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VELLYKKET MANNSHELG
Fornøyde menn fra hele landsdelen deltok på mannshelg på 
Skoghus i oktober. 
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Bla om for å lese mer om 
mannshelga, intervju med ny 
daglig leder på Skoghus, Hanne 
Sele, utbedringer på Karalaks og 
Alphakurs i Tromsø.
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På flere områder i samfunnslivet 
lever en klassisk, bibeltroende 
kristen under større press nå enn 
på mange, mange tiår. Dette har 
innvirkning på misjonsarbeidet vi 
driver i NLM region nord. Hvordan 
velge en god strategi i møte med 
omverdenen?

Kristent motsvar. De siste 
årene har jeg hatt glede av å lytte 
til den britiske evangelisten Rico 
Tice. Jeg ser på ham som en 
positiv impuls fra en annen kristen 
sammenheng. 

Han skisserer fire måter å 
forholde seg til omverdenen på, 
hvor bare én av dem er støttet av 
Bibelen:

«Alt var bedre før». Selv om vi 
skal ta med lærdom og visdom 
fra tidligere tider, er det ofte en 
forgyllet versjon, og konteksten 
forandrer seg også med tiden. 
Alt var faktisk ikke bedre før og 
løsningen fremover er ikke å skru 
tiden tilbake. 

Tilbaketrekning. «Med alt ne-
gativt som finnes må vi lage egne 
sammenhenger for å skape et 
trygt miljø». Dette er en forståelig 
tanke, det er mye på spill. Samtidig 
harmonerer det dårlig med Jesu 
egen oppsøkende virksomhet, 
misjonsbefalingens tydelige ordre, 
de første kristnes ekspansjon 
og selve evangeliets natur; vi må 
videre til flere!

Forsoning med verden. Fris-
telsen kan være stor for å senke 
garden, viske litt på grensene og 
ikke ta det så nøye. Da blir det min-
dre uro og færre spørsmål. Men 

det fører ikke til Livet. Hverken for 
oss selv eller for de rundt oss. 

Ricos løsning, som altså er den 
eneste med reelt bibelsk belegg er 
motstandsdyktighet. På engelsk re-
silience. Det er omtrent den effekt 
ytre påvirkning har på en strikk. 
Det strekkes, men kommer tilbake 
til sin opprinnelige form.   

Aktiv deltakelse. Jesus kaller 
oss hverken tilbake i tid, til å trekke 
oss tilbake eller til passiv tilpas-
ning, men til aktiv deltakelse og 
engasjement. Det må innebære å 
bli strukket av omgivelsene, men 
samtidig å kjenne sin form. Vår 
identitet har vi i det Jesus har 
gjort, og i Ordet. Jesus selv og 
budene i Ordet leder oss gjennom 
livet. 

Selv kan jeg kjenne på lyst til å 
bruke alle disse strategiene i eget 
liv. Her trenger vi å hjelpe hver-
andre til å kjempe videre. Både for 
selv å bli bevart og å vinne nye til 
fellesskap med Jesus Kristus. 

Derfor ønsker vi å invitere til 
inspirasjonssamlingen på nye 
Skoghus i februar med overskriften 
«Frimodig». Bønnen er at vi både 
som enkeltmennesker og som 
misjonsfolk kan eie frimodighet 
overfor Gud og våre medmennes-
ker. Midt i de utfordringene den 
enkelte står i. Velkommen. 

Frimodig

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Regionleder

INNSPILL

«Jesus selv og budene 
i Ordet leder oss 
gjennom livet.»

KÅRE HOLTA REISER TIL 
ETIOPIA IGJEN
Kåre Holta kom i 2019 hjem fra lærertjenesten i 
Etiopia på grunn av sin kone Trines sykdom, som 
hun også døde av våren 2019. Siden sommeren 
2020 har han vært bosatt i Kårvika, hvor de bodde 
før de reiste til Etiopa. Han har arbeidet som vakt-
mester på Nordborg skoler. Denne våren reiser han 
til Etiopia igjen, og skal ha læreroppgaver på den 
norske skolen der i et vikariat. 

ØYVIND REISER IKKE 
TIL JAPAN LIKEVEL
I tidligere nummer av Utsyn har Øyvind Gundersen 
blitt presentert som utsending fra regionen. På 
grunn av den usikre situasjonen omkring COVID-19 
ble planlagt utreise til Japan utsatt til høsten 2021. 
Øyvind har nå begynt på etterutdanning, og har 
derfor ønsket å avbryte avtalen om utreise.  

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Kåre Holta reiser til Etiopia våren -21 som lærer på den 
norske skolen der.                 FOTO: RAGNAR GUNDERSEN

Kommende vinter inviteres det igjen til bibelkurs 
(tidligere kortkurs) i regi av Fjellheim kurs- og 
misjonssenter. Fra 22. februar til 12. mars, i ukene 
8, 9 og 10, kommer til sammen 11 bidragsytere til 
å undervise og innlede i et bredt spekter av emner. 
Fullstendig program og påmelding kan finnes på 
mellomvegen96.no. 

BIBELKURS PÅ 
FJELLHEIM

FOTO: UNSPLASH.COM,  
BJØRN ARE WITH 

ANDREASSEN
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‒ Hva inngår som en del av ditt andaktsliv?
‒ Som en del av andaktslivet holder jeg 

og Lisbeth på å lese gjennom Bibelen på ett 
år, men det blir delvis kluss med at jeg job-
ber turnus fra fem på morgen og til halv to på 
natta. Når jeg er på jobb må jeg få med meg 
andakten på radioen og så er det muligheter 
på pTro. Som en del av andaktslivet er Fader 
vår, velsignelsen og bønn for våre barn og na-
boer og mange flere som står på bønnelista. 
Der er flere navn for hver ukedag, og så ber vi 
sammen med andre når det er naturlig.

‒ Har det alltid vært slik?
‒ Nei, det var først i 1983 jeg begynte å 

søke de kristne miljøene. Det blei noen turer 
på bibelgruppe hos Gerd og Eilif i Misvær. 
Stein Rui var leder i den tiden og han talte så 
jeg forstod at jeg levde livet mitt helt feil. Men 
hvordan kunne jeg komme meg ut av det? Det 
måtte en omvendelse til, og det var jo ikke lett 
å forstå for en «rabagast» som meg. Med litt 
undervisning og opplæring og masse tålmo-

dighet fra de rundt fikk jeg tak i budskapet 
til omvendelse. Det har jeg ikke angret! Jeg 
mistet endel «dårlige» venner, men jeg ber for 
dem når jeg ser hvilken nød de er i.

‒ Hvordan hjelper dette deg til å vokse som 
kristen? 

‒ Å vokse som kristen er ikke at jeg kan se 
ned på mine medmennesker, men løfte dem 
kjærlig opp til Gud som har oversikten over 
alt og be Han ta seg av mine «med-rabagas-
ter».

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

‒ Jeg leser lite, men leste en gang en kort 
bok om den bortkomne sønnen som ga meg 
mange tanker om egen familie, og hvordan vi 
som foreldre ikke alltid takler barna våre rett. 
Det var mange gode tips å ta med og prøve 
både på egen familie og venner. Så ser jeg en 
del taler på YouTube. Der er det masse å ta av, 
det er bare å begynne å søke!

MITT ANDAKTSLIV 
TERJE LEITHE

FOTO: PRIVAT

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. Terje bor i Bodø og arbeider som bussjåfør. 
Han er gift med Lisbeth og de har sju barn. 

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv

BUR’s spalte

AVGJØRENDE 
INNSATS OG 
KREATIVITET!
Tiden etter fredag 13. mars 
2020 ble en kjip tid for Kvaløya 
allidrett og veldig mange andre 
lag, klubber og leirer. Men det 
som mange gjorde i tiden som 
fulgte, tror jeg kan ha vært helt 
avgjørende. Allerede én måned 
senere, var Allidretten i gang 
igjen! Vi hadde blant annet 
aking, kubb med engangshan-
sker og kreativt terningspill 
med én meters avstand og mye 
antibac.  

Takk til lederne! Dere så mu-
lighetene i stedet for begrens-
ningene, og gav ikke opp tross 
strenge regler og en annerledes 
gjennomførelse. Barn og ung-
dom trenger fysiske møter, de 
trenger å bli sett. Derfor er det 
dere gjør denne høsten kanskje 
viktigere enn noen gang. Vær 
gjerne med i forbønn for dette 
viktige arbeidet, og ikke glem at 
vi har håpets Gud på vår side.

«Må håpets Gud fylle dere med 
all glede og fred i troen, så dere 
kan blir rike på håp ved Den hel-
lige ånds kraft.» Rom 15,13.

IRENE VASSBØ

FOTO: KARI SYNNØVE NORD- VARHAUG
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NY DAGLIG LEDER PÅ SKOGHUS 
– HVEM ER HANNE STEINSLAND SELE?

I likhet med flere av sine 
forgjengere er Hanne rogalending 
med skarre-r, og nå overtar hun 
jobben som hennes svigerfar hadde 
for mange år siden.
TEKST  GRO-MERETHE U. SØRENG

Hun har bodd mesteparten av livet på Talgje i 
Ryfylke, er gift med Rolf Ådne og sammen har 
de 4 barn. Hun er utdannet sykepleier, og flyt-
tet til Finnsnes høsten 2018. 

MOTIVERT. Første gang hun var på Skoghus var 
i 1996, og da var ærendet å hilse på sine kom-
mende svigerforeldre Solbjørg og Åge Sele. 
Det var nok ikke i tankene da at hun selv, 24 
år senere, skulle gå i sin svigerfars fotspor og 
bli daglig leder på Skoghus. 

‒ Da det ble klart at tidligere daglig leder 

Magnar Emil ønsket å gi stafettpinnen videre 
etter endt byggeperiode – tenkte du da at dette 
var drømmejobben for deg? 

‒ Nei, det kan jeg ikke påstå, men det 
rare var at jeg flere ganger gjennom vinteren 
hadde tenkt på om Skoghus kunne være en 
arbeidsplass for meg – men da som del av et 
team og ikke som daglig leder. Da jeg ble ut-
fordret til å søke på denne stillingen måtte jeg 
bruke tid i bønn. I tillegg samtalte jeg med fle-
re som kjenner Skoghus og meg. Det ble etter 
hvert slik at jeg kjente på en voksende lyst og 
motivasjon, og bestemte meg for å søke. Jeg 
kjente meg rolig for å takke ja da jeg fikk til-
bud om stillingen.

‒ Hva motiverer deg i jobben?
‒ Tanken på at uansett hvorfor mennes-

ker kommer hit så er det et mål at de skal få 
oppleve åpenhet, trivsel, raushet og omsorg, 
og gjennom dette kunne få et møte med Je-
sus. Skoghus har et stort potensial både i 

bygningsmassen, eiendommen og i alle men-
neskene som er engasjert her. Målet er at folk 
i alle aldre skal kunne føle seg hjemme på 
Skoghus.

KOMLEMIDDAG. ‒ Hva har vært det beste i job-
ben så langt? 

‒ Det er å oppleve hvor mange som har 
et hjerte for Skoghus og som bidrar med tid, 
bakst, innkjøp av utstyr, kjøkkenvakt, ren-
hold, snekkerarbeid og stort og smått som 
Skoghus trenger.

‒ Hvordan har så en rogalending som er 
glad i å trene, er kreativ og har grønne fingre 
det i Nord-Norge? 

‒ Jeg har det overraskende bra. Jeg liker 
at det er forskjell på årstidene, det er nydelig 
natur og mange kjekke folk. Når jeg i tillegg 
kan invitere til komlemiddag på Skoghus 12. 
november, da er det ganske godt å være roga-
lending i Nord-Norge.

Hanne Steinsland Sele begynte som daglig leder på «nye Skoghus» i august i år.                   FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSEN
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LEIRER OG ARRANGEMENT VÅREN 2021
5.–7. februar Inspirasjonshelg Skoghus 
12.–14. februar Konfirmanthelg Fjellheim
26.–28. februar Helg+ Soltun soldatheim
4.–7. mars Familiehelg  Jakobsbakken
12.–14. mars Maksleir 1.–4. trinn Skoghus  
12.–14. mars Ungdomsleir 8. trinn–VG3 Jakobsbakken
12.–14. mars Karalaksleir 1.– 4. trinn Karalaks
19.–20. mars Tweensleir 5.–7. trinn Karalaks
19.–21. mars  Tweensleir 5.–7. trinn Fjellheim

31. mars–5. april Påske på Jakobsbakken Jakobsbakken
23.–25. april Maksleir 1.–4. trinn Fjellheim
23.–25. april Ungdomsleir 8. trinn–VG3 Skoghus
23.–25. april Ungdomsleir 8. trinn–VG3 Karalaks
30. april–2. mai Bo-hjemmeleiren Drag
21.–23. mai Regionkonferansen 2021 Nordborg
4.–6. juni Polarbadleir 3.–7. trinn Skoghus
18.–22. juni SommerINTRO/konfirmant Fjellheim

Med forbehold om endringer!

40 ÅR MED GUDS ORD I NORD
Jeg skulle likt å se et kart over Nord-Norge 
der det var satt et merke på hvert sted hvor 
Fjellheim bibelskole har vært og hatt møter, 
skoletimer, institusjonsbesøk, husbesøk, bar-
nemøter, deltatt på gudstjenester og andre 
ting. Det er mange bygder og byer som gjen-
nom disse 40 årene har hatt besøk, og mange 
minner og opplevelser ligger igjen både hos 
den som fikk besøk, og den som var på besøk. 

FELLESSKAP. Besøk av ungdommer som vitner 
om Jesus gir inspirasjon og oppmuntring, selv 
om noen dialekter ikke er så lett å forstå. Læ-
rere med solid bibelforkynnelse blir tatt godt 

imot. Regionens forkynnere som får reise på 
utreisehelger med Fjellheimelever. Besøk i 
heimer med god mat og god seng. Et felles-
skap mellom unge og voksne hvor det blir delt 
både tro og liv. 

Mange Fjellheimelever har bosatt seg i 
regionen, og er blitt gode støttespillere i det 
kristne arbeidet der de bor.  Mange har også 
gått inn i heltidstjeneste i misjonen, i Norge 
og på ulike misjonsfelt i ulike verdensdeler, 
for kortere eller lengre tid. Ser du ringene 
brer seg?

VELSIGNELSE. Gjennom utreiser og praksis er 

Fjellheim en betydelig ressurs i misjonsarbei-
det i regionen, og i vårt barne- og ungdomsar-
beid. Vi er takknemlige for at Fjellheim i alle 
år har prioritert å reise mye i landsdelen, det 
har gitt mange gode ringvirkninger. Fjellheim 
har en inngangsdør på steder der NLM ikke 
har noe arbeid, og sammen kan vi bære Guds 
ord til flere.

Fjellheim er en velsignelse for misjons-
arbeidet, og når Gud vil, er det håp for flere 
unge vitnesbyrd, sangopptredener som «gikk 
litt skeis», god bibelutleggelse, latter og alvor 
også i årene framover!

Christoffer Lie, Kristian Bø og Thomas Ljøkjell sørger for servering på forskriftsmessig måte. Forsangere på jubileumsfesten. 
BEGGE FOTO: FJELLHEIM

TEKST  KRISTIN BAKENG OLUFSEN
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‒ Fantastisk å se dere alle! Ja, vi skal jo inn-
rømme at dette er litt annerledes enn de 16 
vi var på ei hytte i Skibotn for noen år siden. 
Kanskje mannskonferanse passer bedre?

Slik ønsket Jørgen Storvoll over 50 menn 
i ulike aldre velkommen til Skoghus leirsted 
i oktober. Sammen med Ragnar Gundersen 
utgjør han komitéen for helgearrangementet 
for menn som altså har vokst kraftig på seg.

GODE SAMTALER. Blant deltakerne var tannle-
gestudent i Tromsø, Daniel Adekoya. Han var 
selv fersk mannshelgdeltaker, men kjenner 
folk som har deltatt de foregående årene. 

‒ Helga har vært annerledes enn jeg had-
de forestilt meg. Det oppleves som en gjen-
nomgående samtale som sammen med for-
kynnelsen har vært veldig positiv. Vi har prata 
masse, forteller han

‒ Hva sitter du igjen med?
‒ Nye relasjoner, nye refleksjoner og inn-

trykket av å ha gode kristne brødre rundt 
meg. Og så er det godt å komme til dekket 
bord, både fysisk og åndelig!

GODE TILBAKEMELDINGER. Asbjørn Handeland 
var med og talte, og undervisningen var ut 
fra Matteus 16 og 18. Det var samtale i faste 
grupper, og det preget helgen på en god måte. 
Mange gav utrykk for at det hadde stor betyd-
ning. 

Vi takker Gud for mannshelga, og ønsker 
velkommen igjen neste gang. 

ØIVIND RUUD KRINGSTADDaniel var blant deltakerne på mannshelga.         FOTO: PRIVAT

VELLYKKET 
MANNSHELG

NYTT ARBEID I TROMSØ: 
ALPHAKURS
Denne høsten har ei gruppe tilknyttet Fjell-
heim misjonsforsamling gjennomført Alp-
hakurs. Kurset er en introduksjon til kristen 
tro gjennom 11 samlinger med video- og tale-
undervisning, mat og samtale. De 15 deltaker-
ne har ulik kjennskap til kristen tro og denne 
miksen er et poeng for et vellykket Alphakurs. 

Espen Hansen studerer jus og ble invitert 
med av en venn på kurset. 

‒ Hva gjorde at du ble med? 
‒ Jeg er en nysgjerrig og kunnskapssøken-

de type og liker å dykke ned i ting. 

‒ Opplever du at du har fått svar og mer 
kunnskap på kurset?   

‒ Det er jo fortsatt mulig å være søkende 
og jeg har hatt mange gode refleksjoner og 
samtaler.

‒ Vil du anbefale andre å delta? 
‒ Ja, jeg har møtt mange interessante folk 

og fått flere perspektiv på ting gjennom alle 
de gode samtalene vi har hatt. 

ØIVIND RUUD KRINGSTADEn enkel invitasjon gjorde 
at Espen ønsket å delta på 
Alphakurs denne høsten. 

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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5.–7. februar 2021 blir det igjen 
arrangert inspirasjonshelg på 
Skoghus leirsted. Denne gangen 
er det Kåre Johan Lid, leder 
NLM Norge, og Harald Tjervåg, 
tidligere Fjellheimelev og ny 
landsarbeider i NLM, som blir 
med som talere. Tema for helga 
er «Frimodighet».

Programmet blir som tidli-
gere år, med oppstart fredag 
kveld med møte. Lørdag blir 
det bibeltimer på formiddagen, 
et seminar eller lignende på 
ettermiddagen, og misjonskveld 
på kvelden. Søndag er det stor-
familiemøte på formiddagen. 
Mellom samlingene vil det bli 
god tid til god mat og god prat! 
Det vil bli et eget opplegg for 
barn lørdag.

Program, priser og påmel-
dingsinformasjon kommer etter 
hvert på vår nettside nlm.no/
nord og på Facebook.

Sett av helga, meld deg på, 
og vær med å be om en helg 
med påfyll til både kropp og sjel!

INSPIRASJONSHELG

FAMILIELEIR 
PÅ JAKOBSBAKKEN
Denne høsten var åtte familieenheter fra 
Saltenområdet samlet til familieleir på Ja-
kobsbakken. Blant elementene i opplegget 
var fedrenes og mødrenes aften, og eget 
opplegg på kveldstid for barn i skolealder. 
Opplegget fikk mange gode tilbakemeldin-
ger, og det inviteres derfor til familieleir 
igjen i siste del av vinterferien, 4.–7. mars. 

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Barna i skolealder hadde 
eget opplegg på kveldstid. 
Det var stas!  
FOTO: LISBETH LEITHE

ØKNING OG FORBEDRINGER FOR KARALAKS
Året har vært veldig annerledes for oss også på 
grunn av koronaviruset. Det har vært avlyste 
leirer og mindre overnattingsgjester enn van-
lig i sommer, men vi har allikevel en omsetning 
som kanskje er den beste på mange år. Det tak-
ker vi Gud for. Vi har leid ut til forsvaret i flere 
omganger og de har vært veldig hyggelige og 
greie å ha med å gjøre.

Sommeren ble brukt til å skifte taket på alle 
bygninger. Det gamle taket var 40 år gammelt.

Vi har også fått nytt kloakksystem, etter at 
vi i mange år hatt problemer med at kloakken 
frøs og septiktanken ikke hadde vannutskil-
lingssystem. Nå slipper vi frost og å måtte tøm-
me med tankbil. Dermed sparer vi årlig mellom 
30–45 000 kroner.

I høst har vi hatt Finnmarksstevne og to 

barneleirer. Ungdomsleiren skal vi også ha i år.
Vi pleier å stenge Karalaks i den kaldeste ti-

den, men i begynnelsen av neste år har forsva-
ret igjen booket hele anlegget i tre uker. 

I 2021 håper vi også på dugnadsbesøk fra 
Irland (liftteam) i to uker. De skulle etter pla-
nen vært her i vår, men det ble vanskelig. Da 
har vi planer om å fortsette oppgraderingene 
av Karalaks. 

Takk for all hjelp og forbønn, Gud velsigne 
dere.

MARIUS ANDERSEN, DRIFTSLEDER PÅ KARALAKS

Etter at dette ble skrevet ble den planlagte ung-
domsleiren dessverre avlyst på grunn av smitte-
situasjonen, men spreke ledere ser etter mulig-
heten til å kunne samle ungdommene igjen når 
det lar seg gjøre.

Etterlengtet nytt tak på Karalaks
FOTO: MARIUS ANDERSEN

Deltakere på Finnmarkstevnet høsten 2019              FOTO: PRIVAT
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