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HUNDREVIS FÅR HØRE
Mange barn og unge får høre evangeliet på leir. Leirarbeidet 
har både gleder og utfordringer. Det kreves innsats – som regel 
frivillig innsats. Og det blir ingen leir uten ledere.

MØT DE SOM ARRANGERER LEIRER SIDE 44–45

FOTO: EDDIE KOOPS /UNSPLASH.COM

Adresse: Sjøgata 28, 
9300 Finnsnes
Telefon: 454 16 210
E-post: nord@nlm.no
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Ansvarlig redaktør: 
Øivind Ruud Kringstad
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Som rektor er det naturlig at jeg 
gjør meg noen tanker om hvorfor 
unge mennesker (og gjerne voksne 
også) tar seg en utdannelse. Jeg 
antar at de gjør det fordi de ønsker 
å kvalifisere seg til et arbeid som 
medfører noe positivt: Å bidra 
på et fagfelt man trives å jobbe 
med, hjelpe andre mennesker, øke 
verdiskapningen i samfunnet, og 
bidra med skatt slik at velferdssta-
ten kan gå rundt. De færreste vil si 
at de tar utdannelse kun fordi de 
synes det er spennende å fordype 
seg i mest mulig litteratur, eller 
lære mest mulig om et emne.

Utdannelsen – en forpliktelse
Samfunnet vårt har bestemt at vi 
skal bruke milliarder av kroner på å 
legge til rette for at flest mulig skal 
kunne ta en utdannelse. Når jeg 
da har fått denne utdannelsen, kan 
jeg da bare velge å ikke bruke den? 
Eller er det en forpliktelse å bidra 
tilbake til samfunnet? Det er sik-
kert mange grunner til at folk ikke 
bruker utdannelsen sin, og mange 
jobber med noe annet enn de i ut-
gangspunktet tenkte, men poenget 
mitt er: Vi lever ikke for oss selv, vi 
lever for hverandre. Både på hjem-
mebane og ute i samfunnslivet kan 
vi yte for hverandre. Det er bra, og 
det er en forpliktelse i det.

Fortelle om evangeliet
Vi som driver kristne skoler (eller 
annet type kristent arbeid), har 
ofte med oss dette: Vi ønsker 

å bidra fordi vi har et forvalter- 
og samfunnsansvar, et med-
menneskelig ansvar, og en fordring 
om å fortelle om evangeliet. Derfor 
har mange kristne organisasjoner 
drevet institusjoner i hundrevis av 
år, på et uttalt verdi- og livssyns-
grunnlag: Vi har kunnet både 
forkynne og drive virksomhet, det 
være seg innen for eksempel hel-
se, skole eller bistand i utlandet.

Mangfold er viktig
Vi opplever at dette problemati-
seres. Hvorfor skal samfunnet gi 
statsstøtte til at kristne organi-
sasjoner skal kunne yte tjenester 
som det offentlige også yter? Fordi 
det er et svært viktig bidrag i sam-
funnet, og fordi det ikke bare er det 
offentlige som kan gjøre dette på 
en god måte. Historien viser oss at 
det er særdeles mye godt og viktig 
arbeid gjennom utallige årsverk 
som er utført av kristne organisa-
sjoner og institusjoner. Dette er 
både verdiskapning og berikelse, 
og i mange tilfeller en nødvendig-
het fordi det har dekket et viktig 
behov i samfunnet.

Jeg har troa på mangfold, 
også når det kommer til dette: 
Sammen kan vi utfylle hverandre, 
og sammen kan vi gi et tilbud som 
kommer mennesker til gode. Men 
å eventuelt ikke skulle kunne gi 
mulighet for å velge et kristent al-
ternativ hvis et slikt finnes, mener 
jeg vil gjøre samfunnet fattigere.

Kristne skoler ønsker 
å bidra i samfunnet

ANETTE SØRENSEN REGE
Rektor Nordborg skoler

INNSPILL

«Både på hjemme-
bane og ute i sam-

funnslivet kan vi yte 
for hverandre.»

ARRANGEMENT
Åpningsfest med basar, Skoghus 20.06

Seterstevne, Iselvdalen i Målselv 02.08

Jubileumshelg, Jakobsbakken, 50 år 01.–02.08

Skoghus-dager 28.–30.08

Jubileumshelg, Fjellheim bibelskole, 40 år 12.–13.09

Høsttreff, Jakobsbakken 04.–06.09

Bibelhelg/Finnmarkstevne, Karalaks 18.–20.09

Kvinnehelg, Skoghus 02.–04.10

Mannshelg, Skoghus 16.–18.10

LEIRER FOR BARN OG UNGDOM
På grunn av usikkerhet i forbindelse med Korona-
viruset kan endringer komme.

Ungleir, 7.–10. trinn 24.–26.04 Karalaks

Ungleir, 8. trinn–VG3 24.–26.04 Jakobsbakken

Bo-hjemme-leir, 1.–7. trinn 08.–10.05 Drag

Polarbadleir, 3.–7. trinn 05.–07.06 Skoghus

SommerINTRO 13+ 19.–23.06 Fjellheim

Ungdomsleir, 8. trinn–VG3 11.–13.09 Jakobsbakken

Tweensleir, 5.–7. trinn 18.–20.09 Fjellheim

Konfirmanthelg 18.–20.09

Barneleir, 3.–7. trinn 18.–20.09 Jakobsbakken

Maksleir, 1.–4. trinn 26.–27.09 Fjellheim

Velkommen til arrangementene – både store og små!

«Mye godt og viktig 
arbeid er utført av 

kristne institusjoner.»

NY UTSENDING FRA REGION NORD
Til høsten reiser Øyvind Gundersen som vår 
utsending til Japan. Øyvind er 34 år, vokst opp på 
Finnsnes, utdannet teolog, og jobber nå som prest 
i Hasvik. Det blir misjonærinnvielse på Finnsnes i 
løpet av våren. Nærmere presentasjon av Øyvind 
kommer senere. Vær med å be for Øyvind sine 
forberedelser før utreise, og de oppgavene og 
tjenesten som venter ham i Japan.

KRISTIN BAKENG OLUFSEN

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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Siv Indianna Krüger bor på Rog-
nan, er gift med Benjamin og de 
har to barn.

– Hva inngår som en del av ditt 
andaktsliv?

– Jeg prøver å sette av tid hver 
dag med Jesus, i Bibelen, i bønn 
og kanskje lese fra en andakts-
bok. Noen dager kan alt føles tørt 
og det kjennes ekstra vanskelig, 
men desto viktigere er det å «spi-
se» åndelig føde.

– Har det alltid vært slik? For-
tell kort om din vei til denne må-
ten å legge det opp på.

– Tidligere var det enklere å 
kunne gå uten rutine. Etter vi �ikk 
barn, ble det ekstra viktig å ha en 
rolig stund med Jesus og gjøre det 
til en fast rutine. Mest for egen 
del, men jeg ønsket også å være 
et forbilde og lede barna mine til 
Jesus. Å være foreldre er både et 

oppdrag og en gave fra Gud.
– Hvordan hjelper dette deg til 

å vokse som en kristen?
– Det føles som om jeg minker 

og Jesus vokser. Jesus blir stadig 
viktigere, jo mer tid jeg bruker 
i bønn og med Bibelen. Dagene 
hvor dette blir feilprioritert blir 
det motsatt. Som kristen er man 
helt avhengig av å være nær Je-
sus. Man er alltid i bevegelse, 
enten nærmere Jesus eller lengre 
bort. Jo mer tid man bruker med 
Gud, jo bedre!

– Har du en bok du vil anbefa-
le, som har hatt betydning for ditt 
personlige forhold til Jesus?

– Jeg er spesielt glad i to bøker 
av Fredrik Wisløff, «Med ham til 
Golgata» og «Hvil dere litt». Ellers 
anbefaler jeg �ilmen «War room» 
som handler om bønn.

AVHENGIG AV Å VÆRE 
NÆR JESUS

TID FOR Å TAKKE I den «bedriften» jeg jobber i (NLM region 
nord) har vi liten styring med inntektene! 
Derfor er det spennende å hente ut 
månedlige resultatrapporter. Gaveinntek-
tene svinger fra 170 000 til 250 000 per 
måned gjennom det meste av året. Fra 
september har vi ligget en halv million 
bak budsjett på gaver. Så kom desem-
ber-rapporten. 833 605 kroner i gaveinn-
tekt! Det er 25 prosent av total gaveinn-
tekt, som i 2019 ble 3 240 155 kroner. 
Dette er 160 000 lavere enn budsjettert, 
men 113 000 høyere enn året før.

Det er gledelig å se en økning i fast 
givertjeneste fra sist år. Gjennom året 
har det vært lavere driftskostnader og 
lønnskostnader enn budsjettert. Til 

sammen ga det et regionbidrag på 
569 562, som er cirka 180 000 mer enn 
budsjettert. Fra gjenbruksbutikkene i 
regionen er det overført til sammen 833 
101 kroner til NLM sitt arbeid. Det gir et 
samlet regionbidrag på 1 402 663 kroner 
til misjonsarbeidet.

Vi vil rette en stor takk til alle givere. 
Om det er fra møter, leirer, små og store 
misjonsfellesskap, misjonsprosjekter, 
julemesser, gjenbruksbutikker eller giver-
tjeneste, så ber vi om at pengene må bli 
til velsignelse, både for giver og motta-
ker. Så gjelder mottoet fortsatt: «Verden 
– og de minst nådde – for Kristus», også 
i 2020.

KRISTIN BAKENG OLUFSEN

FOTO: SIV INDIANNA KRÜGER

FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSEN

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.

TEKST  ØIVIND KRINGSTAD

Mitt andaktsliv
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Da Gunnlaug Karin var liten, rei-
ste hun ikke på barneleir. Først 
som ungdom dro hun på to ung-
domsleirer – i Styrkesnes og på 
Buvåg. Nå er hun med og arran-
gerer barneleirer der hun bor.

ET SØLVKORS SOM MINNE
– Har du et minne fra en leir?

– Jeg har et kors rundt halsen 
i dag. Det �ikk jeg av ei leirven-

ninne for 70 år siden. Hun hadde 
sølvkorset på seg og ga meg det. 
Først lå det i Bibelen min, men nå 
henger det rundt halsen, både til 
minne om henne, men ikke minst 
om han som hang på korset for 
min skyld.

– Hvordan startet leirarbeidet 
på Drag opp?

– Regionen tok initiativ til å 
arrangere leir på Drag, og ledere 

Gunnlaug er 86 år, men hjelper 
fortsatt til med leirene på Drag.                                                                    
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Gleden
Leirarbeidet for barn og unge har 
vært en stor del av NLM sitt arbeid 
i mange år. Leirkonseptet gir rom 
for at barn og unge får høre for-
kynnelse over flere dager. Ordene 
som blir sådd får tid på seg, og det 
blir sådd mange ord. Smågruppene 
som holdes etter andaktene gir 
rom for spørsmål, og til å sette ord 
på det en har lært slik at det sitter 
enda bedre. Forkynnelsen skjer i en 
ramme der trygge ledere gir av seg 
selv i lek og omsorg og praktiske 
oppgaver.

Leir er fellesskap. Det er noe vi 
gjør sammen, og som lar deltakere 
og ledere få minner og opplevelser. 

Nye vennskap oppstår, krangler må 
ryddes i, den som lengter hjem om 
kvelden må trøstes, og den som 
stolt viser sitt talent fram på leir-
kvelden må heies på. Hvem vinner 
aktivitetsløypa eller konkurransen? 
Og har «Snusen» vært på rommet 
og sjekket om det er ryddig og 
rent?

Midt i dette kommer spørsmå-
lene: Hvem er Gud, hva er synd, 
hva er nåde, himmel og fortapelse, 
frelser og djevel? Det blir satt ord 
på ting, og heldigvis lover Gud oss 
Den hellige ånds nærvær på sam-
linger der Jesu navn blir nevnt. Det 
kan ikke forklares, det må erfares, 
og det er det bare Ånden som kan 

vise den som hører og tar imot 
Guds ord.

Utfordringen
Leirarbeidet krever ledere, og 
lederinnsatsen er i all hovedsak 
dugnad. Det er utfordrende å få 
nok ledere til leirene våre. Lederne 
må gi tid og krefter, og det ser det 
ut til at vi har stadig mindre av. For-
ventningen om å arrangere leirer 
kan ikke alltid innfris. Det blir ingen 
leir uten leirsjef, noen til å holde 
andakter, og noen til å aktivisere. 
Et bønneemne er at vi må bruke vår 
tid og krefter rett.

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

GLEDEN OG UTFORDRINGEN I LEIRARBEIDET

Leirkonseptet gir rom for at barn og 
unge får høre forkynnelse over flere 
dager. Her er det Joachim Hodne som 
taler på Helg+.

FOTO: SOLTUN SOLDATHEIM

Gunnlaug Karin Sandvik 
(86) er kontaktperson for 
fl ere misjonsorganisasjoner, 
også for NLM, på Drag i 
Tysfj orden. Hun er enke 
på tiende året og viser 
gjestfrihet til mer enn sine 
to elskelige katt er.

TEKST  KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

LEIR PÅ 
DRAG

og leirsjefer ble sendt hit. Ofte 
har det vært ungdommer i Nord-
Norgeteamet og Fjellheimelever. 
Jeg og min bror Arnfinn Iversen har 
bidratt med mat og overnatting, og 
med å spre informasjon om leiren 
blant barna. Det oppleves som et 
lite, men viktig misjonsoppdrag 
på hjemmebane.

VIL FINNE NYE STØTTESPILLERE
– Hvorfor holder du enda på med 
dette arbeidet?

– Det er klart jeg må gjøre 
det! Jeg gjør det med glede, selv 
om matberegningen alltid er noe 
jeg gruer meg til. Men jeg må, for 
barna må få høre om Jesus. Det 
er det viktigste. Barna får lite 
bibelkunnskap på skolen. Derfor 
er det veldig fint at de får høre 
om Jesus på leir, og lærer å forstå 
hva misjon er, sier Gunnlaug. 
– Med nye kull og lite kristent 
fokus i skolen trengs leirarbeidet. 
Jeg prøver også å finne noen nye 
støttespillere her, slik at leirene 
kan fortsette.
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KONFIRMANTUNDERVISNING

HELG+

JEG FØLER SMERTE FOR UNGDOMMENE BUR’s spalte
Jesus var en mester i å bruke bilder fra 
hverdagen, fortellinger fra livet og historier 
folk husket. Å holde andakt er ikke for-
beholdt de perfekte kristne. Enhver med 
tanker og tro, kunnskap og undring om 
evangeliet er kalt til å dele det med andre. 
Her følger noen råd til deg som vil prøve:

• Finn ut hva du vil si. Har du fått 
tema, eller kan du velge? Be til Gud.

• Undersøk hvem du skal snakke til; 
alder, bakgrunn, settingen du er i rent 
fysisk.

• Tenk over hvordan du skal si det, 
slik at de får lyst til å lytte, og faktisk 
forstår og husker det du har sagt. 
Studer Paulus. Når han møter jøder i 
synagogen starter han med å vise til 
skriftene i GT, og argumenterer ut fra 
disse og viser at Jesus er Messias. Når 
han er på torget i Aten og snakker til en 
målgruppe som ikke kjenner til skrifte-
ne, starter han med å ta utgangspunkt i 
noe som målgruppen er opptatt av, men 
lander på å ha Jesus i fokus.

• Si det. Bibelteksten er relevant i 
seg selv fordi det er Guds ord. Men vi 
må kanskje jobbe med å vise at den 
er relevant, og på hvilke måter den er 
relevant i dag.

Vi må finne ut hva vi kan lære av bibel-
teksten i dag, og spesielt hva historien 
viser oss om Jesus.

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

Mitt kall er å etablere kontakt med ungdom-
mer i Bodø- og Salten-området og rekruttere 
til leir. Jeg opplever en ufortjent tillit og et glø-
dende engasjement for leirarbeidet som jeg 
får være en del av. Ungdom får høre, se og tar 
faktisk imot Jesus på ungdomsleirene hvert 
semester her på Jakobsbakken leirsted.

Men hva skjer så? Jeg roper til Gud i glede, 
men også i fortvilelse. Hvordan og hvem skal 
ta vare på disse ungdommene og følge dem 
opp videre? Hvor er du?

Jeg hyler! Hvor er du som ukentlig vil følge 
opp ungdommene, som i dette øyeblikk holder 
hånda reist?

Ungdommene som sitter foran meg og 
akkurat har bekjent at de ønsker å følge Jesus 
– de trenger forbilder. De trenger å bli sett. De 
trenger å bli bedt for og bedt med, de trenger 
noen å lese Bibelen sammen med, noen å 
snakke om Jesus sammen med og se Jesus 
gjennom. Hvor er du?

Jeg opplever å ha en evangelistnådegave, 
men jeg savner de andre lemmene på lege-
met. Kom!

HELENE KALLEVIK

Helene Kallevik opplever at ungdom tar imot Jesus 
på ungdomsleirene på Jakobsbakken. Men hun 
trenger noen som kan følge dem opp etterpå.

FOTO: SOFIE TISTEDAL FURE

Regionen tilbyr undervisning annethvert år. 
Høsten 2020 tenker vi å starte opp med en 
ny gruppe for de som skal konfirmeres våren 
2021 eller våren 2022. Det blir fire kjekke 
weekendsamlinger som ligner litt på leir. Vi 
samler ungdommer fra ulike steder i regionen 
vår til bibelundervisning og opplæring i den 
kristne tro. Flere har allerede vist sin interesse. 
Det vil bli lagt ut påmelding for undervisningen 
på nettsiden vår under «leirer».

For tiden arbeides det med å få faste ledere 
til å følge konfirmantene gjennom fire samlin-
ger i året. Det trengs både noen til å undervise, 
noen som kan lage mat og noen som bidrar 
sosialt slik at vi får en fin ramme rundt det å 
være sammen. Dersom du kan tenke deg å 
være med på det, er det flott om du tar kontakt 
med Ungleder Kari Synnøve Nord-Varhaug,
knordvarhaug@nlm.no.

Planlagte undervisningshelger:
18.–20. september 2020, Skoghus Senja
27.–29. november 2020, Fjellheim Tromsø
12.–14. februar 2021, Fjellheim Tromsø
18.–22. juni 2021, Fjellheim TromsøFOTO: KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

Helg+ ble til for å prøve å utnytte Soltun 
bedre i perioder med mindre soldatakti-
vitet. Det begynte som en Ung Vok-
sen-leir, men med begrensede ressurser 
sank frimodigheten til å kalle det for en 
fullverdig leir. Likevel ønsket Soltunsty-
ret å prøve det ut, og vi spøkte med at 
vi kunne kalle det noe så enkelt som 
«helg» i stedet for leir. «Helg+» kom det 
fra et av styremedlemmene, og så var 
idéen født.

Helg+ er et forenklet leirkonsept. I 
stedet for mange aktiviteter er det god 
tid til å lese til eksamen, være sosial, og 
gjøre det du ellers ville gjort «til helga». 
Pluss-delen inneholder god bibelunder-
visning med flere bibeltimer, seminarer 
og møter.

Etter to forsøk har antall påmeldte 
vært mellom 20 og 25, med opp mot 40 
deltakere på lørdagsmøtet. Tilbakemel-
dingene har vært gode. Neste Helg+ blir 
i slutten av oktober, og vi håper at både 
soldater, studenter og andre vil delta.

EYVIND VOLLE

Har du tanker om å konfi rmere deg snart, eller kjenner du noen som skal det? 
Region nord tilbyr supplerende eller fullverdig konfi rmasjonsundervisning.

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG
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Stig Bergheim (57) fra Sørreisa var 
elev på Nordborg i to år fra 1978. 
Nå er han senterleder på Amfi, 
Finnsnes. Han synes Nordborg er 
en god skole og angrer ikke på at 
han valgte å gå der.

– Lærerne var dyktige, sier 
Stig, – spesielt Magne Gundersen 
som nærmest ble oppfatta som et 
geni når det gjelder matte. Flere av 
elevene gikk opp til eksamen som 

SENTERLEDER SKRYTER AV NORDBORG INSPIRASJONSSAMLING – OG TAKK TIL KJELL

NORDBORG – ET GUDS UNDER
Nordborg begynte med 
handelsskole på Finnsnes 
for 60 år siden. Det 
har skjedd mye disse 
årene. Vi må betegne 
det som et Guds under. 
Nå har Nordborg både 
videregående skole og 
ungdomsskole.

TEKST PER-INGE SØRENG

Misjonssambandet er en skolebe-
vegelse og organisasjonen startet 
tidlig med skolearbeid. Allerede 
på begynnelsen av 1900-tallet så 
de første skolene dagens lys. Le-
derne var framsynte og tenkte at 
ungdommen må med.

BIBELSKOLE ELLER FOLKEHØGSKOLE
Også i nord begynte en del 
misjonsfolk å snakke om at 
Nord-Norge måtte få sin skole. 
Noen snakka om bibelskole, andre 
om folkehøgskole. På kretsstyre-
møte i NLM Troms krets den 29. 
november 1954 ble det oppnevnt 
en skolekomité med Marcus Nor-
wich fra Harstad som leder.

Komiteen jobba med ulike 

tanker angående skoleslag og 
plassering. Kort fortalt endte det 
med handelsskole, og plasserin-
gen ble Finnsnes. Lenvik kom-
mune ga gratis tomt. Kretsens 
årsmøte i Skøelv i 1959 ga krets-
styret fullmakt til å starte han-
delsskole på Finnsnes. Allerede i 
juni samme år ble vedtaket god-
kjent av Hovedstyret i NLM.

UNDERVISNING I METODISTKIRKA
Nordborg starta opp i leide loka-
ler i Metodistkirka på Finnsnes 
den 7. januar 1960 med 34 elev-
er. Det var et stort elevtall den 
gangen. På åpningsfesten den 
10. januar var kirka full og det 
ble gitt 345 kroner i kollekt. Før-
ste rektor var Karl Smith. Første 
skolestyreformann var Oddmar 
Mathiassen.

Etter en periode i leide lokaler 
i kirka og i Finnsnes gamle fol-
keskole, kunne skolen �lytte inn i 
egne lokaler på Innerneset i 1967.

Det er bedt mange bønner 
for Nordborg opp gjennom tiden, 
både før skolen ble en realitet og 
etterpå. Iveren var der og himmel-
veien var åpen.

Det har vært mange skjær 
i sjøen, ikke minst økonomisk, 
men også når det gjelder medar-
beidere. Ikke så mange i misjonen 
hadde utdanning innen handels-
fag, og det ble derfor mye studi-
er ved siden av jobben de første 
årene.

NORDBORG HEVDER SEG I KONKUR-
RANSEN
Den som skriver disse ordene 
kom til Nordborg som svært ung i 
1963. Jeg har fulgt skolen nesten 
hele veien. Min kone Evelyn har 

jobba på Nordborg i 45 år. Sko-
len ble etter hvert en viktig mø-
teplass.

Nordborg skoler har i dag 
både videregående skole og ung-
domsskole. Nye bygg er kom-
met og skolen har klart å hevde 
seg i konkurransen om elevene. 
Dagens rektor er Anette Søren-
sen Rege og skolestyreformann 
er Jan Ole Berntsen.

Det er et under at Nordborg 
har klart seg i 60 år og fortsatt 
er oppegående og med klare vyer 
fremover!

Nordborg skoler har i dag både videregående skole og ungdomsskole. Skolen har 
klart å hevde seg i konkurransen om dagens elever og har nylig utvidet under-
visningslokalene.             FOTO: PER-INGE SØRENG

privatist på økonomisk gymnas 
etter Nordborg.

Stig nevner også skolens verdi-
grunnlag som positivt. – Livssyn 
og respekt for alle er også en verdi 
jeg har tatt med meg fra skolen, 
sier han.

Nordborg har vært en viktig 
skole for Finnsnes og Midt-Troms. 
Av kjøpesenterets 320 ansatte har 
et betydelig antall vært elever på 
Nordborg. Skolens utvikling har 
vært positiv og de har klart å følge 
med i det som skjer i byen i Midt-
Troms.

Stig minnes de to årene på 
Nordborg som gode. – De har 
dannet grunnlaget for arbeidsliv, 
livssyn og verdier, avslutter han.

PER-INGE SØRENG
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Den årlige inspirasjonssamlin-
gen ble i år avholdt på Fjellheim. 
Tidligere Fjellheimelev Mikael 
Kero og Stig Magne Heitmann 
var talere.

Kjell Iversen ble lørdag kveld 
takket etter et helt liv i misjonens 
tjeneste. Han hadde takknemlig-
het som tone da han talte på mis-
jonsmøtet. Mange har hørt Kjell 
tale og tatt imot budskapet. Selv 
uttrykte han takknemlighet for det 
inspirerende møtet med en av våre 
nye landsmenn som har kommet 
til tro på Jesus i Norge.

– Jeg vil takke Gud for nåden 
det er å ha hatt min tjeneste i 
Misjonssambandet, både nasjo-
nalt og internasjonalt, og som 

ansatt og frivillig, sa Kjell. – Mest 
av alt vil jeg takke for at jeg selv 
har fått et gjentagende møte med 
nåden i Kristus, men også at jeg 
har fått møte mange av de trofas-
te forbønnsmedarbeiderne. De 
har vært en velsignelseskanal.

Kjell vil fortsette med for-
kynnelse som frivillig og kan 
kontaktes for besøk.

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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Regionkonferansen er etter hvert blitt et godt 
innarbeidet arrangement, og vi håper så man-
ge som mulig har mulighet for å delta. Lørdag 
30. mai er det årsmøte. Da har alle registrerte 
misjonsfellesskap mulighet for å sende sine 
utsendinger. Det skal velges nye medlemmer 
til ulike styrer, og vi skal samtale om arbeidet. 
Årsmøteheftet med sakspapirer blir sendt til 
alle misjonsfellesskapene etter påske. Det vil 
også bli gjort tilgjengelig på nettsida.

Denne gangen samles vi under temaet 
«Vår Gud skal ha æren», og lørdag kveld vil 
det på en særlig måte bli markert at Nordborg 
skoler har rundet 60 år. Tidligere rektor Ha-
rald Hodne blir med som taler. Leder i NLMs 

hovedstyre, Raymond Bjuland deltar, i tillegg 
til lokale krefter.

All bespisning foregår på Nordborg. Tren-
ger du overnatting, er det mulighet for å leie 
rom med oppredd seng på Skoghus. Nordborg 
kan bare tilby overnatting på �latseng på klas-
serom. Det vil også være mulighet for privat 
overnatting for de som ønsker dette.

Påmelding skjer på vår nettside www.nlm.no/
nord. Velg «leir». Har du ikke tilgang til inter-
nett, kan du ringe tlf. 454 16 210 (tirsdag–
torsdag).

Vær med å be om at vi får en god helg – 
sammen med hverandre og sammen med 
Jesus!

REGIONKONFERANSEN 2020
Det er i pinsehelga det skjer! Da 
kan vi ønske hele misjonsfamilien 
velkommen til storsamling på 
Nordborg skoler på Finnsnes.

TEKST KRISTIN BAKENG OLUFSEN

MÅLTIDER
(må bestilles på forhånd)

Kvelds/frokost  80 
Lunsj lørdag 130
Middag   165 
Alle måltid 700
Barn 6–13 år halv pris
Barn 0–5 år  gratis

OVERNATTING
Skoghus – rom med oppredd 
seng pr. natt
Rom for én person (enkeltrom) 550
Rom for to personer (db. rom) 700
Familierom for tre personer  700

Nordborg – klasserom på 
madrass pr.natt
Voksne/barn over 13 år      120
Barn t.o.m. 13 år                gratis
Student/soldat                     80

Privat
Det tilbys privat overnatting for 
de som ønsker dette.

Bobil/campingvogn  
250 pr. natt på Skoghus/Nord-
borg

Makspris for familier (mat og 
overnatting):
Skoghus:  3500
Nordborg: 2600

STEVNEAVGIFT  
150 pr. voksen over 20 år

PÅMELDINGSFRIST 
10. mai

BARN OG UNGES 
REGIONKONFERANSE
Det koster ikke noen ekstra å 
delta på dette, men dersom det 
blir aktuelt med aktiviteter som 
koster noe ekstra å delta på, vil 
dette bli fakturert i etterkant. 
Alle som skal delta må være 
påmeldt!

Fredag 29. mai  Barn og unge
Fra kl. 17.30: Registrering 
Kl. 18.30–19.45: Kveldsmat   
Kl. 20.00: Åpningsmøte. Andakt v/ Øivind Ruud Kringstad  
Kl. 21.30: Ungdomssamling på ungdomsskolen 
            Andakt v/ Kari Synnøve Nord-Varhaug  
Lørdag 30. mai  
Kl. 08.00–09.00: Fleksifrokost   
Kl. 08.45: Bønnesamling  
Kl. 09.30: Bibeltime v/ Harald Hodne Kl. 09.15–30: Levering/oppmøte 
  barna- og de unges regionkonferanse
Kl. 11.00: Årsmøte   
Kl. 12.30: Lunsj Kl. 12.30: Lunsj
Kl. 13.30: Årsmøtet fortsetter Kl. 13.30: Opplegget fortsetter
Kl. 16.30: Årsmøtet ferdig Kl. 16.30: Barneopplegget ferdig
Kl. 17.00-18.00: Middag  Kl. 17.00: Middag
Kl. 18.00: Misjonsfest med markering av Nordborg 
            Andakt v/Harald Hodne  
Kl. 20.30: Kveldsarrangement  
Søndag 31. mai  
Kl. 08.30–09.30: Frokost   
Kl. 10.00–10.30: Bønnesamling  
Kl. 11.00: Avslutningsmøte. Tale v/Raymond Bjuland Barnesangmedley i starten
  Søndagsskole under talen
Kl. 13.00: Middag  

FOTO: UNSPLASH.COM,YVES

PROGRAM REGIONKONFERANSEN
Nordborg skoler, Finnsnes 29.–31. mai    •     Tema: «Vår Gud skal ha æren»

Kl. 18.30–19.45: Kveldsmat   
Kl. 20.00: Åpningsmøte. Andakt v/ Øivind Ruud Kringstad  

            Andakt v/ Kari Synnøve Nord-Varhaug  
  

Kl. 08.00–09.00: Fleksifrokost   
Kl. 08.45: Bønnesamling  
Kl. 09.30: Bibeltime v/ Harald Hodne Kl. 09.15–30: Levering/oppmøte 
  barna- og de unges regionkonferanse
Kl. 11.00: Årsmøte   
Kl. 12.30: Lunsj Kl. 12.30: Lunsj
Kl. 13.30: Årsmøtet fortsetter Kl. 13.30: Opplegget fortsetter
Kl. 16.30: Årsmøtet ferdig Kl. 16.30: Barneopplegget ferdig
Kl. 17.00-18.00: Middag  Kl. 17.00: Middag

            Andakt v/Harald Hodne  
Kl. 20.30: Kveldsarrangement  

  
Kl. 08.30–09.30: Frokost   
Kl. 10.00–10.30: Bønnesamling  
Kl. 11.00: Avslutningsmøte. Tale v/Raymond Bjuland Barnesangmedley i starten
  Søndagsskole under talen
Kl. 13.00: Middag  

PRAKTISK INFORMASJON

NYTT TELEFONNUMMER TIL 
REGIONKONTORET

Har du telefonnummeret til 
regionkontoret lagret? 
Nummeret er endret. Du kan 
lagre det nye: 454 16 210.
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