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Adresse: Sjøgata 28,
9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 29 10
E-post: nord@nlm.no

1000 ELEVER

Det er tid for oppstart på skolene våre. På Fjellheim begynner
elev nummer 1000, og Nordborg starter med ny linje.

Gavekonto: 8220 02 90131
Ansvarlig redaktør:
Øystein Hitland
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INNSPILL

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Ungleder

Oppmuntringer fra
verdensmisjonen
Hvert tredje år arrangerer NLM
internasjonal konferanse i Oslo
med sentrale samarbeidskirker og
organisasjoner representert. Jeg
fikk være med på konferansen i
sommer. Vi kom fra 21 ulike nasjoner, og det var overveldende å se
disse konkrete resultatene av norsk
misjon og utviklingen i misjonsarbeidet som de representerte.

«Det var overveldende å se disse
konkrete resultatene av norsk misjon
og utviklingen i
misjonsarbeidet som
de representerte.»
Møtte etiopisk og mongolsk
leder. På grunn av forfølgelse
og utfordrende forhold kom det
ingen fra samarbeidskirker i Kina.
Men biskop Wakseyoum Idossa i
den etiopiske Mekane Yesus-kirken, som snart teller åtte millioner
medlemmer, var der. Etiopia var det
første afrikanske landet der NLM
begynte arbeid, i 1948.
I 1990 ble Mongolia åpnet for
kristent fagpersonell. Da visste man
om fem kristne i Mongolia. På konferansen traff jeg Pastor Puje som i
dag leder NLMs samarbeidskirke i
Mongolia. Kirken har nå 1000 medlemmer. Det antas at det i dag er så
mye som 100 000 kristne i landet.

Bibelløse språk redusert. På
nettstedet foross.no ligger det en
interessant artikkel som er skrevet
42
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av Sigmund Evensen, seniorrådgiver i Wycliffe. Wycliffe står for 78
prosent av verdens arbeid med
bibeloversettelse. Noen av disse
prosjektene er også NLM involvert i.
De siste 15 årene har antall
bibelløse språk blitt redusert fra
3000 til 1800. Disse 1800 språkene
snakkes i dag av cirka 180 millioner
mennesker. Wycliffe har som mål
å starte med bibeloversettelse på
alle disse språkene innen 2025. Det
ser ut til å gå. Min eldste sønn rekker kanskje ikke å bli konfirmant før
alle verdens mennesker har deler
av Bibelen på sitt eget språk. Man
kan få klump i halsen av mindre
(og det har ikke med min sønns
konfirmasjon å gjøre).

HVOR FINNES INFO OM
REGION NORD?
Å nå ut med informasjon er en utfordrende øvelse
i vår tid. Mye informasjon finnes i dag på internett
og sosiale medier, mens noen fortsatt foretrekker
papirvarianten.
Utsyn har fått ny drakt. Det blir nå fire blad i året
med regionsider. Samtidig blir det flere glimt fra
regionene i de «vanlige» numrene av Utsyn.
Vi ønsker fortsatt å gi misjonsvennene informasjon fra regionen vår gjennom Utsyn. I tillegg vil
typiske nyhetssaker komme på vår nettside, www.
nlm.no/nord
Vi har også opprettet en facebook-gruppe som
heter «NLM i Nord». Her kan alle som er tilknyttet
NLM i nord legge inn glimt fra arbeidet. Alle som vil
kan bli godkjent og få tilgang.
Gi oss gjerne tilbakemelding, ris eller ros, slik at
vi kan bli enda bedre på informasjonsformidling.
KBO

Deltaker frelst i Tromsø. Men
det skjer sannelig noe på våre
kanter også. Etter SommerINTRO
i Tromsø i år ble en av lederne i
barne- og ungdomsarbeidet kontaktet av en deltaker som gjerne

«Gud lar sine under skje, også midt
mellom oss, her som
vi bor.»
ville begynne å følge Jesus. Tema
for leiren var «Disippel». Og det ville
hun gjerne bli.
Guds rike, verdensmisjonen, går
frem. Og Gud lar sine under skje,
også midt mellom oss, her som vi
bor.
La oss derfor ikke bli trøtte eller
gi opp, men be og arbeide «mens
det ennå er dag».

HALVVEIS TIL MÅL
Med bakgrunn i regnskapstallene i juli ligger
vi godt an så langt i år. Vi har mottatt 1 745 000
kroner i gaver per juli måned. Det er cirka
400 000 mer enn på samme tid i fjor. Dette
har blant annet sammenheng med at et av
skoleprosjektene er innbetalt tidligere i år,
og utgjør vel 150 000. Vi er dermed halvveis
på årets gavebudsjett på 3,4 millioner. Det er
en god økning i fast givertjeneste, og det er
gledelig.
På kostnadssiden ligger vi litt under
budsjettet, både på lønn- og driftskostnader.
Lønn skyldes blant annet at vi har noen prosenter stående vakant. Driftsresultat, eller regionbidrag, er per juli 299 240 kroner, og det
er 225 000 høyere enn på samme tid i fjor.
Så blir det spennende å se hvordan
gavetilgangen blir i høst, om vi klarer å holde
driftsbudsjettet videre. Takk til alle som gir!

KBO
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ELEV NUMMER 1000
PÅ FJELLHEIM
16. august startet Fjellheim
Bibelskole opp sitt 37.
skoleår med historiens
største elevkull. Og blant de
57 elevene er Cecilie, elev
nummer 1000.
TEKST MARIA HELLESTØL REYES

– Jeg håper å bli bedre kjent i Bibelen og få en mer grunnfestet tro, sier elev nummer 1000 på Fjellheim i Tromsø,
Cecilie Holta.						
FOTO: MARIA HELLESTØL REYES.

Det er historisk når elev nummer 1000 starter på Fjellheim. Cecilie Holta kommer fra
Kårvikhamn utenfor Finnsnes. Hun kjente allerede godt til Fjellheim da hun flyttet inn på
internatet.
– Fjellheim er nesten som en barndomsheim, forklarer hun. – Jeg har vært innom på leir og i misjonsforsamlingen, og har
alltid gledet meg til å komme hit. Hun har
vært på både kortkurs og SommerINTRO,
kjenner lærerne og har egentlig alltid syntes
at Fjellheim virket som en god skole.
Begge foreldrene, ei storesøster og en svoger er blant de tidligere 999 unike personene
som har tilbragt minst et halvt år på verdens
nordligste bibelskole. Men Cecilie understreker imidlertid at det på ingen måte var noen
tvang at hun skulle ta turen til Fjellheim, selv
om familien selvfølgelig var glad for valget.
Året har så vidt kommet i gang, men Cecilie virker allerede fornøyd med valget.
– Det har vært kjeeeempebra så langt,
smiler hun. – Masse har skjedd, det er bra
klassemiljø og bra undervisning. Hun er også
optimistisk med tanke på resten av skoleåret og håper å bli bedre kjent i Bibelen og få
en mer grunnfestet tro. Og hun gleder seg til
praksis.
– Og hvordan er det så å være elev nummer
1000 i Fjellheims historie?
– Det er kult, slår hun smilende fast. – Kult
at det har vært 999 før meg.

NYTT NORD-NORGETEAM
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

De siste 23 årene har inntil fire
ungdommer trålet nordnorske
byer og bygder med sitt
vitnesbyrd om Jesus. Årets team
er som vanlig rekruttert fra
fjorårets Fjellheimkull.
TEKST ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Teamet består av fra venstre: Helene Kallevik
(20), Tysvær, Torstein Mangelrød (22), Larvik, Hanna Skjæveland (20), Klepp stasjon og
Simon Otterå (20), Bergen. Dette er en eksklusiv gjeng, for aldri før har det vært så mange søkere. Medlemmene har et særlig ønske
om at barn og unge skal bli kjent med Jesus,
og forventningene er store.
– Hva ser dere frem til?
– Det blir spennende å komme tett innpå
folk, sier Torstein. – Vi har hørt mye om hva
tidligere team har fått bety. Vi gleder oss til å
se hva Gud har tenkt dette året.
– Elever vi har gått sammen med på Fjellheim har fortalt om at de ble frelst gjennom
kontakt med teamet. Det er spennende å
høre, sier Simon.

Hanna gleder seg til å gi videre det hun
har lært på bibelskolen. – Og så blir det jo fint
å sove lenge, sier hun (latter fra de andre), –
det er også en fin ting med teamåret.
– Det blir fint å komme inn i hverdagen til
nye mennesker, mener Hanna. – Mange steder
vi skal besøke er det ikke mange kristne. Det
blir spennende å se hvordan vi kan være med
og bety en forskjell.
– Det blir mange mil i bil. Hva er planen?
– Lydbok!
Vi ønsker Nord-Norgeteamet god tur og
Guds velsignelse i tjenesten.
Har du lyst på besøk eller har du en tanke
om hvor teamet bør reise? Ta gjerne kontakt
med rutelegger Øivind Kringstad (996 46 803/
okringstad@nlm.no).
UTSYN 16 2016
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ST Y R E R O G R Å D
NYE I REGIONSTYRET:
Dordi Anna Apeland, Bodø
Kjell Iversen, Lenvik
Anne Christine Lund Dahlberg,
Bardu
1. vara: Ivar Tolo, Harstad
2. vara: Andrea Márkus Nilsen,
Tromsø
3. vara: Yngvar Smetana-Svensen,
Lenvik
Frå før sit:
Kjetil Rege, Lenvik
Edgar Gamst Kristoffersen,
Lenvik
Monja Helene Bråthen, Fauske
Åge Sele, Harstad.
Regionstyret har konstituert seg
med Kjetil Rege som leiar og
Åge Sele som nestleiar.

NYE I BARNE OG
UNGDOMSRÅDET:
Ane Marthe Mikalsen, Tromsø
Ole Bjarne Tråsdahl, Lenvik
1. vara: Martine Fauske, Lenvik
2. vara: Henriette Arndt Hoel,
Harstad
3. vara: Agnes Erika Berg Gundersen, Lenvik
Frå før sit:
Kjell-Ivar Kvalvik Johansen, Bodø
Bård Andreas Gulbrandsen,
Harstad
Katrine Gran Andersen, Lakselv

NYE I VALNEMNDA:
Sigrun Fremmegård, Tromsø
Gunnhild Kristoffersen, Lenvik
1. vara: Wilhelm Nessa, Tromsø
2. vara: Terje Østvik, Bardu
Frå før sit:
Evelyn Søreng, Lenvik
Kristian Johansen, Meløy

Høgdepunktet på regionkonferansen var bryggesongen laurdag kveld.		

FOTO: RAGNHILD KRÅVIK

REGIONKONFERANSEN PÅ GRYTØYA
Fellesskap, misjon, fantastisk landskap og familie er ord som
går igjen for å beskrive regionkonferansen på Grytøya utanfor
Harstad siste helga i mai.
TEKST RAGNHILD KRÅVIK

«Vi høyrer til ein
langstrakt region.
Nokre plassar er
vi mange om å dele
kallet, andre plassar er vi få.»

RAGNHILD KRÅVIK
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Regionkonferansen for NLM Region nord er
over, og vi ser tilbake på ei flott helg med godt
selskap, gode samtalar og åndeleg påfyll.
Vi høyrer til ein langstrakt region, der det
varierer frå små foreiningar til større forsamlingar. Nokre plassar er dei mange om å dele
kallet, utfordringane i trua og gleda i Kristus,
medan andre plassar er dei få. Dette gjer at ei
samling som regionkonferansen blir viktig for
trua og gir nytt mot for mange, mot til å reise
heim og vite at ein er saman i kallet, «Verda
for Kristus».
Hovudtema for helga var «Følge Jesus».

Det var Asbjørn Kvalbein som gjennom bibeltimar og møte tok oss med inn i temaet. Vi
vart minna om at vi er i ei livslang læretid som
disiplar, og at det viktigaste vi kan gjere er å
leve nær vår frelsar.
Vi fekk og historiske drypp i frå NLMs
125-årige historie under samlingane av
hovudstyreleiar Lars Gaute Jøssang.
Eit høgdepunkt i helga var bryggesongen
på Grøtavær Brygge laurdag kveld. Då kom
også mange frå lokalsamfunnet, mellom anna
deltok mannskoret Kaikameratene med flott
song.

REGION NORD

Barna og dei unge var delt i fire ulike grupper under regionkonferansen. Andrea
Marie Heiberg Norhøy er nummer tre fra venstre (i blå kjole med sommerfuglar).
FOTO: RAGNHILD KRÅVIK

KJEKT FOR BÅDE BARN OG FAMILIAR
Medan dei vaksne hadde forhandlingar på regionkonferansen på Grytøya,
hadde barna og dei unge eit eige opplegg med bibeltimar og aktivitetar.
TEKST RAGNHILD KRÅVIK

oss som familie, både med at alt er på same
plass, og med barne- og ungdomsopplegget,
svarar Katrine.
Irene og Live er også einige i at det har
vore ei bra helg, og begge er fornøgd med
opplegget dei fekk vere med på. Barne- og
ungdomskonferansen var delt inn i fire grupper: 0–3 år, 4–7 år, 8–12 år og 13+.

– Det har vore kjempe kult. Vi har ridd, padla
i kano, og gjort mykje spennande, seier Andrea Marie Heiberg Norhøy (10år) frå Kårvikhamn. Venene som sit rundt ho er like nøgde,
der dei et kake og snakkar om kva dei har
gjort på i helga.

TORDE Å HALDE I HØNA. – Kva tykkjer du var det
kjekkaste, Andrea Marie?
Andrea Marie tenkjer seg litt om før ho
svarer: – Det var når eg torde å halde i den
svarte høna på garden. (Det var visst ein hane
på garden som ikkje var like nøgd med dette!)
Barna hadde same tema på bibeltimane som
dei vaksne, «Følge Jesus». Der snakka dei om
Matteus som var tollar, og at Jesus valte Matteus til sin disippel.
– Kan du tenkje deg å vere med til neste år,
når regionkonferansen skal vere på Finnsnes?
Svaret kjem raskt: – Ja!
GODT TILRETTELAGT. Familien Vassbø frå Kval-

øya utenfor Tromsø var også på regionkonfe-

INNHALDSRIK HELG. – Kva har vore det beste

– Det har blitt veldig godt tilrettelagt for oss som familie,
seier Katrine Vassbø. Familien kjem frå Kvaløya utanfor
Tromsø.			
FOTO: PRIVAT

ransen. Tore og Katrine hadde med døtrene
Irene på 13 år og Live på 7 år.
– Det har blitt veldig godt tilrettelagt for

med helga?
Det er visst mange ting å trekke fram, som
bryggesang på laurdagskvelden og fellesskapet ved at alle bur på same stad. Live nemner
det å ri på ponni og kose med kaninane på
garden som noko av det kjekkaste.
– Å padle i kano ut til ei øy og treffe så
mange nye, har vore veldig bra, seier Irene.
– Viss de skal beskrive helga med eit ord,
kva vil det vere?
– Eit ord? Katrine tenkjer seg om. – Hm
… innhaldsrik. Ja, det har vore ei innhaldsrik
helg.
UTSYN 16 2016
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REISERUTER
ØYSTEIN HITLAND

21.–23.10 Maksleir Skoghus
29.10 Regionstyremøte Tromsø
12.11 Soltun
16.11 Nordvik og Sørvik Misjonsforening
25.–30.11 DB Alta med Fjellheim

VEGARD SVENSEN
14.–16.10 Skjervøy
4.–6.11 Fauske
9.11 Sørreisa

LISBETH FJELL LEITHE

90 mennesker kom til sommerstevnet på Givær. Det er 15 fastboende på stedet.

FOTO: TROND KRISTOFFERSEN

1.–2.10 Bo-hjemmeleir Vestvatn
12.10 Misvær Barnelag
22.10 Lørdagskafe Sandkollen
26.10 Misvær Barnelag
2.–3.11 Inndyr
5.11 Høstbasar Fauske
9.11 Misvær Barnelag
22.11 Fauske
23.11 Misvær Barnelag

FRITJOF HARALD STRØM

100 000 KRONER KOM INN PÅ
GIVÆRSTEVNET
Også i år er det stor takknemlighet som fyller oss som fikk være
med på Giværstevnet i juli. Denne tradisjonsrike sommerfesten
trekker folk langt ut over misjonens rekker.
TEKST TROND INGE KRISTOFFERSEN

Det var over 90 tilreisende på stevnet i år. Av
disse var det cirka 40 barn. Likevel kom det
inn nesten 100 000 kroner til misjonen. Folk
er rause og støtter opp om både auksjon og
utlodninger.

HJEMMELAGEDE FISKEKAKER. Det var også salg
av mat, og høydepunktet var de hjemmelagede fiskekakene med tilbehør. Maken til måltid
skal du lete lenge etter. Men også selvfisket,
blodfersk småsei og torsk, servert på brygga
lørdag kveld, var absolutt en miljøskaper av
de sjeldne.
Giværfolket tok imot oss med en utrolig
stor gjestfrihet. Vi som kom på besøk, ble fylt
av et ønske om å få gi noe vi også.
ALLE GENERASJONER. – Vi er så takknemlige,
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sier Elisabeth Sivertsen, eller Lisbeth, som
hun blir kalt. – Det er jo helt fantastisk at bedehuset ble for lite. Det kommer folk i alle generasjoner til Giværstevnet.
På møtene og gudstjenesten bidro tre
UTSYN 16 2016

forskjellige kor med musikere. Barnekor,
ungdomskor og de voksnes «Feriekoret». De
fleste deltakerne hadde lagt ferien til Givær
i anledning sommerfesten, og en del av oppholdet ble brukt til å øve inn klassiske, kristne
sanger.

OMSORG FOR MISJON FØRES VIDERE. Under stev-

net ble det også opplyst at Givær kvinneforening har 125-årsjubileum i år. Foreningen ble
startet i 1891, samme år som NLM. Foreningen arbeider for tre misjonsselskaper: NMS,
Normisjon og NLM.
– Til vinteren ser det ut til at vi blir fem
som møtes fast til foreningsmøter. Det er 15
fastboende her, av disse fire barn i skolealder,
forteller Lisbeth. – Det er et ønske at når jentene på øya fyller 12 år, blir de med i foreningen.
Foreningsmøtene går på omgang og har et
fast «program» med sang, lesning fra Bibelen,
andaktsbøker og misjonsblader. Det er kaffe
og mat, og avslutning med bønn.

22.10 Lørdagskafé Sandkollen

NORD-NORGETEAMET
7.–9.10 Barneleir Nord-Troms
11.–16.10 Harstad-området
18.–23.10 Nordborg

KJELL IVERSEN

1.–2.10 Bo-hjemmeleir Vestvatn
4.–9.10 Salten

MARIT THINGBØ

30.09–2.10 Kvinnehelg Skoghus
18.–20.11 Lakselv

DAGFINN BRANDSÆTER
11.–13.10 Lebesby
14.–16.10 Lakselv
15.–20.11 Ørnes

MALVIN OMMEDAL

11.–16.10 Harstad-området

JAKOB MIDDELTHON
18.–23.10 Steigen
25.10 Drag
26.–27.10 Rognan

ANNA SÆTHER OG BRAD YU
27.–28.10 Harstad-området
29.10 Soltun
30.10 Finnsnes Misjonsforsamling
30.10 Fjellheim Misjonsforsamling
31.10 Kvaløya misjonsforening
2.11 Tromsdalen misjonsforening

KJELL AARDAL
1.–5.11 Vadsø
7.–9.11 Lebesby
10.–12.11 Lakselv

GUDLEIK OG ELSA HIMLE

2.–6.11 Inndyr
8.–11.11 Misvær–Skjerstad–Kvikstad
12.11 Tverlandet
13.11 Bodø

WILHELM NESSA
4.–6.11 Skjervøy

REGION NORD

JULEMESSER

18.–19.11 Nordborg
19.11 Fjellheim

LØRDAGSKAFÉ PÅ SANDKOLLEN

Nordborg har startet et nytt skoleår, med 74 elever på ungdomsskolen og 156 elever på videregående.
FOTO: SOLVEIG TAYLOR

HØSTBASAR I FAUSKE

NY LINJE PÅ NORDBORG
Denne høsten startet Nordborg med ei helt ny linje på videregående: Studiespesialisering. De har fått full klasse med 25 elever.
TEKST ANETTE SØRENSEN REGE

Nordborg har startet et nytt skoleår, med 74
elever på Nordborg ungdomsskole og 156
elever på Nordborg videregående skole. Til
sammen er vi 55 ansatte.
Vi er svært glade og takknemlige for et
godt elevtall, og svært glade og takknemlige
for alle våre ansatte som gjør en stor innsats.

ØNSKER AT ALLE SKAL BLI SETT. Nordborg er preget av engasjement og glød for å drive skole,
og for å møte elevene våre på en god måte,
både faglig, sosialt og åndelig. Det er stadig
vekk nye gleder og utfordringer i løpet av skoleukene, men det er normalt i alt arbeid med
ungdommer.
Vårt mål er at alle skal bli sett, og alle skal
få lære og utvikle seg ut fra sine forutsetninger.

Den tradisjonelle lørdagskafeen
på Sandkollen samfunnshus på
Hoset, finner i år sted 22. oktober fra klokken 11. Det blir salg
av møsbrømlefse m.m. Andakt
og sang. Lisbeth Fjell Leithe og
Fritjof Harald Strøm deltar. Alle er
hjertelig velkommen.

TRENGER FLERE KLASSEROM. Denne høsten star-

tet vi opp med et nytt tilbud på videregående:
Studiespesialisering. Vi har fått full klasse det
første året med 25 elever. Det er veldig spennende å starte opp et nytt programtilbud. I
løpet av tre år vil vi ha et fullt utbygd tilbud.
Det andre store prosjektet dette året er
ønsket om å bygge ut undervisningslokalene.
Vi trenger flere klasserom og har planer om å
bygge ut administrasjonsbygget sørover. Dette vil være et stort løft for skolen og bety mye
for drifta videre.
Vi vil oppfordre alle våre venner av skolen
til å være med og be for arbeidet, be for elevene og de ansatte, og be om at byggeplanene
må kunne la seg realisere.

Årets høstbasar på Fauske menighetssenter blir lørdag 5. november fra klokken 11.00. Vegard
Svensen og Fjellheimelever har
møtehelg denne helgen, og de
vil også delta på høstbasaren.
Utlodning og matsalg.

INSPIRASJONSHELG

3.–5. februar 2017 blir det inspirasjonshelg på Skoghus leirsted.
Hovedtaler denne helgen blir
Odd Sverre Hove. Vi vil komme
tilbake til programmet, men vi vil
ta for oss de siste tider i lys av
Skriften. Det blir eget opplegg
for barna under samlingene
lørdag.

FOTO: MØYFRID NORDBØ

SOLTUNSTEVNE

L E I R E R H Ø ST E N 2016
BARN OG UNGE
7.–9. okt.
7.–9. okt.
21.–23. okt.
4.–6. nov.
4.–6. nov.
4.–6. nov.
11.–13. nov.
25.–27. nov.

Maksleir
Maksleir
Maksleir
UNGleir
UNGleir
Bo-hjemme-leir
Tweensleir
INTRO

2.–7. klasse
2.–6. klasse
2.–4. klasse
7.–10. klasse
7.–10. klasse
2.–7. klasse
5.–7. klasse
13+

Nord-Troms
Karalaks
Skoghus
Karalaks
Fjellheim
Drag
Skoghus
Soltun

FAMILIE
4.–6. nov.

Familiehelg		

Søndag 4. september var det
stevne og 45-årsjubileum på
Soltun Soldatheim på Setermoen. Det ble en flott feiring med
tale av Åge Sele, sang, loddtrekning, kake, mye kaffe og ellers
god prat. Vi fikk samlet inn en
god del penger, som blir brukt til
å gjøre soldatheimen bedre for
alle som kommer innom. Takk til
alle som kom på stevnedagen,
og takk til alle som støtter Soltun
både økonomisk og i bønn.

Skoghus
UTSYN 16 2016
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