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VELKOMMEN INN!
Teamet på Skoghus er forbilledlige for vårt arbeid. De ønsker å 
invitere. – Vi ønsker at det skal være et misjonssenter i nord hvor 
alle kan komme, og at voksne og barn kan få et møte med Jesus, 
sier daglig leder Hanne Steinsland Sele. 
.

LES MER PÅ SIDE 44

MISJONSSAMBANDET NORD
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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Kirsten Steilbu, Hanne og Rolf 
Ådne Sele ønsker alle velkom-
men til Skoghus.

FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSEN
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Hvilken plass har bønn og Den 
hellige ånds virke i regionens 
arbeid? I hvilken grad tenker vi det 
har noe å si at vi er bedt om å be, 
og at Gud må gjøre sin gjerning om 
arbeidet virkelig skal lykkes? 
Spørsmålene er ment til etter-
tanke. De er på en måte umulig å 
svare på. 

Like etter sist verdenskrig, ble 
slike ransakende spørsmål stilt 
over frokostbordet hos misjonær-
familien Schaeffer i Sveits. «Hvis 
Gud på forunderlig vis hadde 
fjernet alt som stod i Bibelen om 
bønn og Den hellige ånd fra i går 
til i dag. Hvilke praktiske konse-
kvenser ville det fått for hvordan vi 
tenker og gjør i vår tjeneste?» 

RANSAKENDE. Spørsmålet 
egner seg best på det personlige 
plan, men har absolutt sin relevans 
for oss som er delaktige i en 
misjonsorganisasjon også. Når vi 
i går gjorde vårt, med alle ordene 
om bønn og Den hellige ånd i 
Bibelen, hvilke praktiske konse-
kvenser ville følge om vi i dag ikke 
fant noen ord om det i Bibelen? Og 
vi kunne lagt til – hvor lang tid ville 
det ta før du oppdaget det? 

For familien Schaeffer ble det 
ransakende å erkjenne at arbei-
det kanskje ikke hadde vært så 
annerledes! De innså hvor mye av 
det de gjorde som praktisk talt var 
uavhengig av Guds inngripen. 

Hvor sant er det for deg og det 
kristne arbeidet du er en del av?  

GUDS INNGRIPEN. Et slikt 
spørsmål kan dras for langt. 
Det finnes eksempler på usunn 
karismatikk som begynte som en 

reell lengsel etter Guds inngripen 
og erfaringen av ham. Vi skal være 
oppmerksomme på at rastløsheten 
og utilstrekkeligheten også kan få 
usunne trekk over seg fordi man 
tenker at «dette er bra nok, hit 
kom vi» om arbeidet en står i. Vi 
mennesker har våre gode gudgitte 
grenser.

Samtidig skal vi ikke la det ta 
brodden bort fra spørsmålet. Er 
det slik at vi kan misjonsarbeid så 
godt at Guds reelle inngripen ikke 
lenger er nødvendig? 

BØNN.Paulus har et formanende 
ord til korintermenigheten i 2Kor 
4, 20 «Guds rike består ikke i ord, 
men i kraft.» Jesus sier i Joh 15, 
5 «Uten meg kan dere ingen ting 
gjøre.» 

Dette driver oss på kne i bønn 
til Gud. Med det erkjenner vi at det 
er Gud alene som kan gi vekst og 
åndelig liv. Det kaller oss til ydmyk-
het. Samtidig gir det grunnlag for 
en forventning av en annen verden. 
Vi ber til Gud.

Vi ber om at han gir av sin Ånd 
slik at hans rike kommer, nye blir 
frelst og at mennesker blir bevart i 
en sann tro på Jesus Kristus.

I Åndens kraft?

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Regionleder Misjonssambandet nord

INNSPILL

«De innså hvor mye 
av det de gjorde som 

praktisk talt var 
uavhengig av Guds 

inngripen. »

MITT VITNESBYRD

MØTEUKE MED PER 
TVETEN PÅ FINNSNES

Hei, og Guds fred fra Lakselv.
Jeg tenkte jeg kunne dele noen ord fra Daniels 

bok, som jeg leste på nyttårsaften.
Kong Nebukadnesar bygde en billedstøtte av 

gull. Han befalte at alle skulle falle ned og tilbe 
billedstøtten. Den som ikke falt ned og tilba den, 
skulle straks kastes i den brennende ildovnen.

Det var noen jødiske menn der som ikke ville 
adlyde Nebukanesar. Sjadrak, Mesjak og Abed 
Nego ble ført fram for kongen og truet med ild-
ovnen. Men de ville fortsatt ikke adlyde. Kongen 
spurte «Hvem er den gud som kan frelse dere fra 
min hånd?» De svarte at den Gud som de tjente var 
mektig til å frelse dem, og selv om han ikke ville 
gjøre det, så ville de fortsatt ikke tilbe kongens 
gudebilde.

Sjadrak, Mesjak og Abed Nego ble bundet og 
kastet i ildovnen. Kongen så på, og reiste seg 
plutselig opp, fordi han så fire menn i ildovnen, og 
en av dem så ut som en Gudesønn. Kongen gikk 
da bort til døren og ropte: «Kom ut, dere tjenere for 
Den Høyeste Gud!» Da kom mennene ut og folket 
så at ilden ikke hadde makt over dem, håret var 
ikke svidd, klærne var ikke skadet og det luktet 
ikke brent av dem.

Livene våre kan forandre seg på et øyeblikk, 
framtiden vet ikke så mye om. Det kan være ting 
i livene våre som ikke er så bra, men vi vet at Gud 
har gode tanker for oss. Han var med mennene 
i ildovnen og frelste dem. Uansett hva som skjer 
med oss vil Den Høyeste Gud være med oss. Han 
slipper oss ikke og forlater oss ikke. Han har gitt 
oss disse mennene som forbilder til ikke å bøye 
oss for andre guder. Gud vil være med oss, og 
Jesus sa «Følg meg».

MARIUS ANDERSEN

Forkynner Per Tveten kommer til Finnsnes og har 
møter den første uka i mai. Møtene er i regi av 
Finnsnes Misjonsforsamling og blir i tidsrommet 
3.–8. mai. 

Møtevirksomhet i regionen, enten sammen-
hengende eller enkeltmøter, gjøres som regel kjent 
lokalt eller via sosiale medier. Facebookgruppa 
«NLM i nord», som alle kan bli medlem i, brukes 
blant annet for å gjøre ulike samlinger kjent. 

REGION NORD

Marius Andersen 
arbeider blant an-
net som driftsleder 
på Karalaks leir- 
og utfartssenter. 
Han er gift med 
Katrine og de har 
tre gutter.

FOTO: PRIVAT
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− Hva inngår som en del av ditt andaktsliv? 
− For min del består andaktslivet hovedsa-
kelig av tre elementer. Det er  «Dagens bibel-
vers» som hver dag dukker opp på min mo-
biltelefon, og det å lytte til frigjørende god 
musikk. Og sist men ikke minst det å få opp-
leve å være ute i naturen - i og helt nær Guds 
fantastiske skaperverk, som er et enormt be-
vis for meg på både at Gud fins, og at han er 
den allmektige.

– Har det alltid vært slik? Fortell kort om 
din vei til denne måten å legge det opp på. 
– Før leste jeg nok mer systematisk i Bibelen, 
så det har nok endret seg noe med årene. Den 
bibelkunnskapen jeg fikk i unge år og tidlig 
voksen alder har jeg nå med meg automatisk 
hver dag. Det er naturlig for meg nå å se Guds 
storhet i alt rundt meg, som bekrefter at det 
er en sann Gud og frelser jeg tror på. En Gud 
som vil ha meg hjem og møter meg der jeg er - 
hver dag! Jeg er nok tryggere i min tro nå enn 

i ungdommen - men avhengigheten til Gud er 
like stor.

– Hvordan hjelper dette deg til å vokse 
som en kristen?
– Kontinuerlige påminnelser og påfyll gjør at 
jeg blir mer og mer sikker på at Gud faktisk vil 
ha meg, at han mener meg – og at han elsker 
meg slik som jeg er.

− Har du en spesiell bok du vil anbefale, 
utenom Bibelen, som har hatt betydning 
for ditt personlige forhold til Jesus?
− Jeg leser nesten ikke bøker, så derfor vil jeg 
heller anbefale en sang som jeg stadig vender 
tilbake til. Den heter «Seiret over død» og er 
utgitt av Acta lovsang. Teksten her er veldig 
presis, udiskuterbar og frigjørende, og tref-
fer meg på en veldig sterk måte. «Han seiret 
over død! Han tok vår straff, han brøt - len-
kene som ingen andre kunne ta! For evig er 
han her ...»

ROLF ÅDNE SELE 
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. 
Rolf Ådne Sele er gift med Hanne og de har fire barn. Han 
arbeider som lærer ved Nordborg ungdomsskole.

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv

BUR’s spalte

Familiens påskekalender – vi vil 
tilskynde enda flere til å ha samlinger 
med Bibel og bønn midt i familien. 
Hva skjedde de ulike dagene vi feirer 
påske? Når var det at Jesus satt 
på et esel, og hva heter den dagen 
Jesus døde? I år gir region nord et 
tilbud til familier for å fordype seg 
litt i påskedagene. Påskekalenderen 
har vært mulig å kjøpe, og den 
inneholder opplegg og aktiviteter for 
høytidsdagene i påsken. 
Høydepunktet blir 1. påskedag, da 
aktiviteten er å lage oppstandel-
sesboller. Boller skal fylles med 
marshmallow og stekes. Når bollene 
er stekt, er de blitt tomme innvendig. 
Det er et stort hull midt i bollen som 
gir oss assosiasjoner til den tomme 
grav. Graven Jesus ble lagt i er tom. 
Det er vidunderlig, og vi gleder oss 
over at Jesu død og oppstandelse 
gav oss syndenes forlatelse og det 
evige liv. Halleluja!

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

«Fri og forankret» var tema da 
Egil Sjaastad, tidligere rektor ved 
Fjellhaug skoler, hadde bibelhelg 
i Fjellheim Misjonsforsamling 14-
16. januar. I løpet av helgen gikk 
Sjaastad gjennom den apostoliske 
trosbekjennelsen med et henblikk til 
Luthers forklaring i den lille katekis-
men. Disse trossannhetene gir både 
frihet og forankring. Koronarestrik-
sjoner tatt i betraktning var det impo-
nerende oppmøte fra både studenter 
og de litt mer voksne. Det var fint å 
få samles til oppbyggelse.

LARS-OLAV SIQVELAND MORSTØL
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Lunsjpause for ansatte og frivillige medhjelpere.                      FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSEN

− Det var på en måte et mer eller 
mindre blankt ark jeg skulle 
begynne å skrive på, sier Hanne 
Steinsland Sele ett og et halvt år 
etter at hun startet som daglig 
leder, og hovedbygget sto ferdig. 
TEKST  KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Mange aktiviteter skulle videreføres, samti-
dig var en ny forretningsplan utarbeidet for 
satsningen med et nytt bygg. − Det var bare å 
hoppe i det så godt som jeg kunne!

VIKTIG MED LEIR. Kurs og konferanser var et 
nytt segment det skulle satses på, men pan-
demiens begrensninger gjorde at det ikke 
ble noen pangstart. Likevel har det vært noe 
utleie til dette formålet, og Sele omtaler det 
som spennende. Nå jobbes det mye med å 
markedsføre oss bedre mot aktuelle kunde-
grupper. 

Mange leirer har blitt gjennomført gjen-
nom pandemien, men noen ble avlyst. − Det 
er veldig kjekt når Skoghus fylles med barn 
og ungdom, og vi kan legge til rette for at de 
får høre om Jesus, sier en engasjert daglig le-
der, og legger til at det i nord, hvor det mange 
steder er få kristne, kanskje er ekstra viktig å 
samles til leir – også for de voksne.

SAMFUNNSAKTØR. Skoghus har et ønske om å 
være et samlende sted for hele lokalsamfun-
net. Det legges vekt på at det skal være åpent 
og inkluderende. I mange år har det vært 
St.hans-feiring, og i høst ble det arrangert 
«HalloVenn» i forbindelse med allehelgens-
dag. Det slo veldig godt an, og det var hele 80 
påmeldte. − Det var popkorn i alle kriker og 
kroker etterpå, men det var verdt det, smiler 
Hanne. 

Nybygget har blitt populært som selskap-
slokale. Skoghus sin alkoholfrie profil gjør at 
det ikke er aktuelt for alle å benytte det, men 
mange bestiller til konfirmasjon og barnedåp. 

Det er også startet strikkekafe. En gang i 
måneden møtes lokale strikkeglade damer, og 
noen nye landskvinner til prat, kaffe og strik-
king.

VIDEREUTVIKLING. − Senja er et populært reise-
mål, og turister fra fjern og nær finner veien 
til Skoghus. Vi har mye å vise fram, og tar gjer-
ne imot gjester, forteller Hanne. 

Skoghus-eiendommen har strandlinje, 
skog og vakker natur. − Her er uendelig man-
ge muligheter for å utvikle plassen med akti-
viteter som kan brukes av våre ulike gjester, 
og lokalbefolkningen. Det er økonomien som 
setter begrensinger, ikke idèene.

På tross av pandemien, har Skoghus klart 
seg greit økonomisk. Målet er overskudd, og 

det er håp om at de ulike aktivitetene tar seg 
opp. Økonomisk vekst vil gi større rom for vi-
dereutvikling av plassen.

− Hva er din motivasjon, tanker og drøm-
mer for framtiden?

− Jeg kan bli overveldet av alle oppgavene, 
mulighetene og idèene, men en mer variert 
og spennende jobb skal du lete lenge etter. Jeg 
kan gå fra renholder til kokk, servitør, snek-
ker, maler, gartner, økonom, markedsfører, 
bookingansvarlig og fotograf på en dag. Det 
kan være vanskelig å strukturere, men det er 
aller mest givende, sier Hanne engasjert.

Hun forteller at hun drømmer om et Skog-
hus hvor folk har lyst til å komme, på leir, kurs, 
overnatting og strikkekafe, hvor de føler seg 
velkomne, sett og ivaretatt. − Jeg har lyst til å 
oppgradere rommene, få flere overnattings-
rom, fikse båthamna, lage frisbeegolfbane og 
flere gøye aktiviteter ute, og i hallen, slik at det 
blir gøy å være her. Mest av alt ønsker jeg at 
Skoghus skal få være en misjonsstasjon i nord, 
hvor folk får møte Jesus, avslutter Hanne. 

Hannes utfordring til misjonsfolket:
• Be; om visdom og arbeidsglede, og at de 
som kommer innom får møte Jesus.
• Gi; Skoghus trenger gaveinntekter, og dug-
nadskraft både inne og ute. 
• Bruk; kom med menigheten, familien eller 
vennegjengen din.

PULSEN PÅ SKOGHUS
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Vi bidrar mye inn mot barn og unge, og har et 
særlig fokus på å formidle Guds kjærlighet inn 
i hverdagen til både kristne og ikke-kristne. 
Det er stadig flere av de kristne ungdommene 
i Nord-Norge som flytter sørover når de be-
gynner på videregående skole. Det resulterer 
i færre kristne forbilder for de barna som vok-
ser opp her nord, og flere av dem vi har fått 
en relasjon til gjennom arbeidet har påpekt 
akkurat dette. 

MOTIVERENDE. Mange kan kjenne på et savn et-
ter å ha noen de kan snakke om tro med som 
er litt nærmere deres egen alder. Dette gjør 
oss enda mer motiverte til å drive det arbei-
det vi gjør i år, det å kunne bety noe for noen 
av barna og ungdommene er det vi ønsker å 
oppnå.

Arbeidet vårt strekker seg over et veldig 

stort område. Vi reiser sørover til Val VGS , i 
Nord-Trøndelag, og så langt nord-øst som Var-
dø. Dagene går i alt fra å arrangere møteuker 
og aktiviteter på en videregående skole, til å 
arrangere barnelag eller allidrett i nærområ-
det. Vi setter stor pris på en variert hverdag, 
og er ekstremt takknemlige for sjefen vår; 
Kari Synnøve Nord-Varhaug. Hun gjør virkelig 
alt for at vi skal trives i arbeidet.

BEHOV. Vi opplever selv at vi oppretter best 
kontakt med målgruppen når vi får være 
sammen med dem på leir. Det er en veldig na-
turlig arena for oss å formidle troen, og for dem 
å få påfyll og muligheten til å stille spørsmål.

Vi har vært innom mange bygder og byer, 
men det stedet som satte dypest spor hos oss 
var Drag. Det ligger en 8 timers kjøretur sør 
for Tromsø. Drag er et lite sted med i under-

kant av tusen innbyggere, hvor det meste av 
misjonsarbeidet blir drevet av en ildsjel på 88 
år. I løpet av den lille tiden vi var der merket 
vi hvor ekstremt mye det betydde for de fire 
barna som kom på leiren, at det ble arrangert 
en leir for dem. De viste tydelig stor takknem-
lighet for at vi tok den lange turen til Drag kun 
for deres del. 

Da vi skulle dra hjemover mot Tromsø satt 
vi igjen med den følelsen vi ofte har etter et 
oppdrag; Det å ha fått være til stede for barna. 
Samtidig som det er kjipt å reise etter et lite 
besøk fordi vi ser hvor stort behov det er for 
arbeid på de ulike stedene.

OMREISENDE FORBILDER
Fra grilling under barneleir på Skoghus            FOTO: PRIVAT Kortspill og aktiviteter på Karalaks.            FOTO: PRIVAT

Høsten 2021 arrangertes det basar i Oslo. Inn-
tekten gikk til å støtte barne- og ungdomsar-
beid i region nord. Gode Nord-Norgevenner/
tidligere Fjellheimelever med Per Tore Peder-
sen (bu-arbeider i Lakselv 20/21) i spissen sto 
for arrangementet, og resultatet ble 54 140 
kroner. 

Et konkret ønske var å male opp aktivitets-
rommet på misjonshuset i Lakselv. Dette er nå 
blitt gjort, og her kan du se bilde før og etter. 
Godt jobba, Hanna, Sofie og Nord-Norgeteamet!

SMÅNYTT

Det å få reise rundt å dele Guds ord, og formidle hans kjærlighet til folket i nord er noe vi 
ser stort på. Det er ikke i nødvendigvis mange tilfeller i livet du får en slik mulighet.  

TEKST  KRISTIN SANDVIK

I mange år var Seniorleiren i august et godt 
besøkt og betydningsfullt arrangement på 
Skoghus. De fleste årene ble den gjennom-
ført i samarbeid med Den Indre Sjømanns-
misjon. Til høsten inviterer vi til gode dager 
i nye lokaler på Skoghus. 

22.-25. september blir blant flere Dagfinn 
Brandsæter med som forkynner. Påmelding 
kan gjøres direkte til regionkontoret (454 
16 210, nord@nlm.no) eller via regionens 
nettsider (via nlm.no). 

SENIORLEIR PÅ SKOGHUS

Årets Nord-Norgeteam består av Kristian 
Rodal, Martin Malde, Elise Leirvik og 
Kristin Sandvik.

FOTO: UNSPLASH.COM
FOTO: PRIVAT

Før:

Etter:
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Det er som regel noe lett og 
ledig over Kari Synnøve Nord-
Varhaug. Det er det mange som 
har kunnet glede seg over i 
hennes tid som ungleder
i regionen.
TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Selv om det skal bli sommer før Kari Synnø-
ve og Morten Nord-Varhaug flytter fra Trom-
sø benytter vi anledningen til å trekke litt 
i bremsen og få noen refleksjoner fra tiden 
hennes som ungleder i nord. 

BRENNER FOR DE UNGE. Det stod lite om korona 
i stillingsbeskrivelsen da hun kom nordover 
høsten 2019, og hun legger ikke skjul på at 
hun gjerne skulle fått treffe flere i Finnsnes- og 
Bodøområdet, og få vært på flere lagsbesøk. 

− Hva har du sett som har vært særlig bra i 
barne- og ungdomsarbeidet i regionen? 

− Jeg synes det er veldig fint å se at så 
mange møter opp i Finnmark, både i lagene 
og på leirene, forteller hun, og legger til at det 
også kommer noen fra hjem som ikke driver 
egen trosopplæring. 

Hun gleder seg over eldre som brenner for 
de unge, og at flere av dem har vært så tro-
faste gjennom mange år. − Både foreldre- og 

besteforeldregenerasjonen har nød for sine, 
men også mange andre sender barn på leir, 
gir ei bok og viser ekte interesse for livene de-
res, forteller hun. 

Hun har sett at en del familier opplever er 
veldig bevisst på trosopplæring i hjemmet, og 
at det er tydelig at de prioriterer livet med Gud.

RESTRIKSJONER. − På hvilken måte ser du at koro-
nasituasjonen har påvirket det kristne arbeidet?

− De fleste har nok opplevd både gode pe-
rioder og vanskeligere perioder. Noen ganger 
har man hatt mye bevissthet omkring troen 
og at møter og samlinger må tilskyndes så 
langt det går, mens man i andre epoker har 
vært sliten og preget av frykt, sier hun.

Hun er redd for at fraværet av nærhet, både 
fysisk og mentalt, har bragt mer avstand med 
seg. − Vi er blitt vant til mindre nærhet og det 
er vanskeligere å komme like tett igjen. Man-
ge opplever like fullt velsignelsen av å være 
sammen på leir og samlinger, mener hun.

Det at sosiale medier er blitt brukt mer 
enn tidligere tenker hun har sine positive og 
negative sider. − Det er positivt når flere blir 
med på møter og opptak på nett, men negativt 
når Netflix og sosiale medier ble et substitutt 
for å være sammen med andre, sier hun etter-
tenksomt, og legger til at det er mye mer som 
ikke er sunt. 

GODE MINNER. Kari Synnøve har riktignok ski, 
men legger ikke skjul på at snøen ikke står 
øverst på «savnelista» når hun flytter sørover. 

− Nei, det er alle menneskene jeg vil sav-
ne. Jeg vil savne å se ansiktene på de små 
når de vokser opp, de gode kollegaene, folk i 
forsamlingen, tenåringene og faktisk alle jeg 
ikke ble kjent med. Jeg hadde tenkt jeg ville 
bli kjent med flere, men begrensningene har 
jo satt stoppere for det. 

− Vil du gi ett glimt fra det du har fått se 
og delta på som har hatt betydning for deg fra 
perioden her? 

− Det er et vanskelig spørsmål. Jeg har lange 
seanser å trekke frem, men ett sterkt minne er 
fra sommerleiren i fjor, etter mye nedstengning. 
Under en bønnevandring satt ungdommene og 
leste i Bibelen, skrev syndsbekjennelser og gikk 
til forbønn for sine tanker og liv. De fikk oppleve 
Guds nærvær og tok kanskje noen viktige valg 
for livet. Det er stort å se forandringen blant 
noen av disse ungdommene, forteller hun 

− Hvilken oppmuntring vil du gi til misjons-
venner i regionen for tiden fremover? 

− Ja, det er enklere. Fest blikket på Jesus! 
Han er styrken. Vi er på hans lag, han som er 
seierherren og fredsfyrsten. Han ER. Vi har 
fremdeles muligheter. Vi har mye å glede oss 
over, og mye å glede oss til. Og så kanskje at 
det nytter. Guds ord nytter. Derfor må vi gi det 
videre. I alle former, gi det videre.

VIL SAVNE MANGE Kari Synnøve Nord-Varhaug ser 
tilbake på fine år i Nord når hun 
nå slutter i jobben som ungleder. 
FOTO: KRISTIN BAKENG OLUFSEN
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FRA SOLTUN TIL HOBBITTUN

REGIONKONFERANSEN 2022
Det ser endelig lyst ut med 
tanke på storsamlingen i pinsen. 
Derfor ønsker vi velkommen til 
Regionkonferansen 2022, 3.-5. 
juni på Finnsnes. 

Vi håper mange vil komme, 
samles om misjonsarbeidet, 
kjenne på fellesskapet og lytte 
til god forkynnelse sammen. Det 
gjelder både store og små. 

Informasjon til selve årsmøtet 
vil bli sendt ut til lag, foreninger 
og enheter, og dokumentene 
vil også bli gjort tilgjengelig på 
regionens nettsider. 

Samlingene vil være på Nord-
borg vgs, og det samme gjelder 
i stor grad barneopplegget. Det 
er mulig å overnatte på Skoghus, 
og overnatting enda litt nærmere 
kan ordnes for de som har behov 
for det. 

Hovedtaler for helga blir Jo-
sef Birgersson. Han kommer fra 
Sverige, men har bodd i Norge 
siden han selv gikk på Fjellheim 
bibelskole. Han har bodd noen 
år i Tromsø, men er nå med sin 
familie på Val vgs. Josef under-
viser blant annet i kristendom på 
Val og reiser noe som forkynner i 
region Midt-Norge. 

Se mer info og meld deg på 
via nlm.no. 

Det er ikke filmhelg før du har 
bygget om lokalet, kledd deg 
ut i kostyme, laget maten de 
spiser i filmen, og satt frem 
minst én autentisk gipsstatue i 
full størrelse. I hvert fall ikke på 
Soltun Soldatheim.
TEKST  EYVIND VOLLE

Under sitt første besøk på Soltun i høst, etter 
inspeksjon av filmhyllen i stua, ønsket noen 
av soldatene seg «Ringenes Herre»-maraton. 

Pandemien gjorde at arrangementet måtte ut-
settes, og av forskjellige grunner gikk det lang 
tid før vi fikk arrangert det. Men da vi endelig 
inviterte til filmhelg, tok vi like godt to på rap-
pen, slik at vi også fikk med oss forgjengeren 
«Hobbiten». 

KOSTYMER OG MENY. Med hele personalet opp-
kledd i mer eller mindre hjemmelagde kosty-
mer, og med en meny som kunne tilfredsstilt 
den mest kresne hobbit – altså 7 måltider om 
dagen – fikk soldatene virkelig leve seg inn i 
handlingen i J.R.R. Tolkiens triologi.

Det er ikke «bare-bare» å gjøre en 50 år 

gammel soldatheim om til den mest omfatten-
de fantasiverdenen litteraturen har frembragt. 
Spesielt ikke når budsjettet ikke tar høyde for 
fantasi. Men med litt god, gammeldags «klipp 
og lim» og tilgang til en velkuratert NLM Gjen-
bruk-butikk er mye mulig. Papp og papir, ligge-
underlag og hobbygips kan formes og males til 
å se ut som nesten hva som helst.

OPPLEVELSE. Tanken bak filmhelgen, utover 
det å gjøre noe hyggelig sammen etter to år 
med «meter» og nedstenging, var å skape litt 
blest om Soltun blant soldatene. En filmhelg 
i seg selv kan jo være hyggelig, men om man 
gjør litt mer ut av det, blir det en opplevelse 
som er verdt både å få med seg og å fortelle 
om. Kanskje er det også lettere å invitere med 
seg noen som i utgangspunktet ikke er så in-
teressert i å være med på bibelgruppe?

Soltun har gode muligheter for å gjøre noe 
mer ut av helgen. Selve filmene og tilleggs-ak-
tivitetene tok noen timer, så i tillegg til det 
faste lørdagsmøtet var det god tid til samtale. 

Tematikken i filmene gir også viktige im-
pulser i vår tid. I Middle Earth er det et tyde-
lig skille mellom godt og vondt, rett og galt. 
Ondskap finnes og kan ta forlokkende former, 
men den er ødeleggende for alle den fanger. 
Du kan ikke leke med den, for da får den makt 
over deg.

Men ondskap har en ende.

Personalet m.fl. Utkledd som ulike personer fra filmene. 
FOTO PRIVAT

I skrivende stund er det dessver-
re ingen avklaring på de utlyste 
stillingene i regionen. Ungleder-
stillingen er vi i prosess med og 
en avklaring kan være klar når 
dette leses. I Salten har vi søkt 
etter forsamlings- og områdear-

beider. Søknadsfristen ble utsatt 
til 27. mars da vi ikke lyktes i å 
komme i kontakt med aktuelle 
kandidater der. 
Følg med på nlm.no for oppda-
teringer.  

PERSONALSITUASJONEN

LEIR OG ARRANGEMENT
22.− 24. april Tweensleir 5. − 7. trinn Karalaks
29.4. − 1.mai  Ungdomsleir 8. trinn − VG3 Karalaks
3. − 5. juni Regionkonferansen 2022 Finnsnes
10. − 12. juni Polarbadleir 4. − 7. trinn Skoghus
17. − 19. juni Sommerungdomsleir fra 8.trinn  Fjellheim
27. − 29. aug. Skoghus-dager Skoghus
2. − 4. sept. Høsttreff Jakobsbakken
9. − 11. sept. Familieleir Jakobsbakken
16. − 18. sept. Finnmarkstevne Karalaks
23. − 25. sept.  Seniorhelg/Vi over 60 Skoghus

Josef er kjent for flere fra sin tid i 
Tromsø.         FOTO: RAKEL GANGSTØ
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