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Dette året jobber Marte Holen (19) som ettåring for Misjons-
sambandet i Mongolia. Hun bor i byen Khovd, som er vest i 
landet, og trives veldig godt.

FOTO: MARTE HOLEN
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Eit kall – det er ikkje så ofte vi 
høyrer det ordet i dag.  Men vi finn 
det ofte i Bibelen der vi les om 
menneske som opplevde og fylgde 
Guds kall.  

Oppbrot. Jesus sette ord på det 
i møte med læresveinane sine – 
«fylg meg» sa han til dei to brødre-
para Peter og Andreas, og Jakob 
og Johannes som var i fiskebåtane 
sine.  Det resulterte i eit konkret 
oppbrot for å fylgje Jesus, kallet 
gav dei nye oppgåver. Også i GT 
kan vi lese mange forteljingar om 
korleis Gud talte til personar og bad 
dei bryte opp og fylje Guds kall. For 
nokre dreiar det seg om å ta ut på 
reiser, for andre gjalt kallet at dei 
skulle tale hans ord. Det førde alltid 
til eit oppbrot frå det kjende og van-
te og i høve eigne val og idear. 

Gjennom deira kall openberrar 
Gud seg for menneska. Dei fekk 
vere med på hans historieforteljing. 
Dei vart kalla inn i Guds handling 
og forteljing for å gjere hans namn 
kjent.  

Også i dag kallar Gud menneske 
til å verte ein del av evangeliets 
historie i verda. Han kjem til oss 
og spør om å fylgje han og å gjere 
hans gjerningar på jorda. Det er den 
viktigaste og største oppgåva vi 
kan vere med på. 

Teneste for folket. I forbindelse 
med dronning Elisabeth si gravferd, 
var det ein journalist som uttalte 
seg slik om henne; «ho hadde noko 
så uvanleg som eit kall» 

Ho dedikerte livet sitt til teneste 
for folket. Det var noko som var 
større og viktigare enn hennar 
personlege preferansar. Dette er 
inntrykket vi alle sit att med etter 
dronning Elisabeth. 

Ukjent omgrep. Men omgrepet 

kall er, som journalisten peika på, 
ganske ukjent og eit lite brukt ord 
i vår tid. Dei fleste er ikkje særleg 
innstilt på den «kanalen» at Gud 
kallar på oss, på meg. Kan det vere 
mogleg at hans stemme skal nå til 
meg og forme livet mitt?  Kan eg 
vere sikker? Og er det fornuftig å 
gjere det for meg?  

Spørsmåla og innvendingane 
kjem raskt for dei flest av oss. Og 
dei fleste stemmene rundt oss gir 
desse innvendingane legitimitet.  Å 
fylgje eit kall frå Gud kan også leie 
oss inn i ukjent terreng. Men vi får 
ei aning om at – «noko er større en 
meg og viktigare enn meg» . 

Den store ungdomsfestiva-
len The Send på Telenor Arena 
i sommar samla svært mange 
ungdomar.  Hovudbodskapen var 
«all in» for Jesus ved å leve liv der 
tru og handling går hand i hand. 
Forkynning om Guds nåde og frelse 
gjekk ut, og rapportane viser at 
mange unge menneske reiste deri-
frå og kjende på eit kall frå Gud. 

Nokon må forkynne. Og kva er 
det som kan vere større enn meg 
og mine interesser? Det er at andre 
menneske får del i evangeliet, og 
at Guds namn vert æra.  Menneske 
treng våre hender og våre ord for å 
kome til tru og verte frelste står det 
i Rom 10,14.

Det er denne historia du og eg 
er inviterte til å verte ein del av.  
Nokon må forkynne hans namn og 
gjere hans gjerningar i verda, for 
at hans namn skal verte kjent og 
trudd på. For berre i Jesus Kristus 
er frelse og forsoning, og berre ved 
trua på han har menneska evig liv, 
framtid og håp (Ap 4:12).  

Lat Guds ord og kall til teneste 
og overgjeving lyde. At orda Guds 
kall på nytt kan verte mykje brukt i 
heimane våre og i misjonen.

Eit kall

STEINAR DIMMEN
Konstituert regionleder

KOMMENTAR

MITT BIBELVERS

«Med blikket fest på Jesus, trua sin 
opphavsmann og fullendar. For å få den 
gleda som venta, heldt han ut på krossen 
utan å bry seg om skamma, og han har 
sett seg på høgre sida av Guds kongs-
stol» Heb 12,2

Her står det om å ha fokuset retta mot 
Jesus, han som døydde og stod opp for 
oss, for at vi skal få leve evig saman med 
han.

Har vi mest fokus på oss sjølv, og blir 
opptatt av alt det som høyrer denne verda 
til, blir det lett å gløyme det viktigaste, at 
Jesus skal ha førsteplassen i livet vårt. 
Når vi held blikket festa på Jesus og blir 
meir kjent med Han, vil det også skape 
ein nød i oss, om at fleire må bli kjent 
med Jesus, og at vi må få fleire med oss 
på himmelvegen. 

Eit songvers av Hans Johan Sagrus-
ten, som eg ofte kjem tilbake til er dette:

«Hald blikket festa på Jesus, 
så vender Frelsaren blikket ditt 
ut, mot folkemengda som 
ventar, som stunder etter 
den levande Gud.»

RANDI ELIN FURNES

NYE TILSETTE I REGIONEN 
Mathias Mulelid har vore tilsett i ei 
2 års prosjektstilling i Misjonssalen i 
Ålesund som ungdomsarbeidar.  Han går 
no over i ei 70 % fast stilling.  

Elise Marie Habostad er tilsett som 
barne og ungdomsarbeidar i regionen i 80 
% stilling.

Alice Krogsæter-Aragon er utlånt 
frå Hovudkontoret for eitt år. Ho har delt 
stilling mellom ung avdeling og forkynn-
arverksemd. 

Ver med å be for desse nye medarbeida-
rane i regionen.  Misjonsfolket må gjerne 
spørje regionkontoret om å få  besøk av 
dei.

Steffen Stensland er 
tilsett som ny regionlei-
ar frå 01.01. 2023.  Han 
vert presentert for oss i 
eit innlegg i januar. 
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Hei. Jeg heter Marte, er 19 år 
og kommer fra Ålesund. Dette 
året jobber jeg som ettåring for 
Misjonssambandet i Mongolia. Jeg 
bor i byen Khovd, som er vest i 
landet, og her trives jeg veldig godt.

TEKST  MARTE HOLEN

Mongolia er et fascinerende land med fantas-
tisk natur, mektig historie og veldig hyggelige 
folk. Naturen er en blanding av elver, ørken, 
fjell og stepper. Det er et land med veldig kald 
vinter og veldig varm sommer. I tillegg er det 
tørt og det regner bare et par dager i året.

ALLSIDIG TJENESTE. Som ettåring skal jeg være 
med å avlaste misjonærene, og jeg jobber 
derfor med det som de trenger hjelp til. En av 
hovedoppgavene mine er å hjelpe til på Den 
norske skolen (DNS). Jeg er med som assis-
tent og lærer i noen fag.

En annen del av jobben min er å hjelpe til 
på aktivitetssenteret. Jeg har ikke begynt med 
det enda, fordi de holder på å utvikle det. Når 
vinteren kommer blir det nok mer jobb der. 

Da åpnes skøytebanen, og jeg kommer til å 
være mye der. Skøytebanen var en stor suk-
sess i fjor, så jeg tror og håper at det blir bra 
i år også.

UKJENT ALFABET. Jeg har også språkundervis-
ning tre ganger i uken. Læreren bor i Ula-
anbaatar, så undervisningen blir på Zoom. 
Mongolsk er et vanskelig språk. De har man-
ge lyder som vi ikke bruker i Norge, og så har 

de et helt annet alfabet. I begynnelsen var det 
veldig rart. Jeg måtte lære å lese på nytt. Nå 
går det bedre og jeg kan i hvert fall litt mon-
golsk.

BRA OPPSTART. På fritiden gjør vi mye forskjel-
lig. Det har blitt mange turer både i bil og til 
fots. Vi har badet i en elv, gått fjelltur, akt på 
akebrett i sanddynene, overnattet ute i mi-
nusgrader og sett mye natur og mange dyr. 

Vi er mye sammen. For eksempel har vi  
Zumba med damene, sirkeltrening og bønn- 
og lovsangkvelder. Vi spiser av og til middag 
sammen og jeg har noen kvelder der jeg fin-
ner på ting med misjonærbarna. I begynnel-
sen av oktober var alle utsendingene på en 
ørnefestival. Der var det ørner som fløy ned 
fra et fjell og landet på armen til en ørnejeger 
mens han red på en hest. Vi så mange ørner, 
kameler og hester der. Det var veldig spen-
nende, og det var gøy å oppleve det og se mer 
av kulturen her.

Oppstarten i Mongolia har vært veldig bra. 
Jeg har blitt godt mottatt av utsendingene og 
blitt kjent i byen. Jeg gleder meg til resten av 
året og til å se hva Gud vil gjøre med meg her.

FRA ÅLESUND TIL 
ØRKENEN I MONGOLIA

FOTO: MARTE HOLEN

FOTO: PRIVAT
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LIFEGRUPPE 
PÅ VESTBORG
Over 50 av elevene på skolen er 
med i en Life-gruppe.
TEKST  SOLVEIG BAKKE, VG 2

En helt vanlig onsdag, litt ut på kvelden, sitter 
en gjeng ungdommer fra Vestborg videregå-
ende i en stue og snakker sammen om livet 
og om Jesus. Jesus sier blant annet at han er 
Livet, og da er det viktig for oss ungdommene 
å finne ut hvordan et liv med Jesus ser ut. Der-
for navnet Lifegruppe. 

Lifegruppe er ikke veldig forskjellig fra 
en bibelgruppe, men det er viktig at linken 
mellom liv og bibel er tydelig. Vi starter alltid 
samlingene med å fortelle hva som rører seg 
i livene våre. Både hvordan den siste uka har 
vært, og hva vi gruer og gleder oss til fremover. 

Deretter går vi over til å lese i Bibelen og 
snakke om det vi har lest. 

BIBELEN ER SKREVET TIL OSS. I år har vi hovedfo-
kus på Johannes første brev. Brevene er skre-
vet til menigheter og personer, og vi kan lese 
dette som om det var til oss. Hvis vi tenker at 
dette er skrevet til oss kan vi få noe gode sam-
taler om hvordan dette kan se ut i våre liv.  

Vi får alltid utdelt et ark som hjelper oss 
til å få gode samtaler. Arkene kan også inne-
holde noen påstander som vi kan diskutere 
sammen. Det kan være litt utfordrende å få i 
gang den gode samtalen, men etter hvert som 

vi blir bedre kjent med hverandre og oppleg-
get går praten ofte lettere. Gruppene består 
som regel av 7-10 personer. I en slik gruppe 
utvikler det seg gjerne en trygghet litt etter 
hvert som gjør at vi kan åpne oss mer og mer 
for hverandre. Koblingen mellom bibel og liv 
blir ofte mer personlig i en slik gruppe enn på 
et offentlig møte eller en morgenandakt. Det-
te hjelper oss til å leve nærmere Jesus i hver-
dagen. Det å snakke om synd og nåde, tro og 
tvil er typiske tema som kommer opp og som 
er fint å snakke sammen om. 

PÅ TVERS AV KLASSETRINN. Et annet viktig po-
eng er at i en slik gruppe er det mulig å stille 
spørsmål som vi sjelden tør å stille i en stør-

re sammenheng. I lifegruppene er vi blandet 
sammen fra alle de tre kullene. Dette gjør at 
vi blir kjent på tvers av klassene, noe som er 
veldig kjekt. 

Et viktig høydepunkt er god mat. Det er læ-
rerne som står for maten, vafler, kake,  pizza- 
snurrer eller noe annet godt. Det å være i en 
hyggelig atmosfære er også et viktig hjelpe-
middel til å få til god prat og trygghet. Vi er 
derfor takknemlige for at lærerne bruker tid 
og penger på å lage til dette for oss.

Mens vi spiser går praten ganske fritt og vi 
snakker om det som faller oss inn. Før vi går 
fra hverandre setter vi av litt tid til oppsum-
mering og bønn. Et ønske er at flest mulig blir 
med og ber.

ALLE FOTO: HEDDA HUGVIK
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Womens retreat startet i 2016, og har 
siden hatt årlige helge-samlinger 
enten vår eller høst. De siste årene 
har det blitt et lite opphold både på 
grunn av Corona-restriksjoner og 
andre grunner, men i januar 2023 
inviteres det til ny helg sammen. 

TEKST  ELLEN SUNDFØR JOHANSEN

Men hva er egentlig «Womens retreat»?  Som 
overskriften røper er dette kun for jenter/da-
mer. Aldersintervallet har ofte vært fra 25-55 
år, men det er absolutt ingen nedre eller øvre 
grense. «Retreat» kan oversettes som «tilba-
ketrekkelse», og helga skal være en tilbake-
trekking fra en hektisk hverdag hvor pulsen 
kan senkes og felleskap med Gud og kristne 
medsøstre kan prioriteres. En retreathelg 
inneholder temaundervisning, lovsang og 
samlinger, bibel og bønn. Det er også satt av 
tid til fritid og hviletid. I vakre omgivelser på 
den gamle prestegården på Lepsøya har 20-
25 jenter/damer møttes hver gang.

TID TIL Å LANDE MED JESUS. Veldig mange av de 
som har vært med på Womens Retreat kom-
mer igjen, år etter år. En av deltagerne beskrev 
det slik; «For min del er det virkelig deilig å få 
ro og tid til bibel og bønn, for hverdagen min 
er nokså bråkete ellers. Tid til å lande med 
Jesus en stund, liksom...». Andre deltagere 

trekker fram mye av det samme: «Pusterom 
fra en hektisk hverdag», «tid til Gud», «Jesus i 
sentrum», «felleskap», «avslapning», «åndelig 
og sosialt påfyll», i tillegg til «himla god mat» 
og «god prat, omsorg og smittende latter». 
Luksusen med å gå til dekket bord med veldig 
god mat, setter alle stor pris på. 

ROTFESTET. Hver retreathelg har sitt tema. 
«Bevar ditt hjerte», «Frihet», «Hellig» og 
«Hvile» er temaer som har vært. Tema for den 
kommende retreaten er «Rotfestet». Denne 
gangen er det Astrid Erdal som blir med og 
taler om tema. Hun er utdannet ingeniør, men 
livet har ført henne på helt andre veier. Hun 

har mye bra å si om det å være «rotfestet», 
både i gode og vanskelige tider. 

Kommende Womens retreat blir 20.–22. 
januar 2023. Påmeldingen har allerede star-
tet. Sjekk om det er ledige plasser og bli med. 

Invitasjonen gjekk ut til medar-
beidarfest for alle som deltek i 
misjonens sitt arbeid.  Anten som 
aktiv i ei foreining, forsamling, 
gjenbruksbutikk eller i andre sa-
manhengar i misjonen.  Nærmare 
90 misjonsvenner var samla til 
misjonstime og til festmiddag. 

Regionstyret  ynskte på denne 
måten å takke misjonsfolket 
for truskap i misjonskallet. På 
mange ulike måtar kjem denne 
tenesta til uttrykk og det bitt 
oss saman i ei felles teneste for 
Herren. 

Misjonstimane var ved Marita 
Bette og Gunstein Ohma. Dei 
fortalde frå Den Norske sku-
len i Kenya og frå s-arbeidet 
Aust-Afrika. 

Vi fekk også glimt frå misjons-
arbeidet frå misjonær Alice 
Krogsæter Aragon som nyleg 
kom heim frå Peru.  Annlaug En-
gen Orset fortalte frå Torvikbukt 
barnehage, Torill Elshaug Haugen 
gav oss eit glimt frå forsamlinga 
i Molde, og rektor Jon Ove Holen 
frå Vestborg vidaregåande skule. 

REGION NORDVEST

WOMENS RETREAT 

MEDARBEIDARFEST 2022

BEGGE FOTO: ANITA ULLA

FOTO: STEINAR DIMMEN
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– Det er noe helt spesielt ved dette 
stedet, sa en lærer da hun og klassen 
hennes skulle ta farvel 
med Solhøgda.
TEKST  TORSTEIN BARLAUP

Solhøgda leirsted ligger idyllisk til i Ålvund-
fjord, i Sunndal kommune. Her har det vært 
drevet leirsted i lang tid. Og ekteparet som 
har drevet leirstedet siden de var i 20-årene 
har holdt trofast på i over 40 år. Det er Kari 
og Arne-Johan Gagnat. Jeg kommer knapt på 
andre sammenhenger i vår organisasjon hvor 
noe lignende er tilfelle.

LEIRSKOLE. Under leirskolene holder daglig le-
der, Arne-Johan, et lite ord for dagen ved hver 
frokost. På veggene henger det bilder med 
sentrale bibelvers. I dag er det lovfestet at det 
ikke skal forekomme forkynnelse i offentlig 
skole. Da er det fantastisk at elever kan kom-
me til Solhøgda og kanskje få noen små drypp 
fra Bibelen. – Jeg vet ikke helt hva det er, men 
det er noe spesielt med dette stedet, sa en læ-
rer da hun og klassen hennes skulle ta farvel 
med Solhøgda. Hun klarte ikke å sette ord på 

hva som var spesielt. Men det kan vi. Etter å 
ha arbeidet noen år med barn og unge og fått 
være med på leirer og annet her, har også jeg 
fått erfare noe av det spesielle med Solhøgda. 
Her er det en god ånd, som man sier. Hvorfor 
er det slik? Jeg er overbevist om at det er fordi 
Bibelen settes høyt her, og Han som er Bibe-
lens sentrum. Her skal det fortelles og synges 
om ham.

LEIR. På barne- og ungdomsleirene er det an-
dakter, bibeltimer og samlinger i gamma med 
en liten andakt rundt bålet. Gode, evangeliske 
sanger som leirdeltakerne synger godt med 
på. Det er kjekt å se mange unge som kommer 
på leir igjen og igjen. «Åå, så godt å være her 
igjen!», sa ei jente da hun kom inn døra. 

Hun hadde gledet seg til å komme til Sol-
høgda i lang tid. Det er god oppmuntring for 
dem som driver et slikt sted. Her skal Jesu 
navn gjøres kjent. Det skal fortelles, synges og 
vitnes om ham, og takke Ham.

GOD SØNDAG. Ofte er det «God søndag»-mø-
ter hvor god og sunn forkynnelse vektlegges. 
Dette er møter for misjonsvenner og andre 
som «sogner til» Solhøgda. Slike møtepunk-
ter trenger vi mer enn noen gang. Her er det 
godt å møte misjonsfolk som også er glade i 
Solhøgda, og som er med i arbeidet i bønn og 
frivillig innsats. 

De fleste leirene på Solhøgda avsluttes 
med at deltakerne synger: «So vil ved korset 
eg standa. Med undring eg ser eg er fri. Eg skal 
ikkje døy, eg skal leva med Jesus til æveleg 
tid!», et bodskap det er godt å ta med seg. Vær 
med i bønn for arbeidet på Solhøgda! 

SOLHØGDA – HVOR JESU NAVN GJØRES KJENT

FOTO: ARNE JOHAN GAGNAT

FOTO: SOLHØGDA
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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 

ARRANGEMENT 2023
DATO  ARRANGEMENT  STED
14.–15.01 Inspirasjonssamling  Solhøgda leirsted 
  (Områdesamling for område 6 og 7)
17.–22.01 Vestborg-turné
20.–22.01 Women’s retreat  Lepsøy Misjonssenter
28.–29.01 Vinterleir 1.–4. klasse  Solhøgda leirsted
27.–29.01 Camp Royal 1.–4.klasse  Vestheim ungdomssenter 
03.–05.02 KAIROS  Vestheim ungdomssenter
11.–12.02 Familiehelg  Solhøgda leirsted
10.–12.02 Skiweekend 8.kl–1. vgs. Vestborg VGS
10.–12.02 Fellesskapskonferansen  Oslo
03.–05.03 Bibelhelg  Solhøgda leirsted 
04.03 Damedag  Ørsta bedehus
10.–12.03  KRASP
17.–19.03 Kairos  Vestheim ungdomssenter
24.–26.03 Påskeleir 5.–7.klasse  Vestheim ungdomssenter  
24.–26.03 Påskeleir 5.–8.klasse  Solhøgda leirsted

OMRÅDEMØTE FOR STRATEGI
Dei 3 områdemøter om utarbeiding av strategi 
for regionen vart haldne i Molde, Ålesund og 
Volda.

Bakgrunn for dette er GF sitt vedtak om stra-
tegi for Misjonssambandet i perioden 2022–32 
«Dere skal være mine vitner» Motivet for møta 
var å få innspel til utarbeiding av korleis regi-
onstyret og leiinga i regionen skal prioritere  og 
utvikle arbeidet framover.  Det kom mange gode 
innspel og satsingsområde som vert teke med i 
regionstyret sine prioriteringar framover. 

Punkta i strategien: Evangeliet til de unådde. 
Evangeliet til neste generasjon. Tjen hverandre, 
Elsk din neste. Gjør disipler. Nyskapende for-
midling. 

Søndag 15. januar 2023 går startskuddet 
for Vestborgturnéen.

Fem grupper skal reise på møter rundt 
om i regionen fra onsdag 18. til søndag 
22. januar. Vi håper misjonsfolket sier ja 
til å ta imot ei russegruppe. Regionens 
egne forkynnere får æren av å reise 
sammen med dem denne uka.

Dette er ei annerledes uke for russen 

og elevene forteller at de har hatt ei inter-
essant uke og at det var kjekt å bli kjent 
med nye på nye bedehus. Ingen andre 
videregående skoler i Misjonssambandet 
gjør tilsvarende. Oversikten over hvilke 
bedehus russen kommer til blir lagt ut på 
nettsiden til regionen. Følg med og støtt 
opp om møtene og hjelp russen til å få 
inn mye penger til misjonsprosjektet.

INSPIRASJONSSAMLING PÅ SOLHØGDA
Det vert inspirasjonssamling den 11–12 januar 
for områda 6 og 7 i Misjonssambandet region 
nordvest.  Det startar på laurdag kl. 11:00 med 
opningsmøte og middag.

Bibeltimar og tale ved Harald Tjervåg, i 
tillegg vert det misjonsinnformasjon, song 
og musikkinnslag. Lars Petter Ødegård vil 
leie samtalen om arbeidet i dei to områda på 
Nordmøre.

På søndag vert det møte med nattverd.
Det er mogeleg å overnatte på Solhøgda.  

Påmelding på nettsida til Solhøgda eller ved 
direkte kontakt med styrar.

Hjarteleg velkomen.

VESTBORGRUSSEN PÅ TURNÉ


