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Region nord
JULEGAVE

Vi er gått inn i
desember. Snart
skal vi igjen feire
Guds store julegave, at han gav
oss sin sønn Jesus, for at vi skulle
bli hans sønner og
døtre.
Samtidig er det tid for å kjøpe
julegaver til nære og kjære. Det er
fint å glede andre. Men kanskje vi
skulle legge lista litt lavere i år? Til
syvende og sist er det ikke de materielle tingene som gir oss glede
og mening.
Jesus sier at vi skal samle oss
skatter i himmelen. Vi skal få være
med i misjonsarbeidet og samle
mennesker inn i Guds rike. I den
forbindelse hadde det også vært
veldig fint for NLM med en ekstra
julegave til misjonsarbeidet.
ØYSTEIN HITLAND

Adresse:
Sjøgata 28, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 29 10
Åpningstid:

NYE MISJONÆRER

Tirsd., onsd., torsd. 9.00–15.00

Giverkonto: 8220 02 90131

I dette nummeret av Utsyn kan du lese om familien Tråsdahl fra
Finnsnes som skal reise til Japan som misjonærer. Det er virkelig
noe å glede seg over. Flere av de andre misjonærene våre forlenger
sine perioder. Det er flott at også vi i Nord-Norge kan være med å
sende misjonærer dit enda færre mennesker kjenner Jesus.
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

E-post: nord@nlm.no
Internett: www.nlm.no/nord

Regionleder og ansvarlig
redaktør: Øystein Hitland
Styreleder: Kjetil Rege
Ungleder:
Øivind Ruud Kringstad

Administrasjonsleder:
Kristin Bakeng Olufsen
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MIN FORENING

INNSPILL

ØYSTEIN HITLAND

Regionleder

FOTO: VEGARD SVENSEN

Gjør Gud forskjell?
Gjør Gud forskjell på folk? Nei,
det gjør han ikke. Det står rett ut
i Bibelen at Gud ikke gjør det. Se
for eksempel Romerne 2,11 og
Apostlenes gjerninger 10,34. I Job
34,19 står det: «Men Gud tar ikke
hensyn til høvdinger, velger ikke
rikfolk framfor fattige. De er alle et
verk av hans hånd.» Alle mennesker
er skapt og elsket av Gud.

«Alle som er i Kristus
er frelst av nåde og
står i samme posisjon
innfor Gud. Ingen
personer har noen
forrang framfor
andre.»
Paulus skriver i Galaterbrevet
3,28: «Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er ikke
mann og kvinne. Dere er alle én i
Kristus Jesus». Ja, slik er det. Alle
som er i Kristus er frelst av nåde og
står i samme posisjon innfor Gud.
Ingen personer har noen forrang
framfor andre.
Det samme gjelder for dem
som ikke tror på Kristus. Det er
ingen forskjell her heller. De er ikke
frelst. Det fins ingen snarveier til
himmelen, ikke for rike og mektige;
ikke for fattige, og heller ikke for
dem som har gjort mange gode
gjerninger eller har annet å vise til.
Det er bare én vei til Gud. Gud gjør
ikke forskjell på folk.
Samtidig ser vi at Gud likevel
handler ulikt med folk. Det er svært
forskjellig hva et menneske opplever i løpet av livet. Noen opplever
mye sykdom og motgang, andre
ser ut til å gå lettere gjennom livet.
Noen blir forfulgt for sin tro, andre
lever i fred og ro.
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Gud gir også ulike nådegaver,
ulike tjenester og ulike kall til sine.
«Og det var han som ga noen til
å være apostler, noen til profeter,
noen til evangelister og noen til
hyrder og lærere.» Ef 4,11
«Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til
hver enkelt slik han vil.» 1 Kor 12,11
Akkurat som en kropp har ulike
lemmer, har Guds menighet ulike
oppgaver. «Men nå har Gud gitt
hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det.» 1 Kor 12,18
Ja, slik må det være hvis kroppen skal fungere.
Vi ser også at Gud har gitt mann
og kvinne ulike oppgaver, i hjemmet og i menigheten, der mannen
har ansvaret. Dette er Guds gode
ordning for menneskene. Ikke minst
i Efeserne 5 ser vi at et ekteskap
gjenspeiler forholdet mellom Kristus og menigheten, der Kristus gir
seg for menigheten, og menigheten underordner seg Kristus, sin
brudgom. I menigheten har noen
menn et ansvar for å være lærere
og hyrder, se for eksempel

«Det fins ingen snarveier til himmelen,
ikke for rike og mektige; ikke for fattige,
og heller ikke for dem
som har gjort mange
gode gjerninger.»
1 Timoteus 3, mens kvinner har andre
spesielle oppgaver (Titus 2).
De ulike oppgaver som Gud
gir, både i hjem og i menighet, er
uttrykk for Guds gode ordning,
og rokker ikke ved den bibelske
sannheten at Gud ikke gjør forskjell
på folk.

OVER 100 ÅR
GAMMEL FORENING
Grasmyr misjonsforening har møter annenhver uke.
Vi samles de fleste gangene på Skoghus leirsted.
Innholdet på møtene er sang, andakt og bønn. Vi
leser som regel også fra ei misjonsbok eller fra
Utsyn, har en god kaffepause med noe å bite i og
en liten utlodning på hvert møte. Vi gir kollekt på
vanlig måte og tar noen få lodd hver. Vi har også to
basarer hvert år.
Foreningen vår ble stiftet i 1905 som Grasmyr
kvinneforening. Men for en del år tilbake ble det
forandring. Da ble navnet forandret til Grasmyr
misjonsforening, og mennene fikk være med.
Da jeg giftet meg og flytta til Grasmyr i 1973, var
det viktig for meg at jeg fikk ta del i det kristne arbeidet i bygda. Selv om de som var med i foreninga
var eldre enn meg, ble det en stor rikdom og velsignelse å være sammen i et lite, kristent fellesskap.
Vår bønn er at misjonsforeningen fortsatt må få
være til velsignelse i bygda. Vi gleder oss over at
mange har hørt seg til tro ved å være med i foreningen. Ordet som såes ut skal ikke vende tomt tilbake.
HILSEN KJELLAUG SVENSEN (LEDER)

Det blir mindre og mindre kontanter i omløp i
samfunnet, og det merkes også i kollektbøssene. Det er lett å glemme «kollektpenger» når en
i det daglige bruker kort som betalingsform.
NLM har lagt til rette for å bruke Vipps som
betalingsløsning. I region nord har vi en egen
vippskode hvor pengene godskrives regionens
arbeid. Denne er #51318. Når det arrangeres
møter lokalt, er det mulig å bruke vipps for dem
som ønsker det. Ved bruk av koden gir du gave
til NLM region nord. Vipps kan brukes når som
helst, hvor som helst og av hvem som helst.
Gaver gitt på vippsnummeret ovenfor blir
ikke godskrevet forening eller giver, men
foreninger kan opprett sitt eget VIPPS-salgssted (se nlm.no/ressurs/giver).
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Det var en spesiell
åpenhet blant deltakerne
på bo hjemme-leiren på
Drag. Det kom også noen
ransakende spørsmål fra
foreldregenerasjonen:
«Hvorfor kommer dere
ikke oftere?» «Finnes
det slike ting for voksne
også?»
FOTO: NICLAS MIKKELSEN

18 BARN PÅ BO HJEMME-LEIR
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

På Drag er bo hjemme-leiren det store høydepunktet.
I høst kom det 18 deltakere.
TEKST ØIVIND RUUD KRINGSTAD

De fleste kjenner nok Drag som fergeleiet man
er innom når man passerer Nordland. Forholdene er små og «alle kjenner alle». Dermed er ikke
formalitetene like viktige.
Det var bare fem påmeldte via regionens
nettsider før bo hjemme-leiren skulle begynne i
høst, men det kom mange flere. En del av barna
meldte seg på direkte til vår kontakt på Drag, og
mange bare møtte opp da leiren startet. Fredag
kveld endte vi på 18 deltakere! Men dette er
Drag – bo hjemme-leir – «as usual».

SØSKENPAR MED HJERTE FOR BYGDA. NLM har sporadisk virksomhet på det lokale bedehuset, Elim.
Dermed er det de samme kontaktene for oss som
for andre misjonsorganisasjoner. Søskenparet
Gunnlaug Sandvik og Arnfinn Iversen er helt
nødvendige for å kunne gjennomføre leirene.
Arnfinn åpner huset, eller hotellet sitt, og
Gunnlaug sørger for markedsføringen i forkant
og maten underveis på leiren. Sammen med det
gode samarbeidet med Fjellheim bibelskole er
de uvurderlige for at slike møtepunkt med barna
skal være mulig.
«KA ‘TI KJÆM DOKKER TELBAKE?». Det er lett å merke takknemligheten for leirene, både blant barna
og de voksne. Det betyr jo mye når slike spørs-
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mål kommer igjen og igjen: «ka ‘ti kjæm dokker
telbake?» Det er en spesiell åpenhet blant barna på Drag. Denne gangen kom det også noen
ransakende spørsmål fra foreldregenerasjonen:
«Hvorfor kommer dere ikke oftere?» «Finnes det
slike ting for voksne også?»
Ja, hva skal man svare? Jeg lirte av meg noen
forsøk på å forklare at med all annen virksomhet
vi også driver blir dette et kapasitetsspørsmål
og andre mer eller mindre gode grunner. Ikke
usant, og ting vi må forholde oss til.

VÅRE MEDMENNESKER TRENGER JESUS. Like fullt har
spørsmålene fulgt meg siden og jeg ber hver leser ta dette inn over seg: Det bor mennesker, ikke
så veldig langt fra deg, som har et ønske om å tro
på Jesus. De sier nok ikke alt det «rette». Og livet
deres er nok ikke helt A4. Men Jesus elsker dem,
kaller dem til liv og vil nå dem med sin frelse. Det
er bare det at ingen er der til å fortelle dem om
det, gå sammen med dem og veilede dem.
Ser du ditt kall til å virke for Jesus der du
bor? La oss ikke bli passive, men gjøre noe! Våre
medmennesker trenger noen som forteller dem
om Jesus, han som kan stille vår dypeste nød og
frelse oss fra våre synder. Fortsatt skal Jesu navn
skyte friske skudd, også i Nord-Norge.

ØIVIND BENESTAD I
TROMSØ OG FINNSNES
Det var takknemlige og velinformerte deltakere som fikk
gleden av å møte Øivind Benestad på ulike samlinger de
første dagene i november. Han
hadde en liten turné i Finnsnes
og Fjellheim Misjonsforsamling, på Fjellheim bibelskole og
på familieleir på Skoghus.
Den gjennomgående tematikken var den nye kjønnsnøytrale forståelsen av ekteskapet
i vårt samfunn og kirkeliv og
de uante konsekvensene dette vil føre til i årene som kommer. For elevene på bibelskolen var temaet å «stå sterke i
stormen». Vitnesbyrdet fra forfulgte kristne kom sterkt frem.
De ti familiene på familieleiren satte søkelyset på å få
gode og utrustende knagger
i oppdragelsen. Både ovenfor
egne barn og engasjement i
samfunnet generelt vil dette
få stadig større aktualitet fremover.
Benestad er knyttet til stiftelsen MorFarBarn og alle
ressurser han presenterte er
tilgjengelig på deres nettsider:
morfarbarn.no.
ØIVIND RUUD KRINGSTAD

UTSYN 15 2017

35

13.11.2017 10.47

REGION NORD

BUR
Barne- og Ungdomsrådet
(BUR) i region nord har medlemmer fra Lakselv i nord til
Saltdal i sør. Derfor har de ofte
videomøter. Da blir det lettere
å samles. På bildet ser vi
årets BUR, øverst fra venstre:
Ole Bjarne Tråsdahl, Finnsnes
(leder), Øivind Ruud Kringstad
(UNG-leder), Ragnhild Austvik,
Alta. Nederst fra venstre:
Ane Marte Mikalsen, Lyngen,
Ragnar Gundersen (1. vara),
Tromsø og Henriette Arnt Hoel,
Harstad. Nestleder Siv Krüger
fra Saltdal var ikke til stede på
siste møte.

OMRÅDESAMLING FOR
SALTEN
26.–28. januar 2018 kommer
alle på regionkontoret på
besøk til Bodø: regionleder
Øystein Hitland, ungleder
Øivind Ruud Kringstad og
administrasjonsleder Kristin
Bakeng Olufsen.
Fredag 26. blir det en
samling med fokus på barneog ungdomsarbeidet. Her er
spesielt de som er med som
leirledere på Jakobsbakken
velkommen. Lørdag på dagtid
blir det møter og samtale om
arbeidet i Salten. Helgen avsluttes med formiddagsmøte i
Betania søndag 28. januar.
Alle samlingene blir på Betania i Bodø. Mer informasjon
kommer. Vi håper at så mange
som mulig av misjonsfolket i
Salten setter av denne helgen
og kommer til Betania.

Tone og Ole Bjarne Tråsdahl reiser om ikke lenge til Japan, sammen med barna Benjamin (ett år) og Alf Ivar (snart tre).
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

FRA FINNSNES TIL JAPAN
Tone og Ole Bjarne Tråsdahl fra Finnsnes skal til Japan
som misjonærer for NLM. Foreløpig vet de ikke nøyaktig
når de skal reise.
TEKST ØYSTEIN HITLAND

På hovedstyrets møte andre helgen i september ble Tone og Ole Bjarne antatt som
misjonærer for NLM. Ole Bjarne kommer
fra Finnsnes, mens Tone kommer fra Kristiansand. De siste tre årene har familien bodd
på Finnsnes. Ekteparet har barna Alf Ivar på
snart tre år, og Benjamin på ett.

KALL TIL JAPAN. – Det er enda ikke bestemt akkurat når vi skal dra, sier en spent Ole Bjarne. Han forteller at både han og Tone har gått
med tanker om å bli misjonærer over tid, men
nå har kallet blitt enda tydeligere for dem.
De fikk begge, hver for seg, en tanke om at de
skulle til Japan. De er glade for at det la seg til
rette for det.
VANSKELIG SPRÅK. Tone er sykepleier, har mas-
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ter i sykepleievitenskap, studier innen kristentro, kommunikasjon og livssyn, praktisk
pedagogisk utdanning, og har de siste årene
undervist på Nordborg.
Ole Bjarne har master i musikkterapi, studier i spansk og medisinske emner, praktisk
pedagogisk utdanning, utdanning som sangpedagog, og har i det siste arbeidet på Nordborg og i Lenvik kommune.
– Språket blir en utfordring, men vi må
bare ta den tiden vi trenger. Vi er som alltid
avhengige av at Herren sørger for oss i alt, avslutter Ole Bjarne Tråsdahl.
Vi er glade for at en familie fra regionen
vår nå reiser ut som misjonærer til Japan, til
et land som i liten grad er nådd med evangeliet. Vi oppmuntrer misjonsfolket til å inkludere dem i sine bønner.
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REGIONKONFERANSEN 2018

MISJONÆRENE
VÅRE FORLENGER
PERIODEN
Misjonærperioden på to år er nå
blitt forlenget til åtte år for Kristian
Birkeland. Han blir i Sør-Amerika
fram til 2020. Flere andre misjonærer
forlenger også periodene sine.
TEKST ØYSTEIN HITLAND
Kristian Birkeland er her avbildet på gata i Cochabamba i Bolivia. Han flytter nå tilbake til Bolivia og blir misjonens
FOTO: PRIVAT
mellomleder.

Kristian Birkeland fra Lebesby i Finnmark reiste til Bolivia sommeren 2012, med tanke på å
arbeide på den norske skolen i to år. Etter fem
år, og mange ulike oppgaver i både Peru og Bolivia, forlenger han nå perioden for tredje gang
og blir i Sør-Amerika til sommeren 2020.

MENINGSFYLTE OPPGAVER. – Hvilke oppgaver har
du hatt i Peru?
– Jeg har jobbet i Peru siden mai i fjor. Min
primæroppgave har vært norskundervisning
av misjonærbarna som går på nasjonal skole.
I tillegg har jeg undervist på en bibelskole med
12 studenter fra Bolivia, Peru og Ecuador.
– Hvorfor forlenger du perioden din én gang til?
– Grunnen er meningsfylte oppgaver og
stor trivsel. Misjonsarbeidet i Bolivia startet for
snart 40 år siden. Kirken er nå selvstendig på
mange områder, men mangler fortsatt noe på
økonomi og selvutbredelse. Det er en spennende fase å få være med på, sier Kristian som nå
flytter tilbake til Bolivia.
MYE UGJORT. – Hvilket arbeid skal du inn i?

– Jeg skal være misjonens mellomleder. Da
har jeg blant annet ansvar for den regelmessige
kontakten med de nasjonale lederne, noe administrasjon med mer.
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– Har du noen bønneemner til misjonsfolket
i Norge?
– Dere må gjerne be for kirken i Bolivia.
Mange mennesker har møtt Jesus gjennom arbeidet, men fortsatt er det mye ugjort. Be om
at jeg må bli styrket i mitt trosliv, og for helse
og trivsel.

HOLTA OG BJØRSVIK FORLENGER OGSÅ. I tillegg til

Kristian, så forlenger både familien Holta og familien Bjørsvik sine misjonærperioder. Tore og
Ragnhild Bjørsvik reiste fra Leknes til Peru for
en seksårsperiode i 2012. Tore er NLMs stedlige leder i Sør-Amerika, Ragnhild har arbeid
med trosopplæring i kirken. Nå har de forlenget oppholdet ett år til, og reiser etter planen
hjem i 2019. Tore sier at de mest trolig bosetter
seg sørpå når de kommer tilbake til Norge.
Trine og Kåre Holta fra Kårvikhamn reiste i
2015 til Hawassa i Etiopia for å være lærere på
den norske skolen i to år. Så forlenget de perioden til 2018, men måtte avbryte før sommeren
i år på grunn av sykdom. Nå er imidlertid Trine
friskmeldt, og de reiste til Etiopia igjen i slutten
av oktober for å fortsette tjenesten.
Husk på alle utsendingene våre i bønn, og
be også Gud om å drive ut nye arbeidere, både
til misjonslandene og til tjeneste i Norge.

Regionkonferansen 2018 blir i
Bodø 18.–20. mai (pinsehelga).
Årsmøtet finner sted lørdag 19.
mai. Møtene blir på Betania,
Normisjonens forsamlingshus i
Kongensgate 12. Lokalene ligger sentralt til i Bodø sentrum, i
gangavstand til fly, båt, buss og
tog. Med som talere blir Kåre
Johan Lid, leder NLM Norge,
og Hans Kristian Skår, leder
NLM ung. Denne gangen må
deltakerne ordne med overnatting selv. Bodø byr på mange
muligheter: hotell, vandrerhjem
eller camping. Det kan være lurt
å bestille i god tid.

PÅSKE PÅ JAKOBSBAKKEN

Det er lenge til påske enda,
men vi kan allerede nå informere om at det blir påskeleir
på Jakobsbakken også kommende år. Arrangementet er for
alle, uansett alder eller familiesammensetning. Deltakerne
tidligere år har vært fra 0 år til
godt over 70. Talere på leiren
blir Kristian Johansen og Mikael
Kero, hovedleder Øivind Ruud
Kringstad.

BIBELKURS PÅ FJELLHEIM

I perioden 5. februar–2. mars
(uke 6–9), arrangerer Fjellheim
kurs- og misjonssenter kortkurs.
Det blir fire uker med ulike
temaer og forelesere. Informasjon: www.mellomvegen96.no/
kortkurs, tlf. Fjellheim 77 75 55
60, e-post: post@fjellheimbibelskole.no.

INTRO MED APOLOGETIKK

Den første INTRO-leiren i 2018,
9.–11. mars, får apologetikk, eller
trosforsvar, som overskrift. Leiren blir på Fjellheim bibelskole
og er et samarbeid mellom
INTRO, Laget (Norges Kristelige
Student- og Skoleungdomslag)
og Fjellheim. Her forenes gode
krefter til å utruste og hjelpe
ungdommer som Jesu disipler.
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FLERE VILLE FØLGE JESUS

FOTO: LIV JUVKVAM

Fra mitt perspektiv som hovedleder var ikke Ung-leiren på Jakobsbakken i høst den beste rent
arrangementsmessig. Jeg hadde
akkurat blitt far, flere av deltakerne meldte seg på dagen før leiren
startet, og vi kunne med fordel
vært flere ledere.
På tross av dette opplevde vi
en kjempeleir. Ti av de seksten
deltakerne hadde aldri vært på
leir før. Miljøet var inkluderende
og godt og åtte ungdommer rakk
opp hånda (i alle fall fem for første gang) da vi spurte om noen
ønsket å følge Jesus.
Jeg snakket nylig med en av
fedrene, som kunne fortelle at
sønnen hadde kommet hjem og
sagt han var blitt en troende. Dette mente gutten, og faren syntes
det var flott. Vi opplever at Gud
har høsttid i Salten og Bodø-området. Det er et privilegium å få
være med på.
VIDAR PETTERSEN

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET
I PORSANGER BLOMSTRER

Det skjer mye gledelig i barne- og ungdomsarbeidet i
Porsanger. På barneklubbene kommer det cirka 30 barn.
FOTO: ALICE SALTE
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I Porsanger har vi et spennende barne- og
ungdomsarbeid. Det er tre ukentlige barneklubber i regi av Evangelisk barnemisjon; i
Lakselv, Billefjord og Børselv. Ida Johnston
og Kirsti Veiby er hovedansvarlige, arbeidere
som for lengst kunne vært pensjonister. Undertegnede er med på barneklubben i Lakselv
hver uke og noen ganger i måneden på de to
andre stedene. Til sammen kommer rundt 30
barn på klubbene.
Fredagsåpent er en ukentlig ungdomsklubb i Lakselv, registrert hos NLM. Den er
ni år gammel. Her er Katrine hovedansvarlig,
men god hjelp fra både Ida, Kirsti ... og Frøydis.
Frøydis er ei flott kristen jente som jobber
som politi i Lakselv. Besøkstallene har variert,
men i den siste tiden har vi vært seks–sju jenter,

hvorav fire–fem kommer regelmessig. De er
positive og ivrige, både etter å høre Guds ord,
og til å være med på det som skjer. På høstens
barneleir på Karalaks ville alle være hjelpeledere. De er også interessert i misjon, så vi
prøver å finne et misjonsprosjekt som vi kan
samle inn penger til.
Det har vært mellom 30 og 40 på barneleirene på Karalaks i det siste, og som regel
mellom 10 og 20 på ungdomsleirene, så også
leirarbeidet er i fint driv.
Takk til deg som ber for barn og unge i
Porsanger. Be for både deltakere og ledere. Be
om at Gud kan drive ut flere arbeidere. Særlig
ønsker vi oss flere unge kristne ledere.
KATRINE GRAN ANDERSEN
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KJELL IVERSEN I REGION NORD

Kjell Iversen skal nå reise som forkynner i halv stilling i
region nord.
FOTO: ØYSTEIN HITLAND

NLM Norge har en tid arbeidet med organiseringen av NLMs landsarbeidere, og region
nord har fått tilbud om å disponere Kjell Iversen i halv stilling.
Vi er glade for at Kjell Iversen nå kan reise
som forkynner hos oss i halv stilling. Han har
vært mye her tidligere også, men blir her nå
enda mer. Kjell Iversen er født i Tromsø. Han
er utdannet allmennlærer, og har vært ansatt
i NLM siden 1979.
– Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt i misjonen, Kjell?
– Først var jeg fem år på Nordborg, deretter tre perioder som misjonær i Tanzania
sammen med Karin og barna. Siden 1997 har
jeg reist som forkynner for NLM Norge i full
stilling.
– Hva var oppgavene dine i Tanzania?
– Den første perioden var jeg kristen-

INSPIRASJONSHELG
2.–4. februar 2018 på Skoghus leirsted
Talere: forkynner Magne Birkedal og
regionleder Øystein Hitland
Tema «Nåde»

PROGRAM
FREDAG
Kl. 18.30–19.15
Kl. 19.30

Kveldsmat
Møte v/Magne Birkedal.
Tema: Den beste kledning

LØRDAG
Kl. 08.30–09.30 Frokost
Kl. 09.30
Morgenbønn
Kl. 10.00
Bibeltime v/Magne Birkedal.
Tema: Ring på hånden
Kl. 12.00
Bibeltime v/Øystein Hitland:
Ypperstepresten i 4 Mos 28.
Kl. 13.00
Lunsj
Kl. 15.15
Ettermiddagskaffe
Kl. 16.00
Seminar v/Øystein Hitland:
Nådetiden. Når kan man få nåde?
Kl. 17.30
Middag
Kl. 19.00
Misjonskveld v/Magne Birkedal:
Sko på føttene

SØNDAG
kl. 08.30–09.30 Frokost
Kl. 10.00
Morgenbønn
Kl. 11.00
Søndagsmøte m/søndagsskole
under talen. Tale v/Magne Birkedal
Kl. 13.00
Middag og avslutning

domslærer på en videregående skole i Dongobesh i Mbulu bispedømme, på gamlefeltet i
Tanzania. I andre periode var jeg først ett år
på Waama bibelskole og deretter to år i ei undervisningsavdeling i bispedømmet, mest i
ungdomsarbeidet, i menigheter og skolelag.
Tredje periode var vi på Waama.
– Bortsett fra ett år har du har vært ansatt
i NLM hele din yrkeskarriere. Hva har drivkraften vært?
– Jeg har arbeidet med forkynnelse, misjon og skole. Jeg er jo allmennlærer i bunnen,
ikke teolog. Men jeg opplever et ønske om å
formidle budskapet om Jesus, slik at mennesker blir kjent med ham. Det er bare Jesus som
kan frelse, da må de få møte ham.
Husk på Kjell og de andre forkynnerne
våre i forbønn.
ØYSTEIN HITLAND

ARRANGEMENTSKALENDER

PRIS HELE HELGEN:

FEBRUAR

Kost og losji voksen
kr 1 250
Kost og losji student/soldat kr 750
Kost og losji barn 4–16 år
kr 625
Barn 0–3 år
gratis
Makspris familie
kr 3 000
Vask av rom er inkludert i prisen.

02.–04.

09.–11.

INTRO
Fjellheim

ENKELTPRISER:

09.–11.

Apologetikkhelg
Fjellheim

16.–18.

Maksleir 2.–6. trinn
Fjellheim

16.–18.

Barneleir 3.–7. trinn
Jakobsbakken

16.–18.

Maksleir 1.–4. trinn
Skoghus

24.–27.

Ungdomsleir 8 trinn–VG3
Jakobsbakken

28.03.–02.04.

Påske på Jakobsbakken
Jakobsbakken

Frokost/kvelds
Lunsj
Middag lørdag
Middag søndag
Overnatting 1 natt
Kaffe lørdag kveld

kr 85
kr 100
kr 125
kr 150
kr 450
kr 50

Leie av sengetøy
Eneromstillegg
Deltakeravgift

kr 75
kr 200
kr 100

Deltakeravgift betales av voksne deltakere.
Denne dekker utgifter til taler, ledere og
andre felleskostnader i forbindelse med
arrangementet.
Påmelding: web: nlm.no/leirnord,
regionkontoret tlf. 77 85 29 10
(tirsdag–torsdag 9–15)

Inspirasjonshelg
Skoghus

MARS
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