
U T S Y N  1 2  2 0 2 1 41

JUBELÅRSSTEVNE PÅ JAKOBSBAKKEN
50-årsjubileet ble feiret i tre omganger, og mange takknemlige 
misjonsvenner møtte opp. Jakobsbakken har vært til stor velsignelse 
for landsdelen og folket her, og bønnen og håpet er at den også får 
være det i fremtiden. 
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Alle generasjoner samlet på 
Jakobsbakken til jubelårsstevne! 
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Misjonssambandets formål er å 
«utbre Guds rike», slik grunnregle-
ne sier det. 

Det er imidlertid avgjørende 
at vi som ønsker å fremme riket 
forstår vilkårene. Snekkere lærer 
tømrerfaget, lærere lærer pedago-
gikk og økonomer lærer regn-
skapsskikk. Menneskefiskere, som 
ønsker å utbre Guds rike, må også 
lære seg noe om hvordan dette ri-
ket fungerer. Hvordan det går frem, 
og hvem som gjør hva. 

Vekst. I Markus 4,26 møter vi noe 
av det mystiske og uhåndgripelige 
med Guds rike. Arbeideren gjør 
sitt, men grøden vokser slik Gud 
gir den å vokse. Dette skal gjøre 
oss ydmyke i møte med at det er 
Gud som fremmer sitt rike. Reell 
vekst i Guds rike er alltid hans for-
tjeneste, ikke vår. Dette viser seg 
også i Jesu lignelse om såkornet. 
Her møter vi de gode nyhetene om 
hvor vekst kommer fra: hans ord 
har spirekraft i seg selv. 

Dette er hovedårsaken til at 
vårt arbeid må preges av samlin-
ger der Bibelen står i sentrum. På 

Soltun har de i år plan om å lese 
hele Bibelen på åtte måneder, og 
Misjonssambandet ung inviterer 
barna med på å lese Bibelen hver 
dag i 28 dager. Slikt er bra.

Guds arbeid og vårt arbeid. 
Samtidig er Guds ord hverken 
magisk eller automatisk. For det 
første lærer lignelsen om såkornet 
oss at forfølgelse og motstand, 
livets bekymringer, rikdommens 
bedrag og Djevelen hindrer Guds 
rike. Med andre ord er et kristent 
arbeid mer enn å ganske enkelt «si 
de riktige ordene». 

For det andre ligger det noe til 
grunn i lignelsene. Såkornet ble 
sådd, og marken det ble sådd i fikk 
stell og vann. Dette er hva vi er 
kalt til å gjøre. Paulus var opptatt 
av å gi Gud æren for veksten som 
beskrives i 1. Kor 3, men det var 
han selv som plantet og Apollos 
som vannet. 

Guds høst. Slik tegnes det altså 
opp for oss når Guds rike går frem. 
Gud virker i denne verden slik at 
hans rike vokser, og vi sår Guds 
ord og vanner det. 

La oss derfor være trofaste i 
tjenesten, hvile i at Gud gjør sin 
gjerning og be om at han sender 
oss som arbeidere i sin høst (Lu-
kas 10,2).

Å utbre Guds rike på 
rikets vilkår

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Regionleder

INNSPILL

«Reell vekst i Guds 
rike er alltid hans 
fortjeneste, ikke 

vår.»

BE370 
– ET NASJONALT 
BØNNELØFT
Den 6. juli startet en 
bønneaksjon som skal vare til 
10. juli 2022. Formålet ved å 
sette av en time hver dag 
mellom kl. 20-21, i et helt år, er å 
be for både Misjonssambandet 
og Generalforsamlingen i 2022. 

Gjennom BE370 vil vi stå sammen om disse 
bønneemnene:
• Åndelig fornyelse av oss som er kristne og at 

Ordet får bo i og iblant oss.
• Misjonssambandets arbeid nasjonalt og in-

ternasjonalt.
• At det skal bli et GF etter Guds hjerte og til 

Guds ære, og at Han må røre ved oss.
• At nye mennesker og folkeslag får ta imot 

evangeliet. 

Det er laget en kalender hvor det går an å re-
gistrere seg og ta ansvar for en time eller flere 
i løpet av året. Informasjon om dette finner du 
på Misjonssambandets hjemmeside, nlm.no. 
Dersom du ikke har tilgang til internett for å 
registrere deg, er det fullt mulig å være med 
å be likevel!

 FOTO: UNSPLASH
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− Hva inngår som en del av ditt andaktsliv?   
− For tiden er det felles andaktstunder i 

familien med samtale og bønn rundt mid-
dagsbordet som gjelder. Det er gjerne andak-
ter som er knyttet til praktiske hendelser og 
erfaringer fra hverdagslivet, og som levende-
gjør og aktualiserer ordet. Vi hører også gjer-
ne på små korte andakter fra Noreapastoren 
og Logos Bibelundervisning. Det er flotte res-
surser som vi benytter oss av innimellom. Jeg 
benytter stillheten på morgenen, i stua eller 
på kontoret, til å lese et stykke og samtale og 
be til Herren. Tankene kan fort ledes videre til 
dagens ærender, men det synes jeg ofte kan 
bli en fin kombinasjon, for Herren må tas med 
i hverdagen. 

− Har det alltid vært slik? 
− Jeg er vokst opp i et kristent hjem hvor 

den daglige felles husandakten med bønn ble 
praktisert, og det har jeg tatt med meg videre. 
Før jeg giftet meg og fikk barn var det først og 
fremst kveldsstundene jeg benyttet til lesing, 
men etterhvert ble øynene fort for tunge så 
det gikk over til morgenstund. Bibelleserin-
gen brukte jeg mye fra jeg var tenåring og opp 
til voksen alder. Deretter en kombinasjon av 
andaktsbøker og tekster fra Bibelen, og sam-

tale og bønn med Herren. Med barna ble det 
viktig med felles andaktsstunder. I starten 
hadde vi samlinger før leggetid mens nå er 
det altså middagsmåltidet som gjelder.   

−  Hvordan hjelper dette deg til å vokse 
som en kristen?

− Det står noe om ravner i 1. Kongebok 
17. Herren sendte ravner med kjøtt og brød 
til Elia. Jeg opplever de daglige andaktsstun-
dene som velsignet ravnemat fra Herren, som 
gir styrke og kraft i hverdagen og som jeg er 
avhengig av for å bli bevart og vokse som kris-
ten.

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

− Jeg er ikke noen bokorm, eller begavet 
med ro til å sitte ned å lese mye bøker, men 
om jeg skal anbefale en enkel bok i farten så 
må det bli Asbjørn Nordgård sin bok: Bibelen 
Personlig. Det er en lettlest bok med korte 
portretter av utvalgte bibelske personer. Den 
kan også brukes som en andaktsbok, og den 
har aktualisert og styrket Bibelens budskap i 
min hverdag.

ANDREAS NILSEN

FOTO: MIMMI LINDQVIST

I denne spalten utfordres ulike mennesker til å si noe 
kort om sitt personlige andaktsliv. Målet er å bidra til 
inspirasjon og dele gode erfaringer. Andreas Nilsen 
driver Lauklines kystferie på yttersida av Kvaløya. Han 
er gift med Hanna, og de har to ungdommer.

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv NYTT OM NAVN

Hanna Brennhaug og Sofie Yri 
Aaberg har begynt i 20 % stilling 
hver som barne- og ungdomsar-
beidere i Porsanger. De gikk beg-
ge på Fjellheim bibelskole sist 
år. Katrine Gran Andersen har 
permisjon fra tilsvarende stilling 
dette skoleåret. 

Karen-Oliva Solheimslid er ny 
ettåring på Soltun soldatheim. 
Hun kjenner Soltun godt allerede, 
etter å ha vært elev på Fjellheim, 
og reist i Nord-Norge-teamet.

På Skoghus leirsted har Kirsten 
Steilbu startet som leirstedsmed-
arbeider i 50 % stilling. Kirsten er 
finnmarking, og har jobbet som 
lærer på Nordborg i flere år, og vil 
være kjent for mange.

Lars-Olav Siqveland Morstøl er 
innsatt som pastor i Fjellheim 
misjonsforsamling. Han har 80 % 
stilling i forsamlingen, og 20 % 
stilling som lærer på Fjellheim 
bibelskole.
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På grunn av koronarestriksjoner ble stevnet 
gjennomført i tre deler for at flest mulig kun-
ne få delta. Mange deltakere var nokså lokale, 
men noen reiste også langt for å være med, og 
enkelte deltok på alle delene og fikk med seg 
mye fellesskap og forkynnelse i fjellheimen. 

I HERRENS TJENESTE. En tråd gjennom pro-
grammet gjenspeilte navnet: Jakobsbakken 
har fått stå i Herrens tjeneste, og det er også 
bønnen for bruken av stedet nå.

Selv om ulike talere bidro på de tre stev-

nene var programpostene like. På siste dag 
var det klart for festkveld. I gjenkjennelig be-
dehusstil ble kvelden fylt med vitnesbyrd om 
møter med Gud og historier fra de ulike epo-
kene av driften. 

FORVALTNING. Styret for Jakobsbakken har 
også de siste årene arbeidet med forvaltnin-
gen av eiendommene videre, og skisser av 
dette ble presentert. Regionstyret har i skri-
vende stund dette til behandling og håper og 
ber om gode prosesser videre. 

TEKST OG FOTO  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

JUBELUKE FOR JAKOBSBAKKEN

SKOLE-
START

Høsten er skolestart for mange, 
og på Fjellheim bibelskole og 
Nordborg skoler er klasseromme-
ne igjen fylt opp av elever. 

Fjellheim bibelskole startet 
skoleåret med 29 elever. Det er en 
internasjonal gruppe med elever 
fra Sverige, Finland, Danmark og 
Brasil i tillegg til Norge! 

Nordborg ungdomsskole har 72 
elever fordelt på tre klassetrinn.

På Nordborg videregående startet 

det 148 elever fordelt på studie-
tilbudene helse og oppvekstfag, 
helsefagarbeider, barne- og 
ungdomsarbeider, allmennfaglig 
påbygging og studiespesialisering.

Nordborg skoler er en stor og 
viktig del av region nord sitt 
ungdomsarbeid, og Fjellheim bi-
belskole er en viktig bidragsyter i 
vårt barne- og ungdomsarbeid, og 
møtevirksomhet i landsdelen. Ta 
gjerne både elever og personale 
med på bønnelista!

ØIVIND RUUD KRINGSTADDe ansatte på vgs, klare for et nytt år med elever!       FOTO: ODD INGE HENG

Noen av barna deltok med sang på flere av samlingene. Været ble bedre utover i uka og ga muligheter for 
mange uteaktiviteter.

I det gamle testamentet kan 
vi lese at israelsfolket hvert 
femtiende år feiret jubelåret. 
Derfor var det naturlig å 
kalle 50-årsmarkeringen av 
Jakobsbakken som leirsted 
for Misjonssambandet for 
«jubelårsstevne».
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Det er et allsidig team som skal 
reise rundt i Nord-Norge dette 
skoleåret.  
TEKST  KARI SYNNØVE NORD - VARHAUG

Elise Lervik, Kristin Sandvik, Martin Malde 
og Kristian Rodal gleder seg til å være med 
i Nord-Norge-teamet.  De har alle gått på in-
ternatskoler, vært leirledere, og har noe er-
faring fra lagsarbeid. Kristian jobbet et år på 
XXL før bibelskolen. 
 
OPPLEVELSER. − På Bibelskolen lærte vi veldig 
mye og fikk litt erfaringer med å dele Guds 
ord. Vi trives veldig godt sammen, og håper 
at vi dette året kan få bruke mye av det vi 
lærte i fjor, sier Kristian. − Som team må vi 
jobbe godt sammen og fordele oppgavene 
slik at det det blir best mulig for oss alle! 
Martin er enig, og legger til: − Vi må hjelpe 
og støtte hverandre.

Kristin sier at de er glad i å finne på litt 
sprell. De er glad i fjell, natur, folk og idrett. 
De har flere sterke naturopplevelser fra fjor-

året. Naturen i nord er fantastisk. For to av 
oss var definitivt det å krysse Finnmark ufor-
glemmelig. Det var en vakker naturopplevel-
se, men etter hvert blåste det opp til et veldig 
uvær slik at vi virkelig fikk kjenne på natur-
kreftene. – En vill opplevelse, sier Kristian. 
 
BRUKE MULIGHETENE. − Å gi næring til tro-
en på Jesus blir det viktigste gjennom året, 
sier Kristian. De er klar over at de er kristne 
forbilder. Elise gleder seg til å reise til for-
skjellige steder, leke, prate, og sette seg ned 
sammen med barn og unge. − Vi får bruke 
mulighetene til å dele Guds ord med dem. 
Det kan nok bli utfordrende å finne en god 
måte å møte de ulike aldersgruppene på, sier 
hun.  − Men tenk hvis vi får utgjøre en for-
skjell i noen sitt liv. Det hadde vært fantas-
tisk, sier Kristin.

De er samstemte på at de trives veldig 
bra sammen, derfor håper de å slippe de 
store utfordringene internt i teamet. − Vi 
må fordele og planlegge oppgaver på en god 
måte, og stille opp for hverandre, så tenker 
jeg at dette kan gå veldig bra, sier Martin. 

BUR’s spalte

KLARER DU Å LESE 
I BIBELEN 28 
DAGER PÅ RAD?
Den 17. september gikk startskuddet 
for en Biblechallenge for barn. Den 
ble introdusert på INTRO på YouTube. 
Bibelen var åpnet i Lukasevangeliet, 
og programlederen spør om du klarer 
å lese i Bibelen i 28 dager på rad. Gjør 
du det? 

Det kan være enkelt å starte å lese 
i Bibelen, for eksempel lese et kapit-
tel. Det krever mer å gjøre det nesten 
en hel måned i strekk, men det er SÅ 
verdt det. Bibellesning i 28 dager i 
strekk er ikke et tilfeldig antall dager. 
Det er nemlig så mange dager som 
skal til for å etablere en vane. Det må 
være en av de beste vanene du kan få. 

Guds ord
«Fra slekt til slekt varer hans miskunn 
over dem som frykter ham» står det i 
Lukas 1, 50. Kan du oppmuntre noen 
av dine barn eller barnebarn til å lese 
i Bibelen i 28 dager i strekk? Kan du 
være et forbilde for noen ved å si at 
du har tatt utfordringen?

Bibelen er Guds ord. Når du leser 
Guds ord får du et møte med han 
som står bak ordene. Gud sier selv at 
Jesus er Ordet. Har du lyst til å kjenne 
Gud? Da må du slå opp i Bibelen.

«Mange har forsøkt å gi en frem-
stilling av det som har blitt oppfylt 
blant oss ……» Kjenner du ordene? Nei, 
ikke det? Da kan jeg fortelle at det er 
fra Lukasevangeliet det første kapitte-
let. Sett deg ned og les, og ikke stopp 
etter 28 dager.

KARI SYNNØVE NORD – VARHAUG

Fire nye teammedlemmer er klar for et spennende år!   FOTO: GJERMUND NORD-VARHAUG 

Kari Isaksen døde 2. juli. Hun ble født i 
Vadsø i 1944, og begynte på husflidsko-
len i Lakselv som 17-åring. Nærmest ved 
ankomst i Lakselv møtte hun Arne, og de 
fant raskt sammen. De stiftet familie og fikk 
etter hvert seks barn og en fosterdatter. Kari 
var en pådriver for Misjonssambandet og 
misjonsarbeidet i Lakselv, og drev barnelag, 
leirer, møter og annen kristen virksomhet. 
Karalaks leirsted var Kari sitt ‘hjertebarn’, 
og der la hun og Arne ned utallige frivillige 
arbeidstimer. Hun fikk gjennom spennende 

NORD-NORGE-TEAMET

M I N N E O R D prosjekter, deriblant utendørsbasseng og 
renovering av internatet.

Kari var veldig opptatt av at det skulle ar-
rangeres møter, sommer som vinter. Hun var 
en aktiv og gjestfri person som alltid hadde 
plass. Mang en predikant har vært innom hu-
set på bakken hos familien Isaksen. De siste 
årene pendlet Kari og Arne mellom Lakselv, 
Fredrikstad og Egypt. I februar 2021 fikk Kari 
kreftdiagnosen, og knappe 5 måneder sene-
re, den 2.juli, døde hun med sine rundt seg. 
Det var på hennes og Arne’s 57. bryllupsdag. 
Vi er mange som savner Kari. 

Vi lyser fred over hennes minne. 
KATRINE GRAN ANDERSEN

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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− Jeg har jo alltid vært engasjert i men-
nesker i ungdomsalder og likt å lede og 
organisere, forteller rektoren, og legger 
til at rektoroppgavene slik sett passer 
henne bra. − Men det kristne aspektet 
er viktig for meg, og jeg vet derfor ikke 
om jeg kunne tenke meg å være rektor 
i en offentlig skole, sier hun.

BALANSEGANGER. Anette forteller at 
motivasjonen fortsatt er sterk på tross 
av 17 år. Hun kan likevel fortelle om 
ganske andre vilkår for kristen friskole 
20 år tilbake i tid. 

− Det er betraktelig mer detaljsty-
ring med lite og ingenting slingrings-
monn. Byråkratiet gir ikke anledning til 
å «leke skole». Som friskole står vi mer 
alene siden vi ikke har en stor kommu-
ne eller fylkeskommune som ledd over 
oss, og slik sett er det forskjell på oss 
og de offentlige skolene.

Hun legger også vekt på et annet 
moment, nemlig en balansegang for 
det kristne innholdet i skolen og inter-
natet. − Vi vil jo at alle skal kunne velge 
oss, uansett hva de tenker om tro og 
tvil eller ingen tro. Når det gjelder den 
kristne formidlingen, kan noe av utfor-
dringen komme hvis språket vi bruker 
i forkynnelse og formidling rett og slett 
blir for fremmed for elevene, sier hun 
og forklarer at det er nødvendig med 
en god balansegang i dette. – Det vi kan 
risikere er at ungdommene ikke velger 
oss, og hele oppdraget vårt faller bort.

VIKTIG FOR MISJONEN. Misjonssamban-
det har mange skoler, og rektoren me-

ner at det er viktig å vedlikeholde en 
bevisst tanke om skolenes plass i den 
totale misjonsvirksomheten.

− Det er viktig, både nasjonalt og lo-
kalt, sier hun. − Senest i går sendte jeg 
bønneemner for skolen til noen som er 
med i en lokal forening. For Nordborg 
opplever jeg veldig sterkt at misjons-
folket er opptatt av hvordan det går. 

Hun mener at interesse og spørs-
mål om hvordan det går vitner om en-
gasjement og omtanke, samtidig som 
mange er bevisst på at rekruttering til 
det tradisjonelle arbeidet også skjer 
gjennom skole- og institusjonsdrif-
ten. − Hvis vi tenker litt større om det, 
så ønsker jeg også at dette kan være 
«den kristne plassen å være» for barn 
og unge, gjerne også på fritiden. Og at 
det også kan være lett å invitere med 
venner som kanskje ikke har en kristen 
bekjennelse, sier hun engasjert.

MÅLSETNINGER. Anette kan også fortel-
le om et aktivt og engasjert styre som 
ønsker å fremme hovedmålsetningen 
til skolen. − Vi har hatt noen runder på 
om vi skulle restarte studiespesialise-
ringen som egentlig hadde for få søke-
re. Diskusjonen oppsummert var om-
trent slik: «Ja, vi går for det. Dette er jo 
enkeltmennesker. Kanskje skal noen av 
disse møte Gud. Her trengs forbønn!»

Hun er klar på at man ikke hadde 
tenkt slik hvis det bare var skoledriften 
som var målet. − Men dette er Guds ar-
beid. Vi gjør vår innsats, og så er bøn-
nen at han får gjøre sitt arbeid midt 
mellom oss, avslutter rektor Rege. 

17 ÅR PÅ REKTORS KONTOR
I desember har Anette Sørensen 
Rege hatt rektors kontor som sitt 
arbeidssted på Nordborg i 17 år. 
Mye er endret siden starten, men 
grunnmotivasjonen er der fortsatt.
TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

KALENDEREN HØSTEN 2021
1.−3. oktober Karalaksleir 2.−4. trinn Karalaks 
15.−17. oktober Mannshelg Skoghus
15.−17. oktober Tweensleir 5.−7. trinn Karalaks
22.−24. oktober Maksleir 2.−4. trinn Skoghus
29.−31. oktober Utreisehelg Fjellheim Flere steder
29.–31. oktober  Ungdomsleir 8. trinn−VG3 Karalaks

29.−31. oktober Bo-hjemme-leir 3.−8. trinn Drag
29.−31. oktober Helg +(unge voksne) Soltun
5.−7. november Tweensleir 5.−7. trinn Skoghus
12.−15. november   Kvinnehelg Skoghus
19.−20. november Julemesse Nordborg
20. november Julemesse Fjellheim misjonsforsamling

Sammen med 54 ansatte ønsker Anette å bety en forskjell på 
Nordborg.              FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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NYE UNGDOMSARBEIDERE 
I LAKSELV

De gikk på Fjellheim bibelskole sist sko-
leår, og hadde egentlig ikke planlagt et år 
til i nord, men slik ble det. 

 − Det var en morgen jeg ble spurt 
av en venn som sa: − Du har ikke lyst 
til å dra til Lakselv? Jeg og Hanna tenk-
te på dette sammen, og fant ut at det er 
ingenting som kan stoppe oss fra å dra. 
Jeg hadde planer om å ta et friår til, eller 
være ettåring, men fikk aldri fred med 
det jeg tenkte på. Lakselv var svaret. Det 
er der vi skal tilbringe det neste året, 
forteller Sofie.

 
LITT KJENT. Hanna kommer fra Kolltveit 
øst av Sotra i Øygarden kommune i Vest-
land. Sofie er faktisk født i Kirkenes, men 
bruker å si at hun kommer fra Olderda-
len i Vestland.

− Dialekten min avslører likevel at 
jeg har bodd mange steder siden jeg 
snakker østlandsk. Andre har en klar 
formening hvor de kommer fra. Jeg liker 
å si at jeg ikke helt vet, men jeg har en 
plass hos Jesus! 

De er ikke helt ukjente med Lakselv 
og Finnmark. Begge var der på leir høs-
ten 2020. – I den forbindelse kom vi i 
kontakt med dem som var ettåringer der 
i fjor, og fikk mer kjennskap til de som 
bor her lokalt. 

NYE OPPGAVER. − På turnéen med bibel-
skolen hadde vi base på Karalaks Leir- 
og utfartssenter og fikk være med på 
både barnelag og leir for 1−4 klasse, sier 
Sofie, og forteller at hun ble utfordret til 
både å holde andakt og til praktiske leder-
oppgaver på leiren.− Jeg liker å snakke 
om Jesus til andre. 

Det kommer godt med i ny jobb å 
ha litt erfaring med leir. Ingen av dem 
har vært leirsjefer før, men får nå leir-
sjefansvar for seks leirer.  Erfaring med 
Tweensarbeid, andakter og lederansvar 
på ungdomslag vil utvilsomt være nyttig 
erfaring i det de går inn i.  Vær med å be 
for dem og Guds rikes arbeid gjennom 
dem i året i Lakselv.

Håpet var å kunne gjennomføre Regionkon-
feransen «som vanlig», men også dette året 
måtte den gjennomføres digitalt grunnet 
gjeldende smittevernrestriksjoner.

Noen steder i regionen var det mulighet 
til å samle seg og følge årsmøtet i en mindre 
gruppe, men flere var også med digitalt fra 
hjemmet.

Det ble først gjennomført en møtedel hvor 
Eyvind Volle, daglig leder på Soltun, hadde 
andakt, med utgangspunkt i å vinne verden 
for Kristus. Mia Synnøve og Ingvild Moldsvor 
deltok med sang.

Etter en pause, startet årsmøtet med de 
vanlige årsmøtesakene og valg til nye styrer. 
Det var 53 registrerte utsendinger. Misjons-
sambandets hovedstyre var representert 
ved Robert Mulelid. Heimly barnehage og 
Karalaks leirsted fikk anledning til å komme 
med en hilsen til årsmøtedeltakerne. 

Selv om det ikke blir det samme å møtes 
via en skjerm, var det trivelig å se og «treffe» 
misjonsvennene til årsmøte dette året også. 
Neste år håper vi imidlertid på bedre tider.

VALGRESULTATER
Etter årsmøtet har valgte styrer denne sam-
mensetningen:

Regionsstyret
John Olav Enoksen, Ragnar Falch Gunder-
sen, Johannes Sæleset (alle valgt i 2020), 
Øivind Søreng (gjenvalgt), Katrine Gran An-
dersen (gjenvalgt), Siv Indianna Krüger (ny) 
og Eyvind Volle (ny). Lise Jannie Gundersen 
og Anne Christine Viste er henholdsvis 1. og 
2. varamedlem.  
Etter konstituering er Øivind Søreng valgt 
som leder, og Johannes Sæleset nestleder. 

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 
Jon Harald Flå, Irene Vassbø, Karin Kvalvik 
Johansen, Anders Rege og Møyfrid Mork. 
Håvard Frafjord er 1. varamedlem. 
BUR har konstituert seg med Anders Rege 
som leder og Karin Kvalvik Johansen som 
nestleder. 

Valgnemnd 
Elisabeth Kringstad, Per-Inge Søreng, Monja 
Bråthen, Henriette Rogstad Nordli og Marit 
Tolo er faste medlemmer, med Even Petter 
Olsen og Anders Rege som henholdsvis 1. 
og 2. varamedlem. 

REGIONKONFERANSEN 2021

Sofie Yri Aaberg og Hanna Brennhaug har startet 
opp som barne- og ungdomsarbeidere i Porsanger.  
De har ett års engasjement, og skal bo i kjelleren på 
misjonshuset i Lakselv. 
TEKST  KARI SYNNØVE NORD - VARHAUG

Leirerfaring kommer godt med for Sofie og Hanna dette året.                   FOTO: ELISABETH BIRKELI
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