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Region nordvest
DER GUD VIL
Familien Byrkjedal er takknemlig for å få være en
del av NLMs arbeid. Inntrykkene er mange etter de
første månedene som utsendinger i Kenya.
L E S M E R S I D E 43

Besøksadresse:
Myrabakken Næringssenter,
Spjelkavikvn 132, 6010 Ålesund

E-post: nordvest@nlm.no
Regionleiar: Jon Ove Holen
Administrasjonsleiar:
Anne-Marit Engås

Ungleiar: Geir Henning
Tunheim
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REGION NORDVEST

KOMMENTAR

GEIR HENNING TUNHEIM

Ungleder
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HILMAR SÆTHER BLIR PENSJONIST

Prioriteringer
Hver dag gjør vi prioriteringer både
privat og i den arbeidssituasjonen
vi befinner oss i. Slik er det også i
NLM nordvest. Den viktigste måten
vi kan gjøre prioriteringer i arbeidet
på, er å se på hvordan vi bruker
ansattressursene vi disponerer. Den
prioriteringen preger hele arbeidet
vårt og er den som er med på å
gi oss en retning i arbeidet. Derfor
er det viktig at vi tørr og ønsker å
gjøre også de vanskelige prioriteringene som vi tror er til det beste
for arbeidet vi er en del av.
Det store spørsmålet vi som
ledere står overfor er: Hvordan
bruker vi de ansattressursene vi har
på best mulig måte?

Økt ansattbesøk. De siste årene
har barne- og ungdomsrådet prioritert det lokale lagsarbeidet høyest.
På grunn av det har vi økt ansattbesøkene til lagene. Målet er at alle
lag som ønsker det, skal ha besøk
av en arbeider minst 1–2 ganger i
halvåret. Derfor har vi de siste årene måttet kutte ned antall ansatte
på noen leirer, korhelger, barnehagebesøk og lignende i ungarbeidet.
Det er viktig å innse at når vi ønsker
å prioritere noe, så fører det til at
vi må ta bort ressurser fra annet
arbeid for å få det til å gå opp.
I årsmeldingene for 2017 har
mange av lagene kommentert
akkurat dette med besøk fra regionen. Flere lagledere har i skrevet
at besøkene fra NLM ung er helt
avgjørende for at de skal kunne
drive laget videre.
Vi ønsker også videre å prioritere lagsarbeidet høyest. De lokale
lagene er bærebjelken i NLMs arbeid fordi de har den kontinuerlige
og gode kontakten med barn og
unge i sitt lokalområde. Det skulle
bare mangle at vi ansatte i NLM
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ung, er med og støtter det flotte
arbeidet som frivillige, lokale ledere
gjør år etter år.

Ønsker nye unglag. Vi trenger
fortsatt at nye personer tar prioriteringen med å starte nytt lagsarbeid
eller bidra inn i et etablert unglag.
Bekymringen vår er at flere steder i
regionen er uten et fritidstilbud for
barn og unge med Jesus i sentrum.
Dette ønsker vi i NLM ung å bidra
til å endre.

«Det skulle bare
mangle at vi ansatte
i NLM ung, er med
og støtter det flotte
arbeidet som frivillige,
lokale ledere gjør.»
Ung:Tro-prosjektet til NLM Ung
sentralt har dette fokuset. Det går
ut på å prioritere å starte lokale
unglag på steder der tilbudet er lite
fra før. Vi er glade for at Kristiansund er et av stedene som har blitt
løftet frem gjennom Ung:Tro-prosjektet, og at det til nå har kommet
en person for å bidra i arbeidet
der. Vi ser at flere steder i regionen
trenger nye som brenner for å prioritere å gi barn og unge et fritidstilbud der de kan få møte Jesus.
Ansatte i NLM ung kan ikke
drive lokale lag, det har vi ikke nok
ressurser til. Men om du er med og
starter opp et nytt lokalt unglag, vil
vi vi prioritere våre ansattressurser
inn imot dette arbeidet fremover.
Ved å gjøre disse prioriteringene i
arbeidet ønsker vi å bidra til at flere
lokale lag kan komme i gang. Hvorfor? Fordi barna i Nordvest må få et
levende møte med Jesus, eneste
vei til evig liv.

Daglig leder for Radio Nordvest, Hilmar Sæther,
går nå av med pensjon. 30. april er siste arbeidsdag, og da har han vært ansatt i radioen i over
15 år.
Gjennom disse årene har Hilmar vist seg
både endringsvillig og fleksibel. Det har skjedd
dramatiske endringer i radiomediet gjennom
disse årene. Han startet i 2003 på loftet i Storgata i Ålesund sentrum, med spolebånd, CD-plater
og sendinger bare på FM. Når han nå avslutter
tjenesten i Myrabakken i Spjelkavik, er både innslag og musikk digitale, og sendingene går både
på FM, DAB og internett.
Vi takker Hilmar hjertelig for innsatsen gjennom disse årene og ønsker alt godt for pensjonisttilværelsen.
Med ham forsvinner en kjent og kjær radiostemme i store deler av regionen. Når dette skrives er det ikke avklart hvem som overtar som
daglig leder, men det bli sannsynligvis snart
kunngjort på radioen og på regionens nettside.

MITT BIBELORD
Er troen på en himmel en flukt fra hverdagen?
Nei, sier salmeforfatteren Eyvind Skeie i salmen som står som avslutning i Salmeboken:
«Jeg tror på jordens forvandling, en gang, en
tid, et sted, en fremtid hvor Guds himmel til
jorden senkes ned.» Se Åpb 21,3.
«Jeg flykter ikke fra verden, den jord som
engang falt, er båret av de hender, som skal
fornye alt» (vers 2). «bak døden venter Jesus,
den som vil tro skal se» (vers 3). «jeg flykter
ikke fra verden, Blant jordens minste små der
finner jeg en fremtid, som jeg skal vente på...
jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny!»
(vers 4).
Himmelhåpet gir oss livsretning
i en turbulent verden, det gir
inspirasjon og frimodighet hver
dag i omgang med våre medmennesker. MARIE SOLLID
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Lek i skolegården
på Den norske
skolen i Nairobi.
FOTO: PRIVAT

Å FÅ VÆRE DER GUD VIL

Sunniva og Benjamin sammen
med barnepasser Teresiah.

Familien Byrkjedal er takknemlig for å få være en del av NLMs arbeid. Inntrykkene er
mange etter de første månedene som utsendinger i Kenya.
MARIANNE BYRKJEDAL

I august satte vi oss på flyet til Kenya. Vi flyttet
fra Ålgård i Rogaland til Nairobi sammen med
våre to barn. Jeg jobber som lærer på NCS
(Norwegian Community School) og mannen
min har oppgaver innen IT og administrasjon.
På NCS går det misjonærbarn, barn fra Teft
Familie og andre norske barn fra Nairobi. Ungene våre boltrer seg på den vakre tomten her
og blir passet på av ei flott kenyansk dame.

IKKE ET OFFER. Da jeg kom hit i høst, var jeg
ivrig etter å sette i gang. Jeg hadde en klar
tanke om at Gud hadde kalt oss til denne jobben og gjort det slik at vi ikke fikk «ro» før
søknaden var sendt. Likevel føltes det som et
offer å skulle reise fra familie og nære venner
i Norge.
Mye har preget oss den tiden vi har bodd
her. Å ha jevnlige familie-bønnemøter, leve
tett på misjonens arbeid, høre om hva som

Våre utsendinger

Marianne (f. Haugen) fra Molde og Bjarte
Byrkjedal fra Ålgård er i Kenya som utsendinger for NLM. Sammen med barna Sunniva
(snart 5) og Benjamin (2 ½) reiste de til Nairobi i august 2017 for en toårsperiode.

rører seg ute på felt av misjonærer som er
innom tomta, dele nattverd med kristne kenyanere, se hvor sterkt bønneliv mange kenyanere har, se at hushjelpen noen ganger velger

bort lunsj for heller å bruke tid i bønn, lære
hvordan kenyanerne deler med hverandre av
det lille de eier og høre av muslimske elever
at de har fått andre inntrykk på NCS enn fra
koranskolen. Alt dette har gjort noe med meg.
Og med oss som familie. Å få jobbe som NLMs
utsendinger her i Nairobi er langt fra et offer.

PÅ RIKTIG PLASS. Så var det ikke slik at Gud
var «heldig» som fikk overtalt oss til å reise
og gjøre denne jobben. Nei, vi var de heldige.
Vi fikk lov å være der Gud så det best at vi er
akkurat nå. Vi er takknemlige for å få være en
del av NLMs arbeid. Det føles godt å være der
vi tror Gud vil ha oss.
«For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige
på forhånd, for at vi skulle vandre i dem» (Efeserne 2,10).
Tusen takk for forbønn.
UTSYN 06 2018
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Nærmere
Regionmøte NLM nordvest
Vestnes 26.-27. mai 2018

LØRDAG
10.30

Registrering av utsendinger
Registrering Barnas

11.30

Åpningsmøte for alle.
Andakt: Andreas Nordli

12.45

Årsmøte NLM region nordvest
Barnas for flere aldersgrupper

15.30

Middag

17.00

Seminar/ Barnas fortsetter

19.00

Kveldsmøte
«Nærmere Guds hjerte»
Tale: Andreas Nordli

21.00

Kveldsmat

21.30

Lovsangskveld
«Nært nok?»
Andakt: Ingeborg Berget

SØNDAG

BARNAS

SEMINAR

Lørdag 26. mai:

Lørdag kl. 17:00

Formiddagsmøte
«Nærmere de unådde»
Tale: Andreas Nordli
Søndagsskole, Nattverd

0-3 år:

Egen lekeavdeling i hallen.
Foreldrene har ansvaret

1.

3-6 år:

Fallskjerm, hobbyverksted,
utelek og bibelgledesamling

Nærmere oppfyllelsen av
misjonsbefalingen?
Andreas Nordli

2.

13.00

Middag

1.-4. kl.: Barnas Lekeland Molde

Nærare Gud i kvardagen
Steffen Stensland

13.30

Misjonstivoli for små og
store

5.-8. kl.: Moldebadet

15.00

Møte for hele familien

11.00

Sang av Kairos m.fl.

Barnas

LØRDAG 26. MAI
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Hovedtaler: Andreas Nordli
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nlm.no/nordvest
0–3 år: 		Egen lekeavdeling i hallen. Gratis.
		(Hele helgen)
3–6 år: 		Fallskjerm, hobbyverksted, bibel		gledesamling:
		«Gud laget oss unike» kr 100,		(12.30–15.30 og 17.00–18.30)
1.–4. kl.: 		Barnas Lekeland Molde og bibel		gledesamling kr 250,		(12.30–18.30)
5.–8. kl.: Moldebadet og bibelgledesamling
		kr 300,		(12.30–18.30)

Alle barn får frukt, drikke og noe spiselig på
første samling. De to eldste gruppene får
mat i Molde.
Betaling skjer ved registrering.
Søndagen blir det søndagsskole, misjonstivoli og familiemøte for alle.
Kairos blir med på deler av regionmøtet. Alle
fra 9. klasse og oppover er velkommen til å
bli med på Kairos denne helgen.

REGION NORDVEST

TESTAMENTARISKE GAVER 2017
I 2017 kom det inn hele 2,63 millioner kroner i arveoppgjør til NLM
fra Region nordvest. Testamentariske gaver utgjør en stor del av
misjonsøkonomien til NLM. I tillegg
blir en god del av innbo også solgt
gjennom NLM Gjenbruk. Dersom
du har spørsmål knyttet til arv eller
testamente, ta kontakt med Arvid
Lodden, telefon 99 61 05 47, arv@
nlm.no

Då Gud møtte meg
– Berre Jesus kan fylle behovet for aksept, kjærleik og tilgjeving,
seier Simon Morris. Han er tilsett som ungdomsarbeidar ved Vestborg vgs. Her fortel han om korleis han vart møtt av Gud.
LARS JOHAN STOKKEN
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VELKOMMEN TIL VESTNES
Regionstyret inviterer til regionmøte
på Vestnes 26.–27. mai. Dette er
et stevne for alle generasjoner, og
samtidig årsmøte for NLM region
nordvest.
Hovedtaler i år er Andreas
Nordli. Han er opprinnelig fra
Sunndalsøra og er nå leder i
Ungdom i Oppdrag Norge. Kairos
har øvingshelg på Vestnes parallelt
med regionmøtet og vil delta med
sang på noen av møtene.
Det blir som vanlig godt tilrettelagt for barn i alle aldre. Lørdag er
det «Barnas» i ulike aldersgrupper,
og søndag er det søndagsskole.
Møtene foregår i Vestneshallen, og
måltidene blir servert på skolen like
ved.
Oppdatert informasjon om
påmelding, mat, overnattingsmuligheter, priser, «Barnas», program,
sakliste og årsmøtedokumenter blir
lagt ut på nettsiden vår – nlm.no/
nordvest.
Innkalling til årsmøtet med informasjon blir sendt i posten til alle
små og store misjonsfellesskap. Ta
kontakt med regionkontoret dersom
du ikke finner den informasjonen du
trenger.
Vær med og be om Guds
velsignelse over forberedelsene og
samlingene. Velkommen til Vestnes.
JON OVE HOLEN

Den 11. oktober i 2000 var eg 31 år gamal.
Eg hadde vakse opp i ein relativt fattig familie i Wales, der foreldra mine skilde seg
då eg var sju år gamal. Då eg var 12 år døydde far min, og eg valde å gå min eigen veg.
Det vil i praksis seie at eg protesterte mot
autoritetar, som til dømes skulesystemet.
18 år gamal fekk eg ein godt betalt jobb
som eg hadde til eg var 31. Utanom jobben
spelte eg fotball, festa mykje og sjekka jenter. Men eg var einsam.

JA TIL JESUS. Då eg var 27 år, kom eg over
ein bibel som organisasjonen Gideon hadde gitt ut. Det gjorde at eg las litt i den kvar
dag, i tillegg til å be dagleg i eitt minutt.
Ein gong høyrde eg ein tale om Jesus i eit
TV-program. Etterpå brente dette spørsmålet seg fast i meg: «Kva vil du gjere med
Jesus?»
Om morgonen den 11. oktober i 2000
vakna eg opp og berre visste at eg skulle
svare på dette spørsmålet, og at eg hadde
fridom til å svare ja eller nei til han. Eg
gjekk difor til ei kyrkje, og saman med pastoren og nokre av kyrkjelydsmedlemene
knelte eg og svara ja til Jesus.
FRÅ HAT TIL KJÆRLEIK. Det skjedde ikkje

noko spesielt. Eg såg korkje ein engel eller
fekk ein visjon, og eg gjekk heim og la meg.
Men den natta fekk eg mi beste natt med
søvn på mange år!
Neste morgon kjende eg at Jesus hadde
teke bustad i hjarta. Fram til eg tok i mot
Jesus, hadde eg hata mor mi. Men denne
morgonen følte eg kjærleik til henne. Jesus
hadde heila det vanskelege forholdet eg
hadde til mor!

FYLLER BEHOVET. Mitt møte med Jesus førte

FOTO: LARS JOHAN STOKKEN

til at eg sa opp jobben min og gjekk tre år
på ein bibelskule i England. Via personar
på bibelskulen kom eg i kontakt med det
kristne miljøet i Noreg, og frå 2005 var eg i
to år kombinert miljøarbeidar og kroppsøvingslærar på Vestborg. Etter å ha vore eitt
år på Kvitsund gymnas, drog eg til England.
Der har eg jobba med unge med alkohol-,
narkotika- og psykiske problem.
Eg har fått hjelpt menneske, men har
erfart at det er berre Jesus som kan fylle
behovet for aksept, kjærleik og tilgjeving.
UTSYN 06 2018
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UTVIKLING
AV LEDERE

1. juni kommer lederutviklingskonsulent i
NLM ung, Ruth Skree,
for å undervise ansatte
og frivillige i å bruke
lederutviklingsverktøyet
UngLeder Norge.
FOTO: SILJE MÅSEIDE

Alt arbeidet vi driver trenger gode ledere som vil bære det.
Vi trenger derfor å gi motivasjon til de lederne vi har – og
opplæring til en ny ledergenerasjon.
TEKST GEIR HENNING TUNHEIM

Misjonsarbeidet i nordvest er først og fremst
bygd på frivillighet. Vi har flotte ledere i barne- og ungdomslagene, på leir og i korarbeidet som gjør det de kan for å legge til rette for
at unge skal få være trygge, trives sosialt og
få et møte med Jesus gjennom arbeidet. Dyktige ledere er en av nøklene for et vellykket
misjonsarbeid.

UNGLEDER NORGE. I juni kommer Ruth Skree,
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lederutviklingskonsulent i NLM ung, til nordvest for å undervise ansatte og frivillige i å
bruke lederutviklingsverktøyet UngLeder
Norge. Verktøyet skal være med og gi kunnskap, øke bevissthet og motivere ledere til å
utvikle seg i tjenesten.
Vi har som mål å starte flere UngLeder
Norge-grupper i regionen. Håpet vårt er at
dette kan være med å skape nye ledere til arbeidet vårt, og å hjelpe oss til å ta vare på de
lederne vi har.
UTSYN 06 2018

OPPFØLGING. Ruth Skree nevner at for å dyktiggjøre våre ledere er det essensielt at vi forstår at det tar tid å vokse som leder. Lederutvikling er ikke noe som kan skje over natta,
det er en prosess og en personlig og åndelig
modning.
Videre forteller hun at siden lederutvikling handler om å vokse gjennom både læring
og å endre handlingsmønstre, er det sentralt å
ha en å lære av – en leder, mentor og rollemodell. Når nye ledere får gå sammen med noen
som har gått litt lenger, og får se hva de gjør,
skjer det noe.
Ved at de får prøve selv og ikke minst mottar tilbakemelding og oppmuntring på ens
egne lederegenskaper, skapes det et godt miljø for å utvikle ledere.
Vi ønsker å legge til rette for dette for
både gamle og nye ledere i regionen og håper
dagen sammen med Ruth Skree 1. juni kan bli
vellykket.

Håkon Hovda med kona Ingrid.
Bildet er tatt under 20-årsjubileumstreffet for Vestborg i fjor
høst.
FOTO: REGION NORDVEST

NY REKTOR PÅ VESTBORG
Håkon Hovda er ansatt som
rektor ved Vestborg vgs i et
vikariat for 2 år. Geir Magne
Engås skal ha to års permisjon for å lede familiebibelskolen Teft familie i Kenya.
Hovda er nå ansatt som
lærer ved Ålesund videregående skole. Han starter i
vikariatet 1. august 2018.
Vestborg er inne i en
spennende tid med nysatsing
på et unikt fagtilbud innen
idrett og friluftsliv.

REGION NORDVEST

TA KONTAKT FOR GODE
KURS- OG SELSKAPSLOKALER:
Solhøgda leirsted
Ålvundfjord, 71 69 81 13
Vestheim ungdomssenter
Vestnes, 71 18 02 16
Lepsøy misjonssenter
Lepsøy, 91 69 85 42

Radio Nordvest
– for øre og hjerte

GAVEKAMPANJE VÅREN 2018

TRENGER ET GAVELØFT

Takk til alle som er med og gir til NLM
sitt arbeid. Pengene blir brukt både til
arbeid lokalt og internasjonalt. NLM vil
nå enda lenger ut til mennesker, slik at
de kan få et møte med Jesus.
Gavekampanjen går fra februar til
mai. Målet er 25 nye faste givere og 50
givere som øker med minst kr. 100 pr.
måned.
Per 1. april har antallet giveravtaler
økt med 13 siden kampanjen startet,
og 18 personer har økt sin giveravtale med minst kr. 100. Forventet årlig
økning i gaveinntekter knyttet til dette
er 415 000 kroner.
Les mer om gavekampanjen på
nlm.no/nordvest

NLM er avhengig av en gaveøkning
i år på hele 1,8 millioner kroner i vår
region for å kunne fortsette samme
arbeidet i regionen, og bidra videre
med utsending av misjonærer. Dette er
mye penger, men om mange er med
er det mulig! Foreløpige totale gavetall
for de tre første månedene i 2018 viser
at vi ligger ca. 230 000 over fjoråret. Vi
takker for at du vil være med på dette
felles løftet. Vær med i ditt fellesskap
å dele behovet misjonen har for en
gaveøkning.
ANNE-MARIT ENGÅS

FAX: 70 14 24 99

Johan R. Sunde
6037 Eidsnes
Tlf: 70 19 07 03

FARGEHANDEL • JERNVARER • OVNER / PEISER / SCAN / JØTUL

• Elnesvågen (Torget 6/8) • Tlf 40443469
Ti.-to. 11-17. Fr.-lø. 11-15
• Kristiansund, Vågeveien 10 • Tlf 40443479
To.-fr. 12-17. Lø. 11-15
• Ålesund, Brusdalsveien 216 • Tlf 40443460
On.-fr. 12-17. Lø. 11-15

• Ørsta, Voldavegen 20 • Tlf 40443454
On.-fr. 10.30-16.30. Lø. 10.30-14.30

Sve
Gravferdsbyrå
Per Arne Sve
6200 Stranda
Telefon: 922 22 140
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