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ÅPENT OG VERDIFULLT MANNSFELLESSKAP
Høstens mannshelg på Skoghus slo enda en deltakerrekord og ga 
mye til de deltakende. 
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Sannsynligheten er liten for at du 
egentlig har erfaringer fra en ekte 
ørken. Vi har heldigvis få av dem 
i Norge. En ørken er et sted som 
mangler alt det vi ellers søker for 
liv og vekst. Det er ikke et sted 
man oppsøker med mindre man 
er turist på ørkensafari. Ørkenen 
bringer død og ødeleggelse, og vi 
søker oss med rette bort fra slikt. 

Til stede. Men nettopp her er det 
verdt å bremse litt. 

Vi ser nemlig et gjentakende 
mønster i hvordan Gud ledet 
menneskene i Bibelen. Moses, 
hele Israelsfolket, Jesus selv, Elia 
og flere andre hadde konkrete 
erfaringer fra ødemarken og de 
prøvelsene det førte med seg. Gud 
var på en spesiell måte til stede i 
ørkenen sammen med dem. Når 
alt annet var borte var det endelig 
rom for Gud selv til å forme dem 
etter sin vilje. 

Da kirken på 300-tallet ble kor-
rumpert av vrang lære søkte noen 
få seg ut i ørkenen til stillhet og 
tilstedeværelse med Gud. «Ørken-
fedrene» ble et uttrykk for disse 
og de ble mektig brukt i etterkant. 
Guds frø til fornyelse fikk spire 
og vokse fra den ellers livløse 
ørkenen. 

Ørkentider. Selv i vannrike Norge 
har mange av oss erfaringer med 
ørkenentider i livet. Vi opplever 
fravær av det som skaper liv og 
vekst. Det er i alle fall det vi tror. 

Sykdom, ensomhet, åndelig 
tørke, smerter, vanskelige relasjo-
ner eller for eksempel en pandemi 
er alle uttrykk for hvordan en ørken 
kan se ut. Det er godt koronapan-
demien ikke er så voldsom lengre. 
Men rakk du å lytte til om Gud ville 
si deg noe midt i det vanskelige? 
Hva lærte du i «ørkenen»? 

Den vestlige samfunnsvevens 
grunninnstillinger handler om 
opplevd lykke, smertefrihet og 
«enklest mulige måte». Husk at det 
påfallende ofte står i kontrast til 
Guds vilje, vei og oppdragelse av 
sine barn her på jorden. Hans sti 
går ofte gjennom ødemarken. 

Fornyelse. Vi skal ikke herliggjøre 
vanskelighetene. De skal få sine 
rette navn. Men får du med deg 
kimen til fornyelse fra ørkenen? 

Australieren Mark Sayers er en 
samfunnsanalytiker som samtidig 
peker på «de gamle stier» på en 
mesterlig måte. Han sier det slik: 
«Fornyelse kommer alltid fra ørke-
nen. Guds tilstedeværelse møter 
man i villmarken.»

Det er i tørketider at treet lærer 
å bore sine røtter enda dypere for 
å finne næring og vann. Hva har 
Gud lært deg i ørkenen? Gå ikke 
glipp av Guds fornyelsesfrø som 
ofte kun oppdages der. 

Hva har du lært 
i ørkenen?

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Regionleder

INNSPILL

«Guds frø til 
fornyelse fikk 

spire og vokse fra 
den ellers livløse 

ørkenen.»

MITT 
VITNESBYRD
I det nye testamentet finner vi flere endetidstaler 
av Jesus der uttrykkene våk og vær beredt går 
igjen. Tiden før Jesu gjenkomst vil være preget av 
åndelig sløvhet og likegyldighet. Derfor formaner 
Jesus oss igjen og igjen til å våke og være rede:

Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres 
Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom 
husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, 
så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. 
Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesøn-
nen kommer i den time dere ikke tenker. (Matt. 24, 
42-44)

Ingen av oss kjenner dagen for Jesu gjenkomst, 
men tegn i tiden tyder på at dagen ikke er langt 
unna. Er vi beredt? Eller vil dagen komme like over-
raskende på oss som en tyv om natta? 

Jeg trenger å be med David i salme 139, v 23-
24: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv 
meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg 
er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens 
vei!»

 KIRSTI TVÆRÅLI

9. − 11. november  Konfirmantleir, Skoghus
27. − 29. januar Konfirmantleir, Skoghus
3. − 5. februar Inspirasjonshelg, Skoghus
18. − 19. februar Maksleir 1.-4. trinn, Fjellheim
3. − 5. mars Familieleir, Jakobsbakken
24. − 26. mars Karalaksleir 1.-4. trinn, Karalaks
24.− 26. mars Polarbadleir 4.-7. trinn, Skoghus

KALENDEREN

FOTO PRIVAT

FOTO ALF MAGNE STOKKA
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− Hva inngår som del av ditt andaktsliv?
− Vi har daglig felles bibellesning og bønn 

etter middagsmåltidet i familien. I perioder 
følger jeg forskjellige kortere leseplaner i bi-
belappen, og i fjor fulgte jeg en kronologisk 
bibelleseplan sammen med bibelgruppa jeg 
går i. Det var en fin måte å lese Bibelen på, 
og det å lese sammen med noen kan anbefales 
for å kunne hjelpe hverandre i bibellesninga.

Lytting til andakter på Radio DSF gir meg 
åndelig mat i løpet av dagen og uken. I tillegg 
til felles bønn i familien ber jeg også selv når 
jeg er alene og så avsluttes dagen med Fader 
vår og bønn.

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

− Deltakelse på møter på bedehuset, same-
misjonsmøter, bibelgrupper og Gudstjenester 
i DELK-menigheten er med på å bevare og gi 
vekst i kristenlivet.

− Har du en spesiell bok du vil anbefale 
utenom Bibelen?

− Utenom Bibelen kan jeg nevne at jeg hø-
rer opplest fra andaktsbøker på radioen, for 
eksempel husandaktsbøker av Rosenius og 
Luther, samt Kvalbeins bøker. De er gode. 

TORMOD GUSLAND 

FOTO: ARE TURI

I denne spalten utfordres ulike mennesker til å si noe kort 
om sitt personlige andaktsliv ved å svare på faste spørsmål. 
Formålet er å bidra til inspirasjon og dele gode erfaringer. 
Tormod bor i Alta, er gift med Sofia og har to barn. Han ar-
beider i Norges samemisjon med radioarbeid. 

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv

BUR’s spalte

«Gud, du må bruke meg», har jeg ofte 
bedt. Tenk om jeg bare blir stående 
på sidelinja i Guds rikes arbeid? 
Samtidig kan jeg ofte kjenne at jeg 
har lite tro på at Gud har bruk for 
meg. Jeg er ikke en ledertype, og har 
ikke mange sterke meninger eller 
en gripende troshistorie. Det finnes 
bedre kandidater, ikke sant? Men på 
en eller annen måte har jeg havnet i 
BUR, jeg har vært med i styrer og blitt 
hovedleder på familieleirer. Hvordan 
ble det slik? 

For meg startet det da jeg flyttet 
til Bodø. Det var stor utskiftning det 
året, og dersom forsamlingen skulle 
fortsette måtte vi være med i styret, 
alle sammen. Det ble lett å si ja, selv 
om jeg ikke skjønte hva jeg skulle 
bidra med. Jeg fikk oppleve at også 
mine tanker var verdifulle i arbeidet. 
Det samme var tilfellet med å være 
hovedleder på leir. Jeg var vel bedre 
enn ingenting? Sammen med de 
andre lederne fikk jeg bidra på min 
måte, og det ble en god opplevelse.  

Nå tror jeg at Gud også kan bruke 
meg. Han gir meg erfaringer og ideer 
som kan brukes i arbeidet. Gjennom 
å bli utfordret og tørre å prøve har jeg 
opplevd at Gud kan bruke også meg, 
selv om jeg selv ikke har følt meg 
utrustet eller klar. 

Kanskje kjenner du deg igjen i 
dette? Gud ser etter er noen som 
sier: Her er jeg! Send meg! Det er nok 
fordi han ordner resten. 

Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: 
«Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå 
for oss?»

Jeg sa: «Jeg! Send meg!» (Jes 6,8)

KARIN KVALVIK JOHANSEN

HER ER JEG, 
SEND MEG!

FOTO ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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− For en reise det var. Jeg sitter 
igjen med så mange minner, 
sterke inntrykk og glede! 
utbryter Nordborgelev Synne 
Engkrog.   

TEKST  ELISABETH KRINGSTAD

Sammen med medelev Jonas Bjørnholm og 
to meget fornøyde lærere; Rolf Ådne Sele og 
Elisabeth Kringstad, fikk hun reise til Etiopia 
tidligere i høst for å besøke misjonsprosjektet 
Nordborg ungdomsskole samler inn penger til. 

DYPE SPOR. Det ble åtte meget innholdsrike 
dager. Vi besøkte byene Addis Ababa og Ha-
wassa og fikk virkelig bli kjent med landet fra 
flere sider. Vi fikk se den fine og eksklusive 
siden, med blant annet danseshow, flodhest-
safari, bading på en ferieresort og deltakelse 
i bryllup. Vi fikk også bli kjent med både det 
«vanlige» og fattigslige. Takket være kontak-
tene til tidligere misjonær Kåre Holta fikk vi 
komme hjem til flere lokale og se hvordan de 
lever og bor, og det var noe av det som sat-
te dypest spor. Det å få bli kjent med lokale 
tradisjoner, som for eksempel kaffeseremoni 
og måltidsfellesskapet, og se på «innsiden» av 

landet og folket var noe som gjorde inntrykk 
på oss alle. 

«Jeg har blitt mer takknemlig for de små 
gledene i hverdagen. Rent drikkevann, vann 
generelt, trygghet, et hjem, nok mat, god og 
stabil økonomi og gode levekår er noe jeg 
har blitt mer klar over at jeg har. Det er ting 
vi bare tar for gitt, men som egentlig betyr så 
mye i hverdagen vår. Ikke alle i Etiopia kan si 
det samme, men likevel var alle der smilende 
og blide,» forteller Synne. 

MANGE HØYDEPUNKT. Det var spennende å få 
oppleve misjon på nært hold. For eksempel 
det å se at Tabor evangelical college, som er 
grunnlagt av Misjonssambandet, nå er over-
tatt og drives av etiopierne selv. Vi fikk inn-
blikk i det pågående bibeloversettelsesarbei-
det til et lokalt stammespråk sør i landet, og 
blant annet høre fra helseprosjektet i øst. 

Et annet høydepunkt var å få være med på 
gudstjeneste i ei lokal kirke i Hawassa. Det var 
veldig fint å få være til stede og merke felles-
skapet, selv om vi ikke forsto et eneste ord. 
Jesus er den samme både i Etiopia og i Norge, 
og vi trenger ham like mye både her og der!

 «Tenk alt vi har fått oppleve! Etiopia- et 
minne for livet!»

ETIOPIA 
– ET LAND SOM HAR MYE Å BY PÅ

LA OSS BE!

Takk for at du vil være med å 
be for misjonsarbeidet!
Mandag
• Ansatte i regionen; Øivind Ruud 

Kringstad, Håkon Syrstadeng, Kristin 
Bakeng Olufsen, Lars-Olav S. Morstøl, 
Katrine Gran Andersen

• Heimly barnehage, Finnsnes
• Østlige Afrika

Tirsdag
• Foreningene og kontaktpersoner i 

Nordland, og Sentrumskirken i Bodø
• Jakobsbakken, Sulitjelma
• Indonesia og Vest-Afrika

Onsdag
• Møtevirksomhet og arrangement
• Nordborg ungdomsskole og videre-

gående skole, Finnsnes
• Japan, og våre utsendinger Tone 

og Ole Bjarne, Alf Ivar, Benjamin og 
Caspian Tråsdahl

Torsdag
• Foreningene i Troms, Finnsnes 

misjonsforsamling og Fjellheim 
misjonsforsamling

• Barne- og ungdomslagene
• Fjellheim bibelskole, Tromsø
• Mongolia og Sentral-Asia

Fredag
• Foreningene og kontaktpersoner i 

Finnmark
• Karalaks leirsted, Porsanger; Marius 

og Katrine Gran Andersen
• Nord-Afrika og Midtøsten

Lørdag
• Barne- og ungdomsleirer denne helga 

eller i den kommende tiden
• Gjenbruksbutikkene på Finnsnes og i 

Tromsø
• Stor-Kina

Søndag
• Gudstjenester og møtesamlinger. 

Kristne søsken i andre sammenhenger
• Soltun soldatheim, Setermoen; Tor-

bjørn Harbo og Karoline Nord-Varhaug
• Skoghus leirsted, Senja; Kirsten Steilbu, 

Rolf Ådne og Hanne Stensland Sele
• Sør-Amerika

Lokal mat falt i smak! Her på restaurantens nokså enkle interiør.         FOTO: ROLF ÅDNE SELE
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En sindig trønder med langt 
hår og brann for unge. Håkon 
Syrstadeng er ny ungleder i 
Region nord.

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

− Jeg har lenge hatt tanken om at jeg kanskje 
skulle til Nord-Norge, kan Håkon fortelle. − 
Men det var spesielt etter besøket i fjor høst 
hos min gode venn Eyvind Volle, som da var 
daglig leder på Soltun, at jeg tenkte helt kon-
kret på om jeg kanskje skal tilbake hit. Jeg 
søkte da stillingen ble lagt ut, snakket med 
venner, ba og fikk en fred for det, sier han

MYE ERFARING. Småbarnsfaren har mye erfa-
ring fra barne- og ungdomsarbeid, blant an-
net gjennom tre år i generasjonsmenigheten 
Hånes frikirke i Kristiansand og et par år i 
Den norske kirke på Sotra. De siste årene 
har Håkon vært daglig leder på Sætervika 
ungdomssenter, Misjonssambandets leirsted 
utenfor Bergen. 

− Vi ønsker å forkynne klart fra Bibelen i 
arbeidet vi driver, og en del trekk i samfunnet 
peker i retning av at nettopp det blir mer ut-
fordrende fremover. Hvordan tenker du bar-
ne- og ungdomsarbeidet vårt bør møte det?

− Det er utfordrende å snakke presist om 
det. Jeg tenker mye på rekken av identitets-
spørsmål og at det er gjennomgående i de 
kontroversielle spørsmålene vi møter. Jeg 

tror vi må være tydelig tidlig og bevisst bygge 
en identitet hos barna slik at de vet hvem de 
er i Guds øyne. At de får være trygge på sin 
identitet som Guds barn og at det blir en na-
turlig del av livene deres. Så tenker jeg også 
en del på fragmenteringen vi ser mye av, kan-
skje spesielt familiestrukturene. Men vi kjen-
ner løsningen med Gud som vår far! Et annet 
poeng er å ta kampen på det nivået Paulus 
lærer oss. Vi skal bryte ned festningsverk som 
bygger seg mot kunnskapen om Gud, og det 
gjøres i bønn. Det er ikke «Gud og de kristne 
mot verden», men «Gud og de kristne for ver-
den». Der ligger det en stor forskjell. 

MENINGSYLT. − Dere flyttet fra nærhet til fami-
lie på Sotra, hvordan har det fungert for alle 
så langt? 

− Vi tok jo en felles bestemmelse om å 
flytte og ting har fungert bra så langt. Selv om 
vi savner mye, så opplever vi å ha fått mer. Vi 
sørger over tapet av det vi hadde, men henger 
ikke fast ved det.

− Hva ønsker du at misjonsvenner kan 
være med i forbønn for?

− Det setter jeg stor pris på. For min og vår 
del kan det være kraft til å stå fast i tjenesten 
og om beskyttelse. For arbeidet er det at vi, 
både strukturelt og strategisk, kan legge det 
opp slik at Guds rike kan komme og at Den 
hellige ånd trives i våre miljøer. Vi må ikke or-
ganisere oss bort fra Guds kraft, men la ham 
få virke i det vi gjør, avslutter unglederen.

BLI KJENT 
MED HÅKON 
SYRSTADENG

Håkon flyttet til Finnsnes denne høsten og begynte i stillingen som ungleder.  FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Ny bønnefolder er trykt opp for 
2022/23. En variant er laget i 
dette nummeret som du kan 
klippe ut og bruke. Om du 
ønsker en eller flere i lommefor-
mat, så ta kontakt med region-
kontoret, så sender vi til deg!

Det er supert med alle abonnen-
ter og lesere av Utsyn og regio-
nutsyn. Med dagens teknologi 
er det imidlertid mulig å følge 
det som skjer i misjonsarbeidet 
på en mye tettere måte gjennom 
ulike sosiale medier. Følg regio-
nens facebookside og insta-
gramprofil (@nlmregionnord). 
I tillegg er det en «ikke-styrt» 
facebookgruppe hvor enhver 
misjonsvenn kan dele fra lokalt 
arbeid, bønneemner, gleder og 
sorger. Be om å bli medlem i 
«NLM i nord» og følg med der. 

BØNNEFOLDER

FØLG MISJONS-
ARBEIDET VIA 
SOSIALE MEDIER

BIBELKURS
I uke 10, 11 og 12 (6.-24. mars) 
arrangerer Fjellheim kurs- og 
misjonssenter bibelkursuker. 
Bibelkursene er åpent for alle, 
ungdommer og voksne, som 
ønsker åndelig påfyll, kristent 
fellesskap og fine dager i 
Nord-Norge. Lærere på Fjellheim 
og flere gjestelærere står for un-
dervisningen. Mer informasjon 
får du ved å kontakte Fjellheim, 
eller på www.fhkm.no.
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Ungdom i Oppdrag, med 
utgangspunkt fra deres 
base i Storfjord, har initiert 
bibelutdelingskampanjen 
«Bibelen til alle». Målet på sikt 
er at alle hjem i Norge skal få 
mulighet til å motta en Bibel, 
levert på døra. 

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Alle husstander i Finnmark, Nord-Troms og 
noen kommuner i Midt- Troms er allerede 
dekket. I høst var det innbyggerne i Sørreisa 
som fikk tilbudet. UiO stiller med egne folk, 
men ønsker å spille på lag med lokale kristne 
i utdelingen. 

PÅMINNELSE. Folk tilknyttet Finnsnes misjons-
forsamling har vært med i flere slike runder 
tidligere, og Magnhild og Gudmund Bendik-
sen ønsket gjerne å ta ansvaret for sitt nabo-
lag i høst, rundt Hemmingsjorda.

− Vi synes det var en bra sak å være med 

på. De fleste har jo bibler i hylla, men dette 
kunne være en påminnelse til å bruke den. 
Det var bevisst at vi ønsket å gå til våre nabo-
er. Det ga mulighet til å bli litt kjent, forteller 
Gudmund.

− Var det ikke skummelt å oppsøke folk 
direkte på døra?

− Nei, ikke for min del i alle fall. Heller 
tvert imot. Jeg tenkte om det som et vitnes-
byrd. Her bor vi og dette ble som vår bekjen-
nelse overfor de vi møtte, fortsetter Gud-
mund. 

TAKKNEMMLIGHET. De var bare noen få av de 
130 husene Bendiksen hadde ansvar for som 
takket nei til tilbudet. 

− Flere var svært takknemlige for at vi 
kom. Noen ventet oss, og i et par hjem fikk de 
faktisk to bibler for å kunne gi en videre.

− Vil du anbefale å være med på utdeling 
om muligheten byr seg for de som leser dette?

− Ja, absolutt. Det var interessant å se at 
noen som var med på utdelingen ikke er så 
engasjerte ellers. Det virket som at det var lav 
dørstokk for delta og det er bra, avslutter han.

Rundt 50 personer var samlet på 
Skoghus til medarbeidersamling 
17. oktober. Dette er en ettermid-
dagssamling hvor ansatte i regi-
onen, ved institusjonene, frivillige 
forkynnere og frivillige på gjenbruk 
inviteres til et møtepunkt med mat, 
sosialt, andakt og et tema. 

Nyansatt rektor på Fjellheim, 
Stephen Mayes, hadde andakt med 
ord fra Salme 145. Eivind Sæthre 
hadde temaet «Skammens mange 
ansikt», som gav både læring og 
refleksjon for eget liv.  

Det er kjekt og oppmuntrende å 
treffe andre medarbeidere, som vi 
ikke ser til daglig, som er med i det 
store arbeidsfellesskapet Misjons-
sambandet nord!

Regionkonferansen blir i pinsen, 
26.-28. mai, på Rognan. Selve års-
møtet blir lørdagen, men program-
met vil strekke seg over hele helga 
og vi ser frem til å invitere til årets 
storsamling i regionen. Mer infor-
masjon vil komme etter hvert, men 
hovedtaler for helga er klar. Vi er 
takknemlige for å ha Kurt Hjemdal 
med oss. Han er en avholdt forkyn-
ner og bibellærer med lang farstid i 
Normisjon. 

27.-28. september hadde vi personalsamling 
på Skoghus med flere nye ansatte. Deriblant 
Torbjørn Harbo og Håkon Syrstadeng, som 
kom rett fra nyansattkurs til samlingen. 
Karoline Nord-Varhaug hadde allerede på det 
tidspunktet kommet godt inn i jobben.

Vi hadde fokus på fellesskap og Misjons-
sambandets nye strategi i en ellers ganske 
spredt arbeidshverdag. 

Blant samlingens høydepunkt var at 
Hanne Sele delte innsiktsfullt om forholdet 
mellom arbeid og fritid. Det var en god lær-
dom for flere av oss.

PERSONALSAMLING PÅ SKOGHUS

FOTO: SVENN MAGNE OLUFSEN

MEDARBEIDER-
SAMLING

FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

REGIONKONFERANSEN 
2023

FOTO: PRIVAT

EN BIBEL PÅ 
DØRA TIL ALLE I 
SØRREISA
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ENDA EN DELTAKERREKORD 
PÅ MANNSHELGA

GODT BESØKT MØTEUKE I TROMSØ

INSPIRASJONSSAMLING PÅ SKOGHUS 

OMRÅDEMØTE SALTEN 

NY KLEDNING PÅ 
MISJONSHUSET PÅ 
ROGNAN 

Høstens mannshelg ble igjen et viktig sam-
lingssted for menneskelig og åndelig felles-
skap. Enda en deltakerrekord ble satt med over 
70 menn samlet på Skoghus. Mange tilbake-

meldinger peker på verdien av åpenheten i 
fellesskapet. Det var tydelig at både forkynnel-
se og samtaler satte spor.

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Vi var samlet til møteuke på Fjellheim 18.-23. 
oktober. Det var sendebrevene i Johannes 
Åpenbaring kapittel 2-3 som var  under lupen. 
Eller, det er kanskje mer rett å si at sendebre-
vene satte oss tilhørere under lupen, for det er 
et ransakende budskap Jesus taler til oss der. 
Det var Øyvind Samnøy som gjennom seks 
møter formidlet Guds ord til ransakelse og 
trøst. Blant tilhørerne var elevene ved Fjellheim 
bibelskole trofast og godt representert. Ellers 
var det bra med folk. Både studenter og eldre, 
folk som går fast i forsamlingen, og andre som 
var innom for anledningen. Takk til Gud!

LARS-OLAV MORSTØL 

3.− 5. februar inviteres det til Inspirasjons-
samling på Skoghus. Preben Solvang blir med 
som taler i helga. Han har vært utsending for 
NLM i Sør-Amerika og er nå forkynner i Region 
sørvest av Misjonssambandet.  

Helga vil ellers by på mange gode saker, 
som god mat, opplegg for barna og de unge, 
bittelitt varme i sola og godt fellesskap. Følg 
med på nettsidene for mer informasjon. Vel-
kommen!

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Områdemøte for Misjonssambandets 
arbeid i Salten har vært gjennomført 
i flere runder tidligere. Anledningen 
til å komme sammen fra et spredt 
geografisk område til fellesskap, opp-
byggelse og samtale er verdifull. 

Forkynner Magne Vatland hadde 
bibeltime fra Jeremia og regionleder 
Øivind Ruud Kringstad ledet samlin-
gen.

Med rundt 20 deltakende voks-
ne var det mulig å la samtalen om 
arbeidet gå rundt et langbord. Ulike 
perspektiver ble løftet frem og et 
konkret forslag om å etablere en 
arbeidsgruppe med representanter fra 
de ulike foreningene fikk god støtte. 
Det er behov for å koordinere arbeidet 
bedre og vi håper dette kan være et 
steg i riktig retning fremover. 

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Misjonshuset på Rognan er under 
oppussing, både utvendig og inn-
vendig, og har til nå fått ny kledning 
på to av fire yttervegger. Bygget har 
møtesal for 60 personer og utleielei-
lighet i andreetasjen. Kjell Krüger står 
i spissen for arbeidet og er fornøyd 
med arbeidet så langt: «Vi tok med 
oss en kommentar fra en forbipasse-
rende på gata: Husk nå også å bruke 
det innvendig». 

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
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