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GJENBRUKSBUTIKK I NYE LOKALER
Det var lang kø da NLM Gjenbruk åpnet dørene i januar i 
de gamle Fretex-lokalene i Tromsø. På åpningsdagen ble det 
rekordomsetning på 62 000 kroner.
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Denne teksten skal handle om 
misjonspenger og hva de går til. 
På side 15 kan du lese administra-
sjonsleder Kristin skrive mer om 
fast givertjeneste. Er du engasjert i 
NLM region nord håper vi du i løpet 
av 2020 kommer til å merke et fo-
kus på dette. En statusoppdatering 
vil komme i regionutsyn om et år.

Selv om folks forhold til giver-
tjeneste varierer, er jeg overbe-
vist om at alle som er involvert i 
misjonsarbeid forstår at om ver-
den skal vinnes for Kristus er pen-
ger en del av det. Utgangspunktet 
vårt er at ingen har noe uten at 
det er gitt oss av Gud, heller ikke 
økonomiske midler. Han er giver, vi 
er forvaltere. Mye i Bibelen peker 
i retning av at 10 prosent, tienden, 
er et fornuftig utgangpunkt for 
givertjeneste. Jeg håper du som 
kristen og engasjert i misjon ser 
at din givertjeneste betyr noe. Det 
betyr noe for din egen del, at du 
som kristen følger Bibelens veiled-
ning om økonomi, og det betyr noe 
for Guds rikes arbeid; midlene gjør 
misjon mulig. 

For mange av oss betyr det like-
vel en del hva pengene går til. Selv-
følgelig! Jeg vil oppmuntre deg til 
å komme på Regionkonferansen 
29.–31. mai på Finnsnes for å høre 
mer om hva dette betyr i Nord-Nor-
ge. Når «Verden for Kristus» 
(fortsatt) er NLMs visjon er det 
likevel utover våre landegrenser vi 
spesielt har et oppmerksomt øye.

Før jul stod en interessant 
kronikk på trykk i avisen Dagen, av 
Frank Ole Thoresen, rektor på Fjell-
haug. Under overskriften «Hvem 

skal jeg (ikke) sende?» presenterte 
han noen tall jeg håper rører ved 
hjertene til flere: Det er cirka 450 
000 misjonærer i langtidstjeneste 
i verden i dag, altså mennesker 
som krysser en nasjonal grense 
og skal bo og leve i minst to år 

der. Bra! Men bare tre prosent av 
disse arbeider i områder der det 
er mindre enn fem prosent kristne 
og mindre enn to prosent evange-
liske kristne. Rundt 60 prosent av 
verdens ikke-kristne bor nettopp 
i slike områder. Frank Ole skriver: 
«Den enda dårligere nyheten er 
at 25 prosent av de ikke-kristne i 
verden lever i en folkegruppe der 
mindre enn 0,1 prosent identifise-
rer seg som kristne.» 

I 2020 har NLM mål om at 60 
prosent av misjonærressursene 
skal brukes blant de minst nådde. 
Det vil også skje. Det er en høy 
prioritering, og jeg skal ikke legge 
skjul på at jeg er stolt av det! Dette 
er riktig! Jeg håper du også ser 
stort på dette og vil være med.

Som giver, og gjerne fast giver, 
til NLM er det dette pengene går 
til. Vi vil at verdens misjonsarbeid 
skal øke blant de minst nådde. Vi 
vil at navnet Jesus skal bli gjort 
kjent også der det ikke finnes en 
eneste kristen i den lokale folke-
gruppen eller språkgruppen.

I Region nord har vi nå 194 
faste givere. Tusen takk! I snitt gir 
hver av disse 7600 kroner i året. 
Om ett år kommer oppdaterte tall. 
Jeg håper det som da kan skrives 
er gledelig. For det betyr at vi kan 
nå enda noen flere med evangeliet, 
både her blant oss og blant de 
minst nådde.

Penger til de minst nådde

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
regionleder

INNSPILL

«Jeg håper du som 
kristen og engasjert 
i misjon ser at din 
givertjeneste betyr 

noe.»

VÅRENS LEIRER OG ARRANGEMENT
Jakobsbakken
28.2–1.3 Ungdomsleir  8. trinn–VG3
27.–29.3 Barneleir  3.–7. trinn
8.–13.4 Påske på Jakobsbakken (for alle)

Drag
8.–10.5 Bo hjemme-leir 1.–7. trinn

Soltun
6.–8.2 Helg+  fra 18 år
20.–22.3 Young and Inside 8. trinn–VG3

Skoghus
20.–22.3 Maksleir  1.–4. trinn
5.–7.6 Polarbadleir  3.–7. trinn

Nordborg
29.–31.05 Regionkonferansen 

Fjellheim
20.–22.3 Maksleir  1.–4. trinn
27.–29.3 Tweensleir  5.–7. trinn
20.–24.6 SommerINTRO  fra 8. trinn

Skjervøy
17.–19.4 Maksleir  2.–7. trinn

Karalaks
20.–22.3 Karalaksleir  1.–4. trinn
27.–29.3 Tweensleir  5.–7. trinn
24.–26.04 Ungleir  7.–10. trinn

«I 2020 har NLM mål 
om at 60 prosent av 
misjonærressursene 
skal brukes blant de 

minst nådde.»

BIBELKURS PÅ FJELLHEIM
Undervisning, hvile, fellesskap? Det blir bibelkurs 
på Fjellheim i ukene 8–11. En uke eller flere med 
bibelkurs anbefales. Denne vinteren vil disse bidra 
med undervisning:

Uke 8: Magne Vatland, Jørgen Storvoll, Hanna 
Nilsen og Torunn Haukvik Minnesjord

Uke 9: Øivind Benestad, Stefan Aro og Arnfinn 
Røyland

Uke 10: Arne Helge Teigen, Morten Nord-Varhaug 
og Jon Syver Norbye

Uke 11: Carsten Hjort-Pedersen, Thor Fremmegård 
og Ingvald André Kårbø

Program og påmelding finnes på: 
mellomvegen96.no.
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Simon Morris er ungdomsarbeider på Vest-
borg vgs. I mars besøker han både Nordborg 
og Soltun.  FOTO: ESPEN OTTOSEN

WELSH, SAVED, HONEST AND DIRECT
Simon Morris er ungdomsarbeider på 
Vestborg videregående skole, og forkyn-
ner. Ordene ovenfor er hans egne når han 
blir bedt om å beskrive seg selv med få 
ord. Simon blir på Nordborg i uke 12 (i 
mars) og han gleder seg over å få komme 
til både Nordborg og Soltun. Ryktet om 
landsdelen og de som bor der er at de er 
vennlige, og Simon sier at han kjenner på 
en glede over å skulle få oppleve steder 
og mennesker her.

Simon skal dele Guds ord på møteuke 
på Nordborg. Han er opptatt av kulturen 
vi lever i og har minst to temaer i tankene; 
Guds rikes sannhet, og hvilke løgner 
kulturen serverer oss. I forlengelsen av 
møteuken blir Young and Inside-weeken-
den på Soltun 20.–22. mars. Simon Mor-
ris blir med der også, og alle fra 8.trinn–3. 
vgs. er hjertelig velkommen på leiren.

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

BUR’s spalte

I denne spalta utfordrar vi ulike 
menneske til å si noko kort om 
sitt personlege andaktsliv ved å 
svare på faste spørsmål. Formålet 
er å bidra til inspirasjon og dele 
gode erfaringar.

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Johannes Sæleset er stipendiat på Uni-
versitetet i Tromsø, gift med Martha og 
far til Aslak og Inga. Han er leiar i styret 
for Fjellheim misjonsforsamling.

– Kva inngår som ein del av andakts-
livet ditt?

– Eg brukar å høyra podkastar med 
forkynning og undervising på veg til og 
frå arbeid. Under middagen les me fami-
lieandaktsbok. På ein god dag les eg og 
kona i Bibelen og ber saman etter at bor-
na er lagde. I det siste har minstejenta vår 
hatt vanskar med å sovna og vil ha nokon 
i nærleiken. Då har roleg høgtlesing frå 
Salmane god effekt! Tidlegare har eg hatt 
ein idé om å lesa i Bibelen rett før senge-
tid, men det vart ofte så seint at eg ikkje 
fekk med meg det eg las.

– Korleis hjelper dette deg til å vokse 
som ein kristen?

– Det er krevjande å ha klart for seg i 
det daglege kor naudsynt lesing i Bibelen 
og bøn er for trua vår. I det siste har Sal-
mane heva blikket vårt opp frå problem 
og kriser me ser rundt oss i samfunnet og 

naturen. Det gir ein unik fred å lesa om 
at Jesus er kongen over alt, og at Gud har 
kontroll.

– Har du ei bok du vil anbefale, i tillegg 
til Bibelen, som har betydd noko for det 
personlige forholdet ditt til Jesus?

– Eg vil tilrå Bønneplan for mine barn 
av Heidi Anita Nordbø for andre som har 
born, barneborn, fadderborn eller andre 
born ein har omsut for. Den tek fram bi-
belvers og konkrete bønneemne rundt 
ulike tema, og har vore til hjelp for vår tru 
og vårt bøneliv.

Mitt andaktsliv

HJELP AV BØNEBOK

Johannes Sæleset.                             FOTO: PRIVAT

PÅSKE PÅ JAKOBSBAKKEN
Også denne påsken inviteres det til «Påske 
på Jakobsbakken» i Sulitjelma 8.–12. april. 
Arrangementet er for alle. 

Det blir bibeltimer og møtesamlinger, aktivi-
teter og turer, mye moro og godt fellesskap. 
Program og påmelding skjer via nlm.no/
leirnord.
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Nå har vi gått på 
språkskolen i ett og et 
halvt år. Vi var forberedt 
på at mye i Japan ville 
være annerledes enn 
i Norge. Likevel ble vi 
overrasket over hvor 
store og gjennomgående 
forskjellene er.

TEKST  OLE BJARNE TRÅSDAHL

Kommunikasjon er noe av 
det viktigste og vanskeligste i 
misjonsarbeid. Blant annet visste 
vi at man ikke håndhilser i Japan, 
men bukker når man møtes. Og 
det er ikke bare hvordan man gjør 
ting som er annerledes, men også 
hvordan man bruker språket og 
hva tankegangen er bak det man 
gjør og sier.

HØFLIGHET. Et eksempel er at vi 
hele tiden må forholde oss til 
hvordan vi skal snakke til dem vi 
møter. I det japanske språket kan 
man bruke ulik grad av høflighet. 
Når vi har besøk av ungdommer 
hjemme, skal vi da snakke til 
dem med høflig språk for å vise 
dem respekt? Eller skal vi bruke 
uformelt språk for å kanskje få en 
nærmere relasjon? 

RESPEKT. To grunnleggende verdi-

er i det japanske samfunnet er at 
man alltid skal gjøre det beste for 
felleskapet og at man alltid er un-
derordnet den som er eldre eller 
har høyere rang.

Mens en norsk ungdom tar 
valget om utdanning hovedsake-
lig på bakgrunn av egne ønsker, 

vil en japaner i større grad tenke 
på hvordan dette valget tjener 
samfunnet. Og foreldre og beste-
foreldres mening veier tungt.

I de fleste japanske familier 
forventes det at alle deltar i reli-
giøse seremonier i hjemmene og 
templene. Mange japanere ser 

ikke på disse seremoniene som 
religion, men som en naturlig del 
av det å være japaner.

For kristne japanere kan dette 
være vanskelig fordi de ikke øn-
sker å delta i seremoniene, men 
samtidig ønsker de å vise respekt 
for eldre og gjøre det samfunnet 
krever av dem.

BE FOR OSS. Vi har lært mye språk, 
og forstår mer og mer av det som 
sies og det som ligger bak orde-
ne. Utenom språkskolen har vi 
brukt fritiden til å bygge relasjo-
ner, særlig med ungdommene i 
kirka og foreldrene i barnehagen. 
Om et halvt år er vi ferdige med 
språkskolen.

Vi merker at det blir stadig 
viktigere å forstå den japanske 
kulturen. Vær gjerne med og be 
om at overgangen mellom språk-
skole og arbeidssituasjon må bli 
god og om at vi må la Gud lede oss 
og bruke oss som han vil. Alf Ivar 
skal snart over i internasjonal 
barnehage og skole, så be gjerne 
om at overgangen går bra – særlig 
det at han må lære enda et språk.

KULTUR OG MISJONSARBEID I JAPAN
Ekteparet Tone og Ole Bjarne Tråsdahl 
og guttene Alf Ivar og Benjamin har 
nå bodd i Japan i ett og et halvt år. 
Snart er språkskolen over og de skal 
inn i arbeid i den japanske kirka.                                                                                 
FOTO: PRIVAT

JUBILEUMSÅRET 2020 
Flere arbeidsgreiner i regionen jubilerer dette året, 
både Nordborg, Jakobsbakken og Fjellheim. 

Først ut var Nordborg skoler. De fylte 60 år al-
lerede 7. januar. Dagen ble markert med besøk av 
blant annet kommunens ordfører og et godt knippe 
av personer tett knyttet til skoledriften gjennom 
flere år – i tillegg til dagens elever. Jubileet mar-
keres også under regionkonferansen på Nordborg 
lørdag 30. mai. 

Jakobsbakken fjellsenter feirer i år 50 år. Dette 
blir markert 1.–2. august mens Fjellheim bibelsko-
le skal markere sine 40 år 13.–14. september. Alle 
blir glade for en jubileumsgave og videre forbønn 
for disse tre viktige institusjonene i regionen vår.  

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Både personale, tidligere elever, regionledelse og representanter fra kommunen var tilstede da Nordborg 
feiret 60-årsdagen.  FOTO: ODD INGE HENG
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Gjenbruksbutikken i Tromsø har fått 
nye lokaler. Lørdag 11. januar var det 
åpning i de gamle Fretex-lokalene, 
like ved Nerstranda kjøpesenter. 

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD 

Butikkleder Sigrun Fremmegård var svært 
fornøyd med åpningen. De fikk en omsetning 
på hele 62 000 kroner! 

– Det var en veldig flott dag med kø på 
100 mennesker før vi åpnet dørene, og det 
var mange mennesker hele dagen, forteller Si-

grun. – Ordføreren klipte over et slips og fikk 
blomster fra lederen i NLM gjenbruk, Bjarte 
Rydland. De frivillige fikk også blomster. Og 
det var bra! Mange har stått skikkelig på før 
åpningen. 

Siden i høst har det vært arbeidet med nye 
lokaler for gjenbruksbutikken i Tromsø. Sig-
run kan fortelle at de opplever Guds ferdig-
lagte gjerninger og at mye har lagt seg til ret-
te. Flere nye frivillige har meldt seg. Butikken 
vil ha åpent hver dag mellom 11.00 og 17.00. 
På lørdager er åpningstiden mellom 11.00 og 
15.00. 

REKORDOMSETNING PÅ ÅPNINGSDAGEN 
Det var fullt av mennesker i gjenbruksbutikken i Tromsø hele åpningsdagen, og flere nye frivillige meldte seg til tjeneste.                        BEGGE FOTO: JOAKIM SALMELID

I tidligere nummer av Utsyns re-
gionnummer har det vært skre-
vet om sammenslutning av NLM 
Bodø og Bodø Normisjon. Sen-
trumskirken Bodø, Betania er 
navnet på den nye forsamlingen 
som nå holder til i Betania, sen-
tralt i Bodø sentrum.

Huset har tidligere vært i Nor-
misjons eie, men tidligere i høst 
inngikk altså NLM Bodø og Bodø 
Normisjon en innkjøpsavtale som 
gir Sentrumskirken eierskap og 

dermed delt eierskap mellom de 
to organisasjonene. Det er penge-
ne etter salget av eiendommen i 
Dronningens gate som finansi-
erer NLMs innskudd.

Her blir avtalen for Sentrumskirken 
Bodø, Betania signert. Fra venstre: 
Unn Kari Sivertsen, Ellinor Bruun, 
Kjell-Ivar Kvalvik-Johansen, Silje 
Hogganvik og Kjetil Apeland.

FOTO: ASBJØRN HANDELAND

SIGNERING I BODØ
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29.–31. mai arrangeres årets 
regionkonferanse på Nordborg 
skoler på Finnsnes under over-
skriften «Vår Gud skal ha æren». 
Nordborg har 60-årsjubileum 
dette året og det vil bli markert i 
løpet av helga.

Tidligere rektor Harald Hod-
ne blir med som taler, sammen 
med ungleder Kari Synnøve 
Nord- Varhaug og regionleder 
Øivind Ruud Kringstad. Leder 
i NLMs hovedstyre, Raymond 

Bjuland, deltar også.
Mer informasjon om program 

og priser kommer på regionside-
ne i Utsyn, datert 3. april. Ved på-
melding vil det bli mulig å booke 
overnatting på Skoghus leirsted 
eller i private hjem i og rundt 
Finnsnes. All matservering blir 
på Nordborg.

Program, priser og påmelding 
finner du på vår nettside nlm.no/
nord (velg «leir»).

«VÅR GUD SKAL HA ÆREN»

Årets regionkonferanse arrangeres på Nordborg skoler på Finnsnes.
FOTO: ODD INGE HENG

– ET HJEM DER NOEN SPØR OM HVORDAN DU HAR DET
Når Eyvind Volle ble ansatt 
som ny daglig leder på 
Soltun soldatheim våren 
2019, uttrykte han at dette 
var en stilling «hvor jeg kan 
få bruke hele meg».

TEKST OG FOTO KRISTIN BAKENG OLUFSEN

– Nå har du vært på soldatheimen 
i et halvt år. Har stillingen og opp-
gavene svart til forventningene?

– Det har overgått forventnin-
gene! Jeg får stadig øynene opp 
for hvor viktig Soltun er, og det gir 
både glede og engasjement, sier 
Eyvind.

SOLDATER OG BEFAL. – Hvem er det 
som bruker Soltun?

– I hovedsak soldater, men 
også noen befal. Det kommer 
gutter og jenter fra hele landet 
hit, både kristne og ikke-kristne. 
De tjenestegjør i Indre Troms, 
flest på Setermoen og Bardufoss. 
Alle avdelingene er representert, 
og det er kjekt. Soltun er et lav-
terskeltilbud, men også en plass 
hvor vi samles om Bibelen.

– Hva er utfordringene og mu-
lighetene knyttet til å drive kris-
tent soldatarbeid?

– Arbeidet på Soltun er en 

åpen dør. Hit kommer soldate-
ne av seg selv, mange er bevisste 
kristne. Det kommer stadig noen 
nye, og de kommer tilbake gang 
etter gang. Én av tjue soldater 
(fem prosent) i hvert årskull skal 
sannsynligvis gjennomføre før-
stegangstjenesten i Indre Troms, 
og her er omtrent ingen andre 
tilbud.

KRISTENT TILBUD. Det er mange ut-
fordringer som er knyttet til drif-
ten på et soldathjem, det er lite 

økonomi i soldatdrift, og stedet er 
avhengig av både leieinntekter og 
gaver. Soltun har bare to ansatte.

Eyvind forteller at forsvaret 
har mange velferdstilbud. Derfor 
er det færre som bruker Soltun i 
ukedagene. – Men Soltun er unikt, 
mener han. – Vi har et kristent 
tilbud, vi driver diakoni og vi er 
et hjem hvor noen spør hvordan 
du har det. Julaften kom en sol-
dat som hadde tatt med seg alle 
på rommet. Jeg tok dem i hånda 
og ønsket god jul. Jeg så hvordan 

skuldrene deres senket seg da de 
kom inn. Vi fikk en trivelig kveld 
før de måtte tilbake på vakt.

TRO PÅ FRAMTIDA. – Det har vært 
en prosess de seneste årene med å 
bedre den økonomiske situasjonen. 
Hva tenker du om framtida?

 – Økonomien er fortsatt 
stram, men jeg er forsiktig opti-
mist og har tro på framtida. Vi job-
ber langs alle linjer; soldatarbeid, 
overnattingsaktivitet, og med å bli 
mer synlig på bedehusene. Soltun 
er (kanskje) den mest kostnadsef-
fektive misjonsstasjonen i Norge, 
avslutter Eyvind Volle.

SOLTUN SOLDATHEIM
Det er NLM Norge som er eier 
Soltun soldatheim på Setermoen. 
I 2017 vedtok NLMs hovedstyre 
å gi et økonomisk tilskudd til 
soldatheimen i en treårsperiode, 
med en forventning om at NLM 
region nord tar over eierskapet 
når avtalen er omme. Regi-
onstyret har sagt at dette må 
behandles i årsmøtet, og eierska-
pet for soldatheimen blir derfor 
en sak på årsmøtet den 30. juni. 
Regionen har delegert ansvaret 
med å oppnevne styre for Soltun 
samt ansvaret for personalopp-
følgingen av de ansatte.

Daglig leder Eyvind Volle og ettåring Sofie Kero en rolig formiddag på Soltun på 
Bardufoss.
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Du kjenner spørsmålet. I 
de fleste tilfeller vil vi stille 
opp for å gi en hjelpende 
hånd, uten at vi forventer 
noe tilbake. Å gi er noe 
annet enn å låne bort. 
Når du gir, har du ingen 
forventning om å få det 
tilbake. Da har det du gir 
bort skiftet eier.

TEKST  KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Dette skjer jevnlig i vår organi-
sasjon! Penger skifter eier uten 
at det forventes å få noe tilbake 

– hver måned. Vi kaller det fast 
givertjeneste. Det vil si, «forvent-
ningen» er at flere mennesker i 
verden kan bli kjent med Jesus! 
Og det kalles misjon. 

TRE PROSENT. I Region nord er det 
nær 200 personer som har teg-
net fast giveravtale hos NLM. Til 
sammen gir disse cirka 1,2 millio-
ner kroner hvert år til misjonsar-
beidet. Det har de gjort i flere år! 
Lønnsveksten i Norge har de siste 
årene vært på rundt tre prosent 
hvert år, noe som tilsier at mange 
av oss har fått mer penger å rutte 

med. Vi vet at prisene også øker. 
Det gjør de for NLM også.

Du kan velge «årlig økning på 
tre prosent» på giveravtalen din 
slik at beløpet automatisk øker. 
Men det er bare 16 prosent av 
våre faste givere som har krysset 
av for dette. Faste trekk kan lett 
forbli veldig faste. Kanskje det er 
tid for å sjekke status?

FORUTSIGBARHET. Fast givertje-
neste er et gode i en tid hvor vi 
håndterer mindre kontanter enn 
før, og sørger for at du får gitt det 
du ønsker uavhengig av kontan-

ter og kollekter. Det gir også en 
god forutsigbarhet for misjonens 
inntekter.

Du kan bli ny fast giver, eller 
gjøre endringer på eksisterende 
avtale. Det er mulig å godskrive 
ditt fellesskap, og det gis skat-
tefradrag på gaver inntil 50 000 
kroner. Informasjon finnes på 
NLMs nettside under «Bidra i 
arbeidet», og du kan få hjelp av 
giverkontoret, telefon 22 00 73 
00 eller e-post giver@nlm.no. I 
februar fokuseres det på fast gi-
vertjeneste i NLM-forsamlingene!

FOTO: UNSPLASH.COM

Å LEVE MED KRISTUS I HVERDAGEN
Temaet ovenfor samlet ansatte og 
frivillige i Troms Misjonsarbei-
derring på Skoghus 3.–5. januar. 
I påvente av nytt hovedbygg var 
samlinger og måltider lagt til Vil-
marksstua.

Vi fordelte avsnitt og gikk 
gjennom Filipperbrevet, med 
stort utbytte. Mathias Orheims 
rike sanger ble gjennomgangsto-
ne. Øystein Fauske og elev Marius 
Moldsvor fra Nordborg ungdoms-

skole delte på en spennende måte 
om å være «kristen i dagens sko-
le». Og vi var glade for å ha Finn-
snes musikklag med på festkvel-
den.

Etter årsmøtet består styret 
av: Jostein Østvoll (formann), Kjell 
Iversen, Berta Nordang Nymo, 
Gudmund Bendiksen og Jon Syver 
Norbye. Styret vil se nærmere på 
mål, innhold og kanskje navne-
endring for arbeidet videre.

VIL DU GJØRE MEG EN TJENESTE?

FOTO: HILDE ØYSTESE


