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Molde misjonsforsamling satser på barna. For 8-9 år siden 
hadde de mindre enn fire barn i menigheten, men nå har de delt 
søndagsskolen i to grupper. De har hatt mye forbønn og stor støtte 
fra styret i arbeidet med søndagsskolen.
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Det planlegges nå et større 
arrangement neste sommer i 
Telenor Arena, spesielt rettet mot 
ungdom. «Vi vil mobilisere en 
generasjon unge kristne til å si 
nei til likegyldighet og passivitet 
og ja til engasjement i Guds rike», 
uttalte leder i Ungdom i Oppdrag, 
som har tatt initiativ til The Send 
i Norge. Sammen med UiO står 
Laget, Normisjon, Misjonssamban-
det og Indremisjonsforbundet bak 
arrangementet.  

Kritikk. Da det ble kjent hvem 
som skal delta som talere kom 
det kritikk og motforestillinger. En 
kommentar stoppet meg. Vedkom-
mende advarer mot arrangementet 
og skriver at man har «sett alvor-
lige konsekvenser av forkynnelse 
om å gå «all in». Mottoet «all in» 
er et av slagordene for stormøn-
stringen, og de norske arrangø-
rene skriver på sin nettside at de 
drømmer om «en generasjon unge 
kristne som går «all in» for Jesus 
ved å leve liv der tro og handlinger 
går hånd i hånd».

Leve for Jesus. På ungdomslei-
rer for 50 år siden sang vi denne 
sangen:

«Tenn meg Jesus, la meg være 
hver en dag et lys for deg. Alltid 
leve deg til ære. Led meg du på all 
min vei.»

Jeg tror vi ærlig og opprik-
tig mente det vi sang. Gjennom 
forkynnelsen hadde vi møtt kall 
til frelse og tjeneste. Vår takk for 
frelsen var å leve med Jesus og for 
Jesus. Noen skulle kanskje reise ut 
som misjonær, men de fleste skulle 
være vitne om Jesus i vår hverdag 
her hjemme.  Troen på Jesus skal 
prege våre prioriteringer og livs-
førsel. (Matt 4,19–22; 19,16–29) 

«Kvardagskristen vil eg vera, syn 
for segn det krev Guds ord» lærte 
jeg noe senere, og jeg trenger sta-
dig å synge den for meg selv.

Vitne. Neste sommer, et par 
uker etter arrangementet i 
Telenor Arena, samles «hele» 
Misjonssambandet til sommer-
stevne og generalforsamling 
på Oslofjord Convention Center 
under mottoet «VITNE».   «GF er 
et sommerstevne for alle som vil 
høre frigjørende forkynnelse og la 
seg utfordre til misjon» står det på 

Misjonssambandets hjemmeside. 
 Ordet vitne kan bety «å være 

vitne til» – altså å betrakte noe 
som skjer, for eksempel en storsei-
er i en fotballkamp. Men vitne 
betyr også «å vitne om» – det vil si 
å fortelle andre om fotballkampen.

På GF tror jeg fokus blir: «Dere 
skal være mine vitner både i Jeru-
salem og i hele Judea og Samaria 
og like til jordens ende» (Apg 1,8). 
«Og det er ikke frelse i noen annen. 
For det finnes ikke noe annet 
navn under himmelen, gitt blant 
mennesker, som vi kan bli frelst 
ved» (Apg 4,12).                                                                        

La oss be om at unge og eldre 
gjennom forkynnelse og felles-
skap får frimodighet til å gå «all 
in» for Jesus og leve slik at tro og 
handlinger går hånd i hånd! «Og 
se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende» (Matt 28,20).

«Gjør meg villig, varm og våken. 
Kjære Jesus led meg frem! Gjør 
meg til et lys i tåken, som kan lede 
andre hjem!» 

«All in» for Jesus

RUTH BRENNHAUG STAURSETH
Nestleder i regionstyret

KOMMENTAR

PERSONAL
På grunn av sykdom er Ole Audun Os 
konstituert ungleder fra 01.11.2021. 

Torstein Barlaup er ansatt i 20% vikariat i 
Misjonssalen Kristiansund. Han er vikar for 
forsamlingsleder Lars-Petter Ødegård.

Solveig og Øyvind Barlaup, med Iver (1), 
er nye utsendinger i Japan. De skulle ha reist 
ut tidlig i høst, men på grunn av Covid-19 
venter de fortsatt på visum. 

En familie med tilknytning til Region nord-
vest reiste i slutten av oktober til sensitivt 
arbeid i Indonesia. Også denne utreisen var 
forsinket pga. Covid-19.

MITT BIBELORD

«... og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere 
kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, 
hvor rik på herlighet hans arv er blant de hel-
lige, og hvor overveldende stor hans makt er 
for oss som tror, etter virksomheten av hans 
veldige kraft.» Ef 1,18-19   

Paulus ber for efeserne at de måtte se 
hva de har i troen på Jesus. Det samme 
skriver Peter om, et levende håp (1 Pet 1,3-
5). Disse versene gir meg oppmuntring fordi 
her ser jeg hva mitt levende håp innebærer: 
noe som jeg kan se fram til, og noe som jeg 
får leve i nå. Jeg får leve i troen på ham som 
har all makt, med mine spørsmål og øyeblikk 
da jeg ikke ser løsninger. Jeg får hvile trygt i 
hans omsorg. Dette levende håpet inklu-
derer ikke bare livet med Jesus nå i 
tiden, men større enn noe annet, 
en rik arv som venter på meg 
i himmelen – evigheten med 
ham. Takk til Jesus!

SOILI  DYBVIK

«Troen på Jesus skal 
prege våre priorite-
ringer og livsførsel.»

VESTBORGRUSSEN PÅ TURNÉ
Søndag 16. januar starter russen på turneen sin. 
Første møte blir på Stranda bedehus.

Fra tirsdag 18. til søndag 23. blir det møter 
rundt om i regionen. 

Det er Stor-Kina som er årets prosjekt. Russen 
har valgt tre ulike prosjekt og vi skal hjelpe dem til 
å nå målet de har satt seg. 

Følg med på nettsiden vår (nlm.no/nordvest) og 
lokal annonsering for hvor russen skal ha møtene. 
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Det er fint å kunne gi praktisk 
hjelp og materielle goder ved 
siden av bønn og bibel.
TEKST ALICE KROGSÆTER ARAGON

De siste ukene har vi gledet oss over å få lov 
til å besøke noen personer, og jeg vil gjerne 
fortelle dere om noen av besøkene. Her i Peru 
har det vært svært stor covid-smitte, og vi har 
vært ganske innestengt og med hjemmeskole 
i snart to år. Nå har smitten begynt å gå tilba-
ke og vi gleder oss over å kunne leve litt mer 
normalt igjen.

Det første besøket jeg vil fortelle om er en 
dame som har fått en lammelse i ansiktet, og 
på grunn av denne helsemessige situasjonen 
lider familien også økonomisk. Damen har 
hatt barna sine i samme barnehage som våre 
barn, og slik fikk vi rede på hennes situasjon. 
Vi ringte på forhånd og spurte om det var greit 
at vi kom på besøk. Damen møtte oss utenfor 
huset inntullet i et pledd. Hun måtte beskytte 
seg mot trekken. Det ble en fin stund der vi 
samtalte, delte fra Bibelen og ba for kvinnen 
og familien hennes. Jeg så faktisk ikke øynene 
hennes denne ettermiddagen, men jeg kunne 
tydelig høre hennes takknemlige stemme un-
der pleddet. Samme kveld reiste mannen min 
tilbake med noen matvarer og andre materi-
elle ting de kunne trenge.

Å FÅ OG Å GI GIR GLEDE. En annen dame inviterte 
oss til å besøke henne på åkeren hennes for 
at barna våre kunne få leke sammen med dat-
teren hennes. Det ble en deilig dag på åkeren 
der barna lekte med hverandre og med dyre-
ne. Vi plukket poteter, bønner og mais. I skyg-
gen under eucalyptustrærne spiste vi nykokt 
mais med ost til. Noen hånddukker vi hadde 
med fikk lov til å være med å dele fra Bibelen 
og vi sang noen sanger. Damen vil gjerne at vi 
besøker den lille familien igjen. På vei hjem 
fra dette besøket kjørte vi innom en dame 
som var syk av covid 19, og vi leverte noen av 
de ferske varene fra åkeren. «Har dere åker?» 
spurte hun oss. «Nei, det har vi jo ikke, men vi 
hadde lyst å dele med deg noe av det vi fikk i 
gave i dag», svarte vi henne.

BIBELGAVER. Samme dag på kveldstid fikk vi 
besøke hjemmet til en stor småbarnsfamilie. 
Den eldste datteren hadde akkurat fylt 15 år. 

Vi vet at denne familien har det trangt økono-
misk, så vi tok med en kake, noe popcorn og 
litt matvarer. Jenta fikk sin første bibel i burs-
dagsgave. Hånd-dukkene fikk enda en gang 
være med å dele fra Bibelen denne dagen.

En av våre naboer klarer ikke å gå på fo-
ten etter en ulykke. Henne besøker jeg noen 
ganger. Da tar jeg med noen matvarer og noen 
vitaminer som er bra for henne. Neste gang 
jeg besøker henne skal jeg også gi en bibel.

Som familie synes vi det er viktig at diako-
ni og evangelisering går hånd i hånd. Vi synes 
det er fint å kunne gi praktisk hjelp og også 
materielle goder ved siden av bønn og bibel. 
Det skaper tillit og muligheter for samtaler 

og bibelstudier. Dette er også et eksempel 
som Bibelen gir oss. Jesus brydde seg om hele 
mennesket med kropp og sjel.

VEIEN VIDERE I TACNA OG FOR OSS. Ellers går 
dagene her med til hjemmeskole for barna, 
prekener og søndagsskole i to kirker vi støt-
ter opp om, noen virtuelle bibelstudier og fle-
re husbesøk. Vi fortsetter å be om pastor til 
Tacna. Til sommeren 2022 flytter vi til Norge 
og Sunnmøre. Vi er takknemlige for forbønn i 
den anledning med alt det praktiske som skal 
legges til rette med hus, arbeid, skole og bar-
nehage, trivsel og god språklæring. Vi kjenner 
oss som familie mest peruanske. Barna er 
født og oppvokst i Peru. Min mann Wilber er 
peruaner og jeg selv kommer tilbake til Norge 
etter til sammen 15 år i Peru.

Å velsigne og bli velsignet er tittelen på 
denne lille hilsenen fra oss. Vi føler at vi står 
i en tjeneste der vi får velsigne andre og kjen-
ner på at vi blir velsignet tilbake. Det er en 
svært meningsfull hverdag.

Takk for all forbønn og støtte! Med venn-
lig hilsen Alice, Wilber, Elena (9), Israel (7) og 
Karstein (4). 

Å VELSIGNE OG BLI VELSIGNET

VÅRE UTSENDINGER

Alice Krogsæter Aragon kommer fra 
Vatne i Ålesund kommune. Hun er utsending 
for Misjonssambandet og bor i Tacna i Peru 
sammen med mannen Wilber og barna Elena, 
Israel og Karstein.

Alice og Wilber med barna. 
FOTO: PRIVAT
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SØNDAGSSKOLEN I MOLDE MISJONSFORSAMLING VOKSER
For 8–9 år siden hadde vi mindre 
enn fire barn i menigheten vår 
i Molde. De siste årene har flere 
barnefamilier flyttet hit, og sakte 
men sikkert har barneflokken vokst.
TEKST  ASTRID LJØKJELL SOLEM

«Er du kristen eller ukristen?» 
Dette var et spørsmål min lille søster stilte 

mer enn én gang da vi fikk besøk i mitt barn-
domshjem – som om det var det mest naturli-
ge spørsmål når noen tråkket over dørterske-
len. Barn har en herlig evne til å se på verden 
og himmelen på en ukomplisert måte som vi 
voksne ikke klarer.. I Bibelen forteller Jesus 
om barnas viktige betydning og deres fan-
tastiske tro. Den som ikke tar imot Guds rike 
som et lite barn skal slett ikke komme inn i 
det (Luk 18,17).

VEKST I SØNDAGSSKOLEN. Fra å ikke ha et eget 
barneopplegg har vi kunnet satse mer på ar-
beidet med barna. Vi har nå to barnegrupper, 
én for de yngste og én for de eldre barna. Det 

er nesten rart å se at de eldste barna også 
begynner å bli ungdommer. Dette er utrolig 
kjekt. Vi har hatt mye forbønn og stor støt-

te fra menigheten og styret i arbeidet med 
søndagsskolen. Dette har mye å si for moti-
vasjonen hos oss som er ledere. Det å drive 
fram arbeidet i søndagsskolen er både kjekt 
og motiverende. Samtidig kan det være utfor-
drende å lage opplegget til søndagsskolen fra 
gang til gang i en travel hverdag. Da har det 
stor betydning at vi er flere ledere til å støtte 
hverandre, i tillegg til gode verktøy vi kan bru-
ke. Vi er veldig glade for opplegget og videoer 
som Misjonssambandet ung har laget som vi 
bruker i arbeidet. Nå trenger vi forbønn for å 
få flere ledere på plass – og selvfølgelig enda 
flere barn.

FRAMTIDEN FOR GUDS RIKE. Barn og unge er en 
viktig og aktiv del av Herrens menighet i dag. 
De gir liv til menighetene våre, i tillegg til håp 
og tro for framtiden. Vi er takknemlige for 
hver enkelt av dem. Jeg ønsker å avslutte med 
et kjent vers som underbygger hvorfor dette 
arbeidet er så viktig: «Men Jesus kalte dem til 
seg og sa: la de små barna komme til meg, og 
hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike 
som dem». (Luk 18,16)

«Det å drive 
fram arbeidet  

i søndagsskolen 
er både kjekt og 
motiverende.»

Kristoffer Stige får hjelp med fiskefangsten. 

Spørsmål fra andakten.  BEGGE FOTO: ASTRID LJØKJELL SOLEM
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ARRANGEMENT
DATO  ARRANGEMENT  STED
30. des–1. jan  Nytt-festival 8. klasse–1. vgs  Vestheim ungdomssenter
7.–9. jan  Women’s Retreat  Lepsøy misjonssenter
15.–16. jan  Inspirasjonssamling  Solhøgda leirsted
28.–30. jan  Vinterleir 1.–4. klasse  Solhøgda leirsted
28.–30. jan  Camp Royal 1.–4. klasse  Vestheim ungdomssenter
4.–6. feb  KAIROS  Vestheim ungdomssenter
12.–13. feb   Familiehelg  Solhøgda leirsted
11.–13. feb  Skiweekend 8.klasse–1. vgs  Vestborg VGS
11.–13. feb  KRASP
4.–6. mars  Bibelhelg  Solhøgda leirsted
5. mars  Damedag  Ørsta bedehus
18.-20. mars  Kairos  Vestheim ungdomssenter

KRASP har virkelig fått ny giv! Det var en del 
spenning knyttet til om det ville være nok 
deltakere til korene våre, men sannelig ble det 
pågang. Rundt 40 deltakere i begge kor. Fantas-
tisk! Vi måtte faktisk sette grense, for å ikke bli 
for mange. Dette var vi ikke helt forberedt på, 
men det var utrolig kjekt. 

Det var mye god sang, aktiviteter, kiosk, lek 
og moro denne helgen. Vi ønsket også å ha 
fokus på sentral forkynnelse. Tema for bibel-
timene våre var «Sannhet og Tro». Vi tok opp 
spørsmål om hva sannhet er, og kunne forkynne 
at Jesus er Sannheten. Andre bibeltime tok opp 
spørsmålet om hva troen er, og hva det vil si å 
tro på Jesus. Veldig stort for oss ledere å kunne 
forkynne for barna i korene våre. 

Vi ser frem til ny korhelg, og gleder oss til 
fortsettelsen av KRASP!

TORSTEIN BARLAUP, HOVEDLEDER KRASP NORD

NY GIV FOR KRASP

KONFIRMASJON I VOLDA
Laurdag 14. august fekk to 
konfirmantar i Ørsta Volda 
misjonsforsamling (ØVM) ha 
ein etterlengta konfirmasjon. 
Konfirmasjonsdagen var i Volda 
frikyrkje. ØVM samarbeider med 
dei andre frikyrkjene i Volda om 
konfirmantopplegget. Sarah 
og Hanna er dei to første som 
vert konfirmert i Ørsta Volda 
misjonsforsamling. 

Konfirmantane i Volda frikyrkje. 
FOTO: STEFFEN STENSLAND
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– I glimt såg eg at sendingane 
på Radio Nordvest kan ha 
veldig stor verdi for dei som 
lyttar, kanskje særleg for dei 
som er i vanskelege periodar i 
livet, seier Martin Valen.
TEKST  PER OVE AARSETH  

Martin Valen har vore styreleiar i Radio Nord-
vest i vel fire år. Når han får spørsmål om kva 
som fekk han til å ta dette ansvaret, svarar 
han at han hadde høyrt på sendingane og sett 
pris på dei. I tillegg hadde han lagt merke til at 
radioen betydde veldig mykje for andre.

– Eg hadde hjelpt til som telefonvakt i sam-
band med responsaksjonar og hadde kanskje 
vore heldig med telefonane eg tok imot. For 
nokre av dei som ringde, gav meg glimt som 
fortalde at sendingane på Radio Nordvest kan 
ha veldig stor verdi for dei som lyttar, kanskje 
særleg for dei som er i vanskelege periodar 
i livet. Å seie ja til å prioritere det som er til 
glede og hjelp for andre, var det ikkje så van-
skeleg for meg, seier Valen.

Jan Magnus Dybvik har litt kortare fartstid 
i Radio Nordvest. Han karakteriserer seg som 
vikarierande programleiar og avlastar Lene 
Værnes Landro, som er dagleg leiaiar, men 80 
prosent sjukemeld. 

– Arbeidet i radioen er svært meinings-
fullt. Det er stort å ha ei oppgåve som hand-
lar om å bringe ut Guds ord, og også å gje god 
plass til informasjon om misjonsarbeidet, un-
derstrekar Dybvik. 

EFFEKTIVISERING I STUDIO. – Vi har høyrt at det 
skal gjerast oppgraderingar i studio?

– Ja, vi skal få på plass ein digital mikse-
pult som har blitt til overs i NRK. Vi får han 
som gåve, og Bjørn Tomren, som ordnar med 
dette, gjer arbeidet på dugnad. Dette er utstyr 
som også vil føre effektivisering med seg. Vi 
vil til dømes kunne gjere opptak og arbeide 
med program på same tid som vi har sending, 
forklarar den vikarierande programleiaren.

Martin Valen legg til at den aktuelle mik-
sepulten er av høg kvalitet, og at han vil gjere 
det lettare å ha sendingar til ulike område til 
ulike tider. Fleire eigne sendingar på nettra-
dio vil han også opne for.  

Men sjølv om det dreiar seg om gåve og 
dugnad, vil oppgraderinga føre ein del utgif-
ter med seg. 

– Vi får kostnader som vi ikkje rekna med 
då vi sette opp budsjettet, for vi hadde sjølv-
sagt ikkje tenkt at vi kunne få ei slik gåve. Der-
for er det fare for at det vil kunne bli eit un-
derskot i rekneskapen, seier Valen, men han 
legg til at ei slik oppgradering måtte ha kome 
om ikkje så lenge uansett. 

– Underskot er ikkje godt å få, så eg håper 
at det vil kome inn litt ekstra til Radio Nord-
vest fram mot jul, poengterer han.

KRISTNE SENDINGAR NÅR FRAM. 
I slutten av oktober var Jan Magnus Dybvik 
med på eit kristent radioforum.

– Det var både interessant og lærerikt å 

vere der. Det vert drive veldig mykje godt ra-
dioarbeid rundt om i landet, og det er mange 
som kan fortelje historier som syner at krist-
ne sendingar når fram, også til folk som ikkje 
møter opp i kyrkje eller bedehus, fortel han. 
Dybvik seier det også var fint å bli kjend med 
andre som står i liknande oppgåver som han 
sjølv. Særleg var det nyttig å møte medarbeida-
rane i Misjonssambandet sin radio pTro, som 
Radio Nordvest får ein god del program ifrå. 

Både Martin Valen og Jan Magnus Dybvik 
understrekar at respons frå folk som set pris 
på Radio Nordvest er ein viktig motivasjons-
faktor for dei. Dersom planane om ei ny sa-
manslåing går i orden, denne gongen med 
Norrøna Radio Molde, vil Radio Nordvest om 
ikkje lenge dekkje det meste av området mel-
lom Stad og Hustadvika.

OPPDAGA RADIOEN SIN VERDI 

– Å prioritere det som er til glede og hjelp for andre, 
er ikkje så vanskeleg, seier Martin Valen, styreleiar i 
Radio Nordvest.  FOTO: RADIO NORDVEST

– Oppgåva er å bringe ut Guds ord, seier vikarieran-
de programleiar Jan Magnus Dybvik.     FOTO: PRIVAT
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FAX: 70 14 24 99

Sve Gravferdsbyrå
Per Arne Sve
6200 Stranda

Telefon: 922 22 140

• Elnesvågen (Torget 6/8) • Tlf 40443469 Ti.-
to. 11-17. Fr.-lø. 11-15

• Kristiansund, Rørgata 8-10 • Tlf 40443479 
To.-fr. 12-17. Lø. 11-15

• Ålesund, Brusdalsveien 216 • Tlf 40443460 
On.-fr. 12-17. Lø. 11-15

• Ørsta, Voldavegen 20 • Tlf 40443454
On.-fr. 10.30-16.30. Lø. 10.30-14.30

NYTT-FESTIVALEN
Er du klar for NYTT-Festivalen 30. 
desember 2021–1. januar 2022? Ein 
festival som er skreddarsydd for 8. 
klasse og oppover. Desse tre dagane 
er fylt med ein haug av kjekke aktivi-
tetar, lovsong, nyttårsbad, seminar, 
nyttårsmiddag, fyrverkeri og godt 
sosialt samvær! Ingenting er betre enn 
å gå inn i det nye året med Jesus og 
gode vener! Vi har eit leiarteam som er 
kjempegira og klare for å gjere dette til 
den beste nyttårsopplevinga du kjem 
til å ha.

Velkommen til NYTT-Festivalen!

Gavetallene for 2021 viser en nedgang 
sammenlignet med året før. Det ser særlig 
gaver fra misjonsfellesskapene som har blitt 
redusert.

Foreløpige regnskapstall for oktober viser 
totale gaveinntekter på 6,99 millioner kroner. 
Det er 912 000 kroner lavere enn tilsvarende 
måned i 2020 og 1,16 millioner lavere enn 
budsjettert. Det er særlig gaver fra misjons-
fellesskapene og enkeltgaver som har gått 
ned. Gaver fra misjonsfellesskapene er 
380 000,- lavere enn i 2020. Årsaken til det 
er trolig færre møter store deler av året på 
grunn av Covid-19.

Fast givertjeneste er omtrent som bud-
sjettert og viser en liten økning sammenlig-
net med 2020. 

Totalt har regionstyret budsjettert med 
11,4 millioner kroner i gaveinntekter i 2021. 
En stor del av inntektene kommer i årets 
to siste måneder, så vi håper på en god 
avslutning av året. Møteaktiviteten har vært 
tilnærmet normal denne høsten og det ser 
også ut til at julemessene vil gå stort sett 
som normalt.

Vi vil gjerne takke hver enkelt som trofast 
gir til misjonsarbeidet. Gjennom dine gaver 
kan Misjonssambandets være med på å nå 
nye mennesker både i Region nordvest og 
ute på misjonsfeltene. Denne høsten har 
Misjonssambandet sendt ut 40 nye utsendin-
ger. Takk for at du fortsatt vil stå sammen 
med oss i arbeidet og støtte utsendingene 
med bønn og givertjeneste.

GAVETALL
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