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STORE FORVENTNINGER TIL GUD
Familien Tråsdahl i Japan har opplevd at koronapandemien fører 
til utsettelser og avlysninger, men også at den gir nye muligheter 
til å bli kjent med japanere.
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Våre utsendinger i Japan bidrar 
med sang og undervisning i
menighetene Seishin og Aotani.
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Bibelen er full av beskrivelser 
av Gud som far. En av de mest 
kjente historiene er fortellingen om 
den bortkomne sønn i Lukas 15, 
11–24. Faren i historien vil alltid 
stå som et lysende eksempel på 
en fars barmhjertige lengsel etter 
et barn som har rotet til livet sitt. 

Anerkjennelse. I Matteus 17,5 
sier Gud om sin sønn: «Dette er 
min Sønn, den elskede, som jeg har 
behag i». Mange drømmer hele livet 
om å høre slike ord fra sine foreldre.

Det å være en forelder er et pri-
vilegium. Det er ikke alle som får 
oppleve det, selv om et av deres 
største ønsker er å gå inn i mors- 
eller farsrollen. Vi som har opplevd 
å bli foreldre har fått kjenne på alle 
de gledene man får med å følge et 
barn fra starten av dets liv. Alle de 
gode opplevelsene.

Vi har også kjent på de mange 
utfordringer, og det store ansvaret 
som ligger i foreldrerollen. Det er 
alltid noe å bekymre seg for, uan-
sett fase i et barns liv. Barn er uli-

ke, og hvert enkelt individ trenger å 
bli sett, anerkjent og elsket. 

Ord og handlinger. En ting som 
er helt sikkert er at vi har gjort feil, 
og vi kommer til å gjøre mange feil 
i rollen som forelder. For noen barn 
blir feilene så store at de får vonde 
tanker når de tenker på foreldre-
ne sine. Ord som ble sagt, eller 
ikke sagt. Handlinger i løpet av 
oppveksten som satte dype spor. 
For noen går det så langt at barn 

og foreldre ikke har kontakt lengre. 
Noe av det vondeste et mennes-
ke kan oppleve må være å miste 
kontakten med barna sine. 

Når vi som foreldre ikke 
strekker til, og følelsen av å ha 
mislykket i rollen som forelder 
presser seg fram, er det fint å ta 
fram Bibelen og lese om hvordan 
Gud håndterer farsrollen. Gud er 
en annerledes far, en far som all-
tid er til stede, en far som elsker 
sine barn uten forbehold, en far 
som aldri gjør feil. Det er noe å 
strekke seg etter.

Foreldrerollen

ØIVIND SØRENG
Regionstyreleder

INNSPILL

«Vi som har opplevd 
å bli foreldre har 

fått kjenne på alle de 
gledene man får med 

å følge et barn fra 
starten av dets liv.»

SKOGHUS
Skoghus har ansatt nye medarbeidere i deltidsstil-
linger. Signe-Brit Slåttå er ansatt i en 50 % stilling, 
og Rolf Ådne Sele i en 20 % stilling. Signe-Brit 
kommer fra Telemark. Rolf Ådne er gift med 
Hanne, som er daglig leder på Skoghus. Han skal i 
hovedsak ha ansvar for vaktmesteroppgaver. 

Hilde Øystese ble pensjonist i desember, og sluttet 
i sin stilling på Skoghus ved årsskiftet.

PASTOR I FJELLHEIM 
MISJONSFORSAMLING
Det har vært utlyst stilling som pastor i Fjellheim 
misjonsforsamling. Søknadsfristen gikk ut 31. 
januar, og ansettelsesutvalget vil nå jobbe videre 
med ansettelse i stillingen. 

TAKK TIL FASTE GIVERE!
I løpet av 2020 har 15 giveravtaler blitt avsluttet og 
15 er lagt til. Det vil si at det fortsatt er 197 giver-
avtaler som til sammen gir 1,45 millioner kroner 
til regionens arbeid. Det er verdifullt! Sjekk gjerne 
din avtale ved å se i nettbanken eller kontakte 
giver@nlm.no. Fast givertjeneste til NLM gir rett 
på skattefritak for inntil 50 000,- per år, og avtaler 
tilknyttet forsamlingene har samme fordel. Bruk 
også muligheten for å huke av på 3% årlig økning. 
På den måten kan givertjenesten bedre følge beho-
vene i arbeidet.

De planlagte bibelkursukene på Fjellheim utgår 
dette året. Kursene var tenkt i ukene 8–10, men er 
dessverre ikke mulig å gjennomføre på grunn av 
smitterestriksjoner. 

BIBELKURS AVLYST

FOTO: UNSPLASH.COM

«Noe av det 
vondeste et 

menneske kan 
oppleve må være 

å miste kontakten 
med barna sine.»
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– Hva inngår som en del av ditt andaktsliv?
– Ett av privilegiene ved å være pensjonist 

er at jeg kan legge opp dagene litt annerledes 
enn tidligere. Men jeg har erfart at prioriterin-
ger er viktig også nå, for det er lett å bli opp-
slukt av de mange ting. Tiden på morgenen 
er gull verdt, da prioriterer vi tid til andakt, 
bønn og forbønn. Nå leser vi «Daglig Brød» av 
Carl Fr. Wisløff. Ellers er Logos bibelleseplan 
en god hjelp til å lese Bibelen. Jeg hører også 
gjerne gjennomgåelse av søndagens tekst i 
podkasten «Tabletalks» fra foross.no.

– Har det alltid vært slik?
– Nei, da barna var små var ofte morgenen 

altfor hektisk og kaotisk. Da prioriterte vi an-
dakt ved middagsbordet sammen med barna, 
og sang også aftenbønn på kveldene. Jeg husker 
vi brukte en andaktsbok som heter «Min første 
reise gjennom Bibelen». Der var det spørsmål 
etter hvert lesestykke, og de var det alltid kon-

kurranse om å svare på. Selv om det var ganske 
korte tekster, gav de god bibelkunnskap de før-
ste barneårene. Så endrer livsfasene seg, men 
uansett er min erfaring at en må kjempe for å 
klare å prioritere tid med Guds ord.

‒ Hvordan hjelper dette deg å vokse som 
kristen?

– Jeg ser mer og mer hvor avhengig jeg er 
av Guds nåde i Jesus Kristus. Å streve i egen 
kraft er nytteløst, men å få hvile i nåden med 
hele sitt liv og alt det en er og har er ufattelig 
stort.  Å lese Salmenes bok, gjerne bruke sal-
mene som bønn er ofte til god hjelp for meg.

– Har du en spesiell bok du vil anbefale, 
utenom Bibelen, som har hatt betydning for 
ditt personlige forhold til Jesus?

– Andaktsboken «Pris Herren» av Asbjørn 
Nordgård med tekster fra GT har betydd mye 
for meg. Den har «åpnet opp» mange tekster 
fra GT som har beriket mitt kristenliv.

KJELLAUG SVENSEN 

FOTO: PRIVAT

I denne spalten utfordres ulike mennesker til å si noe kort om 
sitt personlige andaktsliv ved å svare på faste spørsmål. Formå-
let er å bidra til inspirasjon og dele gode erfaringer. Kjellaug 
Svensen bor på Grasmyr, Senja og er pensjonist. Hun er gift 
med Vegard og har fem voksne barn og 14 barnebarn. 

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv

BUR’s spalte

UNGDOMSARBEID
MED LAV TERSKEL
– Du har et stort engasjement for 
skolelag. Hvorfor, Marius Moldsvor?

– Jeg engasjerer meg i Laget 
fordi det er en fantastisk mulighet til 
å fortelle andre på skolen om Jesus. 
Det er veldig lavterskel, og lett å 
invitere andre med. I tillegg er det 
noe helt annet når det er ungdommer 
som selv leder. Man får et eierskap 
og en glede rundt det hele, noe som 
bidrar masse til et jevnt engasje-
ment. Så dette betyr mye for andre 
og for meg selv, og gir meg masse 
motivasjon.

– Da jeg, og ei anna startet sko-
lelaget på Nordborg Ungdomsskole 
for litt over 2 år siden, var det første 
møtet ganske dårlig, og jeg hadde 
helt ærlig ikke så veldig gode fram-
tidsutsikter. Men det gikk seg til, og 
vi opplevde et godt felleskap. Flere 
nye har etter dette kommet til tro og 
fått høre det gode budskap. Det er 
så flott hvordan det lille vi startet har 
velsignet så mange rikt. Nå har det 
også blitt startet et lag på Nordborg 
VGS der flere av de som er med, var 
med på ungdomsskolen før. 

– Har du gjort deg noen erfaringer 
om hva som er viktig i ungdomsarbeid?

– Snakk med de som er med. Det 
at man føler at man tilhører er det 
første steget for de fleste. Det er tre 
B-er som har hengt med. Disse er 
Belong, Believe og Behave (i denne 
rekkefølgen). For å nå andre er det 
viktig å møte dem der de er i proses-
sen. Så er det å gi ansvar og utfordre 
andre noe som styrker felleskapet. 
Så har det også vært viktig at det 
ikke bare er møter som skjer. Vi gjør 
masse forskjellige ting sammen, 
og tør å snakke om de utfordrende 
spørsmålene. De gode og viktige 
samtalene trenger tid. Lavterskel, 
ærlig, gøy, inkluderende og bevisst 
er noen gode stikkord. 

NLM REGION NORD

FOTO: PRIVAT
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EVANGELIST MED FORVENTNING
FOR FREMTIDEN
Lisbeth Fjell Leithe har det 
meste av sitt voksne liv bodd i 
Saltenområdet og vært engasjert 
i NLMs arbeid, og de siste fem 
årene som områdearbeider. 
TEKST ØYVIND KRINGSTAD

– Fortell litt om bakgrunnen og motivasjonen 
din til å gå inn i arbeidet. 

– Da Annbjørg Boge gikk av med pensjon 
ble det utlyst en 100 % stilling, som ingen 
søkte på. Jeg syntes det var trist om dette vik-
tige arbeidet skulle opphøre og søkte derfor 
en mindre prosentstilling. Det var tenkt som 
midlertidig, til en aktuell person kunne gå inn 
på heltid. Nå håper jeg det gjøres grep for å 
fylle den stillingen, etter min avgang.

Oppgavene Lisbeth har er noe endret fra 
hva Annbjørg hadde, men møter med men-
nesker er viktig. 

– Kan du dele en eller to hendelser som har 

hatt betydning?
– Det er vanskelig å trekke ut en enkelt 

hendelse, det har vært en stor rikdom å få 
være med! Men å kunne overlappe med Ann-
bjørg de første tre månedene gav meg et unikt 
innblikk i hennes hjerte for menneskene vi 
besøkte, og «stafettpinnen» ble overlevert på 
en solid måte. 

Hun forteller at hun mange ganger har 
måttet svelge de beskjedne forventningene. 
– Før en andakt på et sykehjem var jeg fore-
speilet å kunne møte to til tre beboere, men 
mange flere kom, i tillegg til tre ansatte og fem 
fra hjemmetjenesten! 

– En annen gang var møtelokalet opptatt et-
ter en misforståelse. Da ringte de lokale rundt 
og annonserte husmøte i stedet. Det endte med 
mange flere deltakende enn vanlig og et velsig-
net møte med vitnesbyrd og god samtale.» 

– Ditt hjerte for å dele evangeliet med folk 
er tydelig, hvordan vil dette merkes videre?

– Jeg er i bønn til Gud om dette, men jeg 

håper uansett det innebærer å lede mennes-
ker til Jesus. Jeg tror dagen nærmer seg da vi 
som venter ham skal få oppleve det Paulus 
skriver i 1. Tess 4,16–18. Jeg lengter mest av 
alt etter at Jesus skal fullføre det som er skre-
vet om ham i Bibelen. Jeg har selv født sju barn 
og forstår godt hva Jesu bilde om fødselsveer 
innebærer, men fokuset var aldri tenkt å være 
der. Veene er nødvendige for det nye, og jeg 
tror at Gud vil frelse noen også i vår forvir-
rende tid. Jeg kjenner mer og mer på trang til 
å bevege meg «ut på gater og streder» for å 
nøde folk til å innta plassene i Guds rike. Nå 
ser jeg fram til å få mer tid til det.

Med blikket vendt oppover, slik ønsker Lisbeth å ha det. 

Lisbeth Fjell Leithe
• Gift med Terje
• Sju barn og seks barnebarn
• Har hatt en deltidsstilling 
som områdearbeider i Sal-
ten de siste fem årene
• Avslutter som område- 
arbeider 1. april

FOTO: SYNØVE FJELL

«Veene er nødvendige for 
det nye, og jeg tror at Gud 
vil frelse noen også i vår 

forvirrende tid.»
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LEIRER OG ARRANGEMENT VÅREN 2021

12.–14. februar Konfirmanthelg Fjellheim
5.–7. mars Familiehelg  Jakobsbakken
12.–14. mars Maksleir 1.–4. trinn Skoghus  
12.–14. mars Ungdomsleir 8. trinn–VG3 Jakobsbakken
12.–14. mars Karalaksleir 1.–4. trinn Karalaks
13.–14. mars Maksleir 1.–4. trinn Fjellheim
19.–21. mars Tweensleir 5.–7. trinn Karalaks
19.–21. mars  Tweensleir 5.–7. trinn Fjellheim
31. mars–5. april Påske på Jakobsbakken Jakobsbakken  
1.–4. april Påskeleir Fjellheim
23.–25. april Ungdomsleir 8. trinn – VG3 Skoghus
23.–25. april Ungdomsleir 8. trinn – VG3 Karalaks
21.–23. mai Regionkonferansen 2021 Nordborg
4.–6. juni Polarbadleir 3.–7. trinn Skoghus
18.–22. juni Sommerleir 13+/konfirmant Fjellheim

Med forbehold om endringer!

Årets regionkonferanse blir på Nordborg i 
pinsehelga, 21.–23. mai. 

Det blir spennende å se hvordan årets regi-
onkonferanse kan gjennomføres. Selv om fjor-
årets samlinger gjorde det mulig å gjennomføre 
de strengt nødvendige sakene, håper vi at vi kan 
samles «som vanlig». Vi planlegger derfor med 
tanke på en tilnærmet normal gjennomføring. 

Den 19. mars, to måneder før arrangemen-
tet, vil vi ta en avgjørelse på hvordan gjennomfø-
ringen kan bli. Vi tar også hensyn til nødvendige 
smittevernhensyn også etter denne datoen. 

VÅR GUD SKAL HA ÆREN. Temaet og programmet 
vil bli tatt videre fra 2020. Harald Hodne blir 
med som taler. Det vil bli tid til god misjons-
informasjon, bønn, fellesskap og forkynnelse. 

Selve årsmøtet avholdes lørdag 22. mai. 
Alle registrerte misjonsfellesskap har mulig-
het til å sende sine utsendinger for å delta i 
forhandlingene. Nye medlemmer skal velges 
til ulike styrer, og vi skal samtale om arbeidet i 
regionen. Årsmøteheftet med sakspapirer blir 
sendt til alle misjonsfellesskapene etter påske. 
Det vil også bli gjort tilgjengelig på nettsiden. 

MER INFORMASJON. Informasjon om bespisning, 
overnatting, priser og andre praktiske forhold 
blir gjort tilgjengelig på nettsidene. 

Påmelding skjer også på nlm.no. Gå til www.
nlm.no/nord og velg «leir».

Har du ikke tilgang til internett, kan du 
ringe regionkontoret tlf. 454 16 210 (tirsdag–
torsdag).

 
Vær med å be om at vi får en god helg – sammen 
med hverandre og sammen med Jesus!

I Tromsø inviteres det til en ny på-
skeleir på Fjellheim dette året. Det er 
Per Inge Belt som står i spissen for 
planleggingen av en familieleir i på-
skedagene, 1.–4. april, i lokalene på 
Fjellheim. Forkynner blir Lars- Petter 
Ødegård som til daglig er forsam-
lingsleder i Kristiansund og område-
arbeider på Nordmøre. Følg med på 
nettsidene for mer informasjon.

Med unntak av fjoråret har Påske 
på Jakobsbakken hatt mange besø-

kende de siste årene. Årets Påske 
på Jakobsbakken planlegges, og 
det vil uansett ikke få et så tydelig 
familiepreg som tidligere. Informa-
sjon vil komme. 

Det har også vært invitert til 
påskemøter på Skoghus, og i Finn-
snes misjonsforsamling i mange 
år. Dette er også under planlegging, 
følg med på nettsidene til Finnsnes 
misjonsforsamling for info.

PÅSKEARRANGEMENT

REGIONKONFERANSEN 2021

FOTO: DANIEL ADEKOYA
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Mange gleder seg veldig til å reise på leir, og vi 
får mange flotte tilbakemeldinger når leiren 
er ferdig. Ungdommer takker med velvalgte 
ord, og barn stråler over en helg sammen med 
trygge ledere. 

De føler seg sett, og fryder seg over dem 
som brukte tid sammen med dem. Mange le-
dere gir også utrykk for gleden av å få dele 
Jesus med de unge. Det er nemlig det en leder 
gjør. Enten du bidrar praktisk, i aktiviteter, el-
ler med en andakt, er du med på å gi unge en 
mulighet til å høre budskapet om Guds store 

redningsplan ved Jesus Kristus.
Lederbehovet for våren og sommerens 

leirer er fortsatt stort. Har du mulighet til å 
prioritere en helg som leder på leir? Som-
merIntro Ungdomsleir (18.–22. juni på Fjell-

heim) mangler flere ledere. Det samme gjør 
ungdomsleiren på Skoghus (23.–25.april). 

Spiller du et instrument, eller kan stille 
som kjøkken eller vaskehjelp er du ekstra vel-
kommen. Barneleirene på Skoghus mangler 
også ledere, og noen andaktsholdere. På andre 
leirer og leirsteder er det også behov for flere. 
Er dette noe for deg? Ta i tilfelle kontakt med 
den du vet skal være hovedleder eller ungle-
der Kari Synnøve (knordvarhaug@nlm.no / 
98666803). 

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

HAR DU MULIGHET TIL Å PRIORITERE 
EN HELG SOM LEDER PÅ LEIR?

Opplevelsene på leir er betydningsfulle!
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

«Lederbehovet for 
våren og sommerens 

leirer er fortsatt stort.»
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VENT MED FORVENTNING

For oss som misjonærer betyr det at alle pla-
nene vi har om nye aktiviteter i kirkene er satt 
på vent. Tidvis kan vi vel kjenne på litt skuf-
felse, men vi har valgt å la dette vent bli til et 
forvent. Vi har store forventninger til Gud.

KORONA I KIRKENE I JAPAN. Til tross for høye 
smittetall har vi hatt muligheten til å samles 
i kirkene til gudstjeneste hver søndag. Man-
ge velger likevel å følge møtet på YouTube.  Vi 
samarbeider med Seishin og Aotani kirke i byen 
Kobe, og opplever at det er godt å bruke tid med 
våre japanske brødre og søstre i kirkene. 

Før jul har begge kirkene også fått til å 
gjennomføre små arrangementer for barn og 
ungdommer der vi har fått bidratt med andakt 
og sang. Vi ser tilbake på fine arrangementer 
der Jesus har fått lov til å være i sentrum, og 
hvor folk som ikke er kristne og vanligvis ikke 
går i kirken fikk komme og høre om frelseren 
som kom til jord som et lite barn. 

MULIGHETENES PANDEMI. Mye har blitt endret 
og avlyst på grunn av koronapandemien, men 
vi har også opplevd situasjonens positive si-
der. Vi har blitt nødt til å roe ned, og i stedet 
for å starte nye ting har vi fått god tid til å 
møte mennesker og bygge relasjoner. 

Vi prøver å gjøre minst mulig som samler 
mange mennesker. Dette har gitt oss som fa-
milie god tid til å invitere mange forskjellige 
mennesker og familier hjem til oss. Dette er 
folk og barn vi kjenner fra nabolaget vårt, og 
barnefamilier vi kjenner gjennom Benjamin 
sin barnehage og Alf Ivar sin skole. 

VELSIGNELSE. For å hindre eventuell smitte er 
vi nøye med hygienen, og har aldri mer enn én 
familie på besøk av gangen. Det oppleves som 
en velsignelse å ha så mange vi kan invitere. 

Vi håper Gud kan bruke oss også i 2021, både 
i vårt arbeid i kirkene og ellers i livet her i sol-
oppgangens land. Takk for at dere er med og 
ber for oss og vi håper dere vil fortsette å be for 
Japan og arbeidet her. 

Barna i Aotani kirke hadde lek, sang og andakt i en park på «Special Sunday».

«Folk som ikke er kristne og 
vanligvis ikke går i kirken fikk 

komme og høre om frelseren som 
kom til jord som et lite barn.»

Livet i Japan under pandemien er nok ganske likt Norge. Det 
er som om vi alle har mistet kontrollen over planene våre.
TEKST  TONE OG OLE BJARNE TRÅSDAHL

.              FOTO: OLE BJARNE TRÅSDAHLFOTO: PRIVAT
På en julesamling for barn i Seishin kirke bidro hele familien 
med sang.
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