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– Selv kjenner jeg ikke en eneste Jesu 
etterfølger som bor her i byen fra det 
folket som rår grunnen. Jeg har blitt
fortalt at det finnes en håndfull av 
dem, men at de må leve ut sin tro i det 
skjulte, skriver en av våre utsendinger.

LES MER PÅ SIDE 42

BØNNEGUIDEN 2020
Bønneguiden for 2020 
gir deg både konkrete 
bønneemner for hver 
dag, og en oversikt 
over NLMs arbeid 
relatert til region vest.

SIDE 45–46

«FOR AT VERDEN SKAL TRO AT DU HAR SENDT MEG»
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NLM hadde ved årsskiftet 109 
utsendinger i 10–15 land, og regis-
trerer samtidig at flere er i prosess 
med tanke på en mulig utenlands-
tjeneste.

Slik har det ikke alltid vært. I høst 
var vi i den situasjonen at vi hadde 
færre utsendinger enn vi hadde be-
hov for. Noen stillinger hadde stått 
vakante lenge. Da gjorde NLM noen 
justeringer i måten å annonsere på. 
Tidligere hadde vi hatt mer generelle 
annonser som peker på behovet for 
utsendinger. 

Mange muligheter. Nå er stil-
lingsannonsene mer konkrete. Du 
kan blant annet lese at vi trenger en 
teolog og misjonsskolerådgiver ved 
Tabor Evangelical College i Hawassa 
i Etiopia, en engasjert førskolelæ-
rer/skolerådgiver i Sentral-Asia og 
medisinsk personell til NLMs arbeid 
i Indonesia, bare for å ha nevnt noen 
av oppgavene og stedene. Vårt 
kall er fremdeles å sende kristne 
mennesker til steder der Jesu navn 
ikke er kjent.

I Salem Misjonskirke i Bergen 
utfordret pastor Christian Lilleheim 
alle med utdanning og erfaring i for-
samlingen til å gå inn på nettsiden 
nlm.no og sjekke ledige stillinger i 
utlandet, og med et glimt i øyet la 
han til: «Jeg gir dere blankofullmakt 
til å føre meg opp som referanse.» 
Slik fikk han satt fokus på visjonen 
vår – «Verden for Kristus». Kanskje 
ett tips til flere?

En mann med byggteknisk kom-
petanse som sjekket ledige stillinger 
på nlm.no oppdaget at vi søkte etter 
«utsending til byggeprosjekt i Mon-
golia». Nå reiser han til Mongolia. 

Trenger flere. I starten av januar 
hadde vi 12 nye utsendinger, i tillegg 
til fire ettåringer, som vil være klare 
for utreise til høsten. Men vi trenger 
flere. I løpet av året håper vi å 
komme opp i totalt 120 utsendinger, 
der nærmere 20 av dem reiser ut for 
første gang. Det gledelige er at flere 
av dem som allerede er i utlandet 
opplever tjenesten så givende at de 
forlenger sine arbeidsavtaler.

Bruk gjerne nettsiden med ledige 
stillinger som en bønneliste. Be om 
at stillingen kan bli besatt. Samtidig 
ønsker vi på det sterkeste å formidle 
at vi trenger nye utsendinger, både 
kvinner og menn, med ulik kompe-
tanse.

Stillinger ledig

PER BYRKNES
regionleder

INNSPILL

Vi er åtte voksne utsendinger og syv 
barn i storbyen her øst i landet. Før jul 
var alle 15 samlet til juleverksted. Barna 
hadde nisseluer på, mens mødrene, av 
respekt for naboene, hadde dekket til 
håret sitt da de kom. 

TEKST  UTSENDINGER SENDT FRA SALEM AUGUST 2019

Det manglet ikke på førjulsstemning i stua vår da 
den hjemmelagde julepynten tok form, lukten av 
nybakte kakemenn blandet seg med stemnings-
full julemusikk. Det er så mange måter vi kan 
skille oss ut på i denne store byen.

FÅ KRISTNE. Vi er ikke de eneste Jesus-etterføl-
gerne i byen med trolig nærmere 200 000 inn-
byggere. Det er et titalls utsendinger fra andre 
nasjoner som vi har et godt felleskap med. Så har 
vi våre nasjonale søsken. 

De vi kjenner er alle fra «høylandet», det vil 
si at de er tilflyttere fra fjellandet. Selv om noen 
av dem ble født og har levd hele sitt liv her, så 
blir de fortsatt regnet som tilflyttere av folket 
som har rådet grunnen i århundrer. Selv kjenner 
jeg ikke en eneste Jesus-etterfølger som bor her i 
byen fra det folket som rår grunnen. Jeg har blitt 
fortalt at det finnes en håndfull av dem, men at 
de må leve ut sin tro i det skjulte.  

«Det gledelige er 
at flere av dem 

som allerede er i 
utlandet opplever 

tjenesten så givende 
at de forlenger sine 

arbeidsavtaler.»

«… FOR AT  
VERDEN SKAL  
TRO AT DU HAR 
SENDT MEG»
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REGIONÅRSMØTE 
2020
Årets regionårs-
møte blir i Salem 
24.–26. april. 

Dette er en av få 
anledninger i regionen 
vår til å samles alle, 
både stor og liten, ung 
og gammel, om det 
som vi brenner aller 
mest for – «Verden 
for Kristus». 

Programmet er 
ikke klart ennå, men 
det blir bibeltime, 
årsmøte, seminarer 
og møter. For barn og 
ungdom blir det spen-
nende aktiviteter.

Sett av helgen 
24.–26. april, og ta 
turen til regionårsmø-
te i Salem!

FØLG REGION VEST 
I SOSIALE MEDIER

NLM region vest

nlmungvest
nlmregionvest 

SØKER ARBEID. Derfor faller det naturlig å søke felles- 
skap med våre søsken fra «høylandet». Også vi kan 
kjenne på ulikheter, men båndene som binder er 
sterkere. I dag var vi samlet til søndagsgudstjeneste. 
Jeg telte nær 100 deltagere og da var kirkerommet 
nesten fullt. 

I forsamlingen er det en stor overvekt av unge 
mennesker, et mindretall kvinner og kun et fåtall 
godt voksne. Noen er skoleelever eller studenter, 
men flertallet er ungdommer som har reist langt 
hjemmefra for å søke arbeid. Hjemme er det lite med 
arbeid. Her øst er det bedre tider – fordi folket som 
eier grunnen ikke synes å være så glad i kroppsar-
beid åpner det seg muligheter for tilflytterne.

VAKTEN. Vi har en vakt som sover hos oss om natten. 
Han heter Kibamo. Han er en av disse som har kom-
met hit for å søke lykken. 

Etter skolegangen var det ikke noe arbeid i 
hjemtraktene. Hans svoger og søster hadde flyttet 
hit i forkant. De hadde klart å kjøpe seg et esel og 
en kjerre med en tønne på. Nå livnærte den unge fa-
milien seg av å selge vann fra eselkjerren. En kanne 
med 20 liter koster tre kroner. 

Vår vakt fikk det han trengte hos søsteren og 
svogeren sin mens han lette etter arbeid. De tre 
hadde funnet sitt åndelige hjem i vår forsamling, de 
kjente kirken fra hjemstedet sitt.

SYKDOMMEN. Kibamo hadde enda ikke funnet seg
noe annet arbeid enn nattarbeidet hos oss da ulyk-
ken meldte seg. Hans svoger hadde begynt å hoste. 
Hosten ble etter hvert blodig og uutholdelig. Svoge-
ren hadde fått lungetuberkulose. I løpet av en må-
ned ble han avmagret og svak. For å betale for ulike 
medisinske undersøkelser og for å kjøpe medisiner 
måtte de selge eselet og kjerren. Medisinene tærte 
hardt på magen til den syke. Da det ikke var mer 
penger igjen enn det som skulle til for å dekke den 
to dager lange bussreisen hjem, bestemte de tre seg 
for å bryte opp. De hadde først planlagt å dra i be-
gynnelsen av den påfølgende uken, men av frykt for 
at den syke ikke ville tåle reisen hjem valgte de å 
framskynde reisen til lørdag.

For Kibamo betydde det ikke så mye å framskyn-
de avreisen. Da vi skulle ta avskjed, hadde han i lø-
pet av en halv time dusjet og pakket alt han eide i en 
ryggsekk. Han ga meg nøklene til porten vår og til 
døra på skuret hvor han hadde tilbragt nettene. Jeg 
stakk til han noen penger og sa at vi ville be for de 
tre som skulle ut på den lange reisen. 

– Vi har én himmelsk far, føyde jeg til.
– Ja, sa Kibamo i det han gav meg et godt hånd-

trykk til avskjed. – Vi har én Far. 
«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg 

i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal 
tro at du har sendt meg.» Joh 17,21  



12 U T S Y N  0 2  2 0 2 0

REGION VEST

I 2020 starter vi Ung: 
Disippel. Det er et toårig 
ledertreningsprogram for 
ungdom fra 14 år. 

TEKST  CATHRINE KVAMME

Det første året, Ung: Etterfølger, 
handler om å være en etterfølger 
av Jesus. Vi ønsker at dette året 
skal hjelpe å finne ut av hvem 
Jesus er og hva Han kan bety 
for oss i vår hverdag. Vi vil også 
snakke om hvordan vi kan bruke 

våre liv i tjeneste med Han slik 
at andre kan bli kjent med Jesus 
gjennom oss. 

Det andre året, Ung: Leder, 
skal fokuset være å bli utrustet 
til å bli ledere i kristent arbeid. Vi 
ønsker å gi noen gode redskaper 
i møte med utfordringer vi møter 
på. Som leder vil vi alltid være et 
forbilde. Hvordan kan vi bruke 
denne muligheten til å peke på 
Jesus? 

Ung: Etterfølger og Ung: 
Leder kjøres samme helg – med 
trinnbasert undervisning og noen 

fellessamlinger. En helg består av 
undervisning, sosialt, fellesskap, 
alenetid og smågrupper. Den som 
er med på Ung: Disippel vil møte 

ledere som er interessert i dem, 
ønsker å bli kjent med dem og gå 
sammen med dem i deres vand-
ring med Jesus, og utruste dem 
til å bli en etterfølger av Jesus 
og en leder. I tillegg til undervis-
ning er det aktiviteter og sosiale 
kvelder med gode samtaler og alt 
som hører med.

Kjenner du noen som bør få 
utfordringen og melde seg på? 
Har du spørsmål eller ønsker 
mer informasjon, ta kontakt med 
Cathrine Kvamme på ckvamme@
nlm.no.

Da vi sang feil Brann-sang.
TEKST OG FOTO  KJERSTI RUUD

Det er onsdag 11. desember og avslutning på 
Norskkurs 1 i Salem Nærmiljøsenter i Ber-
gen. 23 deltakere har gått opp til eksamen, 
og nesten alle kom i mål. Stor glede fyller 
klasserommet. 16 onsdager har de møtt opp 
til undervisning i tre timer. Det er voksne ar-
beidsinnvandrere som kommer. Noen faller 
av lasset underveis fordi de enten flytter eller 
de har fått jobb. I høst kom deltakerne fra 21 
ulike land. Noen har bodd i Norge i 12 år og 
noen bare i to måneder. Spennet er stort.

MOTIVERT. Alle er motivert for å lære norsk, en 
fantastisk gjeng møter vi her. Vi lærer vokaler 
og konsonanter, vi leser, skriver, leker, synger 
og snakker. Vi er heldige og får noen ganger 
mange hjelpelærere med oss. Da deler vi oss 
inn i små samtalegrupper, der alle øver seg på 
å presentere seg selv og presentere et emne 
fra hjemmeleksen. Hver gang leverer de inn 
skriftlig arbeid, der kan vi lese mye flott og 
mye morsomt.

FEIL SANG. Et år gikk en fotballspiller fra Brann 
på kurset vårt. Vi sang en del sanger og han 

spurte om jeg kunne lære han Brann-sangen. 
Jeg satte i gang med: «Byen er Bergen og la-
get er Brann...» Hele klassen lærte den. Nes-
te uke kom han og sa: – Du skulle lære meg 

Brann-sangen, ikke byen er Bergen osv …, 
men den, sa han, og slo armen på skrå over 
brystet. Da forsto jeg at det var «Nystemten» 
han mente.

VIL SKAPE UNGE LEDERE

GLIMT FRA 
NORSKKURS 1 

Daniella fra Colombia 
viser stolt frem sitt 
diplom. Her sammen 
med daglig leder for 
Salem Nærmiljøsen-
ter, Jorunn-Marie 
Haugstad.

FOTO: KJERSTI RUUD
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MANDAG
Barnehagene: Fridahuset, 
Heimly, Hordvik, Solgløtt, Knarvik, 
Løveparken, Salem, Toftøy, Blom-
våg og Ulset.

Utsendinger i Kina, Hongkong 
og Macao som har tilknytning til 
Region vest:
• Carol og Magnar Olsen

Be for det sensitive arbeidet på 
flere kontinent.

TIRSDAG
Diakoniarbeidet: Salem Frivil-
ligsentral og PitStop Sotra.

Utsendinger i Peru og Bolivia 
som har tilknytning til Region vest:
• Ragnhild og Tore Bjørsvik
• Anne Marie og Israel Mandujano
• Ingebjørg Martinussen
• Malvin Ommedal

Be for ansatte og frivillige i 
barne- og ungdomsarbeidet i 
regionen.

ONSDAG
Skolene: Kongshaug, Sygna, NLA 
og Danielsen.

Utsendinger i Japan og Indone-
sia som har tilknytning til Region 
vest:
• Karoline Skjong og Marius 
Bergersen
• Kristin og Christoffer Nævdal

Be for ansatte og frivillige forkyn-
nere i regionen.

Fyll opp eit bord, sei hei, smil 
til kvarandre. Dette er nokre 
av utfordringane som elevar og 
tilsette ved Sygna vidaregåande 
skule har fått servert så langt 
dette skuleåret.
TEKST  E IRIK THUE

– Det gjer noko med deg når nokon smiler 
til deg, seier Ragnhild Monsen. Saman med 
Ann-Kristin Brennsæter og Berit Nord-Var-
haug – miljøteamet på internatskulen i Bales-
trand – har dei kvar veke kome med eit miljø-
tips med mål og meining.

FRAMSNAKKE. – Målet er å gjere elevane bevis-
ste på korleis dei kan skape eit miljø der kvar 
og ein bidreg til at alle kjenner seg inkluderte 
og sette pris på. Me vil oppfordre elevane til 
å smile til kvarandre i gangane, framsnakke 
kvarandre, ta kontakt med andre enn dei du 
er i saman med kvar dag og så vidare. Måten vi 
er på ovanfor andre legg premissane for mil-
jøet. Nøkkelen for å ha det bra sjølv, er at an-
dre har det bra, seier Ann-Kristin Brennsæter.

Nokre av stikkorda miljøteamet har kome 

med dette skuleåret er: Gode ord, lytt til kva-
randre, korleis snakke til kvarandre, inviter 
med, snakke fint om kvarandre, sjå kvarandre 
og takksemd.

SIG INN. – Responsen har vore ulik frå utfor-
dring til utfordring, og noko er lettare å gjen-
nomføre enn det andre. Poenget er at det 
uansett sig inn ei forståing av kor viktig det 
er å møte andre på ein god måte, seier Berit 
Nord-Varhaug.

INSPIRASJON. Miljøteamet på Sygna jobbar 
målretta med å få elevane til å finna seg til 
rette, og miljøtipsa passar difor godt inn i eit 
slikt bilete.

– Inspirasjonen til å setja i gang med dette 
fekk eg då eg gjekk på BIG, Bibelskolen i Grim-
stad. Her i Balestrand har vi knadd og forma 
det litt annleis og laga vår eigen vri, fortel 
Ragnhild Monsen.

I eit halvår har dei no servert miljøtips, 
men dei har ingen planar om å stoppa med 
det.

– Vi køyrer på kvar veke fram til somma-
ren. Dette er kjekt og skaper betre miljø, seier 
trioen på Sygna.

SMIL SOM VARMAR

Ann-Kristin Brennsæter, 
Ragnhild Monsen.og Berit 
Nord-Varhaug gir kvar veke 
elevar og tilsette ved Sygna 
vidaregåande skule miljøtips.

FOTO: EIRIK THUE

NLM REGION VEST

BØNNELISTE 2020
Vær utholdende i bønn, våk 

og be med takk til Gud!
KOL 4,2
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29. november–1. desember var nærmere 
100 små og store samlet til adventsleir 
i Sætervika. Det var en fin adventshelg hvor 
vi sammen satt fokuset på at Jesus er Kon-
gen som kom for å frelse menneskene. 

På lørdagen var det satt av mye tid til 
aktiviteter. Pepperkakebaking med pynting er 
alltid en populær aktivitet, og som tidligere 
år var det også i år snekkerbod og andre 
småaktiviteter som pynting av svibler, bret-
ting av stjerner og engler og julekort. 

Søndagen våknet vi opp til snø og flere 
barn var ute og lagde snømenn før lysten-
ning og frokost. Velkommen til adventsleir 
første og andre helg i advent 2020!  

CATHRINE KVAMME

TORSDAG
Leirplassene: Lyngmo, Skilbrei 
og Sætervika.

Utsendinger i Mali og Elfen-
benskysten som har tilknytning til 
Region vest:
• Bergfrid Almelid
• Anna Birgitte og Fredrik Berge
• Katrine Fosse
• Kjersti Gangstø
• Jofrid og Olav Brennsæter

Be for administrasjonen og ledel-
sen i regionen.

FREDAG
Forsamlingene: Askøy, Luster 
famliemøte, Samnanger, Salem, 
Sunnfjord, Heimly, Knarvik, Vik, 
Osterøy og Tremorkirken.

Utsendinger i Mongolia og 
Sentral-Asia som har tilknytning til 
Region vest:
• Jan Ingve Bernssen
• Be for det sensitive arbeidet på 
flere kontinent.

LØRDAG
Gjenbruksbutikk: Haukeland, 
Arna og Kleppe bedehus, Askøy.

Utsendinger i Nord-Afrika og 
Afrikas horn som har tilknytning til 
Region vest.

Be for det sensitive arbeidet på 
flere kontinent.

SØNDAG
Mediearbeidet: pTro og Norea 
mediemisjon.

Utsendinger som har tilknytning 
til region vest i Etiopia, Kenya og 
Tanzania:
• Norunn og Hans Einar Markhus
• Anna Mette og Gaute Klyve

Be for det sensitive arbeidet på 
flere kontinent.

SENSITIVE OMRÅDER:
Vi har utsendinger på flere konti-
nent der de arbeider i et sensitivt 
område.

Vi kan ikke føre opp navn på våre 
utsendinger i slike områder på 
grunn av deres og de nasjonale 
medarbeidernes sikkerhet.

Det hevdes ofte, og med rette, at valgkomiteen 
er den viktigste komiteen. NLM region vest 
ønsker å si noe om hvorfor dette arbeidet har 
høy prioritet.

I NLM trenger vi ledere som er kreative, opp-
gave- og løsningsorienterte, samarbeidsdyktige 
og flinke til å se andres perspektiv. Valgkomi-
teens oppgave er å sette sammen en lagledelse 
som ivaretar NLMs formål og verdier på best 
mulig måte. 

«Rett person på rett plass» betyr at vi må 
utnytte styremedlemmenes kompetanse og 
erfaring. Er det f.eks. noen i styret med god 
økonomiforståelse, personalkompetanse (hvis 

det er ansatte) og HMS-kompetanse? Er man i 
en byggefase og trenger noen som har bygge-
kompetanse? Hva med åndelig kompetanse og 
erfaring? Man bør etterstrebe at styret samlet 
sett har bredest mulig relevant kompetanse.

Det er viktig at styrene våre kan endre seg i 
takt med samfunnsutviklingen for øvrig slik at 
vi stadig kan ta gode og rette beslutninger, og 
til dette trenger vi dyktige og kreative styremed-
lemmer. Det er disse personene valgkomiteene 
må finne! 

Ønsker du å få tilsendt brosjyren med tips og 
råd kontakter du regionkontoret. 

Lykke til med arbeidet i valgkomiteene!

VIKTIG VALGKOMITÉ
Tips og råd til deg som er valgt inn i en valgkomité i NLM.

ADVENTSLEIR I SÆTERVIKA

BEGGE FOTO: CATHRINE KVAMME
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ARRANGEMENTSKALENDER 2019

Dato  Arrangement  Alder
LYNGMO  lyngmoinfo.no 
14.–17.02  Crossroad  8. klasse+
20.–23.02  4.–7. klasseleir  4.–7. klasse
20.–22.03  2.–4. klasseleir  2.–4. klasse
03.–06.04  Familieleir i palmehelga  Familie
08.–12.04  Familieleir i påsken  Familie

SÆTERVIKA  setervika.no 
14.–16.02  Tweensleir  5.–7. klasse
21.–23.02  Maksleir  2.–4. klasse

TABU OG TABU PLUSS
14.–17.02  Crossroad på Lyngmo  8. klasse+
27.–29.03  Tabu+, Røde Kors-hytta 
 på Langeland  18+

REGIONARRANGEMENT/ANNET
24.–26.04  Regionårsmøte i Salem  Alle
22.–26.06  Sommertreff Sygna  8. klasse+

Påmelding og informasjon: nlm.no/leirvest

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

Sygna VGS starter opp SommerTreff Syg-
na til sommaren. Frå måndag 22. til og 
med fredag 26. juni håpar ein på å fylle 
internata og skulebygga med ungdom-
mar i alderen 13 til og med 16 år. 

Gjennom bibeltimar med smågrupper, 
kveldsmøter og seminar, ynskjer ein å 
gje deltakarane gode møter med Jesus. 
Solveig Hosøy, tidlegare ungdomsleiar 
på Sygna, Kristine Friborg og Karsten 
Tollheim, begge tidlegare elevar på Syg-
na vert med som talarar. 

Elles på dagane er det mange og ulike 
aktivitetar å velje mellom og sosiale 
samlingar på kveldane. Sommaren er 
ekstra flott i Balestrand og det vert god 
stemning med eller utan sol og varme. 

Leiargruppa for SommerTreff er sett 
saman av tilsette i NLM region vest og 
tilsette på Sygna. Under sjølve leiren 
treng ein mange leiarar, og leiarrekrutte-
ringa er godt i gang. Mange av desse er 
tidlegare elevar på Sygna og ein set stor 
pris på den gode responsen frå dei som 
alt er spurde. 

For meir info, sjå nlm.no/sommertreff
HENNING BIRGER SAGEVIK

Fra Crossroad på 
Lyngmo 2019.
FOTO: REGION VEST

SOMMERTREFF 
PÅ SYGNA

FOTO: HENNING BIRGER SAGEVIK


