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Etter to avlyste regionmøter var det godt å kunne samles til 
årsmøte 4. september. Årsmøtet ble arrangert på to ulike steder. 
Totalt var det neste 100 utsendinger, i tillegg til en del som var 
med uten å være utsending fra et fellesskap.
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Det har nettopp vært stortingsvalg. 
For mange av oss er det viktig å 
gjøre vår «borgerplikt», og nesten 
litt høytidelig å avgi sin stemme på 
valgdagen. Vi prøver å følge med 
i politiske saker og stemmer på 
det vi tror er best for oss selv, for 
landet vårt og for verden.

Ulike valg. Den amerikanske 
sangeren Larry Norman spør i en 
av sine sanger: «Well I wonder who 
would lead us if none of us would 
vote». Og når sant skal sies har det 
nok begrenset innvirkning på livet 
vårt hvem som vinner et politisk 
valg i Norge, i hvert fall på kort sikt.

Vi gjør svært mange ulike valg i 
løpet av en vanlig dag. Vi velger når 
vi skal stå opp, hvilke klær vi skal 
ha på oss og hva vi skal spise til 
frokost. De fleste av valgene våre 
blir avgjort av vane, uten at vi ten-
ker så mye over det. Men noen valg 
har større betydning, for eksempel 
hvilken utdanning vi skal velge og 
hvem vi skal gifte oss med.

Også i Misjonssambandet er 
det mange valg som må tas. På 
lokalplanet må det avgjøres når en 
skal ha møter og hvem som skal 
spørres om å tale. Regionstyret må 
ta valg om hvordan ansattressur-
sene skal brukes. Mange av disse 
valgene blir også tatt basert på 
hvordan vi «alltid har gjort det».

 
De minst nådde. Men det er også 
noen store valg som må tas i en 
misjonsorganisasjon. De større 
linjene, strategiene, må vise en ret-
ning som vi kan være enige om at 
vi skal gå. For Misjonssambandet 
har det lenge vært et tydelig valg 
at vi først og fremst vil forkynne 
evangeliet til «de minst nådde». 

Et slikt tydelig valg har store 
konsekvenser for alt arbeidet vårt. 
Der «de minst nådde» bor finnes 
det ikke en kirke vi kan samarbeide 
med eller støtte med penger og 
materiell. For å forkynne evangeliet 
der, må vi sende noen som kan 
forkynne. Å sende ut misjonærer er 
ressurskrevende, dyrt og i mange 
tilfeller vanskelig.

Denne høsten håper vi på å sen-
de ut omtrent 40 nye utsendinger 
fra Misjonssambandet. To familier 
med tilknytning til Region nordvest 
reiser også etter planen ut i høst. 
Solveig og Øyvind Barlaup reiser til 
Japan og en familie reiser til sens-
itivt arbeid i Indonesia. Det er unge 
mennesker som har tatt et valg om 
å reise til et land med få kristne, for 
å vitne om Jesus. 

Valg får konsekvenser. Som 
kristne har vi et kall fra Gud om å 
forkynne evangeliet til alle folke-
slag. Vi kan velge hvordan vi vil 
forholde oss til det kallet. For noen 
innebærer det at de reiser ut som 
misjonærer. De fleste av oss som 
er engasjert i Misjonssambandet, 
reiser ikke ut som misjonærer. Men 
det betyr ikke at vi kan legge kallet 
til side.

Misjonssambandets strategi 
er å nå de minst nådde. Det valget 
får konsekvenser for alt arbeidet 
vårt. Men selv om du er engasjert i 
Misjonssambandet, betyr ikke det 
at du automatisk blir en del av det-
te kallet. Du må selv velge om dette 
er viktig for deg. Det valget kan få 
store konsekvenser for livet ditt. 
Det påvirker økonomien din, måten 
du bruker tiden din og kanskje også 
karrierevalg. Men det gir også gle-
de og velsignelse. Godt valg.

Valg

JON OVE HOLEN
Regionleder

KOMMENTAR

PERSONAL
Fikresilase Megersa Tulu er ansatt i 30% 
fast stilling som områdearbeider i område 
3 (Sykkylven, Stranda og Fjord). Han er 
opprinnelig fra Etiopia, men er nå bosatt på 
Ytre-Standal i Ørsta kommune. Vi ønsker 
Fikre velkommen i medarbeiderfellesskapet.

Monica Volle og Hilde Lillebø har 
avsluttet sine vikariat som barne- og fami-
liearbeidere i Misjonssalen Ålesund. Silje 
Tunheim er tilbake i stillingen etter foreldre-
permisjon.

Fikresilase Tulu sammen med kona Mari og 
barna Johanna og Naomi.   FOTO: PRIVAT

MITT BIBELORD

«Og Gud er mektig til å gje dykk all nåde 
i rikelig mål, så de alltid og i alle ting kan 
ha alt de treng til og ha overflod til all god 
gjerning.»

Bibelordet i 2 Kor 9,8 oppdaga eg i voksen 
alder. Det har vore til god hjelp og trøst for 
meg, og eg har fått gi det vidare. Versa før 
oppmodar oss om å dele med andre det vi 
har fått. Sår vi rikelig blir hausten god – ei 
viktig påminning. Så er det godt å minne 
kvarandre på at vi har med ein mektig Gud å 
gjere. Lever vi i samfunn med han får vi all 
nåde – ja, i overflod.

Så har vi alt det vi treng i både desse dag-
ar og i dagar som kjem. Ikkje berre for dette 
livet, men også for det evige.

For eit privilegium å kjenne denne 
mektige Gud.

Vi syng og med frimod. 
Sangbok nr. 874: Ja, engang 
mine øyne skal se kongen i 
hans prakt .....»

BJØRG EKROLL LILLEBØ
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Hva er Guds plan for livet mitt? 
Spørsmålet stilles av mange med et 
oppriktig ønske om at de skal være 
der Gud ønsker. Noen er kanskje 
redde for at de skal ramle utenfor 
Guds plan om de velger feil. 

TEKST  REGION NORDVEST

Margrethe og Andreas har stilt dette spørs-
målet flere ganger i livet gjennom de mange 
veivalgene. Flere ganger har usikkerheten 
rundt valgene vært stor. I ettertid er det mye 
lettere å se tilbake og ane en plan i det hele. 

VEIEN TIL SØR-AMERIKA. Både Margrethe 
og Andreas hadde kjent på et kall til å bli 
misjonærer, og etter at de giftet seg begynte 
kursen mot Sør-Amerika å stake seg ut. Et-
ter bachelor i teologi på Fjellhaug studerte 
Margrethe videre til lektor med mastergrad 
i engelsk og kristendom, og spansk som til-
leggsfag. Etter bachelorgrad i teologi studerte 
Andreas økonomi og administrasjon i tre år. 
Andreas rakk et år i avisen Vårt Land før Mar-
grethe var ferdig, og de reiste til Peru høsten 
2008. 

Tiden i Peru er noe familien ser tilbake på 
med glede. Utfordringene var til tider betyde-
lige og slitasjen merktes, men de sitter igjen 
med en opplevelse av at Gud fikk bruke dem. 
Margrethe underviste mye på det teologiske 
seminaret og fikk god kontakt med studen-
tene. Hennes oppvekst som misjonærbarn i 
Peru gjorde at språk- og kulturkunnskapen 
var større enn hos mange andre og dette var 
positivt for dypere relasjoner. 

STEDLIG REPRESENTANT. Andreas jobbet først 
en del med rådgivning og sosiale prosjekter. 
De tre siste årene var han stedlig represen-
tant og ledet arbeidet, det siste året i både 
Peru og Bolivia. En slik jobb innebærer blant 
annet å være ansvarlig for pengene, både til 
misjon og bistand, som kommer fra Norge til 
Sør-Amerika. Mye av tiden gikk med til kon-
troll og å ordne opp i saker der det enten var 
mislighold eller mistanke om uønsket atferd. 
Det var en belastning å jobbe med disse sa-
kene. 

TILBAKE TIL SUNNMØRE. Siste året i Peru hadde 
Andreas god kontakt med en stor kirke i Lima. 

Da spørsmålet kom om jobben som pastor i 
Misjonssalen i Ålesund var det derfor en opp-
levelse av at noe var forberedt, og gleden var 
stor over å skulle få jobbe i menighet. Mar-
grethe fikk jobb med å undervise i engelsk for 
økonomi- og nautikkstudenter på Høgskolen 
i Ålesund som etter hvert har fusjonert med 
NTNU. 

Et år etter at de kom tilbake til Norge 
tok de over barndomshjemmet til Andreas i 
Solevågen på Sula. De trives godt med å bo i 
utkanten av Ålesundsområdet og ha litt plass 
rundt huset. Andreas benytter seg mye av 
skog og fjell, mens Margrethe gjerne steller i 
hagen eller leser i godstolen når de har fri.  

Nå har Andreas jobbet 7 år i Misjonssalen 
og tenker at menighet må være noe av det 
mest spennende å jobbe med. Margrethe tri-
ves også godt på NTNU. Om de er akkurat der 
Gud hadde tenkt at de skal være er ikke len-
ger det viktigste spørsmålet. De tenker heller 
at det er naturlig å spørre hvordan Gud kan 
bruke dem der de er nå. De tror absolutt at 
Gud har en langsiktig plan, men de er opptatt 
av at mennesker ikke må være stresset og be-
kymret for å havne utenfor planen. Da er det 
viktigere å stille spørsmål om hvilke ferdig-
lagte gjerninger som er klare i dag. 

Om det blir flere opphold i utlandet er 
vanskelig å si, men slett ikke umulig. Ålesund 
er en super plass der de begge stortrives, men 
lysten til å reise er ikke borte. Våren 2020 var 
familien på TID-familie i Kenya. Det var tre 
veldig fine og lærerike måneder som familien 
satte stor pris på. 

Margrethe og Andreas har tre jenter. Sol-
veig er 15, og begynte nå i høst på Vestborg. 
Kristina på 12 går i 7. klasse på Møre Skodje, 
og Rebekka på 9 år begynte nå i 4. klasse på 
Solevåg Skule. 

SPENNENDE Å JOBBE I MISJONSSALEN

VÅR MEDARBEIDER

Andreas Bakke er ansatt som forsamlings-
leder i Misjonssalen Ålesund. Han er gift med 
Margrethe Harestad Bakke, og sammen har de 
barna Solveig (16), Kristina (12) og Rebekka (9).

Margrethe og Andreas Bakke. 
FOTO: PRIVAT
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REGIONÅRSMØTE PÅ TO STEDER
Etter at de to siste ordinære region-
møtene har blitt avlyst, var det godt å 
samles til årsmøte lørdag 9. septem-
ber. Forsamlingen var mindre enn 
normalt, og fordelt på to ulike steder, 
men ellers var det meste som på et 
helt vanlig regionårsmøte.

JON OVE HOLEN
Årsmøtet ble arrangert i Misjonssalen Åle-
sund og på Nordvestlandet folkehøgskole i 
Torvikbukt. Totalt var det nesten 100 utsen-
dinger, i tillegg til en del som var med uten å 
være utsending fra et fellesskap. 

MISJONSANSVAR. Lars Stensland var taler på 
åpningsmøtet og han holdt frem viktigheten 
av å være vitner om evangeliet; vi som har fått 
Den hellige ånd må være vitner, og som vitner 
må vi også krysse grenser. Rune Sæther og Ole 
Audun Os deltok med sang på åpningsmøtet.

Under selve årsmøtet var det video-over-
føring fra begge lokaliteter, slik at det var mu-

lig å ta ordet begge steder. Takket være dykti-
ge teknikere fungerte dette bra og det ble en 
fin samtale. Lars Stensland og Oscar Nordbø 
innledet om misjon og ansvaret vi har når 40 
nye utsendinger reiser ut denne høsten. Også 
fra vår region reiser to nye familier ut, familie 
Barlaup som skal til Japan og en familie som 
reiser til sensitivt arbeid i Indonesia.

NØD FOR EVANGELIET. Samtalen var preget av 
nøden for å nå nye med evangeliet – både i 
Norge og på misjonsfeltene. Skoler, leirste-
der og gjenbruksbutikker ble holdt frem som 
viktige institusjoner for at flere skal bli kjent 
med Jesus. Flere misjonærer på møtene rundt 
omkring ble også etterlyst for å inspirere til 
misjon.

Selv om årsmøtet ble gjennomført på én 
dag og forsamlingen var langt mindre enn 
normalt, ga mange uttrykk for glede over å 
kunne samles fysisk. Det var også gledelig og 
inspirerende å kunne se og høre misjonsven-
ner fra andre deler av regionen på skjermen.

REGIONÅRSMØTE
Dato: 04.09.2021

Sted: Misjonssalen Ålesund og Nord-
vestlandet folkehøgskole

Fakta: Regionårsmøtet er sammen-
satt av utsendinger fra lokale felles-
skap som står tilsluttet regionen. 
Årsmøtet velger regionstyret, som 
leder arbeidet mellom hvert årsmøte. 
Normalt arrangeres regionårsmøtet 
siste helga i mai hvert år.

Lars Stensland talte på åpningsmøtet. 
FOTO: OLE AUDUN OS

Over 40 av deltakerne var samlet 
på Nordvestlandet folkehøgskole i 
Torvikbukt. 

FOTO: LARS-PETTER ØDEGÅRD
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ARRANGEMENT
DATO  ARRANGEMENT  STED
8.–10. okt  60 pluss  Solhøgda leirsted
22.–24.okt  Sport-aktivleir, 5.–7. klasse  Vestheim Ungdomssenter
30. okt Medarbeiderfest  Vestheim ungdomssenter
5.–7. nov  KAIROS  Vestheim ungdomssenter
5.–7. nov   Julegaveleir 1.–4. klasse  Møre barne- og ungdomsskule Herøy
6.–7. nov   Juleverksted 1.–4.klasse  Solhøgda leirsted
12.–14. nov   Juleverksted 5.–7. klasse  Solhøgda leirsted
19.–21. nov   KRASP
26.–28. nov   Adventsleir 1.–4. klasse  Vestheim ungdomssenter
26.–28. nov   Juleverksted fra 8. klasse,  Solhøgda leirsted
30. des.–1. jan.  Nytt-festival 8. klasse–1. vgs  Vestheim ungdomssenter

Vi tar forbehold om at arrangement kan bli avlyst grunnet COVID-19.

Den største delen av forsamlingen var samlet i Misjonssalen Ålesund.  FOTO: OLE AUDUN OS

Gjennom video-overføring kunne deltakerne se innleggene fra den andre lokaliteten på storskjerm. 
FOTO: TORSTEIN BARLAUP

VALGRESULTAT:
Regionstyret
Hallvard Nordstrand, Anna Sæther og 
Ruth Brennhaug Staurseth ble valgt inn i 
regionstyret.

Regionstyret består etter dette av:
Sverrir Olafsson
Hallgrim Barlaup
Lise-Kari Tennfjord Engås
Anders Egil Straume
Hallvard Nordstrand
Ruth Brennhaug Staurseth
Anna Sæther
Eva Rinde Habostad (1. vara)
Anders Grøntoft (2. vara)

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
Synnøve Os, Øystein Johansen og Erlend 
Kristoffer Haram ble valgt inn i BUR.

BUR består etter dette av:
Per Magnus Austnes
Åshild Valbø Sæther
Synnøve Os
Øystein Johansen
Erlend Kristoffer Haram
Eivind Nordstrand (1. vara)
Asle Stenberg (2. vara)

Valgnemnda
Ane Marta Lindseth Stige, Svein Dalen og 
Randi Furnes ble valgt inn i valgnemnda.

Valgnemnda består etter dette av:
Øystein Strand
Solveig Klungsøyr
Ane Marta Stige
Randi Furnes
Svein Dalen
Tore Larsen (1. vara)
Anders Saltbones (2. vara)

God mat under medarbeider-
festen på Vestheim i 2020. 

FOTO: JON OVE HOLEN
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Stranda Misjonsforsamling er 
ei familieforsamling i vekst. 
Denne hausten startar dei eit 
nytt opplegg for barn og unge.
TEKST  BODIL BREIVIK BØ

Stranda Misjonsforsamling valde å starte 
haustsemesteret med familiemøte i møtesa-
len på Vestborg, der både barn, unge og vaks-
ne fekk vere i lag. Truleg hadde mange sett 
fram til å kunne samlast igjen etter sommar-
ferien, for frammøtet var uvanleg godt. Tor-
stein Barlaup var med denne gongen og talte 
om Den gode Hyrdingen som kjenner sine 
lam. Det var godt å bli minna på at vi får høyre 
til i flokken som kjenner Han. 

GOD SØNDAG. Vanlegvis samlast vi til God Søn-
dag på Stranda bedehus om lag annankvar 
søndag kl 11, og barna har si eiga samling 
parallelt. Og denne hausten blir ekstra spenn-
ande fordi barna får eit heilt nytt opplegg. Vi 
startar med Awana, som er tilpassa barn og 
unge i alderen 2-18 år, og leiarane gler deg 
veldig til å kome i gang. Gjennom dette opp-
legget får barna både bibelundervisning, tid 
til samtale, leik og aktivitetar som passar sin 
alder. Slik kan foreldra få hjelp frå forsamlin-
ga til trusformidlinga i heimen. 

– Vi vil også denne hausten prøve å ha meir 
fokus på bøn og forbøn i møta våre, seier Eva 
Rinde Habostad, som er leiar i forsamlinga. 

– Det har vist seg at alle vekkingar har 
starta med bøn og forbøn i forsamlinga, og 
dette vil vi ta på alvor, seier ho vidare. Vi 
håper det etter kvart vil bli naturleg å søke 
forbøn og samlast for å be i lag i forkant eller 
etter møta våre.

CORONA RESULTERTE I AVLYSTE MØTER. Det har 
vore lite corona-smitte på Stranda, men vi har 
likevel vore nøydde til å avlyse nokre møte i 
forsamlinga vår, og vi har vore spente på kor-
leis dette har påverka oss. Heldigvis ser det 
ut til at dei fleste som gjekk på møta før pan-
demien kom, kom tilbake når vi kunne starte 
opp igjen, noko som er svært gledeleg. Dei 
siste månadene har vi vore forsiktige med fel-
lessong på møta og det har vore lite servering. 

No gler vi oss til å få synge og ikkje minst til 
å snakke med kvarandre over ein kaffikopp.

UNNGÅR KOLLISJON. Siste året har vi hatt eit 
særleg godt samarbeid med Den norske kyr-
kja og presten i bygda. Mange ønsker å få med 
seg både møta på bedehuset og gudstenesta i 
kyrkja, så vi prøver å unngå å legge opp til kol-
lisjonar i arrangementa. Mellom anna har vi 
eit samarbeid om fleire adventsmøte dei siste 
søndagane før jul. På desse møta vil vi ha eit 

program som passar for alle aldrar, og borna 
vil bli utfordra til å delta på ulike måtar. 

Nokre av borna føler seg kanskje litt store 
for barneopplegg, og vi håper å få til eit tilbod 
som passar også for dei som er større. Vi veit 
at mange føler at tenåra er utfordrande med 
tanke på truslivet og vi ønsker å støtte dei 
unge i denne perioden. No ber vi om at vi får 
leiarar slik at vi kan starte bibelstudiegruppe 
for store barn/ungdommar. Vi er optimistiske 
og har mykje å glede oss over på Stranda. 

SATSAR EKSTRA PÅ 
BARN OG BØNN

Torstein Barlaup taler på familiemøte på Vestborg.   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

ADVENTSLEIRER
I november er det tid for adventsleirer 
for flere aldersgrupper, både på Vest-
heim og Solhøgda. Etter mange avlyste 
leirer det siste året, håper og tror vi nå 
at leirene fremover vil gå som planlagt. 
På adventsleirene blir det førjulsakti-
viteter, god mat og bibelundervisning. 
Mer informasjon og påmelding på leir.
nlmnordvest.no. 

VÅRE UTSENDINGER  
OG BØNNEKALENDER
Heftet «Våre ut-
sendinger» gir en 
enkel presentasjon 
av utsendinger 
med tilknytning til 
Region nordvest. 
Heftet blir oppda-
tert to ganger i 
året, og nå er en 
ny utgave tilgjengelig. Vi har også 
en bønnekalender med alle ansatte og 
utsendinger i regionen.

Heftene er tilgjengelig i forsamlin-
gene våre og blir delt ut på møter. Ta 
kontakt med regionkontoret hvis du vil 
ha tilsendt disse heftene.

60 PLUSS PÅ SOLHØGDA
8.–10. oktober er det igjen tid for 60 
pluss på Solhøgda. Denne gangen blir 
tidligere generalsekretær og misjonær 
Ola Tulluan sammen med kona Guri 
med som talere. Dette er populære 
og flotte samlinger om Guds ord og 
misjon, med god mat og god tid til so-
sialt samvær. Påmeldingsfristen er 30. 
september og påmelding kan gjøres på 
leir.nlmnordvest.no eller ved å kontak-
te regionkontoret eller Solhøgda. 

Misjonssambandets gene-
ralforsamling (GF) arran-
geres 5.–10. juli 2022. GF 
er en storsamling der det 
forventes nærmere 5 000 
deltakere. Denne gangen er 
Region nordvest medarran-
gør, sammen med Region 
øst. Det betyr at vi har et an-
svar for å stille med frivillige 
til arrangementet.

Det skal blant annet 
gjennomføres aktiviteter for 
rundt 1 000 barn og unge. 
Da trengs det mange frivilli-
ge ledere. I tillegg trengs det 
frivillige til vakt, informasjon, 

helse, kollekt, nattverd og 
mange flere oppgaver.

I løpet av høsten vil 
mange av dere få spørsmål 
om å bidra som frivillig 
under GF. Vi håper mange 
er positive og svarer ja. Det 
er helt nødvendig for at det 
skal være mulig å gjennom-
føre arrangementet. Hvis du 
ønsker å bidra, trenger du 
ikke å vente på et spørsmål. 
Du kan melde interesse med 
en gang ved å ta kontakt 
med regionkontoret på 
epost nordvest@nlm.no eller 
telefon 70 17 44 00.

FRIVILLIG PÅ GF

UTS12-2021-NORDVEST.indd   47UTS12-2021-NORDVEST.indd   47 08.09.2021   14:4908.09.2021   14:49


