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Enda en gang møttes en stor gjeng ungdommer til nyttårsfestival 
på Hurdal Verk – med bibeltimer, kveldsmøter, vitnesbyrd og ulike 
aktiviteter. Under temaet «Ærlig talt» ble noe av det Bibelen sier 
om livet og om Jesus løftet fram.

FOTO: OLE JOHAN BREDVEI HVARNES
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Når dette skrives, sitter vi sammen 
på «forkynnerforum» på Hol-
mavatn, ansatte i NLM fra hele lan-
det som arbeider med forkynnelse 
og formidling. Vi er over hundre 
samlet. Det er inspirerende. Det 
skaper forventninger med tanke på 
fremtiden for det kristne arbeidet. 
Vi deler erfaringer og opplevelser i 
arbeidet fra nord til sør.

Vi har utfordringer, og vårt 
kristne livssyn møter økende aktiv 

motstand fra mange hold. Men 
fortsatt har vi utrolig mange i tale 
som vil høre og lære om Jesus. 
Derfor har jeg lyst til å dele litt her 
om hva som har gjort inntrykk på 
meg disse dagene.

Her er mange unge medarbeide-
re! Det er ikke en gjeng med seksti-
åringer, selv om noen av oss er der 
også. Å få snakke med og lytte til 
unge forkynnere og medarbeidere 
som brenner for evangeliet, gjør 
meg oppriktig glad. De når men-
nesker jeg ikke når. De har et mot 
og en pågangsvilje som smitter. 
Som oss alle, trenger de forbønn 
og oppmuntring som gir støtte og 

hjelp til å stå i den fremtiden som 
er deres.

Et annet forhold som har gjort 
inntrykk, er å bli korrigert og på-
minnet om det ansvaret vi har som 
kristne. At vi også nå må sette vår 
lit til Gud, stole på hans ord og 
veiledning, og ikke la oss drive av 
fristelsen til å mene og si det ver-
den mener og sier. Enkeltvis fristes 
vi hele tiden til å ligge lavt og være 
tause om det som vekker harme.

Guds ord forplikter oss som 
eneste rettesnor for liv og lære. Ikke 
minst er det etiske standpunkter 
som møter aktiv motstand, og i 
særdeleshet de samlivsetiske. Det 
oppleves utrolig viktig og avgjø-
rende at vi som arbeidere kan stå 
sammen om Bibelens veiledning i 
aktuelle spørsmål, og hente støtte 
hos hverandre.

Men klare standpunkter og ty-
delig tale er ikke nok. Om vi nøyer 
oss med det har vi ikke oppnådd 
noe annet enn å skape avstand til 
den tid og de mennesker vi er satt 
til å tjene. Gjennom forkynnelse 
og foredrag ble det satt grundig 
søkelys på våre egne liv.

Om vår forkynnelse ikke har 
berøringspunkter i eget liv, med 
våre egne nederlag og feiltrinn, 
blir den kjølig og lite troverdig. Vi 
er falne og feilende mennesker på 
samme måte som andre. Men vi 
har møtt en som tar imot nedbrutte 
og forkomne. Han reiser opp de 
falne og gjør oss levende ved troen 
på Jesus Kristus! En ærlig innsikt 
i eget liv er viktig med tanke på 
troverdigheten i vår forkynnelse.

Refleksjon etter en 
forkynnersamling

ERNST JAN HALSNE
Regionleder

INNSPILL

«Om vår forkyn-
nelse ikke har berø-
ringspunkter i eget 
liv, med våre egne 

nederlag og feiltrinn, 
blir den kjølig og lite 

troverdig.»

Inger Elise K. Ekström (30), Vestfold
Verningen bedehus
– Temaet for familien vår i år er «å 
nyte», og det ønsker jeg å ta med meg i 
bønnelivet. Det er så mye å takke for av 
store og små ting i hverdagen.

Henrik Solhaug (47), Oppland
Folkvang Misjonshus, Gjøvik
– Jeg ber om at Gud må bruke hver 
enkelt «maur» slik at flere i Oppland 
ikke bare hører om, men blir kjent med 
og ønsker å følge Jesus.

Peter Majeed (44), Oslo
Misjonssalen, Oslo
– I pray that we keep our eyes, our 
ears and our whole being fixed on 
Jesus. And for God´s grace, shield and 
strength for persecuted Christians and 
peace in the world.

Ruth-Ellen Aarseth (45), Akershus
NLM Follokirken
– Jeg ber om at Jesus skal få prege 
hverdagen vår. Jeg ber om at flere skal 
se hvem Jesus er, høre at han kaller og 
ta imot hans frelse.

Knut Lid (72), Buskerud
Kongsvinger Misjonssamband
– Jeg ber om at Herren vil drive 
arbeidere ut i sin høst. Vi trenger sårt 
en dyptgripende, frigjørende synd/
nåde-vekkelse. Menneskelig sett er det 
umulig, men Gud kan.

Mari Giskegjerde (20), Hedmark
Husfellesskap, Elverum
– Min bønn er en ny forståelse om at 
det Jesus gjorde på korset – det holder 
virkelig. Guds forventinger alene bør 
regjere og avgjøre måten jeg lever på.

Ernst-Kristian Volen-Østerholm (42), 
Østfold
Frivillig områdekonsulent, NLM Gjenbruk
– Vi kristne må utøve større frimodig-
het i møte med samfunnet og være 
tydelige etterfølgere av Jesus. Og så 
ber jeg om å se og forstå mennesker 
på en god måte i den jobben jeg gjør.

Hva ber du til Gud om for 2020?

SYV OM BØNN
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Vi er familien Nævdal: Kristin, Christoffer, Fi-
lip og Selma. Vi bor i byen Kobe, hvor NLM har 
hatt misjonærer i 70 år. Hovedoppgaven vår 
til nå har vært å studere japansk ved YWCA 
Kobe (KFUK), og denne våren går vi inn i vårt 
siste halvår som språkstudenter.

Eldstemann Filip går i NLMs barnehage 
Aobaen, og trives bedre og bedre der sammen 
med alle de japanske ungene. Yngstejenta Sel-
ma er for tiden hjemme, men skal begynne i 
barnehage i april.

BARE ÉN PROSENT KRISTNE. Hva skal vi gjøre i 
Japan? Dette spørsmålet stiller vi noen gan-
ger oss selv. Japan er et land med mange men-
nesker og det er kun én prosent som regner 

seg som kristne. Flere trenger virkelig å få 
høre budskapet om Jesu kjærlighet.

Tanken på at det er så mange mennesker 
som ikke kjenner Jesus kan til tider bli over-
veldende, men vi kjenner mest på at det er me-
ningsfylt å være her og bygge relasjoner med 
mennesker vi møter i hverdagen. Vår bønn er at 
relasjonene vi bygger kan preges av tillit, og at 
mennesker vi møter kan oppleve Guds kjærlig-
het gjennom våre ord og handlinger.

Fra kommende høst skal vi inn i arbeids-
oppgaver knyttet til en av VJELK (Vest-Japan 
evangeliske lutherske kirke) sine menigheter. 
Søndagsskolearbeid, prekener, bibelgrupper, 
engelskkurs og bakeklasser er eksempler på 
oppgaver vi regner med å komme i gang med.

SMÅ MISJONÆRER. Språkskoletiden i Japan reg-
nes som en observasjonstid. Det er nå vi skal 
bli kjent med kultur, folk, språk, kirkeliv og alt 
som er annerledes enn i Norge. Derfor har vi 
per i dag ingen andre bestemte arbeidsoppga-
ver enn språk- og kulturstudier.

I løpet av det siste året har vi blitt kjent med 
flere familier fra barnehagen til Filip. Vi kjenner 
oss heldige, og vi ser at relasjonsbygging er en 

viktig misjonsstrategi i Japan. Misjonærbarna 
er virkelig gode misjonærer som gjør det litt en-
klere for oss voksne å bli kjent med folk.

PÅ CAMPINGTUR. Det siste året har vi begynt med 
en ny aktivitet – camping! Sist høst reiste vi på 
to campingturer i Japans vakre natur – sammen 
med tre andre barnefamilier. Turene har vært 
styrkende for relasjonen til våre nye venner, og 
siden har vi også møttes i hjemmene for å spise 
eller for at barna kan leke sammen.

Vi ber om at Gud må bruke kommende 
campingturer slik at vi kan bygge gode venn-
skap, og at vennene våre må bli mer og mer 
nysgjerrige på troen vår.

TAKK FOR FORBØNN. Vi er takknemlige for at vi får 
være Region øst sine utsendinger, og vi vil bruke 
anledningen til å si takk til alle som husker på 
oss. Be gjerne for Japan, om at Han må bli kjent! 
Be for våre nye venner og for oss, at Gud gir oss 
visdom til å tale når vi skal og tie når vi skal. Be 
gjerne også om at de menneskene vi møter, må 
oppleve varme og kjærlighet fra oss og at vi sta-
dig må få leve nær Gud, han som er all godhets 
og kjærlighets kilde.

SPRÅKSKOLEN – EN OBSERVASJONSTID
For ett og et halvt år siden 
landet vi på Kansai flyplass, 
slitne, men med sommerfugler i 
magen og forventninger til vårt 
nye liv i Japan. Nå har vi snart 
studert språk i to år.
TEKST KRISTIN OG CHRISTOFFER NÆVDAL

Kristin og Christoffer Nævdal med barna Filip og 
Selma er Region øst sine utsendinger i Japan.

FOTO: MARIUS BERGERSEN
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FIREÅRINGEN SKULLE BLI «PREKERKANT»

– Du har hatt flere stillinger i NLM. Hva var 
grunnen til at du ble forkynner?

– Vi kan gå langt tilbake. Det startet med 
at den unge familien jeg tilhørte fikk et radi-
kalt møte med vekkelsen på Hadeland i 1957, 
minnes Jan Erik. – Jeg merket at det ble en 
endring i familien. Det var andre folk som 
kom på besøk. Det var sang og en ny glede.

En predikant var ofte innom. Da Jan Erik 
som fireåring ble spurt om hva han skulle bli, 
var svaret «prekerkant». – Det festet seg noe i 
meg den gangen, mener han.

På bedehuset kunne de ikke komme uten 
å være forberedt. Jan Erik forteller at Lars, 
som var møteleder på Moen bedehus, ofte sa: 
«Jan, du har vel et ord til avslutning.»

MANGE FORBILDER. Jan Erik Lehre påpeker at 
det er mange som har betydd mye for ham. 
Han har hatt mange gode forbilder, både som 
lærere og forkynnere. Men det er ett mennes-
ke som har stått stødig ved hans side i snart 
50 år. – Liv, kona mi, har betydd veldig mye for 
meg, og hun gjør det fortsatt.

Som elev på Kvås folkehøgskole hadde Jan 
Erik en lærer som het Reidar Eriksen. Han 
underviste i bibelfag. Eriksens timer fra Efe-
serbrevet fikk en skjellsettende betydning for 
den kommende predikanten.

Etter oppholdet på Kvås gikk Jan Erik i tre 
år på Fjellhaug, der timene til Øyvind Ander-
sen betydde mye for ham.

– Mye av Andersens undervisning finnes 
fortsatt på nettet, og jeg lytter ivrig til ham. 
Innen teologi er det nok han som har betydd 
mest for meg, tror Jan Erik.

FRA FORENING TIL FORSAMLING. – Hva ser du som 
de viktigste endringene i NLM fra du begynte 
og frem til i dag?

– Da jeg begynte i 1973 som forkynner 
på Sunnmøre, var det mange møteuker på 

bedehusene. Vi hadde møte hver kveld, og vi 
bodde rundt om i hjemmene. Enkelte ganger 
var det stor søkning til møtene. Vi kunne også 
oppleve vekkelse, slik at møteukene fortsat-
te. Noen tok en bestemmelse og ble med i 
forsamlingen. Det var fokus på to ting for oss 
predikanter: Forkynnelse og informasjon om 
misjon, forteller Jan Erik.

– Samtidig etterlyste vi muligheten for å 
starte en forening. Misjonssambandet var 
en foreningsbevegelse. Mange deltok i disse 
foreningene og enkelte hadde i tillegg et nært 
og godt samarbeid med Den norske kirke.

Jan Erik påpeker at det nå legges mer 
vekt på forsamlingsbygging. – Utviklingen i 
samfunnet og i Den norske kirke har ført til 
at mange ønsker at Misjonssambandet lokalt 
skal fremstå som en forsamling som tilbyr alle 
kirkelige handlinger, sier han. – Denne omstil-
lingen har vært krevende. En predikant som 
har arbeidet med forkynnelse kan i dag bli 
forsamlingsleder eller pastor, som er en litt 
annen funksjon. Forkynnere må få nødvendig 
opplæring slik at de kan møte den nye tiden.

Jan Erik Lehre på talerstolen i Misjonssalen, Oslo.
FOTO: ELISABETH NORD-VARHAUG

Jan Erik Lehre overtok som 
forsamlingsleder i Misjonssalen i 
Oslo høsten 2011. Etter sommer-
ferien går han av etter oppnådd 
pensjonsalder. Men tanken på å 
tjene Gud begynte tidlig.
TEKST ERNST JAN HALSNE

«Vi kunne også 
oppleve vekkelse, 
slik at møteukene 

fortsatte.»
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VEKKELSE I DAG. Jan Erik tror ikke 
vekkelsens tid er forbi. – Når det i 
Misjonssalen ukentlig samles man-
ge hundre ungdommer om bibelsk 
forkynnelse som blir avgjørende 
for deres livskurs, vil jeg kalle det 
vekkelse. Det gleder meg virkelig, 
understreker forsamlingslederen.

Om NLMs fremtid sier Jan Erik 
at han er glad for at Misjonssam-
bandet er en bevegelse som hol-
der Guds ord høyt. – NLM ønsker 
å være en bibeltro bevegelse. Sam-
tidig er det viktig med nærhet til 
mennesker i deres livssituasjon, og 
fokus på kallet til å forkynne der 
evangeliet er ukjent.

– Hva kobler du av med, Jan Erik?
– Jeg synes det er godt å bruke 

kroppen, både i praktisk arbeid 
og trening.

– Og hvilken litteratur priori-
terer du?

– Jeg leser mye teologisk litte-
ratur, men også annen faglitteratur 
som har relevans til det jeg for-
kynner. Enkelte perioder har jeg 
vært oppslukt av Falkberget, Sigrid 
Undset og Olav Duun.

ET FELLESSKAP MED JESUS I SENTRUM. 
Jan Erik sitt ønske for forsamlingen 
i Misjonssalen er et fellesskap pre-
get av varme, raushet og troskap 
mot Bibelens ord, et fellesskap med 
Jesus i sentrum som preges av hans 
kjærlighet – den som driver frykten 
ut. Og han ønsker at forsamlingen 
skal ha et brennende misjonsenga-
sjement for dem som ennå ikke har 
hørt om Jesus.

– Hva tenker du om den kom-
mende pensjonisttilværelsen?

– Jeg tenker at mye blir som 
før, men ansvaret for arbeidet i 
Misjonssalen legges over på an-
dre skuldre. Jeg kommer til å bru-
ke mer tid på eiendomsselskapet 
som Liv og jeg har bygd opp. Men 
jeg vil fortsatt arbeide med mi-
sjon, forkynnelse og samtaler, av-
slutter Jan Erik Lehre.

Akershus
Follo (Ski Menighetshus) 40 429 (30 000)
Eidsvoll, julebasar*  19 784 (0)
Frogner   20 500 (14 400)
Rælingen   115 000 (115 000)
Betel, Maura  25 000 (27 344)
Ytre Enebakk  57 200 (45 000)
Sum   277 913 (231 744)

Buskerud
Mjøndalen  14 580 (19 000)
Drammen  68 464 (66 034)
Lyngdal, Numedal  5 650 (4 500)
Sum   88 694 (89 534)

Oppland
Gjøvik   62 757 (48 785)
Vardal   113 400 (110 157)
Lillehammer  105 410 (97 500)
Sum   281 567 (256 442)

Oslo
Misjonssalen 200 000 (170 000)

Vestfold
Tønsberg  115 000 (119 357)
Sandefjord 20 804 (36 500)
Sum  135 804 (155 857)

Østfold
Rakkestad 55 000 (65 000)
Spydeberg 200 000 (225 000)
Knapstad* 81 000 (81 896)
Sum  336 000 (371 896)

Totalsum  1 319 978 (1 275 473)

*Inntektene har gått til misjonshusene

JULEMESSERESULTAT

Inntektene på julemessene i 2019 økte med nesten 45 000 kroner. Her er 
en oversikt. Beløpene fra 2018 står i parantes.

NYE LEDERE I UNG:DISIPPEL
NLM region øst har fått ny leder og ny trinnleder i UngDisippel, henholdsvis 
Magnar Øygarden og Marita Haugland. Begge begynte ved nyttårsskiftet.
TEKST HÅKON RYDLAND

Jon Georg Fiske sa tidligere opp stil-
lingen som leder for Ung:Disippel og 
trinnleder for Ung:Leder, for å gå over 
i en stilling som fellesskapsutvikler i 
NLM Norge ved hovedkontoret.

Deltakerantallet i ledertreningskon-
septet har økt det siste året. I høst har 
det vært omtrent hundre ungdommer 
med, inkludert flere fra Det evange-
lisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

Dermed økes stillingsprosenten for 
Ung:Disippel med 10 prosent. Stillingen 
Fiske hadde deles opp i to stillinger. Den 
største stillingen er lederstillingen for 
hele Ung:Disippel (20 prosent), den andre 
stillingen er trinnleder for Ung:Leder (15 
prosent). Begge stillingene ble lyst ut i 
oktober, og leder for NLM ung region øst, 
Gjermund Nordhus, forteller at det var 
mange aktuelle søkere. Magnar Øygarden 
og Marita Haugland ble altså ansatt.

– Jeg tror at de to vi har ansatt vil 

være med å videreutvikle Ung:Disippel på 
en god måte. De er glad i Jesus, og den 
Jesus-gleden tror jeg vil spre seg til ung-
dommene, uttaler Gjermund Nordhus.

Magnar Øygarden (26) blir leder for 
Ung: Disippel. Han er gift med Andrea 
og bor i Oslo hvor han studerer ergo-
terapi. Der engasjerer han seg også i 
Misjonssalen. Ellers er han glad i natur, 
villmark, jakt og løping.

Marita Haugland (22) går inn i stillin-
gen som trinnleder for Ung:Leder. Hun 
bor også i Oslo og studerer på Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole, hvor hun er 
ferdig til sommeren. Hun er ellers en del 
av NLM Tøyen, en nyplanta menighet i 
hovedstaden.

– Vi gleder oss til at både Magnar og 
Marita blir en del av medarbeiderfelles-
skapet vårt, og vi ønsker dem hjertelig 
velkommen, avslutter Gjermund Nordhus.

Marita Haugland.

Magnar Øygarden.
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Skissen til det nye internatbygget på Solåsen er på 600 m², fordelt på to etasjer. Bygget vil gi 
en økning på 32 sengeplasser.

NYTT INTERNATBYGG 
PÅ SOLÅSEN

Det eldste internatbygget på Solåsen består 
av brakkerigger fra krigen som ble flyttet dit 
ved oppstarten for 60 år siden. Når deler av 
internatfløya ikke er modernisert og nærmest i 
dag står ubrukt, er det på høy tid å få bygget et 
nytt internatbygg.

Det er derfor svært gledelig at styret i NLM 
region øst har godkjent byggingen med en total 
kostnadsramme på 12 millioner kroner. Hoved-
administrasjonen i NLM har samtidig godkjent 
låneopptak til byggeprosjektet. Oppstart av 

byggeprosjektets fase 1 planlegges i årsskiftet 
2021/2022 når to millioner kroner er samlet inn 
i gaver. Byggeprosjektets fase 2 får oppstart når 
ytterligere en halv million er samlet inn.

Styret har oppnevnt en byggeprosjektkomité 
som ledes av Knut Vidar Vittersø. Sivilarkitekt 
Bjørn Eivind Larsen er også medlem og har tegnet 
skisser for nybygget. Solåsen vil nå kontakte 
misjonsfolk/venner av Solåsen med spørsmål om 
gaver og gaveløfter.

Bakgrunnen for satsingen på Solåsen er det 

svært viktige barne- og ungdomsarbeidet som 
drives i denne delen av Region øst. Leirstedet har 
også en utadrettet rolle i forhold til øvrige kirker/
menigheter, som benytter leirstedet til konfirmant-
leirer, menighets- og ungdomsweekender og ikke 
minst den store og viktige leirskolevirksomheten 
vår. For å kunne opprettholde og utvikle posisjo-
nen til leirstedet, er det viktig at vi snart bygger 
nytt internat på Solåsen. Økonomien og driften på 
Solåsen er i tillegg meget god.

Det har i en periode vært jobbet med 
planer for et nytt internatbygg på Solåsen 
leirsted og leirskole. Styret i Region øst 
har nå godkjent planene.
TEKST TOR JOHANSEN

NYTTÅRSFESTIVALEN 2019/2020
80 deltakere og ledere feiret nyttår på snødekte Hurdal Verk folkehøgskole.
TEKST MARTINE ANDREA HEIER

Festivalen, som varte fra 29. desember til 1. 
januar, kunne tilby bibeltimer og kveldsmø-
ter, aktiviteter av ulike slag, nyttårsmiddag 
og raketter. 60 deltakere fra 8. klasse og 
oppover fikk muligheten til en tur i slalåm-
bakken, ballaktiviteter i gymsalen og peiskos 
med ulike brettspill og aktiviteter.

OVERNATTET PÅ KLASSEROM. På nyttårsfestiva-
len sover alle på klasserom slik at man lettere 
kan komme i kontakt med andre ungdommer, 
i tillegg til dem man reiser sammen med.

På klasserommene ble deltakerne delt 
inn i smågrupper med én leder i hver. Delta-
kerne var sammen i grupper etter bibeltime-
ne og på kveldstid. Der snakket de om det de 
hadde hørt på møtene. Gruppene førte også 
til en nærere relasjon mellom deltakerne og 
mellom deltakere og lederen deres.

«ÆRLIG TALT». Festivalens tema var «Ærlig talt». 
Vi hadde med oss Tommy Strøm Andersen og 
Ingebjørg Nandrup som talere. Vi ønsket å fo-
kusere på noe av det Bibelen lærer oss om hva 
vi skal tenke om livet og Jesus, når livet er urett-
ferdig og kjipt. Bibelen gir oss løfter, og Jesus 
ønsker å trøste oss gjennom hele livet.

Temaet ble valgt fordi vi ønsket å inspire-
re og oppmuntre både deltakere og ledere til 
å snakke ærlig om livet og til Gud, samt gi en 
trygghet om at Gud kan ta imot alt, også våre 
klager og anklager.

MIDDAG, RAKETTER OG NYTTÅRSMESSE. Nyttårs-
aften blir nok sett på som et høydepunkt på 
denne festivalen. Da var det nyttårsmiddag 

med dater og underholdning, nyttårsraketter 
og nyttårsmesse.

Under nyttårsmessen fikk vi dele nattverd 
sammen, lovsynge Gud, bruke tid i bønne-
vandringen og ta del i rørende vitnesbyrd fra 
både ledere og deltakere. En fantastisk av-
slutning på 2019!

Under nyttårsfestivalen opplevde 60 deltakere og 20 ledere en fantastisk avslutning på 2019.
FOTO: OLE JOHAN BREDVEI HVARNES
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REGION ØST

KANDIDATER TIL VALGET PÅ REGIONKONFERANSEN

Det skal i år velges representanter til tre 
styrer/råd/nemnder: regionstyret, barne- 
og ungdomsrådet og valgnemnda.

Vi ønsker å nominere personer som har 
Jesus i hjertet og et misjonsengasjement 
i hverdagen. Vi tilstreber variasjon internt i 
styrene når det gjelder nådegaver, kompe-
tanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet 
i regionen.

Hvis du vet om noen som du mener 
kan fylle et slikt verv på en god måte, er 
du hjertelig velkommen til å sende oss 

forslag, gjerne med en konkret begrunnelse, 
inkludert hvilket styre eller nemnd du tenker 
passer.

Valgnemnda vil, etter en helhetlig vurde-
ring, ta direkte kontakt med kandidater vi 
finner aktuelle, og spørre om de er villige til 
å stille til valg. Hvis vedkommende ønsker 
det, kan vi samtidig si litt om hva man kan 
forvente av oppgaver i styrene.

Send ditt forslag innen 15. mars, på epost 
til leder av valgnemnda, Johan Edvard Hvar-
nes fra Vestfold, johan.hvarnes@online.no 

Fram mot årsmøtet i NLM region øst på Fangekasa i juni arbeider nå valgnemnda med å finne gode kandidater til 
valgene. Vi vil gjerne ha forslag til gode kandidater.
TEKST VALGNEMNDA 2019–2020

FOTO:  DYLAN GILLIS / UNSPLASH.COM

Hans Kristian Skaar. Grete Yksnøy 
Martinsen.

Berit Ådnanes. Andreas Furnes.

SPENNENDE BIDRAGSYTERE PÅ
REGIONKONFERANSEN I JUNI
Regionkonferansen på 
Fangekasa i Aremark 12.–14. 
juni blir ikke en suksess uten 
at den også fylles med gode 
ingredienser. Flere bidragsytere 
er allerede på plass.
TEKST GJERMUND NORDHUS

For noen kan konferansen kanskje bli kjede-
lig hvis det «bare» hadde vært årsmøte. Så vi 
planlegger et program med både seminarer, 
konserter, aktiviteter for barn/tweens/ung-
dom, markering av frivilligheten, samt et års-
møte med aktuelle og viktige saker.

HOVEDTEMAET ER «SETT»
Selv om det blir en del program også i år, er 
det ikke slik at du må få med deg alt. Du kan 

velge og vrake litt som du vil. Gjennom helga 
vil hovedtemaet bli berørt fra ulike innfalls-
vinkler. Hva har Gud sett? Hvem har han sett? 
Hva har vi sett? Hva har andre sett hos meg? 
Hva har jeg sett i andre?

SEMINARER OG MØTER
Til konferansen er flere personer på plass som 
skal bidra på ulike måter gjennom helgen: Hans 
Kristian Skaar, daglig leder i NLM ung; Berit 

Ådnanes, regionleder for Mongolia, Japan, Sen-
tral-Asia og Nord-Afrika; Andreas Furnes, ung-
domsleder i Follokirken; Tore Bjørsvik, avtrop-
pende stedlig representant for Sør-Amerika, og 
Grete Yksnøy Martinsen, sjelesørger og veileder 
i NLM Norge. Mer informasjon om program, på-
melding etc. kommer fortløpende på nlm.no/
ost og i sosiale medier.

Tore Bjørsvik.
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