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ALDELES SOM HAN FØR
HADDE GJORT

Det er gripende
å lese i Daniels
bok. Vi får ikke
minst et innblikk i
et åpent og friskt
liv med Gud. Det
står en detalj i Daniel
6,11. Nå hadde kongen
skrevet under på en lov, at den
neste måneden var det kun lov til å
be til kongen. Den som brøt denne
loven skulle kastes i løvehulen.
Hva gjør Daniel i denne vanskelige situasjonen? Han åpner
sitt vindu, bøyer knærne og ber og
lovpriser sin Gud, «aldeles som han
før hadde gjort»!
Lever du livet ditt for Guds åsyn?
Da er du også trygg, selv om din
livssituasjon skulle forandre seg.
ØYSTEIN HITLAND

Adresse:
Sjøgata 28, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 29 10

NYE OG GAMLE
ARBEIDERE

Åpningstid:

På de neste sidene kan du lese om
nyansatte i regionen og bli litt bedre
kjent med en gammel traver.

Regionleder og ansvarlig
redaktør: Øystein Hitland
Styreleder: Kjetil Rege
Ungleder:

Tirsd., onsd., torsd. 9.00–15.00

Giverkonto: 8220 02 90131
E-post: nord@nlm.no
Internett: www.nlm.no/nord

Øivind Ruud Kringstad

Administrasjonsleder:
Kristin Bakeng Olufsen
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INNSPILL

KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Administrasjonsleder
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Forventning
Livet er fullt av forventninger.
Forventinger knyttet til oss selv, til
andre, til livssituasjon, samfunnet
og fellesskap som vi er en del av.
Noen er uttalt og tydelige, mens
andre er usagte forventinger som vi
bare kjenner på.
Å ha forventninger til noe gir ofte
håp om noe positivt som vil skje i
framtiden. Det kan gi optimisme,
og skape utvikling og aktivitet. Men
forventinger kan også oppleves
som krav til noe en må leve opp til.
Forventninger kan bli innfridd, eller
ende som en knuste drømmer. Ting
blir ikke alltid som forventet. I ulik
grad har vi alle kjent på det.
I kristne fellesskap, så vel som

«Hver enkelt må
gis mulighet til å
bidra med sine
ressurser ut fra egen
utrustning, mulighet
og begrensning,
uavhengig av
livsfase.»
ellers, finnes det ulike forventninger.
Forventninger knyttet til aktivitet og
tilstedeværelse, men også forventninger knyttet til livssituasjon.
Når vi planlegger leirarbeid,
forsamlingsarbeid, dugnad på
leirstedet eller arbeid i gjenbruksbutikken er det lett å tenke at «de
burde stille opp på det». Slike forventninger er gjerne knyttet til den
livssituasjon en befinner seg i. Ulike
livsfaser har ulike forventninger og
utfordringer.
«Alle faser i livet har sine unnskyldninger», sa en ung småbarns42
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far på siste regionårsmøte. Vi er
alle unike individer som opplever
og lever livet ulikt. Hver enkelt må
gis mulighet til å bidra med sine
ressurser ut fra egen utrustning,
mulighet og begrensning, uavhengig av livsfase.
Vi skal ha respekt for andres
livssituasjon, både når vi snakker
og når vi handler. Vi kjenner sjelden
til alle forhold hos andre. For å rydde unna for misforståelser, er det
nødvendig at vi snakker sant om
livet og hverdagen vår. Livet kan
lett bli en «dagbok med hengelås»,
til tross for alt som deles på sosiale
medier. Dagbøker skal ikke leses
offentlig, men ærlighet om livet, slik
det er, tror jeg er til det gode. Livet
består av mange slags dager.
Jeg tror at også i kristne fellesskap lever vi bak et «takk, bare
bra». Et tilsynelatende «vellykket
ytre» kan skape en forventing
ikke alle klarer å leve opp til eller
identifisere seg med. Har vi rom for,
og tid nok til å møte livets utfordringer? Å kunne lytte uten å «forstå
seg på» eller «ha forventning om»?
Målet bør være et fellesskap
hvor alle, uansett livsfase og
bakgrunn, kan trives og være seg

«Målet bør være et
fellesskap hvor alle,
uansett livsfase og
bakgrunn, kan trives
og være seg selv.»
selv, der forventningene er preget
av positivitet og oppmuntring, et
fellesskap som bevisst inkluderer,
og ikke ubevisst ekskluderer.

SOLTUNSTEVNET
Også i år inviterte Soltun til stevne første søndag i
september. Man kunne kjøpe middag i forkant av
møtedelen. Til slutt var det utlodning. Vegard Svensen talte til de over 70 fremmøtte. Dagen brakte inn
godt og vel 15 000 kroner til Soltun, kan en fornøyd
bestyrer Lars Inge Stautland fortelle.

HVILKEN VEI
PEKER PILA?
Når vi gjør en vurdering av den økonomiske situasjonen for regionen per juli, så er det ikke lett å
si hvilken retning pila peker. Resultatet så langt
viser at vi ligger likt med 2016. Men bak «sluttallet» skjuler det seg både positive og bekymringsfulle tall.
Driftskostnadene ligger cirka 95 000 under
budsjett, og er litt lavere enn året før. I forhold
til budsjettet har vi sparte lønnskostnader på
nesten 200 000 fordi vi har stillinger som ikke er
besatt, men som vi gjerne skulle ønske vi hadde
medarbeidere i.
Gaveinntekten per juli er på 1 441 000. Det
er 300 000 lavere enn året før, og cirka 470 000
under budsjett. De fire første månedene av året
var gavene høyere sammenlignet med fjoråret,
men nå er de blitt lavere. For 2017 er det budsjettert med 3 400 000 i gaver. I 2016 hadde regionen gaveinntekt på 3 226 000.
Tallene gir oss grunn til å følge med utviklingen, sett i sammenheng med at også gavetilgangen til NLM på landsbasis har vært lavere i år
enn i fjor. Dette gir oss en utfordring når vi skal
sette opp budsjettet for neste år. Hvilke rammer
det er forsvarlig å drive innenfor?
– Det hadde vært flott med en ekstragave til
NLM fra misjonsfolket nå i høst, kommenterer
regionleder Øystein Hitland.
KBO
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MIN FORENING

REISERUTE
Lisbeth Fjell Leithe
04.10: Inndyr
11.10: Misvær
21.10: Lørdagskafé Sandkollen
25.10: Misvær
08.11: Misvær
Kjell Iversen
03.–08.10: Nord-Troms og
Hammerfest
31.10–05.11: Midt-Troms
28.11–03.12: Ørnes

FOTO: PRIVAT

ALLE KVINNENE PÅ ØYA ER MED
Givær er en liten øy som ligger et stykke ute
i havet, vest for Bodø. Det er 14 fastboende på
øya, seks av dem er kvinner eller jenter over 12
år. Alle er medlemmer av Givær kvinneforening.
Foreningen ble stiftet i 1891 og har vært aktiv
siden da.
– Vi møtes hver fjortende dag hjemme hos ett
av medlemmene, forteller Randi Sivertsen. – Vi
begynner og slutter med å lese et bibelord, synge
en salme og be sammen.
Damene bruker møtene til håndarbeid som
skal loddes ut eller auksjoneres på det årlige
misjonsstevnet den tredje helga i juli. Mens de

gjør håndarbeid, leser de fra Utsyn og andre
misjonsblader. To av medlemmene spiller gitar.
– Vi synger sanger fra sangboka eller fra nedarvede håndskrevne sangbøker. Vi drikker også
kaffe og spiser ferdigsmurte smørbrød, vafler
og kake, forteller Sivertsen. – Medlemstallet har
gått litt opp og ned, det skyldes først og fremst at
det har vært varierende hvor mange mennesker
som bor på Givær. Vi har stort sett hatt 100 prosent deltakelse av de kvinnene som bor på øya.
Foreningen betyr mye for fellesskap og samhold, og misjonsstevnet er noe alle jobber frem
mot og gleder seg til hvert år.

LEIRER

INSPIRASJONSHELG 2018

OKTOBER

Programmet for Inspirasjonshelga på Skoghus til
neste år er ikke lagt enda, men du kan allerede
nå sette av helga 2.–4. februar. Da samles vi til
forkynnelse og fellesskap. Martin Birkedal blir med
som taler. Han er forkynner i NLM Region sørvest.

6.–8.
13.–15.
13.–15.
20.–22.

Ungleir 8. trinn–VG3
Maksleir 2.–6. trinn, Karalaks
Maksleir 2.–7. trinn, Nord-Troms
Maksleir 2.–4. trinn, Skoghus

NOVEMBER
3.–5.
3.–5.
3.–5.
3.–5.
24.–26.

Ungleir 7.–10. trinn, Karalaks
Bo-hjemme-leir 2.–7. trinn, Drag
Ungleir 7.–10. trinn, Fjellheim
Familieleir, Skoghus
INTRO 13+, Harstad

DESEMBER
1.–3.

Tweensleir 5.–7. trinn, Skoghus

FAMILIELEIR PÅ SKOGHUS

Lars Egil Fredriksen
03.–04.10: Rognan
05.–08.10: Jakobsbakken
08.10: Bodø
10.–15.10: Steigen
Egil Skutlaberg
06.–08.10: Lakselv
12.–14.10: Lebesby
15.–17.10: Leir Karalaks
Dagfinn Brandsæter
10.–15.10: Salten
Kristian Johansen
20.–22.10: Soltun
24.–26.11: INTRO
Jakob Middelthon
20.–22.10: Finnsnes
22.10: Medby
24.10–26.10: Midt-Troms
27.10–29.10: Skjervøy
Øystein Hitland
03.–05.11: Ørnes
06.–08.11: Gildeskål
Marit Andersen
07.11.–09.11: Salten
10.11.–12.11: Fauske
Nils Kåre Strøm
08.11–12.11: Finnsnes
Per Tveten og Kristian
Johansen
07.11–12.11: Harstad
Vegard Svensen
24.11–26.11: Vadsø

3.–5. november blir det familieleir på Skoghus.
Da er det tid for å pakke med seg hele familien
og reise på leir! Øyvind Benestad blir med på
helga. Han har et spesielt engasjement i etiske
saker, blant annet for «mor-far-barn», og han har
kjempet mot kjønnsnøytral ekteskapslov.
UTSYN 12 2017
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– ET GODT OG MENINGSFULLT LIV
Olav Vegge fant fred med Gud som 16-åring.
Misjon har preget livet hans. – Det har vært godt
og meningsfullt, sier han.
TEKST PER OVE AARSETH

Salme 121 talte inn i hjelpeløsheten da Olav Vegges kone, Charlotte, havnet på sykehus med store
smerter lillejulaften 2014.
– Ordet om hjelp fra Herren
nådde inn til oss. Senere har denne
salmen vært en del av den daglige
bibellesningen min, forteller Olav.
I sommer passerte han 80 år,
den erfarne misjonsmannen i Medby på Senja. Selv er han ved god
helse, men Charlotte bor nå på sykehjem.
– Jeg er en eldre mann, men er
på festreise, på veg mot det lovede
landet, sier han.

FRED MED GUD. Olav vokste opp på
Sørlandet, på Vegge i Kvås, i et hjem
preget av misjon. Emissærer og
misjonærer kom og gikk. Han ble
tatt med på møter, men sovnet under åpningen og våknet ikke før velsignelsen skulle lyses. Etter hvert
fikk han likevel mer med seg, og 16
år gammel fant han fred med Gud.
– Det var en brytningstid, men
etter et møte syklet jeg hjem og
gikk rett opp på rommet mitt. Jeg
knelte ved enden av sengen over
en åpen bibel og fikk da se Jesus
som min personlige frelser. 2 Kor
5,21 talte til meg: «Han som ikke
visste av synd, ble gjort til synd for
oss, så vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» Ordet ga meg fred og
visshet.
Ikke lenge etterpå vitnet Olav
på bedehuset.
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ELEKTRIKER ELLER DIAKON. Også to år
på Bryne Statsrealskule ble viktige.
I det kristne skolelaget fant han seg
godt til rette og fikk venner. Etter å
ha passert 19 tok Olav et tremåneUTSYN 12 2017

derskurs på Fjellhaug bibelskole.
Det fikk han rikt utbytte av. Deretter fulgte militærtjenesten.
– Hvilke framtidsplaner gikk du
med?
– Spørsmålet om utdannelse
opptok meg. Å bli elektriker var én
mulighet, for jeg var interessert i
sånt. Men så kom jeg over en brosjyre der det sto: «Bli diakon?». Jeg
søkte, og selv om fristen var ute,
fikk jeg en reserveplass.
Nå ble det fem år på Det Norske
Diakonhjem.
– Dette ble betydningsfulle år.
Vi hadde det veldig fint sammen.

BLE ALDRI UTFORDRET. I denne tiden
ble Olav også kjent med Charlotte,
som var elev ved Menighetssøsterhjemmet. De giftet seg rett etter at
utdannelsen var ferdig sommeren
1963.
– Vi gikk fast i Forbundssalen
(Misjonssalen) og snakket mye om
misjon. Men det var stor tilgang på
misjonærer den gangen, og vi hadde ikke frimodighet til å melde oss.
En av grunnene til det var at vi aldri ble utfordret, forklarer han.
I august 1963 begynte Olav
som operasjonssykepleier ved Diakonhjemmets Sykehus, og han tok
også spesialutdannelse i narkose,
for det kunne det bli bruk for ved
et misjonssykehus, tenkte han. Etter noen år i Flekkefjord og i Kvæfjord var tanken om en misjonstjeneste der fortsatt, men nå for
eksempel ved et leirsted i Norge.
Med Hans-Tore Leithe som mellommann ble Olav – en dag i 1973
– ledet inn til heimesekretær Steinar Hunnestad, for å få nevnt disse
tankene for ham.

Olav Vegge med
veska full av historiske dokumenter. – For å kunne
planlegge for fremtiden må en kjenne
historien, sier han.
FOTO: PER OVE
AARSETH
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MEDARBEIDERDAGENE
– «Nei», sa Hunnestad, – «du
skal bli kretssekretær i Nordland.»
En tid senere fikk jeg kallsbrev fra
kretsstyret, og fra sommeren 1974
var vi på plass i Bodø.
Olav kom godt i gang i Nordland, men slik lønnspolitikken i
Misjonssambandet var på den tiden, ble det vanskelig for en familie med fem barn.

TØFFE TIDER. Etter tre år begynte
han derfor på en institusjon i Saltdal, og i 1980 ble han bestyrer ved
Håløygtunet i Sortland. Familien
fikk en fin tid der, men i 1988 skulle det igjen bli oppbrudd.
– Jeg ble nå spurt om å bli kretssekretær i Troms og Finnmark. Det
var et vanskelig valg, særlig for
Charlotte, men vi svarte ja.
Etter en del innkjøringsproblem opplevde Olav å få god inngang. Han ledet kretsens arbeid i
sju år.
– Men siste tiden ble veldig tøff,
og jeg var en del sykmeldt.
Tøft ble det også i de neste arbeidsforholdene hans. Først som
nattevakt på en psykiatrisk institusjon og så som daglig leder ved et
opptreningssenter i Salangen.
– Etter tre år ved opptreningssenteret sa kroppen stopp, og det
endte med at jeg ble uføretrygdet,
63 år gammel.
– Hvilket forhold har du hatt til
Misjonssambandet etter ansettelsesforholdet?
– Jeg har hele tiden vært med
som frivillig, både lokalt på Gibostad, da vi bodde der, og på Medby,
dit vi flyttet i 2003, og på kretsplan. Jeg er ingen forkynner, men
jeg har hatt en rekke styreverv. De
12 årene jeg fikk i Misjonssambandets hovedstyre, tenker jeg også
tilbake på med glede.
MISJONSBEVEGELSE OG LEKMANNSORGANISASJON. Olav stemte imot da

generalforsamlingen vedtok å opprette NLM trossamfunn.
– Vi er en misjonsbevegelse og
en lekmannsorganisasjon, og bør
aldri bli frikirke. Det er misjonsforeningene som er organisasjonens bærebjelke, understreker
han.
Han mener også at det i dag er
mindre organisasjonslojalitet enn
det var før.
– Det er ikke alt NLM gjør i dag
som jeg er enig i, men det betyr
ikke at jeg skal forlate sammenhengen av den grunn.
Olav mener det vil være godt
å gi plass til profilforedrag og historiske tilbakeblikk i forbindelse
med større arrangement.
– Den som vil planlegge for
framtiden, må kjenne historien. Og
forkynnelsen må alltid få stå sentralt, presiserer han.
Finnmark ligger Olav sterkt på
hjertet.
– Jeg skulle ønske arbeidet der
kunne få høy prioritet både fra
sentralt og regionalt hold. Og Karalaks Leirsted i Lakselv er viktig i
den sammenheng.
En annen stor sak for ham er at
informasjonen til misjonsfolket må
bli viet stor oppmerksomhet.
– For vi trenger mer «hellig
uro», sier Olav.

FORANKRING HOS GUD.– Hva tenker
du ansikt til ansikt med alderdommen?
– Jeg har hatt et godt og meningsfullt liv. Men jeg fikk en helseknekk sommeren 2000 og reagerer nok litt annerledes enn før. Jeg
tar lettere til tårene, og livet med
Gud er uten de store toppene, følelsesmessig. Å se at ektefellen svekkes, er også vanskelig. Men vi har
forankring i Jesu frelsesverk, og jeg
er fortrolig med det som må komme, for vi har noe bedre i vente.

30.–31. august var nesten 60
samlet på Skoghus til de årlige
medarbeiderdagene i Region
nord.
De som deltok var forkynnere,
områdearbeidere og ansatte ved
regionkontoret. Det kom også
mange ansatte eller frivillige fra
skolene, gjenbruksbutikkene
og leirstedene. Det var spesielt
gledelig at det var med en god
delegasjon av ansatte fra Heimly
barnehage.
Etter en god middag fikk vi
høre en andakt av Ung-leder
Øivind Kringstad. Deretter hadde
vår tilreisende gjest, Grete
Yksnøy Martinsen, en undervisningsbolk om trosformidling til
barn og unge.
Mens skumringen la seg
over Senja og regnet høljet ned,
pakket de fleste seg ut i bilene.
En liten gruppe samlet seg
innerst i stua. Disse har regionen som arbeidsgiver og skulle
fortsette samlingen med grilling
og samtale.
Dagen etterpå var det duket
for nystekt brød, god prat og
innholdsmettede og lærerike
undervisningsbolker av Grete.
Hun ga oss et innblikk i hvordan
våre gudsbilder kan være
ulike, selv om Gud er én og den
samme. Hun underviste også i
hvordan man kan legge til rette
for sjelesorgsamtaler i våre ulike
sammenhenger.
MARIA HELLESTØL REYES

Grete Yksnøy Martinsen var med på
regionens medarbeiderdager.
FOTO: SILJE MÅSEIDE
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De tre skolene i Region nord, Fjellheim bibelskole
og Nordborg ungdoms- og videregående skole,
har alle hatt en god semesterstart.
TEKST ØIVIND RUUD KRINGSTAD

GOD SKOLESTART
Det er vært en fin oppstart for regionens tre skoler. Bildet er fra Nordborg.
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

I år er det 56 elever på Fjellheim,
mens det på Nordborg er 137
elever på videregående og 75 på
ungdomsskolen.
– Det er alltid spennende med
skolestart, og vi gleder oss hver
høst til å ta imot alle elevene, sier
rektor Anette S. Rege. – Både på
videregående og på ungdomsskolen legger vi vekt på at man må
bruke tid på å bli kjent med alle
og i byggene våre.
På bibelskolen i Tromsø har

47 elever begynt på det ettårige
bibelkurset og ni på Bibel og formidling (BOF).
– Oppstarten har vært fin, sier
rektor Ingvald André Kårbø. – Det
er et privilegium å bli kjent med
en ny gruppe elever også dette
skoleåret. Internatet er endelig
bygd ut slik at brakkeriggen er
fjernet, og fremover vil vi fornye
læreplanene. Dette er langsiktige
planer, men de er viktige for skolens fremtid.

Det har vært og er
omfattende byggevirksomhet både ved
skoler, leirsteder og i
den barnehagen som vi
har i regionen. Her er
et av de nye rommene
på Fjellheim bibelskole.

UTBYGGINGS-BOOM
2017 er et år preget av byggevirksomhet ved
institusjonene i regionen. Det gjennomføres
eller planlegges både utbygging, ombygging og
oppbygging i barnehage, ved skoler og leirsteder.

FOTO: EIVIND GAGNAT

TEKST ØYSTEIN HITLAND

FJELLHEIM BIBELSKOLE: Mandag 28.
august overtok Fjellheim formelt
et tilbygg på to dobbeltrom med
bad. Brakkeriggen som har stått
på Fjellheim en stund var ikke
godkjent for overnatting lenger.
– Det ble bare to nye rom, siden
byggeplanene med fire dobbeltrom
pluss kjøkken ble for dyrt. Ved å
gjøre om et tekjøkken til elevrom,
får vi seks sengeplasser mot brakkeriggens åtte. Brakkeriggen seilte
sjøveien sørover til Val vgs. i juni,
forteller vaktmester Eivind Gagnat.
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HEIMLY BARNEHAGE: Som det tidligere har stått i Utsyn, har NLM
endelig fått kjøpt bygningene
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hvor Heimly barnehage på Finnsnes holder til. Dermed har barnehagen også kunnet ta fatt på det
store arbeidet med å bygge om
lokalene, slik at de blir mer tjenlige for barnehagedriften.
– Underetasjen skal overleveres 15. september, forteller styreleder Per Inge Søreng, – og vi er i
rute, til tross for noen problemer
underveis. Etterpå blir det flytting ned og arbeidet i andre etasje starter. Alt skal være ferdig til
jul, forteller Søreng.

NORDBORG VGS: Nordborg har planer
om å bygge ut dette skoleåret. De
skal bygge ut administrasjonsbyg-

get med nye undervisningslokaler,
både klasserom, grupperom, vrimleareal og nytt laboratorium.
– Det er mye arbeid, men vi
gleder oss til det står ferdig til
neste skolestart, forteller rektor
Anette Sørensen Rege. Hun oppfordrer alle om å ta denne prosessen med i sine bønner. – Vi er
takknemlig for alle som husker på
oss på ulike vis. Vi står sammen
om å spre evangeliet til ungdommen, helt fra ungdomsskolen og
opp til videregående, sier hun.

SKOGHUS: Skoghus planlegger totalrenovering av hovedbygget.
Tegningene er ferdige, og deler av

det gamle hovedbygget er klargjort
for rivning. Leirstedet har, blant
annet på grunn av en testamentarisk gave, kommet i en gunstig
økonomisk situasjon, slik at man
kan ta fatt på dette prosjektet.

JAKOBSBAKKEN: Taket på Festiviteten/Misjonshuset på Jakobsbakken Fjellsenter kollapset under snøen i vår. – Dette bygget
ligger nokså perifert i forhold til
de andre av byggene våre på Jakobsbakken, og styret for senteret vil behandle uhellet i lys av at
erstatningen kanskje kan brukes
til å pusse opp «låven», forteller
styreleder Kjell Krüger.

REGION NORD

NYE ARBEIDERE
Nord-Norgeteamet består av (fra venstre): Joachim
Hodne, Anita Espevik, Helene Nygård og Håkon Ruud
Kringstad.		
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

I en region med relativt få
ansatte er det ikke ofte vi kan
presentere nye arbeidere.
Denne høsten er det imidlertid
to: Dordi Anna Apeland og
Henriette Arndt Hoel. I tillegg
kan vi presentere enda et nytt
Nord-Norgeteam.
TEKST ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Henriette Arndt Hoel har startet opp som ungdomsarbeider i Harstad.		
FOTO: PRIVAT

Dordi Anna Apeland er familiearbeider i Bodø. Her er
hun sammen med ektemannen Kjetil og sønnen Alfred
Emanuel.			
FOTO: PRIVAT

Dordi Anna Apeland begynner i et kortere engasjement i Betania, Bodø. Hun skal konsentrere seg om familiearbeidet i forsamlingen.
Henriette Arndt Hoel har i flere år vært en
sentral skikkelse i ungdomsarbeidet i Harstad
og har nå 25 prosent stilling som barne- og
ungdomsarbeider. Det nye Nord-Norgeteamet består av Joachim Hodne, Anita Espevik,
Helene Nygård og Håkon Ruud Kringstad.

SPØR ETTER NORD-NORGETEAMET. Nord-Norgeteamet kommer, som tidligere år, til å besøke Val vgs og Nordborg vgs og delta på ulike
arrangementer i regionen, særlig i barne- og
ungdomsarbeid, men også i øvrig arbeid der
det legger seg til rette. Ønsker du besøk av
teamet, kan du ta kontakt med Øivind Ruud
Kringstad på okringstad@nlm.no.
Dordi Anna forteller dette om sine oppgaver i Bodø i høst: – Hovedoppgaven blir et

småbarnstreff annenhver uke, å jobbe med
strukturen rundt formiddagsmøtene som vi
har én gang i måneden og ellers en del kontaktarbeid.

LAVTERSKELTILBUD. – Betania har et godt lokale som er sentralt etablert i byen, noe som
gjør det både praktisk og lettvint å stikke innom. Jeg håper vi får til noe som kan være et
lavterskeltilbud for folk som ikke går fast i en
menighet, sier hun.
Henriette flyttet til Harstad for tre år siden for å drive kristent barne- og ungdomsarbeid. Hun skal fortsette med det, men nå blir
hun ansatt.
– Jeg kommer til å ha det administrative
ansvaret for ungdomsarbeidet i Harstad. Det
vil si å ha oversikt over ungdomsmøtene, økonomien, leirer, møteuker og lederne, sier hun.

SAMMEN MED UNGDOMMENE. I tillegg blir hun
med på ungdomsleirer i regionen og skal prøve å få til et godt samarbeid der.
– Drømmen min er å se at de unge får vokse i troen, og at de får ta del i arbeidet på den
måten de ønsker. Jeg håper de selv vil være
med, slik at vi driver arbeidet sammen med
ungdommene og ikke for dem. Da blir det bærekraftig, sier Henriette.
Vi vil oppmuntre Utsyns lesere til å be
for de nyansatte og for de menneskene de vil
møte i tjenesten.
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Det nye regionstyret var samlet
på Fjellheim første lørdag i september. Medlemmer fra så godt
som hele vår store region og styret møtte fulltallig! Husk gjerne
på arbeidet i regionstyret i bønn.
På bildet ser vi fra venstre: Anne
Christine Dahlberg (Tromsø),
Ivar Tolo (Harstad), Dordi Anna
Apeland (Bodø), Kjetil Rege (styreleder, Silsand), Sissel Jenssen
(Bekkarfjord), Lars Eirik Sandvik
(nestleder, Ørnes), Angela Wilhelmsen (Skjervøy), Kjell Iversen
(Finnsnes) og regionleder Øystein Hitland.
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