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FINNMARKSTUR FOR FJELLHEIM
På grunn av koronarestriksjoner ble det ingen utenlandstur for 
elevene i år, men 3 uker i Finnmark var en fullgod erstatning. Her 
fikk de blant annet se hvor viktige møter og leier er for de kristne i 
området. 

LES MER OM ELEVENS OPPLEVELSER PÅ SIDE 45
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Hundekjøring var blant aktivitetene 
på Finnmarksturen til bibelskolen 
denne vinteren. 
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«Gi meg et fast punkt og jeg skal 
bevege hele jorden». Det skal den 
greske matematikeren Arkimedes 
ha sagt 200 f.Kr., og jeg vil kalle 
det en spenstig og relevant hold-
ning for misjonsinnsats.

For hvor er det faste punktet 
som i all vår mangfoldige misjons-
virksomhet faktisk kan «bevege 
jorden»? Hva er det som absolutt 
trengs for at alt annet skal ha 
verdi? 

Engasjement. Vi vet at kristent 
arbeid alltid består av mange 
oppgaver, planer og mennesker. 
Uten detaljene blir det store bildet 
mangelfullt. Vårt misjonsarbeid, 
både som NLM, og lokalt i region 
nord, er summen av alle som er 
engasjert.

Personlig føler jeg meg privile-
gert som får kjenne til mye og ikke 
minst mange av disse engasjerte 
menneskene. På kontorveggen 
min henger det en nesten fire 
kvadratmeter stor tavle full av 
ulike tusjfarger. Den gir oversikt 
over kontaktpersoner, oppgaver, 
arrangementer som planlegges, og 
mer eller mindre gode idéer. Alt er 
relatert til misjon, og ingenting av 
det som står der er uviktig. Men – 
midt i alt dette – hvor er det punkt 
som kan «bevege hele jorden»?

For deg. Sentrum i alt det arbei-
det vi får være en del av må være 
dette: at Jesus Kristus, Guds Sønn, 
en gang for alle har gitt sitt liv 
til soning for syndene våre. For 
realiteten er at vi mennesker, som 
er skapt av Gud til fellesskap med 
ham, har vendt oss bort fra ham, 
valgt vår egen vei og syndet mot 

Gud. En evighet i fellesskap med 
Guds godhet er derfor byttet ut 
med en evighet under Guds vrede. 

Det er imidlertid kommet en 
nyhet inn i denne verden som har 
vært kjent på norsk jord i tusen 
år: det finnes en redning. Jesus 
Kristus, Guds egen sønn, levde et 
liv fullstendig etter Guds vilje, men 
ga avkall på sitt eget og tok straf-
fen for din og min synd og fjernet 
dermed skylden. 

Dette gjorde han da han døde 
– for deg. Dermed er det også et 
budskap til deg om at din skam er 
tatt bort. For Jesus ble reist opp 
igjen fra de døde, lever i dag og ber 
for oss. I troen på Kristus reises du 
opp og er kalt til et nytt liv, uansett 
hvordan din historie måtte være. 
Du har fått en ny tilhørighet, er blitt 
et barn av Gud og satt i familie 
med hans folk. 

Fast punkt. Denne muligheten 
gjelder deg og alle du er i kontakt 
med. Jesus elsker faktisk alle 
mennesker, og han kaller oss til 
nytt og evig liv på grunnlag av det 
han gjorde for oss. Her har du det 
faste punktet som virkelig kan be-
vege jorden: Jesu gjerning, for oss. 

Om himmel og jord forgår, står 
denne sannheten fast til alle tider. 

Hva kan bevege jorden?

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Regionleder

INNSPILL

«I troen på Kristus 
reises du opp og er 
kalt til et nytt liv, 
uansett hvordan 

din historie måtte 
være.»

PASTOR I FJELLHEIM 
MISJONSFORSAMLING

BUR’s spalte

FOTO: UNSPLASH

Lars-Olav Siqveland Morstøl er ansatt som pas-
tor i Fjellheim misjonsforsamling fra august. 
Han er vokst opp på Jæren i Rogaland, og har de 
siste årene studert teologi på Fjellhaug Interna-
sjonale Høgskole. 

Han vil ha en 20 % stilling som lærer på Fjell-
heim bibelskole kommende skoleår, i kombina-
sjon med pastorstillingen. Husk på ham i bønn i 
avslutningen av studiet, flyttefase og forberedel-
se til tjenesten. Vi kommer tilbake til nærmere 
presentasjon senere.

Lars-Olav Siqveland Morstøl begynner som pastor og 
bibelskolelærer i Tromsø til høsten.    FOTO: PRIVAT
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‒ Hva inngår som en del av ditt 
andaktsliv?  

‒ Mitt personlige andaktsliv 
skjer i det tidsrommet jeg er i be-
vegelse mellom gjøremål. Der er 
jeg alene og uforstyrret. Derfor 
er det fylt av sanger, lydinnspilte 
taler, Bibelen på lyd, kristne lyd-
bøker og mye bønn.  

 
‒ Har det alltid vært slik? 

‒ Det skjedde en drastisk 
endring da jeg ble velsignet med 
veldig nysgjerrige og energirike 
gutter. Før den tid var mangelen 
på alenetid aldri en utfordring, og 
normalen var et mer tradisjonelt 
andaktsliv, sittende med Bibel og 
bønn. Guttene våre har vært vel-
dig aktive, og bare noen få minut-
ter uten oppmerksomhet kunne 
ende i at de befant seg i lysekrona 
da vi kom tilbake. 

Først ble andaktslivet mitt helt 
tørrlagt, men så begynte jeg altså 
å bruke tiden mellom gjøremåle-
ne. Og det har jeg fortsatt med, 
selv om guttene krever mindre av 
meg nå. Kanskje blir det slik livet 
ut? Lillebroren i magen gir i alle 
fall inntrykk av et energinivå som 
ikke står tilbake for sine brødre. 

 ‒ Hvordan hjelper dette deg til 
å vokse som en kristen? 

– Siden det skjer i bevegelse, 
vil alltid omgivelsene mine på-
virke andaktslivet mitt. Personer 
og ting i omgivelsene kan sette 
lys på de bibelversene jeg hører 
bli lest opp for meg. Omgivelse-
ne kan minne meg om spesielle 
bønneemner. Jeg har fått lov til å 
være en kristen med en naturlig 
relasjon til den levende Gud som 
er tilgjengelig for meg hvor som 
helst, når som helst. 

 
‒ Har du en spesiell bok du vil 
anbefale, utenom Bibelen, som 
har hatt betydning for ditt per-
sonlige forhold til Jesus? 

‒ Jeg har ingen spesiell bok å 
trekke frem, men anbefaler gjer-
ne KABB (Kristent Arbeid Blant 
Blinde) som har et stort lydbasert 
bibliotek med flere gode kristne 
ressursbøker og andaktsbøker. 
De har også Bibelen på lyd. Det 
er flere livsfaser der det kan være 
godt å få Guds ord tilgjengelig på 
lyd. KABB har både unge og eldre 
brukere av sitt lydbibliotek. TONE TRÅSDAHL

FOTO: PRIVAT

I denne spalten utfordres ulike 
mennesker til å si noe kort om sitt 
personlige andaktsliv. Målet er å 
bidra til inspirasjon og dele gode 
erfaringer. Tone Tråsdahl er utsen-
ding for NLM i Japan. Hun er gift 
med Ole Bjarne, og de har 2 sønner.

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv

BUR’s spalte Vi har spurt tre familier om hvor-
dan de praktiserer tro i hjemmet.

1.Har dere vaner i hjemmet som 
dere bevisst har lagt inn for at 
barna/ungdommene skal bli bedre 
kjent med Jesus?

– Vi prøver å få til å lese andakt og 
be sammen etter middag. På kvel-
den, i forbindelse med legging, ber 
vi og synger nattasang sammen. 
I tillegg er vi veldig glad i bøker 
og lydbøker med kristent innhold, 
og prøver å sørge for at guttene 
kan ha noe som passer til deres 
aldersgruppe. 

– Me brukar å ha andakt rundt 
middagsbordet. Gjerne medan 
borna på fire og fem enno et. No 
for tida les me frå «Bildebibelen 

for de små», eller nokre vers i 
Bibelen. 1. og 2. Mosebok har en-
gasjert borna i kombinasjon med 
plansjar og kart på veggen. Førre 
veke fekk me og vår fyrste utgåve 
av barnebladet Nøkkelen. Det 
er Jesus-fokusert, og motiverer 
ikkje til å oppsøke digitale flater. 
På sengekanten brukar me å lese 
kristen litteratur, synge og be.

– Vaner i vår familie består bl.a. av 
felles morgenbønn i bilen på vei til 
jobb, skole og barnehage. Morge-
nen er ofte litt hektisk, men radio 
med Ptro og Norea summer ofte i 
bakgrunnen ved frokostbordet. Det 
er nok enklest å få til noen gode 
kveldstunder, med lesing av barne-
bibel eller andakter for barn, som 
vi avslutter med bønn og sang. En 
periode i vinter samlet vi oss foran 

peisen og fulgte familie-opplegg 
fra Alfa super, det falt i smak. 
 
2.Hvordan gjør dere det hjemme 
hos dere når dere ikke får gå 
fysisk på møter?

– Koronatida har vært rar og vi 
har savnet å gå på møter sammen 
på søndager. Samtidig har det 
vært lettere å få til andaktsrutiner 
hjemme i de periodene stengte 
fritidsaktiviteter har gjort hverda-
gene roligere. På søndager har vi 
forsøkt å finne digitale møter, og 
søndagsskole, som vi har sett på 
sammen, og det har vært veldig 
fint. Guttene har vært veldig opptatt 
av at det er viktig å ha kirkekaffe, 
så vi har prøvd å få det til også. 

– Når det ikkje er gudsteneste 
på Fjellheim går me ut i det fri på 

føremiddagen, og ser ei gudste-
neste eller sundagsskule ilag på 
ettermiddagen. Borna har teik-
nesakene framme under gudstene-
sta, og etterpå er det kyrkjekaffi.

I pandemitider med lite felles-
skap har vi levd på disse vaner i 
hjemmet, som vi virkelig har sett 
viktigheten av. Vi har også samlet 
oss i Tv-stua søndag formiddag og 
hørt møter fra NLM digitalt eller 
andre andakter. I tider med litt 
mindre restriksjoner har vi vært så 
heldige å få deltatt på barnemøter 
ute (i regi av forsamlingen). 

BENTE OG LARS BJØRNHOLM, 
BUKKSKINN, SENJA

MARTHA OG JOHANNES SÆLESET, 
STAKKEVOLLAN, TROMSØ

AGNES OG RAGNAR GUNDERSEN, 
SILSAND, SENJA
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Det er nå tre måneder siden jeg 
kom tilbake til Etiopia. Landet jeg 
forlot i hu og hast med et kaos av 
følelser og tanker, med melding 
om at Trine for tredje gang hadde 
fått konstatert kreft. 

Etter to år hjemme i Norge 
er jeg nå tilbake. Huset vårt føles 
tomt. Savnet etter Trine ble ster-
kere. Det er mange minner, men 
det er både godt og nødvending 
å få bearbeidet dem. Jeg er takk-
nemlig for å ha fått denne mulig-
heten til å komme tilbake og fort-
sette der hvor jeg var.

NORSK SKOLE. Arbeidsoppgavene 
er de samme, som skoleleder og 
lærer. Vi er midt i satsningsom-
rådet til NLM her i Etiopia, og vi 
norske teller 9 voksne og 9 barn 
her i byen. Da jeg reiste januar 
2019 til Norge hadde vi to elever 
og en i førskole, men nå har vi 6 
elever og ei på førskole.

Her oppleves det fredelig og 
godt. Vi har lagt bak oss en peri-
ode med tørke og er nå i en var-
mere tid med opp mot 30 grader. 
Når virvelvinden kommer, ser 
du plastposer og støv i skjønn 
forening opp imot sky. Nylig kom 
den første regnskuren som mel-

der om at regntiden er i anmarsj. 

DAGLIGLIV. En dag jeg satt utenfor 
huset hørte jeg at det ruslet i bus-
kene. Der stakk det plutselig tre 
kamelhoder gjennom piggtråden 
over muren. De forsynte seg av 
plantene mine. De er ikke et sjel-
dent syn her.

Koronasituasjonen er nå noe 
økende her i landet. Men mange 
vil ikke vedgå at den eksisterer, 
og lever som før. Det er et fåtall 
som vil teste seg, for de frykter 
positivt svar. Vårt arbeid har vært 
noe preget, men nå er det meste i 
gang igjen. Ellers er det noen av 
våre som har vært rammet, men 
heldigvis i en mild grad.

I skrivende stund forberedes 
påske, og om ikke så lenge skal vi 
feire nasjonaldagen og freden vi 
har. Jeg vil hilse med et vers som 
passer i begge disse anledninger. 
«Fred etterlater jeg dere. Min fred 
gir jeg dere. Ikke som verden gir, 
gir jeg dere. La ikke deres hjerte 
forferdes, frykt ikke!» Joh. 14, 27

Ved utreise var Kåres engasjement 
for dette vårsemesteret. Det er for-
lenget til også å gjelde skoleåret 
21/22. 

Nei, det er ikke kameler NLM prøver å nå i Etiopia, men på grunn av arbeidets 
sensitive karakter kan ikke folk avbildes. Men kameler er artig det og!  

FOTO: KÅRE HOLTA

TEKST  KÅRE HOLTA

HILSEN FRA 
ETIOPIA

MILJØARBEIDER SØKES TIL NORDBORG
Miljøarbeiderne på Nordborg 
vgs har en svært viktig oppga-
ve inn i elevflokken. De bærer 
mye av det kristne arbeidet ved 
skolen på ettermiddagstid og 
har unike kontaktpunkt med 
ungdommene. Nå søker skolen 
etter aktuelle personer for 
kommende skoleår. Vær med 
å tipse om aktuelle kandidater 
og be for miljøarbeidet ved 
skolen.

FOTO: ODD INGE HENG

NYTT NORD-
NORGETEAM 
TIL HØSTEN
Martin Malde, Kristian Rodal, 
Elise Lervik og Kristin Sandvik 
er det nye Nord Norge-teamet 
fra høsten 2021. Tre av dem 
er fra Rogaland og ei er fra 
Bygstad i Vestland fylke.  
De er venner fra Fjellheim 
Bibelskole hvor de er elever 
dette året. Mer presentasjon 
kommer senere.
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KALENDEREN
Barn- og unge:
4.–6. juni Polarbadleir Skoghus
18.–22. juni Sommer+/konfirmant Fjellheim
17.–19. sept. Tweensleir Fjellheim
17.–19. sept.  Ungdomsleir Nordborg
24.–26. sept. Ungdomsleir Jakobsbakken
25.–26. sept.  Maksleir Fjellheim

Voksen/familie:
31. juli Jubileumsmarkering  Soltun?
1. august Seterstevnet Vestvangsetra?
3.–8. aug. 50-årsmarkering  Jakobsbakken
10.–12. sept. Familieleir Jakobsbakken
17.–19. sept. Finnmarkstevnet Karalaks
1.–3. okt.  Kvinnehelg Skoghus
15.–17. okt. Mannshelg Skoghus

UT PÅ VIDDENE OG HJEM IGJEN
Fjellheim Bibelskole er 
kjent for mange spennende 
utenlandsturer, men med en 
pandemi på frifot måtte vi 
holde oss innenlands i år. Og 
verdens nordligste bibelskole 
fikk denne våren muligheten 
til å besøke naturskjønne 
Finnmark. 

TEKST  ELISABETH BIRKELI

‒ Er det ikke rått å gå på bibelskole i nord? Så 
får du reise til byer som dette, som du aldri 
ellers kommer til å besøke, utbrøt en elev da 
vi var i på utreisehelg i Kirkenes. 

OPTIMISME OG FLEKSIBILITET. Vi sitter igjen 
med minner fra snøscooterkjøring på Finn-
marksvidda, hundekjøring i Alta, kongekrab-
bespising i Lebesby og overnatting i lavvo i 
Kautokeino (inkludert reinslakting og sma-
king av blodpannekake). 

Samtidig har vi erfart kristent arbeid i et 
område hvor det kan komme bare ett mennes-
ke på møte, og hvor barne- og ungdomsleir er 
en etterlengtet begivenhet for både kristne og 
ikke-kristne. 

KOHORT. Elevgruppa har kunnet regnes som 
én kohort, og har opplevd et unikt fellesskap 
i en ellers avstandsskapende smittesituasjon. 
Årets alternative tur har vært som en lang 
bilsafari, med time etter time i et majestetisk 
landskap uten bebyggelse, inkludert grasiøse 
ørner i øst-Finnmark, en luskende rev med ly-

sende øyne i mørket, ei forskremt rype, rein-
flokker langsmed og på veien til alle døgnets 
tider og en elgfamilie midt i siestaen langs 
kysten. Alle utenom reinen har fått med seg at 
det er viktig å begrense antallet nærkontakter 
for tida.

MINNER. Skigåing på vidda, spektakulært 
nordlys og nye matretter er stas å kunne for-
telle om, men for mange av oss vil det være 
vennskapet med medelever, ansatte og alle vi 
har fått besøke i Finnmark som henger igjen. 
Ikke minst tar vi med oss videre nye erfarin-
ger av vår allmektige Gud, som er glad i hvert 
menneske og dyr i hver fjerneste krok av 
Finnmark og Rogaland og verden forøvrig. Vi 
vil be som i Nordnorsk julesalme, «velsigne du 
husan og fjellet og vannet og folket som leve 
her nord».

Hundekjøring var én av aktivitetene elevene fikk oppleve på Finnmarksturen.          FOTO: ELISABETH BIRKELI OG ALF MAGNE STOKKA
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‒ Når jeg møter nye kan det variere akkurat 
når jeg trekker det frem, men det er viktig. 
Når folk spør bruker jeg å svare at så lenge jeg 
har det rett med Jesus og med kona da har jeg 
det bra, forklarer han.

MISJONSMANN. Livet har ellers bragt Karstein 
fire barn og tolv barnebarn. Storparten av 
arbeidslivet har han hatt i misjonstjeneste i 
Norge. Først som predikant i Nordland indre-
misjon kombinert som båtbygger til 1996 og 
siden 2013 som regionleder i Normisjon, re-
gion Nordland. 

Det er tydelig at forholdet til Bibelen set-
tes høyt. ‒ Det ligger meg på hjertet at Guds 
ord er det samme som Jesus. Bibelen som 
Guds ufeilbarlige ord er fundamentet for frel-
seren Jesus Kristus.

INTERVJU MED KARSTEIN EVENSEN
– Jeg har et ønske om at folk 
skal merke jeg er avhengig 
av Jesus. Det svarer Karstein 
Evensen, regionleder i 
Nordland Normisjon og pastor 
i Sentrumskirka Bodø, Betania, 
på spørsmålet om hvordan han 
presenterer seg for fremmede.
TEKST  ØIVIND KRINGSTAD

FOTO: PRIVAT

Selv om det er Normisjon Karstein har 
mest tilknytning til har det alltid vært et 
kjennskap til NLM. 

‒ Vi bodde tolv år i Telemark hvor jeg 
studerte for å bli revisor. Min kone Fredhild 
arbeidet da som bestyrer på Norsjø ungdoms-
senter i åtte år, og jeg reiste som frivillig for-
kynner både for Normisjon og NLM i området, 
forteller Evensen.

NORD-NORGE. De returnerte imidlertid til Vest-
erålen da anledningen for relevant arbeid ble 
tilgjengelig. Omsorgen for foreldrene betydde 
også mye i den avgjørelsen.  

Siden 2014 har Karstein vært utleid til 
Bodø Normisjon i 20% som pastor. Denne 
ordningen ble videreført til i det som nå er 
Sentrumskirken Bodø, Betania. 

‒ Foranledningen til Sentrumskirken 
begynte i 2016 da NLM Bodø ønsket å sam-
arbeide, også om lokaler. Vi planla møter, 
gudstjenester og møteuker sammen, og ut fra 
dette vokste ønsket om å ha en mer formell 
sammenknytning. Ordet «vi» og ikke «de og 
oss» er blitt sterkere med tiden, og Sentrum-
skirken har derfor 100% tilknytning både til 
Normisjon og NLM.»

VIKTIG FOR BODØ. – Navnet, Sentrumskirken, 
gir retning både teologisk og geografisk. Vi 
ønsker å være forankret i sentrum som en 
luthersk menighet og har behov for hver-
andre i de helliges samfunn. Rent geografisk 
ligger vi også sentralt til i Bodø med 50 000 
innbyggere, sier pastoren og legger til at 
Bodø også er fylkeshovedstad og har mange 
studenter tilknyttet universitetet. ‒ Dermed 
kan vi tilby et åndelig hjem til mange. Bønnen 
er at Jesus får vinne terreng i våre hjerter så 
mennesker uroes, vekkes og inviteres til å ta 
imot ham som frelser. Dette gjelder også blant 
unådde folkeslag som Jesus vil vekke vår om-
sorg for, avslutter Karsten Evensen.

Vær med å be for arbeidet i Bodø. Om an-
ledninger til å vitne om Jesus og et godt fel-
lesskap både innad i flokken og med de andre 
kristne fellesskapene i byen. 

På grunn av smittevernrestrik-
sjonene vil det ikke bli mulig å 
gjennomføre en normal region-
konferanse. En variant lik fjoråret 
med færre samlet på flere steder 

er vurdert, men på grunn av 
restriksjoner med kryssing av 
kommunegrenser blir det sett på 
som umulig. Lørdag 29. mai er 
imidlertid alle invitert til å delta 

FOTO: UNSPLASH

REGIONKONFERANSEN 2021 
BLIR HELDIGITAL

på heldigital årsmøtedag.
Alle påmeldte får tilsendt en 

invitasjon med link til et møte via 
Teams (videomøte på nett). På 
denne måten kan alle som ønsker 
det delta hjemmefra, og vi trenger 
ikke å forholde oss til smittevern-
begrensninger. 

Programmet vil bli todelt med 
et møte først og gjennomføring av 
årsmøtet etter en pause. 

Informasjon er sendt til alle 
foreninger, lag og enheter i 
regionen. Selve årsmøtet blir kun 
tilgjengelig for utsendinger fra 
disse og vi oppmuntrer til å ha 
kontakt nå i forkant slik at alle lag 

kan stille til årsmøtet. 
For noen vil den digitale gjen-

nomføringen være utfordrende, 
og å samles via nett blir aldri 
det samme som å være fysisk 
sammen. Vi kommer imidler-
tid til å utarbeide manualer for 
deltakelse, og ser dette som den 
beste muligheten for å gjennom-
føre årsmøtet på denne siden av 
sommeren. 

Sett derfor av datoen og meld 
deg på. 

Påmelding skjer til nord@nlm.no
både for de som ønsker å delta på 
møtedelen og på selve årsmøtet. 
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JUBELUKE PÅ JAKOBSBAKKEN 2021

Den 7. august 2021 er det 51 år siden innvi-
elsesfesten gikk av stabelen på Jakobsbakken. 
Det var en stor begivenhet den 7. august i 
1970, og vi ønsker å markere de nå over 50 
år med ei jubeluke på Jakobsbakken i dagene 
3.-8. august 2021.

Vi ønsker at flest mulig kan få anledning å 
besøke Jakobsbakken denne uka. Det blir der-
for anledning å delta over kortere eller lengre 
tidsrom, alt etter hva som passer for den en-

kelte og hva vi har av ledig rom ved senteret. 
Onsdag, fredag og søndag vil vi arrangere en 
spesiell jubel-samling med en ekstra marke-
ring og klipp fra den 50 år lange historien. Det 
blir et program med vekt på hva senteret har 
betydd for åndelig liv til de mange som har 
besøkt Jakobsbakken opp gjennom årene.

Vi har sikret oss deltakelse fra mange 
sentrale personer som har hatt sin tjenes-
te og plass på Bakken, like fra starten i 1970 

og frem til i dag. Det vil bli mye program med 
taler, sang, fjellturer, samtaler, intervjuer med 
mere.

Innvielsen i 1970 ble overført via NOREA 
på kortbølgen. I dag benytter vi internett – så 
følg med på www.jakobsbakken.no. Der vil 
det komme mere stoff om samlingene.

Du er hjertelig velkommen til å delta en 
eller flere av disse dagene – meld deg på til 
fjellsenteret@jakobsbakken.no

TEKST  KJELL KRÜGER

Velkommen til jubeluke på Jakobsbakken!  FOTO: BENJAMIN KRÜGER

Lørdag 13.mars ble det avholdt 
Felleskapskonferanse digitalt. 
Fjellheim Misjonsforsamling 
inviterte til lokal samling, og det 
opplevdes fint å få være med i et 
større felleskap der vi visste at 
det satt mennesker på forskjelli-
ge steder i hele landet og så, og 
snakket om det samme. 
Utgangspunktet var en bibeltime 
om vårt forhold til Jesus; om 

å være en del av Jesus, som 
greina på vintreet. Tid til samtale 
mellom undervisningsbolkene 
ga grobunn for dyp refleksjon og 
fine samtaler. Det ble søkelys 
på frukt som varer, vårt kall og 
forhold til vår neste, spesielt det 
å nå neste generasjon ble belyst.

KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG

FELLESKAPSKONFERANSEN 
2021

Noen av de deltakende på den digitale 
fellesskapskonferansen i Tromsø

FOTO: JØRGEN STORVOLL
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