsted
på Osterøy, ikke langt fra hjemstedet
mitt. Men etter hvert kjente jeg på kallet til å reise tilbake. Jeg bosatte meg på

Rognan i 2002 og har siden jobbet som
forkynner med ansvar for foreningene.
Denne stillingen har gjort at Annbjørg har reist rundt i hele Nord-Norge, besøkt små og store foreninger og
arrangert møter og husmøter. Mange
har fått besøk av denne blide vestlandsdamen, for også de stedene der det
ikke finnes noe bedehus og kun firefem personer møtte opp, reiste Annbjørg. Hun ser viktigheten av at også
de som er få får besøk av en forkynner.

Verdien av en kaffesup
– Å få seg en kaffesup og noe å bite i
etter møtet er viktig, mener Annbjørg.
Derfor stiller hun gjerne opp med både
andakt, ferdigvalgte sanger og nystekte
lapper når hun skal ut på møte.
– Jeg tar iblant med mat til møtene
fordi jeg synes det er så viktig å få satt
seg ned, få tid til gode samtaler og skape kontakt. Jeg tror dette kan være med
og åpne for forkynnelsen av Ordet, sier

FOTO: KAROLINE FONN

hun og begynner å fortelle om et møte
hun hadde i en aldersbolig.
– Vi satt der rundt kaffebordet og
jeg holdt andakt. Men så ble jeg avbrutt av en eldre dame. Hun spurte om
hun kunne få stille meg et spørsmål om
himmelen. Det viste seg at det var selve
frelsesspørsmålet hun brant inne med
og gjerne ville få svar på. Vi fikk en veldig god samtale. Vi to som hadde vært
på besøk, reiste glade hjem, for vi opplevde at hun som spurte, fikk ta imot
Jesus. Dette var siste gangen jeg møtte
denne damen, hun døde en tid etter.

Kallet til å bli forkynner
Forkynneryrket var ikke den retningen
Annbjørg, som er utdannet husmorvikar, hadde pekt seg ut her i livet. Men
forkynnerkallet førte henne til bibelskole i Bergen. Der gikk hun i to år.
Hun forteller at tiden som forkynner
har gitt henne mye fordi hun har vært
nødt til å bruke mye tid med Guds ord.

«Vi satt rundt kaffebordet på aldersboligen og jeg holdt
andakt. En dame ville stille et spørsmål om himmelen.
Det viste seg at det var selve frelsesspørsmålet hun
brant inne med. Den dagen tok hun imot Jesus. Dette var
siste gangen jeg møtte henne, hun døde en tid etter.»
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Grøtavær Brygge
FOTO: GROTAVAER.NO

Dette har bevart henne i troen.
– Jeg har også møtt mange ulike
mennesker som jeg har delt det hellige
samfunn med, nevner hun.
Annbjørg har trivdes godt i jobben
sin og synes det er stort å ha fått stå i
NLMs tjeneste i alle disse årene. Hun
innrømmer at det er en kamp å være
forkynner, men også en stor nåde fra
Gud.
– Han sender oppmuntring, enten
gjennom sitt ord eller gjennom andre
som ringer eller sender noen ord. Jeg
har opplevd at Gud ser når man trenger
en oppmuntring. Og selv om man ikke
alltid føler man har så mye å komme
med når man forkynner, kan det være
noen som fikk noe.
Tjenesten har også ført henne utenlands. I 2009 reiste hun til Mongolia.
Det var et stort høydepunkt.
– Det var et mangfoldig opplegg
misjonærene hadde lagt opp til oss,
med besøk i menigheter og prosjekter
og kurs i å lage ullprodukter. Vi fikk se
landet og møte folket, og de var veldig
gjestfrie.

Fylt av takknemlighet
Nå venter pensjonisttilværelsen, men
Annbjørg er ikke redd for at hun skal
kjede seg.
– Det blir nok ikke vanskelig å fylle
tiden. Jeg er i alle fall klar for og forberedt på å slutte. Jeg føler at jeg er ferdig
med min tjeneste, i den grad det går an
å bli ferdig da, sier hun. – Men jeg kommer til å savne alle de menneskene jeg
har blitt kjent med. Og så kommer jeg
til å savne alle de flotte turmulighetene
i Saltdal, for de har jeg satt stor pris på.
Det kan jo godt hende jeg kommer til å
savne det å skulle ut og reise også.
Tilslutt deler hun et bibelvers som
har fulgt henne helt siden tiden på Jakobsbakken. I Johannes 6,68–69 svarer Peter Jesus på denne måten: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige
livs ord, og vi tror og vet at du er Guds
Hellige.»
– Jeg fikk dette verset da jeg møtte
en tung sorg, sier Annbjørg. – Verset
fikk meg til å se at bare hos Jesus får jeg
evig liv, og jeg skjønte at hos ham vil
jeg være under alle forhold.
Annbjørg forteller hvor utrolig
takknemlig hun er for alle menneskene
som har hjulpet henne og åpnet hjemmene sine for henne. Og ikke minst
alle som har stått med i forbønn.
– Og jeg vil gjerne ta imot besøk på
Vaksdal når jeg flytter, avslutter hun.

Asbjørn Kvalbein
FOTO: NLMS ARKIV

Regionkonferansen 2016
Årets storsamling i NLM Region nord
er 27.–29. mai på vakre Grytøya utenfor Harstad. Asbjørn Kvalbein blir
hovedtaler på regionkonferansen, og
vi håper på storinnrykk på Grøtavær
Brygge.
«Følge Jesus»
Tema for regionkonferansen blir «Følge Jesus».
Asbjørn Kvalbein vil komme inn på ulike sider
ved livet sammen med Jesus. Misjonsperspektivet vil særlig være i sentrum. Kvalbein har blant
annet vært redaktør i Ungdom i Tiden og Utsyn,
rektor på Gimlekollen og forlagssjef i Lunde forlag. Nå er han webpastor i Norea Mediemisjon,
samtidig som han er forfatter og forkynner.
Barn- og unges regionkonferanse
Det blir lagt opp til møter og aktiviteter for barn
og unge under bibeltimer og forhandlinger.
Barn mellom 0 og 3 år har tilbud om barnepass
i nærheten av møtesalen, mens de eldre barna og

ungdommene blir delt i tre grupper med et tilrettelagt tilbud. Barn- og unges regionkonferanse
begynner lørdag formiddag. Nord-Norge-teamet, Fjellheimelever og andre vil gi de små en god
opplevelse av å være med på årsmøte.

Mat og overnatting
Overnatting og bespisning blir i all hovedsak på
Grøtavær Brygge. Full kost og losji vil koste kr
1540, kr 1320 uten oppredd seng. Barn fra 5–15
år betaler halv pris, og barn under 5 år får gratis
opphold. En stevneavgift på kr 100 per voksen
kommer i tillegg for å dekke utgifter ved arrangementet. Det blir mulig å bestille enkeltmåltid på
forhånd, middag koster kr 150, og tørrmåltid kr 90.
Påmelding
Du melder deg på regionkonferansen via regionkontoret. Dette gjøres enklest på nettsiden nlm.no/
leirnord, men kan også gjøres via telefon eller
e-post. Detaljert program kommer senere, og all
informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden vår
nlm.no/nord.

Program
Fredag 22. mai
18.30–20.00
20.00
22.00

Kveldsmat
Åpningsmøte for alle: «Gå derfor ut»
Ungdomssamling

Lørdag 23. mai
08.50
09.30
11.00
13.30
14.30
17.00
18.30
21.30

Bønnemøte
Bibeltime: «Et varmt blikk for folkeslagene»
Barn- og unges regionkonferanse begynner
Årsmøte
Lunsj
Årsmøte
Middag
Misjonsfest for alle: «Følge Jesus»
Bryggesang

Søndag 24. mai
09.20
10.00
12.30

Bønnesamling
Møte: «Vitner»
Felles start, søndagsskole under talen
Middag
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Ny linje på Nordborg vgs
Til høsten starter Nordborg
videregående på Finnsnes et
nytt tilbud. De begynner med
studiespesialisering.

og den målsettingen skolene har.
– Er ungdomsskolen viktig for rekrutteringen?
– Ja, det er klart. Vi har nok tenkt
på det også når vi bestemte oss for å
starte ungdomsskole. Vi ønsker å gi et
bredere tilbud på videregående, slik at
vi kan beholde flest mulig av dem som
går ut av 10. klasse.

PER-INGE SØRENG

Den 7. januar er det 56 år siden Nordborg handelsskole kom i gang på
Finnsnes. Siden har det blitt mange
endringer. Nå representerer skolen to
skoleslag, ungdomsskole og videregående skole, under navnet Nordborg
Skoler A/S. Og til høsten starter altså
en ny linje på videregående.

Anette Sørensen Rege er rektor på Nordborg Skoler på Finnsnes. Til høsten
utvider den videregående skolen tilbudet.
FOTO: PER INGE SØRENG

Trenger kristne lærere
– Er det god tilgang på lærere?
– Vi har klart det bra så langt, men
med nye tilbud vil det alltid være behov for kristne lærere. Så de som planlegger studier fremover, bør tenke på
å kvalifisere seg for jobb i skolen. Misjonsfolket må be om at de kristne skolene får gode lærere, sier Anette.
– Hva med lokaler?
Nordborg har fått gode og tjenlige
lokaler til ungdomsskolen, men trenger mer plass i videregående. Rektor
mener at de kan klare seg et par år med
de lokalene de har, men de har startet
tenking og planlegging av flere klasserom og arbeidsrom.
– Be om at dette må ordne seg! Dersom alt fylles opp har Nordborg plass
til 75 elever i ungdomsskolen og godkjenning for 205 elever i videregående
klasser, avslutter en optimistisk rektor.

Ønsker fra elever i ungdomsskolen
– Vi har de senere år hatt tre tilbud på
videregående, Helse og Oppvekst, Service og Samferdsel og Påbygging, sier
rektor Anette Sørensen Rege. – Ikke
minst for å imøtekomme ønsker fra de
elevene vi nå har i ungdomsskolen, må
vi tenke nytt, og da er det naturlig med
studiespesialisering.
Ungdomsskolen har fått en god
start og har nå fulle klasser på 8., 9.
og 10.trinn. Det er viktig å følge med
i utviklingen og ta de grep som situasjonen krever. Nordborg har en dyktig
ledelse og står på til beste for de unge

Lisbeth Fjell Leithe ansatt i Salten
Lisbeth Fjell
Leithe er ansatt i
30 % stilling som
områdearbeider i
Salten.
FOTO: PRIVAT

I forbindelse med at Annbjørg Boge
blir pensjonist til våren, har vi lyst
ut 100 % stilling i Nordland. Lisbeth
Fjell Leithe fra Namdalen er ifra
1. januar ansatt i 30 % stilling som
områdearbeider, for å koordinere
NLMs arbeid i Salten.
Lisbeth er egentlig namdaling,
men har bodd mange år i Nordland.
Hun er gift med Terje, og de har
sju voksne barn. Lisbeth har i alle
år vært engasjert i NLMs arbeid på
ulike måter. Hun har ikke minst hatt
et sterkt engasjement i barne- og
ungdomsarbeidet og har vært mye
på Jakobsbakken. Vi er glade for at
Lisbeth nå har sagt ja til å bidra i
arbeidet vårt som ansatt.

Hun vil få et spesielt ansvar for å
følge opp foreninger og kontaktpersoner for NLM i Salten. Hun vil selv
ha noe møtevirksomhet, og vil ellers
være den som fordeler frivillige og
ansatte forkynnere, slik Annbjørg
har gjort de siste årene. Lisbeth vil
også følge opp de større arrangementene som har vært i området.
Vi arbeider videre med å ansette
flere i Salten-området, både med
tanke på forsamlingen i Bodø, og
med tanke på arbeidet i resten av
Salten.

ØYSTEIN HITLAND
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De fire elevene fra Nordborg og Tryggheim på tur i Mongolia. Linda Fosli Hansen er nummer to fra
venstre.
ALLE FOTO: PRIVAT
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Selfie med den store mongolske helten Djengis
Khan.

Amanda og Linda i Mongolia
I november reiste Nordborg-elevene
Amanda Elvebakk og Linda Fosli Hansen
til Mongolia. Elevene fikk med egne
øyne se hva pengene de samler inn skal
brukes til.
TROND INGE KRISTOFFERSEN

Nordborg har innsamlingsaksjon hvert år for å bedre
hverdagen til mennesker i andre land. Dette skoleåret
vil de være med og styrke barnas rettigheter i Mongolia. Nå håper de to jentene at mange vil være med
og støtte prosjektet. Jeg tok en prat med Linda om
årets tur.
– Hvorfor søkte du om å få reise til Mongolia?
– Jeg syntes prosjektet hørtes veldig interessant
ut, men syntes først det var for skummelt å skulle reise så langt. Men så hørte jeg at Amanda hadde søkt,
og da bestemte jeg meg like før fristen gikk ut. Og
det var jo veldig spesielt at akkurat vi to ble trukket
ut blant søkerne!
– Hvem møtte dere i Mongolia?
– Vi reiste sammen med to fra Tryggheim vgs;
Marie Harbo og Anne Solfrid Myrseth. På flyplassen i Ulaanbaatar møtte vi Jan Ingve Bernssen som er
«ett-åring» for NLM i Mongolia. Det var han som
guidet oss på reisen.
Etter ett døgn på gjestehuset til kirka i hovedstaden, la de ut på en femtimers flytur til byen Khovd.
Der fikk de se og høre mer om hva Nordborg skal
samle inn penger til.

Målet for prosjektet
– Hva er målet for prosjektet?

– Målet er å styrke utsatte barn og gi dem større
rettigheter. NLM har allerede gjort mye for barna i
Mongolia. Prosjektet konsentrerer seg om internatbarn og deres situasjon og fokuserer på deres rettigheter til beskyttelse, til å bli hørt, til fritid, hvile og
god helsehjelp.
I Mongolia lever mange som nomader, og flytter
mye med dyrene sine. Familiene bor ofte langt fra
skolene. For at barna skal kunne få undervisning, må
de bo på internat fra de er ganske unge.
– Vi møtte barn helt ned i treårsalderen i barnehagen på internatet. Her er det viktig med kursing
av de ansatte, og at skolebarna selv blir klar over sine
rettigheter.

Imponert
– Jeg ble veldig imponert over det arbeidet NLM har
satt i gang. Barna fikk mye oppfølging på skolen og i
fritida med forskjellige aktiviteter. På internatet var
det lagt til rette for at foreldre kunne komme og bo.
Elevene på Nordborg skal blant annet være med
og gi penger til informasjonsmateriell, kalendere og
plakater som bevisstgjør voksne nomader på barnas
rettigheter slik at de får en bedre oppvekst.
Kristne samlinger
– Fikk dere møte noen av de kristne mongolene?
– Vi var med på ei bibelgruppe utenfor Khovd. Ei
dame ba oss hjem på masse mongolske kaker, andakt
og bibellesning sammen med mange familier.
Elevene var også på ei allidrettsgruppe. Der møtte
de ungdom på sin egen alder.
– Vi hadde idrettsaktiviteter og andakt sammen
med dem, sier Linda. – Det var veldig fint å merke

På bibelgruppe og mye god mongolsk mat hos en
familie på landsbygda i Mongolia.

hvor mye som var likt hvordan vi har det når vi møtes i Norge. Vi var i et helt annet land, langt borte fra
Norge. Likevel hadde vi en følelse av å være hjemme.

Mange sterke inntrykk
Linda synes det er vanskelig å trekke frem det som
gjorde aller sterkest inntrykk. – Kanskje det må være
at folk hadde det så greit, sier hun. – Vi så at mongolene bor i telt (kalt «gehr»), også like i utkanten av
byene. Likevel hadde de det varmt og fint inni disse
teltene. De hadde aktivt valgt å bo slik, selv om de
sikkert kunne fått seg det vi vil kalle mer vanlige hus,
avslutter Linda.
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Utgivelsesdag: 19. februar 2016
I Sørøst-Etiopia opplevde de at Gud
gjorde under. – Det største jeg har
vært med på, sier NLMs utsending.

Mannsbibelgruppa

Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband

Mannsbibelgruppa styrker både kristenlivet og fellesskapet vårt.

Mannsbibelgruppa i Finnsnesområdet startet høsten
2014. Vi har hatt lignende grupper tidligere, men etter et opphold og flere nye tilskudd grunnet tilflytting,
startet vi opp igjen i 2014.
Vi er cirka 15 medlemmer, men normalt ligger oppmøtet mellom 6 og 12. Bibelgruppa samles annenhver
torsdag og vi bytter på å være vertskap. Da er det enkel
bevertning (noen tar det litt lenger enn enkel). Kvelden starter med å lese et kapittel høyt fra Bibelen før
vi er stille noen minutter og leser hver for oss. Så blir
dette utgangspunkt for den videre samtalen.
Klokken 22 runder vi formelt av med bønn. Enkelte

FOTO: PRIVAT

ganger blir klokken mye før de siste gir seg.
Jeg tror mannsforeninga betyr veldig mye for alle
oss som er med. Det å ha et mindre fellesskap hvor det
er rom for å dele tanker, erfaringer, utfordringer og å
stille spørsmål tror jeg betyr mye. Men å lese og samtale om det vi eier og har i Kristus er kanskje det aller
viktigste. Det styrker kristenlivet og styrker fellesskapet oss imellom. Jeg er veldig glad for det fellesskapet
vi har i mannsforeningen og gleder meg alltid til neste
samling.
YNGVAR SMETANA-SVENSEN

Reiserute februar–april 2016
Nord-Norge-teamet

04.02–14.02 Bodø
29.02–09.03 Nordborg
04.03–06.03 INTRO, Harstad
11.03–13.03 Tweensleir, Trollvik
15.03–17.03 Lavangen
18.03–22.03 Ungdomsleir,
Jakobsbakken
04.04–17.04 Val
22.04–24.04 Lyngen, konfirmantleir
26.04–28.04 Lakselv
29.04–01.05 Karalaks, ungdomsleir

Jakob Middelthon

09.02–14.02 Bodø
16.02–17.02 Reipå
23.03–28.03 Påske på Jakobsbakken

Per Tveten

09.02–14.02 Bodø

Lisbeth Fjell Leithe

08.03–09.03 Leines, med Annbjørg
10.03 Bogøy, med Annbjørg
30.04 Områdestevne Sandkollen

Annbjørg Boge

01.02 Storsteinnes, forening
02.02 Stonglandseidet, forening
03.02 Sjøvegan
04.02 Sjøvegan

05.02–07.02 Inspirasjonssamling,
Skoghus
09.02 Medby, forening
10.02 Finnsnes, forening
11.02 Sørreisa, forening
12.02–13.02 Rognan, loppemarked
15.02–20.02 Jakobsbakken
27.02–28.02 Givær
29.02 Kvaløysletta, forening
01.03 Brensholmen
02.03 Tromsdalen, forening
03.02 Birtavarre, forening
04.03 Lyngseidet
06.03 Straumsbukta
08.03–09.03 Leines
10.03 Bogøy
11.03–12.03 Rognan
16.03 Fauske, forening
17.03 Bodø, forening

Kjell Iversen

24.03–27.03 Påskemøter,
Skoghus
20.04–21.04 Lavangen
22.04–24.04 FIMIS

Marit Andersen

16.02–21.02 Harstad-området

Nils Kåre Strøm

01.03–13.03 Finnsnes
misjonsforsamling

Gudleik og Elsa Himle
05.03–08.03 Lebesby
09.03–13.03 Lakselv

Øyvind Samnøy

08.03–13.03 Vadsø

Øystein Hitland

Lars Egil Fredriksen
21.02 Fjellheim misjonsforsamling
23.03–28.03 Påske på Jakobsbakken 09.03–13.03 Rognan
14.04–17.04 Lebesby
Marit Tingbø
13.04 og 17.04 Lakselv
01.04–03.04 Medby
30.04 Områdestevne, Sandkollen
Vegard Svensen

16.02 Medby
15.03 Medby
20.03 FIMIS
24.03–27.03 Påskemøter, Skoghus
12.04 Medby

Per Ove Aarseth
05.04–10.04 Ørnes
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Det var fem gutar med på leiren i Reisadalen.
Her er to av dei: Alf Sindre Einevoll (til venstre)
og Kjell Rune Olsen.
FOTO: RAGNHILD KRÅVIK

Fem gutar på miniguteleir
I november i fjor var det miniguteleir i
Oksfjordhamn. Eg var samen med ein fin
gutegjeng heime hjå familien Einevoll i
Reisadalen. Der hadde me to bibelgruppesamlingar, leik og god mat.
RAGNHILD KRÅVIK

Leiren byrja fredagen med middag og deretter hadde
me bibelgruppesamling, der me las Salme 119,105
og snakka om kva Guds ord har å seie for våre liv. Me
brukte eit tweenshefte frå Bibelleseringen. Det var
nytt for gutane med bibelgruppe og det var litt uvant
på den fyrste samlinga, men etter kvart våga dei å
kome med spørsmål. Etter samlinga var me ute og
leika, og deretter laga me taco. Det vart ein fin kveld.

Saman med familieforeininga
Dei har familieforeining i Oksfjordhamn. Der er det

med tre familiar med til saman elleve barn. På laurdagen hadde dei graut og juleverkstad, medan eg
og gutane hadde ny bibelgruppesamling. Temaet
var: «Kvifor måtte Jesus kome, og kvifor måtte han
døy?» Me las frå Johannes 19,25–37. Det var godt
enno ein gong å tenkje på kvifor Jesus eigentlig måtte
kome.
Eg spurde to av gutane; Kjell Rune Olsen (11 år)
og Alf Sindre Einevoll (12 år) om kva dei tenkte om
denne helga.
– Det var kjekt å samlast, seier Alf Sindre, – for
vi har ikkje så mange naboar, så det er kjekt når me
samlast ein gjeng og leiker. Vi hadde mange kjekke
leikar. Vi leikte politi og røvar, boksen går og Settlers.
– Korleis synest de at bibelgruppesamlingane har
vore og har de lært noko nytt om Jesus eller Bibelen?
– Vi hadde nok høyrt det meste frå før, seier gutane, – men at det var fint å snakke om og høyre det
på nytt.

Leirer våren 2016
Tid

Leir/sted

For hvem

04.–06. mars
04.–06. mars
11.–13. mars
11.–13. mars
11.–13. mars
11.–13. mars
18.–22. mars
23.–28. mars
08.–10. april
22.–24. april
22.–24. april
29.04–01.05

Maksleir Karalaks
INTRO Harstad
Maksleir Fjellheim
Maksleir Skoghus
Tweensleir Trollvik
Barneleir Jakobsbakken
Ungdomsleir Jakobsbakken
Påske på Jakobsbakken
Maksleir Trollvik
Ungleir Fjellheim
Bo-hjemmeleir Drag
Ungleir Karalaks

2.–6. trinn
8. trinn– VG3
1.–6. trinn
1.–4. trinn
5.–7. trinn
3.–7. trinn
8. trinn– VG3
For alle
1.–4. trinn
6.–10. trinn
1.–7. trinn
6.–10. trinn

Påmelding og informasjon om de ulike leirene finnes på nlm.no/leirnord

– Det var kjekt
å vere med
som leiar på
miniguteleir, seier
Ragnhild
Kråvik. Ho
er barne- og
ungdomsarbeidar i Region
nord. FOTO: PRIVAT

– Det var kjekt å kunne snakke om og rundt det
me har lese, seier Kjell Rune.
– Ja, og så var det kjekt at det kunne kome nokon
andre hit, og at vi kunne gjere noko nytt, legg Alf Sindre til.

Vil vere med igjen
– Kva gjer de i familieforeininga?
– Me har ei bibelstund ilag før me leiker og et mykje godt, anten middag eller kaker, seier Kjell Rune.
Begge er einige om at det kjekkaste med foreininga er
å møte dei andre familiane og leika ilag.
– Kunne de tenkje dykk å vere med på minigutteleir igjen?
– Jaaa, seier dei to gutane i kor. Og eg må seie meg
einig med dei at dette er noko me må få til igjen. Tusen takk for ei flott helg!

Høyfjellsleir i pinsen
Årets kalender gir uvanlig mange røde dager
midt i mai. Pinsehøytiden og 17. mai avløser
hverandre, og vi vil derfor utnytte dette med å
invitere til leir på Jakobsbakken 13.–17. mai.
Beliggenheten og tiden på året legger opp
til lange dager med mye lys, isfiske, lange og
korte skiturer eller kanskje bare sløving i solveggen på tunet? Vi satser på vær som tillater
besøk på noen av de virkelig store toppene i
området.
Det blir bibeltimer og kveldsmøter. Arrangementet er spesielt lagt opp for ungdom
og unge voksne. Talere og ledere er Svein
Wilhelm Nessa og Øivind Ruud Kringstad.
Påmelding og mer informasjon finnes på
nlm.no/leirnord

