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OPPMUNTRING
Barnelag er et 
populært tiltak 
på Inderøy. Det 
treffer godt også 
utenfor det faste 
bedehusmiljøet. 

På Utøy bedehus samles i over-
kant av 50 barn annenhver tirsdag, 
og barna kommer fra et stort 
nedslagsfelt, forteller leder for 
Skattekista, Janne Grete Høivik 
(bildet).  Under samlingene deler 
de gruppen i to, Skattekista og 
Hobbyklubben. 

Gjennom et semester gjennom-
fører barnelaget hobbyaktiviteter, 
gymsalkvelder, de griller og har uli-
ke uteaktiviteter. Fast på program-
met hver gang står også andakt og 
en enkel kveldsmat. 

INTEGRERING I STJØRDAL
Misjonssambandets forsamling i Stjørdal ønsker å hjelpe 
mennesker på flukt. I snart et år har de invitert mennesker fra 
ulike land og kulturer til «Åpent hus» på bedehuset. 

L E S  M E R  S I D E  1 3

FOTO: LARS KJEBEKK
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Året 2016 er historie, og mye kan 
sies om det året vi har lagt bak oss. 
I nyhetene er det gjerne de mørke 
og overraskende utviklingstrekkene 
som har dominert overskriftene, og 
det kan fort bli overveldende for 
noen og hver. 

Han lever. De kjente kristne sang-
forfatterne og -artistene Gloria og 
Bill Gaither forteller fra 1971 om den 
samme blandede følelsen der de 
står med et nyfødt barn i armene 
og undres på hvilken verden gutten 
deres skal vokse opp i. Så dukker 
en setning opp i hodet: Because 
He lives, we can face tomorrow, 
«Fordi Han lever, kan vi møte 
morgendagen». En kjent og kjær 
sang blir til, etter hvert også i norsk 
språkdrakt: «Min Jesus lever, derfor 
vil jeg leve! Min Jesus lever, derfor 
er jeg trygg!» 

Opplever enhet. Dette er virkelig-
heten for Guds folk. Den oppstand-
ne Jesus er fortsatt herre – når det 
gamle året avløses av et nytt og 
når gamle statsledere avløses av 
nye. Denne erkjennelsen når stadig 
nye folkeslag. På tross av store ytre 
forskjeller, kan vi oppleve en enhet 
med mennesker over hele verden 
fordi Jesus er vår herre.

I arbeidet i NLM Midt-Norge har 
sikkert alle hatt ulike opplevelser av 
året som er gått. I noen sammen-
henger er det motbakkene som 
har vært mest merkbare, andre 
opplever vekst og optimisme. 

På regionkontoret har det vært 
utfordrende med underbemanning 
i flere måneder. Andre opplever 
at manglende ressurser setter 
begrensning for det arbeidet en 
gjerne skulle ha utvidet. 

Ett arbeid. Det som kan bære 
oss som arbeidsfellesskap i NLM 
gjennom vekslende tider, er erkjen-
nelsen av at Jesus er herre over alt 
det vi driver med. I det perspektivet 
har vi i virkeligheten bare ett arbeid 
og ett, stort arbeidsfellesskap. 
Derfor står «Visjonær Samhand-
ling» som ett av fem hovedpunkt i 
regionens strategi for 2013–2020. 
«Vi vil at regionens ulike arbeids-
grener samarbeider for å virkelig-
gjøre NLMs mål ved – blant annet 
å sikre at alle misjonsfellesskap og 
institusjoner opplever seg som en 
viktig del av NLM» 

Sammen. Vi kan legge merke 
til hvor ofte Paulus bruker ordet 
sammen i noen av brevene sine. 
Det handler ikke om meg og 
mitt arbeid for Gud, men om det 
arbeidet vi står i sammen. Vi skal 
få glede oss over de arbeidsgrener 
som opplever vekst, og samtidig 
skal vi være bevisste på å gi støtte 
der det går tungt. Vi ønsker også 
å oppmuntre til erfaringsutveksling 
mellom de ulike arbeidsfellesska-
pene vi har. Og sist, men ikke minst, 
la oss glede oss over det store 
fellesskapet av Guds folk på tvers 
av landegrenser.

Sammen i arbeidet

HJALMAR HUGDAL
leder i regionstyret

INNSPILL

«Det handler ikke 
om meg og mitt 

arbeid for Gud, men 
om det arbeidet vi 
står i sammen.»
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TAKK FOR GAVER I 2016 
Det var med stor spenning og takknemlighet vi 
fulgte gaveinnspurten i fjor. Totale gaver fra NLM 
Midt-Norge i 2016 har nå passert 9,8 millioner. Dette 
er 200 000 under budsjettet og tusen mer enn 2015.

Gledestårer. Gavene i 2016 har hele året ligget 
under 2015. I midten av desember var det fortsatt 
1,9 millioner igjen til årets gavemål. Gledestårene 
trillet derfor da vi fikk en anonym gave på 500 000. 
Takk til Jesus og en anonym giver! Denne gaven og 
mange andre gaver ga oss 1,7 millioner de to siste 
ukene. Totalt gavetall for 2016 ser ut til å bli 9 804 
830. Selv om dette er knapt 200 000 under budsjet-
tet, er vi veldig glade for at vi nådde så langt!

Fast givertjeneste. Fast givertjeneste via bank 
er nå største gavetypen med 3,28 millioner. Det 
utgjør samme beløp som i 2015. Foreningsgavene 
med sine 3,24 millioner har ni prosent nedgang fra 
foregående år. Den store innsatsen på julemesser/
basarer resulterte i et overskudd på 1,18 millioner. 
Enkeltgaver og minnegaver har økt i 2016, mens 
gaver via Utsyn, nettgaver og gaver til Barnas 
misjonsprosjekt er redusert. 

Fem prosent. Regionstyret har bestemt gavemålet 
for 2017 til 10,3 millioner. Det er fem prosent økning i 
forhold til det som ble gitt i 2016. Fem prosent betyr 
helt konkret å øke fast givertjeneste for eksempel 
fra 1000 til 1050 pr måned. Blir du med på det?

Takk. Vi starter 2017 med takknemlighet, og vi øn-
sker at takken skal prege året. La 1 Kor 15,58 være 
med og inspirere deg også til fortsatt innsats for 
Jesus i det nye året. Lykke til!

«Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. 
Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i 
Herren er ikke deres strev forgjeves!»

IRENE SANDBERG SÆTHER

REGIONKONFERANSEN NLM MIDT-NORGE 2017
9.–11. juni Rødde Folkehøgskole, Melhus
Taler: Øyvind Åsland
Tema: I Guds nærhet
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Misjonsfolket i Åfjord har 
funnet en form for julesalg som 
fungerer. 

TEKST:  KNUT INGE BLIX FURUSETH

Brit Helen Hoås er leder i hovedkomiteen for 
julesalget i Åfjord, og hun peker på flere ting 
som gjør at de lykkes.

LYTTER TIL FOLK. – Vi er godt organisert, og vi 
passer hele tiden på å ha nok folk til de ulike 
oppgavene mens julesalget pågår, og vi sørger 
for at de har meningsfulle ting å gjøre. Unge-
ne er også med, og de har oppgaver tilpasset 
dem. Alle som er med og hjelper til blir spurt 
om hva de har lyst til å bidra med, og hva de 
ikke har lyst til å gjøre. Svarene på dette tar vi 
hensyn til. Vi har også pleid å legge ut evalue-
ringsskjema på bordene og spurt folk om hva 
som ikke fungerer og hva som fungerer bra på 
julesalget, sier Hoås.

– INSPIRATORER. I de siste årene har misjons-
folket i Rissa og Leksvik også bidratt til å få 
julesalget vel i havn. Dette er et bidrag Hoås 
synes er viktig.

– De er inspiratorer for oss, og så blir vi jo 
flere til å dra lasset, sier hun.

Julesalgskomiteen har stor frimodighet 
når det gjelder å spørre folk om de kan ten-
ke seg å bidra til julesalget, enten det er som 
loddselgere, kakebakere eller å stå bak salgs-
boden i misjonshuset i Åfjord.

– Det er veldig få som sier de ikke vil være 
med. Noen svarer at nå er de blitt for gamle 
og ikke ser råd for å være med mer, og det 
er greit. Noen svarer at dessverre passer det 
ikke i år, men de får spørsmål neste år igjen, 
og da er svaret som oftest ja. Ingen blir glemt 
om de ett år ikke har anledning til å være 
med, sier Hoås.

BESØK AV LODDSELGERE. Hovedlotteriet er 
den største kilden til inntekt for julesalget i 
Åfjord, og julesalgskomiteen har som mål at 
alle husstandene i Åfjord kommune skal få 
besøk av en loddselger.

– Av forskjellige årsaker greier vi ikke det 
målet, men jeg vil tro at over 90 prosent av 
husstandene i kommunen får besøk. Det sel-
ges også en del lodd i Rissa og Leksvik og flere 
andre steder på Fosen i forkant av julesalgs-

helga, forteller Brit Helen Hoåas.

NY REKORD. Julesalget i Åfjord er godt besøkt 
av både misjonsfolk og av folk som ikke så 
ofte går inn døra til misjonshuset i sentrum 
av bygda.

– Det er ikke noen høy dørterskel for å 
komme på julesalg slik jeg opplever det. Og 
så har vi etter hvert fått en lekker salgsutstil-
ling. Folk synes den er fin, og de får lyst til å 
handle. Vi sendte 222 000 kroner til misjonen 
etter julesalget i november, og det tror jeg er 
rekord fra oss i Åfjord, forteller hovedkomi-
telederen.

Julesalget i Åfjord foregår over to dager og 
starter fredag kveld.

– På det siste julesalget gjorde vi fredags-
kvelden til en sangkveld, og vi inviterte et 
sangkor. Åfjordingene er glade i å synge. Vi 
gjorde det enkelt med bevertningen. Vi kjøpte 
inn brød, og alle som kom ble oppfordret til å 
ta med ett pålegg hver, forteller Hoås.

ET GODT RÅD. Hun har et godt råd til julesalgs-
arrangører som sliter med både motivasjon 
og sviktende inntekter.

– Det er lett å gå seg fast i et spor. Derfor 
er det viktig å gi støtte til dem som har forslag 
om å gjøre ting litt annerledes. Det kan gi in-
spirasjon til å stå på videre.

Resultatene fra julemessene i regionen fin-
ner du på side 14.

OPTIMISME I ÅFJORD

Flinke jenter har kontroll på Tombolaen.                                                                                               FOTO: BARBRO UGEDAL
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UNGLEDER FRA NEDERLAND
Irene Maria van Andel - de 
Raad  er ansatt som ny ungle-
der i Region Midt-Norge. Hun 
er opprinnelig fra Nederland og 
er 31 år gammel. Hun er gift og 
har ett barn. For tiden er hun og 
familien bosatt i Malvik.
Irene Maria har erfaring og kom-
petanse fra arbeid som kateket 
og menighetspedagog.

ØRLAND MISJONSHUS 
ER SOLGT
Misjonshuset på Ørland, som 
ble bygd for om lag 60 år siden 
var eid av NLM og Det norske 
misjonsselskap (NMS). Det ble 
før jul 2016 solgt til Svinsås 
Eiendom AS i Bjugn for 1 450 
000 kroner. Salgssummen er 
noe under taksten som ble gjort 
av huset.

Ørland misjonshus har de 
siste årene vært ivaretatt av Den 
norske kirkes lokale menighet 
på Ørlandet da NLM og NMS 
ikke har hatt lokale foreninger 
på stedet.

NLM har det siste året gitt 
noe økonomisk kunstig ånde-
drett til misjonshuset i håp om 
at det skulle lykkes å få i gang 
arbeid i NLMs regi i Ørland/
Bjugn. Det har så langt ikke latt 
seg gjøre, og dermed ble huset 
vedtatt solgt. 

NLM og NMS har bestemt 
at netto salgsinntekt deles i tre 
mellom NLM, NMS og det lokale 
menighetsarbeidet i Den norske 
kirke.

KNUT INGE BLIX FURUSETH

FOTO: OLAV VESTBØSTAD

Lilleval har flyttet inn i helt ny 
barnehage. 28. november var 
barn og ansatte på plass, og 
dagen etter var det høytidelig 
åpning med snorklipping og 
kaker. 
TEKST  KJARTAN URANGSÆTER ÅSEBØ

Siden starten i 2006 har Lilleval barnehage 
holdt til i den nedlagte skolen på Lauga i Nær-
øy. Lokalene var store, men ellers var de slitte 
og mindre og mindre hensiktsmessige. Etter 
hvert ble man nødt til å velge om barnehagen 
skulle pusses skikkelig opp eller om det skulle 
bygges en ny barnehage. Med åtte–ti barn var 
ikke det et opplagt valg. Men etter å ha vur-
dert flere ulike alternativer falt valget likevel 
på å bygge helt nytt, på en flott utsiktstomt på 
en kolle på Val videregående skoles område. 

BYGD I TRE. Barnehagen er bygget med ut-
gangspunkt i godkjenningen for 18 barn. Den 
er satt opp i massivtre. Det vil si at det ikke 
er vanlig isolasjon eller andre materialer, men 
bare tre tvers gjennom hele huset. Dette har 
gitt et flott bygg med et godt inneklima, til gle-
de for alle som oppholder seg der. Det er også 
store vinduer og høyt under taket. 

Med beliggenhet midt i naturen og samti-
dig midt på Val, så ligger det godt til rette for 
uteaktiviteter i skogen og møter med dyrene 
på Val. Rett som det er kan man se barna van-
dre rundt for å kikke på hest og ku, eller for å 
klappe sauene.

TRANGT OM PLASSENE. Siden det var så få barn 
i barnehagen, så var det spesielt spennende å 
se om det ville gå rundt. I det barnehagen er 
ferdig, så begynner det også å bli trangt om 
plassene i Lilleval. Det er fint å få oppleve at 
mange familier i nærområdet har søkt barna 
sine til barnehagen. På grunn av dette har vi 
nå behov for flere ansatte. Så dersom noen 
som leser dette kunne tenke seg en ny utfor-
dring eller kjenner noen som kunne passe 
sammen med oss, så ville vi være takknemlige 
for å få tips om det. 

Først og fremst håper vi at Lilleval kan få 
være en god, kristen barnehage for området 
vårt. Det er det vi aller helst ønsker. 

LILLEVAL I NY BARNEHAGE
Lilleval på området til Val videregående skole i Nærøy flyttet i høst inn i nye lokaler.

Theodor klipper snora, mens Amund og Gabriel følger 
spent med. 

FOTO: KJARTAN URANGSÆTER ÅSEBØ
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– SPENNENDE Å SELGE BIBLER I KENYA 
I forrige Utsyn skrev vi om Rødde-elevenes 
bistandsprosjekt i Kenya. Hanna Samuelsen 
Raad var en av to elever fra skolen som besøkte 
området før jul. 

– Det er veldig fint å se hvor langt de har 
kommet og hva pengene egentlig går til, sier 
Raad, og forteller at det handler om mer enn 
rent vann. 

Det informeres om hygiene og helse, det 
drives helseopplæring, og de har lese- og skri-
veopplæring for voksne jenter over 13 år. 

Hun sier det var positivt å møte de som arbei-
der for prosjektet, og se hvor interessert de er i 
å hjelpe flest mulig. De som deltok på turen fikk 
også sett andre sider av arbeidet i Kenya, blant 
annet litteraturarbeidet i Arusha. 

–  Vi fikk prøve å selge bibler, noe som var 
veldig spennende, sier Raad, som opplevde 
at folk samlet seg rundt dem bare de holdt en 
bibel i hånden. 

Interessen for bibler og salmebøker var stor. 
De besøkte også radiostasjonen på Voi hvor 
situasjonen er spent mellom kristne og muslimer. 
Der blir det blant annet laget radioprogrammer 
som handler om fred mellom kristne og musli-
mer og hvordan de kan leve side om side. Der 
tok de seg også tid til en liten fotballkamp med 
et lokalt fotballag som fikk en ny fotball som takk 
for utfordringen. 

Vi ønsker Hanna og de andre Røddeelevene 
lykke til med årets bistandsprosjekt i Kenya! 

HANS EDVARD THYVE

– Flere av oss i forsamlingen hadde et ønske 
om å hjelpe mennesker på flukt. Vi mener 
også at vi som kristne har et særskilt ansvar 
for å hjelpe våre medmennesker.

Det er Lars Kjebekk som forteller dette. 
Han er en av initiativtagerne til «Åpent hus» –  
et integreringstiltak som noen ildsjeler i NLM 
Stjørdal Forsamling har startet.

GOD DIALOG. – Første kvelden vi startet var det 
kun en person som møtte opp. Vi lurte på om 
kanskje folk var skeptiske til å komme på et 
bedehus. Men neste gang kom det seks mus-
limske damer og dermed var vi i gang. Siden 
den gang har antall besøkende ligget på mel-
lom 30–50 stk, noe vi er svært godt fornøyd 
med. Vi har også en veldig god dialog med Fri-
villighetssentralen, kommunen og flyktnin-
getjenesten i forbindelse med dette arbeidet, 
forteller Kjebekk. 

«Åpent hus» er i utgangspunktet et rent 
integreringsarbeid hvor en legger vekt på 
samtale og praktiske aktiviteter som spill, 
håndarbeid, leksehjelp og diverse. Det er for 
eksempel ingen andakt eller direkte «misjo-
nering» under samlingene. 

BYGGER RELASJONER. – Men vi er kristne med-
vandrere som ønsker å peke på Jesus gjen-
nom de vi er og ikke minst gjennom det lo-

kalet vi befinner oss i. Det handler mye om 
å bygge relasjoner og å skape tillit til dem vi 
møter på samlingene. NLM Stjørdal forsam-
ling har et rikholdig arbeid på bedehuset, og 
vi håper naturligvis at «Åpent hus» vil høste 
frukter. Allerede nå ser vi at enkelte har be-
gynt å komme på våre formiddagsmøter på 
søndager. Dette er vi veldig takknemlige for, 
men det utfordrer oss også som forsamling. 
Både i forhold til å være imøtekommende, og 
i forhold til det praktiske. Som det å oversette 
en del av tekstene vi bruker på skjermen. Vi 
ser også på muligheten for en mer permanent 
tolketjeneste hvis det blir behov for det, for-
teller Kjebekk.

BEGGE VEIER. – Menneskene som kommer re-
presenterer et mangfold av kulturer. I grove 
trekk har vi cirka 50/50 med muslimer og 
kristne. Det er en flott gjeng med respekt for 
hverandre. Men det er viktig å påpeke at når 
vi snakker om integrering så gjelder begge 
veier. Disse samlingene er åpne også for etnis-
ke nordmenn. Her kan en møte folk fra andre 
kulturer. Det kan kanskje bryte ned fremmed-
frykt og fordommer, sier Kjebekk. 

EINAR SVELA

BYGGER BROER PÅ «ÅPENT HUS»

På «Åpent hus» blir det laget mat fra ulike land. Denne 
kvelden er det syrisk mat som står på menyen. 

FOTO: LARS KJEBEKK
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Sara Bergane (til venstre) og Ragnhild 
Fossland prøvde flere av de spennen-
de aktivitetstilbudene på Sommer-
Treff 2016. 

FOTO: KAROLINE FONN

SARA SKAL PÅ SOMMER- 
TREFF I ÅR OGSÅ
 – Helt siden SommerTreff var 
over sist sommer har jeg gledet 
meg til neste gang. Jeg skal de-
finitivt komme denne sommeren 
også!

Det er Sara Bergane som sier 
dette. Hun var en av 30 deltake-
re som sist sommer var med på 
historiens første SommerTreff på 
Val vgs.

– Jeg kom på SommerTreff fordi 
det var lenge siden jeg hadde 
vært på en ungdomscamp, 
og jeg tenkte det kom til å bli 
veldig kjekt å møte andre kristne 
ungdommer. Noe av det beste 
var å lære mer om Jesus og det 
kristne fellesskapet, og jeg fikk 
mange nye venner som jeg fort-
satt har kontakt med. Fotballtur-
nering med kikkerter var en utro-
lig kjekk aktivitet som jeg aldri 
hadde hørt om før. For publikum 
så det vel ut som en sauelokk 
som løp rundt på banen, forteller 
Sara Bergane.

I år blir det SommerTreff 23.–26.
juni, og vi håper vi klarer å 
fylle enda et internat. Kanskje vi 
klarer femti deltakere? Sett av 
helga og bli med! Leiren er for 
dem som blir ferdige med 7.–10.
klasse i år. 

ANDREAS GJØRA
LEDER I REGIONENS BARNE- 

OG UNGDOMSRÅD

Søndag 18. desember ble en historisk dag for Beta-
nia Misjonsforsamling i Trondheim. Fem medlemmer 
i familien Djakou fra Kamerun ble døpt: Far Bernabe 
(39) og barna Daphné (1), Nathan (3), Serena (13) og 
Loic (16). Mor Viviane var døpt tidligere i Kamerun.

– I dag ser vi frukter av ungdomsarbeidet i 
Conzept, fortalte forsamlingsleder Johannes Selstø. 
Ungdommer knytter vennskapsbånd, og det blir 
kontakt mellom forsamlingen og familier.

– I dåpen skjer det både noe synlig og noe 
usynlig, sa Johannes Selstø: Familien innlemmes 
i Guds kirke på jord og blir medlemmer i misjons-
forsamlingen. Gud gir sin usynlige nåde gjennom 
vannet vi ser og ordet vi hører. Denne Guds nåde er 
syndenes forlatelse. Han gir evig liv. Vi gleder oss 
over det Gud gir, og vi takker ham for denne store 
gaven.

Faddere var Nicolaine Agofack, Ildrid og Knut 
Meinert Kiplesund, Gunnvor Sekkesæter og Arne 
Kløve.

KJELL IVAR ØDEGÅRD

FAMILIE DØPT I BETANIA 

FOTO: KJELL IVAR ØDEGÅRD

GJENBRUSKBUTIKKEN 
FLYTTER TIL VERDAL
NLMs gjenbruksbutikk på Røra 
flytter til Verdal. Der skal butik-
ken leie lokaler av Normisjon i 
Gamlevegen 7.

– Normisjon i Verdal har et 
stort hus med forsamlingslo-
kale, en liten barnehage og 
næringslokale. Posten har vært 
leietaker de siste årene, men 
da næringslokalet ble ledig, 
tilbød Normisjonen at NLM 
Gjenbruk kunne leie det. Dette 
er lyse fine lokaler på 470 kvm 
som er meget godt egnet til 
å drive butikk i, forteller Berit 
Slåttnes Aune, styreleder for 
gjenbruksbutikken på Røra

Styret for gjenbruksbutik-
ken på Røra gikk før jul 2016 
enstemmig inn for å flytte 
butikken fra Røra til Verdal. 
Trolig vil det skje i løpet av mai/
juni i år. Både ledelsen i NLM 
Gjenbruk og regionstyret i NLM 
Midt-Norge støtter vedtaket. 

– Vi ønsker at butikken fort-
satt skal være en viktig brikke 
for Guds rike på Innherred. 
Hvis du tenker at du vil være 
med på det – så ta kontakt 
med oss! Vi har bruk for man-
ge frivillige medarbeidere, sier 
Berit Slåttnes Aune.
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A R R A N G E M E N T S K A L E N D E R  2 0 1 7 EN MISJONSSTASJON 
PÅ FJELLET

Om to år feirer Søvassli 50 år 
som NLM-leirsted, og leir er 
fortsatt en av hovedpilarene i 
arbeidet. Bestyrer Kari Tronvoll 
trekker fram leirteamene som en 
positiv faktor for arbeidet:

– Vi har leirteamene våre 
som legger ned en fantastisk 
innsats. De har mye planlegging 
på forhånd, gjennomføring av 
leiren som absolutt kan være en 
utfordring, og så er de flinke til å 
få med seg egne og andres barn 
på leir. De forskjellige teamene 
har funnet sin form. 

Men enkelte sider av leirarbei-
det har også utfordringer slik 
Tronvoll opplever det. Hun tenker 
spesielt på «Vi over 60»-leirene: 

– En 60-åring i 2017 lever 
ganske forskjellig fra dem som 
var 60 på 70/80-tallet. Her tren-
ger vi noen som kan utgjøre et 
team og som kan lage et leirtil-
bud for «godt voksne» i dag.

I endring. Omgivelsene til 
Søvassli er i endring. Det er 
færre barnelag i nærområdet, og 
foreningsaktiviteten er redusert. 
Støtten til leirstedet oppleves 
som stor, men med større geo-
grafisk spredning enn tidligere. 
Tronvoll ser en sammenheng 
mellom tilknytning til stedet og 
engasjement, og hva dette betyr 
for rekrutteringen til arbeidet. 
Nå er det spesielt steder som 
Aure, Hitra, Hemne og Ler/Flå 
som utmerker seg i tillegg til 
hjemkommunen. Tronvoll tror det 
er viktig at folk får se med egne 
øyne hvilket arbeid leirstedene 
gjør, og at det bidrar til å skape 
engasjement. 

Misjonsstasjon. Bestyreren 
har også konkrete tanker om hva 
Søvassli er om ti år: 

– En misjonsstasjon på fjellet, 
der skoleklasser, forsamlinger, 
menigheter, barn og voksne 
kan komme og bli møtt med 
hjertevarme. Hvor de kan senke 
skuldrene, glemme klokka en 
dag eller to, nyte en skitur på 
fjellet, kjenne høststormen stikke 
i kinnene og få oppleve at de er 
elsket som den de er av Gud.

HANS EDVARD THYVE

FEBRUAR   
10.–12.2.   WinterCamp 5.–7. kl.  Søvassli
11.–12.2.   Vintermøte   Namsos

MARS   
3.–5.3.   Familieweekend   Søvassli
10.–12.3.   Aktivitetsleir 5.–8. kl.  Val vgs.
10.–12.3.   Vinterleir 2.–4. kl.  Søvassli
17.–19.3.   Vi over 60   Laberget
24.–26.3.   Påskeleir  2.–5. kl.  Namsos
31.3.–2.4.   Påskeleir  2.–4. kl.  Laberget

APRIL   
7.–9.4.   Påskeleir  5.–7. kl.  Laberget
7.–9.4.   ReGaze Påske 8. kl.–3. vgs. Søvassli
29.4.–1.5.   Vårtreff    Søvassli

 MAI   
5.–7.5.   Lammeleir 1.–6. kl.  Murumoen, Lierne

JUNI   
9.–11.6.   Regionkonferanse   Rødde fhs.
16.–18.6.   Sommerleir 2.–5. kl.  Namsos
23.–25.6.   Fotballeir  4.–7. kl.  Rødde fhs.
23.6.–26.6.                  SommerTreff 8. kl.–1. vgs. Val vgs.

JULI   
2.–9.7.   Bibelcampingen «Opptur på Val» Val vgs.

AUGUST   
18.–20.6.   Plask  2.–4. kl.  Laberget

SEPTEMBER   
1.–3.9.   Aktivitetsleir 5.–8. kl.  Val vgs.
1.–3.9.   Mix-leir    Søvassli
8.–10.9.   WildCamp 5.–7. kl.  Søvassli
15.–17.9.   ReGaze høst 8. kl.–3. vgs. Søvassli
16.–17.9.   Bo hjemme leir 1.–5. kl.  Arnøy i Nærøy
22.–24.9.   Kvinnehelg   Søvassli
29.–1.10.   Vi over 60   Laberget

OKTOBER   
27.–29.10.  UngeVoksne   Laberget

NOVEMBER   
10.–12.11.   Juleverksted 2.–5. kl.  Namsos
17.–19.11.   Juleverksted 2.–4. kl.  Laberget
24.–26.11.   Juleverksted 2.–4. kl.  Søvassli
24.–26.11.   Juleverksted 5.–7. kl.  Laberget

DESEMBER   
30.12.–1.1.  ReGaze Nyttår 8. kl.–3. vgs. Laberget

L E S  M E R  O M  V Å R E  A R R A N G E M E N T  P Å :
W W W. N L M . N O / M I D T- N O R G E
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– Hva gjorde du før du reiste til  Elfenbenskysten?
– Jeg jobbet på asylmottak for barn under 15 år, som 
kommer alene til Norge. Høsten 2015 flyttet vi til 
Kamerun for å studere fransk. 

– Hva gjør du denne uken?
– Jeg studerer mahou, som er det lokale språket her, 
deltar på bønnemøte, snakker med naboer, går på 
gudstjeneste og på markedet. 

– Hva fikk deg til å vurdere utreise som misjonær 
for NLM?
– Både jeg og mannen min har ønsket å reise ut og 
har lenge hatt et forhold til NLM. 

– Hva tenker du er den største forskjellen mellom 
kulturen i Elfenbenskysten og Norge?
– Det er mange forskjeller og vanskelig å løfte fram 
én, men det er interessant å se hvor avhengige de er 
av hverandre her – på en annen måte enn i Norge.  På 
godt og vondt er man avhengig av hjelp fra familie 
og naboer, og de er avhengige av hjelp fra deg. 

– Hva gjør du helst når du skal slappe av?
– Jeg prøver å ta «siesta» hver dag, da legger jeg meg 
for å lese litt og sove.  

– Dere har feiret deres første jul i Elfenbens-
kysten. Hvordan var det? 
– Flott! Julegrøt og gudstjenester, julefest med 
menigheten og pinnekjøtt fra Norge om kvelden 1. 
juledag. 

– Hvordan var det å flytte til Ouaninou 15 år 
etter at misjonærene måtte evakueres derfra?
– Vi har blitt godt tatt imot fra første dag, og vi er 
heldige som har kommet en plass hvor mange har 
gått foran.

– Hvilke utfordringer og muligheter ser du som 
ny utsending i dette området?
– Det er få kristne og en ung kirke i Ouaninou. 
Mange i området har lite bibel-kunnskap, og mange 
kan ikke lese. Samtidig er mange interessert i å høre 
historier fra Bibelen. Jeg håper å få støtte opp om de 
kristne her og arbeidet som de driver.

– Hvilket bibelvers har betydd mest for deg i det 
siste? 
– Salme 37,5: «Legg din vei i Herrens hånd! Stol på 
ham, så griper han inn.»

 ARNE SÆTEREN

Mange er interessert i bibelhistorier

UTSENDINGEN

MARITA VOLD
Misjonær

Hvor: Elfenbenskysten, 
og har vært der siden 
oktober 2016

Oppgaver: Dette året 
studerer jeg lokal-
språket mahou og 
blir kjent med folk og 
kultur.

Sivil status: Gift med 
Ola, og har to barn; 
 Elisabeth på snart 3 
år og Samuel på 6 
måneder. 

På godt og 
vondt er man 
avhengig 
av hjelp fra 
familie og 
naboer, og de 
er avhengige av 
hjelp fra deg. 
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