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NY BARNEHAGE I BLOMVÅG
Vi gleder oss over at vi i høst fikk 
enda en NLM-barnehage med kris-
ten formålsparagraf i regionen vår. 
17. august åpnet Blomvåg Barne-
hage i Øygarden kommune. Barne-
hagen med de fire avdelingene har 
fått de flotte navnene «Såkornet», 
«Sennepsfrøet», «Doggdråpen» og 
«Stjernevrimmel». Noen av våre 
barnearbeidere i regionen har al-
lerede vært på besøk, og vi gleder 
oss til fortsatt samarbeid.

Med gode smittevernstiltak had-
de barnehagen offisiell åpnings-
fest 29. oktober selv om barna og 
de ansatte har holdt til i barneha-
gen i hele høst. Barna hadde laget 
film med hilsen og sang. Vær med 
å be om at Blomvåg barnehage, i 
likhet med de andre barnehagene 
våre, får være med å sette verdiful-
le spor for resten av livet.

PER BYRKNES

Peder Haugland har rundet 90 år og kan se tilbake på et 
rikt liv. Det er over 20 år siden han gikk av med pensjon, 
men fremdeles er han aktivt med i NLM.
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Kristne kan finne trøst i Guds Ord, 
fellesskapet med andre kristne og 
Bibelens mange vitnesbyrd om at 
Gud aldri vil forlate oss, men likevel 
er vi ikke vaksinert mot ensomhet. 
Ensomhetspandemien kom lenge før 
koronapandemien. 

Ensomhetens århundre. Forfatte-
ren Noorena Hertz, til daglig profes-
sor ved University College London, 
gav nylig ut boken «Ensomhetens 
århundre». Jeg har ikke lest boken, 
men Dagens Næringslivs bokanmel-
der skriver at det 21. århundre, ifølge 
Hertz, er det mest ensomme århun-
dret menneskeheten har opplevd. 
Tre av fem amerikanere regner seg 
som ensomme. To tredjedeler av den 
tyske befolkningen anser ensomhet 
for å være et alvorlig problem, og i 
2018 utnevnte Storbritannia en egen 
ensomhetsminister.

Ensomheten har definitivt ikke 
blitt mindre under koronapandemi-
en. I høst kunne våre utsendinger i 
Peru avslutte 169 dager i isolasjon 
grunnet myndighetenes smittevern-
tiltak. Det skal godt gjøres å være 
uberørt av den slags. I Norge nær-
mer julehøytiden seg, - normalt også 
en tid for fellesskap og sosial om-
gang. Hvordan vil det bli i år? Hvem 
kan vi være sammen med og hvor 
mange? Påtvunget ensomhet kan 
oppleves tøft. Vi har det ikke bra når 
vi er alene. «Det er ikke godt for men-
nesket å være alene» (1 Mos 2,18), 
er faktisk noe av det første Gud sier 
om oss mennesker i Bibelen.

Ekstra ansvar. Som kristne bør 
vi derfor ha et ekstra ansvar for at 
mennesker ikke er ensomme, og der-
som du kjenner på ensomheten selv 
kan du kanskje finne trøst ved å lese 
Jes 49,15–16.

«Kan en kvinne glemme sitt 

diende barn, en omsorgsfull mor det 
barnet hun bar? Selv om de skulle 
glemme, skal ikke jeg glemme deg. 
Se, jeg har tegnet deg i mine hender, 
dine murer er alltid foran meg.»

Men kan ensomhet også være 
bra? På engelsk har de to ord for 
ensomhet, «loneliness» og «solitu-
de». «Loneliness» er den negative 
ensomheten. «Solitude» er den 
positive ensomheten.

Den inspirerende og byggende 
ensomheten har jeg valgt selv. Da 
oppsøker jeg stillheten og aleneti-
den.

Selvpålagt ensomhet. Akkurat 
som faste betyr å ikke spise, så kan 
alenetid bety å avstå fra resten av 
samfunnet. Når man går inn i den 
selvvalgte ensomheten, trekker 
man seg tilbake fra samtalene, fra 
støyen, fra mediene og den stadige 
stimulansen som de gir.

Den selvpålagte ensomheten 
trenger ikke nødvendigvis vare så 
lenge. Kanskje bare noen minutter 
hver dag eller en helg alene. Du lar 
deg omslutte av Guds omsorg, «just 
som du er» slik Charlotte Elliott 
skrev det i 1835:

Just som jeg er – ei med et strå 
Av egen grunn å bygge på, 
Jeg uforskyldt må nåde få 
Og kommer, o Guds Lam, til deg.

Den selvvalgte ensomheten kan 
noen ganger gi oss ny innsikt, ny 
inspirasjon og nytt mot.

Ensomhetspandemien

PER BYRKNES
regionleder

INNSPILL

I september var misjonsfolket samla på 
Lyngmo ungdomssenter for å feire 100 
års jubileum for Sogn Misjonssamband.
TEKST  MARIT BØEN

Områdearbeidar i Sogn og Fjordane Trond Kråvik 
leia første del av dagen, og hadde eit svært interes-
sant historisk oversyn. Det var vekkingstider over 
store deler av landet 1750 -1850. Kinamisjonen 
vart stifta i 1891 i Bergen, før 1919 var det fleire 
foreningar, «Kinamisjonens vener» i Sogn. Namnet 
vart seinare endra til Norsk Luthersk Misjons-
samband. 30. juni i 1919 var utsendingar samla 
i Sogndal og stifta Kinsmisjonens vener i Sogn. 
Sogn Misjonssamband var såleis stifta, og feiringa 
av dei 100 åra vart i år, 20. september 2020.

Regionleiar Per Byrknes tala, og det var innlegg 
frå Vest-Afrika ved Kjersti Gangstø og Jorunn 
Marie Haugstad, leiar ved Salem frivilligsentral 
i Bergen. Kjersti og Jorunn Marie var óg med på 
Kvinnestemna som starta fredag kveld.

Med korona – avstand, faste plassar og 
registrering, er det mykje ekstra å passa på, men 
Lyngmo hadde ordna alt på beste måte, så både 
samlingar og servering gjekk godt.

Siste samlinga var det ungdomane som leia og 
sette sitt preg på. Det er fint å sjå at Sogn Misjons-
samband har ungdomen med.

«Påtvunget ensomhet 
kan oppleves tøft. Vi 

har det ikke bra når vi 
er alene.»

SOGN MISJONSSAMBAND 100 ÅR

FOTO: MARIT SOFIE HURTHI

LYNGMO – GLADMELDING   
I høst fikk frivillige lag og organisasjoner mu-
lighet til å søke om økonomisk støtte via 
regjeringens koronakrisepakke 2. Formålet 
med ordningen var å kompensere frivilli-
ge organisasjoner som har hatt betydelig 
inntektsbortfall fra arrangement eller annen 
spesifisert aktivitet, som følge av pålegg 
eller råd gitt av staten i forbindelse med 
Covid-19-utbruddet. Leirplassen Lyngmo 
Ungdomssenter, som eies av NLM og Sogn 
og Fjordane Indremisjon, søkte og fikk 
kr 958.000! Vi er svært takknemlig for sta-
tens gode korona-støtteordning. 
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Peder Haugland har rundet 90 år 
og kan se tilbake på et rikt liv. Det 
er over 20 år siden han gikk av med 
pensjon, men fremdeles er han aktivt 
med i NLM sitt arbeid på Askøy, 
stedet der misjonsengasjementet 
hans først ble tent.
TEKST  BODIL BJØRDALSBAKKE

– Jeg vokste opp i et godt hjem. Mor var med i 
misjonsforening, og selv gikk jeg på søndags-
skole og Yngres, forteller Peder Haugland.  
– Jeg gikk fast på bedehuset, men det var like-
vel først som voksen, etter en møteuke med 
vekkelse her på Askøy, at jeg, sammen med 
kona mi Helga, for alvor kom med i misjons-
arbeidet. 

INN I TJENESTEN. Haugland kom snart inn i 
styret for misjonssambandet på Askøy, og be-
gynte å jobbe som ungdomssekretær i Bergen 
krets. Han kjente seg godt mottatt i NLM. 

– Da jeg skulle på mitt første arbeider-
møte og var på vei opp fra bussen til møte- 
lokalet, kom Tormod Vågen, generalsekretæren 
i NLM, imot meg. Han la armen om meg og sa: 
«Så dette er Peder Haugland. Du skal vite at vi 
har bruk for deg i misjonen!»

Og slik ble det. Misjonen hadde bruk for 
ham gjennom hele hans aktive yrkeskarriere. 
Haugland gikk fra å være ungdomssekretær 

til å arbeide på Kongshaug og deretter på  
Lundeneset, så jobbet han i Dagen og til slutt 
for NLM i Oslo. Også etter at han ble pen-
sjonist har han på ulike vis vært engasjert i 
NLM sitt mangfoldige arbeid.

HJERTE FOR ETIOPIA.– Kona mi, Helga, startet 
foreninger på alle de stedene vi flyttet til, 
både kvinneforeninger og misjonsforeninger, 
forteller Haugland, som fremdeles er med 
i foreningsarbeidet. Han går også i Askøy 
Misjonsforsamling og kjenner seg hjemme der. 

– Det er en veldig fin forsamling av barn, 
unge, voksne og eldre, og gudstjenestene er 
oppbyggelige. Det er som et godt gammeldags 
bedehusmøte, smiler han.

Misjonsarbeidet i Etiopia har vært en 
særlig hjertesak for Peder Haugland, og han 
ser med stor glede tilbake på turen dit som 
han fikk sammen med Osvald Hindenes midt 
på 90-tallet. – Det var en fantastisk opplevelse 
å få være med på det jeg hadde hørt og lest så 
mye om. Jeg fikk være med på dåp. Midtgangen 
i kirken var full av voksne som ville bli døpt, 
og det ble dåp i et plastfat på den ene siden i 
kirken og i et sinkfat på den andre siden. Så 
fikk jeg reise rundt på hele misjonsfeltet og se 
på arbeidet der. Denne reisen var en opplev-
else jeg aldri har blitt ferdig med.

MISJONÆRDØTRE. Senere har han fått se  

misjonsarbeidet både i Peru og Indonesia 
der to av døtrene hans har vært ute som 
misjonærer. Og det er nettopp de fire døtrene 
og deres familier som daglig fyller tankene 
og bønnene til Haugland nå når han, som han 
selv sier, har så god tid.

 – Det går en hel del tid både morgen og 
kveld til å be for mine. Hver stund på dagen 
snakker jeg med Herren, og jeg har fått så 
mange bønnhørelser at jeg ikke kan telle dem. 
Jeg må ha Herren med meg støtt. Det er et av 
mine daglige bønnerop at Han må være med 
meg gjennom dagen. 

MATERIALISME. Rundt seg ser Haugland et land 
og et folk som har blitt mer og mer opptatt av 
det materielle, og han håper at kristenfolket 
ikke mister fokuset på det åndelige. 

– Da blir vi kraftløse. Vi må gjøre som Jesus 
sa: Vi må søke etter skattene våre i himmelen. 
Vi må be om å få eie Den Hellige Ånd i våre 
hjerter, og om at Han må styrke og lede oss på 
rett vei som kristenfolk i Norge i dag. 

Som et vitnesbyrd som oppsummerer 
både hans liv med Jesus og hans misjonsenga-
sjement, deler Haugland en strofe fra sangbo-
ken: Han har aldri kunnet skuffe, Jesus er blitt 
mer for meg enn i alle lyse drømmer hjertet 
kunne tenke seg. Og jo mere jeg ham kjenner, 
trofast, god og alltid nær, desto mere må jeg 
lenges at du også får ham kjær.

ET LANGT LIV I MISJONENS TJENESTE

Peder Haugland har hatt et spesielt 
hjerte for misjonsarbeidet i Etiopia, 
men har to døtre som har vært 
misjonærer i Peru og Indonesia.

FOTO: BODIL BJØRDALSBAKKE
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I august startet vi med ny 
rektor og det største antallet 
elever noensinne: 129 
forventningsfulle elever sto 
klare til skolestart. 
TEKST  MILJØJENTENE AUDHILD OG JULIE

På tross av strenge korona-restriksjoner 
som gjør skolehverdagen annerledes enn 
tidligere, har vi hatt en flott høst og noen 
innholdsrike måneder. Det er god stemning 
i flokken, selv om vi må være flinke til å 
holde avstand og klassetrinnene er inndelt 
i kohorter.

Vi har vridd hodene våre for å finne 
kreative aktiviteter der elevene fra ulike 
trinn kan bli kjent på tross av «meteren» 
og har arrangert alt fra quiz, bålkveld ved 
kaia, «bryggebalsam» (vår egen oppfin-
nelse), grip mikrofonen og mer til. Vg3 

sparket i gang sitt misjonsprosjekt med 
en Etiopia-kveld, og har i år en egen isbar 
til inntekt for misjonen. Meget populært!  
Snart er det duket for både basar og gjenb-
ruk, og det gleder vi oss til! 

Helgen 23.–25. oktober ble et stort 
høydepunkt, med to høstkonserter og av-
slutning for tidligere rektor, Oddvar Rot-
vik. Igjen ble gymsalen «fylt» av folk og 
mye musikk, til glede for både gjester og 
utøvere. 

Oddvars avslutning ble en festkveld, 
med gjensyn med både tidligere elever og 
ansatte, mye musikk, taler, mat og latter. 
Oddvar var proppfull av takknemlighet og 
glede over alt de ansatte hadde fått til. 

Nå begynner øvingene til julekonserte-
ne som vi håper på å få gjennomført. En an-
nerledes hverdag — men fylt av stor takk-
nemlighet for at vi i det hele tatt får være 
her, sammen!

HEI FRA KONGSHAUG!

Høstkonsert på Kongshaug
FOTO: JØRAN INGVALDSEN

BILREBUS I FØRDE 
I september var det duket for et 
koronavennlig alternativ til loppe-
marked på Skilbrei Ungdomssenter 
– nemlig bilrebus. Oppmøte og 
start var ved en av dagligvarebutik-
kene i Førde. Ved påmelding fikk 
man også høstens leirprogram for 
Skilbrei og koronavennlig var det 
i den forstand at man kunne kjøre 
sammen som familie og løse ulike 
oppgaver på veien. Endestasjonen 
var Skilbrei hvor det var mulig å 
kjøpe seg en matbit før trekning 
av vinnere, og til slutt et misjons-
møte. Bilrebus var et spennende 
alternativ som tydeligvis fenget 
flere enn de som vanligvis er å se 
på Skilbrei.   PER BYRKNES

FOTO: PER BYRKNES
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NLM GJENBRUK, ASKØY
Vi får inn utrolig mye fint til butikken, og 
overskuddet går til forskjellige prosjekter på 
misjonsfeltene. I tillegg er husleien med og 
finansierer det nye bedehuset. Det er vinn-
vinn for alle.

NLM Gjenbruk i Kleppe bedehus har plas-
sert 10 klesbokser rundt på hele Askøy, og 
vi samler inn en stor mengde klær. Det aller 
meste blir sendt videre til Øst-Europa. 

Kundene som kommer, skryter av hvor 
fint vi har det. De aller fleste går ut igjen og 
er fornøyde med at de har fått noe billig. 

Vi har lagt vekt på at vi skal ha et godt 
arbeidsmiljø. Vi er 45 personer som jobber i 
butikken, de fleste er pensjonister. De synes 
det er godt å ha noe å gå til. Mange av arbei-
derne går ikke på bedehuset, men alle gjør et 
utmerket arbeid i butikken. Etter hvert som 
de blir kjent med oss, blir det også lettere å 
komme inn på bedehuset. Kombinasjonen 
gjenbruksbutikk og bedehus er en fin måte å 
nå ut i lokalmiljøet på.  TERJE FRAFJORD

Etter 19 år på Sygna 
vidaregåande skule, det 
siste som konstituert 
rektor, er det glede over at 
Frode Bøthun har takka ja 
til å gå inn som ny rektor 
på skulen.
BJØRG AASE

– Eg gler meg veldig til å leie ar-
beidet med å utvikle Sygna vi-
dare. Her er det flotte tilsette og 
fantastiske elevar som skapar eit 
kjempegodt miljø, så dette vil eg 
vere med på vidare, seier nytil-
sett rektor, Frode Bøthun. 

Styret ved Sygna vidaregåan-
de skule har tilsett Bøthun som 
rektor frå 1. november 2020. Bøt-
hun har vore konstituert rektor 
sidan august 2019, då Knut Heng 
var i permisjon skuleåret 19/20. 
Heng slutta i jobben sommaren 
2020. 

Bøthun fortel at det ikkje har 

vore aktuelt for han å søke stil-
linga tidlegare, trass i at han har 
vore tilsett ved skulen i 19 år – 13 
av dei som inspektør. 

– Men i løpet av året som kon-
stituert rektor modnast tanken 
om å søke stillinga.

EIN SKULE MED HØG KVALITET. Syg-
na er, og skal framleis vere, ein 
skule med høg kvalitet på un-
dervisinga, med eit godt og sunt 
miljø der elevane får sjansen til å 
møte og bli betre kjend med Jesus 
som frelsar.  

– Vi får lov til å bety noko i 
ungdommane sine liv og vi kan 
peike på Han som gir fast grunn 
under føtene og mål og meining 
for livet. Det gir oss tru på at vi 
driv med noko som er viktig.  

Den nye rektoren ser og at 
skulen har nokre utfordringar, og 
han meiner det er viktig å løfte 
fram internatskulen for misjons-
folket – dette er eit skuleslag det 
verkeleg er nødvendig å hegne 
om.  

– Vi ønskjer oss ein noko meir 
solid økonomi. Mange av bygga 
våre treng ei oppgradering og vi 
ønskjer å vidareutvikle tilbodet 
til elevane våre. Ofte opplever vi 
at økonomien stoppar oss. Samti-
dig ser vi at fleire gir til skulen – 
nokre gir enkeltgåver, andre kjem 
til som faste gjevarar. Dette er vi 
avhengige av – og vi er takksame 
til alle som bidreg.

NY REKTOR PÅ SYGNA

Den nye rektoren på Sygna, Frode Bøthun
FOTO: PRIVAT
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Misjonssambandet på Askøy hadde 
lagt opp til en Covid-19-tilpasset 
Misjonsmesse 31. oktober, men på 
grunn av myndighetenes (offentlige 
og kommunale) nye forskrifter, måtte 
den nedskaleres enda mer.
TEKST  HELGE KVAMME

På Askøy hadde forarbeidet vært grundig, og 
det hadde vært utprøving av gjennomføring av 
lotteri. Det ble gjort avstandstilpassing, innkjøp 
av håndsprit, hansker og munnbind og meter-
stokken har blitt brukt flittig. 

Da det uken før gjennomføringen av messen 
ble bestemt at det maksimalt kunne være 50 

personer som kunne besøke messen, ble det 
bestemt at det skulle bli en mer forenklet gjen-
nomføring enn den forenklede gjennomføringen 
som var planlagt. Basardelen og møtedelen ble 
avlyst, og åpningstiden ble på bare to timer. 

Navnelister og kontaktinformasjon ble 
notert, og 50 personer ble ført inn. En del av 
dem som hadde tenkt å bruke dagen på Kleppe 
bedehus overlot plassen til andre som ikke har 
bedehuset som sitt andre hjem. Noen sendte 
bestillingslister på varer med andre. Etter en 
hektisk og vel gjennomført kriseløsning ble det 
et godt resultat. Med forhåndssalget av lotteriet 
er foreløpig bruttoinntekt på kr. 137 500,- som 
«bare» er 50 000,- mindre enn det som vanligvis 
kommer inn på misjonsmessen på Askøy.

DELVIS MISJONSMESSE PÅ ASKØY

For første gong var 
regionårsmøte berre 
ope for utsendingar. 51 
utsendingar møtte. 
TEKST  HARALD BERGE BREISTEIN

Møtet vart gjennomført i Salem, 
Bergen 24. oktober. Andre kunne 
følgje møtet på Facebook. Du kan 
framleis sjå møtet på NLM region 
vest si Facebook-side.

Regionleiar Per Byrknes pre-
senterte årsmeldinga for NLM 
region vest, leiar for NLM Ung, 
Marta Sortland Leodo, presenter-
te årsmeldinga for NLM Ung, og 
konstituert administrasjonsleiar, 
Kirsten Grøteig, orienterte om 
rekneskapen.

Per Byrknes takka Nils Walde 
og Bodil Øpstebø som har gjort 
ein stor innsats i regionstyret. 
Han takka også Jostein Moldsvor 
for innsatsen han gjer som leiar i 
valnemnda.

I samtale om arbeidet var 
det programmet «Vekst» og bar-
ne- og ungdomsarbeid som vart 
hovudtema.

Hans Arne Sanna formidla 
helsing frå hovudstyret.

HISTORISK REGIONÅRSMØTE 

VALRESULTAT:
REGIONSTYRET:
• Per Hilleren, Åshild Lande og 
Steven Kristoffer Rob.
• Turid Toft Amenya og Nils Fred-
rik Rifsgård var ikkje på val. 
• Følgande vart valde til varamed-
lemar: 1. vara: Sveinung Myrene, 
2. vara: Helge Andvik, 3. vara: Ove 
Fotland

BARNE- OG UNG-
DOMSRÅDET
• Maria Røysland Egeland, Daniel 
Flaktveit og Sara Nordheim
• Jonatan Hurthi og Kristoffer 
Ytre-Arne Mjelstad var ikkje på val.
• Følgande vart valde til varamed-
lemar: 1. vara: Hanne Nordpoll, 
2. vara: Anders Myrane 3. vara: 
Benjamin Andre Olsen 

VALNEMND 
• Jon Amador Vårvik Mandujano, 
Trond Kråvik og Andreas Kårbø
• Jostein Moldsvor og Kjell Arve 
Samnøy var ikkje på val.
• Liv Hushagen vart varamedlem.

Regionårsmøtet vart gjen-
nomført med god avstand 
mellom delegatane

FOTO: PER BYRKNES
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ARRANGEMENTSKALENDER 2020/2021

Dato Arrangement Alder
LYNGMO lyngmoinfo.no 
10.01  Inspirasjonssamling Lyngmo  Alle
19.–22.02  Crossroad  8. klasse +
25.–28.02  Vinterleir  4.–7. klasse
19.–21.03  Vinterleir  2.–4. klasse
26.–29.03  Palmehelgsleir for småbarnsfamilier  Familie
31.03–04.04  Familiepåskeleir Familie

SÆTERVIKA setervika.no 
4.–6.12  TenFest-leir  Tenåringer
12.–14.02  Tweensleir  5.–7. klasse
26.–28.02  Maksleir  2.–4. klasse
19.–21.03  Barnekorweekend  2.–7. klasse
16.–18.04  TenFest-leir  Tenåringer

SKILBREI
29.–31.01  Vinterleir  2.–4. klasse
5.–7.02  Vinterleir  5.–7. klasse

09.–11.04 TABU+ Rødekorshytta Langeland 18+

Påmelding og informasjon: nlm.no/leirvest

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

WEEKEND FOR MANNFOLK
Den gamle tradisjonen med 
mannsmøte har fått sin avlegger. 
Siste helgen i oktober var nærmere 
25 mannfolk samlet i Sætervika 
til «Mannahelg ved fjorden». Bare 
en liten håndfull kunne huske å 
ha vært med på noe tilsvarende 
tidligere. Helgen bød på næring 
både for kropp og sjel. Sætervika 
stilte med fantastisk mat. Dosent 
emeritus, Egil Sjaastad, underviste 
om Daniel i Bibelen. Daniel levde 
i en verden hvor mye handlet om 
makt, posisjoner og penger – ikke 
ulikt vår tid. Professor i samfunns-
fag, Lars Gaute Jøssang, hadde 
et spennende foredrag om den 
norske oljehistorien. Da misjonær 
Kjell Strømme og emissær Oddvar 
Risøy delte fra sine liv og mange 
år i tjeneste i Guds rike, tok de oss 
med inn i både smerten og gleden. 
Slike personlige vitnesbyrd berørte 
mannfolkene som hørte på.

Til tross for strenge smittevern-
tiltak, tyder tilbakemeldingene på 
at dette er noe det er behov for og 
som vi bør prøve å få til igjen.

PER BYRKNES

PÅMELDING TIL PÅSKELEIR 
STARTER 2. DESEMBER
Påskeleir for hele familien 
på Lyngmo ungdomssenter

Leiren starter kl. 18.00 onsdag 31. 
mars og slutter med familiesam-
ling kl. 10.00 søndag, 1. påskedag. 

For 4 overnattinger: 
Voksne: 2 500,-
14–16 år: 1 430,-
10–13 år: 1 290,-
5–9 år: 1 125,-
0–4 år: gratis
Makspris pr. fam: 7 560,- 

Påmelding: nlm.no/leirvest, 
service@nlm.no eller 22 00 72 00. 
Husk at påmeldingen starter 2. 
desember

Lyngmo arrangerer òg familieleir i 
palmehelgen. 

Se lyngmoinfo.com for mer 
informasjon.
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