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45 PÅ GAMINGLEIR I TROMSØ
Det manglet ikke på ledninger eller PCer da High Teen samlet 
45 ungdommer til gaming, andakt og lovsang i oktober.  
Misjonssambandet var med på det felleskirkelige arrangementet i 
Tromsø.

LES HVA JON HARALD FLÅ SKRIVER FRA ARRANGEMENTET PÅ SIDE 46

FOTO: REBEKKA HYKKERUD

Adresse: Sjøgata 28, 
9300 Finnsnes
Telefon: 454 16 210
E-post: nord@nlm.no

Giverkonto: 8220 02 90131

Ansvarlig redaktør: 
Øivind Ruud Kringstad

Region nord
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Jeg bor i Tromsø, og her er det 
mange måker. 

Jeg ser dem ofte i vinduskar-
mer, der de skriker, skiter og lever 
sitt liv, i hekkeperioden. Da er de 
fredet. Noen ganger når jeg ser 
hele kolonier utenfor vinduene 
på bygg, tenker jeg på dem som 
bor og arbeider innenfor. Hvordan 
klarer de å leve med det? Det må 
oppleves konstant ubehagelig. 

Lot i Sodoma. Disse tankene 
ledet meg til Lot som led under 
langt mer utfordrende omstendig-
heter enn måkeskrik. Han bodde 
i byen Sodoma, hvor folket levde 
pågående seksuelt utsvevende og 
uten tanke for Gud.

«Men han reddet den rettferdige 
Lot, som led under de holdnings-
løse menneskenes utsvevende liv. 
Ja, denne rettferdige mannen som 
bodde midt iblant dem, ble dag et-
ter dag pint langt inn i sin rettferdi-
ge sjel når han så og hørte alt det 
onde de gjorde.» (2 Pet 2,7-8)

Jeg må innrømme at jeg ikke 
helt visste hvor jeg hadde Lot. 
Men her slås det fast at han var en 
rettferdig, altså en som hadde et 
ordnet forhold til Gud med hensyn 
til frelsen. 

Og jeg tenker at de forholdene 
han levde under ligner vår hverdag. 
En pågåenhet og en undertrykking 
av Guds gode rammeregler for 

livet omgir oss i økende grad, og 
jeg kjenner at det piner meg, sær-
lig med tanke på de små som skal 
vokse opp. 

Innbydelse.Jesus bryr seg om 
våre piner. Han innbyr oss til seg. 
Det er en herlig innbydelse. Guds 
ord sier at vi verken kan eller skal 
stå alene med våre tanker og be-
kymringer. Han er vår Far, og han 
har makt. Han ber oss om å holde 
oss nær til seg, og legge alle ting 
fram for han i bønn, med takk. 

Han oppfordrer oss til å våke 
og be, og han ønsker av vi bruker 
hans egne løfter i ordet, slik at han 
får gitt oss det han har lovet. Som 
vår gode Far advarer han oss også, 
slik at vi ikke faller fra troen.

«Men våk hver tid og stund, og 
be at dere må bli aktet verdige til å 
unnfly alt dette som skal komme, 
og til å bli stående for Menneske-
sønnen.» (Luk 21,36)

La oss inkludere oss selv, barn, 
unge og eldre i denne bønnen. 
La oss fortsette å forkynne Jesu 
stedfortredende soningsdød for 
syndere.

Aldri alene

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG
Leder Misjonssambandet ung region nord

INNSPILL

«Guds ord sier at 
vi verken kan eller 
skal stå alene med 

våre tanker og 
bekymringer.»

«Det må oppleves 
konstant 

ubehagelig.»

INSPIRASJONSSAMLING 
28.-30. JANUAR 2022

VISION 2022

Sammen med solas tilbakekomst inviterer vi til 
Inspirasjonssamling på Skoghus. Den siste helga 
i januar er du velkommen, om du bor nært eller 
fjernt. 

Det blir lagt til rette for ei møtehelg fylt med in-
spirasjon og oppmuntring gjennom forkynnelse og 
fellesskap. Det blir samlinger for barna, og blant 
talerne er Oscar Nordbø. Han er forkynner i Region 
nordvest, og har mange års erfaring som misjonær 
i Elfenbenskysten. 

Det er muligheter for overnatting på Skoghus. 
Se mer informasjon og meld deg på via nettsidene: 
nlm.no/leir

Helga 13.-16. januar arrangeres Vision på Nord-
borg skoler for ungdomsskole og videregående-
skoleelever. Dette er et ungdomsarrangement som 
Misjonssambandet ung arrangerer på de videre-
gående skolene.  Arrangementet har et variert pro-
gram med møter, aktiviteter og seminarer. Vision 
2022 på Nordborg er åpent for alle i aldersgruppen 
ungdomsskole og videregående. Kontakt Nordborg 
skoler for nærmere informasjon og bli med!
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MARIANNE 
BOGE 
KARLSEN

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. Marianne bor i Bodø, er lektor og arbeider som 
lærer på videregående skole. 

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv

BUR’s spalte

− Kva inngår i ditt andaktsliv? 
− Dei siste par åra har eg nytta salmeboka 
som andaktsbok. Då Bodø domkirke bytta til 
den nye salmeboka, så vart dei gamle selde. 
Eg har brukt bønedelen der i ein periode, og 
så byrja eg på salme nr. 1 og les ei per dag, no 
er eg komen til nr. 852.

− Har det alltid vore slik? Fortel kort kor-
leis du har fått denne rutinen.
− Då eg var barn og tenåring nytta eg bibelles-
eplanar gjennom heile året. Etter kvart har eg 
brukt andaktsbøker, lest meg gjennom bøker 
i Bibelen kapittel for kapittel og andakter i 

aviser og magasin, men det vart litt sporadisk.

− Korleis hjelp dette deg til å vekse som 
ein kristen?
− Eg får tenkt over ulike aspekt ved trua, li-
vet, Guds vesen og eg har fått kunnskap om 
teologi.

− Har du ei spesiell bok du vil anbefale, 
utanom Bibelen, som har betydd mykje for 
ditt personlege forhold til Jesus?
− Det må vel verta ei songbok, kanskje Rop 
det ut (den frå åttitalet). Me brukte den på 
yngres og songane der vart viktige for meg.

HERLIGE 
NYHETER!
70 barn i aldersgruppen 2.-7. 
trinn har vært på leir på Ka-
ralaks denne høsten. Er ikke det 
fint?

De fleste av disse kom fra hjem 
der Jesus har liten plass. Tenk 
hvor fint at de fikk høre at hos 
Jesus er det er plass for alle. 
Gjennom bibelhistorier om for-
skjellige mennesker som Jesus 
møtte fikk de høre at Jesus vil 
ha alle. Han vil frelse og være 
venn uansett hvem du er, og 
hvilken fortid du har. 

På flere av Allidrettslagene 
vi har, både i Kårvika og på 
Kvaløya, meldes det om veldig 
god tilstrømning av deltakere 
etter gjenåpningen. Lederne blir 
simpelthen nødt til å organisere 
ting annerledes for å få det til 
med så mange til stede. Og 
barnelaget Solgløtt, i Lavangen, 
fikk plutselig inn barn på alle 
stolene som var satt fram.

Gjennom «Biblechallenge» som 
ble gitt ved alle leirene våre har 
flere barn allerede lest Bibelen 
28 dager på rad. Det er ikke 
annet enn herlig å få telefon 
fra en elleveåring som sier han 
har lest i disse dagene, men at 
han tenker å fortsette med det. 
Takk Gud for alle disse herlige 
nyhetene!

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

Generalforsamlingen (GF) er Misjonssam-
bandets høyeste beslutningsorgan, og alle 
misjonsfellesskap registrert i Misjonssam-
bandet kan sende en utsending som delegat. 
GF arrangeres på Oslofjord Convention Cen-
ter (OCC) i Stokke i Vestfold 5.-10. juli 2022. 

Informasjon og fullmaktsskjema blir sendt 
ut til kontaktperson i misjonsfellesskapene. 
Snakk sammen i ditt fellesskap hvem dere 
vil gi fullmakt til å være utsending på GF. 
Fullmakten kan gis et medlem i foreningen, 
eller en annen dere ønsker skal representere 
misjonsfellesskapet.

DELEGAT TIL GF
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Robin og Møyfrid Mork bosetter seg på Skjold i januar. De er begge aktive i Misjonssambandet.                FOTO: PRIVAT

BETJENE OG TJENE
Robin Mork er feltprest på Skjold. Han og kona Møyfrid bor på Bardufoss, men flytter 
til Skjold i januar. De er begge med i Misjonssambandets sitt arbeid. Hun studerer over 

nett samtidig som hun er med i BUR. Robins jobb er tilknyttet NLM, og vi har bedt ham 
forklare oss litt rundt motivasjon for jobben og tilhørigheten til Misjonssambandet.

TEKST  KARI SYNNØVE NORD – VARHAUG

− Hva er motivasjonen til å tjenestegjøre 
som feltprest?

− Jeg fikk erfare viktigheten av kristent og 
sosialt arbeid, og fellesskap blant soldater i 
førstegangstjenesten min, og gjennom arbei-
det som drives på Soltun Soldatheim. I tillegg 
har både jeg og kona mi, Møyfrid, fått gleden 
av å jobbe på Soltun. 

− Hvilke muligheter ser du i jobben din? 
− Det er spennende og givende å få lov til 

å jobbe med en såpass annerledes menighet; 
unge voksne som kanskje har flyttet hjemme-
fra for første gang. De er i ferd med å stake 
ut sin egen kurs og stå på egne bein i livet. 
Å legge til rette for kristent og sosialt felles-
skap for soldater, eller livssynsbetjening som 
det kalles i Forsvaret, tror jeg er noe som kan 
være med på å trygge og bevare soldater i tro-
en. Samtidig kan dette arbeidet være med på 

å vise noen hvem Jesus er, og hva han har gjort 
for den enkelte. På den måten kan arbeidet 
mitt legge til rette for at noen som ikke kaller 
seg kristne kan bli så preget av vitnesbyrdet 
om Jesus, at de selv ønsker å tro og følge ham. 

− Hvordan er du tilknyttet Misjonssam-
bandet i jobben din?

Jeg er registrert i NLM-trossamfunn og har 
en mastergrad i teologi, i så måte er jeg en litt 
annerledes feltprest. Forsvarets tros- og livs-
synskorps består av DNK-prester, en prest fra 
misjonskirken og en ortodoks prest, i tillegg 
til felthumanister og felt-imam. Jeg er auto-
risert av Misjonssambandet nasjonalt, og får 
tilsyn over min tjeneste derfra. Dette mang-
foldet i tros- og livsynskorpset gjør at alle 
ansatte får utøve sin livssynsbetjening i tråd 
med den sammenhengen de står i. Det hadde 
kanskje vært mer treffende om jeg hadde blitt 

ansatt som felt-emissær eller bataljonsfor-
kynner, men feltprest, eller bataljonsprest, er 
min stilling; en rolle jeg gjerne kan anbefale.

− Er det et Bibelvers du fester liv og tjenes-
te til?

− «For det er hans verk at dere er i Kristus 
Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, 
rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.» 
(1Kor 1,30)

Jesus er min rettferdiggjørelse; han er 
selve grunnlaget for min frelse. Det tror jeg, 
men av og til kjenner jeg på at jeg burde, i meg 
selv, være mer hellig, from og god. Da er det 
godt å lese løftet i Guds ord som sier at Jesus 
ikke bare er min rettferdighet og forløsning, 
men at han også er min helliggjørelse. Det gir 
meg trøst, håp og frimodighet når det gjelder 
meg og mitt liv, og den tjenesten jeg står i. 
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ALPHAKURS PÅ FJELLHEIM

Vel 15 personar møtest kvar 
måndag på Fjellheim for eit mål-
tid, undervising på video og sam-
tale i to grupper. Tidlegare delta-
karar leder gruppesamtalane. Eg 
tok ein prat med ein av deltakara-
ne, Jonas Andersen (29). 

KUNNE IKKJE GLØYME. Jonas har 
vakse opp som kristen og gått 
bibelskule samt eit halvår på teo-
logistudiet. Han seier likevel at 
han over tid har innsett at han 
hadde fått eit problematisk for-
hold til Gud. Dei siste par åra har 
han ikkje gått i ein menighet. − Eg 
slit med å søkja Gud no, men eg 
vil heller ikkje berre gløyma han 
og kunne difor ikkje anna enn å 
melde meg på Alphakurs. Eg yn-
skjer å finna ut kvifor eg har det 
problematisk, og viss det finst ein 
tilstand med fred og trøyst så vil 
eg koma dit, fortel han. 

Den unge mannen opplever 
at undervisinga på Alpha tek fatt 

i mange spørsmål som er levande 
i eige liv på ein komprimert, men 
bra måte. Til dømes om Gud el-
skar oss og korleis me kan opp-
daga denne kjærleiken. 

GODE SAMTALER. Han set særleg 
pris på samtaledelen. − I starten 
tenkte eg at det hadde vore best 
om dei som underviser var fy-
sisk til stades og kunne gi sine 
gode svar på mine spørsmål. Men 
etter kvart har eg kome til at eg 
set pris på at me ikkje treng vera 
ekspertar for å ha gode samtalar 
og hjelpe kvarandre i vanskelege 
spørsmål.

Til sist spør eg Jonas om han 
har endra seg gjennom kurset så 
langt. − Eg opplever ikkje ei stor 
endring ved meg sjølv enno, men 
eg får lufta tankane mine og det 
hjelper meg å sjå meir positivt på 
livet og forholdet til Gud. Sjølv om 
eg ikkje har løyst mysteriet så går 
det i riktig retning, avsluttar han.

Jonas Andersen er én av deltakerne på det 
tredje Alphakurset siden oppstarten.  
FOTO: JOHANNES SÆLESET

For tredje gong er det Alphakurs på Fjellheim. 
Det er eit 11 vekers introduksjonskurs til kristen 
tru med tema som «Er livet meir enn dette?», 
«Kvifor måtte Jesus dø?» og «Korleis kan eg stå 
imot det vonde?».  
TEKST  JOHANNES SÆLESET

HELG+
Helg+ arrangeres på Soltun sol-
datheim ca. en gang i halvåret. 
Helg+ er akkurat som navnet 
sier, ei helg på Soltun pluss litt 
ekstra. Siste helga i oktober var 
26 personer samlet til bibel-
undervisning, god mat, sosialt 
fellesskap, avslapning, lek og 
moro. 

REGION NORD

Klokka nærma seg fem da flag-
germusa, piraten og ninjaen åpna 
døra til Skoghus. Alt var klart for 
HalloVenn! 

Der inne sto prinsessa klar for 
å ønske velkommen, mens Kap-
tein Sabeltann og Pinky var i full 
sving på kjøkkenet. Kyllingen og 
Bjørnen var plassert i sofaen med 
hver sin kaffekopp, mens spider-
man, et par kattunger og en tiger 

hoppa i vei på hoppemadrassen. 
Over 80 store og små, mer eller 

mindre utkledde, kosa seg med 
pølser, kake, snop, kino, ansikts-
maling, konkurranse og masse 
hyggelig prat. Og allerede mens 
de siste popcornene ble kosta 
opp fra gulvet begynte spørsmålet 
å surre i hodet; hva skal vi kle oss 
ut som oss neste år? 

ELISABETH KRINGSTAD

HALLOVENN PÅ SKOGHUS

Ansiktsmaling var én av akti-
vitetene på Hallovenn-festen 
på Skoghus. Fra venstre: Sara 
Pedersen, Gabriel Heng og 
Nina Olsen. FOTO: HANNE SELE
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Ungdommens hobbyer endres hvert år, og vi 
som driver ungdomsarbeid må stadig tenke 
nytt. Jeg har lenge hatt en drøm om å få ar-
rangere et kristent LAN-arrangement for ung-
dommer i Tromsø og området rundt, og i år 
ble det en virkelighet.

FELLESKIRKELIG. High teen er et felleskirkelig 
arbeid i Tromsø hvor de fleste kirker/menig-
heter er med,

og jeg er en av representantene fra 
Misjonssambandet. Arrangementet var fra 
fredag til lørdag 15. – 16. oktober. Vi fikk re-
kordstor deltagelse på LANet med hele 45 på-
meldt fra alderen 12 til 19 år.

Det artige med LAN er at vi får muligheten 
til å nå ut til en helt ny målgruppe ungdom-
mer. Flere av dem kommer ikke på andre ar-
rangement, men ble veldig glade og engasjer-
te da de hørte at vi arrangerte et LAN.

GODT SAMHOLD. Jeg brenner for at alle ung-
dommer skal få høre om Jesus, og da tror 
jeg det er viktig å prioritere alle hobbyer og 
målgrupper. Vi fikk et veldig fint samhold, en 
andakt på ca. 20 minutter og lovsang hvor alle 
var med. Etterpå hadde vi Gamingturneringer 
med flotte premier fra Elkjøp. Jeg gleder meg 
til å få arrangere dette igjen.

LAN-LEIR I TROMSØ
45 deltakere var med under 
High teen i oktober.
TEKST  JON HARALD FLÅ

Faktaboks
LAN står for Local area network, 
og er en datasamling hvor man 
møtes for å spille sammen.

Overblikksbilde fra salen på Fjellheim. Her har alle deltagere med eget gaming-utstyr og High teen har satt 
opp TV med FIFA-turneringer, Supersmashbros-turnering og VR-briller som alle kan prøve! 

 FOTO: REBEKKA HYKKERUD

Den kommende påsken blir det 
påskeleir både på Jakobsbak-
ken og i Tromsø. 

Til «Påske på Jakobsbakken» 
kommer Øivind Solheim som 
taler og Øivind Ruud Kringstad 
blir med som hovedleder. Leiren 
blir fra 13.-17.april. Vi satser 
på fulle hus igjen. For å legge 
til rette for at enda flere fra 
Salten-området kan delta vil de 
første ukene med påmelding 
være forbeholdt folk som bor 
i områdene rundt. Deretter blir 
det åpent for alle og vi håper 

mange vil dele høyfjellet, fel-
lesskapet og samlingene med 
Jesus i sentrum. 

På Fjellheim inviteres det til 
påskeleir fra 14.-17. april. Oscar 
Nordbø blir med som taler og 
Per Inge Belt står i spissen for 
planleggingen. Planene for den-
ne leiren har de siste to årene 
blitt stoppet av Covid-19, men 
nå blir det endelig leir.

Velkommen til både høyfjellet 
og byen denne påsken.  

JANUAR
13.−16.	 VISION	(VGS)	 Nordborg
28.−30.	 Inspirasjonshelg	 Skoghus

MARS
  Familieleir Jakobsbakken
18.−20.	 Tweensleir	5.−7.	trinn	 Skoghus
18.−20.	 Maksleir	1.−4.	trinn	 Fjellheim
25.−27.	 Karalaksleir	1.−4.	trinn	 Karalaks

APRIL
1.−3.		 Maksleir	1.−4.	trinn	 Skoghus
1.−3.	 Tweensleir	5.−7.	trinn	 Karalaks
1.−3.		 Tweensleir	5.−7.	trinn	 Fjellheim
13.−17.	 Påske	på	Jakobsbakken	 Jakobsbakken
14.−17.	 Påskeleir	 Fjellheim
22.−24.		 Ungdomsleir	8.	trinn−VG3	 Skoghus
22.−24.		 Ungdomsleir	8.	trinn−VG3	 Karalaks

JUNI
3.−5.	 Regionkonferansen	 Finnsnes
10.−12.	 Polarbadleir	3.−7.	trinn	 Skoghus

KALENDER 2022 PÅSKELEIRER
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12 TIMER KJØRING 
HVER VEI TIL MANNSHELG

Selv om årets mannshelg på 
Skoghus hadde deltakere fra 
både Meløy, Bodø og Oslo var 
det de finske gjestene som 
hadde reist lengst. 
TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Hele 12 timer kjøring, én vei, brukte de fra de 
svensktalende områdene i Finland til Senja. 

VARIASJON. Blant alle de gode samtalene, både 
i gruppene, på tur eller ved måltidene var det 
mange som nevnte variasjonen blant delta-
kernes bakgrunn som spesielt givende. Både 
alderen, kjennskap til kristen sammenheng og 
geografi bidro til det. Hovedleder Jørgen Stor-
voll fikk også de finske gjestene til å dele mer 
fra sin læstadianske sammenheng for alle. 

INSPIRASJON. − Vi har mannssamlinger tre 
ganger i semesteret og kan være mellom 

150- 300 når vi samles. Nå reiser vi hjem med 
mye friskt mot og inspirasjon til å se om slike 
mannshelger er noe vi også kan gjøre hos oss, 
uttrykte ei begeistret Roy Tupeli. 

Mannshelga har vokst jevnt i deltakertall 
på de fem årene det har blitt gjennomført. 
Neste års taler blir Eivind Sætre, tidligere 
misjonær, forsamlingsleder og mangeårig 
arbeider med sjelesorg i Misjonssambandet. 
Dermed er det bare å sette av neste års helg, 
midt i oktober. 

De med lengst reisevei til høstens mannshelg. Fra venstre Patrick Byggmäster, Roy Tupeli og Henrik Bygg-
mäster.                      ALLE FOTO: ALF MAGNE STOKKA

REGION-
KONFERANSEN 
2022 
Etter to år med digitalt årsmøte, 
ser vi fram til å samles til «en 
skikkelig» regionkonferanse i 
2022. Dette skjer i pinsehelga, 
3.-5. juni, og vi samles på Finn-
snes. Mere informasjon kommer 
i	neste	region-Utsyn	som	kom-
mer i februar. 

REGION NORD

NYANSATT 
FORKYNNER
Eyvind Volle er fra oktober ansatt som for-
kynner i 30 % stilling. Dette er en midlertidig 
stilling fram til sommeren 2022. 

Han er daglig leder på Soltun soldatheim, 
og vil redusere sin stilling der tilsvarende. 
Eyvind har erfaring som forkynner fra tidligere, 
og vi er glade for at han ønsker å bruke sin 
forkynnergave i regionen. 

Ønsker du møte der du bor kan du ta kon-
takt direkte med Eyvind (evolle@nlm.no), 
eller med regionleder Øivind Ruud Kringstad. FOTO: UNSPLASH.COM

Aktiviteter og mat var av ypperste klasse på Skoghus.

UTS-15-2021-NORD.indd   47UTS-15-2021-NORD.indd   47 15.11.2021   09:3815.11.2021   09:38


