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Hvert år siden 1980 har Vestborglaget arrangert julemesse på Vestborg. 
Vestborglaget møtes hver tredje uke gjennom hele året, og de er godt 
fornøyde med resultatet av årets julemesse. I tillegg til salg av varer og 
lodd var det også samlinger med andakt og sang.

Det er godt å ha gode medhjel-
pere som kan springe rundt med 
gevinstene.  FOTO: PRIVAT
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Vi er allerede godt inne i 2022. 
Dette blir et spennende og viktig år 
i Misjonssambandet, og da tenker 
jeg ikke først og fremst på pandemi 
og restriksjoner.

5.–10. juli 2022 avholdes 
Misjonssambandets generalforsam-
ling på Oslofjord Convention Center. 
Da samles hele misjonsfamilien 
til møter, bibeltimer, aktiviteter, 
seminar og flott sang og musikk. 
Alt dette er viktig, men det aller 
viktigste er forhandlingsmøtene.

Misjonsdemokratiet. Alle fel-
lesskap som er innmeldt i Misjons-
sambandet, kan sende en utsending 
til generalforsamlingen. Svært man-
ge fellesskap benytter seg ikke av 
den muligheten. Det gjør misjonsde-
mokratiet og generalforsamlingen 
litt fattigere.

Jeg håper alle som er med i et 
av våre misjonsfellesskap gjør en 
innsats for at også dere blir repre-
sentert under generalforsamlingen. 
Bruk gjerne et møte til å samtale 
om saksdokumentene når de blir 
sendt ut. Bli enige om hva dere 
synes er viktig for Misjonssam-
bandet i årene fremover og velg en 
utsending som kan målbære deres 
synspunkter. Sannsynligvis vil dere 
alle bli mer informerte og enga-
sjerte i arbeidet gjennom en slik 
samtale, og dere kan være med på å 
påvirke hvordan Misjonssambandet 
skal arbeide i årene fremover.

Strategi. Under generalforsam-
lingen i 2018 ble det gjennomført 
et gruppearbeid med nesten 200 
grupper. Samtalen var første del i 
arbeidet med å lage en ny strategi 
for hele Misjonssambandets arbeid. 
I årene som har gått siden 2018 har 
det vært arbeidet med å formulere 
selve strategien. I prosessen har 
det kommet innspill fra de fleste 
delene av arbeidet vårt. 

Årets generalforsamling skal 

behandle det endelige forslaget til 
strategi for de neste 10 årene. Hva 
er det aller viktigste for Misjons-
sambandet i denne perioden? Hvor 
skal vi satse ekstra for at arbeidet 
vårt skal lykkes?

Oppdraget fra Gud er uendret, 
men samfunnet rundt oss og ver-
denssituasjonen endrer seg stadig. 
Da er det viktig at vi organiserer 
arbeidet slik at mennesker kan 
møte Jesus, både i Norge og på 
misjonsfeltene. Derfor er strategien 
så viktig, både for organisasjonen 
som helhet og for hvert enkelt 
fellesskap.

Medarrangør. Generalforsam-
lingen er ekstra viktig denne 
gangen for oss i Region nordvest. 
Sammen med Region øst er vi 
medarrangører. Det betyr at vi har 
ansvar for å skaffe frivillige til å 
gjennomføre selve arrangementet. 
Det trengs svært mange frivillige 
til et arrangement som samler ca. 
5 000 deltakere. Det håper jeg du vil 
hjelpe oss med.

Komiteene er godt i gang med 
planleggingen og mange frivillige 
har allerede fått spørsmål. Det er 
behov for folk i ulike roller, fra enkle 
til mer omfattende oppgaver. Aktivi-
teter for barn og unge, informasjon, 
vakt og helse er noen viktige ho-
vedområder der det trengs frivillige. 
Mange av dere vil bli kontaktet i 
månedene fremover med spørsmål 
om å stille som frivillig. Men det er 
ekstra hyggelig om du tar direkte 
kontakt med regionkontoret og 
melder deg til tjeneste.

Dermed er oppfordringen klar: 
meld deg på som deltaker til 
generalforsamlingen, meld deg 
som frivillig og sørg for at noen 
representerer ditt fellesskap som 
utsending.

Velkommen til generalforsamlin-
gen 5.–10. juli 2022.

Et spennende år

JON OVE HOLEN
Regionsleder i Region Nordvest

KOMMENTAR

MITT BIBELORD

I Johannes første brev kapittel 4 vers 10 står 
det: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har 
elsket Gud, men at han har elsket oss og 
sendt sin Sønn til soning for våre synder.» 

Dette verset om kjærlighet har etter hvert 
begynt å bety mer for meg. Og når jeg leser 
det etter å ha blitt far selv, så sier det meg 
bare så ekstremt mye om den kjærlighe-
ten Gud har for oss mennesker. Det at han 
var villig til å sende sin egen sønn i døden 
for våre synder sier meg at han elsker oss 
utrolig høyt. En handling jeg aldri noen gang 
kunne sett for meg å skulle gjort. En prøve 
Abraham ble satt på som må ha virket 
helt umulig. Gud gjennomførte det 
for oss, fordi han elsker oss så 
høyt. Vår kjærlighet for Gud er 
bare småtteri i forhold til den 
kjærligheten han har for oss! 

MATHIAS LINDGREN MULELID

REGIONMØTE 2022 I HORNINDAL
NLM region nordvest innbyr til regionmøte i 
Hornindal 28.–29. mai 2022. Hornindal er ein del 
av Volda kommune og det ligg godt til rette med 
flott hall og gode alternativ for overnatting. Lokal 
arrangør er Ørsta/Volda Misjonsforsamling.

Etter to år med avlyst regionmøte trur vi det i 
år vil vere mogeleg å gjennomføre arrangementet. 
Som vanleg legg vi opp til eit familiearrangement 
med aktivitetar for born og unge parallelt med 
årsmøte og andre møter. 

Sett av helga allereie no og bli med på storsam-
linga i mai.

FOTO: BENGT FLATEN / FJORDINGEN
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Familien på fem reiste til 
Indonesia som utsendinger 
i oktober 2021. Husjakt og 
skolestart blir langt mer 
utfordrende i et land langt 
hjemmefra.
TEKST  UTSENDING I  INDONESIA

Godt nyttår! Nå er 2021 over, og vi har allere-
de kommet godt i gang med 2022. 

2021 har vært et spennende år, og det har 
gitt oss mange nye minner. Vi startet året i 
Norge, med en plan om å flytte til Indonesia i 
begynnelsen av august. På grunn av covid-19 
måtte vi utsette og fikk ikke flyttet før i slut-
ten av oktober.

COVID-19 BÅDE HER OG I NORGE. Pandemien er 
fortsatt ikke over, og her har det siste tiden 
kommet flere innskjerpinger på smittevern. 
På alle offentlige steder må vi nå bruke mas-
ker og registrere besøket ved hjelp av en mo-
bil-app som også dokumenterer at vi er vak-
sinert. Norge er ett av noen få land som nå er 
stengt for innreise hit. Det vil si at dersom en 
har vært i Norge den siste tiden før reise så 
får en ikke komme inn med dagens regler.

Noen regler kan man også smile litt av. Se-
nest noen dager før jul ble vi stoppet av politi-
et, og de gav oss beskjed om at vi måtte bruke 
masker når vi kjørte bil selv om det bare var 
vår familie i bilen.

ULIK HVERDAGEN I NORGE. Vi har nå vært her i 
rundt 2 måneder og vi har kommet mer og 
mer inn i en normal hverdag. Det er ikke like 
forutsigbar hverdag som i Norge, og ting tar 
den tiden det tar. Det kan noen ganger være 
frustrerende, men det gir samtidig en viss 
ro i hverdagen til å kunne møte menneskene 
rundt oss.

Jentene har begynt i barnehage på en in-
ternasjonal skole, og begynner å finne seg til 
rette der, selv om ikke alle dager er like kjek-
ke når de ikke forstår språket. Minstejenta er 
med i Playgroup, som ligner på barnehage i 
Norge, mens storesøster er i junior prep-klas-
sen, som er en slags forskole.

Lillebror er hjemme hos mamma «Sigrid», 
da barnehagen helst ikke vil ta inn barn under 
3 år. Vi håper han kan starte til sommeren.

ARBEIDSDAGEN. «Sigrid» sin tid går i hovedsak 
med til å ta seg av barna og huset nå i starten, 
mens «Jonas» har hjulpet litt til med budsjet-
ter for eksisterende prosjekter og har begynt 
å se på muligheter for det nye prosjektet med 
å starte en bedrift. «Jonas» ble for en stund 
siden valgt inn som formann i feltstyret og 
har også i denne rollen fått bidratt litt inn mot 
arbeidet.

Vi fikk nylig flyttet inn i et hus vi leier og 

er spent på hvordan det blir å bo her. Det er 
et eldre hus med noen vannlekkasjer, men det 
er stort sett i ok stand. Huseieren har fikset 
vannlekkasjene, og vi håper nå at det er et hus 
som vi kan bo noenlunde problemfritt i.

KONTAKT MED FLERE NASJONALITETER. Vi har 
også nettopp ansatt en hyggelig dame som 
skal hjelpe oss med å passe huset og innimel-
lom barna. Det er en veldig trivelig dame som 
tror på majoritetsreligionen her. Vi håper vi 
kan få dele noe om vår tro med henne og fa-
milien hennes.

I romjulen reiste vi på et feriested sammen 
med de aller fleste utsendingene her. Vi had-
de noen fine dager med godt felleskap. Dette 
er noe vi setter utrolig stor pris på når vi får 
muligheten til det. 

Vi er nå spent på hva 2022 vil bringe, og 
ønsker dere alle et riktig godt nytt år med 
Guds rike velsignelse!

NY HVERDAG I INDONESIA

VÅRE UTSENDINGER

Teksten er skrevet av en utsending fra Region 
nordvest. Høsten 2021 reiste de ut til sensitivt 
arbeid i Indonesia. Det er brukt fiktive navn i 
teksten.

ILLUSTRASJONSFOTO: FLICKR.COM
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SENNEPSFRØET BARNEFORENING
Sennepsfrøet har 
foreningsmøtene sin på 
Stene Bedehus på Av-
erøya. Dette er et lag for 
barn i alderen 5–12 år. 
Laget er innmeldt i NMSU 
(Misjonsselskapet) og 
Misjonssambandet ung.

TEKST  MARIANNE AAE

Vi er stolt av å ha ei barnefore-
ning som i 2021 rundet 125 år. I 
vinterhalvåret er det samlinger 
på onsdager. Våren 2021 valgte 
vi å ikke ha arrangement grun-
net pandemien, men i høst var 
vi heldig å få 4 samlinger med til 
sammen 23 barn som var innom. 

Inger Karin Seljehaug, Wiviann 
Seljehaug og Marianne Aae har i 
over 20 år fått følge nye genera-
sjoner med barn på barnefore-
ningen. Det er gøy å se at foreldre 
som gikk på barneforening nå 
kommer med egne barn.

ANDAKT OG BØNN. Vi har andakt på 
alle samlingene og den avsluttes 
med en liten bønnestund. Når vi 
skal be innleder vi med ord og be-
vegelser: EN, TO, TRE, nå skal vi 
BE, mens vi folder hendene.

UTLODNING ER POPULÆRT. En fast 
og populær programpost er ut-
lodningen. Loddene koster 2 kro-
ner, og gevinstene har barna selv 

med til samlingen. Inntektene fra 
loddsalget går til misjonsprosjekt 
i regi av Misjonssambandet ung 
og NMSU. 

AKTIVITETER. For hvert halvår 
lager vi et program der vi plan-
legger en aktivitet til hver sam-
ling. Vi har aktiviteter som å lage 
pynt til ulike årstider, formings-
aktiviteter med leire, tøy og garn, 
«gubbe» med gress til hår, baking, 
refleksorientering og maling av 
glass, porselen, tre og tekstiler.

Gressgubben er her snart klar for en 
«frisørtime».  FOTO: PRIVAT

Barna er klar for refleksorientering.  FOTO: PRIVAT
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ARRANGEMENT
DATO  ARRANGEMENT  STED
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. mar  Bibelhelg  Solhøgda leirsted
5. mar  Damedag Ørsta bedehus
18.–20. mar  Kairos,  Vestheim ungdomssenter
1.–3. apr  Påskeleir 5.–7.klasse  Vestheim ungdomssenter  
1.–3. apr  Påskeverksted 5.–8.klasse  Solhøgda leirsted 
9. apr  PåskeCamp 1. –4. klasse Volda bedehus 
11. apr  Ungdomssamling,  Solhøgda leirsted 
13.–16. apr  Åpen påske Solhøgda leirsted 
14.–17. apr  Familieleir Vestborg VGS 
21. apr  Barnehagedag Vestheim ungdomssenter 
22. apr  Barnehagedag Vestheim ungdomssenter 
26. apr  Barnehagedag  Vestheim ungdomssenter

Om nokon treng tilrettelegging, er 

avhengig av å bruke medisin og treng 

hjelp til dette, eller om det må takast 

særskilde omsyn til mat eller andre 

ting, ver snill å gje beskjed om dette 

ved påmelding. 

 

Leirstøtte 

Alle skal få være med på leir! Dersom 

du, eller nokon du kjenner, ikkje har 

pengar til å reise på leir, kan ein 

søkje om leirstøtte (midlar frå Bufdir 

til barn i låginntektsfamiliar), som 

dekker kostnaden. Meir info på:  

nlmung.no/leirstotte 

Kontakt oss gjerne på 

nordvest@nlm.no om du har 

spørsmål rundt dette. 

Leirklubb 
Reiser du på fleire leirar i løpet av 

året, kan du få rabatt. Når du 

melder deg på leiren, kan du 

samtidig melde deg inn i 

«Leirklubben nordvest».  

Leirklubben gjeld berre på leirar 

som er for barn i alder 3 til og 

med 14 år på Vestheim 

Ungdomssenter og Møre Herøy.  

Medlemskapet medfører ingen 

plikter for medlemen ut over å 

betale kr 100,- i årskontingent 

(følger kalenderåret).  

Medlemskapet gir kr 100,- i rabatt 

på kvar av leirane medlemen 

deltek på det året. (Altså ein reell 

rabatt f.o.m. leir nummer to i 

kalenderåret.) 

PPååmmeellddiinngg  
MMeelldd  ddeegg  ppåå  hheerr:: leir.nlmnordvest.no  

For hjelp til påmelding ring 7700  1177  4444  0000 i kontortid,  

eller skriv til nnoorrddvveesstt@@nnllmm..nnoo. 

 

Returadresse: 

Misjonssambandet Nordvest 

Postboks 7503 Spjelkavik 

6022 Ålesund Vinter- og 
Påskeleirar 
Region nordvest 

Vestheim 
2288..  --  3300..  jjaannuuaarr  

11..  --  33..  aapprriill  
  

Vestborg  
1111..  --  1133..  ffeebbrruuaarr  

1144..  --  1177..  aapprriill  
  

Solhøgda 
2299..  --  3300..  jjaannuuaarr  

1122..  --  1133..  ffeebbrruuaarr  
11..  --  33..  aapprriill  

  
Volda 
99..  aapprriill  

  
FFoorr  mmeeiirr  iinnffoorrmmaassjjoonn  

oogg  ppååmmeellddiinngg::  

lleeiirr..nnllmmnnoorrddvveesstt..nnoo  

2022 

 

PÅSKELEIR
Ung-avdeling i Region nordvest vil gjerne 
invitere DEG og dine vener på leir!

På leir får du kjekke dagar med fart, 
spenning og masse gøy. Vi har alltid med 
mange erfarne leiarar som gjer sitt beste for 
at deltakarane skal få ei god oppleving av å 
vere med på leirane våre. 

Påskebodskapen får god plass på påske-
leirene.

Kvar leir får eit eige preg, men noko 
er felles: 
•  Spennande bibelundervisning tilpassa 
 aldersgruppa 
•  Samlingar for å bli betre kjent med 
 misjonsarbeidet i andre land
•  Kjekke aktivitetar både ute og inne  

Meir informasjon og påmelding på 
leir.nlmnordvest.no.

DAMEDAG
Når vi kommer til 5. mars håper vi 
at vi kan samles på Ørsta bedehus. 
Komiteen planlegger damedag. 
Anette Fredly (bildet) fra Hundeidvik 
skal være sammen med oss over en 
åpen bibel. Vi gir plass til siste nytt 
fra misjonen og det blir mulighet for 
å gi til misjonen. Det blir god tid til 
samtale mellom samlingene og ved 
lunsj og middag. Påmelding finner du 
på nettsiden vår (nlm.no/nordvest).

FOTO: UNSPLASH.COM

FOTO: ANDERS ARTMARK AANENSEN
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Laurdag 20. november var 
gymsalen på Vestborg duka for 
endå ei julemesse.
TEKST  GEIR MAGNE ENGÅS

Det er Vestborglaget som står bak Julemessa 
på Vestborg. Det består av 13 damer i år. Dei 
har laga til julemesse kvart år sidan 1980. I fjor 
vart julemessa påverka av korona og det vart 
derfor berre utsalg av julebakst og gåvearti-
klar. Då var det ekstra kjekt å få lov til å ha ei 
skikkeleg julemesse med full gymsal igjen i år.

UKJENT ANTALL DUGNADSTIMAR. Lokalavisa 
Nyss intervjua damene helga før julemessa 
då dei var i full sving med kransekakebaking 
på Vestborgkjøkkenet. Damene seier til avisa 
at grunnen til at dei held på med dette kvart 
år er fordi dei er utruleg glad i Vestborg og 
vil så gjerne hjelpe til der dei kan. Dei er også 
ein sosial gjeng som er glad i å møtast, noko 
dei gjer kvar tredje veke gjennom heile året, 
og saman legg dei ned hundretals med dug-
nadstimar gjennom året.

I år laga dei 48 kransekaker i tillegg til 

heimelaga saft, syltetøy, småkaker, lefser, gå-
veartiklar og handarbeid.

JULEMESSEDAGEN. I tillegg til åresalg, tombola, 
bingo, loddbøker og kiosk var det samlingar 
med andakt, og song av Kor Herrleg og All-
sangkoret.

Ragnhild og Roger Lillebø hadde også ei 
flott songstund med songar av Trygve Bjerkr-
heim.

GODT RESULTAT. No er dei siste tala rekna sa-
man, og resultatet etter årets julemesse var 
på heile 178.000 kr. Damene i Vestborglaget 
er godt fornøgde med resultatet, og såg i lø-
pet av dagen at dei kunne fått selt endå meir 
kransekaker og lefser om dei hadde laga meir.

Vi takkar alle som kom for ein flott dag, og 
Vestborglaget for endå ei vellykka julemesse 
på Vestborg.

JULEMESSESUKSESS

Kor Herrleg har medlemmer fra Haram, Skodje og Stordal og øver på bedehuset på Vatne.

Julemessegeneralen slapper av. Lederen i Vestborg-
laget har tatt seg en pause med og i gevinstene.

Allsangkoret.
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FAX: 70 14 24 99

• 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

Også i 2021 har vi vært usikre 
på konsekvensene pandemien 
ville ha for økonomien vår og 
om avlyste arrangementer og 
møter ville føre til betydelig re-
duserte inntekter.

Når dette skrives er ikke 
regnskapet for 2021 avsluttet, 
men foreløpige tall viser gave-
inntekter på 10,7 millioner kro-
ner i Region nordvest. I tillegg 
kommer gaver gitt direkte til 
underenheter som leirsted, sko-
le, radio og gjenbruk.

Sammenlignet med 2020 er 
det en reduksjon på ca. 200 000 
kroner. Vi når heller ikke bud-
sjettmålet på 11.4 millioner 
kroner. Budsjettmålet speiler de 
nødvendige gaveinntektene for 
det aktivitetsnivået vi har plan-
lagt, samtidig som vi med det 
nivået kan opprettholde bidra-
get til hovedkassen. Likevel er 

gaveinntektene langt over det vi 
turte å håpe på når vi underveis 
i 2021 så at også dette året ble et 
krevende år. Så vi ønsker å takke 
for den store innsatsen og offer-

viljen som ligger bak.
Fast givertjeneste fortsetter 

å øke også i 2021. Dette gjør at 
Misjonssambandet kan ha en 
mye mer forutsigbar økonomi 

som ikke er så avhengig av akti-
vitetsnivået. Generelle gaver fra 
misjonsfellesskap (forenings-
gaver/kollekter) ligger på sam-
me nivå som i 2020, men er vel 
300 000 under nivået før pan-
demien. Inntektene fra jule- og 
misjonsmesser er høyere i 2021 
enn i 2020, og det er veldig po-
sitivt å se at de fleste messene 
øker inntektene det siste året, 
selv om inntektene totalt er la-
vere enn i 2019. 

Vi ønsker å takke hjertelig 
alle som har gitt en gave eller 
bidratt i Misjonssambandet sitt 
arbeid, i forening, forsamling, 
leirsted, radio, skole eller bidratt 
gjennom innsats i gjenbruksbu-
tikkene og andre arbeidsgrener. 
Vi ser framover og vet at ditt bi-
drag kan få bety noe for enkelt-
mennesker også i 2022. 

ANN-MARIT ENGÅS

kr11 279 000 
kr10 929 000 kr10 737 000 

kr11 400 000 

 kr0

 kr2 000 000

 kr4 000 000

 kr6 000 000

 kr8 000 000

 kr10 000 000

 kr12 000 000

Regnskap 2019 Regnskap 2020 Regnskap 2021 Budsjett 2021

Gavetall NLM Region Nordvest  2019-2021 

(Foreløpige tall)

HJERTELIG TAKK!
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