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OPPMUNTRING
Misjonsforenin-
gen ble lagt ned. 
Ingen av bygdas 
folk som brukte 
å gå på Solberg 
bedehus så seg 
i stand til å ta vare på bedehuset. 
Dette var situasjonen i bygda Tøtt-
dal i Namdalen i 2019. Det ble lagt 
frem innstilling for regionstyret 
om at bedehuset skulle selges. På 
samme tid vedtok Frikirken i bygda 
at de skulle rive sitt bedehus. 
Stedet ville da gå fra to til ingen 
bedehus. Dette fikk fem ektepar fra 
Frikirken og NLM til å gå sammen 
for å se om vi kunne opprettholde 
noe virksomhet på Solberg bede-
hus. Det er så langt arrangert tre 
samlinger, med godt oppmøte fra 
Tøttdal og omegn. Folk trives og vi 
planlegger flere samlinger. 

                                EDIT HODNE MORK

REGIONKONFERANSE PÅ RØDDE
Det blir et allsidig program både for barn, unge og voksne på 
regionkonferansen på Rødde folkehøgskole 5.–7. juni. I tillegg til 
møter og bibeltimer blir det blant annet seminarer og konsert.

L E S  M E R  S I D E  4 3  O G  4 4

FOTO: MARKUS LEITVOLL
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Det første jeg tenker på når jeg 
hører ordet «utsending» er misjo-
nær. Det andre som dukker opp i 
tanken er det å være deputert fra 
et misjonsfellesskap til en region-
konferanse eller generalforsam-
ling. Utsendingen representerer en 
forening eller et lag. Vedkommen-
de må kunne vise til en fullmakt 
gitt av foreningens leder for at en 
skal få de rettigheter og forplik-
telser en utsending har på slike 
samlinger. Det være seg stemme-
rett eller talerett. 

Gull verdt. Vi håper så mange 
felleskap som mulig sender utsen-
dinger til årets regionkonferanse 
på Rødde 5.–7. juni. Noen tenker 
at det ikke er så viktig at fellesska-
pet er representert. Andre tenker 
smått om sin egen tilstedeværel-
se. Hver utsending er gull verdt 
for storfellesskapet – selv om en 
ikke tar ordet i samtalen under 
forhandlingen, eller en synes det 
er vanskelig å vite hvem en skal 
stemme på i valgene. Bare ditt 
nærvær er til stor oppmuntring for 
oss andre. Det skal gi deg frimo-
dighet å vite at du er utsending. 
Fellesskapet har bedt deg reise og 
representere laget. 

Bibelen bruker også ordet 
«utsending» eller «utsendt». Jesus 
ber til sin far og sier: «Likesom 
du har utsendt meg til verden, har 
også jeg utsendt dem til verden» 
Johs 17,18. Paulus bruker et 
tilsvarende ord når han i 2 Kor 5,20 
sier: «Så er vi da sendebud i Kristi 
sted, som om Gud selv formaner 
ved oss. Vi ber i Kristi sted: La 
dere forlike med Gud».

Jesus er Guds utsending til 
oss. Guds sønn taler på vegne 
av Gud fader. Han har fått dette 
mandatet. Derfor var det viktig for 

Jesus å hele tiden lytte til Fade-
rens vilje og gjøre hans vilje.

Gjenspeile. En kristen er Jesu 
utsending på jorden til alle men-
nesker, enten de bor i nærmiljøet 
eller under fjerne himmelstrøk. 
Jesus tenker stort om alle sine 
disipler. Det er ikke bare mis-
jonæren som er «sendebud i 
Kristi sted». Alle Guds barn er 
utsendinger, uavhengig av alder, 
helse, utrustning, hudfarge, kjønn, 

rik eller fattig. Utsending er ikke 
noe et Guds barn skal være, men 
noe en ER. Jesus vil at barna hans 
skal være seg dette bevisst og la 
det prege hverdagslivet: Måten en 
lever på, måten en prioriterer tid 
og eiendeler på, måten en snakker 
på. Utsendingen skal gjenspeile 
avsenderen. Utsendingen skal 
formidle Jesus til menneskene. 

Følge og prege. For et privile-
gium å være sendebud i Kristi 
sted. For et ansvar det er å være 
sendebud i Kristi sted. Det vokser 
fram en bønn hos meg: La både 
storheten og alvoret ved å være 
utsending følge meg og prege meg 
i hverdagen. 

Utsending

JOHANNES SELSTØ
regionleder

INNSPILL

KVT – VI GRATULERER
Kristen videregående skole Trøndelag har fått to 
nye tilbygg. Det er bygd og rehabilitert cirka 4 400 
kvm til en totalkostnad på rundt 75 millioner. 

Byggetrinn en var ferdig i august: 12 nye klasse-
rom, arbeidsplasser til lærere, kontorer til elevtje-
nesten (rådgiver, skoleprest, helsesykepleier).

Byggetrinn to var ferdig i februar 2020: kantine, 
bibliotek, personalrom, kontor administrasjon og 
ledelse.

Skolen har cirka 550 elever og er arbeidsplass 
for cirka 80 personer. Vi gratulerer med fullførte 
byggeprosjekter og er takknemlig for skolen. La 
oss fortsatt ta med KVT i våre bønner. 

JOHANNES SELSTØ

986 700 

1 350 000

981 903

1 296 462

1 026 008 1 060 114

Regnskap 2020 Budsjett 2020 2019 2018 2017 2016

Gaver NLM Midt-Norge pr 29. februar

GAVEN DIN REKKER LANGT 
Det er langt til Elfenbenskysten. Hele 9 487 km 
og mange timer med fly. Det er enda lenger til 
Indonesia. 

Vi opplever gjerne at de som bor langt unna blir 
fjerne for oss. Men i Midt-Norge er vi heldige som 
kjenner noen både i Etiopia, Elfenbenskysten, Stor-
Kina, Peru og noen andre land. Ja, vi har faktisk 
åtte enheter utsendt til disse landene.

Kommende år reiser nye utsendinger fra regio-
nen vår. De presenteres på regionkonferansen på 
Rødde folkehøgskole i juni.

Gaven din rekker langt! Den gjør det blant annet 
mulig for Jesus å forvandle mennesker i Peru. Og 
den gir håp om en lysere framtid for fattige kvinner 
i Etiopia. Dette er det verdt å være med på, og det 
kan inspirere oss til å gi. 

Gavene til NLM Midt-Norge for januar og febru-
ar er 986 700. Dette er 5 000 mer enn 2019 og 365 
000 under budsjettet for 2020. Vi håper derfor, og 
ber om at mange bruker giroen i bladet og gir en 
raus vårgave. Gud velsigne hver enkelt!

IRENE SANDBERG SÆTHER

«Alle Guds barn 
er utsendinger, 

uavhengig av alder, 
helse, utrustning, 

hudfarge, kjønn, rik 
eller fattig. Utsending 

er ikke noe et Guds 
barn skal være, men 

noe en ER.»
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Velkommen til NLM Midt-
Norges regionkonferanse på 
Rødde folkehøgskole 5.–7. 
juni 2020.

FREDAG 
Kl. 19.00–19.30: Registrering 
Kl. 19.30: Konsert. Prosjektkor framfører 
kantaten «Skapelsen» av Egil Sjaastad og 
Ranveig Svela
Kl. 19.30: Aktivitetskveld for 8. klasse–3 
vgs. 
Kl. 20.45–22.00: Registrering og kaffe 

LØRDAG 
Kl. 09.00–10.00: Registrering og 
velkomstkaffe 
Kl. 09.30: Bønnemøte 
Kl. 10.00: Åpningsmøte for hele familien  

• Andakt: Grete Yksnøy Martinsen
• Tema: Frelst av nåde

Kl. 11.00–13.00: Forhandlingsmøte. 
Aktiviteter for barn/ungdom (BU). 
Kl. 13.00–14.00: Middag/gatekjøkken 
Kl. 14.30–16.00: Forhandlingsmøte. 
Samtale om arbeidet. Aktiviteter BU.  
Kl. 16.30–17.30: Seminar (se neste side). 
Aktiviteter BU (se egen sak)
Kl. 17.45–18.45: Kveldsmat/gatekjøkken 
Kl. 19.00: Misjonskveld

• Tale: Hans Arne Sanna
• Tema: Nåde å få tjene
• Sang: TeDeum

Kl. 20.30: Kaffe
Kl. 21.00: Ungdomssamling med grilling

• Andakt: Jarle Haugland

SØNDAG 
Kl. 10.30: Bønnemøte 
Kl. 11.00: Storfamiliesamling og søn-
dagsskole/ungdomsseminar 

• Forbønnshandling for utsendinger
• Tale: Hans Arne Sanna
• Tema: Nåde som forvandler
• Sang: Valter, Rebekka, Hanna og 

Rune Hegle 
Kl. 13.15: Middag/gatekjøkken

REGIONKONFERANSEN NLM MIDT-NORGE 2020

TILBUD TIL BARN OG UNGDOM
HELE HELGEN
0–3 år: 
Lekerom nær møtesalen (foreldre har ansvaret).

FREDAG
Kl. 19.30: (8. kl.–3. vgs.): Aktivitetskveld.

LØRDAG 
Alt. 1 (4–6 år): 
Kl. 11.00–13.00, 14.30–17.30: Kunst og håndverk 
og ulike aktiviteter på Rødde. 
Kr 50 for aktiviteter og forfriskninger. 

Alt. 2 (7–16 år):  
Kl. 11.00–15.00: Tur til klatreparken Høyt og Lavt. 
Kr 175 for aktivitet, transport, middag og forfrisk-
ninger
Kl. 15.00–17.30: Diverse aktiviteter på Rødde: Fun 
Battle, fotball, uteleker etc.   

Alt. 3 (7–16 år)
11.00–13.00, 14.00–15.00: 
«Hele regionen baker» – på skolekjøkkenet på 
Rødde. 
Kr 50 for aktivitet og forfriskninger. 
Kl. 15.00–17.30: Diverse aktiviteter på Rødde: Fun 
Battle, fotball, uteleker etc.   

Kl. 21.00 (8. klasse–3. vgs.): 
Ungdomssamling med grilling

SØNDAG 
Kl. 11.45 (4 år–7. klasse): Søndagsskole
Kl. 11.45  (8. klasse–3. vgs): Ungdomssseminar – 
«Å følge Jesus i en verden full av skjermer» v/Jarle 
Haugland
Mer informasjon om seminaret på neste side.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
MÅLTIDER 
Måltider må bestilles innen fristen 21.5. Det selges 
i tillegg mat i gatekjøkkenet.
     
                Voksen / maks familie
Kveldsmat fredag                   kr   80 / kr 240 
Middag lørdag (sodd og is)           kr 150 / kr 450
Kveldsmat lørdag                    kr   80 / kr 240
Middag søndag (oksestek og fromasj) 
                    kr 170 / kr 510
Barn 4–12 år: Halv pris

Grilling på ungdomskveld lørdag (pølser m/brød)  
Gratis, men må bestilles.

Frivillig kaffepriser:
Kaffe med påfyll  kr 30 per dag, kr 50 for helga. 
Ta gjerne med egen termokopp.

GATEKJØKKEN
Gatekjøkkenet er åpent under måltidene lørdag og 
søndag. Der selges blant annet pølse m/brød og 
hamburger. 

OVERNATTING VED 
RØDDE FOLKEHØGSKOLE
Døgnpriser for rom inkl. frokost:
Dobbeltrom med bad:   kr 750 
Enkeltrom med bad:  kr 650
Dobbeltrom med felles bad:  kr 600
Enkeltrom med felles bad:         kr 500 
Familiepakke (2 dbl med bad):                        kr 1300 
Tillegg for leie av sengetøy, per person:        kr 150
Campingvogn med strøm, per døgn:       kr 200 

FRIVILLIG DELTAKERAVGIFT
Det oppfordres til å gi en frivillig deltakeravgift på 
kr 100. Denne går til å dekke felleskostnadene med 
arrangementet.

PÅMELDING
All påmelding skjer til regionkontoret innen 21. 
mai. Bruk helst påmeldingsskjema på www.nlm.
no/leirmidt-norge.

BETALING
Betaling for måltider, BU–aktiviteter og overnatting 
på Rødde gjøres ved registreringen i starten av 
regionkonferansen. Vi oppfordrer flest mulig til å 
betale med bankkort eller Vipps.

På grunn av faren for spredning av 
koronaviruset kan regionkonferansen 
bli avlyst. Følg med på regionens nett-
side: www.nlm.no/midt-norge

FOTO: NLM/LILLIAN NORBØ
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Hvordan hjelpe 
hverandre når livet 
blir krevende? 
Ved Grete Yksnøy 
Martinsen
Livet kan 
by på 
mange ut-
fordringer. 
Hvordan 
kan vi hjel-
pe våre medmennesker 
når de opplever vanske-
lige dager? Hva kan vi 
gjøre som enkeltpersoner 
og fellesskap? Hvor går 
de gode grensene mellom 
hva vi kan hjelpe hver-
andre med, og hva andre 
skal ta seg av? 
Jeg håper dette semina-
ret kan å gi oss frimo-
dighet til å være sjele-
sørgeriske fellesskap og 
gode medmennesker, og 
samtidig utøve det i gode 
rammer slik at vi også tar 
vare på oss selv. 

Misjon 2020 – er 
misjonærens tid forbi?
Ved Hans Arne Sanna
Om vi spør 
hvilken 
rolle vest-
lig misjon 
skal ha 
i 2020, 
hvilke svar får vi da? Skal 
vi sende misjonærer, 
eller bare penger? På 
dette seminaret vil vi 
snakke om viktigheten 
av norsk misjon i dag og 
hvorfor det fortsatt er like 
aktuelt å sende norske 
misjonærer. 

Kjønnsideologi 
– hva skjer?
Ved Øyvind Fonn
Semina-
ret vil gi 
en kort 
orientering 
om hvilken 
politikk 
som føres for å fremme 
radikal kjønnsideologi og 
hvor langt utviklingen er 
kommet. Hvilke grupper 
og instanser arbeider for 
å få dette implementert 
i grunnopplæringen? Vi 
vil se på erfaringer som 
er gjort i våre naboland. 
Vi legger opp til en god 
samtale om hvordan vi 
kan fremme det bibelske 
synet i familie, forsamling 
og der vi bor.
  
Barn i dagens digitale 
verden – 10 tips til 
medieforeldre
Ved Jarle Haugland
YouTube, 
TikTok, 
smarttele-
fon, Netflix 
og Mine-
craft. Vi er 
første generasjon med 
foreldre som må forholde 
oss til at barna lever i en 
digital hverdag. Hvordan 
hjelpe barn til å velge 
godt? Til å bevare sitt 
hjerte? Til å følge Jesus i 
mediehverdagen? Semi-
naret gir ikke enkle fasits-
var, men vil forhåpentlig 
bidra til viktige samtaler 
– på selve samlingen og 
videre i familielivet.

SEMINARER LØRDAG

UNGDOMSSEMINAR SØNDAG
Alder: 8 kl.–3.vgs

Å følge Jesus i en verden full av skjermer
Ved Jarle Haugland
«Følg meg», sa Jesus til disiplene. Og han sier det 
fortsatt til oss. Hvorfor? Hva vil det si i en verden der 
haugevis av stemmer vil ha vår oppmerksomhet og 
definere sannhet i våre liv? I denne samlingen prater vi 
om hva vi dypest sett vil fylles og preges av – og hvor 
vi tror gleden finnes.

Julie Melø (20 år) fra 
Namdalseid, reiser i høst 
til Elfenbenskysten som 
ett åring. Hun går dett e 
skoleåret på Fjellheim 
bibelskole i Tromsø. 

TEKST  JOHANNES SELSTØ

– Hvorfor søkte du på stillingen 
som ettåring?

– Det virket både spennende, 
utfordrende og givende å få mu-
ligheten til å leve tett på NLMs 
misjonsarbeid, og selv få lov til 
å være med og bidra og bety en 
forskjell. 

BARN. – Hva går oppgaven ut på?
– Slik jeg har forstått det, 

blir mitt hovedansvar rettet mot 

misjonærbarna, barnegrupper 
og litt menighetsarbeid. I år er 
det fem barnefamilier i Elfen-
benskysten; tre i nord og to i sør. 
Jeg skal holde til i Abidjan i sør. 
Der bor det to familier med til 
sammen seks barn.

SPENT. Julie forteller at hun er vel-
dig spent på å komme inn i en helt 
ny kultur med et nytt språk og bo 
så langt unna familie og venner. 
Samtidig gleder hun seg stort til å 
gå inn i denne tjenesten og kjen-
ner det trygt å vite at hun har folk 
i Norge som ber for henne.

Vi er glade og takknemlige 
over unge som melder seg til tje-
neste. Vi vil omslutte Julie i om-
tanke og forbønn. 

NYE UTENDINGER TIL SENSITIVT ARBEID 
Under regionkonferansen på Rødde blir det forbønn for en familie som 
i sommer reiser til et område med meget begrenset trosfrihet. De skal  
være teltmakere og gå inn i oppgaver knyttet til deres profesjonelle 
utdannelse. 

TIL ELFENBENSKYSTEN

Til høsten reiser Julie Melø fra Namdalseid til Elfenbenskysten.       FOTO: PRIVAT
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PRESENTASJON AV ANSATTE
Vi fortsett er presentasjonen av regionens 
ansatt e, slik at alle kan bli bedre kjent med 
dem. Vi oppfordrer til å huske på dem og 
bønneemnene deres. 

IRENE SANDBERG SÆTHER
Alder: 51 år
Bosted: Melhus

Familie: Gift med Steinar

Stilling: Administrasjonsleder

Arbeidsoppgaver:   Som en del 
av regionens lederteam, har jeg ansvar for å være 
med og lede arbeidet i regionen. En stor del av jobben 
består av forberedelser til og oppfølginger etter ulike 
arrangement som regionkonferanse, regionstyremøter 
og medarbeidersamlinger. 
Innen økonomi har jeg oppgaver som å utarbeide bud-
sjett, følge med regnskapet, inspirere til givertjeneste, 
ordne med lønn til regionens ansatte og godkjenne 
faktura til betaling. 
En viktig og takknemlig del av jobben er kontakt med 
misjonsvenner gjennom telefon, e-post og personlig 
møte. Jeg ønsker å legge best mulig til rette for at 
Guds rike skal vokse! 

Jeg er medansvarlig for stoff til regionsidene i Ut-
syn og info på regionens nettside og Facebook. Ellers 
har jeg ansvaret for HMS-arbeidet i regionen og annet 
kontorarbeid.

Bønneemne: Be om at jeg får lede mennesker nær-
mere Jesus, slik at nye begynner å tro på ham i 2020.
Be om at armene mine blir helt bra for «musearm/ten-
nisalbue» slik at jeg kan jobbe fullt igjen.

ØYVIND ROTT
Alder: 45 år
Bosted: Namsos

Familie: Gift med Britt Lise (fra 
Åfjord) og har fem barn i alderen 10 
til 17 år, Andreas, Daniel, Rebekka, 
Olaf og Miriam.

Stilling: Forkynner og områdeleder i Namdal

Arbeidsoppgaver:   Forkynnelse, bibelundervisning 
og samtaler i foreninger/forsamlinger, i bibelgrupper, 
konfirmasjonsundervisning og på leirer. Noe adminis-
trativt og koordinerende arbeid.
Bønneemne:  Be om at jeg får lys/innsikt i Guds ord 
og visdom og kjærlighet til å møte mennesker midt 
i hverdagen og livet. Be om at jeg får leve i stadig 
fornyelse og eie glede og frimodighet i tjenesten. Be 
for hele familien.

VI ER ROLIGE FOR Å VÆRE HER VI ER

Nettopp hans fødsel er mye av 
årsaken til at misjonærparet med 
røtter fra Trøndelag og Sørlandet, 
er hjemme i Norge igjen etter å ha 
vært i Mongolia siden mars 2018. 
Familien, som nå teller �ire hoder, 
er bosatt på Flekkerøy hvor Ma-
rit vokste opp. Og mens Marit er 
hjemme med en relativt nyfødt 
gutt, er Ellie (2) i barnehagen og 
Sondre arbeider som lærer på 
femte trinn ved Vågsbygd skole.

GODE MINNER. – Selv om opphol-
det vårt i Mongolia i første om-
gang ble kortere enn vi først had-
de sett for oss, sitter vi igjen med 
mange gode minner, sier Marit. 

– Vi �ikk �lere nære venner 
som vi tenker mye på og som vi 
savner. Det er i hovedsak deres 
tro og deres liv som har preget oss 
mest. De levde under fattige kår 
og kjente forfølgelsen på kroppen. 
Likevel hadde de en tro og et håp 

som ga dem glede midt i en kre-
vende hverdag, fortsetter hun. 

Paret som har permisjon fram 
til neste sommer, har opprett-
holdt kontakten med Mongolia 
fra Norge. Marit fortsatte, fram 
til hun gikk ut i permisjon i janu-
ar, som konsulent for prosjektet 
SCD – Strengthening Children 
with Disabilities’ Development i 
Vest-Mongolia. 

LEVER I NUET. Familien Hugdal hol-
der fortsatt på å �inne ut av den 
nye hverdagen som en familie på 
�ire, og det er nuet og ikke fram-
tiden som er i fokus. Hvorvidt de 
reiser tilbake til Mongolia når 
permisjonstiden er over, vet de 
ikke sikkert enda. 

– Vi ber om at Gud vil legge 
til rette og vise oss veien videre, 
men akkurat nå er vi rolige for at 
vi skal være her vi er, avslutter 
Marit. 

Tre av fire i familien Hugdal som nå er bosatt på Flekkerøy.               FOTO: PRIVAT

02.02.2020 er en lett  dato å huske. Særlig for 
familien Marit og Sondre Hugdal. Da kom nemlig 
siste tilskudd til familien, Ole, til verden. 
TEKST  HANS EDVARD THYVE
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PENSJONIST PÅ BARNELEIR
Alder ingen hindring, sies det. 
Det bekreft et Ola Røstum da 
han tidligere i vinter ble med 
som leder på barneleir, i en 
alder av 73 år. 
TEKST  JØRGEN INDREBØ GREVE

Uten egne barnebarn blant deltakerne, tok 
Ola utfordringen på strak arm. Det var en god 
opplevelse, sier han, og peker på noen av ut-
fordringene og gledene ved å være med som 
leder. 

– Hvorfor valgte du å bli med på leir?
– Foranledningen var at jeg ble spurt av 

regionkontoret fordi det under planlegging 
av leiren viste seg vanskelig å få nok voksen-
ledere.

LEK OG MORO. – Hvordan opplevde du å være 
med på leir?

– Det var en god opplevelse. Hovedleder-
ne var godt forberedt og mine medledere 
hadde erfaring fra tidligere leirer. I tillegg til 

at barna �ikk delta i mye lek og moro, var det 
god kristen forkynnelse. Og Søvassli er et �lott 
leirsted med �linke folk på kjøkkenet.

– Frister det til gjentagelse?
– Både ja og nei. Som 73-åring kunne jeg 

innimellom føle meg for gammel for et såpass 
ungdommelig publikum. Det var et aktivitets- 
og lydnivå som er uvant over såpass lang tid. 
Samtidig var det mye god forkynnelse og en 
glede å være med på et svært godt tilbud til 
barn.

LENGE SIDEN. – Hva tenkte du da du �ikk spørs-
mål om å være med som leder?

– Jeg svarte ja for å avhjelpe situasjonen, 
og jeg må innrømme at jeg grudde meg litt 
på forhånd siden det er mange år siden sist 
jeg var leder på leir. Hvis jeg ikke hadde blitt 
spurt, hadde jeg nok ikke tatt initiativ selv.

– Er det noen fordeler eller ulemper ved å 
være leder som pensjonist?

– En fordel kan være å ha egne barnebarn. 
Det har gitt meg en del erfaringer med å hånd-
tere barn i denne alderen. Utfordringene er å 
legge til side en type grensesetting som jeg 
er mer vant til som far og bestefar. Jeg innså 
etter hvert at selv om barna hadde svært høy 
spontanaktivitet, så var de samtidig ganske 
rolige da de deltok på møter. Kanskje ble jeg 
sett på som en bestefars�igur som kunne ska-
pe en viss trygghet bare ved å være til stede.

SI JA. –  Har du noe å si til andre som lurer på 
om de kan være med som leder på leir?

– Det er bare å si ja når du blir spurt. Det 
er eneste måten å �inne ut om dette er noe du 
kan tenke deg å være med på i framtida.

På Val blir det anledning til å prøve 
seg i klatreveggen.

FOTO: VAL VGS.

SOMMERTREFF
22.–25. juni blir det 
SommerTreff  på Val igjen! 

Dette er en leir for 13–16 årin-
ger med bibeltimer, samtaler i 
smågrupper og varierte som-
meraktiviteter på program-
met. Val ligger idyllisk til ved 
�jorden, og alt ligger til rette 
for bading, båtliv, ballspill og 
avslapping. Det blir fellesreise 
med reiseleder fra Trondheim, 
og det blir mulig å hoppe på 
underveis. 

Mer informasjon og påmel-
dingsskjema �innes på www.
nlm.no/sommertreff

Påmeldingsfristen er 7. juni.

Pensjonisten Ola Røstum var tidligere i vinter leder 
på barneleir.

FOTO: PRIVAT

«Kanskje ble jeg sett på som 
en bestefarsfigur som kunne 
skape en viss trygghet bare 

ved å være til stede.»
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Er du glad i Guds natur, Guds ord 
og Guds folk? Da er fjelleiren på 
Søvassli 28.–30. august midt i 
blinken for deg. 

Mariann Espeland, en av initi-
ativtakerne til leiren, forteller be-
geistret om opplegget for leiren:  

– Vi starter fredag kveld med 
kveldsmat, bli-kjent-aktiviteter og 
andakt. 

Lørdag etter frokost er det 
bibeltime ved Rolf Lavik, før det 
blir muligheter for ulike fritidsak-
tiviteter. Det kan være en fjelltur 
til Ruten eller en kortere tur i 
nærområdet, fisketur i ett eller 
flere fjellvann, kanotur eller en 
sykkeltur. På hver aktivitet er det 
med en person som er kjent i 
området. Lørdag kveld blir det god 
middag, hyggekveld og besøk av 
misjonær Atle Ølstørn. 

Søndag etter frokost og bibelti-
me blir det anledning til ny fjelltur 
før middag. 

Aktiviteter vil også være litt 
væravhengig. 

– Hvem er leiren for?
– Den er for selvgående voksne 

som liker å være ute. Familier er 
også velkomne, men det blir ikke 
eget program for barn.

– Hvorfor skal folk komme på 
akkurat denne leieren?

– Søvassli ligger i et flott tur-
terreng og byr på mange opple-
velser om en er glad i å være ute i 
naturen. Vi i arrangementskomite-
en gleder oss til å være sammen 
med andre som liker Guds ord, 
Guds folk og Guds natur.

JOHANNES SELSTØ

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

MAI   
8.–10.5.  Lammeleir  1.–6. kl.  Murumoen, 
        Lierne
JUNI   
5.–7.6.  Regionkonferanse   Rødde 
22.–25.6  SommerTreff  8. kl.–1. vgs. Val
29.6.–5.7. Bibelcampingen «Opptur på Val»  Val
30.6.–2.7. Fotballeir  4.–7. kl.  Rødde

AUGUST
7.–9.8.  Sommerbibelskole   Namsos
10.–13.8.  Seniorleir med dugnad   Søvassli  
14.–16.8.  Plask   2.–4. kl.  Laberget
21.–23.8.  Splash   5.–7. kl.  Laberget
28.–30.8. Fjelleir     Søvassli

SEPTEMBER   
4.–6.9.  WildCamp  5.–7. kl.  Søvassli
18.–20.9. Kvinnehelg    Hallarheim 
18.–20.9. Kvinnehelg    Søvassli
25.–27.9. ReGaze Høst  8. kl.–3. vgs. Søvassli
25.–27.9. Vi over 60    Laberget

OKTOBER   
2.–4.10.  Mix-leir   Alle aldre Søvassli
Dato kommer Aktivitetsleir  5.–7. kl.  Val

NOVEMBER   
6.–8. 11  Mannshelg    Laberget
20.–22.11. Aktivitetsleir  2.–4. kl.  Søvassli
20.–22.11. Juleverksted  2.–4. kl.  Laberget
27.-29.11. Juleverksted  5.–7. kl.  Laberget

DESEMBER   
30.12–1.1.21 ReGaze Nyttår  8. kl.–3. vgs. Laberget

På grunn av faren for spredning av koronaviruset kan noen arrangementer 
bli avlyst. Følg med på regionens nettside: www.nlm.no/midt-norge

– På Søvassli har vi savnet leir for seniorer. Nå 
prøver vi med en leir 10.–13. august. I tillegg til 
samlinger om bibel og misjon, legger vi til rette for 
ulike aktiviteter. Det kan være fjelltur, busstur, båttur 
eller litt arbeid for den som liker det. 

Kari Tronvoll, leder for Søvassli ungdomssenter 
og leirskole, håper mange blir med på leiren. 

– Du nevner «litt arbeid» blant aktivitetene. Hvilke 
dugnadsoppgaver blir det?

– Vi satser på å strikke et lappeteppe som lod-
des ut på Søvasslilotteriet. Vi ønsker å ferdigstille 
aktivitetsløypa og lekeplassen. Ellers kan det være 

ved-arbeid, maling, hagearbeid, vaffelsteiking etc.
– Seniorleir – er det noen nedre aldersgrense? 
– Det er ingen grense. Er du 30 år og har lyst til 

å bli med, er du hjertelig velkommen. Leiren er for 
alle, uavhengig av alder eller fysisk form. Trenger 
noen spesiell tilrettelegging, gir en beskjed i god tid. 
Dugnad er for dem som har lyst og anledning noen 
timer i løpet av leiren. Det blir aktiviteter for alle, og 
det at du kommer er en dugnad i seg selv.

Misjonær Atle Ølstørn blir med som taler. Inger 
Turid og Jens Kristian Hunnestad er vertskap. 

JOHANNES SELSTØ

SENIORLEIR MED DUGNAD
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