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TAKK
Et år er omme, 
og vi vil gjerne 
rette en stor 
takk til alle våre 
trofaste medar-
beidere i bygd og by. 
Takk for innsatsen for å 
bringe evangeliet ut på ditt sted, og 
til jordens ender.

Regnskapet for 2016 er ikke fer-
dig i skrivende stund, men vi har i 
hvert fall registrert over 3,2 millioner 
i gaveinntekter. Dette er godt over 
200 000 kroner mer enn i fjor. Utgif-
tene er omtrent som i fjoråret, og vi 
ligger an til å kunne gi et bidrag til 
NLM på over 600 000 kroner. Det er 
flott. En stor takk til hver glad giver!

Vi håper at 2017 blir et nådens 
år fra Herren, der nye mennesker 
får ta imot Jesus til frelse. Vi i NLM 
Region nord ønsker å stå sammen 
med dere i dette oppdraget.

ØYSTEIN HITLAND

UT!
I dette bladet får vi møte ulike mennesker som ønsker 
å nå ut med evangeliet til andre. På side 12 og 13 blir 
vi kjent med to unge jenter som har tatt på seg ulike 
tjenester i arbeidet i Guds rike. På side 14 møter vi en 
ikke fullt så ung mann. Han tenner bål i Bodø for å spre 
lys og varme, både i fysisk og åndelig mening.

I N G V A L D  A N D R É  K Å R B Ø  B L I R  N Y  R E K T O R  P Å  F J E L L H E I M .               S I D E  1 0

FOTO: LISBETH FJELL LEITHE
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Mange unge er glade i å spille da-
taspill. Her har man ett eller annet 
oppdrag man skal fullføre etter 
beste evne. Om man mislykkes, og 
går ut, får man ordene «Game over» 
på skjermen, spillet er over.

Nå gjør ikke dette så mye i 
mange dataspill. Man kan ofte 
trykke på «continue», så fortsetter 
man omtrent der man slapp. I en 
del spill kan man også samle opp 
«ekstraliv», slik at man har mange 
forsøk på å komme seg gjennom 
de ulike verdener.

Ingen ekstraliv. Vi er i en helt 
annen situasjon. Vi kan ikke samle 
på ekstraliv. Vi blir ikke reinkarnert 
som en annen skapning når vi dør. 
Men Bibelens budskap er: Du kan 
få evig liv. Peter skriver i 1 Pet 5,10 
at all nådes Gud har kalt oss til sin 
evige herlighet i Kristus Jesus.

Himmelens herlighet blir skildret 
mange steder i Skriften. Vi kan lese 
om å sitte til bords i Guds rike. Det 
står om hvile, fred og harmoni. Syk-
dom og smerte er ikke lenger. Tenk 
på den dagen da vi ikke lenger 
bare tror på Jesus, men ser ham 
som han er! Vi ser ham og blir selv 
forvandlet til hans bilde.

En dag er det slutt. Men det var 
dette med «Game over». En dag er 
livet her på jorden slutt, uten noe 
«continue», uten noen mulighet 

for å rette opp noe, og uten en ny 
mulighet til å få det rett med Gud. 
Derfor skriver Paulus om livet som 
et løp: Jeg jager etter målet! Løp 
da så dere kan vinne seiersprisen! 
La ingen røve seierskransen fra 
dere! Og Filipperne 3,11: … om jeg 
bare kunne nå fram til oppstandel-
sen fra de døde!

Du og jeg, vi må aldri komme i 
den situasjonen at vi blir stående 
utenfor himmeldøren når den luk-
kes. Game over. For sent, forgjeves, 
fortapt.

Det å bli bevart er å bli bevart 
i nåden hos Jesus. Å ikke gi opp 
eller gå bort fra Jesus, selv om vi 
aldri blir slik vi burde. Heller ikke å 
bli en selvhjulpen og selvstendig 
navnekristen, med navn av å leve, 
men være åndelig død. Nei, hver 
dag skal vi få ta imot hans nåde, 
som han vant for oss på korset.

Ett håp. Men så er det slik at alle 
mennesker, både nære og fjerne, 
er i samme situasjon som oss. De 
har ett liv her på jorda, og når det 
er slutt skal også de møte Gud. De 
ikke-troende som lever i dag har i 
grunnen bare ett håp: At de kristne 
som lever i dag deler evangeliet 
med dem.

Vi må be Gud om å reise opp 
frimodige vitner med nådegaver til 
å forkynne og evangelisere, også 
i vår tid. Men vi må også be Gud 
vise oss de anledningene han vil at 
du og jeg skal bruke til å si noe om 
Jesus til andre.

Game over

ØYSTEIN HITLAND
Regionleder

INNSPILL

«Vi kan ikke samle på 
ekstraliv. Vi blir ikke 
reinkarnert som en 
annen skapning når vi 
dør.»

NY REKTOR PÅ FJELLHEIM
Vi har visst en stund at Thor 
Fremmegård slutter som 
rektor på Fjellheim Bibelskole 
fra høsten 2017. Nå på nyåret 
ble det kjent at Ingvald 
André Kårbø (bildet) er ansatt 
som ny rektor. Ingvald André 
kommer fra Øygarden i Hor-
daland og har vært lærer ved 
Fjellheim siden 2010. Han har 
også vikariert som rektor et halvår og er nok kjent 
for mange i regionen allerede.

Etter planen vil Thor Fremmegård fortsette som 
lærer på bibelskolen når han går av som rektor.

DB X 3
Den siste uken i november hadde Fjellheim bibel-
skole distrikts-bibelskole (DB) på tre ulike steder: 
Alta, Skjervøy og Bodø. Det er første gang skolen 
måtte dele seg i tre grupper da de skulle ut på DB, 
og det skyldes det rekordstore kullet.

Det var en god del av lokalbefolkningen som 
møtte opp på alle stedene, og mange satte pris på 
god sammenhengende bibelundervisning. Elevene 
var med på ulike aktiviteter innimellom undervisnin-
gen. Blant annet slo snøscooterkjøring i Alta godt an!

«Det å bli bevart er å 
bli bevart i nåden hos 
Jesus.»

Det var godt frammøte da distriksbibelskolen fra Fjellheim 
besøkte Bodø.  FOTO: ANNICA KERO

TIPS OSS!
I regionutgaven av Utsyn ønsker vi å belyse arbeidet 
som drives i regionen på ulike steder og arenaer. 
Vi klarer ikke å ha oversikt over alt som foregår, så 
vi vil gjerne ha tips fra deg «der ute». Er det noe 
du mener vi burde skrive om? Noen som burde 
intervjues? Noe som gir et glimt av arbeidet lokalt? 
Tips oss!

Du kan også skrive en sak og sende til oss 
sammen med gode bilder, så vurderer vi om vi kan 
bruke det, enten på nettsiden eller i bladet. Ta gjer-
ne kontakt på forhånd.
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Linda Kildahl Andersen har vært daglig leder for 
Heimly barnehage helt siden starten. Nå har hun 
valgt å ta en pause og fått permisjon i ett år fra nyttår. 
Ny daglig leder er hun som har vært nestleder i bar-
nehagen, Stine Thomassen, mens ny nestleder blir 
Åshild Norbakken.

Det kreves en del for å drive en moderne barneha-
ge i 2017. Heimly barnehage skal nå seksjoneres, og 
vi vil også rehabilitere og bygge litt om.

EN ATTRAKTIV BARNEHAGE. Heimly barnehage ligger i 
Finnsnes sentrum og er attraktiv for foreldrene i om-
rådet. Barnehagen er relativt stor, med fire avdelinger 
og rundt 15 ansatte. Den ble overtatt fra Normisjon 
i 2008 og driver i lokaler vi leier fra Metodistkirken 
Eiendom AS.

Metodistkirken kjøpte det nyeste bygget fra 
Heimly folkehøgskole da skolen ble nedlagt. Samtidig 
kjøpte Lenvik kommune de andre byggene på skolen.

Heimly barnehage Finnsnes er en del av NLM-bar-
nehagene AS, som eies av Norsk Luthersk Misjons-
samband. NLM-barnehagene driver 33 barnehager i 
Norge alene, og noen sammen med andre. NLM har 
over lang tid satset på barnehager, og vi er glad for at 
vi i Region nord har en slik barnehage.

GLADMELDING FØR JUL. Metodistkirken er interessert i 
å selge deler av bygget, og vi har blitt interessert i å 
kjøpe. Forrige høst ble brukt til å planlegge og drøfte 
med styret i NLM-barnehagene AS om muligheten for 
å finansiere kjøp og ombygging.

Like før jul fikk vi gladmeldingen fra våre over-
ordnede. Byggeplanene for Heimly ble godkjent, og 
vi satser på kjøp/byggestart tidlig i 2017. Dette er et 
stort løft med ei ramme på inntil 21 millioner kroner.

MISJONSSTASJON. Vi ønsker at Heimly skal være en 
misjonsstasjon hvor barna får høre om Jesus. Våre 
ansatte gjør en flott jobb, noe også foreldrene gir ut-
trykk for. Vi ønsker oss flere kristne medarbeidere. 
Vær med og be om at Heimly får oppfylt dette ønsket, 
slik at vår utvidede kristne målsetting kan realiseres 
i enda større grad enn nå.

Det lokale eierstyret består av Lars Bjørnholm, 
Elisabeth Kringstad, Anne-Lise Skadal, Yngvar Sven-
sen og undertegnede. Kristin Olufsen er varamedlem.

Fra styrets side ønsker vi å takke Linda Kildahl 
Andersen for den flotte jobben hun har gjort for 
Heimly barnehage gjennom mange år. Vi vil også øn-
ske Stine og Åshild velkommen og takker for at dere 
vil ta utfordringen i et år hvor det planlegges mye.

HEIMLY BARNEHAGE BYGGER UT
Det skjer mye nytt i Heimly barnehage på Finnsnes for tiden. Samtidig med at 
Linda Kildahl Andersen tar permisjon skal Heimly bygge for 21 millioner kroner.
TEKST OG FOTO  PER-INGE SØRENG

Heimly Barnehage på 
Finnsnes skal nå bygge ut 
for 21 millioner kroner.

FOTO: REGION NORD

Ny daglig leder i barneha-
gen er Stine Thomassen.

FOTO: REGION NORD
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Martine var deltaker på lederutviklingspro-
grammet Led i Nord tidligere på høsten. Hun 
bor på Senja og er elev ved Nordborg videre-
gående skole.

– Hva er bakgrunnen for at du var leirsjef 
på tweensleiren?

– Da jeg var med på Led i Nord var dette 
en av oppgavene som vi fikk. Oppgaven med å 
lede tweensleiren var et sted å få ansvar og så 
gjennomføre det, svarer Martine.

TRE JENTER VAR LEDERE. – På hvilken måte var 
det viktig å samarbeide med flere ledere?

– Jeg var sammen med Esther-Emilie Steil-
bu og Mia Synnøve Moldsvor på leiren. Men 
én person måtte jo være leirsjef, og det ble 
meg, smiler Martine. – Vi samarbeidet veldig 
bra både i forkant og under selve leiren. Det 
er viktig å delegere og ikke ta alt ansvaret 
selv. Hvis vi ikke gjør det, blir det for mye. De 
to andre lederne var på en måte min høyre og 
venstre hånd.

– Hva har du lært av å være leirsjef?
– Å ta ansvar, eller å få ansvar for noe 

stort, samarbeide med andre og delegere. Det 
kan være skikkelig vanskelig. Jeg kunne være 
fristet til å ta ting selv, men da blir det for mye, 
mener Martine.

FORBILDER. Hun synes videre at det er viktig å 
være et forbilde for deltakerne. – Vi tre snak-

ket om det, vi er faktisk forbilder. Jeg husker 
godt hvor mye dette hadde å si når jeg selv var 
deltaker på leir.

– Hva er det som gjør at du ønsker å enga-
sjere deg i kristent barne- og ungdomsarbeid?

– Jeg har lyst til at andre skal få høre om 
Jesus. Jeg husker da jeg var yngre og klarte å 
få med mange i klassen på leir. I den alderen 
var det ganske lett. Her på Finnsnes er det 
stort behov for at folk forteller om Jesus. Fort-
satt kan store vennegjenger komme på leir.

Martine synes kristent arbeid er både gi-
vende, spennende og utfordrende. – Det er ut-
fordrende fordi deltakerne ser veldig opp til 
oss som ledere og legger merke til alt vi gjør 
og sier. Plutselig kommer det en samtale eller 
et hint om at de har noe på hjertet. Da må vi 

være der og kunne ta akkurat den praten. Sli-
ke øyeblikk er viktige.

STRESS OG KONTROLL. – Hva tror du vil komme 
mest til nytte seinere i livet? 

– Jeg tror det er selve opplevelsen av å 
være leirsjef. Å kjenne på ansvaret, stresset 
og kontrollen samtidig. Det var gøy å se at del-
takerne koste seg når ting gikk etter planen. 
Særlig Afrikakvelden hadde vi jobbet en del 
med, og dette var noe helt nytt.

Martine synes det er deilig å være ferdig 
med å være leirsjef for første gang. Hun tror 
det blir lettere neste gang og synes det blir 
spennende å se hva som vil skje fremover.

– Vil du anbefale kurset Led i Nord og det å 
ta ansvar i barne- og ungdomsarbeidet? 

MED SYN FOR 
ØYEBLIKKENE
I november var det tweensleir 
for 5.–8. trinn på Skoghus på 
Senja. Deltakerne ble ønsket 
velkommen av årets yngste 
leirsjef, Martine Fauske. 
Martine er bare 16 år.
ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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Rakel har vært mye på leir, og i år er 
hun deltaker på Region nords kon-
firmasjonsopplegg.

– Jeg ble med på lederskolen til 
Laget sist sommer, og der ble jeg 
veldig inspirert, smiler Rakel. – Jeg 
er en person som tenker mye på 
ting. Så når de sa på lederskolen 
at de hadde mål om å ha lag på alle 
skoler i hele landet, så jeg tenkte 
jeg: ja, hvorfor ikke? Jeg har jo vel-
dig lyst til at den kristne tro skal bli 
formidlet videre, så jeg startet litt 
etter skolestart sist høst.

VANSKELIG Å FÅ NOEN MED. – Hvor 
samles dere og hva gjør dere når 
dere har samling?

– Vi samles på et klasserom på 
torsdager i matfriminuttet. Da har 
vi cirka en halvtime på oss. Vi leker 
litt først, har noe opplegg, noe fra 
Bibelen og så en quiz om det vi har 
hatt om. Til slutt spiser vi. Kakelista 
er viktig.

– Hva har vært det beste og det 
vanskeligste med å starte lag?

– Det vanskeligste er å få folk 
til å være med, altså at de kommer 
på møtene. Noen ganger har til og 
med vi glemt det. Mormor hjelper 

til med å lage opplegg nå, for det 
kunne være litt vanskelig. Det bes-
te har vært når vi har fått besøk fra 
lagsfolkene fra Tromsø. Det er vik-
tig med støtte og inspirasjon.

EN STERKERE TRO. – Hva håper du blir 
resultatet av laget du har vært med 
å starte?

– Hvis flere folk hadde kommet 
ville det være mer «normalt» å være 
en kristen. Jeg håper man kan slippe 
å være redd for å være en kristen. 
Og at vi kan få en sterkere tro. Det er 
også mange som tidligere har hatt 
en tro, men som nå har mistet den. 
Om de kunne finne tilbake ville det 
være bra.

– Har du noen tips til de som kan-
skje har lyst til å starte kristent ar-
beid, men som ikke vet hvordan man 
skal begynne?

– Finn noen som kan være inter-
essert! Om man er tre stykker er det 
veldig bra. Finn så et opplegg som 
passer, og så er det egentlig bare å 
møtes, og ha det kjekt. Det er en del 
arbeid om man skal lage opplegge-
ne selv. Jeg pleier å dra til mormor, 
for hun er vår voksenkontakt, for å 
snakke om opplegget dagen etterpå.

RAKEL STARTET SKOLELAG
Rakel Christianne Jenssen er tretten år. I høst gjorde 
hun alvor av planene om å fortelle vennene sine om 
Jesus. Da startet hun skolelag på Salangen skole.
TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

– Jeg håper man kan slippe å være redd for å 
være en kristen, sier Rakel Christianne Jenssen. 

FOTO: RANDI ELISABETH JENSSEN

– Ja, det vi jeg! Led i Nord var en veldig 
bra veiviser til det å være med i barne- og 
ungdomsarbeidet. Det ga skikkelig innblikk 
i hvordan det er å være leder. På kurset ar-
beidet vi med ulike caser og vi snakket om at 
man kommer tett på lederne. Jeg merker også 
at det å ta ansvar gjør noe med meg selv. Man 
får stolthetsfølelse. Det lille man bidrar med 
kan utgjøre en skikkelig stor forskjell. Det er 
bra, avslutter Martine Fauske.

Lederne arrangerte Afrikakveld på tweensleiren på 
Skoghus. Martine er nummer to fra venstre.

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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Per Tveten og Kristian Johansen
07.–12.02: Fjellheim Misjons-
forsamling

Lisbeth Fjell Leithe
09.02: Beiarn
15.02: Misvær barnelag

Fritjof Harald Strøm
09.02: Beiarn
15.–17.02: Bål i byen, Bodø
05.–07.04: Bål i byen, Bodø

Harald Tjervåg og 
Nord-Norgeteamet
13.–17.02: Nordborg Skole

Nord-Norgeteamet
28.03–11.04: Salten

Wenche Lunde
14.–19.02: Bodø

Arnfinn Røyland og 
Torunn H. Minnesjord
17.–19.02: Finnsnes Misjons-
forsamling

Arnfinn Røyland
10.–12.03: Lakselv

Kjell Iversen
14.–19.03: Disponibel
21.–23.03: Lebesby
24.–26.03: Karalaks, maksleir

Gudleik og Elsa Himle
21.–25.02: Disponibel
03.–05.03: Disponibel
26.02: Fjellheim Misjonsforsamling

Ove Sandvik
21.02: Bjorelvnes
22.02: Medby
25.02: Soltun
26.02: Finnsnes Misjonsforsamling

Lars Egil Fredriksen
28.02–05.03: Inndyr
07.03–12.03: Rognan

Øyvind Samnøy
21.–26.03: Skjervøy

Jakob Middelthon
24.–26.03: Steigen
28.03–02.04: Ørnes

Steinar Harestad
28.03–02.04: Kårvikhamn

Marit Andersen
28.03–30.03: Disponibel
31.03–02.04: Nord–Troms, maksleir

Marit Thingbø
31.03–02.04: Finnsnes Misjons-
forsamling

Mangor Harestad
04.–09.04: Harstad–området

R E I S E R U T E R  F E B .– A P R .

Fritjof er en allsidig kar som godt kan lage de 
deiligste retter, eller rydde der andre har rotet 
på kjøkkenet. Samtidig kan han være forberedt 
på å lede et møte eller ha andakter for barn og 
voksne. Vi opplever at han gleder seg over å få 
stå i tjeneste for andre på forskjellig vis.

Siden i april i år har Fritjof Harald Strøm 
vært med som frivillig medarbeider i NLM i 
Saltenområdet.

HYBEL PÅ TAKET. I og med at Fritjof bor på Gjer-
øy på Helgelandskysten, trenger han et sted å 
bo når han er i området her, og vi angrer ikke 
at vi «bygde en hybel på taket» for ham. Vi de-
ler fra Bibelen med hverandre, ber tidebønn 
eller annen bønn, og oppmuntrer hverandre 
i tjenesten.

Når det kommer ungdommer eller andre 
på besøk, er det spennende å ha Fritjof med 
på laget. Da passer det også godt å invitere 
mennesker som ikke har begynt å gå i kirke 
og bedehus. Ingen har ennå klagd på den ma-
ten han serverer, og mennesker kjenner seg 
verdsatt og respektert for den de er.

ET KALL TIL Å TENNE BÅL. Fritjofs hjerte brenner 
for Jesus, og for alle mennesker – uten unntak. 
For å nå ut til «alle mennesker» har han fått et 
kall fra Gud til å starte med «Bål i byen».

Rent konkret arter det seg slik at han har 

søkt Bodø kommune, brannvesenet og politiet 
om eksakte datoer der han nå har fått tillatel-
se å tenne bål i ei gnistsikker bålpanne på tor-
get i Bodø. NLM Region nord og Jakobsbakken 
har kostet bålpanna, sammenleggbare benker 
og annet enkelt utstyr som han bruker på sine 
12 tilmålte kvadratmeter ved skulpturen på 
torget.

EI FYRSTIKKESKE MED BIBELORD. I løpet av en 
kveld kan det komme mange mennesker inn-
om. Noen er nysgjerrige på hva han driver 
med og stopper for å slå av en prat. Dette gir 
muligheter for å komme i snakk med folk, be 
for dem og velsigne dem.

Noen får med seg et Nytestamente eller ei 
fyrstikkeske med bibelord, og enkelte kom-
mer innom på nytt, for å få en kopp kaffe og 
enda en samtale.

BER FOR FORBIPASSERENDE. Fritjof sier han ber 
for de som går forbi, for menighetene i byen, 
for ledere og de som styrer, og han ber om at 
Herren må sende arbeidere til sin høst.

På min vandring gjennom julegatene i 
Bodø sentrum, med vinduer fulle av alt du 
burde kjøpe, slår det meg at det enkle bålet 
foran den tente julegrana på torget gir assosi-
asjoner til varmen i en stall, i ei tid da julestria 
ikke var oppfunnet ennå …

MED BRANN I HJERTET
Noen ganger i måneden tenner Fritjof Harald Strøm bål i byen – 
på torget i Bodø – for å komme i kontakt med folk.
LISBETH FJELL LEITHE

Fritjof Harald Strøm har tent bål 
i bålpanna på torget i Bodø. Der 
vitner han om Jesus.

FOTO: LISBETH FJELL LEITHE
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FEBRUAR
10.–12.  KONFsamling/Led i Nord   Fjellheim
17.–19.  Maksleir  1.–4. trinn  Skoghus
24.–26.  INTRO  13+  Harstad

MARS
24.–26.  Maksleir  2.–6. tinn  Karalaks
24.–26.  Maksleir  2.–6. trinn  Fjellheim

APRIL
31.3.–2.4. Maksleir  2.–7. trinn  Nord-Troms
31.3.–2.4.  Barneleir  3.–7. trinn  Jakobsbakken
7.–11.  Ungdomsleir   8. trinn–3. vgs.  Jakobsbakken
12.–17.  Påske på Jakobsbakken  Alle aldre  Jakobsbakken
21.–23.  Bo hjemme-leir  1.–7. trinn  Drag
21.–23.  Ungleir  6.–10. trinn  Karalaks
28.–30.  Ungleir  6.–10. trinn  Fjellheim

JUNI
2.–4.  Regionkonferanse (årsmøte)   Finnsnes
9.–11.  Polarbadleir  3.–7. trinn  Skoghus
24.–28.  SommerINTRO  13+  Fjellheim

L E I R E R  V Å R E N  2 0 1 7

BO HJEMME-LEIR
Bo hjemme-leirene på Drag 
har de siste årene hatt mange 
deltakere. Høstens leir var ikke 
den mest besøkte, men leiren er 
fortsatt populær. Rune Bremset 
var leirsjef, og han hadde blant 
annet med seg elever fra Fjell-
heim som ledere. Tema for leiren 
var «Å være disippel». Rune fikk 
avslutte leiren på søndag med 
bibelsamling om Peter – for 
både deltakerne og foreldre.

ØIVIND KRINGSTAD

2.–4. juni arrangeres Regionkonferansen 
2017 på Nordborg Skoler på Finnsnes. Vi 
håper mange har mulighet til å være med 
denne helgen.

Årets tema er «Kristus alene». Taler blir 
Leif Nummela (bildet). Han har besøkt 
regionen tidligere, og vi er glad for at han 
kommer enda en gang! 

Og så er vi glade for at Morten Samuel-
sen har sagt ja til å være med på Region-
konferansen. Han vil synge på møtene, og 
ha konsert lørdag kveld. Han vil også ha 
andakten på ungdomsmøtet fredag kveld.

Barna og de unges regionkonferanse vil 
ha egne samlinger for ulike aldersgrupper i 
løpet av helga.

Overnatting vil finne sted bl. a. på Skog-
hus leirsted. Program og mere informasjon 
vil komme i senere nummer av Utsyn, og på 
nettsida vår; nlm.no/nord.

Årsmøtet for NLM Region nord finner 
sted på Nordborg Skoler på Finnsnes lørdag 
3. juni 2017. Saker og framlegg som ønskes 
behandlet, må meldes inn til regionstyret 
senest tre måneder før årsmøtet.

Misjonsfellesskap som er tilsluttet 
regionen velger utsendinger til årsmøtet. 
Årsmøteheftet med nærmere informasjon 
vil bli sendt ut til alle misjonsfellesskap etter 
påske. Vi håper så mange misjonsfelles-
skap som mulig vil være representert på 
årsmøtet.

REGIONKONFERANSEN 2017
PROGRAM
Fredag 2. juni
Fra 16.00  Registrering
18.30–20.00  Kveldsmat
20.00  Åpningsmøte for alle 
  Andakt v/ Leif Nummela
21.00  Kaffe
22.00  Ungdomssamling. 
Andakt v Morten Samuelsen. 

Lørdag 3. juni
08.00–09.00 Frokost 
09.30  Bibeltime v/Leif Nummela
09.30  Barn og unges regionkonfe-
  ranse begynner, felles start
  Kaffepause
11.00  Årsmøte
13.30  Lunsj
14.30  Årsmøtet fortsetter
17.00–18.00  Middag
18.30–20.00  Misjonsfest for alle
20.00  Kaffe
21.30–22.30  Konsert m/Morten Samuelsen m.fl.

Søndag 4. juni
08.30–09.30 Frokost
09.30–10.15  Frokostseminar v/Leif Nummela
10.15–10.30  Bønnesamling
11.00  Avslutningsmøte. Søndagsskole.  
  Tale v/Leif Nummela
13.00  MiddagFOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD


