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INTRO i Harstad
Mange ungdommer samlet om 
forkynnelse og fellesskap.

REGIONSIDE 6

Regionkonferanse
Siste helga i mai samles misjonsfolket 
i nord på Grytøya ved Harstad.

 REGIONSIDE 3

40 barn på Karalaks
Rekorddeltagelse på barneleir i 
Finnmark.

BAKSIDEN

NYTT FRA REGION NORD NLM.NO/NORD

Steinen som bygningsmennene 
vraket, er blitt hjørnestein. Dette er 
Herrens eget verk, underfullt er det 
i våre øyne.           Salme 118, 22–23
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Arbeid blant nye 
folkegrupper

Nylig startet en lokal kirke, i samarbeid med NLM, 
nytt arbeid blant et minoritetsfolk.

SE SIDE 8–9
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Kirkemøtet i Den norske kirke (Dnk) er samlet nå i april blant 
annet for å drøfte om homofile skal få gifte seg i kirken. Her vil man 
altså velsigne det som Bibelen kaller synd (Se f.eks. 3 Mos 18,22 
og 1 Kor 6,9–10). De som gjør dette representerer ikke den kristne 
kirke, men en løgnkirke.

Nå har imidlertid aldri Guds kirke på jord tilsvart en bestemt 
organisasjon eller et kirkesamfunn. Guds kirke er de som har kom-
met til tro på Jesus som sin frelser og herre. Jesus sier: «Mine sauer 

hører min stemme; jeg kjen-
ner dem, og de følger meg» 
( Joh 10,27). Disse er det 
Gud kjennes ved, og disse 
finnes i ulike kirkesamfunn, 
også innen Den norske 
kirke.

Den prosessen vi nå er vitne 
til er likevel svært alvorlig, 
og mange er usikre på veien 
videre. Kan man fortsette å 
gå i kirken? Skal man melde 
seg ut av kirken? Jeg tror vi 

her må skille litt mellom ulike spørsmål.
Om man skal være innmeldt i Dnk eller ikke er noe hver enkelt 

må være fri til å avgjøre. Bibelen sier ingenting om å være innmeldt 
i et trossamfunn, og den som ikke er innmeldt noen steder gjør 
ikke noe galt av den grunn. Men for dem som ikke ønsker å stå 
tilknyttet Dnk, men som gjerne vil være innmeldt i et trossamfunn, 
er NLM trossamfunn et alternativ.

Når det gjelder å gå og høre dem som lærer klart i strid med 
Ordet, er imidlertid Bibelen svært tydelig: Ikke gjør det. Hold deg 
unna dem. Du kan bli medskyldig i det onde han gjør. Se Rom 16, 
17–18 og 2 Joh 9–11.

Å krysse en grense Gud har gitt oss i Bibelen kalles overtredelse. 
Mot dette er det tilgivelse å få hos ham som ble «såret for våre 
overtredelser og knust for våre misgjerninger» ( Jes 53,5).

Å flytte en grense 
Gud har gitt oss i Bibelen 
kalles derimot forførelse. 
Om de som forfører noen 
sier Jesus at det var bedre 
om de ble kastet i havet 
med en kvernstein om 
halsen (Matt 18,6).

Dette gjelder din 
neste, men det gjelder 
også din egen sjel. Du kan bli ført vill. Matt 7,15: «Ta dere i vare 
for de falske profetene!» Matt 24,11: «Mange falske profeter skal 
stå fram og føre mange vill.»

Biskop Bo Giertz har sagt: «En lærd mann som meg kan høre to, 
høyst tre liberale prekener uten å bli påvirket». Carl Fredrik Wis-
løff sier: «Det gir ikke i seg selv noen velsignelse å gå i et kirkebygg, 
om ikke det lyder et sant Guds ord». Det er også sagt at om djeve-
len bare får ført deg bort ifra Ordet, så kan han føre deg dit han vil.

Det er derfor viktigere enn noen gang at vi kommer sammen 
der Guds ord blir rett forkynt, enten det er i kirker eller i våre egne 
foreninger og forsamlinger.

Kirkesituasjonen

INNSPILL

ØYSTEIN HITLAND
REGIONLEDER NLM REGION NORD

«Å krysse en grense 
Gud har gitt oss i 
Bibelen kalles over-
tredelse. Å flytte en 
grense kalles deri-
mot forførelse.»

«Guds kirke på jord 
har aldri tilsvart en 
bestemt organisa-
sjon eller et kirke-
samfunn. Guds kirke 
er de som har kom-
met til tro på Jesus 
som sin frelser og 
herre.»
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Det ble satt ned en komité for bibel-
campingen på Skoghus, men man kom 
noe sent i gang med planleggingen, og 
komiteen har nå konkludert med at det 
ikke blir noen bibelcamping dette året. 
Hva det vil bli senere år vil tiden vise.

Sommer-INTRO
Nord-Norges hovedstad Tromsø er 
igjen klar for SommerINTRO. Er du i 
aldersgruppen fra 8. trinn og oppover 
er du invitert til leir på Fjellheim 22.–
26. juni. En genial måte å starte som-
merferien på! INTRO-lederne er med 
(i alle fall de fleste) og det blir bibelti-
mer og andre samlinger og aktiviteter.

Seniorhelga
Det er også verdt å nevne seniorhelga. 
Den er planlagt på Skoghus 18.–21. au-
gust. I år har to venner av Nord-Norge 
sagt ja til å være med: Egil Skutlaberg 
blir med som taler, og Synnøve Spanne 
blir med som leder/sjelesørger.

Dugnadsleir på Jakobsbakken
Tradisjonen tro er det satt av en uke for 
dugnadsleir på Jakobsbakken. Denne 
blir også i år i uke 30, fra mandag til fre-
dag. Jakobsbakken er en flott plass for 

hele familien. Her kan man bo gratis 
noen dager og bidra på ulike dugnads-
oppgaver. Innimellom øktene kan man 
nyte den storslåtte fjellnaturen.

Sommermøter på Givær
Midt på sommeren, den 16.–17. juli, 
blir det tradisjonelle sommermøter på 
Givær, et lite øysamfunn utenfor Bodø. 
I år blir Trond Kristoffersen med som 
taler. Disse møtene går på omgang 
mellom organisasjonene, og i år er det 
NLM som stiller med taler.

Sommermøter på Karalaks
I uke 25 blir det sommermøter på Ka-
ralaks leirsted med Kjell Iversen. Det 
blir møter hver dag fra tirsdag 21. til 
søndag 26. juni. Om du ønsker å kom-
binere noen sommerdager i Finnmark 
med samlinger om Gud ord, så er Ka-
ralaks stedet.

Seterstevne
Mot slutten av juli blir også det tradi-
sjonelle seterstevnet i Målselv avholdt. 
Endelig dato kommer vi tilbake til, 
men å komme opp på Vestvangsetra 
i Iselvdalen er noe mange skulle fått 
oppleve.

Sommer i Nord-Norge kan være en fantastisk opplevelse. FOTO: ELISABETH NILSEN

Sommerarrangement
Bibelcampingen på Skoghus leirsted går ut i år. Men det er 
flere andre leirer, møter og sommerarrangement i Nord-
Norge man kan få med seg i stedet.

ØYSTEIN HITLAND
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– Vi har hatt besøk av ei papegøye. Den 
var helt ordentlig og kom (i alle fall 
nesten) fra Sør-Amerika! sa ungene i 
barnehagen.

ELISABETH KRINGSTAD

En helt vanlig dag i januar kom det storøyde unger 
hjem fra barnehagen. De kunne fortelle om et anner-
ledes besøk. Det var misjonsprosjekt og spennende 
dager for ungene i Heimly. Dette er en årlig tradisjon, 
og som en NLM-barnehage er også Heimly med på å 
samle inn penger til barnas misjonsprosjekt, som i år 
er rettet mot arbeidet i Sør-Amerika.

Film og potetsuppe
– Det å ha misjonsprosjekt er noe både de ansatte og 
barna synes er spennende, og som de ser frem til, for-
teller Linda Kildahl Andersen, styrer i barnehagen.

Papegøyebesøk var ikke det eneste som sto på pla-
nen. Hver dag med samlingsstund gjorde 3–5-årin-
gene på Fugleberget seg klar for å fly til Bolivia og 
Peru. Som seg hør og bør på lengre flyreiser ble det 
også servert flymat på veien. De lærte spanske ord, 
spiste potetsuppe, malte bilder av tukaner og så på 
film, for å nevne noe.

Barne- og ungdomsarbeider Ragnhild Kråvik 
kom også på besøk og hadde med seg bilder og klær 
fra Bolivia og Peru. Disse fikk barna se på og kle på seg.

Lekte at duploklosser dro med fly
Også hos de minste, på Maurtua, markerte de 
misjonsprosjektet, blant annet ved å sende duplofi-
gurer avgårde med fly for å fortelle om Jesus. De ble 
kjent med barn fra Bolivia og lærte sanger.

Det hele ble avsluttet med åpen dag i barnehagen, 
med salg av kaffe, kaker og diverse kunstverk ungene 
hadde laget. Litt over 4600 kroner ble samlet inn til 
misjonsprosjektet.

Først av alt retter vi en stor takk til alle 
som har vært med å gi til NLMs arbeid 
i året som gikk. Resultatrapporten for 
viser et gjennomsnittsår for regionen.

KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Gjennom de midlene vi har fått å forvalte, ønsker vi 
at flere må bli kjent med Jesus her i vår landsdel, og 
i andre land, blant annet gjennom utsendingene fra 
vår region.

Det ble registrert gaver for til sammen kroner 
2 993 261 i fjor, noe som er cirka 206 000 lavere enn 
budsjettert, og 465 894 kroner lavere enn året før, 

som var et rekordår.
Vårt bidrag til hovedkassen ble kroner 382 480, 

cirka 60 000 mer enn vi hadde budsjettert. Med over-
skuddet fra gjenbruksbutikkene i regionen, utgjør re-
gionbidraget til sammen kroner 1 150 785.

Økning i fast givertjeneste
Det er gledelig å kunne se en økning i fast givertje-
neste på rundt 70 000 fra året før. Det er også øk-
ning i kollekter på offentlige møter. Samtidig ser vi 
at flere foreninger har en svak gavenedgang. Noen 
av de «voksne» foreningene har færre møter, og de 
opplever at medlemmene blir færre år for år. Samti-
dig er «trenden» at nye fellesskap er bibelgrupper 

som ikke har kollekt, men kanskje heller oppfordrer 
til fast givertjeneste?

Vi fikk en økning i lønnskostnadene i forhold til 
året før, noe som blant annet har sammenheng med 
at det ble ansatt to barne- og ungdomsarbeidere i til 
sammen 50 prosent stilling i høst og at forsamlings-
arbeiderstillingen i Tromsø økte fra 20 til 50 prosent 
fra september. Driftskostnadene er cirka 202 000 la-
vere enn fjoråret.

Nytt år – nye muligheter
Så langt i år er det registrert gaver for nær 550 000 
kroner. Årets gavebudsjett er på 3 400 000, så vi har 
litt igjen før vi når årets mål!

Papegøye 
fortalte om 
misjon

Økonomien i 2015

Barnearbeider Ragnhild Kråvik forteller barna i Heimly barnehage om misjon.       FOTO: HEIMLY BARNEHAGE

Barnas misjonsprosjekt støtter arbeid for at barn og familier i Sør-Amerika skal få det bedre. 
FOTO: ELISE HAUGLAND



REGION NORD
08 • 22.04.20163 

Det er med glede og forventning vi inviterer til årets 
regionkonferanse. Siste helgen i mai sett er vi hverandre  
stevne på Grøtavær Brygge på Grytøya utenfor Harstad. 
Vi håper du har anledning til å være med disse dagene, til 
samlinger om Guds ord, misjonsfokus, årsmøtesaker og 
godt fellesskap.

Tema for konferansen blir «Følge Jesus». Asbjørn 
Kvalbein vil komme inn på ulike sider ved livet sammen 
med Jesus. Misjonsperspektivet vil særlig være i fokus. 
Kvalbein har blant annet vært redaktør i Ungdom og Ti-
den og Utsyn, rektor på Gimlekollen og forlagssjef i Lun-
de. Nå er han webpastor i Norea Mediemisjon, samtidig 
som han er forfatt er og forkynner.

Kristian Johansen skal tale på ungdomsmøtet fredag 
kveld. Hovedstyrets formann Lars Gaute Jøssang vil også 
delta. Han vil blant annet si litt  ifra NLMs historie, i for-
bindelse med at vi har gått  inn i jubileumsåret: Det er i år 
125 år siden NLM ble stift et.

Det er også mange lokale sangkreft er som vil delta. 
Vi nevner Finnsnes Musikklag, Tråsdahls, Kjetil Ape-
land mfl ., Soltun-duoen, og Kaikameratene fra Grø-
tavær. Verdt å nevne er også det fl ott e opplegget for 
barna og de unge, som engasjerte ledere lager i stand.

Overnatting
Overnatting blir på Grøtavær 
brygge. Her er det mange rom i 
ulike størrelser, de fl este med eget 
bad.

Et rimeligere alternativ, først og 
fremst for studenter og solda-
ter, er på sovesal på skolen eller 
Leitestua. Her må man ta med seg 
sovepose og liggeunderlag. Blir det 
fullt, vil vi innkvartere noen privat.

Det er god plass for å komme 
med bobil/campingvogn. Det sam-
me gjelder for dem som ønsker å 
sove i telt.

Priser
Full kost og losji hele helgen:  
kr 1540
Uten oppredd seng: kr 1320
Barn 5–15 år: Halv pris
Barn under 5 år: Gratis
Student/soldat kr 75 per natt på 
sovesal, måltider ikke inkludert
Bobil kr 200 per døgn inkl. strøm
Telt: Kr 50 per døgn
Enkeltmåltider:
Tørrmåltid kr 90
Middag kr 150
Barn halv pris
Stevnekontingent: Kr 100 per vok-
sen som er påmeldt lørdagen

Påmelding
Påmelding til arrangementet, mål-
tider, overnatting og barn og unges 
regionkonferanse går via regions-
kontoret. Dette gjøres enklest på 
nettsiden nlm.no/leirnord, men kan 
også gjøres via telefon, 77 85 29 10, 
og e-post: nord@nlm.no.
Påmeldingsfrist: 10. mai. 

Program
Fredag 27. mai 
Fra kl. 16.00 Innkvartering
Kl. 18.30–19.45 Kveldsmat
Kl. 20.00 Åpningsmøte for alle. Tale 
v/Asbjørn Kvalbein; «Gå derfor ut»
Kl. 22.00 Ungdomssamling på 
Brygga v/Kristian Johansen

Lørdag 28. mai
Kl. 08–09 Frokost
Kl. 08.50 Bønnemøte
Kl. 09.30 Bibeltime v/Asbjørn 
Kvalbein; «Et varmt blikk for 
folkeslagene»
Kl. 11.00 Årsmøte
Kl. 13.30 Lunsj
Kl. 14.30 Årsmøtet fortsetter
Kl. 17–18 Middag
Kl. 18.30 Misjonsfest. Tale 
v/Asbjørn Kvalbein; «Følge Jesus»
Kl. 21.30 Bryggesang

Søndag 29. mai
Kl. 08.30–09.30 Frokost
Kl. 09.20 Bønnesamling
Kl. 10.00 Møte. Tale v/Asbjørn 
Kvalbein; «Vitner»
Kl. 12.30 Middag

 0–3 år
Lørdag
09.45–16.45 Barnepass i naborom-
met

4–7 år og 8–12 år
Lørdag
09.45 Møte i grupper
10.45 Aktiviteter
13.30 Lunsj. Foreldrene har ansvar
14.30 Aktiviteter
16.00 Felles misjonstime og 
sangøving
17.00 Middag, foreldrene har 
ansvar

13 +
Fredag
22.00 Ungdomssamling på Brygga

Lørdag
09.45 Møte
10.45–17.00 Aktiviteter/spiser 
lunsj ute

På formiddagsmøtet søndag blir 
det søndagsskole for barna i grup-
per under talen.

Aktiviteter
0–3 år: Barnepass i naborommet 
4–7 år: Ponniridning, besøke fl as-
kelam og uteaktiviteter 

8–12 år: Utfl ukt til Burøya og pon-
niridning 
13 +: Klatring/sykkeltur og utfl ukt 
til Burøya

Informasjon
For at vi skal vite hvor mange barn 
og unge vi skal planlegge for, må 
vi ha påmelding også for barna 
innen 10. mai.

Fjellheimelever og Nord Norge-
teamet er ledere på barnegrup-
pene. BOF-elevene fra Fjellheim 
har andakter og er ledere på 
ungdomsopplegget.

Hovedleder for barne– og ung-
domsopplegget er Henriette Arndt 
Hoel (Tlf. 464 15 982).

Barn og Unges regionkonferanse

Regionkonferansen
«Følge Jesus» 

Asbjørn Kvalbein        FOTO: NLMS ARKIV Kristian Johansen       FOTO: NLMS ARKIV Lars Gaute Jøssang       
FOTO: NLMS ARKIV/PER OVE AARSETH

Grytøya 
27.–29. mai 2016
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Tradisjonen tro var det også denne 
påsken leiraktivitet på Jakobsbakken 
Fjellsenter i Sulitjelma. Nytt av året var 
en forlengelse av begge leirene. Både 
ungdomsleiren og «Påske på Jakobs-
bakken» varte én dag ekstra.

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

– Vi var ikke så stor gjeng på ungdomsleiren, men de 
som kom var godt kjent og er «gamle travere» i leir-
arbeidet på «Bakken», sier en fornøyd leirsjef, Kjell-
Ivar Kvalvik-Johansen. – Mange av dem har vært 
med siden de kom for første gang på barneleir. Det 
er stort å få følge dem og se at de vokser, både som 
mennesker og i troen på Jesus. Ole Christian Vedvik 
var blant annet med på å gi solid og god undervisning 
til gjengen.

«Påske på Jakobsbakken»
I andre del av påska var alle leiligheter og hybler åp-
net for bruk i familie/åpent for alle-arrangementet 
«Påske på Jakobsbakken». Det var tilbud om for-
skjellige aktiviteter og turer på dagtid. Bibeltimer, 
barnemøter og kveldsmøter gav åndelig føde for 
store og små.

Dette året var det også lagt opp til program hele 
1. påskedag. Det gav ekstra ro over høytidsdagen og 
en god avslutning på leiren.

– Det er skikkelig bra for oss som småbarnsfamilie 
med passe opplegg og at man ordner tørrmåltidene 
selv. Det gir god fleksibilitet og ro for familien, sier 

Agnes Gundersen som sammen med Ragnar hadde 
med seg tre gutter fra 3–7 år.

Bønnesamlinger flere ganger om dagen

Dette året ble det også innbudt til bønnesamlinger 
to ganger daglig hvor man fulgte en bønneplan med 
utvalgte tekster fra Salmenes bok. Flere kom til sam-
lingene, mens andre fulgte bønneplanen for seg selv.

– Lisbeth Leithe, som er ny områdearbeider i Sal-
ten, har fulgt dette bønneopplegget for seg selv i flere 
år tidligere, forteller leirsjef Øivind Kringstad. – Vi 
synes det er flott å benytte en leir som denne til å in-
trodusere tidebønn. I alle livsfaser er det slitestyrke 
i å be Guds ord på denne måten. Jeg tror flere vil ta 
med seg dette hjem og fortsette med det.

Flere innom
Samlingene på Jakobsbakken er åpne for alle. Det var 
ekstra kjekt at det kom flere innom i påsken, både fra 
Fauske og fra andre steder.

Bålkos på Jakobsbakken.
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Påskeleirer på Jakobsbakken

Det har vært påskeleir på Jakobsbakken i mange 
år. Dette bildet er fra ungdomsleir i 2014.

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

«Det er skikkelig bra for oss som småbarns-
familie med passe opplegg og at man ordner 
tørrmåltidene selv. Det gir god fleksibilitet og 
ro for familien.» AGNES GUNDERSEN
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Vi har stilt rektor ved Nordborg Skoler, 
Anette Sørensen Rege, og leder ved 
Nordborg Ungdomsskole, Øystein 
Fauske noen spørsmål om situasjonen 
ved skolen.

1. Hvor mange elever er det på Nordborg Skoler 
nå?

2. Hvor mange lærere og øvrige ansatte er 
tilknyttet skolene?

3. Hvordan ser søkningen ut for kommende år?
4. Hvilke nyheter kommer kommende skoleår?
5. Hva er det behov for av lærere/andre funksjoner 

kommende år og de kommende årene?
6. Er det andre ting du vil fortelle om?

Ungdomskolen
1. 73 elever.
2. 22 ansatte i hele- eller deltidsstillinger.
3. Vi har full klasse (25 elever) til høstens 8. 

klasse. Det ser ut som om alle klassene blir 
fulle – til sammen 75 elever.

5. Det er litt tidlig å si for høsten, da vi ikke har har 
full oversikt enda over behovene.

6. Vi er «ferdig utbygd» med tre fulle klasser og 
trives godt i nye lokaler. Vi må gjøre en mindre 
ombygging i løpet av sommeren for å få et par 
ekstra grupperom.

Videregående
1. 140 elever.
2. 41 ansatte (helt eller delvis).
3. God søkning, også til stud.spes vg1.
4. Vi starter opp med stud.spes vg1. Vi er nå i 

ansettelsesprosess vedr. nye lærere. Det er 
veldig spennende! Vi har fått 19 søkere til 25 
plasser på vg1, det er veldig bra, men vi har 
fortsatt noen ledige plasser på denne linjen.

5. Det er behov for nye lærere i norsk, engelsk, 
spansk, realfag m.m.

6. Vi ønsker noen flere klasserom fra 
høsten 2017, og vi har lyst ut stilling som 
administrasjonsleder ved skolen. Så nå skal 
det bli enda mer sving på det administrative 
arbeidet.

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Rune Bremset kom som 
nyutdannet lærer til Nord-
borg ungdomsskole i fjor 
høst. Det første året er alltid 
krevende for en lærer, men 
Rune forteller om enestående 
kolleger og en svært god 
arbeidsplass.

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

– Jeg har opplevd å bli tatt imot av 
mine kolleger på en enestående måte. 
Med hjelpsomhet og tilbakemeldinger 
har de gitt meg mestringsfølelse og 
mestringstro. 

Felles mål
Rune synes det er et godt miljø på 
Nordborg der alle bryr seg. På tvers 
av bakgrunn og kirkesamfunn kan han 
dele troslivet med kollegene sine.

– Det er så å si aldri uenigheter, sier 
han. – Det kan skyldes mange ting, 
men kanskje først og fremst at vi har 
et felles siktepunkt og mål i arbeidet, 
at elevene må bli sett, kjenne seg elsket 
og lære Jesus å kjenne. – Ettersom det 
sosiale så naturlig har falt på plass, tror 
jeg de øvrige utfordringene og tolv-
timersdagene på jobb går lettere, sier 
Rune.

All trøsts Gud
– Hva betyr det for deg å være en kris-
ten lærer?

– Muligheten til å vitne om Jesus er 
noe av det beste ved å jobbe på Nord-

borg, sier Rune. Da han flyttet fra fer-
dige studier i Tromsø, kjente han ro og 
fred over å skulle begynne å jobbe på 
denne skolen.

– Her kan jeg hver dag vitne med 
ord og gjerning for elever som er helt 
ukjente for evangeliet. Jeg kan fortelle 
om Jesus som døde for alle mennesker, 
at hans kjærlighet er helt uten fortje-
neste, at han er all trøsts Gud og alle 
menneskers frelser. Det tror jeg mange 
ungdommer trenger å høre i dag.

Fascinerende stjernehimmel
– Har du et spesielt minne som lærer 
du vil dele?

– En kveld, under en stjerneklar 
himmel, opplevde jeg entusiasmen en-
hver lærer ønsker å se hos sine elever. 
Med en nyinnkjøpt stjernekikkert en 
bitende kald januarkveld, ble flere av 
elevenes øyne åpnet for den fasineren-
de stjernehimmelen. De kunne se må-
nen på nært hold, med fjell- og dal-for-
masjoner, lærte nye navn på stjerner og 
fjerne galakser, og hørte historier om 
kjente stjerner sjøfolk tidligere brukte 
som eneste middel for navigasjon.

– Aldri har elevene vært så stille, 
sier Rune. – Slike dager skygger virke-
lig over digre rettebunker og gir i stedet 
mye mer tilbake: Glade elever, samta-
leemner rundt middagsbordet, styr-
kede relasjoner og svært gode minner. 
På slike dager er man ikke i tvil om at 
læreryrket er verdens viktigste og beste 
yrke!

Rune Bremset kom som nyutdannet lærer til Nordborg ved skolestart sist 
høst.       FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Nordborg – et flott sted å starte

Fakta om Nordborg
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Den første helga i mars ble det ar-
rangert Introleir i Harstad. Det var 38 
påmeldte deltakere i tillegg til en god 
ledergjeng fra hele Troms.

HENRIETTE ARNDT HOEL

Med på leiren var også musikklassen fra bibelskolen 
Fjellhaug i Oslo. De hadde tatt turen nordover for å 
bidra på leiren, og for å oppdage Nord-Norge.

Fullsatt sal
Helga var preget av god stemning, klamme sovesaler, 
forkynnelse, forskjellige aktiviteter og mye god mat.

Lørdagskvelden ble en litt annerledes leirkveld. 
Kvelden ble nemlig delt med Uncover (ungdoms-
arbeidet i Harstad), og møtet ble arrangert sammen 
med dem. Vi var spente på hvordan kvelden og leiren 
skulle bli med tanke på at sist leir som skulle bli holdt 
i Harstad, ble avlyst på grunn av for få deltakere. Men 
kvelden gikk over våre forventinger, og kveldsmøtet 
samlet en helt fullsatt sal med til sammen 105 ung-
dommer!

Kjempegøy
Deltakerne besto av en god og blandet gjeng, med 
både vante og nye folk fra hele regionen. Håkon 

Aleksander Solum og Lilly Mailen Elvebakk er to av 
ungdommene som var med på denne leiren for første 
gang. De er begge enige i at helgen var kjempegøy 
og at de allerede gleder seg til neste leir i juni. Begge 
to prøvde seg på lazertag som aktivitet på lørdagen, 
sammen med en hel gjeng, mens andre dro i grot-
tebadet eller var med på sangteknikk med Ole Bjarne 
Tråsdahl.

Lilly og Håkon kjente folk på leiren fra før, blant 
annet fra Vision i januar. Noen av disse kom på Intro-
leiren, og Lilly syntes det var så kjekt å se dem igjen. 
Håkon kjente en god del som kom fra Harstad og 
områdene rundt, i tillegg til folk fra Vision.

– Gud kan gjøre store ting
– Jeg liker godt leir, sier Lilly, – da kan jeg bli kjent 
med så mange som jeg kanskje ikke ville blitt kjent 
med ellers. Jeg lærte også en del i løpet av helga, men 
noe av det syntes jeg var litt vanskelig å huske.

– Jeg også lærte noe nytt, sier Håkon. – Det slo 
meg liksom, at Gud kan virkelig gjøre store ting. Jeg 
har fulgt en bibelleseplan siden nyttår, og med den 
så har det også blitt gøyere å høre forkynnelse. Det 
betyr mer for meg nå, avslutter Håkon.

Siste lørdag i april blir det igjen område-
stevne på Sandkollen samfunnshus i Misvær. 
Det blir møter klokka 12 og 14.30, med 
middag og kaffe imellom. Det blir også frie 
vitnesbyrd og samtale om misjonsarbeidet 
i Salten.

Regionleder Øystein Hitland kommer 
på denne samlingen. Både avtroppende 
forkynner Annbjørg Boge og påtroppende 
områdearbeider Lisbeth Fjell Leithe vil være 
med. Vi vil takke Annbjørg for innsatsen 
gjennom 30 år i Nordland.

Sett av 30. april, og kom til Sandkollen!

Fra lørdagskafeen på Sandkollen.
FOTO: ØYSTEIN HITLAND

Det var 38 påmeldte på INTRO-leir i Harstad. På lørdagskvelden kom det 105 ungdommer!                  FOTO: HENRIETTE ARNDT HOEL

INTRO i Harstad

Områdestevne på 
Sandkollen
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NESTE UTSYN

Utgivelsesdag: 6. mai 2016
Månedens misjonsområde i mai er 
Øst-Afrikaregionen. Denne regionen 
består av Tanzania og Kenya.

Høyfjellsleir på 
Jakobsbakken 
Dette året vil vi utnytte rød-
dagene i mai og inviterer til 
høyfjellsleir på Jakobsbakken 
13.–17. mai! Det blir bibel-
timer og kveldsmøter, godt 
fellesskap og tur. Vi legger 
opp turene etter gruppa, vær- 
og føreforhold, men håper å 
få med oss selve hovedtoppen 
i området: Suliskongen.

Ledere og talere blir blant 
annet Svein Wilhelm Nessa 
og Øivind Ruud Kringstad. 
Det er mulig å låne utstyr 
gratis på leiren. Se oppdatert 
informasjon på facebook: 
«Høyfjellsleir».

Årets kortkurs på Fjellheim 
var igjen godt besøkt, totalt 
110 deltagere. Thor Fremme-
gård er daglig leder i Fjellheim 
Kurs- og Misjonssenter som 
arrangerer kortkursene. Han 
kan fortelle om stor geografi sk 
spredning på deltakerne og at 
mange er tidligere elever.  

– De siste årene har også 
arbeidere fra ulike kristne 
organisasjoner deltatt ei uke på 
kortkurs som sin studieuke. Vi 
synes det er fl ott at vi kan bidra 
på en slik måte inn i Kristen-
Norge, sier Fremmegård.

ØRK

FOTO: AINA SANDVIK

Ørnes kvinneforening

FOTO: FJELLHEIM

Kortkurs 2016

Ørnes kvinneforening ble stift et 
søndag 19. januar 1964, altså for 
52 år siden. Det var tre damer som 
møtt e til den første samlingen. Eli-
se Sivertsen fra Givær var med fra 
starten. Trofast samlet de seg hver 
14. dag i hjemmene.

Guds løft er svikter aldri! Der 
hvor to eller tre er samlet i hans 
navn, er Han midt iblant. Det har 
vi opplevd hver gang vi samles.

I dag er vi ått e faste medlemmer. 
For to år siden var vi tolv, men fl ere 
er gått  hjem til Herren.

Den som har foreningen leder 
møtet, ønsker velkommen og åp-
ner med Guds ord og bønn. Vi li-
ker å synge, og en spiller gitar. Så 
leser vi fra Utsyn, eller fra en bok. 
Så har vi samtale rundt det vi har 
delt sammen. I møtet er det plass 
til et måltid, hvor vi hygger oss.

Vi gir kollekt, og leser en andakt 
for dagen til avslutning. Vi ber Fa-
dervår sammen, og velsignelsen og 
sang til slutt . De senere årene har vi 
hatt  en åpen samling, første søndag 
i advent på Ørnes menighetshus. 

Vi har hatt  basar, andakt og bevert-
ning. Barnekoret har deltatt .

Foreningen betyr veldig mye for 
oss alle. Vi ser fram til hvert møte, 
hvor vi får dele det største i livet, 
Guds ord og bønn. Vi har det åpent 
og godt, og vi går beriket hjem hver 
gang. Mått e Gud få velsigne mi-
sjonsarbeidet videre her på Ørnes 
og i hele Norges land.

MED HILSEN FORENINGEN 
PÅ ØRNES 

VED TOVE KVARSNES
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Leirer 
Hva? Hvor? Når? For hvem?
Bo hjemme-leir Drag 22.–24. april 1.–7. trinn
Ungleir Karalaks 29.04–01.05 6.–10. trinn
Høyfjellsleir Jakobsbakken 13.–17. mai Ungdom/unge voksne
Polarbadleir Skoghus 3.–5. juni 3.–7. trinn
SommerINTRO Fjellheim 22.–26. juni Fra 8. trinn

Påmelding: www.nlm.no/leirnord

Selv om Region nord geografi sk sett er 
NLMs største region, er den også den 
minste. Men Gud er i arbeid! Første 
helga i mars ble forrige leirrekord 
nesten doblet, da 40 barn var på leir på 
Karalaks leirsted.

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Karalaks leirsted, med sine 30 faste sengeplasser i ho-
vedhuset, fi kk virkelig kjenne på grensene da det kom 
40 barn på leir – i tillegg til ledere. De vinterstengte 
hytt ene mått e tas i bruk sammen med fantasien.

– Når man er vant til under 20 deltakere, tar ting 
litt  lengre tid enn vanlig, smiler leirleder Martha Lid 
Sæleset.

Forrige rekord var 23 barn
Leirlederen fortsett er: – Dett e er jo helt fantastisk! 
Det er virkelig stort å få være med på. Særlig når vi 
vet hvor mange av deltakerne som ikke vokser opp i 
kristne hjem.

Av de 40 som kom, var det cirka 30 som var på leir 
for første gang. Og de snakket om å komme igjen. – Så 
vi gleder oss allerede til leir til høsten igjen, sier Martha.

Effektiv bønnekampanje
I forkant av leiren var værmeldingen et uromoment. 
Barne- og ungdomsarbeider Katrine Gran Andersen, 
som bor og arbeider med barn og unge i Porsanger, 
engasjerte derfor til bønnekampanje.

Både bønnene om mange deltakere og om at vin-
den skulle avta ble hørt, og takken går til Gud ett er ei 
svært positiv helg i Karalaks leirhistorie. Deltakerne 
var fra Hammerfest, Kvalsund, Porsanger, Lebesby, 
Karasjok og Tana kommuner.

40 barn på leir i Finnmark

Stuen ble nesten for liten da det var barneleir på Karalaks. To fornøyde jenter som koste seg i snøen.                ALLE FOTO: JOHANNES S ÆLESET

Deltakerne kom fra Hammerfest, Kvalsund, Porsanger, Lebesby, Karasjok og Tana kommuner.




