43 PRAT MED HENRIETTE

/

44 GJENBRUK PÅ FINNSNES

/

45 MISJONÆRINNVIELSE

/

47 TAKK TIL ØYSTEIN HITLAND

Region nord

FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Adresse:
Sjøgata 28, 9300 Finnsnes

Telefon 77 85 29 10
E-post: nord@nlm.no
Giverkonto: 8220 02 90131
Ansvarlig redaktør:

L E S M E R S I D E 1 2 O G 13

Øystein Hitland

NYE HEIMLY BARNEHAGE

Heimly barnehage på Finnsnes feiret nyåpning i februar. De fikk
besøk fra både Stortinget og av ordføreren. – Dere må ta vare på
barnehagen både innvendig og utvendig, sa ordføreren.
L E S M E R S I D E 45
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regionleder

Guds menighet
Både i 1. og 2. Korinterbrev hilser
Paulus til «Guds menighet» i Korint.
Korint var en stor handelsby på
Paulus sin tid. Den lå sentralt til
mellom øst og vest og var et møtepunkt for ulike folk, kulturer og
religioner. Dessverre ble byen kjent
for å ha et utsvevende liv, både
kulturelt, religiøst og moralsk. Å leve
«korintisk» var et uttrykk for å ha
dårlig moral. Dette bærer også 1.
Korinterbrev preg av. Det var mye
som ikke var på stell der.
Allikevel: det var en menighet i
byen. Og ikke en hvilken som helst
menighet, det var Guds menighet!

«Situasjonen i Norge
i dag kan ligne på
situasjonen i Korint.
Både i folkeliv og i
kristenliv er det mye
som rører seg, også
mye som ikke er av det
gode.»
Situasjonen i Norge i dag kan
ligne på situasjonen i Korint. Både
i folkeliv og i kristenliv er det mye
som rører seg, også mye som ikke
er av det gode. Likevel: Gud har
en menighet også hos oss. Paulus
kaller dem i hilsenen i 1. Korinterbrev «de som er helliget i Kristus
Jesus, kalte, hellige». Og han hilser
dem med: «Nåde være med dere
og fred fra Gud, vår far, og Herren
Jesus Kristus!»
Det at menigheten er Guds, får
noe å si for hvordan vi forholder
oss til den. Vi bør snakke fint om
menigheten. Vi bør snakke fint med
dem som er i den. Vi bør oppsøke
den og delta i den.
I Apg 20,28 sier Paulus til lederne
42
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i menigheten i Efesus at de skal
«vokte Guds menighet, som han
vant seg med sitt eget blod.» Så
verdifull er Guds menighet i Herrens øyne. Han har vunnet den med
sitt eget blod.

«Vi bør snakke fint
om menigheten. Vi bør
snakke fint med dem
som er i den. Vi bør
oppsøke den og delta i
den.»
Hvem er da med i Guds menighet? I Joh 10,14 sier Jesus: «Jeg
kjenner mine, og mine kjenner
meg.» Og i Joh 17,3: «Og dette er
det evige liv, at de kjenner deg,
den eneste sanne Gud, og ham du
utsendte, Jesus Kristus.»
Kunnskap er verdifullt. Men det
er ikke det som avgjør om man er
kommet inn i Guds menighet. Nei,
det avgjørende er at du kjenner
Jesus.
Kjennskap er en gjensidig greie.
Ikke bare at den ene vet noe om
den andre, men at man har vært så
mye sammen at man kjenner hverandre. Derfor er det så viktig at du

«Å være med i Guds
menighet er ikke noe
man bare er søndag
klokken 11, men hele
livet.»
bruker tid sammen med Jesus. Ikke
bare noe av tiden, men at du lever
hele ditt liv i lyset for Guds åsyn. Å
være med i Guds menighet er ikke
noe man bare er søndag klokken
11, men hele livet.

Helene Nygard hadde andakt da Nord-Norgeteamet besøkte
Drag i Nordland i februar. FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

TEAMET OG
UNGLEDER PÅ DRAG
Nord-Norgeteamet fikk, sammen med ungleder
Øivind Kringstad, et par innholdsrike dager på
Drag i Nordland i februar. NLM hadde møtevirksomhet på Drag og Bo hjemme-leirer for barn
sammen med andre organisasjoner. Både barnemøtene og møtene på kvelden ble gode samlinger. Den ene kvelden ble det 20 minutter spontan samtale etter andakten på barnesamlingen!

TIPS: TALERESSURS
Fjellheim misjonsforsamling har i flere år gjort lydopptak av taler holdt i forsamlingen. På misjonsforsamlingens nettside ligger en mengde taler av ulike
forkynnere. Dette er en kjemperessurs som alle kan
benytte seg av.
Kanskje trenger du en tale til et møte i foreningen, eller på bedehuset? Det er ikke alltid det er
talere fysisk tilgjengelig, og da kan dette være et
godt alternativ. Talene er tilgjengelig som opptak på
nett, eller som podcast.
Møtene i Fjellheim misjonsforsamling blir også
strømmet direkte. Oversikt over møter og taleopptak finnes på nettsiden http://fjellheim.tromso.no/
ressurser/hr-taler Ta en titt i det rikholdige arkivet,
enten til bruk for deg selv eller i fellesskap med
andre.

TIPS: STUDIESTØTTE
Gjennom Kristelig studiefond, K-stud, er det mulig å
søke om studiestøtte til bibelgrupper, husfellesskap,
smågrupper, sang- og musikkgrupper, kurs etc.
Mange bibelgrupper og foreninger følger et studieopplegg, for eksempel «Mester, på ditt ord». Ved
å følge noen kriterier kan gruppa ved årets- eller
kursslutt søke om økonomisk støtte for gjennomført
studieopplegg. Studiestøtten er offentlige midler
som defineres inn under voksenopplæring, og gis
til aktivitet der medlemmene er over 14 år. Pengene
kan brukes til å dekke utgifter til kursmateriell, en
«begivenhet» for gruppen, eller gis som gave til
misjonsarbeidet.
Mere informasjon finnes på www.k-stud.no
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– JEG HAR FÅTT
ET STØRRE BILDE AV GUD
I de siste fire årene har Henriette
Arndt Hoel bodd i Harstad og
betydd mye for både jevnaldrende
og ungdommer i byen.
TEKST ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Det siste året har hun også vært
ansatt som barne- og ungdomsarbeider i 25 prosent stilling, spesielt for å følge opp ungdomsarbeidet Uncover.

EN TOLERANT KULTUR

– På hvilken måte har årene i Harstad formet deg?
– Jeg har fått mye ansvar og
fått leve tett på de andre lederne
og ungdommene. Det har jo vært
utfordrende, men jeg sitter igjen
med utrolig mye, ting jeg har lært
for resten av livet. Jeg har fått
oppleve kristenlivet i Nord-Norge
som har en åpen og mer tolerant
kultur for forskjeller. Gjennom
det har jeg fått et større bilde av
hvem Gud er.
Henriette smiler når hun forteller om den største endringen i livet.
– Nord-Norge har rett og slett
gjort meg mer avslappa, sier hun.
– Det handler ikke mest om alt
jeg gjør, men mer min rolle i det
Gud gjør. Og at personen man er
og relasjonene man har uansett
betyr mest.

KOSTER Å VÆRE KRISTEN UNGDOM

– Nord-Norge har rett og slett gjort meg mer avslappa, sier Henriette Arndt Hoel. –
Harstad har vært et godt sted å komme til.			
FOTO: PRIVAT

– Hva sitter spesielt igjen fra
ungdomsarbeidet?
– At det koster å være kristen
ungdom! Jeg er blitt imponert når
jeg har fått leve så tett på mange
av dem.

– Kan du si noe om hvordan
Gud har ledet deg?
– Jeg opplevde det veldig tydelig at jeg skulle til Harstad. Etter det har det vært mer og mindre tydelig ledelse. Det har vært
noen runder nå når jeg skal flytte,
men jeg har fått en bekreftelse på
at det er ok.
På spørsmål om hun kommer
tilbake svarer hun at det nok ikke
vil skje med det første, men at
hun flytter om Gud kaller igjen.

VIKTIG Å BACKE HVERANDRE OPP

– Hva vil du si til ungdommer, eller
voksne, som tenker på om de skal
flytte til et sted med lite kristent
arbeid?
– Det er mange ting. Snakk
med Gud og andre kristne, finn ut
hva du vil og vær bevisst på det!
Og så betyr det veldig mye om
man kan gjøre noe slikt sammen
med andre. Det er viktig å backe
hverandre opp og få påfyll. Men
så er det bare å kjøre på og ta en
sjanse. Det verste som kan skje
er at man må flytte igjen. Jeg er
overbevist om at jeg har fått bety
mye mer her i Harstad enn jeg
ville gjort i en storby med mange
som meg.
Til slutt vil Henriette bare si
takk: – Harstad har vært et godt
sted å komme til. Jeg har blitt sett og
hatt det utrolig fint, avslutter hun.

REGIONKONFERANSEN I BODØ
Vi minner om årets storsamling, Regionkonferansen 2018, som er
på Betania i Bodø 18.–20. mai. Hovedtalere blir Kåre Johan Lid og
Hans Kristian Skaar, henholdsvis leder NLM Norge, og leder NLM
ung. Velkommen til møter, fellesskap, forhandlinger, supert barneog ungdomsopplegg og misjon i vakre Bodø.
Mer info finnes på nlm.no/nord.
(Logoen er laget av Karin Kvalvik-Johansen)
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GJENBRUKSBUTIKKEN
– EN MISJONSSTASJON
Å drive gjenbruksbutikk handler ikke bare om
kjøp og salg. Vi kan vel si at stedet på en måte
er en liten misjonsstasjon.
TEKST EVELYN SØRENG

Vi har 45 gode medarbeidere i NLM Gjenbruk på Finnsnes. Her er tre av dem. Fra
høyre: Irene, Svein Arne og Eli May.		
FOTO: EVELYN SØRENG

Visjonen med å drive gjenbruksbutikk er delt.
Det er et viktig element med tanke på inntekt – og det pengene skal brukes til. Men det
handler også om møte med mennesker i hverdagen, både de som jobber i butikken, de som
kommer innom og de som leverer varer.

Enn hvis jeg gjorde mye feil?
Irene svarte ja, og hennes første oppgave
var på kjøkkenet. Etter hvert begynte hun å
være ute i butikken, hjelpe folk når de hadde
spørsmål, i tillegg til kaffekokingen og vaffelstekingen.

Hver tirsdag har vi dugnad i butikken på
Finnsnes. Vi pakker ut varer og ordner og rydder. I lunsjpausen deler vi Guds ord og ber. Og
hver dag vi har åpent, møtes vi en halv time
før til andakt. Det er godt å gå dagen i møte i
Jesu navn!

NLM Gjenbruk på Finnsnes fylte fem år i april.
I dag jobber det 45 personer i butikken. En av
dem er Irene. Hun kom til butikken hver uke.
Hun handlet og vi snakket litt sammen. Det var
noe ved henne, hun utstrålte noe godt. En dag –
etter to år – spurte jeg: «Irene, har du lyst å jobbe hos oss?» Ansiktet lyste opp. «Kan jeg det?»
Siden fortalte hun at dette var bønnesvar.
Hun hadde bedt om et mer sosialt liv. Nå jobber Irene hos oss hver torsdag.
– Jeg levde et stille liv, på mange måter
ensomt. Barna var flyttet ut for lenge siden,
og jeg var alene i huset, forteller Irene. – Jeg
savnet et fellesskap og en sosial setting, se
mennesker og være sammen. Jeg var innom
butikken hver uke. Det var noe med dette
stedet, en god ånd som gjorde noe med meg.
Men jeg hadde aldri i tankene at jeg skulle
jobbe her. Så da jeg fikk spørsmål om det, ble
jeg overrasket og glad. Jeg sa vel også at dette
var bønnesvar. Men jeg måtte hjem og tenke
over saken. Ville jeg klare en slik jobb? Jeg ville møte mange mennesker. Ville jeg takle det?

– Folk som møter meg hjemme sier at jeg er
forandret, mer smilende og utadvendt. Det er
så fint for meg å jobbe her og jeg angrer ikke
på at jeg sa ja, sier Irene.
– Hva er det som gjør at du fortsetter?
– Det er et «annet folkeslag» i denne butikken, det er godt å være sammen med dem som
jobber her. Det er ikke konflikter, vi er som
søsken. Det sosiale foregår også i kaffekroken
i samtale med kundene. Det føles meningsfullt å jobbe på denne måten, selv om dagene
er travle. Vi møter mennesker fra mange land.
Språket kan være en utfordring, men som regel går det bra. Og så er det så fint at vi begynner dagen med å lese Guds ord og be.
– Hva tenker du om konseptet, hva inntektene brukes til?
– Jeg syns konseptet er bra, men jeg håper
ikke at mye går til administrasjon. Det viktigste er at pengene kommer til dem som trenger dem. Det er fint å kunne hjelpe dem som
har lite ute i verden. Og det er fint å kunne
hjelpe med praktiske ting, synes Irene.

Det er viktig å «se» dem som kommer innom.
De fleste kundene finner vi verken i kirke eller bedehus. Vi har cirka 40 prosent innvandrere og 60 prosent nordmenn. Det er mange
forskjellige mennesketyper. Og mange språk.
Det er mange muligheter til å slå av en prat,
om både mellommenneskelige og åndelige
ting, selv om vi sliter med språket noen ganger. Kaffekroken gir slike muligheter. Der kan
vi bygge relasjoner.
Det er så mange glade givere. Det er vi
takknemlige for. Vi henter noen varer, men
de fleste kommer med varene sine til butikken. Disse møtepunktene gir oss mulighet å
fortelle om hva pengene går til. Vi kan gi en
brosjyre med opplysninger om misjonen. Vi
kan fortelle om det verdensomspennende arbeidet NLM driver på Jesu befaling: «Gå ut i all
verden, forkynn evangeliet!» Vi kan fortelle at
misjonen hjelper til med praktiske ting.
De aller fleste synes det er fint. Ei dame
som er kunde sa at dette trodde hun ikke noe
på. Men hun er en trofast kunde likevel!

JOBBEN BLE ET BØNNESVAR
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VI ER SOM SØSKEN

MANGE MULIGHETER
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ÅPNING AV HEIMLY
BARNEHAGE
Torsdag 22. februar var flagget heist på Heimly
barnehage på Finnsnes. Nå skulle det markeres
at den nye barnehagen var tatt i bruk.
TEKST KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Det var storfint besøk fra Stortinget ved Kent
Gudmundsen, ordføreren i Lenvik Geir Inge
Sivertsen – og andre inviterte gjester.

EKTE GLEDE PÅ SIKKER GRUNN

De eldste barna i barnehagen sang. En av sangene handlet om planetene og solsystemet, og
Gudmundsen antydet at barna kanskje kunne
mer om dette enn de som hørte på. Ei av jentene i barnehagen fikk klippe over snora som
markerte åpningen.
– Det er stort å få være med og åpne en
barnehage, sa Kent Gudmundsen. Både han og
ordføreren understreket barnehagens betydning for å gi barna en god start, fra tidlig innsats i barnehagen til skolegang og voksenliv.
– Dere må ta vare på barnehagen både innvendig og utvendig, uttrykte ordføreren, – inn-

Ei av barnehagejentene fikk klippe over snora da nye Heimly barnehage ble åpnet i
FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSEN
februar.				

vendig i betydning av de verdiene som barnehagen representerer, barna og de ansatte.
«Ekte glede på sikker grunn», som er
NLM-barnehagenes motto, ble understreket
av flere av dem som hadde ordet.
– Barnehagen står på sikker grunn i dobbel forstand, sa Elisabeth Kringstad, mamma
og representant for eierstyret. – Hele byggeprosessen har vi lagt fram for Gud i bønn.
«Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmannen forgjeves» (Salme 127,1).
Med bønn og Herrens velsignelse ble barnehagens «sikre grunn» fundamentert.

KOSTNADSRAMMEN HOLDT

– Nå har vi fått en barnehage, sa Stine Marie
Thomassen, daglig leder på Heimly. – Vi har
drevet barnehage hele dette året vi har gjort

MISJONÆRINNVIELSE PÅ FINNSNES
Vi er glade for at vi skal få sende Tone og Ole Bjarne Tråsdahl
med barna Alf Ivar og Benjamin
til Japan i august. Vi er også glade for at misjonærinnvielsen
blir lagt til Finnsnes. Søndag 17.
juni klokka 11.00 er alle hjertelig velkommen til misjonærinnvielse på Nordborg vgs. Det inviteres også til festsamvær med
servering på Nordborg etter
selve innvielsen.
Dette er en stor dag for Region nord. Vi håper mange av
misjonsvennene har anledning
til å være med på begivenheten.

ombyggingen. En stor takk til de ansatte for
velvilje og smidighet. Det har vært smil hele
tiden, selv om hverdagen har vært utfordrende. Motivasjonen har hele tiden vært at det
blir så bra når det blir ferdig.
– Heimly har virkelig blitt en flott, ny barnehage. 22 millioner pluss moms har vært
kostnadsrammen for prosjektet, og det ser ut
til at vi er godt innenfor, sier Per Inge Søreng,
leder i eierstyret.
Lokalene, som er seksjonert og kjøpt fra
Metodistkirkens eiendom, er nå renovert til
formålstjenlige barnehagelokaler. Heimly
barnehage ble startet av Normisjon i 2000.
Misjonssambandet overtok barnehagen i
2008. Barnehagen har 54 barn, fordelt på to
avdelinger.

OMRÅDESAMLING I BODØ

Siste helgen i januar dro alle på
regionskontoret til Bodø, for å være
med på områdesamling for Salten.
Fredag kveld var temaet barne- og
ungdomsarbeid. Lørdag var godt
og vel 30 personer samlet til måltid,
oppbyggelse og samtale om arbeidet i området. Det ble blant annet
snakket om personalsituasjonen i
Salten, om ulike typer arrangement
og om arbeidet på Jakobsbakken,
og de muligheter dette stedet gir
oss. Søndag deltok region-trioen på
gudstjenesten i Betania.
Det ble gitt uttrykk for at det er
positivt med slike områdesamlinger.
Øivind Kringstad, Kristin Bakeng
Olufsen og undertegnede var i hvert
fall svært takknemlige etter å ha
vært sammen med misjonsvennene i
Salten denne helgen.
ØYSTEIN HITLAND

UTSYN 06 2018

45

REGION NORD

VIKAR FOR UNGLEDER ER I BOKS
Lars Martin Flekstad Vik har takket ja til vikariat
for Øivind Ruud Kringstad skoleåret 2018-2019.
TEKST ØYSTEIN HITLAND

Lars Martin Flekstad
Vik fra Øygarden
begynner som vikar
for ungleder Øivind
Ruud Kringstad til
sommeren.
FOTO: ESPEN UTAKER

var også god, siden jeg blir ferdig
med studiene til sommeren og
ikke hadde noen konkrete planer. Jeg kjente det siste året at det
hadde vært kjekt å flytte bort fra
Oslo.
– Det er ypperlig å komme til
Nord-Norge, føyer Lars Martin til,
– jeg likte meg godt der og kjenner fremdeles en del folk. Det er
greit at det er et vikariat, så kan
man prøve seg.
Da Lars Martin var i militæret
var han mye på Soltun. Han har
også mange gode minner fra året
på Fjellheim.
– Jeg likte veldig godt å reise
rundt i Nord-Norge, og jeg var
blant annet med på et team som
reiste annenhver uke på Nordborg. Vi pleide å stoppe og kjøpe
muffins i Nordkjosbotn, og så på
nordlyset på Heia. Vi var også
innom både Finnmark og Nordland det året.
Lars Martin forteller at han
er vokst opp i NLM. Han kjenner
seg hjemme der, både teologisk
og sosialt. – Det er min åndelige
heim, sier han. De siste årene har
han gått i Misjonssalen i Oslo.

LEIRER OG ARRANGEMENT HØSTEN 2018

PERSONALSITUASJONEN

KONFIRMANTUNDERVISNING

BIBELHELG

I skrivende stund arbeides det
med å ansette ny regionleder etter Øystein Hitland. Det
er også lyst ut stillinger som
forsamlingsleder i Fjellheim
Misjonsforsamling i Tromsø, og
som barne- og familiearbeider
i Bodø. Vi har også lyst ut et
vikariat som barnearbeider i
Porsanger på nytt. Informasjon
om disse stillingene kommer på
nlm.no/nord når det er noe nytt
å berette.

Region nord tilbyr også kommende skoleår undervisning
for konfirmanter våren 2019 og
2020. Opplegget består av fire
helgesamlinger med undervisning og fellesskap der den
siste samlingen er SommerINTRO (etter skoleslutt sommeren
2019). Vi vil også være behjelpelig med å avholde selve
konfirmasjonen for de som ikke
bare ønsker å ha deltakelsen
som et supplement til øvrig
konfirmasjonsundervisning. Mer
informasjon om lærere og hvor
og når samlingene blir kommer
på nlm.no/nord.

Det blir bibelhelg på Skoghus
16.–19. august.
Talere og ledere:
Egil Sjaastad
Egil Sjaastad, Per
Conrad Bergh, Kjell Iversen og
Vegard Svensen. Sang av Magne
Kristoffersen.

HØSTTREFF

Velkommen til høsttreff på JakobsbakØivind
ken 7.–9. september.
Solheim
Tidligere kretssekretær i Nordland krets, Øivind
Solheim og Lisbeth Fjell Leithe
deltar.
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Unglederen vår, Øivind Ruud
Kringstad, har fått innvilget permisjon kommende skoleår. Vi har
lyst ut stillingen, og regionstyret
har nå ansatt Lars Martin Flekstad Vik i vikariatet. Vi er glade
for at han har takket ja til jobben.
Lars Martin er 24 år og kommer
fra Øygarden i Hordaland.
– Hva har du gjort de siste årene, Lars Martin?
– Jeg har studert i Oslo i tre
år og blir nyutdannet sosionom
til sommeren. Før det hadde jeg
to år i Nord-Norge, på Fjellheim
bibelskole og i militæret på Setermoen. Jeg ser veldig frem til å
skulle flytte nordover igjen, for å
kunne gå inn i en spennende jobb.
– Kan du beskrive deg selv?
– Jeg er veldig sosial og liker
å være sammen med folk. Er også
veldig glad i musikk, jeg spiller
piano. Jeg ser frem til å bli kjent
med folk, og ikke minst til å bruke
naturen, både med og uten ski på
beina.
– Hvorfor søkte du på jobben?
– Jeg hørte om dette på Vision
på Nordborg i januar og tenkte
at det var spennende. En får ikke
en slik mulighet igjen. Timingen

UTSYN 06 2018

ANDRE ARRANGEMENT

Seterstevne på Vestvangsetera i
Iselvdalen, Målselv 29. juli.
Bibelhelg på Karalaks 21.–23.
september. Talere og ledere:
Vegard Svensen, lærer og elever
fra Fjellheim bibelskole deltar.
Kvinneweekend på Skoghus
28.–30. september.

LEIRER

Polarbadleir på Skoghus 8.–10.
juni
Sommerintro på Fjellheim 23.–27.
juni

REGION NORD

TAKK TIL
ØYSTEIN HITLAND

Øystein Hitland flytter nå til Namsos, etter fire år som regionleder i Region nord.					

Etter fire år i Nord-Norge
planlegger familien Hitland nå
flytting til Namsos. Øystein har
arbeidet som regionleder i hele
denne perioden.
TEKST ØIVIND RUUD KRINGSTAD

– Det som sitter igjen er at jeg har fått se mye
av Nord-Norge og møtt mange hyggelige mennesker. Jeg har vært tilknyttet NLM hele livet,
og det har vært spennende å bli kjent med arbeidet også fra innsiden, sier Øystein. – Både i
planlegging og samarbeid med ulike mennesker har jeg rett og slett lært veldig mye som
jeg vil ta med meg videre. Det er imponerende
hvor mye arbeid misjonsfolket i regionen klarer å holde oppe, ikke minst de mange gode
institusjonene som drives.

KALT TIL NORD OG KALT TIL SØR

– Vi opplevde jo et konkret kall da vi flyttet
nordover. Vi hadde vært i bønn om fremtiden
og så kom telefonen nordfra. Kanskje ble vi
gamle her? Vi var egentlig åpne for det meste.
Men det skulle vise seg å bli krevende å kom-

binere regionlederjobb, turnussykepleie for
Reidun og oppfølging av fire barn.
Familien flytter nå til Namsos hvor en del
av Reiduns familie bor.
– Vi ble enige om å be om Guds konkrete
ledelse igjen i juleferien og opplevde andakten dagen etterpå, med utgangspunkt i 1 Mos
12,8–9 som talende inn i situasjonen. Vi ble
derfor rolige for at det nå var riktig for oss å
bryte opp og flytte sørover.
Arbeidet har bydd på både gleder og utfordringer for Øystein. – Særlig turene for å
møte folk i landsdelen har vært flott, sier han.
– Og ekstra fint har det vært når familien har
kunnet være med. Nord-Norge har virkelig
vært flott på mange vis. Det har også vært litt
eksotisk for familien sørpå å komme på besøk.

KUNNE GJORT DET ANNERLEDES

I arbeidet er det mange ganger ting har lagt
seg veldig godt til rette og Øystein har sett
Guds ledelse i det. Men det har også vært tyngre perioder.
– Også da får vi tro Gud leder, og det er
godt, sier han.
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– Hvis du kunne gjort en ting annerledes,
hva ville det være?
– Det må være at jeg ville fått meg en sjelesørger, eller medvandrer om du vil. Det kunne
mange hatt godt av, flere enn de som har det.
Men kanskje særlig som ansatt i kristent arbeid. Jeg kom dessverre på det litt seint.

DET USYNLIGE ER EVIG

Mange har satt pris på besøk av Øystein, også
på grunn av hans forkynnelse. Han vil gjerne
minne om det som står i 2 Kor 4,18: «Vi har
ikke det synlige for øye, men det usynlige. For
det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.»
– Dette er ikke noe jeg alltid klarer å følge
selv heller, men jeg vil ha det som en overskrift over livet: at det er evighetsperspektivet som er det viktige. Det som er viktig for
evigheten må være det i våre liv her også. Og
det som ikke er så viktig i evighetsperspektivet, trenger ikke være det for oss heller, sier
den avtroppende regionsjefen.
Vi vil takke Øystein for hans innsats som
regionleder disse årene og ønsker han og familien Guds velsignelse videre i livet.
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