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Region nord
INN!

Vi går nå inn i
påskehøytiden.
Da skal vi igjen
få høre verdens
viktigste budskap,
budskapet om hva
det kostet Jesus å frelse
deg og meg, prisen han måtte betale
for å kunne slette ut dine synder.
Det kostet Jesus livet. Han ble pint
av sine motstandere, sviktet av sine
nærmeste og forlatt av Gud. Han
døde på et kors og ble lagt i en grav.
Men, som vi synger i barnesangen: «Korset er tomt, graven er tom,
Jesus stod opp og han lever!» Derfor skal vi også i påsken få se inn
i evangeliet om ham som beseiret
døden. Vi skal få feire at vi har en
levende frelser!
La påsken være en høytid der vi
søker inn til Jesus, gjennom Bibelen
og bønnen!
ØYSTEIN HITLAND

Adresse:
Sjøgata 28, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 29 10

UT!

Åpningstid:
Tirsd., onsd., torsd. 9.00–15.00

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

Jesus kalte sine disipler til å gå ut med evangeliet. På de neste sidene
får vi blant annet møte et ektepar som reiser over 200 mil hver vei i bobil
for å ha møter i Nord-Norge. Vi får også møte en frimodig rogalending
som har bodd 44 år i Troms, og noen ungdommer på Finnsnes som har
startet ungdomsmøter for å dele troen med sine venner.

Regionleder og ansvarlig
redaktør: Øystein Hitland
Styreleder: Kjetil Rege
Ungleder:
FOTO: BÅRD BØE

Øivind Ruud Kringstad

Administrasjonsleder:
Kristin Bakeng Olufsen
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INNSPILL

INGVALD ANDRÉ KÅRBØ

Lærar på Fjellheim

Mørke og lys
Me er no godt i gang med år
2017. Dette året kjem til å stå igjen
i historiebøkene som året då
Den Norske Kyrkja vedtok ein ny
ekteskapsliturgi. Denne liturgien
fører med seg ei ny forståing av
ekteskapet som er i strid med den
tradisjonelle, bibelske forståinga av
ekteskapet, ei forståing som den
verdsvide kyrkja har hevda i 2000
år. For mange av oss gav dette
ein mørk start på året. Kyrkja me
har vorte døypt i og som har vore
vår åndelege heim, har no fått eit

«Kyrkja me har vorte
døypt i og som har
vore vår åndelege
heim, har no fått eit
læregrunnlag som er i
strid med Guds ord.»
læregrunnlag som er i strid med
Guds ord. 2017 har difor vore eit år
der mørke skuggar har kasta seg
inn over kyrkjelandskapet.

Jubileum. Samstundes er dette
året der me feirar at det er 500 år
sidan startskotet på den lutherske
reformasjonen. Martin Luther atteroppdaga Skrifta sine sanningar
om rettferdiggjering ved tru aleine.
Det var åndeleg sett svarte skyer
som hang over Europa også på
1500-talet, men Guds ord kom inn
med lys i denne tida. Ut av mørket
vaks det fram ei fornya tillit til Guds
ord som førte til ein klargjering av
Bibelens kjernesanningar. Alt håp
var ikkje ute.
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Alt håp var ikkje ute. Dei siste
vekene har eg for min eigen del
arbeida mykje med profeten
Samuel i Det gamle testamente.
Samuel levde i ei tid med mørke.
Fyrste Samuelsbok 2 fortel oss at
det åndelege fråfallet i tida framfor
alt handla om eit presteskap som
hadde vendt Gud ryggen. Difor vert
det sagt at Samuel vaks opp i ei tid
der det sjeldan kom ord frå Herren
(1 Sam 3,1). Men inn i denne tida
vekte Gud opp Samuel som fekk
vera eit vitne til Israelsfolket om
Herren som folket hadde gløymd.
Alt håp var ikkje ute.

Guds ord er det same. Det kan
vera mange likskapstrekk mellom
vår tid og den tida som Luther
levde i, og som Samuel vaks opp i.
Samtida kan gjeva grunn til mismot.
Kyrkjesituasjonen kan leia oss til
fortviling. Men Guds ord er framleis
det same. I denne samanhengen
vert mi eiga teneste på Fjellheim
sett inn i ein større samanheng.
Gud har gong etter gong gjennom
historia handla gjennom sitt ord, til
å kalla, vekka og fornya menneske

«Det var åndeleg sett
svarte skyer som hang
over Europa også på
1500-talet, men Guds
ord kom inn med lys.»
i trua på Jesus Kristus. Måtte Fjellheim Bibelskule få vera ein reiskap
som Herren kan bruka inn i vår tid i
dag! Alt håp er ikkje ute.

Johannes Sæleset

Maria Hellestøl Reyes

FOTO: ØIVIND RUUD
KRINGSTAD

FOTO: FJELLHEIM

NY FORSAMLINGSARBEIDER I TROMSØ
Johannes Sæleset har vært
forsamlingsarbeider i Fjellheim
Misjonsforsamling siden høsten
2013. Nå overtar Maria Hellestøl
Reyes.
Johannes Sæleset sluttet i stillingen 1. mars for
å gå over i annet arbeid. Vi ønsker Johannes lykke til som stipendiat på Universitetet i Tromsø
og takker for trofast og helhjertet tjeneste. Vi er
glade for at Maria Hellestøl Reyes har sagt ja til
å begynne som forsamlingsarbeider i 50 prosent
stilling fra 1. april. Avtroppende forsamlingsarbeider har her intervjuet den påtroppende.
– Hvor lenge har du gått i Fjellheim Misjonsforsamling?
Siden jeg flyttet til byen i 2009. I tillegg var
jeg med et år da jeg gikk på bibelskolen.
– Hva setter du størst pris på ved forsamlinga?
– At det er en plass hvor jeg kan få høre om
Jesus og at forsamlinga føles som en familie hvor
folk bryr seg om hverandre.
– Hvorfor ville du ha denne jobben?
– Jeg ønsker å hjelpe til slik at hjulene i forsamlinga går mest mulig smertefritt rundt og at
Fjellheim blir en god plass å være. Og så er det
jo ikke til å stikke under en stol at jeg trives med
administrative oppgaver og at stillingsstørrelsen
og fleksibiliteten som forsamlingsarbeider passer veldig godt med den jobben jeg allerede har.
– Hva skal du gjøre utenom å jobbe i forsamlinga?
– Jeg skal fortsette i cirka halv stilling på kontoret på bibelskolen, og som spansklærer på bibelskolen.

REGION NORD

LEIRER
21.–23. april
UNGleir, 6.–10. trinn, Karalaks
21.–23. april
Bo hjemme-leir, 1.–7. trinn, Drag
28.–30. april
UNGleir, 6.–10. trinn, Fjellheim
9.–11. juni
Polarbadleir, 3.–7. trinn, Skoghus
24.–28. juni
SommerINTRO 13+, Fjellheim

«INSIDE» TRENGS
FORDI FOLK TRENGER JESUS
Initiativtakerne i Inside, fra venstre: Anders Rege, Esther-Emilie Steilbu, Mia Synnøve Moldsvor, Karoline Fauske, Ragnhild
Steilbu og Martine Fauske. Lars Olav Rege og Geir Eivind Odland Aase går på Tryggheim vgs og var innom på vinterferie.
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Regionens ferskeste innmeldte
lag bærer navnet «Inside»: – Vi
ønsker å vise at Jesus kan være på
innsiden, sier Martine Fauske, en
av initiativtakerne.
TEKST ØIVIND RUUD KRINGSTAD

– Dette med Jesus er ofte stort, rart og fremmed
for folk, men vi ønsker at de skal vite om at han
kan være på innsiden og kunne samtale med
dem om det, sier Martine.

ET ALTERNATIV I HELGENE

– Hva er Inside?
– Det er et ungdomsmøte, lagd av ungdom for
ungdom.
De andre i gruppa kommer med utfyllende
stikkord: – Det er på Finnsnes, et alternativ i helgene, slik at folk skal vite at det finnes kristne
alternativ, et ønske om å bryte med presset om å
feste og at Jesus er viktigere enn alkohol.
– Og så er jo Inside for oss selv også, sier Anders.

VIL VISE AT TRO ER NORMALT

– Hvem er dere som er med og arrangerer?
– Vi er vanlige ungdommer fra Finnsnes, svarer Ragnhild.
– Ja, vi er kristne ungdommer som vil vise at
å tro på noe er normalt, sier Martine. – Vi tør og
vise at vi er kristne.
– Og at vi er kule, hekter Mia på med et smil.
– Hvordan har dere opplevd responsen til nå?
– Det betyr jo noe når folk kommer igjen,

påpeker Esther-Emilie. – De fleste kom faktisk
igjen den andre gangen.
– Ja, i starten var det jo veldig bra, fortsetter
Martine. – Det ble snakket om Inside på VISION. På
første møte var forventningene på topp. Mange ga
god respons. Så selv om ikke ting gikk helt som vi
tenkte den andre gangen, er vi veldig godt fornøyd.

UVISS FREMTID

– Hvordan ønsker dere at Inside skal være i fremtiden?
– Det kommer til å funke frem til sommeren,
men de fleste av oss som har ansvar drar herfra
etter det, sier Martine. Så det blir spennende å
se. Kanskje vi kan ha møter når vi er hjemme i
ferier? Men vi håper jo at noen kan se hvor viktig
dette er og at andre kan dra litt i dette også.
– Hva har dere lært etter dere startet?
– Det er vanskelig å få talere, utbryter EstherEmilie.
– Ingen hadde sagt til oss at vi bør stille folk
spørsmål lenge før, fortsetter Martine. – Det er
veldig mange ting som må på plass i forkant av
et møte. Vi har også en drøm om eget lovsangsteam, men vi er ikke helt der ennå akkurat.

– VI HAR NOE DE IKKE HAR

– Hvorfor trengs Inside?
– Ungdommene trenger Jesus, sier Anders.
– Folk tenker jo at kristne er bedre enn andre
mennesker, mener Esther-Emilie.
– Men vi har jo noe de ikke har, sier Ragnhild.
– Samtidig er vi ikke bedre enn dem likevel. Akkurat det er det vanskelig å kommunisere.

ANDRE ARRANGEMENT
14.–18. juni
Sommermøter på Karalaks.
Taler: Øystein Hitland
30. juli		
Seterstevnet på Vestvangsetra
17.–20. aug.
Seniorhelg på Skoghus.
Talere: Harald Hodne og Ola
Tulluan.
8.–10. sept.
Høsttreff på Jakobsbakken.
Taler: Vegard Svensen
15.–17. sept.
Bibelhelg på Karalaks.
Taler: Kjell Dahlene

BASAR PÅ SOLTUN
Lørdag 22. april inviterer Soltun
til basar. Taler er Trond Inge
Kristoffersen. Velkommen fra
fjern og nær!

SAMLIVSKURS
Fjellheim misjonsforsamling
arrangerer gratis samlivskurs
på Fjellheim 12.–14. mai. Maren
og Sven Weum fra Tromsø er
kursholdere. De har lang erfaring
med undervisning om parforhold
og familieliv. Tema er «Kropp og
sex i et bibelsk perspektiv». Kurset er delvis for alle par, delvis
kun for gifte par. Mere info på
forsamlingen sin facebookside.

OMRÅDESAMLING PÅ
JAKOBSBAKKEN
I flere år har det vært tradisjon
med områdesamling i Salten en
lørdag i april. I år prøver vi en ny
variant og inviterer til et helgearrangement på Jakobsbakken
28.–30. april. Det er satt av god
tid til å samtale om arbeidet
i Salten. Regionleder Øystein
Hitland og Japanmisjonær Kari
Helene Haugen blir med som
talere. Lisbet Fjell Leithe og Fritjof
Harald Strøm er vertskap, og
Annbjørg Boge gjør comeback
på Jakobsbakken denne helga.
UTSYN 05 2017
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MED BOBIL MOT NORD
Me to, som ikkje lengre er unge, la
ut på tur med bobilen mot nord.
Huset var med oss – og bibel og
gitar. Me skulle på tur for å så
Guds ord, vitna om Han som vil at
alle skal bli frelst. Det var spenning og forventning. Kjente folk
skulle me få møta, og me forventa
å møta nye. Me skulle dela Guds
ord med dei.
Drag i Tysfjord var fyrste
stopp. Så drog me til Liland i Vågan, Sørvågen og Straume i Vesterålen – og til Tromsø.
Me møtte opne dører for ordet
og vitnemålet. Kor rikt å få møta,
samtala og høyra vitnemåla. Fekk
me gi noko frå Herren, ja, så var
det godt. Men me fekk ikkje mindre sjølve. Opplegget var ymse,
dei lokale hadde lagt opp. Me fekk
koma og forhåpentlegvis vera dei
til hjelp i møta. Møta var deira,

me fekk vera tenarar.
Trufast står dei på, år etter
år. Trongen etter at sjeler skal bli
frelst, den lever. Møte har dei av
den grunn. Flokken som møtte
var varierande, men lyttande. No
er det slik at om ein er to eller
mange, mat må ein ha. Om familien er stor eller liten, mat må serverast. Om ein er gamal eller ung,
mat må til så lenge ein lever.
På heile turen kjende me på
takksemd for at me fekk gå med
kongebod. Han gav oss såkornet,
Ordet. Han står bak det. Takk og
for alle dei som nemner oss for
Herrens andlet og bed om nåde
og signing.
«Dei unge i Noreg må vinnast
for Gud.» Ja, me syng så. Ikkje
berre dei unge må vinnast, men
og dei middelaldra og gamle.
ELSA OG GUDLEIK HIMLE

MIN FORENING

Tromsdalen misjonsforening ble stiftet i
1982. Det ble sendt ut invitasjoner til Utsyns
abonnenter som bodde i Tromsdalen.
TEKST HEIDI EKLO
Tromsdalen misjonsforening startet med at de kontaktet abonnenter på Utsyn. Nå har foreningen åtte medlemmer.
FOTO: EVA SKIPENES
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Flere av medlemmene har vært med helt siden starten. I dag er vi åtte medlemmer fra 50
pluss til 91 år, så det er stor aldersspredning.
Det ser vi på som en stor styrke.
Vi har foreningsmøte cirka én gang i måneden. Vi har brukt forskjellige bibelstudiebøker opp gjennom årene. For tiden bruker vi
«Mester på ditt ord», som vi er godt fornøyd
med. Bibelstudium og bønn er en viktig del av
møtet, men også mat og kaffe hører med.
Foreninga betyr mye for oss, både åndelig og sosialt. Vi har noen ganger kombinert
foreningsmøte med å delta på forelesninger i
forbindelse med Kortkursene på Fjellheim bibelskole. Det har vært til stor berikelse.
Avslutningen for sommeren har ofte vært
enten i Skulsfjorddalen eller i Storfjorden, hos
noen av medlemmene som har hytte der. Vi
har også hatt besøk av forkynnere fra regionen og hovedkontoret flere ganger, noe som vi
setter stor på. Det er viktig med informasjon
fra misjonsarbeidet og at vi er en del av en
større sammenheng.

REGION NORD

ÅGE ER PÅ FLYTTEFOT
For mange misjonsvenner i nord er Åge Sele
et kjent fjes. Til høsten bryter han og kona
Solbjørg opp og flytter sørover.
TEKST ØYSTEIN HITLAND

Den blide rogalendingen har bodd
over førti år i Nord-Norge, tretti av
dem på Skoghus Leirsted, der han
har vært bestyrer.
– Hvordan kom du hit, og hvorfor ble du værende?
– Jeg kom for å ha militærtjeneste på Setermoen i 1973, og
dette året ble jeg frelst. Deretter
fikk jeg et veldig konkret kall til
å bli i Nord-Norge. Jeg visste ikke
hva et kall var den gangen, men
skjønte at det kom ovenfra.

om å få tydningen, og da kom det
klart og tydelig: «Nå har jeg lært
deg og vist deg det du trenger for
den gjerningen som ligger foran
deg, så nå kan du dra ifra Harstad.»
Da ble vi løst fra kallet i Nord-Norge.
– Hvordan føles det å skulle bryte
opp?
– Det føles litt som om at man
svikter Troms, men noe av det
samme kjente vi da vi flyttet fra
Skoghus. Samtidig blir man løst fra
det. Nye skal overta stafettpinnen.

– Hvordan ble du kristen?
– Jeg er oppvokst i en kristen
familie. Jeg var med på bedehuset,
søndagsskole og andre møter, men
var ikke en bekjennende kristen.
Jeg forsvarte det som sto i Bibelen,
men hadde ikke sett at jeg trengte
det selv.
– På en militærøvelse kom et
spørsmål i tankene mine: Hvis det
var krig mellom meg og Gud, hvem
ville vinne da? Når man kunne så
mye fra Bibelen, så visste man hva
resultatet ville bli. I den situasjonen kom Johannes 3,16 i tankene
mine, og jeg ble frelst, midt ute i
skogen! Soltun Soldatheim var en
medvirkende årsak til at jeg ble
kristen, og til at jeg ble bevart.

Åge mener det er viktig å vandre
i sannhet, være ærlig i livet sitt,
både gjøre arbeidet rett, og ikke
jukse med økonomien. – I en slik
setting kan en bannende blikkenslager komme og spørre om jeg
kan be for ham, sier han.
– Trenger man en spesiell nådegave for å vitne i hverdagen?
– Jeg mener nei, men man må
leve et personlig kristenliv som
preger livet og tanken, slik at man
er mer på hugget når anledningene
byr seg. Man må kjenne sin bibel.
Bibelen gir kunnskap og visdom i
så mange sider av livet.
Det er mange mennesker som
på ett eller annet punkt i livet har
opplevd et eller annet, som gjør
at de skjønner det finnes en makt
eller kraft i tilværelsen. Da er det
kanskje ikke så mye de trenger for
at Gud kan kalle på dem.
– Hvorfor er det så lite åndelig
samtale mellom kristne?
– Jeg har lagt merke til at de
som leser i Bibelen hjemme, de er
det lettere å føre en åndelig samtale med. De som leser lite, har lite
å snakke om. Ungdommene i Harstad bruker Bibelen, det er gildt!
Hvis folket virkelig begynte å studere Bibelen, da ville det bli vekst i
kristenlivet i Nord-Norge. Det står
om de kristne i Berøa at de gransket Skriftene!

BLE FRELST I SKOGEN

30 ÅR PÅ SKOGHUS

– Jeg har alltid sagt at om jeg skal flytte, må jeg ha et like sterkt
kall som jeg fikk til å bli i Nord-Norge, sier Åge Sele. Og det
opplevde han, rett før jul. Nå reiser han sørover.
FOTO: ANNE VOLL

Åge forteller at han arbeidet som
snekker på Sætermoen frem til
1975, da han fikk spørsmål om å
komme til Skoghus leirsted og bygge et internat, Olestua. Åge skjønte
at det var her han skulle bli, og familien ble på Skoghus i 30 år. I 2005
flyttet han og Solbjørg til Harstad.
– Men nå drar dere altså sørover?
– Ja. Jeg har alltid sagt at om
jeg skal flytte, må jeg ha et like
sterkt kall som jeg fikk til å bli i
Nord-Norge. Og det opplevde jeg,
rett før jul. På vei hjem fra et møte
fikk jeg et budskap i tunger. Jeg ba

KRISTEN I HVERDAGEN
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ELEVER HAR
BLITT KRISTNE
Vi i Nord-Norgeteamet har nå
reist et halvt år rundt omkring
i Region nord. Vi har besøkt
skolene Val og Nordborg, og det
er noen elever på begge skoler
som har tatt imot Jesus.
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

TEKST HELENE, TORSTEIN, HANNA OG SIMON
Det er få kristne på Val og Nordborg i år, og
det er derfor viktig og spennende å komme dit.
Nord-Norgeteamet har fra tidligere år godt rykte
på skolene, noe som gjør det lettere å få innpass
i miljøene.
Etter to uker på Val i høst kunne vi alle fire i
teamet bekrefte: Her er det noe som rører seg!
En gledelig opptur var å få fire Val-elever til kortkurs på Fjellheim en uke i februar.

I by, i bygd og på landet har vi blitt invitert til
trofaste kristne som står i lokalt arbeid. Teamet
har avlastet disse familiene med søndagsskole,
konfirmantopplegg, barnelag og lignende. Med
Jesus Kristus som frelser, får vi troende dele et
unikt fellesskap. Under husmøter får vi dele fra
våre liv, men også lytte til erfaringer fra troslivet til de lokale. Vi skal være til velsignelse for
dem vi møter, men etter høstsemesteret kan vi

meddele at besøkene er til like stor velsignelse
for oss.
Det har vært en fin erfaring å komme inn i
hjem i Nord-Norge, og vi ser at vi har fått bety
noe for enkeltmennesker. Vi er takknemlige for
alt vi har fått tatt del i, og for lærdom fra alle
vi har bodd hos. Det er styrkende å se at det
trofast drives arbeid rundt omkring, og det er en
velsignelse for oss å få bidra.

NYTT SAMARBEID I BODØ
Vinteren 2016 ble forsamlingslokalet Salem i Bodø solgt. Nå er
huset revet. Men det betyr ikke at NLMs arbeid i Bodø er lagt
ned. Tvert imot.
TEKST KJETIL APELAND

Normisjon og NLM opplever nå vekst ved å
være sammen på møter i Betania i Bodø.
FOTO: KARIN KVALVIK JOHANSEN
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Etter å ha leid lokaler til møtevirksomheten i fjor
vår, inngikk NLM etter sommeren samarbeid
med Bodø Normisjon om felles søndagsmøter
på Betania som er deres forsamlingslokale i sentrum av Bodø. Samarbeidet har vært fruktbart, og
ved årsmøtene til NLM Bodø og Bodø Normisjon
ble det valgt representanter til felles styre for
virksomheten på huset.
Vi opplever å få være ett felleskap og to
organisasjoner på samme tid og har funnet
veldig gode løsninger på samarbeidet. Vi strevde
på hver vår plass, og nå opplever vi vekst ved å
være sammen. Rent praktisk har vi funnet gode
løsninger som gjør at vi kjenner oss hjemme.
Teologisk opplever vi også å stå sammen. Signalene fra ledelsen sentralt i begge organisasjoner
er nok å etablere separate felleskap, men lokalt
her i byen har dette vært et løft og starten på
noe nytt. Annenhver uke inviteres det til søndagsmøte på Betania, i tillegg til møteuker og
annen virksomhet i ukedagene.
De nye eierne av tomta der Salem sto er nå i
gang med nytt bygg. Hva som skjer med midlene etter salget er fortsatt ikke avgjort, men det
jobbes med ulike løsninger. Eiendomsselskapet
har fortsatt et bolighus igjen sentralt i byen.

REGION NORD

«Kristus alene»

REGIONKONFERANSEN PÅ NORDBORG
2.–4. JUNI 2017

Leif Nummela blir hovedtaler på Regionkonferansen i pinsen

Morten Samuelsen deltar med sang på
møtene, konsert og andakt for de unge.

FOTO: REGION NORD

FOTO: REGION NORD

Det er med glede og forventning
vi inviterer til Regionkonferansen 2017, som finner sted på
Nordborg Skoler på Finnsnes i
pinsehelga.
I tillegg til årsmøtet, så vil
helgen inneholde møter, misjonsfokus, seminar, konsert, god mat
og godt fellesskap. Vi håper du
har anledning til å være sammen
med oss disse dagene.
Leif Nummela blir hovedtaler
i år, og han vil sette fokus på de
lutherske kjernesannhetene Nåden alene, Skriften alene og troen

alene. I tillegg vil han bidra på et
frokostseminar søndag morgen
med tema: Bibellesning i praksis.
Så er vi glade for at Morten
Samuelsen har sagt ja til å komme. I tillegg til å synge på de vanlige møtene, vil han ha konsert
lørdag kveld og andakt på ungdomsmøtet fredag kveld.
Det blir presentasjon av nye
arbeidere, engasjerte samtaler,
eget husorkester og mye godt
opplegg for barna og de unge. Så
sett av helgen, og kom til Finnsnes.

PROGRAM

PRISER OG PÅMELDING

BARN OG UNGES REGIONKONFERANSE

FREDAG 2. JUNI

PRISER MÅLTIDER

FREDAG

Fra 16.00
Registrering
18.30–20.00 Kveldsmat
20.00
Åpningsmøte for alle. Andakt v/ 		
Leif Nummela «Nåden alene»
21.00
Kaffe
22.00
Ungdomssamling. Andakt v/ 		
Morten Samuelsen

Frokost/kvelds, kr 70
Lunsj lørdag, kr 110
Middag, kr 150
Barn 6–13 år (f. 2004–2011), halv pris
Barn 0–5 år (f. 2012–2017), gratis

22.00 Ungdomsmøte, andakt v/ Morten
Samuelsen

LØRDAG 3. JUNI

08.00–09.00 Frokost
09.30
Bibeltime v/ Leif Nummela 		
«Skriften alene»
09.30
Barn og unges regionkonferanse 		
begynner. Felles start.
11.00
Årsmøte
13.30
Lunsj
14.30
Årsmøtet fortsetter
17.00–18.00 Middag
18.30
Misjonsfest for alle. Andakt v/		
Leif Nummela «Kristus alene»
20.00
Kaffe
21.30
Konsert. Morten Samuelsen mfl. 		
Inngang kr. 100 (gratis u/16 år)

SØNDAG 4. JUNI

08.30–09.30 Frokost
09.30–10.15 Frokostseminar med Leif Nummela
«Bibellesning i praksis»
10.15–10.30 Bønnesamling
11.00
Avslutningsmøte. Søndagsskole.
Tale v/ Leif Nummela «Troen alene»
13.00
Middag

PRISER OVERNATTING
Enkeltrom Skoghus/Nordborg, kr 400 per natt
Dobbeltrom Skoghus, kr 600 per natt
Dobbeltrom Nordborg (rom u/bad),		
kr 400 per natt
Familierom Skoghus, kr 700 per natt
Leie av sengetøy, kr 75 per sett
Overnatting klasserom (student/soldat),
må ha med liggeunderlag og sovepose,
kr 70 per natt
Makspris per familie (barn inntil 16 år),
kr 3000 (mat og overnatting)
Stevnekontingent, kr 150 per voksen som
deltar på lørdag

PÅMELDING
Påmelding til arrangementet, måltider, overnatting og Barn- og unges regionkonferanse
til regionkontoret. Gjøres enklest på nettsiden
nlm.no/leirnord, eventuelt via tlf. 77 85 29 10.
Påmeldingsfrist: 15. mai

LØRDAG
0–3 år:
09.30–17.00 Barnepass i klasserom med
fruktpause(r)

4–7 ÅR, 8–12 ÅR OG 13+:
09.30– 17.00 Møte, aktiviteter, lunsj og
misjonstime

SØNDAG blir det opplegg for alle aldersgrupper under talen.
Aktiviteter: paintball for de eldste, hoppemadrass for alle, godt med leker for de
minste og dyktige ledere for alle grupper.
Uansett er vi avhengig av påmelding innen
15. mai slik at transport etc. kan planlegges
godt.
Ledere for de ulike gruppene blir NordNorgeteamet, elever fra Fjellheim bibelskole og andre. Hovedleder er Øivind Ruud
Kringstad (tlf. 996 46 803).
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