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FESTDAG FOR MISJONSFOLKET
Innvielsen av nybygget på Skoghus inneholdt blant annet flott 
sang av Linda Tråsdahl og Bente Bjørnholm.
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Med unntak av basarer setter jeg 
sjelden penger på ting. Men jeg vil-
le vært bra rik om jeg ved inngan-
gen av dette året hadde veddet om 
hvor mange ganger uttrykk som 
«i disse tider», «annerledestider» 
eller «usikkert» hadde vært i bruk 
i 2020!

Jeg har brukt disse uttrykkene 
selv, og ment det. Men nå vil jeg 
likevel peke på at noe av det aller 
viktigste i vår tilværelse ikke er 
annerledes. Selv nå. 

Usikkerhet. Jeg ønsker ikke 
å ta lettvint på at det er en god 
del forhold i samfunnet vårt som 
er annerledes nå. Noen konse-
kvenser er kjente, andre blir nok 
synlige først etter hvert. Vi skal 
ikke ta enkelt på permitteringer, 
alt merarbeid, mangelen på fysisk 
kontakt og frykt og angst i møte 
med alt som er usikkert. Mange 
av disse forholdene gjelder også 
vårt misjonsarbeid på skolene, i 
leirarbeidet, gjenbruksbutikkene og 
alt annet som skjer i regi av NLM.

Evig. Samtidig blir aldri dette vik-
tigst når blikket vårt blir korrigert 
av Bibelen. Som disipler av Jesus 
Kristus er vi kalt til å lytte til et 
budskap som er forankret i evighe-
ten. Slik sett blir ikke koronatiden 

så annerledes likevel. Dagene 
føyer seg ganske enkelt i rekken av 
skiftende skygger som kan ha så 
ulike former og fasonger i livene 
våre. Men Gud er den samme. 
Hans ord er det samme. 

Når Paulus skal oppmuntre sin 
venn Timoteus har han et stilig 
og løfterikt uttrykk når han skriver 
i 2 Tim 2,9 Men Guds ord er ikke 
bundet. Om det får være stjernen 
vi sikter etter og kjernen i vår virk-
somhet vil vi kunne være relevante 
og ha noe betydningsfullt å si og 
bidra med inn i ethvert menneskes 
liv og enhver livssituasjon. 

Vitne. Det er dette ordet evig liv, 
sann fred og velsignelse er knyttet 
til. Slik er det for alle mennesker. 
Dermed er det inn til Ham vi tren-
ger å gå for å leve i Guds velsignel-
se. Og det er også inn til Ham vi er 
nødt til å få med våre medmennes-
ker om de skal få del i det samme. 
Akkurat det blir ikke annerledes 
selv om hele vårt samfunn settes 
i isolasjon! I «annerledestiden» 
handler det derfor fortsatt om å 
gjøre det Gud alltid kaller oss til: 
å tro på og følge Jesus Kristus, 
forbønn og vitnetjeneste for våre 
naboer og verdens unådde, giver-
tjeneste og praktisk hjelp for dem 
rundt oss. 

Guds ord kan ikke bindes og det 
gir oss både frimodighet og for-
ventning også denne høsten. 

Er alt annerledes 
i 2020?

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Regionleder

INNSPILL

«Men Gud er den 
samme. Hans ord er 

det samme.»

Årets planlagte regionkonferanse på Finnsnes måt-
te utsettes grunnet koronapandemien, men lørdag 
13. juni fikk vi gjennomført regionårsmøtet for NLM 
region nord 2020 – via internett, og med smittever-
net godt ivaretatt! 

Etter litt teknisk plunder, ble det møte med sang, 
bønn og forkynnelse. Deretter ble årsmøtet konsti-
tuert og gjennomført med valg av nye styrer, og god-
kjenning av årsmeldinger og regnskap. Til sammen 
var 68 utsendinger registrert, og det er omtrent like 
mange som ved ordinære årsmøter. 

Med deltakere i Betania i Bodø, Nordborg på 
Finnsnes og Fjellheim i Tromsø var store deler av 
regionen representert. Takket være godt kompeten-
te folk på teknikk alle stedene, var det videooverfø-
ring og lyd fra alle plassene, og alle hadde mulighet 
til å delta i samtalen.

Vi hadde møteledelse fra Finnsnes, tale fra Bodø 
og piano fra Tromsø! Kristian Johansen hadde an-
dakt, med utgangspunkt i Joh 15,4–5. Flere gav 
tilbakemelding om at «vi kjente på fellesskapsfølel-
sen», selv om det ble på en annerledes måte denne 
gangen. 

Etter valgene har styrene følgende sammenset-
ning:

Regionstyret
Katrine Gran Andersen, John Olav Enoksen, Ragnar 
Falch Gundersen, Even Petter Olsen, Vidar Søyland 
Pettersen, Øivind Søreng og Johannes Sæleset. 
Varamedlemmer: Anne Christine Viste (1. vara) og 
Kjell Iversen (2. vara). 

Barne- og ungdomsrådet
Jon Harald Flå, Håkon Garvo, Frøydis Hafredal, 
Helene Kallevik og Irene Vassbø.  Varamedlemmer: 
Anders Rege (1. vara), Monja Bråthen (2. vara) og 
Siv Anita Volle (3. vara). 

Valgnemnda 
Lise Jannie Gundersen, Elisabeth Kringstad, 
Lisbeth Fjell Leithe, Vegard Svensen og Per-Inge 
Søreng. Anders Rege er 1. vara. 

KRISTIN BAKENG OLUFSEN

VELLYKKET REGION-
ÅRSMØTE VIA INTERNETT

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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‒ Hva inngår som en del av ditt 
andaktsliv?

‒ Så langt det er mulig bruker 
jeg god tid om morgenen.   Det er 
den beste tida for meg.  Jeg bru-
ker Logos, Bibelleseplanen og har 
også begynt å lese bøker jeg tidli-
gere har kjøpt, men ikke lest.

‒ Har det alltid vært slik?
‒ Jeg har alltid hatt en an-

daktsstund om morgenen. Men 
da jeg var i jobb, blei det bare en 
kort stund med Bibellesning og 
bønn.  Som pensjonist, har jeg 
mer tid og ro om morgenen.

‒ Hvordan hjelper dette deg til 
å vokse som kristen?

‒ Stillhet er viktig for meg. Og 
med bedre tid og ro er jeg mer 
åpen for Guds nærhet gjennom 
ordet og bønnen. Jeg kan «utøse» 
mitt hjerte for Jesus.  Han hører, 
og han har sagt; Kom – med alle 
ting.

‒ Har du en spesiell bok du vil 
anbefale, utenom Bibelen, som har 
hatt betydning for ditt personlige 
forhold til Jesus?

‒ Fra jeg tok imot Jesus på 
Nordborg (da Handelsskole), har 
Asbjørn Aaviks bøker betydd mye 
for meg.  I de senere år har jeg 
oppdaget Max Lucado, spesielt 
boka hans «Han valgte naglene».

MITT ANDAKTSLIV 
AUD NORDMARK

«NÅ STARTER DET SOM 
ALLEREDE HAR BEGYNT»

STATUSOPPDATERING ETTER 
EN ANNERLEDES PERIODE

Det skriver Tone og Ole Bjarne 
Tråsdahl i en hilsen fra Japan. Et-
ter to år på språkskole, og fortsatt 
mye å lære, er de nå klare for å 
starte med nye arbeidsoppgaver. 
«Vi skal samarbeide med to kirker 
her i Kobe. Den ene har vi gått i 
mens vi var språkstudenter, og vi 
opplever det fint å kunne fortsette 
sammen med dette fellesskapet.» 
Tone og Ole Bjarne ønsker å satse 
på ungdommer i arbeidet i kirkene. 
«Det er utfordrende for kristne 

japanske ungdommer å få til å pri-
oritere tid med Gud i hverdagen, og 
delta på kristne aktiviteter i kirka.»

Alf Ivar har startet på interna-
sjonal skole, mens Benjamin fort-
satt går i NLMs japanske barneha-
ge. «Det er først når våre egen barn 
har det godt i Japan at vi voksne 
klarer å gjøre en god jobb». Vær 
med å be for alle fire, for hverdag 
og tjeneste!

HELE HILSENEN KAN LESES PÅ NLM.NO/NORD

NLMs arbeid ble rammet av 
Covid-19, og bortfall av planlagte 
aktiviteter og arrangementer 
førte til massiv permittering av 
ansatte fra mars måned. Dette 
rammet også Region nord, men 
heldigvis fikk vi alle tilbake i full 
jobb allerede i juni.

Dette førte til at vi ligger langt 
bak budsjett. Men nasjonale 
ekstrainnsamlinger gjør at NLM 
under ett ikke ligger langt bak 

fjoråret. Takk til alle som gir.
Nå jobber vi i henhold til smitte-

vernsveilederne som er utarbei-
det. Mange er kommet i gang, 
selv om det er litt ekstraarbeid. 
Andre er mer forsiktige. Det er 
forståelig, men vi håper mange 
kan ta opp igjen møtevirksom-
heten i høst. Det er mulig å gjøre 
det på en trygg måte. 

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

FOTO: PRIVAT
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I denne spalten utfordres ulike mennesker til å si noe kort om sitt personlige andaktsliv ved 
å svare på faste spørsmål. Formålet er å bidra til inspirasjon og dele gode erfaringer. Aud bor 
på Evenes og er nå pensjonist. 

TEKST  ØIVIND KRINGSTAD

Mitt andaktsliv
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Hovedhuset var over 70 år, og det opprinne-
lige bolighuset var over 100 år. Skoghus er et 
av de første leirstedene i NLM, og trengte sårt 
fornyelse. På ekstraordinært regionårsmøte 
på Skoghus 27. oktober 2018 ble det stort 
flertall for å jobbe for et nybygg. 

STRAM PLAN En komite ble nedsatt, og allerede 
i juni 2019 kunne vi gå ut og be om tilbud på 
prosjektet. En god Skoghus-venn og pensjo-
nert arkitekt, Ivar Tolo, hjalp oss veldig i en 

viktig fase av arbeidet. Og så hadde Skoghus 
fått på plass ny daglig leder, Magnar Emil Eg-
gebø, en dyktig mann fra Finnøy.

Bygg Tema ble etter hvert valgt som en-
treprenør. Vi ønsket mye, så noen runder med 
kutting og utsettelse måtte til før kontrakt 
ble skrevet etter at regionstyret hadde god-
kjent planene. Arbeidet startet dermed høs-
ten 2019, med ferdigstillelse 30. juni 2020 og 
Senja kommune tilbød seg å brenne ned det 
gamle huset uten omkostninger for oss.

INNVIELSESFEST SKOGHUS

Det har vært jobba lenge med spørsmålet om hva vi gjør med Skoghus.
TEKST  PER- INGE SØRENG (PÅ VEGNE AV BYGGEKOMITEEN.)

NYE SKOGHUS KLART TIL BRUK

30. august gikk flagget til topps, 
og rundt 115 personer var samlet 
til innvielsesfest! Av smittevern-
hensyn måtte antallet begrenses, 
men flere fulgte også arrangemen-
tet via nett. 

Bygget ble innviet ved skriftle-

sing og bønn. Visjonen er at «all 
aktivitet på Skoghus er med ønske 
om å få flere mennesker i kontakt 
med Jesus». 

Leder i NLMs hovedstyre, Ray-
mond Bjuland, talte med utgangs-
punkt i Rom 10,13–17. Linda Irene 

Tråsdahl og Bente Anita Bjørn-
holm sang, og FIMIS-bandet gav 
godt tonefølge til fellessangen. 

Byggeprosjektet er avsluttet, 
innvielsen er startskuddet for det 
som skal skje videre!

Det ble gitt kr 43 100 + bankter-

minal i gave til Skoghus. 
Etter middagsservering, var det 

familiemøte med basar, og trek-
ning av forhåndsolgt lotteri. Til 
sammen gav dette 156 000 kroner.

KBO

Selve innvielsen inneholdt 
enkel, men høytidelig skrift-
lesning og bønn.            
FOTO: SVENN MAGNE OLUFSEN

Selv med smitterestriksjoner fikk omtrent 115 personer med seg festen innendørs.             FOTO: SVENN MAGNE OLUFSEN

Hanne Steinsland Sele begynte som 
ny daglig leder på Skoghus denne 
høsten. FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

FLERBRUKSMULIGHETER Innsamlingen er nå kom-
met opp i 780.000.  Målet er 1,1 mill. kroner 
innen utgangen av 2020. Egenkapital på 3,7 
mill. hadde vi fra salg av ei nabotomt. Totalt 
har prosjektet kostet i overkant av 12 millioner 
kroner som betyr at vi har lånt en del penger.

Når vi har vært frimodige og trodd på 
prosjektet og ei god framtid for Skoghus, så 
skyldes det flere ting, bl.a. at vi har fått en 
intensjonsavtale med Salmar, lakseslakteriet 
som bygges i nabolaget. Styret tenker at skal 
misjonen kunne tilby barn, unge og gamle 
gode fasiliteter på Skoghus, må vi knytte til 
oss samarbeidspartnere som vil bruke Skog-
hus til samlinger og konferanser som vil gi 
oss inntekter. Disse kan skje i ukedagene og 
så bruker NLM Skoghus i helgene.

VIDEREUTVIKLING Styret har store tanker om 
framtida. Selv om vi har solgt noe eiendom, 
har vi fortsatt 100 mål som kan brukes til 
gode formål. Vi er nokså sikre på at Skoghus 
må ha flere overnattingsplasser. 18 rom er 
bra med tanke på leirarbeidet, men for få rom 
ved utleie der det etterspørres enerom og 
dobbeltrom. Dette kommer styret til å jobbe 
videre med.

Magnar Emil Eggebø kom til oss sendt av 
Gud for å bygge nytt på Skoghus, og vi skulle 
gjerne hatt ham lenger. Hanne Steinsland Sele 
startet som ny daglig leder i august. Takk til 
Magnar Emil og velkommen Hanne!

Skoghus har tjent Guds rike og misjonen i 
over 70 år. Vi tror vi kan holde på i mange år 
til ved å legge forholdene til rette!
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PROSJEKT FULLFØRT

NORD-NORGETEAM 2020/2021

BUR’s spalte

FINT TILSKUDD 
TIL LAKSELV
Håvard Frafjord og Per Tore Pedersen 
flyttet til Lakselv i august. De var elever 
på Fjellheim Bibelskole forrige skoleår. 
Håvard kjente på en lyst og et kall til 
å bruke et år inn mot kristen tjeneste i 
nord og tok kontakt med regionkonto-
ret. Underveis kom vi fram til at det var 
best å reise to sammen i et slik ærend. 
Kameraten Per Tore ble utfordret til å 
bli med, og han sa ja til det. Valget falt 
på Lakselv. Det viste seg at det var satt 
i gang en prosess med å pusse opp 
leiligheten på Misjonshuset, og at de to 
unge mennene kunne leie der. Sammen 
skal de jobbe med de kristne på stedet 
og bidra inn i det kristne arbeidet blant 
barn, unge og unge voksne. Det opp-
leves veldig godt at unge stiller seg til 
disposisjon i Guds rikes arbeid. Be om 
at Gud utruster og bruker dem i sin plan 
der de bor.
Mens de er i Lakselv, skal de jobbe og 
studere. Håvard sikter seg inn på en ut-
dannelse innen medisin. Han vil derfor 
jobbe vakter i helsevesenet i Lakselv. 
Per Tore vil også studere teologi som 
fjernstudent på Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole. I tillegg vil de dele på vikar-
stilling som barne- og familiearbeider 
fra august til desember. 

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

Håvard og Per Tore er godt i gang i Lakselv 
etter at de flyttet hit i august. 

FOTO: KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

Magnar Emil kan smile etter at nytt hovedhus nå er på plass.        FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSE

Nord- Norgeteamet dette året: Christoffer Lie, Karen Oliva Solheimslid og Thomas Ljøkjell.   FOTO: PRIVAT

Etter 18 måneder og et nybygd hovedhus pak-
ker Magnar Emil Eggebø bilen og returnerer 
sørover, hjem til Finnøy. Mye har skjedd i løpet 
av disse månedene.

– Hva sitter du igjen med fra tiden på 
Skoghus?

– Det var gjort mye godt forarbeid gjennom 
flere år da jeg kom, og tiden var moden for å 
realisere planen om nytt hovedhus. Jeg har 
blitt tatt godt imot, vist stor tillit, og fått stor 
frihet! Folk rundt Skoghus har lagt ned mye 
energi, og for min del har dette vært eksamen 
på alt jeg har jobbet med før. Erfaringer fra 
tidligere har også vært nyttig både med å 
knytte nye kontakter til Skoghus, og i bygge-

prosessen.
– Hva er ditt beste minne fra tiden i 

Nord-Norge? 
– Det å bo så tett på naturen, med bl.a. 

hare, elg, rype og tårnfalk rett utfor vinduet! I 
forbindelse med planering av uteområdet kom 
ei rype og satte seg på gravemaskinskuffen og 
dro på vingene. Det viste seg at hun hadde reir 
med 12 egg rett ved. En stein ble lagt foran 
reiret, rypa la seg på igjen, og gravingen kunne 
fortsette! Slikt opplever du sjelden!

Vi ønsker å rette en stor takk til Magnar 
Emil – og kona Karen Brit – for den innsatsen 
de har lagt ned i og på Skoghus!

KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Dette året består Nord-Norgeteamet av tre 
ungdommer. Det er Christoffer Lie fra Tveita 
i Oslo. Han er 23 år og utdannet automati-
ker. Karen Oliva Solheimslid er fra Øygarden 
utenfor Bergen. Hun er 20 år og har gått på 
Kongshaug. Thomas Ljøkjell er fra Flå sør for 
Trondheim. Han er 20 år og utdannet tømrer. 
Felles for dem alle er at de gikk Fjellheim 

Bibelskole i fjor.
Disse tre skal reise rundt i landsdelen og 

vitne om Jesus gjennom andakt, sang, vitnes-
byrd og sosiale relasjoner med dem de blir 
kjent med. Vi håper at du har plass til dem på 
bønnelista di. 

KARI SYNNØVE NORD- VARHAUG
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JAKOBSBAKKEN I PROSESS

FJELLHEIM BIBELSKOLE
OPPSTART NORDBORG

Jakobsbakken har siden 1970 vært 
eid av NLM, og har dermed 50-års-
jubileum dette året. På grunn av 
restriksjonene omkring smittevern 
blir hovedmarkeringen av jubileet 
først neste år, men noe ble likevel 
sagt under årets Høsttreff i begyn-
nelsen av september. 

Aktiviteten på Jakobsbakken 
har vært i regi av NLM eller utleid til 
andre. De siste årene har imidlertid 
et reiselivsselskap kjøpt og etablert 
seg i ett av husene på bakken, og 
det foreligger planer om oppføring 

av andre hus på tomter de eier der. 
Mot slutten av 2019 fikk også Ja-
kobsbakken spørsmål om vi var 
villige til å selge våre bygninger. 
Spørsmålet ble håndtert av styret 
sammen med et utvalg fra region-
styret. Vi hadde noen møtepunkt, 
men det ble etter hvert tydelig at 
avstanden var for stor til at videre 
dialog hadde noe for seg og et salg 
kunne vurderes. Styret har arbeidet 
med stedets fremtid de siste årene, 
og den prosessen fortsetter nå. 

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Styret for Jakobsbakken i motsol før korona slo til! Fra venstre: Benjamin Krü-
ger, Gunnar Bråthen, Kjell Krüger, Knut- Inge Johansen og Terje Leithe. 
       ØIVIND RUUD KRINGSTAD

LEIR OG ARRANGEMENT 
Leir for barn og unge
2.–4. oktober Karalaksleir 2.–4. trinn Karalaks
9.–11. oktober UNGleir 5.–7. trinn Karalaks
23.–25. oktober Maksleir 2.–4. trinn Skoghus
23.–25. oktober Bo-hjemme-leir 2.–7. trinn Drag
23.–25. oktober Helg+ Soltun
6.–8. november Ungdomsleir 8. trinn–VG3 Skoghus
(6.–8. november Nord-Troms-leir 2.–7. trinn Skjervøy)
13.–15. november Tweensleir 5.–7. trinn Skoghus
27.–29. november Konfirmanthelg Fjellheim

40 år med Bibelskole i nord gir 
grunn til takk og lovprisning til Gud. 
Vi er takknemlige for at 38 elever 
begynte på Fjellheim denne høsten. 
Vi håper og ber om at de må få et 
godt og rikt år på Fjellheim.

Etter flere års opphold fikk vi 
igjen nok elever til å gå i gang med 
Bibel og formidling-linjen (BOF). 
Dette gleder vi oss over og håper at 
året vil gi mersmak på det å formid-
le Guds ord til ulike generasjoner. 

Vi går en spennende vinter i 
møte, også med tanke på pande-
mien. Elevene har i utgangspunk-
tet fått beskjed om at det ikke blir 
noen utenlandstur dette skoleåret, 
men vi vil lage et godt og spennen-
de opplegg for elevene i Finnmark. 
Vær med og be for dette litt anner-
ledes skoleåret. 

MORTEN NORD-VARHAUG, REKTOR

Kvinnehelg på Skoghus 2.–4. oktober
Hildegunn Solheim blir med, og tema for helga er 
«I møte med vår neste».

Mannshelg på Skoghus 16.–18. oktober
Asbjørn Handeland er taler denne helga med over-
skrift Den største i himlenes rike.

Der er skoleåret i gang igjen! Vi 
har bra med elever i de ulike klas-
sene, og har hatt en god oppstart 
for elever og personalet. Det er 67 
elever på ungdomsskolen og 151 
på videregående. Koronaforebyg-
gende tiltak er på plass, og vårt mål 
er at elever og ansatte har det best 
mulig. 

Vi er takknemlig for at en fin 
gjeng vil bo på internatet, men det 
er plass til flere. Vi gleder oss også 
over de to nye miljøarbeiderne som 
er på plass, Randi Synnøve Stødle 
og Maria Christina Fjermestad, og 
at Kåre Holta startet som vakt-
mestervikar i høst. 

Som mange vet planla vi å fei-
re Nordborgs 60-årsjubileum dette 
året. Korona-tiden har lagt en viss 
demper på feiringen, men vi ønsker 
likevel å takke venner av skolen for 
all omsorg og forbønn. Vi er takk-
nemlig for en jubileumsgave til sko-
len (kontonr. 8220 02 90530 eller 
Vipps 97736).

Vi ønsker å bringe Jesus til eleve-
ne i år også: For det er én Gud, og én 
mellommann mellom Gud og men-
nesker, mennesket Kristus Jesus, 
han som ga seg selv til en løsepen-
ge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. 
(1 Tim 2,5–6) 

ODD INGE HENG

Et bibelskoleår i nord byr også på storslåtte naturopplevelser!
FOTO: MATHIAS SUNDE

Ungdomsskolens 
oppstartstur fikk også 
dette året godt vær. 

FOTO: PRIVAT
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Omtrent én av tjue nordmenn skal tilbringe et 
helt år i førstegangstjeneste i Indre Troms. Si-
den 1971 har Soltun Soldatheim på Setermo-
en vært et hjem for soldater langt hjemmefra, 
og for mange er det blitt en oase i kristenlivet 
som har gjort året i Forsvaret litt bedre.

Snart 50 år med aktivitet har satt sitt 
preg på bygget, men i løpet av det siste hal-
våret er soldatheimen blitt fornyet. Med et 
sparsommelig budsjett og god dugnadsånd 
har peisestue, gang, mat- og møtesal blitt 
malt og fått nye gulv, mens kjøkkenet er to-
talrenovert. Flere gamle strømsluk er blitt 

erstattet med nye, energieffektive løsninger.
Nå venter vi spent på å ta imot årets re-

krutter på den «nye» soldatheimen. Hit kom-
mer unge voksne fra hele Norge, både krist-
ne og de som ikke bekjenner kristen tro.

Soltun er en unik og strategisk misjons-
stasjon, og et vindu ut mot en stor del av be-
folkningen. Det er verdt å ta vare på!

Paulus skrev at Guds rike ikke består av 
mat og drikke, og vi kan vel også anta at det 
heller ikke består av laminatgulv og våtrom-
splater. Likevel håper vi at oppussingen kan 
være med å bygge Guds rike blant soldater.

«Dersom Herren ikke bygger huset, ar-
beider bygningsmennene forgjeves», står det 
i en salme. Vi er helt avhengige av forbedere 
og givere, samt foreldre, besteforeldre og ven-
ner som forteller de som skal avtjene verne-
plikten her i nord at Soltun finnes. Her får de 
et avbrekk fra den militære hverdagen, og et 
kristent fellesskap med klar forkynnelse.

Omtrent én av tjue nordmenn skal til-
bringe et helt år i førstegangstjeneste i Indre 
Troms. Tenk om én av dem fikk møte Jesus?

EIVIND VOLLE, DAGLIG LEDER SOLTUN

OPPUSSING FOR Å 
BYGGE GUDS RIKE

REISEBREV UTSYN

Stua på Soltun er blant 
rommene som har fått 
mye nytt dette året. 
FOTO: EYVIND VOLLE

Helene Nygård har sagt opp sin stilling som 
barne- og familiearbeider i Bodø. Vi takker 
henne for tjenesten hun har hatt, og er glade 
for at hun fortsatt blir boende i Bodø.

Hanne Steinsland Sele er ansatt som ny 
daglig leder på Skoghus leirsted. Nærmere 
presentasjon kommer i et senere nummer.

Øyvind Gundersen har utsatt utreisen til Ja-
pan, i hovedsak grunnet koronapandemien. 

Per Tore Pedersen og Håvard Frafjord er 
ansatt i et vikariat (2 x 12,5 % stilling) som 
barne- og ungdomsarbeidere i Porsanger. 

Sammen med to andre elever og en lærer fikk 
jeg reise til Mongolia med Nordborg Ungdom-
skole i forbindelse med misjonsprosjektet vi 
støtter der. 

Vi var på besøk hos en kristen familie i 
Khovd (Vest-Mongolia) som hadde konver-
tert fra islam. De inviterte alle 17 i gruppa 
(vi var representanter fra fire skoler) pluss 
misjonærene på besøk i deres lille stue. Alle 
fikk servert te, kjeks og et godt brød. 

Bebit, faren i huset, hadde vært imam i den 
lokale moskeen for cirka syv år siden. Han var 
også sjåfør for en av de lokale misjonærene. 
I bilen hørte de på lovsang, og han begynte å 
lære seg noen av sangene. Mer og mer innså 
han da hva lovsangene formidlet, og på den 
måten ble han en troende. Han og familien 
konverterte, og det fikk store konsekvenser for 
dem. De opplevde mye psykisk og fysisk ute-
stengelse og problemer i etterkant. I dag opple-
ver fortsatt familien en del problemer på grunn 
av troen, men situasjonen er mye bedre. Nå er 

Bebit blant de mest trofaste kristne i byen. 
Det som slo meg var hvor mye de ofrer for 

sin tro. Det er et vanskelig valg for mange, og 
det er en del som blir lokket tilbake for penger 
og nye biler fra familie, hvis de slutter med 
kristendommen. 

Bruker vi den muligheten vi er velsignet 
med her, eller glemmer vi det i all vår rikdom? 
Det trengs mye bønn, både for de kristne 
i Mongolia, at de kan se hvem som er den 
viktigste og at de kan tro frimodig under for-
følgelser, og for vi kristne her hjemme i Norge 
om at vi ikke må glemme Gud i all vår rikdom, 
eller bli lunkne! 

Uansett har reisen fått meg til å innse at 
uansett hvor vi er, er djevelen alltid der for å 
blinde oss fra Gud og gjøre oss motløs! Ikke 
la det skje! Ta opp ditt kors hver dag og følg 
Jesu eksempel! Husk: For der skatten din er, 
vil også hjertet ditt være (Matt 6,21)! 

Peace out – Marius!
MARIUS MOLDSVOR

PERSONALNYTT 

JUBILEUM PÅ JAKOBSBAKKEN
Markeringen av 50-årsjubileumet på Jakobs-
bakken er utsatt til 2021. Det vil være en 
liten markering på høsttreffet i september, 
men hovedmarkeringen blir neste år.
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