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– Det er vanskeleg å slutte, for ungane møter fram, seier 
Bjørg Ekroll Lillebø i Syltefjorden i Vanylven. Vi snakkar med 
henne om Sennepsfrøet barneforeining, som ho er leiar for 
saman med Ingebjørg Vidnes.

FOTO: PER OVE AARSETH

UTS12-2021-NORDVEST.indd   41UTS12-2021-NORDVEST.indd   41 11.09.2022   20:0011.09.2022   20:00



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

REGION NORDVEST

Før dette bladet når ut til leserne, 
har jeg sluttet som regionleder og 
begynt som rektor ved Vestborg 
VGS. Jeg har hatt fem gode år 
som regionleder. Det jeg først 
og fremst tenker tilbake på med 
glede, er det gode fellesskapet 
mellom de ansatte i regionen, og 
mange gode møter med trofaste 
frivillige medarbeidere.

Som regionleder får man god 
oversikt over mangfoldet i arbeidet 
Misjonssambandet driver. Det 
er mye flott synlig arbeid mange 
steder, men det gjøres også mye 
som er nesten usynlig. For at barn 
og unge skal kunne reise på leir, 
må noen sitte i leirstedsstyret og 
sørge for at økonomien går rundt 
og at bygninger vedlikeholdes og 
oppgraderes. For at barn, unge 
og eldre skal kunne gå på guds-
tjeneste i en forsamling, må noen 
være med i forsamlingsstyret og 
andre i styret for lokalet. Når elev-
er og foreldre kommer til skolene 
våre, møter de lærere og andre i 
personalet. Men de møter sjelden 
de som sitter i styret for skolen.

Avhengig av «ja». Det legges 
ned en stor innsats i de mange 
ulike styrer og råd i regionen. Det 
sitter over 80 personer i de styrene 
som regionstyret har ansvaret 
for. I tillegg kommer styrer som 
forsamlinger og fellesskap selv 
velger. Hvert år går noen ut av 
disse styrene og nye må spørres 
om å ta på seg oppgaven. Det må 
ofte gå ut mange spørsmål for 
hver person som svarer ja.

På årets regionmøte meldte 
valgnemnda om at det hadde vært 
svært vanskelig å få nok kandida-
ter til regionstyret. De foreslo noen 

endringer, som for eksempel færre 
fysiske møter og reduksjon i antall 
styremedlemmer. Disse forslagene 
vil bli vurdert før neste regionmø-
te. Men uansett hvordan vi organi-
serer styrearbeidet, vil det være en 
belastning med å sitte i et styre. 
Og arbeidet vårt vil fortsatt være 
avhengig av at noen svarer ja.

Da er det flott å møte de som 
har vært med i et styre i mange 
år. De som har tatt gjenvalg gang 
etter gang. Vi finner dem kanskje 
særlig i noen leirstedsstyrer og i 
flere barnehagestyrer. De som ser 
at også styrearbeid er en viktig 
tjeneste i Misjonssambandet.

Ulik kompetanse. Det har ingen 
hensikt å forsøke å rangere hvilken 
type tjeneste som er viktigst for 
arbeidet vårt. Vi er helt avhengige 
av mange ulike typer nådegaver, 
personer og tjenester. Men det er 
stor forskjell på hvor synlig de uli-
ke oppgavene er. En møteleder, en 
leirsjef eller en rektor er ofte svært 
synlige, men ingen av dem ville 
lykkes uten et styre i bakgrunnen 
som legger til rette.

Så er det mange som tenker at 
de ikke har den rette kompetansen 
til å sitte i et styre. Men alle styrer 
har behov for ulik kompetanse, 
så det er helt sikkert bruk for din 
også. Kanskje skal du svare ja 
neste gang du får spørsmål om å 
være med? Eller kanskje du skal 
melde deg neste gang du hører 
om et styre som mangler folk? Et 
styremedlem velges normalt for 
2 eller 3 år, så det trenger ikke å 
være en oppgave for resten av 
livet. Men det kan jo også hende at 
du liker det så godt at du velger å 
fortsette lenge.

Trofaste styremedlemmer

JON OVE HOLEN
Rektor Vestborg vgs. (tidligere regionleder)

Ingebjørg Hildre har vært misjonær i 
Japan siden 1984. Den store hjertesa-
ken hennes har vært Aobaen – barne- 
hagen som har vært vedtatt nedlagt 
flere ganger, men som likevel fortset-
ter med ny struktur denne høsten.

TEKST  MARIUS BERGERSEN

I 1984 reiste Ingebjørg til Japan for første gang. 
Hun ble tatt imot av kommende misjonærkol-
legaer som ble med ut for å handle møbler. For-
nøyd reiste hun hjem med både ny sofa og hvi-
lestol, men var spent på om alt virkelig kunne 
få plass i den lille leiligheten på 25 kvadratme-
ter. Heldigvis var Ingebjørg rask til å tilpasse 
seg japanernes livsstil, og en sammenbrettbar 
«futon» (madrass) som ble pakket inn i skapet 
hver morgen ble sengen hennes fremover. 

«HOVEDKONTORET» I JAPAN. Det skulle ikke ta 
mer enn to perioder med tradisjonelt menig-
hetsarbeid før hun fikk ansvar for oppgaver 
på kontoret. Kontoret til Misjonssambandet i 
Japan ligger på Aotani i Kobe, samme stedet 
hvor samarbeidskirken vår har kontor, bi-
belskole og teologisk seminar. For oss med-
misjonærer har Ingebjørg alltid vært en som 
har hatt kontroll på alt, men til det måtte hun 
flire og si at det var den kontoransvarlige før 
henne som hadde kontroll på alt. Nå nærmer 
det seg tid for en ny arbeider på kontoret, og 
hun har troen på at neste person også vil kom-
me godt inn i oppgavene.

AOBAEN BARNEHAGE. Den store hjertesaken 
hennes i Japan skulle likevel bli barneha-
gen – Aobaen. I 1999 ble hun styrer, men 
fra 2001-2003 var hun på hjemme-opphold 
i Norge. Antall barn hadde sunket veldig, og 
daværende styrer måtte annonsere at barne-
hagen skulle legges ned i 2004. Syv barn var 
det på det minste. Plutselig snudde det og de 
hadde 20 bare på noen få år, og barnehagen 
overlevde. 

I 2011 feiret de 60-års jubileum, og da var 
det 45 barn. Lenge lå det på 30–35 barn, men 
i 2019 gjorde staten endringer i barnehage-
loven slik at støtten til barna som gikk i Ao-
baen forsvant, og det ble dyrt å ha barna sine 
der. Dette gjorde at noen av foreldrene tok ut 
barna sine, og det gikk mot nedleggelse igjen. 
Underskriftskampanje og oppfordring til for-
bønn ble sendt ut, men i september 2019 ved-

MED HJERTE FOR BARNEHAGEBARNA
KOMMENTAR
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tok feltstyret i Japan at Aobaen skulle stenge 
våren 2022.

SLIK GIKK DET IKKE. Staten kom med en ny støt-
teordning i mai 2021, for de som kom utenfor 
loven som ble satt i verk i 2019. Dette gjør at 
det økonomisk ikke lenger utgjør noen stor 
forskjell å ha barna i Aobaen. Veldig mange ba 
og ønsket virkelig at Aobaen skulle fortsette. 
En ny støttegruppe, de fleste er medlemmer 
fra Aotani kirke, tok form. Med denne gruppa 
i ryggen bestemte Ingebjørg og hovedlærer 
Tae Sano seg for å drive Aobaen videre. 

Utad merkes det ikke forskjell, men innad 
er strukturen forandret. Siste dag før som-
merferien i juli 2021 annonserte de at Aoba-
en kunne fortsette. Umiddelbart kom det flere 
foreldre som ønsket å ha barna sine i barne-
hagen. Det legges stor vekt på å se ett og ett 
av barna. Rundt 30 barn er optimalt, så det er 
et stort bønneemne, i dag er det 18 barn. Med 
flere barn følger behovet for en fast ansatt læ-
rer til og flere deltidsansatte. Vær med å be 
om at Gud gir oss det personale vi trenger i 
forhold til antall barn. 

De neste årene må en ny kontorarbeider 
læres opp til å ta over når Ingebjørg blir pen-

sjonist, men oppgavene i Aobaen legger hun 
nok ikke fra seg med en gang. 

ØKNING I ANTALL MISJONÆRER. – Det er rart å 
tenke på at da jeg kom var vi muligens på top-
pen av antall misjonærer. Rundt 70, med små 
og store, var samlet til konferanse, sier Inge-
bjørg. – Vi enslige damene bodde sammen på 
små rom med 3-etasjers køyesenger. Utenke-
lig for mange av dagens misjonærer, men hel-
digvis har Hiruzen Bible Camp, der vi bruker 
å samles til konferanse, også oppgradert seg 
med tiden. Antall misjonærer var historisk 
lavt noen år tilbake, men har heldigvis gått 
opp igjen. Så er det fint at vi er så mange 
sunnmøringer, legger hun til med et smil. 

MED HJERTE FOR BARNEHAGEBARNA

VÅR MEDARBEIDER

Ingebjørg Hildre er fra Hildre i tidligere 
Haram kommune. For 28 år siden reiste 
hun til Japan som misjonær for første 
gang. Det meste av tiden har hun hatt sin 
tjeneste på kontoret til Misjonssambandet 
i Japan og i barnehagen «Aobaen».

Ingebjørg Hildre.  FOTO: MARIUS BERGERSEN

MITT BIBELVERS

«Av nåde er dere frelst, ved 
tro. Og dette er ikke av dere 
selv, det er Guds gave. Det er 
ikke av gjerninger, for at ingen 
skal kunne rose seg».

EFESERNE 2,8.

Da jeg bodde i Øst-Afrika for 
noen år tilbake, var dette et av 
de bibelversene som jeg ofte 
gikk og tenkte på. Jeg ble 
kjent med mange mennes-
ker som tror på en gud som 
holder «regnskap» over gode 
og dårlige gjerninger. De kan 
aldri helt vite om det er godt 
nok til å bli frelst – å komme 
til paradis. 

Jeg ser for meg mennes-
ker som strever og prøver, 
men som aldri blir «gode nok» 
for sin gud. For meg som tror 
på Jesus, vet jeg at det er nok 
å ta imot Guds gave – å tro 
på ham som min frelser. Det 
er ikke de gode gjerningene 
som frelser meg, selv om det 
selvfølgelig er fint å være snill 
mot de rundt meg også. Je-
sus ordnet opp i alt dette da 
han døde på korset. Det 
eneste jeg trenger 
å gjøre, er å ta 
imot gaven og 
tro på Jesus! 

BRITT JORUN 
DALSETH MAMO

PERSONAL
Alice Krogsæter-
Aragon kom 
sammen med famili-
en hjem fra Peru nå 
i sommer. Det neste 
året skal Alice reise som barne- og 
ungdomsarbeider og forkynner 
i Region nordvest. Hun vil bruke 
mye av tiden på å besøke barnelag, 
barnehager, foreninger og andre 
smågrupper. 

Alice er fra Vatne i tidligere 
Haram kommune. Hun har vært 
utsending for Misjonssambandet 
i mange år i Sør-Amerika. I tillegg 
til forkynnelse kan hun bidra med 
fersk misjonsinformasjon.

Ta kontakt med regionkontoret 
hvis du ønsker besøk av Alice i ditt 
fellesskap.
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80 ÅR OG 
BARNELAGS-
LEIAR
– Det er vanskeleg å slutte, for 
ungane møter fram, seier Bjørg Ekroll 
Lillebø i Syltefjorden i Vanylven. Vi 
snakkar med henne om Sennepsfrøet 
barneforeining, som ho er leiar for 
saman med Ingebjørg Vidnes. 

TEKST  PER OVE AARSETH

10. juli passerte Bjørg 80 år, men Sennepsfrøet 
barneforeining vil ho gjerne halde fram med. 
Laget er godt over hundre år, og det er samling 
minst ein gong i månaden. Vel ti born og eit 
par mødrer kjem trufast. 

– Vi held til i heimane til Ingebjørg og meg, 
og programmet er enkelt: Litt song, andakt, 
utlodding, mat og leik eller konkurranse. Å 
teikne eller fargeleggje motiv frå ei bibelfor-
teljing som er fortalt, er også populært.  

Bjørg meiner det er viktig at dei som veks 
opp i dag får lære forteljingar frå Bibelen, og 
at dei også kan få vite meir om dei kristne høg-
tidene.

GOD BALLAST. – Har du levt i barnetrua heile li-
vet?

– Litt vanskeleg eller uryddig vart det for 
meg ein periode. Men vel 15 år gammal fekk 
eg ta eit avgjerande standpunkt. Det hende i 
samband med eit besøk i Romsdalen. Eg blei 
med på møte, og eg hugsar at det vart snakka 
om å ha det rett med Gud. Sidan den kvelden 
har eg levd med Jesus, i nåden. 

Bjørg fortel at ho fekk vekse opp i ein god 
kristen heim, i Engesetdalen. Der var ingen 
overflod, men foreldra var harmoniske og 
gudfryktige. 

– Far var emissær og på reis det meste 
av vinterhalvåret. Kanskje kom han heim ein 
måndag, men tysdag bar det ut på ny møte-
veke. Sommarhalvåret var heilt annleis, for 
då hadde vi han nær oss. Eg hugsar han som 
mild. Han kunne vel vere streng også, men på 
ein mild måte. Eg fekk ein god ballast i livet, og 
kom ikkje i opposisjon.

HER, IKKJE DER. Både i heimen og på møte og 
leirar som Bjørg var med på, stod misjonen og 
misjonskallet svært sentralt. 

– Etter kvart vakna eit misjonærkallet i 
meg, men eg vart stansa på grunn av helsa. Så 
dermed blei kallet mitt å vere med i misjons-
arbeidet «her», ikkje «der» – heime, men ikkje 
ute, forklarer Bjørg.

Etter eit tremånaders-kurs på Fjellhaug 
bibelskule tok ho sjukepleiarutdanning og 
jordmorskule. Dette kom vel med då ho gifta 
seg med Jon Arne og flytta til Vanylven.

– Her var ho kommunejordmor i 26 år. Det 
kunne bety å vere i beredskap heile døgnet. 
Men eg har godt sovehjarte, så det gjekk bra. 
Og meiningsfullt var det, rett og slett!

TAKKAR OG TAKKAR: No er Bjørg og Jon Arne i 
80-åra begge to. Vi spør kva ho tenkjer om li-
vet, slik det blei. Ho svarar:

– Vi har hatt eit velsigna godt liv. Når vi ser 
kor bra vi har hatt det, må vi berre takke og 
takke. Som ektepar har det vore godt å få sam-

arbeide og ha same målet. 
Noko som har gjeve oss veldig mykje, er 

å ha ein open heim for forkynnarar og andre 
som er ute med Guds ord. 

– Dette har vore til velsigning både for oss 
og for borna våre, poengterer Bjørg.

RIKARE FELLESSKAP. Bjørg er òg med i ei kvinne-
foreining. Etter ei samanslåing av grupper frå 
eit større område, er dei ganske mange. 

– Nytt i opplegget vårt er at vi deler ut lap-
par med aktuelle bøneemne, som alle kan lese 
opp eller be over. Dette har utvikla fellesska-
pet vårt og gjort det rikare.

Tanken på rekruttering og det å få nye 
med, kjenner Bjørg på som vanskeleg. 

– Men eg har landa på at eg får vere med 
etter fattig evne i mi tid, og så kan eg ikkje ta 
ansvar for det som kjem etterpå, seier ho. 

Eit bibelord Bjørg kallar «sitt», er 2 Kor 
9,8. Det handlar om at Gud vil gje oss alt vi 
treng. – Og meir enn det treng vi ikkje, kon-
kluderer ho. 

– Når vi ser kor bra vi har hatt det, må vi berre takke og takke, seier Bjørg Ekroll Lillebø.
FOTO: PER OVE AARSETH
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ARRANGEMENT
DATO  ARRANGEMENT  STED
23.–25.9 Høstweekend for alle  Solhøgda leirsted
23.–25.9  KRASP
30.9.–2.10.  Women’s retreat
7.–9.10  60 pluss  Solhøgda leirsted 
22.10  Medarbeiderfest  Vestheim ungdomssenter 
28.–30.10  Sport-aktivleir, 5.-7. klasse  Vestheim Ungdomssenter 
4.–6.11 KRASP Nord  Vestheim ungdomssenter 
4.–6.11  Julegaveleir 1.-4. klasse  Møre, Herøy 
5.–6.11 Juleverksted 1.-4.klasse  Solhøgda leirsted 
11.–13.11  Juleverksted 5.-7. klasse  Solhøgda leirsted 
11.–13.11  KRASP Sør  Møre, Herøy 
18.–20.11  KAIROS  Vestheim Ungdomssenter 
25.–27.11  Adventsleir 1.-4. klasse  Vestheim ungdomssenter 
25.–27.11  Juleverksted fra 8. klasse  Solhøgda leirsted 
30.12.–1.1.  Nytt-festival 8. klasse – 1. vgs  Vestheim ungdomssenter

FOTO: MONKEY BUSINESS/ ADOBESTOCK

MEDARBEIDERFEST
22. oktober arrangerer Region nordvest 
medarbeiderfest på Vestheim for tredje gang. 
Festen er for ansatte og alle som har en frivillig 
tjeneste. Målet med arrangementet er å takke 
alle som gjør en innsats i Misjonssambandets 
arbeid i regionen.

I år blir det et spennende seminar om 
misjonsarbeidet i Kenya. Marita og Gunstein 
Ohma har nylig kommet hjem fra Nairobi, der de 
har arbeidet ved den norske skolen.

Programmet blir slik:
10.30 Ankomst med kaffe og rundstykker
11.00 Seminar ved Marita og Gunstein Ohma
13.00 Pause
13.30 Festmiddag med kaffe og kaker
16.00 Slutt

Før sommeren ble det sendt ut invitasjon til 
medarbeiderfesten. Noen har allerede meldt 
seg på, men vi har plass til flere. Hvis du ikke 
har fått invitasjon, kan du ta kontakt med regi-
onkontoret. Påmeldingsfristen er 15. oktober 
og medarbeiderfesten er bare for forhåndspå-
meldte.

UTS12-2021-NORDVEST.indd   45UTS12-2021-NORDVEST.indd   45 11.09.2022   20:0011.09.2022   20:00



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

REGION NORDVEST

Misjonssambandet har 
kjøpt eit nytt lokale i Volda. 
Det nye bygget skal blant 
anna gi rom for gjenbruks-
butikk og etter kvart skal 
også ulike aktivitetar til 
Ørsta/Volda Misjonsfor-
samling inn i bygget.

TEKST  STEINAR DIMMEN

Gjenbruken får første etasje. Her 
er det gjort eit omfattande reno-
veringsarbeid, og det er lagt ned 
stor frivillig dugnadsinnsats til 
rivingsarbeid, rydding og klar-
gjering.  Sjølve byggearbeidet er 
gjort av fagfolk. 

Denne etasjen inneheld eit 
lyst og stort butikklokale, to store 
lagerrom for inntak og klargje-
ring av varer, toalett og personal-
rom. Utforminga av butikklokalet 
er gjort i nært samarbeid med 
Gjenbruken sentralt.

KAFÉ OG ULIKE AKTIVITETAR. Andre 
etasje skal gi rom for ulike aktivi-
tetar. Planlegginga og utforminga 
av dette er i startfasen, og styret 
er i nær dialog med Gjenbruken 
og forsamlinga i denne prosessen. 
Lokalet kan gi rom for ulike dia-

konale aktivitetar. Mellom anna 
er det ynskje om å få til eit enkelt 
kafélokale, som i forbindelse med 
Gjenbruken kan fungere som ein 
uformell møteplass for unge og 
gamle på dagtid. Vi ventar no på 
godkjenning frå kommunen på 

bruksendring av bygget. Det hå-
per vi skal verte klart innan kort 
tid. Det er stor interesse for Gjen-
bruken frå fleire hald, og mange 
ventar på å kome i gang med bu-
tikkdrifta og ta del i det viktige 
arbeidet som verte utført der. 

Lokalet i Elvegata ligg sentralt 
i Volda sentrum. 

FOTO: STEINAR DIMMENNYTT LOKALE I VOLDA

Slik gjekk det føre seg i den fyrste 
fasen av dugnadsarbedet. 

Her ser vi korleis dei nye butikklokala har blitt.       BEGGE FOTO: PER OVE AARSETH
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FAX: 70 14 24 99

• EEllnneessvvååggeenn, Torget 6 •• Tlf 40443469 
To.-fr. 11-16. Lø. 11-15

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

• ÅÅlleessuunndd, Brusdalsveien 216 •• Tlf 40443460 
On.-to. 11-16. Lø. 11-15

• VVoollddaa, Elvegata 7 •• Tlf 40443454 

PERSONALNYTT
Elise Marie 
Habostad er 
ansatt som 80 
% barne- og 
ungdomsarbeider 
i Region nordvest. 
Hun begynner 1. 
september og skal 
arbeide i hele regionen. Elise er ut-
dannet lærer og bosatt på Stranda.

Steinar Dim-
men er ansatt 
som midlertidig 
regionleder fra 
1. september og 
frem til ny perma-
nent regionleder 
er ansatt. Steinar 
arbeider til vanlig som områdear-
beider og forkynner.

Fikre Tulu er 
ansatt i et 70 %  
vikariat som om-
rådearbeider i om-
råde 1 og 2, som 
vikar for Steinar 
Dimmen mens han 
er regionleder. Fikre har fra før en 
30 % stilling som områdearbeider i 
område 3.

19-21 August var det duket for 
åpningshelg i Misjonssalen 
Kristiansund. 

TEKST  LARS-PETTER ØDEGÅRD

Et av høydepunktene i løpet av helgen er den 
årlige inspirasjonssamlingen på lørdagen. Da 
er det spesielt inviterte gjester som står for 
programmet og det kommer flere tilreisende fra 
omliggende kommuner på nordmøre. I år var 
hele åtte nordmørskommuner representert på 
lørdagen. 

Japanbesøk. I år fikk vi besøk av Karoline 
og Marius Bergersen, Japan-utsendinger for 
Misjonssambandet. Etter å ha fått litt innføring 
om selve landet Japan, og landets misjonshis-
torie, fikk vi et spennende innblikk i hverdagen 
til Karoline og Marius i Japan. 

Det ble fortalt helt konkret hvordan det er 
å være et kristent vitne i dette landet, både for 
misjonærene, men ikke minst for japanerne 
selv. Det var spennende å få høre hvilke utfor-
dringer de står i til daglig, budskapet ble tydelig 
presentert og vi reiste inspirert hjem. 

Totalt ble det samlet inn rundt 20.000 kroner 
til misjon denne helgen.

INSPIRASJONSDAG I KRISTIANSUND

FOTO: MARIUS BERGERSEN
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