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MED HJERTE FOR JESUS OG FINNMARK
Leiren «VITNE i Finnmark» ble arrangert for første gang i år.  Det 
ble en suksess, og planleggingen for neste års leir er allerede i gang.
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Heldigvis er det lenge siden vi had-
de krig i Norge. Likevel utspilles 
det mange kamper i og rundt oss, 
akkurat nå. 

I «Farmen» kjempes det om 
tilværelsen, på fotballcup om seier 
over nabobygda og det er kamp 
om makten i politikken. 

Fra en misjonsorganisasjons 
perspektiv er det også en rekke 
kamper som utkjempes på ulike 
plan og som med rette skal ha vår 
oppmerksomhet. Materialistisk og 
individualistisk tenkning kjemper 
om vår tid og vårt engasjement. 
Storpolitiske bevegelser skaper, 
sammen med fokus på klimakrise, 
frykt og usikkerhet, og kjemper slik 
sett om sinnet vårt. Det er tydelig 
kamp om Bibelens klarhet i vestlig 
kristenhet, og vranglærende tenk-
ning og argumentasjon virker til å 
få økt innflytelse i ulike sammen-
henger. 

Alt dette er viktige saker som 
trenger vår oppmerksomhet. 

EN VIKTIGERE KAMP. Men 
det er en kamp som er avgjørende 
for oss som vil utbre Guds rike. 
Den er kanskje mindre synlig, men 
desto viktigere.  Det er kampen om 
det enkle ordet om Jesus. 

I all vår daglige iver og innsats, 
er det faktisk her hovedkampen 
står. At et klart ord om Jesus får 
stå i sentrum. Det gjelder både for 
oss personlig, i lokalarbeidet og i 
vårt misjonsarbeid.

Hvor mange andre tanker, 
bekymringer og mer eller mindre 
viktige saker har ikke en tendens 
til å dukke opp i oss, når litt tid er 

satt av med Bibelen og i bønn til 
Gud? Og når kristne samles – hvor 
lett er det ikke å heller snakke om 
«arbeidet», planlegge eller drøfte 
ulike (viktige) utfordringer vi står 
overfor?  

Det enkle ordet om Jesus, hvem 
han er og hva han har gjort for oss 
og alle mennesker, er noe vi må 
kjempe for at skal ha plassen sin.

MIDTPUNKTET. Når Gud en 
gang setter strek for historien, blir 
det nemlig ett midtpunkt som får 
all oppmerksomhet. Johannes, 
Jesu disippel, fikk et syn inn i det-
te. Der fikk han se løven av Judas 
stamme, som samtidig er et lam 
som ser ut som det er slaktet. Det 
er Jesus Kristus, Guds egen sønn, 
som alt er skapt av, til og for. Han 
er og skal for evig være midtpunk-
tet. Han, som av kjærlighet gav seg 
selv for en frafallen og synderik 
menneskeslekt. Han gjorde det for 
oss, for deg. 

I ditt liv og i misjonsarbeidet 
du er en del av, er det derfor dette 
enkle ordet hovedkampen står om. 
Det er det enkle ordet om Jesus. 

Kampen om det 
enkle ordet

ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Regionleder

INNSPILL

«Det er Jesus 
Kristus, Guds 

egen sønn, som 
alt er skapt av, til 
og for. Han er og 
skal for evig være 

midtpunktet.»

LEIR OG 
ARRANGEMENT
KARALAKS:
7.−9. oktober  Maksleir 2.−4. trinn 
14.−16. oktober Tweensleir 5.−7. trinn
4.−6. november Ungdomsleir 8. trinn–VG3 

FJELLHEIM:
4.−6. november Tweensleir 5.−7. trinn

SKOGHUS:
22.−25. september Seniorleir. Taler: Dagfinn 
 Brannsæter
14.−16. oktober Mannshelg. Taler: Eivind   
 Sætre
21.−23. oktober Tweensleir 5.−7. trinn
4.−6. november Maksleir 1.−4. trinn
11.−13. november Kvinnehelg. Taler: Marit  
 Thingbø
25.−27. november Konfirmanthelg 
9.−11. desember Konfirmanthelg 

SOLTUN:
28.−30. oktober Helg+ (18 år+). Taler: Stein 
 Raunehaug
BODØ:
23.−25. september Unge voksne-helg. 
 Taler: Harald Tjervåg og 
 Nord-Norge-teamet

FOTO: UNSPLASH
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− Hva inngår som en del av ditt andaktsliv? 
Har det alltid vært slik?
− Som enslig kristen på jobb (matros på Hur-
tigruten), er det mange påvirkninger i hver-
dagen som kan dra tankene bort fra å lese fra 
Guds ord. Etter å ha gått nattevakt ombord i 22 
dager, fikk jeg ikke sove på nattmorgenen da 
jeg kom hjem. Det førte til at jeg stod tidlig opp 
og da fikk jeg ro til å lese i Bibelen. Den roen 
opplevdes god, så jeg har fortsatt med det. 

I mitt andaktsliv leser jeg for det meste 
Bibelen fra perm til perm. Noen kapitler hver 
dag, og tar ei stille stund i bønn. Det kan være 
noen enkle ord om at han må være med i dag, 
at jeg må kunne få være et lite vitne med mitt 
liv der jeg vandrer frem, til det å ta frem min 
bønneliste.

− Hvordan hjelper dette deg til å vokse som 
en kristen?
− Jeg har aldri vært flink med ord i diskusjo-
ner, og det å stå frem å vitne har derfor blitt 
vanskelig for meg. Men jeg ønsker å få være et 
vitne med mitt liv og mine holdninger i hver-
dagen.

− Har du en spesiell bok du vil anbefale, 

utenom Bibelen, som har hatt betydning for 
ditt personlige forhold til Jesus?
− Lesing har generelt sett ikke vært min ster-
ke side, men bøkene Hans Johan Sagrusten 
har skrevet om Bibelen har vært til velsignel-
se for meg. Å kunne lese om hvordan skrifte-
ne i Bibelen er blitt tatt vare på av tidligere 
munker og andre kristne, under forfølgelse, 
har blitt stort for meg. 

En annen bok som jeg har satt pris på å 
få lese er Roy Godwins Strømmer av Nåde 
og Velsignelsens vei. Det å kunne få lese om 
hvordan Gud kan få virke i hverdagen i våre 
dager har vært trosstyrkende. 

Gud er ikke en historisk gud, men en leven-
de Gud som ønsker oss noe godt der vi er og 
bor, og han vil være nær. Før påskemåltidet sa 
Jesus: «Å hvor jeg inderlig ønsker å kunne dele 
dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For 
jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det 
er blitt fullendt i Guds rike.» Matt 22,15–16 
Jesus delte et måltid med sine, og gav dem mat 
for legemet. Slik kan vi også ta til oss av Guds 
ord som er mat for vårt åndelige liv.

Så la oss ta Guds ord til oss frem til alt blir 
fullendt i Guds rike. Du og jeg, sammen med 
ham.

JOHN OLAV ENOKSEN 
FOTO: LAILA ENOKSEN

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. 
John Olav bor i Kårvikhamn, er gift med Laila, fosterfar og 
arbeider på Hurtigruten. 

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Mitt 
andaktsliv

Håkon Syrstadeng er vår nye 
ungleder i regionen. Han kom 
flyttende nordover sammen med 
sin kone Mette, og barna Simon 
(3) og Hanna (1) til oppstart 1. 
august. Vi kommer tilbake med 
nærmere presentasjon i et sene-
re nummer.

På Soltun er Karoline Nord-Var-
haug begynt som ettåring. Hun 
kommer fra Tonstad, og var 
elev på Alta folkehøgskole sist 
skoleår. I disse dager er også 
Torbjørn Harbo på plass som 
ny daglig leder. Han kommer fra 
Nærbø, men er ikke ukjent i om-
rådet fra før, etter å ha vært elev 
på Fjellheim bibelskole, avtjent 
verneplikt i Indre Troms, og vært 
ettåring på Soltun.

Stephen Mayes er ansatt som 
ny rektor på Fjellheim bibelskole. 
Han kommer fra USA, men har 
bodd i Norge de siste fire årene. 

Katrine Gran Andersen er tilbake 
som barne- og ungdomsarbeider 
i Porsanger etter permisjon. 

NYE ANSATTE
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Nesten alle ungdommene i Kårvikhamn deltar på allidretten.     FOTO: BENTE BJØRNHOLM

Kårvikhamn allidrett er et aktivt 
allidrettslag som samler store deler 
av bygdas barn og unge i skolens 
gymsal. Opplegget er enkelt; 
gymsalaktiviteter, andakt og kiosk.  

TEKST  KRISTIN BAKENG OLUFSEN

Det foregår på fredager, er delt i to alders-
grupper, 5.–7. trinn og 8. trinn og oppover, 
de eldste er rundt 20 år. Oppmøtet varierer, 
men som regel er det rundt 30 til sammen.  
− Allidretten har vist seg å være en fantastisk 
måte å få gi barna evangeliet, i et miljø de selv 
føler seg sett og inkludert, forteller Bente 
Anita Tråsdahl Bjørnholm som sammen med 
Trond Inge Kristoffersen er leder i laget.

LAV TERSKEL. Laget ble startet i 1994 med 
samlinger en gang i måneden. Da Kåre og Tri-
ne Holta flyttet til bygda i 1998, overtok de 
ansvaret. Etter hvert ble det samlinger annen-
hver uke, og utvidet til to grupper. Kåre had-
de en visjon om allidretten som et samlings-
punkt for ungdommene i bygda, og jobbet 
aktivt med å søke om midler til ulike tiltak. 

Det ble bussturer til TIL-kamp med besøk 
til Fjellheim bibelskole, turer til Grottebadet, 
Polarbadet, Målselv fjellandsby, og rekrut-
tering til leir, hvor allidretten betalte noe av 
leirutgiftene. Nattcup ble arrangert med stor 
suksess i mange år i samarbeid med Nord-
borg, og julebord ble holdt med god mat og 
underholdning for hele familien.

For noen år siden gjorde ledersituasjonen 

EN FANTASTISK MULIGHET 
TIL Å GI EVANGELIET VIDERE

det nødvendig å ta noen grep for videre drift. Nå 
drives det mer slik det ble drevet i oppstarten. 
De prøver å få til samlinger annenhver uke, og 
har ikke hatt andre arrangementer. Allidretten 
er innarbeidet som et positivt lavterskeltilbud 
i bygda, foreldrene uttrykker takknemlighet, og 
vil gjerne sende barna og ungdommene sine dit. 
Er det behov for hjelp, så stiller foreldre opp. 

VELSIGNET. − Hva fikk deg til å ta ansvar for al-
lidretten? 

− Da jeg fikk forståelsen av at det var fare 
for nedleggelse, tok vi en prat i heimen og ble 
enige om at vi ville bidra. Ungene våre var 
kommet i aktuell alder for å være med, og vi 
hadde ønske om å opprettholde tilbudet, for-
teller Bente. − Allidretten er en lystbetont måte 
å få barn og unge i fysisk aktivitet, det er mob-
beforebyggende, og et sosialt samlingspunkt i 
bygda. Men den grunnleggende årsaken er å 
kunne dele det jeg tror på, som jeg gjerne vil gi 
videre til neste generasjon, fortsetter hun.

Hun har tro på at det er bedre å ha al-
lidrett annenhver uke i to år, enn hver uke i 
ett år. Det er tankegangen som lå til grunn for 
at de la om tilbudet litt, slik at de kunne ha 
kapasitet til å drive videre. 

− Det kan være ei ordentlig dørstokkmil å 
komme seg av gårde fredag ettermiddag etter 
ei travel uke. Likevel kjenner man seg alltid 
velsigna etter ei samling, og det er en rikdom 
å få være sammen med denne flotte gjengen 
med barn og ungdommer. Så lenge Gud fort-
setter å legge ned en nød i våre hjerter om å 
få dele ordet, får vi stole på at han gir oss det 
vi trenger av evner og krefter for å drive laget 
videre, avslutter Bente.

Hvert år samler Misjonssambandets skoler 
inn millioner av kroner til ulike misjons- og bi-
standsprosjekt. I vår region er både Nordborg 
skoler og Fjellheim bibelskole med og bidrar. 

Gjennom skoleåret 2021/22 har Nordborg 
videregående samlet inn 146 203 kroner til 
vann- og helseprosjekt i Kenya. Prosjektet 
innebærer bygging av dammer for å samle 
regnvann til drikkevannskilder, og å gi helse- 
og hygieneundervisning. 

Prosjektlederne fra de videregående sko-
lene får reise til landet de har prosjekt i for å 
se hva de er med å samle inn penger til. Dette 
organiseres fra infoavdelingen på hovedkon-
toret. Da koronarestriksjoner gjorde det van-
skelig å reise til Kenya, fikk prosjektlederne på 
Nordborg, Ella og Simone, reise til Nord-Afrika 
i stedet. Da de på skoleavslutningen før som-

meren overrakte sjekken til regionleder, ga de 
uttrykk for at det er meningsfylt å være med 
å hjelpe, slik at andre mennesker får en bedre 
hverdag og livsvilkår. 

Elevene på Fjellheim var med å støtte 
Misjonssambandets arbeid i Øst-Afrika (Kenya 
og Tanzania), og fikk samla inn 275 000 kroner.

Gjennom misjonsløp, «gi en dag», pan-
ting av tomflasker, basar og andre kreative 
innsamlingsmåter, er det blitt kroner i kassen 
som går til prosjektene. 

Nordborg ungdomsskoles misjonsprosjekt 
går over tre skoleår. De har et prosjekt i Etio-
pia, som de avslutter våren 2024. I september 
skal to elever og lærere reise til Etiopia for å 
besøke prosjektet.

KRISTIN BAKENG OLUFSEN

SKOLEPROSJEKT

FOTO: ODD INGE HENG
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Vi har møtt årets Nord-Norge-
team og spurt hvorfor de søkte 
på jobben, hva de gleder seg til 
og hva de tror de kan bidra med 
i teamet.

TEKST  KARI SYNNØVE NORD-VARHAUG/NORD-NORGE-TEAMET

Katrine Thoresen (19) er fra Oslo, hvor hun 
har gått Kristelig Gymnasium før hun kom til 
Fjellheim.

− Etter å ha fått være ett år på Fjellheim, 
har den største motivasjonen blitt å forkynne 
om Jesus der det er få kristne og liten kristen 
kultur. Jeg har vært engasjert i mye kristent 
arbeid, og vet hvor sårbart det kan være. Jeg 
gleder meg til å møte nye mennesker og bli 
utfordret i å være frimodig. Samtidig er jeg 
veldig glad for å få lov til å bruke Bibelen så 
konkret i hverdagen. 

− Jeg er glad i litt forskjellig arbeid. Jeg ko-
ser meg veldig med andakt for de minste, men 
også med aktiviteter og organisering. I tillegg 
har jeg fått prøve meg litt på vitnesbyrd i lø-
pet av året, og det er veldig fint. Gud har vist 
meg at vi får være hans redskap, selv når vi 
ikke føler vi har så mye å stille opp med.

Karina Straumstein (19) har gått på Fram-
nes, og kommer fra Norheimsund.

BLI KJENT MED 
NORD-NORGE-TEAMET

Mai er tradisjonelt ingen hyppig «møtemå-
ned», men mye går om man bare vil. Med 
aktiv tilrettelegging og villige løsninger ble 
det ei intens møtehelg på yttersida av Kvaløya 
i midten av mai. Ove Sandvik og Trond Inge 
Kristoffersen talte på møter på ulike steder 
og dagsleir på Lauklines. Akkurat disse to har 
også litt historikk fra slike møter i området fra 
da de begge arbeidet for Misjonssambandet i 
landsdelen. 

ØIVIND RUUD KRINGSTAD

MØTER PÅ YTTERSIDA

På dagsleiren ble blant annet ei kveite på 
over 50 kilo dratt opp og solgt til inntekt for 
barnas misjonsprosjekt.            FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

− Bakgrunnen til at eg søkte på team, er alt 
vi har lært om Gud og frå Bibelen. Og eg 
kjenner at eg ønskjer å dele dette med barn 
og unge. Vi har reist mykje rundt i nord, og 
verkeleg fått sett at det er bruk for barne- og 
ungdomsarbeid her. Eg gleder meg til å møte 
barn og unge, dele frå Bibelen, møte folk og 
utfordre meg sjølv. Eg ser også fram til enda 
eit år i vakre nord, med dei flotte folka eg skal 
få peke på Jesus sammen med.

− Eg er glad i synge, og har delteke i uli-
ke kor, og vært ein del av lovssangsteamet 
på Fjellheim. Å bli kjent med nye, og å setje 

i gang ein leik eller ein aktivitet er også gøy. 
Eg er også komfortabel med å halde andaktar 
og opningar.

Martin Heggdal (20) kommer fra Bangsund i 
Trøndelag, og har gått videregående i Namsos 
og på Sygna.

− Jeg søkte på teamjobben fordi jeg ønsker 
å være med i arbeidet i Nord. Jeg tror både de 
vi besøker og vi kan få mye ut av året. Derfor 
gleder jeg meg veldig til året som kommer, og 
tror det blir gøy å reise rundt med tre gode 
venner og være med på forskjellige leirer og 
arrangementer. 

− Når det kommer til tjeneste er nok min 
spesialitet teknikk. Jeg trives godt med det. 
Jeg tror også det blir gøy å planlegge leirer og 
aktiviteter, samt være med på leker.

Lydia Tobiassen (20) har kommet helt fra 
Nærbø, og har helsearbeiderfag fra Trygg-
heim vgs med i bagasjen.

− Egentlig var teamet det siste jeg skulle 
gjøre. Men etter å ha reist rundt i Nord-Nor-
ge med Fjellheim, fikk jeg skikkelig hjerte for 
nord og for dem jeg møtte. Å treffe ungdom-
mer som kommer på leir og bare så vidt vet 
hvem Jesus er, er så fint. Og når du kan sette 
deg ned på et møte med fem personer og høre 
et sårbart vitnesbyrd, nettopp fordi man er 
så få, er også fint. Jeg kjente at det gav mer-
smak. Jeg gleder meg til å få reise rundt i va-
kre Nord-Norge med teamet mitt, og bli kjent 
med barn og unge og fortelle om Jesus. Men 
også til å bli kjent med det nye kullet som skal 
gå på Fjellheim. 

− Jeg liker best å drive med sang og mu-
sikk, andakt, relasjonsbygging og organise-
ring, og vil si vi er et team som utfyller hver-
andre ypperlig.
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Med ekstra mye folk, kake og 
halv pris på hele butikken ble 
15 år med gjenbruksbutikk for 
Misjonssambandet markert i 
Tromsø, midt i september.

TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Elin Mikalsen gjorde en kjempeinnsats de 12 
første årene i gjenbruksbutikken, og i 2019 
tok Sigrun Fremmegård over som butikkle-
der.  Hun er fornøyd med driften.

− Dette året har vi ligget litt over fjorår-
et hver måned utenom juli da vi hadde litt 
mer stengt dette året. Det ligger an til noen 
hundretusener mer i omsetning når året er 
omme. 

GJENBRUKSKONFERANSE. På forsommeren var 
Sigrun en av fire fra Region nord som deltok 
på gjenbrukskonferansen i Hurdal. Fra lan-
dets 35 butikker deltok butikkleder og styre-
leder til dager med inspirasjon, forankring og 
praktiske tips. 

− Jeg syns det var veldig fint å delta for å 
treffe andre butikkledere og styreledere, og 
utveksle erfaringer. Det var veldig gode sam-
linger og jeg var glad for den tydelige vektleg-

gingen på «Verden for Kristus», forteller hun. 
− Det var også mye fokus på butikken som 

møteplass for de gode samtalene og at kun-
dene er som gjester i butikken. 

BEHOV FOR FLERE. − Har du en enkeltepisode 
som har betydd mye for deg i gjenbrukshver-
dagen? 

− Jeg har flere ganger fått kommentarer 
på at det er så godt å komme hit. Det er til 
oppmuntring. Folk setter jo pris på billige va-
rer og en fin butikk, det er greit nok, men det 
er viktigere at det er en god plass å komme. 

− Hva trengs av frivillige i butikken?
− Vi trenger folk til det meste. Til å ta imot 

varer, sette priser, hente og kjøre ut varer, 
være ute i butikken, stå i kassa og til å rydde. 
Både folk med høy kapasitet eller litt mindre 
– her kan alle finne sin plass og sin oppgave. 

Sigrun forteller videre om behovet for at 
noen også har kaffekroken, samtalen og det å 
lytte som hovedfokus. 

− Flere ganger har vi tenkt at vi er for få 
medarbeidere. Så har Gud lagt det til rette og 
flere er kommet til. Det opplevde vi også da 
vi flyttet inn i de nye lokalene noen år tilbake. 
Men vi blir veldig glad for flere gode medar-
beidere, avslutter hun med et smil.

75 ÅR MED GUDS 
ORD I NORD

Sigrun har vært butikkleder i Tromsøbutikken de siste tre årene.               FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD

Troms Broderring ble stiftet i 1947. 
I 1996 ble navnet endret til Troms 
Misjonsarbeiderring. Dette felles-
skapet av forkynnere og ansatte i 
misjonsorganisasjonene har møttes 
årlig, trolig med unntak bare de to siste 
årene, på grunn av pandemien. 

12. mars ble det avholdt årsmøte 
på Finnsnes. Hovedsaken var: Har 
Misjonsarbeideringen hatt sin tid? 
De siste årene har vi vært få ansatte 
arbeidere, de aller fleste er pensjonis-
ter. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til 
styrets forslag om å avvikle Misjonsar-
beiderringen. 

Vi som har vært med, er svært takk-
nemlige for denne tiden. Samlingene 
har vært preget av aktuell forkynnelse 
og samtale. Sangglede, omtanke og 
forbønn for hverandre har vært viktige 
kjennetegn. Vi håper å ta vare på og 
føre videre disse verdifulle erfarin-
gene inn i arbeidet vi står i, lokalt og 
regionalt.

Dagen ble innledet med bibeltime, 
ved Trond Kristoffersen. Han tok oss 
med inn i den spennende familiebe-
retningen i 1 Mosebok om Josef og 
brødrene. Vi ble minnet om å leve i 
tilgivelsen. Vegard Svensen hadde 
med gitaren og sang, blant annet en av 
Leonard Gudmundsens sanger; «Jeg 
er en enkel vandringsmann på veien 
til mitt rette land». Og vi avsluttet med 
nattverdmåltid, som Jostein Østvoll 
ledet. Før vi skiltes, sang vi: «Kom, la 
oss kjærlig vandre». 

Et kapittel i misjonshistorien i 
Troms er avsluttet. Nå ser vi framover. 
Oppdraget Jesus gav oss, står ved 
lag. Vi skal få be om at høstens Herre 
fortsatt må kalle og sende forkynnere 
og arbeidere til å høste inn grøden.

21. mars døde Kjell Iversen, tidlige-
re misjonær og mangeårig forkynner i 
Misjonssambandet.  Kjell var fungeren-
de styreformann. Han ledet årsmøtet 
og var en kjær bror i Misjonsarbeider-
ringen. Vi lyser Guds fred over hans 
gode minne. 

JON SYVER NORBYE

OPPLEVER AT GUD 
LEGGER TIL RETTE

FOTO: KARIN IVERSEN
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Under leiren VITNE i Finnmark 
fortalte nord-irske Ida Johnston fra 
sitt liv som evangelist for barn og 
unge i Finnmark. Leiren er initiert 
av en gruppe unge voksne med en 
brann for Jesus og for vår nordlig-
ste landsdel. Idas fortelling gir også 
et pekepinn mot det leiren ønsker 
å bidra til, nemlig at deltakerne kan 
få et ønske om å tjene Jesus, og da 
spesielt i Finnmark. Ida er nemlig 
ingen hvem som helst i den sam-
menhengen. Gjennom 40 år har 
hun i sin tjeneste i Evangelisk bar-
nemisjon holdt barneklubber, bar-
neuker og forkynt evangeliet for 
utallige små ører på små og store 
steder i Finnmark. 

ULIKE BAKGRUNNER. I løpet av de 
fem dagene leiren varte, var det 
derfor lagt opp til seks ulike ut-
reiser hvor vi bidro på møter 
for både barn og voksne. Bønn, 
møter og fellesskap hadde leiren 
mye av, men selve det å delta i 
møtevirksomhet rundt om var et 
viktig element for dagene. 

For mange av deltakerne var 
det året på Fjellheim bibelskole 
som satte det hele i gang, men det 
var like fullt en betydelig spred-
ning i bakgrunn blant de påmeld-
te. Naturen bredte seg ut i all sin 
storslåtte prakt og skodda stilte 
trofast opp på Nordkapp. 

OVER ALL FORVENTNING. Ester Høg-
sås var en av initiativtakerne, og 
var begeistret etter leiren: 

− Vi opplevde at Vitne var en 
leir som Gud la på våre hjerter, vi 
var derfor alltid rolig for at leiren 
kom til å bli fin. Men vi hadde nok 
alle våre stunder hvor vi tvilte, 
men Gud overrasket oss og det 
gikk over alle våre forventninger. 
Det ble en leir med et utrolig godt 
fellesskap, fokus på misjon i vårt 
eget land og mange flotte opp-
levelser av Finnmark. Jeg er så 
takknemlig til Gud for Vitne, og 
ser frem til å se hvordan han vil 
forme det videre. Til neste som-
mer blir det Vitne i Øst-Finnmark 

og jeg klarer nesten ikke å vente, 
jeg gleder meg så masse, forteller 
hun engasjert.

VITNE I FINNMARK
−Jeg vokste ikke opp i noe kristent hjem og for 
meg hadde Jesus bare vært et banneord. Da Gud 
senere kalte meg til å vitne om ham for barn og 
unge i Finnmark visste jeg omtrent ingenting om 
området, men var glad det ikke var slanger der!
TEKST  ØIVIND RUUD KRINGSTAD

VITNE i Finnmark er en leir 
tilsluttet Finnmark Indremisjon 
og Misjonssambandet. 
Leiren er organisert som en 
egen forening med styre og 
økonomi. 

1.–5. august 2022 var første 
gjennomføring med første 
halvdel på Karalaks og andre 
på Repparfjord. 

Blant initiativtakerne er Es-
ter Høgsås, Hanna Friis, Hanna 
Brennhaug, Sofie Yri Aaberg, 
Per Tore Pedersen, Leo Kjær og 
Håkon Garvo. 

Deltakerne på den første VITNE i Finnmark- leiren.               FOTO: LEO KJÆR

I pinsehelga, 3.–5. juni, var misjonsfolk i 
Region nord, Misjonssambandets største 
region, samla til regionårsmøte på Nordborg 
videregående skole på Finnsnes. Etter to år 
med digitale årsmøter, var det stor glede over 
at det nå var mulig å kunne møtes på «gam-
melmåten».

Når misjonsfolk i nord, med store geo-
grafiske avstander, samles, er det ikke bare 
for å behandle årsmøtesaker. Minst like viktig 
er det å møtes om Guds ord, med bibel- og 
misjonstimer. Dette året var Josef Birgerson 
hovedtaler, med første bibeltime fredag kveld.

Lørdag var det årsmøte, med 51 registrerte 
utsendinger. Forsamlingen blei ønska velkom-
men av regionstyrets leder, Øivind Søreng.

Hovedstyremedlem Reidar Bøe bar fram 
hilsen fra hovedstyret.

Deretter behandla møtet de vanlige årsmø-
tesakene, som etter gode samtaler blei vedtatt 
i samsvar med regionstyrets anbefalinger.

Til nye regionstyremedlemmer (RS) blei 
følgende valgt: Thor Fremmegård, Johannes 
Sæleset og Lise Jannie Gundersen. Fra før er 
følgende valgt til RS: Katrine Gran Andersen, Siv 
Indianna Krüger, Øivind Søreng og Eyvind Volle.

Til Barne- og ungdomsrådet (BUR) blei 
følgende valgt: Hanna Friis og Aleksander 
Pettersen. Fra før er følgende medlemmer i 
BUR: Karin Kvalvik Johansen, Møyfrid Mork og 
Anders Rege.

Etter årsmøtet, og en god middag, var det 
tid for familiemøte. Ungleder Kari Synnøve 
Nord-Varhaug talte på dette møtet, som var 
for hele familien. På møtet ble også Kari 
Synnøve takket for tre års tjeneste i regionen. 

Søndag var det avslutningsmøte med Josef 
Birgerson, før misjonsfolket kunne reise heim 
med inspirasjon til fortsatt tjeneste i Guds rike.

Og til sist: Nordborg leverte med topp ser-
vice til ung og gammel. Takk for innsatsen!

SVEN FALTIN FOLDØY, REFERENT

REGIONÅRSMØTE 
MISJONSSAMBANDET 
NORD
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