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MØTER PÅ NYE 
STEDER
Det er fint å 
kunne melde 
om arbeid på nye 
steder. På Skjervøy 
har vi fått en misjons-
forening som tar imot forkynnere 
til både møtehelger og møteuker. 
I Saltstraumen har de startet opp 
med evangeliske møter i NLM-regi. 
Både på Inndyr og i Misvær-bygde-
ne har de satset på sammenhen-
gende møter og ikke bare enkelt-
møter. I dette nummeret av Utsyn 
kan du blant annet lese fra møtene 
på Inndyr.

Guds ord er levende og 
virkekraftig og skarpt, står det i 
Hebreerne 4,12. Ta gjerne kontakt 
med regionkontoret for å avtale 
forkynnerbesøk!

REGIONLEDER 
ØYSTEIN HITLAND

LEIRSESONG
I høst ble historiens første leir arrangert på Skjervøy. I Tromsø 
ønsker deltagerne på Ung-leiren at det skal være minst åtte leirer i 
halvåret. Guds ord blir sådd i unge hjerter!

L E S  M E R  O M  N O E N  A V  H Ø S T E N S  T R E T T E N  L E I R E R  P Å  S I D E  2 9 – 3 0 .

FOTO: HELENE KALLEVIK
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For en tid siden møtte jeg som 
prosessfullmektig i en sak der ett 
av poengene var at den ene av 
foreldrene var religiøs og sterkt 
troende. Denne troen smittet over 
på barnet som dermed tilegnet seg 
et sett med leveregler.

Slipp ikke Gud for nær!? Jeg 
kunne merke uroen og bekymrin-
gen fra omgivelsene. Det virket som 
om alle var enige om at tradisjons-
bundet, kulturell kristendom var ok, 
men når det kom til en personlig 
overbevisning, så oppsto motfore-
stillingene.

Det er greit å ha et forhold til 
en Gud på litt avstand, men slipp 
han ikke for nær! Det er greit å 
formidle tro i generelle vendinger 
så lenge det balanseres med andre 
trosretninger.

For meg er dette fremmed tan-
kegods. For meg er det en selvsagt 
ting at jeg skal få formidle min 
kristentro til mine barn. Det er vel 
også min plikt.

Målet er å vinne andre. Det er 
viktig at vi tar Bibelen på alvor. Det 
er derfor det satses på forsam-
lingsbygging. Det er derfor det 
satses på skole, barnehage og leir-
arbeid osv. Arbeidet drives ikke for 
å opprettholde det kulturelt kristne 

Norge. Nei, målet er å vinne andre 
for Kristus.

Da er vi avhengige av ansatte 
og frivillige som har en personlig 

tro med et innhold. En tro som gir 
seg synlig uttrykk overfor omgivel-
sene. At Bibelen blir rettesnor for liv 
og lære. Men først og fremst at vi 
opprettholder og formidler budska-
pet om nåden i Kristus Jesus.

Dyktige og profesjonelle. Jeg 
har nå vært leder i regionstyret en 
stund. I den tiden har jeg fått se 
hvor dyktige medarbeiderne som 
sitter på regionkontoret er. Det er 
betryggende å se at de er i forkant 
med arbeidsoppgavene. Og jeg 
har fått se hvor profesjonelle de på 
hovedkontoret er.

Men ikke minst har jeg fått se litt 
av gløden og viljen blant frivillige 
som legger ned en formidabel 
innsats for misjonen. Vi har mye å 
være takknemlige for.

Vær med og be for alle som har 
en oppgave i regionen. Det kan til 
tider være krevende, og det er lov 
å bli sliten. La oss derfor huske på 
at vi tilhører et fellesskap der vi må 
oppmuntre og se hverandre. Men 
først og fremst, våg å ta Bibelen på 
alvor!

Tar vi Bibelen på 
alvor?

KJETIL REGE
Regionstyreleder

INNSPILL

«For meg er det en 
selvsagt ting at jeg 
skal få formidle min 
kristentro til mine 
barn.»

«Arbeidet drives 
ikke for å opprett-
holde det kulturelt 
kristne Norge. Nei, 
målet er å vinne an-
dre for Kristus.»

ØKONOMISTATUS
Per 1. november er det registrert 2,5 millioner i gaver 
i NLM Region nord. Da mangler vi 900 000 for å nå 
årets gavebudsjett på 3,4 millioner. Har vi sjansen til 
å klare det mon tro? Det hadde vært kjekt om alle 
pessimistiske tanker ble gjort til skamme. Novem-
ber og desember er ofte gode gavemåneder, og vi 
håper dette slår til i år også.

Drift- og lønnsutgifter ligger godt under budsjet-
tet, så vi ligger an til å levere et større regionbidrag 
enn vi har budsjettert med. En stor takk rettes til 
alle våre medspillere.

Vi har nettopp levert neste års budsjett. Hva kan 
vi regne med i 2017? Hva kan vi regne med til neste 
år av gaver, deltakelse på leir, driftskostnader og 
lønn – og til hvor mange ansatte? Vi ser blant annet 
at vi går i underskudd på flere av våre arrangement. 
Hvilke priser skal arrangementene ha for at de ikke 
skal gå med underskudd? Hvor mye må dekkes inn 
av kollekten? Hva er folk villig til å betale for å delta?

I høst fikk vi egen Vipps-kode. Last ned Vipps- 
appen på din smarttelefon. Og vips, så kan du også 
teste hvordan den fungerer med å sende noen 
kroner til NLM Region nord. Tallet er 51318. På denne 
måten kan du gi en ekstragave, på slutten av året.

KBO

Ragnhild Aarbø (tidligere Kråvik) har sagt opp sin 
stilling som barne- og ungdomsarbeider i regionen. 
Hun har spesielt vært med og bidratt i de yngste 
aldersgruppene. På en meget god og positiv måte 
har hun deltatt i arbeidet. Vi vil takke henne for inn-
satsen og ønske henne lykke til videre som student 
i Tromsø.

Ole Christian Vedvik har søkt om, og fått, permi-
sjon fra sin stilling som barne- og ungdomsarbeider 
i vårsemesteret 2017. Han vil i løpet av våren avslutte 
sin masteroppgave.

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

TAKK TIL 
RAGNHILD

ILLUSTRASJONSFOTO: NLM
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Vi var med på seminarer, kveldsmøter og kon-
sert med lovsangeren David André Østby. Vi 
hørte utrolig spennende historier fra men-
nesker som har vært misjonærer, deltok på 
gateevangelisering, spiste god mat og møtte 
fantastiske mennesker som gjorde helga utro-
lig bra. Ikke minst fikk vi et møte med Jesus i 
et stort og flott fellesskap.

FÅR MYE UT AV FÅ RESSURSER
Lederen i NLM ung, Hans Kristian Skaar, holdt 
foredraget «Ut i Norge», et veldig interessant 
seminar om det arbeidet som drives i Norge 
nå, og ikke minst hva som kan gjøres frem-
over. Mange var med, og det var inspirerende. 
Vi var så heldige å få stille ham et par spørs-
mål.

– Er du fornøyd med arbeidet som NLM dri-
ver i Nord-Norge?

– Jeg er veldig imponert over hva man får 
ut av arbeidet i Nord-Norge med tanke på de 
ressursene som fins. Nord-Norge er der NLM 

har minst arbeid, og størst behov. Drømmen 
er å ha mye mer arbeid i Nord-Norge, så vi 
jobber med å sende flere ressurser oppover. 
Mye bra skjer i nord og jeg synes det peker 
oppover.

BEHOV FOR NYTT ARBEID
– Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for mi-
sjonen?

– Det er mange som er engasjert i lagar-
beid med å bygge relasjoner til barn og unge, 
for å nå dem med evangeliet. For de ungdom-
mene som flytter fra Nord-Norge for å gå på 
skole og studere andre steder i landet, er det 
viktig at de har et sted å gå slik at de kan opp-
leve et kristent felleskap. Da trenger vi noen 
som jobber lokalt og bruker tid med ungdom-
mene.

– Har dere i NLM ung planer i Nord-Norge?
– Vi jobber med å engasjere ungdom til 

å starte arbeid der det er lite eller ikke noe 
arbeid fra før. Det er fortsatt mange steder i 

Nord-Norge hvor det er behov for nytt arbeid. 
Det er også mange kristne der som kan utfor-
dres til å tenke gjennom hvor de bor.

FRIMODIGE TIL Å SNAKKE OM TRO
– Hva kan man som kristen i Nord-Norge gjøre  
for misjonen i hverdagen?

– Det er ikke noen fasit på det, men jeg har 
jo selv ett års erfaring i Nord-Norge. Da opp-
levde jeg folk har stor frimodighet til å snakke 
om religion og tro. Så det er mye man kan gjø-
re i hverdagen.

– Hvordan støtter NLM de som vil starte 
kristent arbeid der de bor eller ønsker å starte 
et annet sted?

– Vi har ansatt en person som bidrar til å 
gjøre hverdagen enklere for dem. Det gjelder 
både økonomisk og at de kan delta på kurs og 
arrangement og lignende. Vi ønsker å gi til-
bud om sjelesorg, og ikke minst at de kan få 
en telefonsamtale i ny og ne.

ET ÅNDELIG PÅFYLL UTEN LIKE

Vi har vært på misjonskonferansen Frontline i Oslo. Den var på Fjellhaug fra 28.–29. 
oktober. Opplevelsen av helga var fantastisk bra – et åndelig påfyll uten like!

TEKST  MARTINE FAUSKE OG JANNE IRINA BERNTSEN

Simen, Åsmund, Martine og Janne Irina på 
gateevangelisering i Oslo da de deltok på 
misjonskonferansen Frontline i oktober.
SELFIE: MARTINE FAUSKE
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BRENNER FOR 
VEKKELSE I 
SALTEN

– Da Annbjørg Boge skulle slutte, tenkte jeg: nei, dette går ikke! Vi har jo virkelig 
behov for arbeidere i Salten, sier Lisbeth Fjell Leithe. Dermed søkte hun på 

stillingen selv. Nå har Lisbeth jobbet som områdearbeider i Salten siden april.
TEKST  KAROLINE FONN

Lisbeth Fjell Leithe er født og oppvokst i Nam-
sos, men etter å ha bodd 32 år i Nordland er 
hun godt kjent i området. Hun er heller ingen 
fersking når det kommer til misjonsarbeid, 
for hun har vært med på å drive barne- og 
ungdomsarbeid siden hun var 16 år.

NOEN STÅR PÅ EGNE BEN – Jeg reiste sammen 
med Annbjørg fra januar til april. Da fikk jeg 
være med henne rundt og se på arbeidet hun 
har gjort, og hvilken betydning det har hatt, 
sier Lisbeth. – Det er godt å fortsatt kunne 
snakke med Annbjørg på telefon og spille på 
lag med henne.

Mens Anbjørg Boge hadde full stilling i re-
gionen var cirka 60 prosent av disse i Salten. 
Lisbeths stilling er på 30 prosent. Dette gjør 
at hun ikke rekker over like mye som hennes 
forgjenger. Lisbeth sier at noen steder er det 
naturlig å fortsette arbeidet, mens andre er 
klare for å stå på egne ben og greier seg selv.

VIL STARTE PÅ NYE STEDER – Jeg har måttet velge 
bort noen plasser, og noen plasser får sjeldne-

re besøk enn før, forteller hun. Hun ser på det 
som en viktig del av jobben å skaffe seg nye 
bekjentskaper, og dermed også mulighet for 
å starte opp arbeid på nye plasser. Noe av det 
nye arbeidet er å få i gang møtevirksomhet i 
Saltstraumen, og at det skal arrangeres møte-
uke på Inndyr i november.

– Det som ligger meg på hjertet, er at 
kristne skal få brukt sine gaver. Derfor er jeg 
stadig på utkikk etter personer som kan bi-
dra, personer som er villige til å la seg bruke 
av Gud, sier Lisbeth.

BRENNER FOR EVANGELISERING Lisbeth er også 
brennende opptatt av evangelisering, som 
hun mener burde være en del av enhver for-
samlings arbeid. – Man må være opptatt av å 
nå ut til nye og ha en forventning om at det 
kommer ikke-kristne på møtene, sier hun. – 
Når jeg reiser rundt, spør jeg hvordan de leg-
ger til rette for at nye skal komme på møtene. 
Mange blir overasket over et slikt spørsmål.

Men nettopp fordi mange ikke finner vei-
en inn på bedehuset av seg selv, er det viktig 

å drive utadrettet arbeid. Og et initiativ til å 
drive denne typen arbeid har kommet fra 
Fritjof Harald Strøm, som er frivillig arbeider 
i området.

ET MÅLTID OG EN PRAT Lisbeth og Fritjof har 
prøvd å invitere ulike mennesker til et godt 
måltid og prat om Gud. Lisbeth forteller at 
dette var en flott opplevelse, og at de har pla-
ner om å fortsette med dette og andre tiltak 
for å nå ufrelste mennesker. For hennes visjon 
er at det skal bli vekkelse i Salten.

– Det er en høst som skal høstes inn. Gud 
ser hvor høsten er moden og klar til å høstes, 
og dit må vi komme oss, sier hun.

– Hva betyr Jesus for deg?
– Jesus betyr alt for meg, men likevel for 

lite. Jeg vil si at meningen med livet er min 
kontakt med Jesus og at andre skal få kontakt 
med ham. Dette har vært hovedsaken i livet 
for meg, helt siden jeg som sjuåring fikk se at 
det var for meg Jesus kom til jorden. Og jeg 
blir fortsatt bare mer og mer glad i Jesus.

B Ø N N E E M N E R 
F O R  S A LT E N
– At forkynnerne 
som skal reise i om-
rådet blir ledet av 
Den hellige ånd, og 
at de selv får leve i 
Ordet.

– At evangelise-
ringsarbeid må 
være gjennom-
gripende i alle 
forsamlinger, at alle 
kristne må se disse 
mulighetene.

Lisbeth Fjell Leithe har 
jobbet som områdearbei-
der i Salten siden april. 
– Man må være opptatt 
av å nå ut til nye og ha 
en forventning om at det 
kommer ikke-kristne på 
møtene, sier hun.  
FOTO: KAROLINE FONN
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Den første helga i november var Fjellheim på utreisehelg. Hele 
ti grupper med til sammen nesten 60 elever, reiste til små og 
store steder over hele Nord-Norge. I tillegg var 15 elever med 
på Ungdom i Oppdrags utdeling av bibler i Nord-Troms. Med 
så mange grupper får man også mulighet til å reise til steder 
som ellers ikke får så mye besøk. Under finner du to glimt: fra 
møtehelg med basar i menighetssenteret på Fauske og møteserie 
i kirkestua på Inndyr.

NESTEN 60 ELEVER PÅ 
UTREISEHELG

BIBELHELG OG BASAR PÅ FAUSKE
Etter en lang kjøretur ankommer vi Faus-
ke. Her får vi litt mat, før det bærer av gårde 
til møte. Denne helga er det møtehelg på 
Fauske menighetssenter. Det er kveldsmø-
te på fredagen og lørdagen, og formiddags-
møte på søndagen.

Lørdag formiddag er det også basar 
med salg av bakverk, saft, syltetøy og an-
dre gjenstander. Det kom mange innom i 
løpet av dagen og salget var veldig bra. Det 
var også åretrekning og loddtrekning. Til-
sammen kom det inn cirka 43 500 kroner.

Vegard Svensen var med som taler hele 
helga, og tema for møtene var Jesus som 
hyrde. Det møtte opp fra åtte til tjue perso-
ner på møtene.

BIRGIT GILJE

Gjengen som hadde virksomheten på Inndyr var: Bak 
fra venstre: Mathis, Gudleik, Maj-Turi, David og Åse. 
Foran: Eirin, Elsa og Torbjørn.           FOTO: DAVID HOVDA

MØTESERIE PÅ INNDYR
David Hovda var sammen med tre andre 
elever på Inndyr i Nordland hvor det for-
søkes med økt møtevirksomhet. Fjellheim-
elevene var med i helga. Elsa og Gudleik 
Himle var talere denne uka. Møtene var i 
kirkestua, men de besøkte også eldresen-
teret.

– På møtene har det vært åpent, svært 
åpent og godt, og bra med folk, forteller 
Gudleik Himle.

Det kom inn 43 500 kroner på lørdagens basar. Det var 
blant annet salg av bakverk, saft og syltetøy.

FOTO: OLA EGELAND

SOLTUNVETERANENE
I høst ble det startet en støtte-
forening kalt «Soltunveteranene» 
som har til formål å støtte Soltun 
Soldatheim økonomisk. Det er 
Hans Tore Leithe som står bak 
initiativet. Han var også leder i 
innsamlingskomiteen den gan-
gen Soltun ble bygd i 1971.

Givertjenesten er kalt «To 
kopper kaffe til Soltun», og du 
forplikter deg på å gi minimum 
70 kroner i måneden gjennom 
trekk i egen nettbank. Konto-
nummeret er 2801 45 23504.

Soltun står overfor betydelige 
økonomiske utfordringer, og vi er 
takknemlige for dette hånd-
slaget. Det er styret for Soltun 
som disponerer de innsamlede 
midlene. Foreningen er registrert 
i Brønnøysundregisteret.

Alle som vil kan bli Soltun-
veteraner. Du trenger ikke å ha 
vært i forsvarets tjeneste, eller 
på en eller annen måte ha et 
forhold til Soltun fra tidligere. 
Ønskes mer informasjon, går det 
an å sende e-post til soltunvete-
ranene@gmail.com.

KBO

KAN VI IKKE HA ÅTTE LEI-
RER I HALVÅRET? 
Helga 4.–6. november var det 
leir for 7.–10. klassinger på Fjell-
heim bibelskole. Temaet var «Å 
ta imot Jesus», og 17 deltakere 
fikk høre mye om dette. Anna 
Linnea og Ulrikke synes egentlig 
det kunne vært for eksempel 
åtte leirer i halvåret og at det 
føles veldig lenge til neste leir, 
som ikke er før i april.

– Hva har vært bra på leir?
– Tematime, hvor vi kunne 

spørre om det vi ville, møtene og 
selvfølgelig de gøye aktivitetene.

På leiren kom det også for-
slag om å ha leir midt i uka og få 
gyldig fravær fra skolen. Vi som 
var ledere tolker dette som et 
svar på at helga var vellykket!

TEKST OG FOTO: 
OLE CHRISTIAN VEDVIK

Anna Linnea og Ulrikke trivdes vel-
dig godt på leir på Fjellheim.
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Det var den tradisjonsrike leiren i Trollvik, 
Kåfjord, som ble flyttet til Skjervøy denne 
høsten. I fortsettelsen er det snakk om å ar-
rangere leiren på Storslett og Skjervøy an-
nenhver gang. Med tiden vil det kanskje være 
aktuelt å ha leir i Trollvik igjen?

POSITIVE FORELDRE Ungleder Øivind Ruud 
Kringstad var i Nord-Troms i september 
sammen med Nord-Norgeteamet for å snakke 
med dem som er engasjert lokalt om flyttin-
gen av leiren.

At vi har engasjerte ledere rundt leirene 
våre, er avgjørende for å få det til. Foreldrene 
i områdene er veldig positive til å arrangere 
leir, men kjente på at det er mye å ha hele an-
svaret. At de derfor ordnet med maten og an-
dre praktiske ting var veldig bra.

UNGE LEDERE Lederne på leiren var fra Lyngen, 
sammen med ungdommene i Nord-Norge-
teamet. Ane Marte Mikalsen var leirsjef.

– Det er skikkelig bra å være med på et 
slikt arbeid, sier Ane Marte. – Selv om det er 

slitsomt, er det stort å kunne gi barna et møte 
med Guds ord, og at de ser oss ledere som er 
kristne, og at vi er frimodige på det vi tror på.

FAMILIEGUDSTJENESTE I SKJERVØY KIRKE Leiren 
ble avsluttet med deltakelse i familieguds-
tjeneste i Skjervøy kirke, der deltakerne på lei-
ren sang «Boken om Jesus» for en fullsatt kirke.

Tre barn ble døpt på gudstjenesten, det var 
utdeling av 4-årsbøker, 6-årsbøker og presenta-
sjon av konfirmantene. Så nå vet «alle» på Skjer-
vøy at de er velkommen på leir neste gang!

FØRSTE LEIR PÅ SKJERVØY
I begynnelsen av oktober hadde 22 deltakere gleden av å være med 

på historiens første leir på Skjervøy.
TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

De fire jentene Helena, 
Ingrid, Hedda og Selma 
koste seg på leir på 
Skjervøy.    
FOTO: HELENE KALLEVIK

FEBRUAR
03.–05. Inspirasjonshelg Skoghus
10.–12. KONFsamling/Led i Nord Fjellheim
17.–19. Maksleir 1.–4. trinn Skoghus
24.–26. INTRO 13+ Harstad
MARS
17.–19. Maksleir 2.–6. trinn Karalaks
24.–26.  Maksleir 2.–6. trinn Fjellheim
APRIL
31.3.–02.04. Maksleir 2.–7. trinn Nord–Troms

L E I R K A L E N D E R  V Å R E N  2 0 1 7
31.3.–02.04 Barneleir 3.–7. trinn Jakobsbakken
07.–11. Ungdomsleir 8. trinn–3. vgs Jakobsbakken
12.–17. Påske på Jakobsbakken – alle aldre!
21.–23. Ungleir 6.–10. trinn Karalaks
21.–23. Bo-hjemme-leir 1.–7. trinn Drag
28.–30. Ungleir 6.–10. trinn Fjellheim
JUNI
02.–04. Regionkonferanse (årsmøte) Finnsnes
09.–11. Polarbadleir 3.–7. trinn Skoghus
24.–28. SommerINTRO 13+ Fjellheim
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VISION NORDBORG
Ungdom i alle aldre er velkom-
men til VISION på Nordborg 
12.–15. januar 2017. Tema blir 
«Jesus er…». Det blir latterlig 
kule aktiviteter, helsprø under-
holdning og solid forkynnelse 
og undervisning. Maria Celine 
Lundeby blir blant annet med 
som taler, og VISION-teamet 
svikter ikke!

PÅSKE PÅ JAKOBAKKEN
Velkommen til strålende påske-
feiring i høyfjellet. Også kom-
mende påske blir det Påske på 
Jakobsbakken, et arrangement 
som er åpent for alle og med 
tilbud for alle aldersgrupper. Mer 
om programmet kommer senere, 
men sett av datoene 12.–17. april.

KORTKURS
Kommende år inviteres du til 
kortkurs på Fjellheim i Tromsø. 
Dette er ukelange bibelkurs med 
rimelige priser der alle som har 
mulighet kan være med. Kortkur-
sene er i ukene 8, 9, 10 og 11.

Uke 8: 
Apologetikk og trosforsvar. Es-
pen Ottosen og Stefan Gustavs-
son.

Uke 9: 
Bibelundervisning, gudsbilde, 
luthersk eller romersk-katolsk tro 
m.m. Johannes Kleppa, Bengt 
Birgerson og Ingvald André 
Kårbø.

Uke 10: 
Bibelundervisning, troslære, Jesu 
død og oppstandelse, vårt for-
hold til Bibelen og reformasjons-
jubileet. Asbjørn Nordgård, Peter 
Olsen og Thor Fremmegård.

Uke 11: 
Misjon og den kristne familien. 
Ola Tulluan, Josef Birgerson, 
Hanna Nilsen og Jørgen Storvoll.

Det er enda lenge til våren, men allerede nå 
kan du sette av helga 2.–4. juni 2017 (pinse-
helga). Da er det regionkonferanse på Nord-
borg Skoler på Finnsnes. Vi håper mange har 
mulighet til å samles denne helga.

Taler på konferansen blir Leif Nummela. 
Han har besøkt regionen tidligere, og vi er 
glad for at han hadde mulighet til å komme 

ennå en gang.
Barna og de unges regionkonferanse vil 

ha egne samlinger for ulike aldersgrupper i 
løpet av helga.

Overnatting vil finne sted blant annet på 
Skoghus leirsted. Program og mere informa-
sjon vil komme i senere nummer av Utsyn, og 
på nettsida vår; nlm.no/nord.

REGIONKONFERANSEN 2017

I N S P I R A S J O N S H E L G  P Å  S K O G H U S  3 .– 5 .  F E B R U A R
Tema: «Endetiden i lys av Ordet»
Taler: Odd Sverre Hove

FREDAG
19.00–19.45  Kveldsmat
20.00  Møte v/Hove
20.00  UNGforum i Villmarkstua
Enkel kveldskaffe

LØRDAG
08.00–09.00  Frokost
09.15  Morgenbønn
10.00  Bibeltime «Gud i endetid i lys av  
  Åpenbaringsboken»
Kaffe etter bibeltimen
12.00–13.00  Bibeltime «Vår samtid i lys av  
  Joh 10»
13.00  Grøt
15.15  Ettermiddagskaffe
16.00–17.00  Israelseminar: Dagsaktuelle nyheter  
  + Israel som misjonsland i Jes 54
17.30  Middag
19.00  Misjonskveld
Andakt v/Trond I. Kristoffersen
Misjonsglimt fra Vest-Afrika v/ Ellen-Irene og 
Odd Inge Heng
Sang av Tråsdahls
Kveldskaffe (m/enkel brødmat for de som bor 
på Skoghus)

SØNDAG
08.30–09.30  Frokost
09.30  Morgenbønn
11.00  Storfamiliesamling m/søndags- 
  skole for barna under talen
13.00  Middag og avslutning

BU-OPPLEGG
LØRDAG
10.00–13.00  Bibelsamling og aktiviteter
16.00–17.00  Aktivitet
SØNDAG
11.15  Søndagsskole
Barn som skal delta må være påmeldt!

PRISER HELE HELGA
Kost og losji voksen kr 1 000
Kost og losji student/soldat kr 650
Kost og losji barn 4–16 år kr 500
Barn 0–3 år    gratis
Makspris familie  kr 3 000
Leie av sengetøy  kr 75
Tillegg for vask av rom kr 150

ENKELTPRISER
Frokost/kvelds  kr 75
Grøt   kr 75
Middag lørdag   kr 125
Middag søndag  kr 150
Overnatting 1 natt   kr 300
Deltakeravgift   kr 100
Deltakeravgift betales av voksne deltakere. 
Denne er med på å dekke utgifter til bl.a. taler 
og ledere, og andre felleskostnader i forbin-
delse med arrangementet.
Vi oppfordrer alle som deltar på helga, men 
som ikke bor og spiser på Skoghus, til å betale 
deltakerprisen. Jo flere som er med i «spleise-
laget», desto mindre av kollektene som samles 
inn, vil gå til å dekke kostnader med helga.

Påmelding på web: nlm.no/leirnord
Til regionkontoret tlf. 77 85 29 10 (tirsdag–torsdag 9–15)
Påmeldingsfrist: 25. januar 2017


