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Region øst

42 INNSPILL    /    43 VEKST   /    43 SÅNN GJØR VI DET    /    44-45 VEST-AFRIKA    /    46 MISJONSFORENING

Adresse:
Sinsenveien 25, 0572 Oslo
Telefon: 22 00 73 90
E-post: ost@nlm.no

Giverkonto: 8220 02 90131

Ansvarlig redaktør: 
Ernst Jan Halsne

MØTES FOR Å LEKE, LÆRE OG LEDE
På Ung:Disippel, som er regionens konfirmant- og ledertrenings-
opplegg, får deltakerne blant annet hjelp til å svare på spørsmål 
som de kan få fra andre ungdommer.

L E S  M E R  S I D E  4 6
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Hva gjør inntrykk? Når vi skal 
formidle noe til andre, eller i et lyst 
øyeblikk forsøke å skape begeist-
ring for noe vi tror på?

Forleden hørte jeg en kvinne 
sa om en bok: «Jeg må lese den 
selv først, om det skal bli noe trøkk 
i det.» Å tale varmt om en bok du 
åpenbart ikke har lest, skaper nor-
malt ikke begeistring og leselyst. 
Det vi anbefaler overfor andre, er 
det en fordel om vi selv har erfart 
eller personlig latt oss engasjere av.

Vi kan holde informative og 
flotte appeller om givertjeneste, 
bønnetjeneste, bibellesning og 
møtedeltakelse. Om det ikke skin-
ner gjennom at dette er noe som 
er viktig i ditt eget liv, mangler det 

dyrebar troverdighet. Det behøver 
ikke være feil. Men hvorfor skal det 
være så utrolig viktig for andre, om 

det ikke er viktig for deg?
Slik er det også med det 

viktigste av alt vi har å formidle, 
evangeliet. Vi kan snakke sant og 
riktig om evangeliet. Og heldigvis: 
Gud kan bruke det til hjelp for en 
tilhører uavhengig av formidlerens 
forhold til det. Likevel er det et 
tydelig bibelsk anliggende at det 
Gud vil formidle til oss, gjerne går 
gjennom mennesker som har gjort 
personlige erfaringer.

Jeg må ofte tenke på Paulus' 
ord hvor han sier at «jeg fikk mis-
kunn, for at Jesus Kristus på meg 
først kunne vise hele sin langmo-
dighet, til et forbilde for dem som 

skal komme til tro på ham til et 
evig liv.» 1 Tim 1,16. Dette at Paulus 
selv hadde personlig erfaring med 
evangeliet, hadde enorm betydning 
for hans forkynnelse og formidling.

I tråd med hun som snakket 
om boken, kunne vi si: «Jeg må ha 
erfart evangeliet selv først, om det 
skal bli noe trøkk i det.»

Evangeliet trenger forbilder! Hva 
har evangeliet gjort med deg? Om 
du har en erfaring av evangeliet og 
Guds gjerninger i ditt liv, har du noe 
unikt å dele med andre, som det er 
trøkk i!

Noe med trøkk i

ERNST JAN HALSNE
Regionleder

INNSPILL

«Det vi anbefaler 
overfor andre, er 
det en fordel om vi 
selv har erfart eller 
personlig latt oss 
engasjere av.»

«Dette at Paulus 
selv hadde personlig 
erfaring med evan-
geliet, hadde enorm 
betydning for hans 
forkynnelse og for-
midling.»

«Om det ikke 
skinner gjennom at 
dette er noe som er 
viktig i ditt eget liv, 
mangler det dyrebar 
troverdighet»

Aud Bergquist begynte som daglig leder i Radio 
Øst fra 1. mars. Sølvi Olimb har vært både daglig 
leder og ansvarlig redaktør de siste årene, men 
har ønsket å få avlastning på det administrative. 
Sølvi vil nå konsentrere seg om programproduk-
sjonen. Dermed er det et tospann i spissen for 
den populære allmenne og kristne lokalradioen 
i Østfold.

Aud Bergquist er fra Tromsø, er utdannet læ-
rer med spesialisering i kristendom, personalar-
beid, mediekunnskap, organisasjon og adminis-
trasjon. Hun har de siste ti årene vært nestleder 
i administrasjonen for Frikirken på landsplan. 
Hun er gift med Rune Mathisen og bosatt i Spy-
deberg, der de er med i NLMs arbeid.

ASBJØRN KVALBEIN

NY DAGLIG LEDER 
I RADIO ØST

Aud Bergquist blir ny leder for Radio Øst. Hun har sin bak-
grunn fra Frikirken.                         FOTO: ASBJØRN KVALBEIN

Det blir Bibelcamping på Fangekasa 30.06.–29.07., 
Skjærgårdsferie på Solbukta 16.–21.07. og Bibelcam-
ping på Solåsen (bildet) 16.–22.07.2018.

BIBELCAMPING
FOTO: ANDREAS HØYLAND



U T S Y N  0 6  2 0 1 8 43

REGION ØST

NLM region øst er en stor region, men består av mange små enheter som har hver sine gode idéer til hvordan vi kan 
formidle budskapet om Jesus og engasjere folk. I spalten «Sånn gjør vi det» kan vi dele idéene.

POPULÆR MIDDAGSSERVERING FØR KORØVING
I mange år har kor-
medlemmer i Spy-
deberg med foreldre 
og søsken kunnet ta 
mandagsmiddagen på 
bedehuset.

I forkant av øvingen for Soul Chil-
dren og barnekoret Junior'n ser-
veres det middag på Ungdoms-
senteret i Spydeberg. Tre grupper 
med to eller tre personer i hver 
veksler på å ha ansvar for serve-
ringen. Menyen er den samme 
gode hver uke: pølse med stappe 
eller lompe – og salat, sprøstekt 

løk, sennep og ketsjup.
På en kveld kommer det fra 30 

til 50 barn og voksne. Etter maten 
er foreldre og søsken med som 
tilhørere under øvelsen, der det 
også er en andakt.

To av dem som er med og 
lager i stand disse middagene, 
er Anne Marie Egeland og Turid 
Kiplesund Espeland. De ser på 
dette som en måte å bygge Guds 
rike på.

– Det er givende og kjekt. Her 
treffer vi folk fra bygda, også noen 
som ellers ikke går på Ungdoms-
senteret. Dette er en døråpner. Og 
folk setter pris på maten! forteller 
Turid og Anne Marie.

ASBJØRN STIGE

På NLMs bedehus Ungdomssenteret i Spydeberg serverer Turid Kiplesund Espeland 
(t.v.) og Anne Marie Egeland middag til opp mot 50 barn og voksne på en kveld.

FOTO: ASBJØRN STIGE

EN ETTERLENGTA MULIGHET

Det er fredag i midten av mars, 
og dagens siste solstråler skinner 
inn i matsalen på Fjellhaug. Mens 
de fleste av oss på denne tida har 
inntatt sofaen, lagt beina høyt og 
gått i helgemodus, gjør en gjeng 
misjonsvenner seg klar til den 

siste av fire samlinger i Vekst.
Samlingen begynner med en 

god middag, og rundt bordene 
sitter det folk fra ulike fellesskap 
i regionen, fra Hamar i nord til 
Sandefjord og Fredrikstad i sør.

DELER MULIGHETER OG 
UTFORDRINGER
Etter middagen er det tid for å 
gjøre opp status. Hva har skjedd 
siden forrige samling? Har vi lyk-
tes med de målene vi ble enige 
om?

En viktig del av Vekst-konsep-
tet er å dele sorger, gleder, mulig-
heter og utfordringer på tvers av 
gruppene. Vi bruker tid på å be 
for hverandre og understreker 
det større fellesskapet på denne 
måten.

Lørdagen består av tre uli-
ke undervisningsøkter der hver 
gruppe blir utfordret til å notere 
ned læringspunkter som til slutt 
skal samles til en konkret plan for 
hva som er neste steg for gruppa 
og fellesskapet.

HVA VIL VI MED FELLESSKAPET VÅRT?
Kristine Gulbrandsen og Hanne 

Tulluan representerer «iFelles-
skap» i Fredrikstad og under-
streker at Vekst gir en etterlengta 
mulighet til å trekke seg til side 
og bruke tid på viktige ting i fel-
lesskapet.

– Det er veldig verdifullt i en 
hektisk hverdag å få rom for å 
reflektere rundt hva vi egentlig 
ønsker med fellesskapet vårt. Det 
hjelper oss til å holde fokus, me-
ner Kristine.

Hanne er enig og peker på at 
det ofte blir veldig praktisk og 
oppgaveorientert når man sam-
les lokalt i styremøter og lignen-
de.

– Her får vi mulighet til å job-
be på et høyere, mer overordna 
nivå. For vår del har vi for eksem-
pel fått på plass en bestemt visjon 
for arbeidet, forteller Hanne.

Noe sier meg at dette er vel 
anvendte helger.

Syv ulike fellesskap fra forskjellige steder i regionen 
har nå fullført første runde med Vekst.
TEKST  SVEN ARNE LUNDEBY

NLM region øst vil starte opp en 
ny runde med Vekst i løpet av 
høsten 2018. Ta kontakt med regi-
onkontoret for mer informasjon.

På Vekst-samlingene deles erfaringer, og en arbeider med hvordan fellesskapet 
på hjemstedet kan utvikles. Fra venstre: Hanne Tulluan, Kristine Gulbrandsen og 
Martin Gulbrandsen.        FOTO: JARLEIF GAUSTAD
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I Abidjan er det mange immi-
granter både fra landsbygda i 
Elfenbenskysten og fra nabolan-
dene. En stor del av befolkningen 
er muslimer, og vi opplever gode 
muligheter til å komme i kontakt 
med mennesker med et annet 
trosgrunnlag enn vi har.

IKKE FOR ALLE. I Norge er det å få 
gå på skolen uten at det koster 
mye, eller det å få legehjelp, en 
selvfølge. Her i Elfenbenskysten 
er slike grunnleggende tilbud 
som utdanning, helse og sosial 
hjelp når en trenger det, på ingen 
måte for alle.

Jeg arbeider mye adminis-
trativt med rapportering og inn-
henting av resultater i forbindel-
se med prosjektarbeidet. Dette 
innebærer både nært samarbeid 
med lokale kollegaer, ulike repre-

sentanter fra lokalbefolkningen 
og representanter fra offisielle 
styresmakter.

Det viktigste arbeidet er al-
likevel møtet med den enkelte 
som opplever en bedret livssitu-
asjon gjennom skolegang eller 
økt kunnskap om helserelaterte 
spørsmål.

MIN NESTE ER «MOHAMMED». Jeg 
tenker ofte på hvem som er min 
neste i mitt arbeid i storbyen 
Abidjan. Dette blir jeg minnet 
om hver dag, og svaret er gjerne 
veldig konkret. Det er «Moham-
med» som får hjelp med fødsels-
sertifikat, slik at han kan begynne 
på skolen. Det er «Touré» som er 
lykkelig fordi han nå kan regne ut 
hvor mye han kan tjene når han 
reparerer en motorsykkel, og 
«Natacha» som endelig kan lese 

et bibelvers selv. Små ting som 
betyr så uendelig mye for men-
nesker som møter mange utfor-
dringer i livet.

Vi er veldig glade for mulighe-
ten til å tjene Jesus på en konkret 
og fin måte ved å bidra til at vår 
neste får en bedret livssituasjon, 
eller at de kan lese et bibelvers 
selv for første gang. Mange av 
dem vi møter, har ikke møtt Jesus 
som sin frelser. De har kanskje 
hørt om han som en profet.

TRENGER FORBØNN. Vi trenger mye 
forbønn for arbeidet I Vest-Afri-
ka. Det er fritt å drive kristent 
arbeid, men vi ser at det koster 
mye for den enkelte å skulle bryte 
med kultur og religion. Islam står 
veldig sterkt i bydelene, og vårt 
arbeid både i menighet og i dia-
konalt arbeid er i stor grad rettet 
mot den muslimske delen av be-
folkningen.

HVEM ER 
MIN NESTE?

FOTO: MONA HENG

Jeg tenker ofte på hvem som er min neste i 
mitt arbeid i storbyen Abidjan. I bydelene der 
jeg jobber, er det mange som har lite ressurser, 
og livet byr på mange utfordringer som ikke er 
problemer i Norge.

TEKST  TERJE EVENSEN
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I Merci-kirken i Abidjan i Elfen-
benskysten drives det opplæring for 
kvinner som vil lære å lese og skrive. 
Selvtilliten øker etter hvert som de 
lærer mer.

TEKST  JANE MARKHUS

I januar i fjor ble det startet et alfabetise-
ringskurs i vår lokale kirke, Melci. Dette er 
et kurs for kvinner fra alle folkegrupper og 
religioner, og i alle aldre fra 14 år og oppo-
ver. Det er svært mange kvinner som hver-
ken kan lese, skrive eller enkel matematikk. 
Behovet er stort, og kirken ønsket å kunne 
hjelpe disse kvinnene.

Grunnkurs i alfabetisering ble startet for 
kvinner som ikke hadde noe forkunnskap. 
De fleste hadde aldri holdt i en blyant eller 
tegnet en linje før. Kvinnene er motiverte og 
lærer fort. I løpet av første halvår kunne de 
aller fleste lese enkle setninger og skrive en-
kle ord.

UTEN MENN. Det ble samtidig lagt vekt på in-
formasjonsarbeid og temaer som kunne dis-
kuteres, blant annet helse, kosthold, barn og 
samliv, temaer som engasjerer kvinner. Her 
kan kvinnene prate fritt uten at det er menn 
til stede.

Siste halvdel av 2017 ble det startet 
enda et grunnkurs samtidig som den første 
gruppen fortsatte. Dermed er det nå to ak-
tive grupper som treffes to ganger i uken. 
Vi leser enkle tekster fra Bibelen, synger og 
ber sammen, samtidig som kvinnene lærer å 
lese, skrive og regne enkel matematikk.

Dette er en flott gruppe kvinner som er 
motiverte og ønsker å lære. Det er fantastisk 
å se hvordan selvtilliten styrkes etter hvert 
som de lærer mer. Det er et spennende og ut-
fordrende arbeid, som jeg trives godt i.

Flere av de unge jentene er i praksis for 
å lære å sy klær. De har alle måttet søke om 
å få fri disse dagene for å gå på alfabetise-
ringen. En flott leder som ser nytteverdien 
av alfabetisering for kvinner, gir dem fri for 
å delta.

SØNDAGSSKOLE. Jeg jobber også med søndag-
skolearbeid i samme kirke. Mange barn øn-
sker å være med, vanligvis kommer 20–30 
barn fra både kristne og muslimske familier. 
Vi leser og forteller fra barnebibelen, ofte 
ved hjelp av flanellograf, synger og ber enkle 
bønner. Barna elsker å tegne og fargelegge.

Et par ganger i året har vi også leir for 
barna fra søndagsskolen. En dag full av det 
gode budskapet, mye lek, sang og god mat – 
en dag hvor Guds barn er i fokus.

F A K TA
Terje Evensen arbeider som prosjek-
trådgiver i prosjektet «Håp for alle», 
som har arbeid i sju av de fattigste 
bydelene I Abidjan.
• Barn mellom ni og 15 år som ikke 
har fått gå på skolen, får begynne 
på skolen gjennom et opplegg med 
hurtigklasse der de får to skoleår på 
ett år.
• Ungdom og voksne som ikke kan 
lese, skrive og regne, får gå på alfabe-
tiseringskurs.
• Kunnskap og praksis om viktige 
helsespørsmål bedres, slik at f.eks. 
spredningen av HIV/AIDS stopper 
opp, og færre blir syke av overførbare 
sykdommer.
• Det meste av arbeidet i prosjektet 
gjøres i tett samarbeid med lokale 
frivillige og bydelsorganisasjoner.

ALFABETISERINGSKURS 
FOR MOTIVERTE KVINNER

Alfabetiseringskurs for kvinner i Melci-kirken. Kvinnene er motiverte og lærer fort. I løpet av første halvår kun-
ne de aller fleste lese enkle setninger og skrive enkle ord.  FOTO: JANE MARKHUS

«Jeg er fra Nøtterøy i Vestfold og er 
sendt ut til misjonsarbeid fra Tjøme 
menighet,» skriver Terje Evensen til 
Utsyn. «Jeg reiste ut med kone og 
to barn til Madagaskar i 2013. Etter 
dette har vi fått et barn til, og vi har 
flyttet til Vest-Afrika. Der bor og ar-
beider vi i Abidjan som misjonærer 
for NLM med kirke- og bistandsar-
beid, min kone Jane Markhus med 
menighetsbyggende arbeid og jeg 
med bistands- og diakoniarbeid.»

På bildet ser vi ekteparet Even-
sen/Markhus sammen med barna 
Mathilde (17), Gabriel Prince (10) og 
Mathias (4). Barna går på interna-
sjonal skole og har travle hverdager 
med masse aktiviteter. De trives 
godt og har gode venner. Gutte-
ne driver med Taekwondo, mens 
Mathilde er opptatt av MUN (Model 
United Nations), der de lærer om di-
plomati og internasjonale relasjoner 
i UN/FN.

Speed school-klasse i 
Abidjan for barn mellom 
ni og 14 år.

FOTO: «HÅP FOR ALLE»
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SOLFRID I TOTTORI

Ung:Disippel er regionens konfirmant- og leder-
treningsopplegg. 
TEKST  JAN MAGNUS FAUSKE LILLEBØ

Solfrid Oppedal fra 
Linderud i Oslo er en 
flott representant for 
misjonsforeningene 
på Østlandet – i siste 
generasjon.
TEKST  ASBJØRN KVALBEIN

– Foreningen Tottori har betydd 
svært mye for at jeg ble bevart som 
kristen. Jeg har vært på nesten alle 
møtene siden vi startet 25. januar 
1965, forteller hun.

Da det ble bygd blokker på 
Linderud i Groruddalen, flyttet 
Solfrid dit. Linderud er nesten en by 
for seg selv. Bare i én av blokkene 

bor det flere mennesker enn i hele 
bygda hun er fra. Dermed var det 
noen venner som så behov for en 
misjonsforening.

MISJONÆRBREV, GJESTETALERE OG 
SERVERING
– Vi hadde møtene i Tottori hjemme 
hos hverandre også når vi var få, 
kanskje fem–seks stykker. Vi fikk 
brev fra misjonærer, hadde gjes-
tetalere, og alltid flinke formenn. 
Vi fikk servering, smørbrød, kake, 
ofte suppe. Det ble som en enkel 
middag for dem som kom rett fra 
jobb. En gang i året dro vi på tur. Et 
år dro vi til Rennesøy.

De skrev nøyaktige referater 
fra møtene i Tottori. Solfrid har en 
skuff full av brev fra misjonærene i 

Japan. Nå er foreningen nedlagt.
Solfrid sier om seg selv at hun er 

et gammelt, radmagert og skrøpelig 
menneske på 86 år. Men heldigvis 
har hun et lyst hode. Hun forteller 
med glede fra sitt liv og sin vand-
ring med Herren.

SPANSKESYKEN
Solfrid Oppedal er fra Gulen i Ytre 
Sogn. Faren var lærer i folkesko-
len, moren var jordmor. De var sju 
søsken, men bare fem levde opp. 
To døde av spanskesyken. Det var 
merker etter mange tårer i mors 
bibel, særlig på de bladene som 
handlet om himmelen. Familien dro 
til kirke i åpen motorbåt, sommer 
som vinter, i all slags vær. Jule-
trefestene i skolehuset var store 

– Foreningen Tottori har betydd svært 
mye for at jeg ble bevart som kristen, for-
teller Solfrid Oppedal.   
                         FOTO: FANNEY INGADOTTIR

KONFIRMANT- OG 
LEDERTRENINGSOPPLEGG

Gjennom fire leirhelger i året 
samles ungdommer for å lære om 
kristen tro, og bli utrustet både til 
å være disipler og til å kunne ta på 
seg lederoppgaver.

I år har cirka tretti ungdommer 
fordelt på tre årskull møttes tre hel-
ger, på Fangekasa, Solåsen og Hur-
dal Verk – for å leke, lære og lede. 
Siste helgen i januar var Ung:Disip-
pel på Hurdal Verk samtidig som en 
barneleir. Der fikk Ung:Leder prøve 
seg som leirledere for første gang.

På Ungdomssenteret i Spyde-
berg treffer jeg to av dem som 
går Ung:Etterfølger, Jenny Katrine 
Kvilesjø og Theodor Løvgren.

LEK OG ALVOR
– Hva er bra med Ung:Disippel?

– Det er som en leir der du mø-
ter masse fine folk, men samtidig 
så er det nyttig læring. Det er en fin 
blanding av lek og kos, men også 

alvorlige temaer, som det er godt å 
snakke om, sier Theodor.

– Det er også deilig å komme 
vekk fra det vanlige og møte andre 
kristne, legger Jenny til.

Noe som har vært viktig for 
begge to, er fellesskapet de har fått 
med andre kristne ungdommer i 
regionen.

– Vi har godt fellesskap. Vi får 
treffe både nye og gamle, og møter 
dem igjen på andre leirer og på 
«Fellesskapet», sier Jenny.

Theodor er enig. – Jeg har fått 
veldig mange nye venner som jeg 
kanskje har møtt på andre leirer, 
men som jeg har blitt kjent med 
på Ung:Disippel. De er nå av mine 
beste venner, og jeg har bare vært 
med i cirka et halvt år! sier han.

AKTIVE PÅ HJEMSTEDET
De to er aktive i arbeidet på Ung-
domssenteret. Theodor hadde sin 

første åpning på et søndagsmøte 
for litt siden, og Jenny spiller gitar 
i Spiren ungdomskor og har blitt 
styreleder i Spiren ungdomslag.

– Tenkte du da du begynte på 
Ung:Disippel at «snart er jeg styre-
leder i ungdomslaget hjemme»?

– Nei, jeg fikk jobben litt i hånda. 
Men det går greit, jeg får god hjelp. 
Det er jo ikke jeg som har ansvar 
for alt, jeg tar bare litt initiativ, fortel-
ler Jenny.

De to svarer et klart ja på om de 
anbefaler Ung:Disippel for andre.

– Det er veldig gøy å være der 
med venner du kjenner, og det er 
også et veldig bra sted å få seg nye 
venner. I tillegg kommer undervis-
ningen om viktige temaer som du 
kanskje har gått og tenkt på i hver-
dagen, og så får du endelig satt 
ord på det. Du får hjelp til å svare 
på spørsmål som du kan få fra de 
andre på skolen, sier de.

begivenheter.
Nå ser Solfrid tilbake på et rikt 

liv, takknemlig for fellesskapet om 
Guds ord og tjenesten for misjonen.

UNG:DISIPPEL

Ung:Konfirmant: Regionens 
eget konfirmantopplegg. 
Innføring i kristen tro og i 
Bibelen. Mulig å begynne i 8. 
klasse.

Ung:Etterfølger: Et år der vi 
ønsker å ta Bibelen og Jesus 
inn i livet og inn i problemstil-
linger vi møter i hverdagen.

Ung:Leder: Et år der ung-
dommene får mye praktisk 
undervisning om lederskap, 
og der de blir utrustet til å ta 
lederoppgaver hjemme i sitt 
fellesskap.

For mer informasjon: 
www.nlm.no/ost, Ung:Disippel

Tre ungdommer som anbefaler Ung:Disippel. F.v.: Jenny Katrine Kvilesjø, Jan Magnus 
Fauske Lillebø og Theodor Løvgren. Jan Magnus er trinnleder for Ung:Etterfølger.

FOTO: BENJAMIN ESPELAND
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Arrangement
Seniorleir Solbukta 13.–16.aug.
Kvinnehelg Livoll 24.–26. aug.
Kvinnehelg Åreeld 14.–16. sept.
Jakt- og friluftsleir Livoll 21.–23. sept.
Inspirasjonshelg for kvinner Høsbjør 19.–21. okt.
Førjulsfest Solåsen 07. des.

Barne- og ungdomsarrangement i Region øst
Fangekasa
18.–21. mai Ungdomsfestivalen 8. trinn – 3. vgs
Hurdal Verk FHS
22.–24. juni Sommerleir 2.–7. trinn
Livoll leirsted
24.–25. juni Minileir 3–6 år
25.–27. juni Sommerleir 1.–4. trinn
13.–16. aug LL-leir – LIV og LEK 5.–10. trinn   
Solbukta leirsted
23.–26. juni Sommerleir 5.–7. trinn
28.–30. juni Mini-sommerleir 1.–4. trinn
7.–10. aug Camp Solbukta 7.–10. trinn
20.–21. okt BBB-leir: Høst Besteforeldre og barnebarn
Solåsen leirsted
2.–3. juni Mammaleir (tidl. Minileir) 0–8 år m/voksen
8.–10. juni Splæsjleir 2.–4. trinn
9.–15. juli TFU-leir Leir tilrettelagt for psykisk utvkl.hemmede
10.–12. aug Watergames 5.–7. trinn
15.–16. sep BBB-leir 2 Besteforeldre og barnebarn
12.–14. okt Høstleir 2.–4. trinn
19.–21. okt Stressless 8. trinn – 3. vgs
Åreeld leirsted
9.–10. juni VB-leir Barn m/voksen
23.–26. juni Friskusleir 3.–7. trinn
29. sep–2. okt Høstleir 6.–9. trinn

Stevner

Stevne, Dokka 10. mai
Pinsestevne, Gjennestad 20. mai
Stevne, Grandhagen, Søndre Land 02. juni
Livolldagen 17. juni
Vardalstevnet 24. juni
Svesetra, Saksumdal 15. juli
Smiugarda/Rust/Etnedal 15. juli
Solbuktastevnet 05. aug.
Mustadroa, Gjøvik 05. aug.
Hermannstøldagen 12. aug.
Skumsjøstevnet 12. aug.
Snertingdalstevnet 26. aug.
Veslestølstevnet 26. aug.
Solåsens dag 02. sept.

Medarbeiderfest  Fjellhaug 04. mai
Regionårsmøte Fjellhaug 05. mai
Til fjells, ferieleir for voksne i alle aldre Livoll 14.–17. juni
Bibelcamping Fangekasa 30. juni–29. juli
Skjærgårdsferie Solbukta 16.–21. juli
Bibelcamping Solåsen 16.–22. juli
Voksen+-leir Åreeld 01.–05.aug.

ALLSIDIG MISJONS-
SENTER I SANDEFJORD

Skipsklokka klinger, og det er tid for generalfor-
samling i PeBo AS. Dette tiltaket er eierselskap 
for lokaler brukt av Gjenbruksbutikken, Misjons-
salen, radiostudio og mer i Sandefjord. Industrile-
deren Olav Bergene Holm har vært primus motor 
for PeBo siden starten. I styret sitter også Jostein 
Holm og Stener Larsen. Misjonsvenner eier ak-
sjene, og de overdras gjerne til NLM etter hvert.

Gjenbruksbutikken ga om lag fem millioner 
i inntekter til misjonen i fjor, takket være stor 
frivillig innsats fra misjonsvenner i hele Vestfold. 
Både butikken og Misjonssalen får stadig nye 
kontakter gjennom de greie lokalene og den 
sentrale beliggenheten i Peder Bogens gate.

– Tenk å få være med å bringe evangeliet 
ut. Det er stort. Jeg er glad for at også jeg får 
være med, sa Olav Bergene Holm til slutt under 
generalforsamlingen.

ASBJØRN KVALBEIN

Olav Bergene Holm har vært primus motor for de nye 
misjonslokalene i Peder Bogens gate i Sandefjord.
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