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Inger Valbø reiste til Japan som 
misjonær første gang for 28 år sidan, 

Før jul kom ho heim til Sjøholt på 
Sunnmøre for ei lengre periode.
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I mars 2020 ble hverdagen vår en-
dret til det ugjenkjennelige. Avlyste 
arrangement, hjemmekontor og 
hjemmeskole gjorde at de fleste 
mistet sine sosiale arenaer. Digitale 
verktøy kan i liten grad kompensere 
for manglende sosialt samvær.

Takk. I mars i fjor var også vi i 
NLM usikre på konsekvensene 
pandemien ville ha for økonomi-
en vår. Avlyste møter og stengte 
gjenbruksbutikker betyr reduserte 
inntekter, uten at det nødvendigvis 
betyr reduserte kostnader. 

Heldigvis har NLM klart seg 
godt økonomisk. Når dette skri-
ves er ikke regnskapet for 2020 
avsluttet, men foreløpige tall viser 
gaveinntekter på 10,9 millioner 
kroner i Region nordvest i 2020. 
Som forventet har det vært en ned-
gang i inntektene fra misjonsfel-
lesskapene og julemessene, men 
det har også vært en stor økning i 
fast givertjeneste. Gaveinntektene 
er langt over det vi turte å håpe 
på da Norge stengte ned i mars. 
Vi ønsker å takke hjertelig for alle 
som har gitt til NLM og særlig takk 
til alle som har bidratt ekstra i 
denne situasjonen.

Normalen? 2021 startet også 
med avlyste arrangement og opp-
fordring om å holde seg hjemme. 
Men med vaksinasjon godt i gang, 
ser det nå ut til at vi kan få en 
normalisering av både samfunnet 
og livene våre i løpet av året.

Men hva skjer med arbeidet 
vårt når pandemien er over, når 
samfunnet går tilbake til norma-
len? Blir alt som før eller blir det en 
ny normal? Mange steder har det 
vært svært få møter i 2020, og fle-
re av stedene som har hatt møter 
det meste av tiden, melder om at 
det er færre deltakere på møtene.

For mange er det å gå på møter 

og gudstjenester en god vane. 
Kjernetroppene vil vi fortsatt ha 
med oss, men kan det være at 
noen av de litt mer perifere nå har 
fått seg nye vaner? Idretten regner 
med å ha «mistet» mange under 
pandemien. Mennesker som har 
vært aktive i idretten, men som nå 
har funnet seg andre aktiviteter å 
drive med. Vi vil selvsagt hevde 
at vi har noe viktigere som samler 
oss enn det idretten har. Men sam-
tidig må våre møter og aktiviteter 
for mange konkurrere om tiden 
med andre aktiviteter. 

Barn og unge. Særlig er vi be-
kymret for barne- og ungdomsar-
beidet vårt. Det meste av aktivi-
teten både på leir, i barnelag og 
ungdomsforeninger har stoppet 
opp i en lang periode. Da blir det 
svært spennende å se om barna 
kommer tilbake når alt åpner opp 
igjen.

Ingen av oss vet noe sikkert om 
hva som skjer etter pandemien. 
Men vi må arbeide og be om at 
vi fortsatt må få samle mange til 
møter, barnelag og på leirer. Målet 
for vårt arbeid er langt viktigere 
enn bare å samle mennesker til 
positive aktiviteter. Vi ønsker at de 
skal få et møte med den levende 
Gud. Derfor er det viktig at vi ikke 
passivt venter på bedre tider, men 
at vi allerede nå samles så ofte vi 
kan og så mange vi kan innenfor 
gjeldende smittevernregler. På den 
måten kan vi bygge gode vaner 
som får betydning for livet nå og 
for evigheten.

Hva skjer etterpå?

JON OVE HOLEN
Regionleder

KOMMENTAR

«Målet for vårt 
arbeid er langt 

viktigere enn bare å 
samle mennesker til 

positive aktiviteter.»

10. desember reiste eg frå Japan, 
og dagen etter var eg heime på 
Sunnmøre. Her hadde eg ti rolege 
dagar i karantene på ei koseleg hytte 
i eit byggefelt i heimbygda

TEKST  INGER VALBØ

Eg kunne sove ut og slappe av, og elles nyte 
det fine veret ute. Julebakst vart det også tid 
til. Ingrediensane fekk eg levert på døra.

Jul og nyttår har eg feira med søsken og 
venner, og i kyrkja fekk eg vere med og syngje 
dei gode, norske julesalmane. Det er fire år si-
dan sist eg var i Norge på denne årstida. Det 
har tatt litt tid å venje seg til at det er så lenge 
mørkt, men no går det heldigvis mot lysare ti-
der. Kvar dag nyt eg utsikta over bygda, kyrkja 
og Storfjorden. 

STERKT INNTRYKK. Eg sit igjen med mange 
gode minne frå åra i Japan. Det som kanskje 
gjorde sterkast inntrykk, var alle breva som 
eg fekk frå ungdommane som har vore med 
i Bible Club. Breva fekk eg overlevert på den 
internasjonale julegudstenesta nokre dagar 
før eg reiste. Medan eg var i karantene, fekk 
eg i tillegg tilsendt videohelsingar frå over 20 

HEIM TIL JUL

Avskjed med pastorparet Matsumura i Yonago kyrkje 
ilag med Caroline og David. Vi har «social distance»!

FOTO: PRIVAT
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MITT BIBELORD

Høsten 
har vært 
preget av 
ny jobb, ny 
boplass, ny 
menighet, ja 
i grunn alt har 
vært nytt.

Nye ting kan være spen-
nende, men også litt skum-
melt.  Og som et menneske 
her på jorden er det mye vi 
kan bekymre oss over.  Noen 
ganger er det store ting vi 
bekymrer oss for og noen 
ganger er det i grunn bare 
bagateller. Bibelen sier i 1. 
Peter 5,7:

«Kast all deres bekymring 
på Han, for Han har omsorg 
for deg.»

Disse ordene har jeg tenkt 
på i høst og klamret meg til. 
Jeg kan gi alt til Gud og han 
har omsorg for meg. Han 
passer på meg.  Da desem-
ber kom, fikk jeg endelig 
startet på adventskalenderen 
min, en hjemmelaget kalen-
der med lapper som inne-
holdt bibelvers og oppmun-
trende ord. Den ene dagen 
kom verset fra 1. Peter 5,7, 
og jeg kjente det var godt å 
bli påminnet det igjen.  Husk 
at Gud har omsorg for deg i 
det kommende året også.

HILDE ÅDLAND

PERSONALNYTT
Mathias Lindgren Mulelid er 
ansatt i 70 % stilling som ung-
domsleder i Misjonssalen Ålesund. 
Stillingen er en 2-årig prosjektstil-
ling fra 1. januar 2021. Vi ønsker 
Mathias velkommen i medarbei-
derfellesskapet.

av desse ungdommane. Det er godt å merke at 
eg har fått bety noko for desse, og dei er flinke 
til å formidle det.

På grunn av koronasituasjonen har det 
vore restriksjonar i Japan også, og mykje av 
arbeidet har vore digitalt. Bibelklubben for 
studentar og andre ungdommar har stort sett 
vore på Zoom, men då universitetet i haust 
opna opp for klasseromsundervisning, prøv-
de vi også med nokre samlingar, der vi var på-
passelege med å følgje reglane.

NYE ARBEIDARAR. Eg er glad for at Caroline og 
David Thorsen har fått så god inngang blant 
ungdommane. Allereie før dei flytta oppover 
til Yonago i sommar, var dei med online, og frå 
i haust har dei tatt over leiinga. Yonago ligg 
om lag 35 km frå Matsue. Det unge paret har 
invitert ungdommane heim til seg enkeltvis 
eller i små grupper for å bli betre kjende med 
desse som dei tidlegare hadde møtt berre 
over internett. Dei ser relasjonsbygging som 
ein viktig del av arbeidet sitt. To ungdommar 
frå Bible Club er blitt døypte i året som gjekk, 
og to andre ønskjer å bli døypte. Det vil eg nok 
fortelje meir om når eg kjem rundt i foreinin-
gar og fellesskap. 

Etter at dei nye restriksjonane kom i starten 
av januar, ser det ut til å bli ein roleg start, 
men eg får iallfall god tid til å førebu meg. Eg 
takkar for forbøn! 

HEIM TIL JUL
VÅR MEDARBEIDER

Inger Valbø kjem frå Sjøholt på Sunnmøre. 
Ho reiste til Japan som misjonær første gang 
for 28 år sidan. Før jul kom ho til Norge for å 
vere ein lengre periode.

REISEPLANAR
Våren 2021 vil reiseruta innehalde besøk i alle 
regionar i NLM:

Januar: Region nordvest
Februar: Region nord
Mars: Region nordvest og Region Midt-Norge
April: Region vest og Region sør
Mai: Region øst
Juni: Region sørvest
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Her på Nordvestlandet folkehøgskole 
pleier vi å ha elever fra mange 
deler av verden. På grunn av 
koronapandemien var vi spente på 
hvor mange internasjonale elever vi 
ville få dette skoleåret, og om det i 
det hele tatt ville la seg gjøre. 

TEKST  INGRID INNERDAL, FRILUFTSLIVLÆRER

Men da skoleåret startet hadde vi flere inter-
nasjonale elever enn noen gang; fra USA, Tysk-
land, Nederland, Sverige, Danmark, Belgia, 
Australia og Sør-Afrika. Etter fullført karante-
netid da de kom inn til Norge, kunne de begyn-
ne skoleåret sammen med de norske elevene.

VIL LÆRE SEG NORSK. 
Vi har spurt noen av elevene om hvorfor de 
valgte å gå her i år, og om pandemien har på-
virket valget. 

Thomas fra USA sier han ønsket å lære seg 
norsk, og at han ikke ville gå på en skole med 
digital undervisning, som har blitt mer vanlig 

etter korona. Pandemien hadde en innvirk-
ning på valget hans om å komme til Norge i 
stedet for å være i USA.

 – Det er fint å gå på folkehøgskole under 
en pandemi, sier han. – Her på skolen kan vi 
elevene nesten leve som normalt. 

MALTE FRA TYSKLAND ER ENIG.  – Vi blir ikke så 
påvirket av det siden skolen er såpass isolert 
fra sosial kontakt med samfunnet ellers. Mal-
te kom til Nordvestlandet for å lære et nytt 
språk, og for alle mulighetene vi har her til 
fjell, friluftsliv og klatring. Han søkte på sko-
len før pandemien brøt ut, og hadde et håp 
om at pandemien ikke skulle ødelegge for pla-
nene hans om å gå på folkehøgskole i Norge.

PÅ GRUNN AV KORONA. Fenne fra Nederland øn-
sket et friår fra utdanning, og måtte legge de 
opprinnelige planene på is på grunn av pan-
demien. Da fant hun ut at det var mulig å gå et 
år på folkehøgskole. Hun sier hun sannsynlig-
vis ikke ville ha vurdert folkehøgskole om det 
ikke hadde vært for korona. Hun syns det er 

flott å være her, og er glad for valget hun tok, 
fordi om det er litt vanskelig å ikke kunne dra 
hjem eller å få besøk av venner og familie fra 
Nederland. 

Maria er også fra Nederland, og valgte 
også Nordvestlandet folkehøgskole fordi hun 
egentlig hadde tenkt å reise et år til USA, men 
korona gjorde det vanskelig. – Nå er vi elev-
ene en kohort, og det gjør at vi setter større 
pris på å være her. Og så er det litt spesielt 
at det er så vanskelig å reise hjem på grunn 
av smittevern, men da blir det ekstra godt å 
komme hjem også.

BERIKELSE. Internasjonale elever er en beri-
kelse for skolemiljøet. Det ligger mye læring 
og utvikling i møtet mellom ulike kulturer, 
tradisjoner og språk. Vi er glade for at så 
mange elever fra forskjellige land velger å ta 
turen til Torvikbukt og bruke et år på Nord-
vestlandet folkehøgskole, spesielt nå under 
en pandemi med karantenekrav og begren-
sede muligheter til å reise hjem på besøk til 
familie og venner.

Foran frå venstre: Thijs (Nederland), Melissa (Danmark), 
Lianne (Nederland), Amelie (Tyskland), Linnea (Danmark) Sven 
(Sør-Afrika). Bak frå venstre: Malte (Tyskland), Thomas (USA), 
Asbjørn (Danmark), Will(USA), Maria (Nederland), Mathilde 
(USA), Pablo (Belgia), Ellen (Sverige), Aaliyah (Australia), Mai 
(Tyskland).  FOTO: INGRID INNERDAL

INTERNASJONALE ELEVER
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Siden koronapandemien satte 
en effektiv stopper for Åpen 
påske 2020, kommer her et 
tilbakeblikk fra 2019.
TEKST  TOVE HALSETH

Først litt om bakgrunnen for at denne leiren 
startet opp. Ifølge Arne-Johan Gagnat, styrer 
på Solhøgda leirsted, ble den arrangert for 
første gang i 2011. Han hadde lagt merke til 
at det ble færre og færre møter i nærområdet 
i påsken. Dette ønsket han og kona, Kari, å 
gjøre noe med. Dermed så Åpen påske dagens 
lys. Gagnat sier at i tillegg til de som deltar på 
hele leiren, er det også fint for folk som bor i 
nærområdet å komme på enkeltmøter. Det er 
veldig godt å få samles om det som skjedde i 
påsken.

VARIERT PROGRAM. Denne påsken var det Mang-
or Harestad som var hovedtaler. Det var veldig 
fint å lytte til påskens budskap både gjennom 
ord og toner. Ellers ble det på skjærtorsdag tur 
opp i gamma, og samling rundt ildstedet med 
servering. Ivar Barlaup deltok også. 

Deretter var det tid for busstur med Ar-
ne-Johan Gagnat som sjåfør og dyktig guide. 
Han delte med oss av sin rike lokalkunnskap 
og morsomme historier som fikk oss til le.

GODT FELLESSKAP. Åpen påske samler folk fra 
hele vår region og fra andre regioner. Jeg har 
snakket med to av de som var med på leiren 

i 2019, Marit Holte fra Skodje og Else Marie 
Ledal fra Aure. 

Marit Holte har vært på Solhøgda mange 
ganger, både på Bibelhelg, Fjell-leir og som 
ledsager på Høstweekend. I 2019 var hun med 
som deltaker på Åpen påske for første gang.  

– Det er veldig godt å få følge hele påske-
historien fra begynnelse til slutt. Budskapet 
blir fornyet, og en får et nytt møte med lidel-
seshistorien og oppstandelsen. Sangene er 
også med på å forsterke budskapet. Dessuten 
er felleskapet veldig godt både rundt matbor-
det og i alle sammenhenger. Det er godt å få 

sette seg ned og få hjemmelaget mat servert, 
spesielt vil jeg trekke fram den fantastiske 
rødbetsalaten, sier Marit Holte med et smil.

– Som nordmøring med tilhørighet i regi-
on Midt-Norge er det veldig kjekt å komme i 
nordmørske omgivelser og treffe venner fra 
området, forteller Else Marie Ledal fra Aure. 
Likeså vil jeg trekke fram det åndelige felle-
skapet og Karis gode bevertning. Fra ung-
dommen av var jeg en god del med som leder 
på barneleir på Solhøgda. Jeg setter stor pris 
på både omgivelsene og vertsfolket, forteller 
Else Marie Ledal. 

ÅPEN PÅSKE PÅ SOLHØGDA

ARRANGEMENT

DATO  ARRANGEMENT  STED
13.–14.02  Familiehelg  Solhøgda leirsted  AVLYST
12.–14.02  Skiweekend 8. kl – 1. vgs  Vestborg vgs AVLYST
12.–14.02  KRASP   AVLYST
05.–7.03  Kairos  Vestheim ungdomssenter
05.–7.03  Bibelhelg  Solhøgda leirsted
06.03  Damedag  Ørsta bedehus
19.–21.03  Påskeleir 5.-7. klasse  Vestheim ungdomssenter
19.–21.03  Påskeverksted 5.-8.klasse  Solhøgda leirsted
27.03  PåskeCamp 1.-4. klasse   Volda bedehus
29.03  Ungdomssamling  Solhøgda leirsted
31.03–03.04   Åpen påske  Solhøgda leirsted
01.–04.04  Familieleir  Vestborg VGS 
24.–25.04  BB-leir  Vestheim ungdomssenter
07.–09.05  KRASP 

FOTO: ARNE JOHAN GAGNAT
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NLM gjenbruk har fire butikkar 
i Region nordvest, i Elnesvågen, 
Kristiansund, Ørsta og Ålesund. 
Eg har teke ein tur til butikken i 
Ålesund, som har mellom 40 og 
50 trufaste medarbeidarar.
TEKST  LARS KJETIL EMBLEM

Arbeidsdagen tek til med ei lita stabssamling 
før butikken opnar. Det slår meg at alle er så 
blide og positive. Når eg spør kvifor dei er 
med på dette, er det fleire som svarar at dei 
må ha noko å gjere på. 

MEININGSFULLT ARBEID. Andre legg vekt på at 
dei kjem i kontakt med nye menneske, og der-
for opplever det som meiningsfullt misjonsar-
beid. Og så er det nokon som seier det så en-
kelt som: – Eg fekk spørsmål om å vere med, 
og sidan har eg vore her fordi eg trivest. 

Judith Vik, som har ansvar i kledeavde-

linga, seier det slik: – Butikken betyr mykje 
for mange av dei som kjem hit. Mange kjem 
for det sosiale, og det er godt både for dei og 
for oss som arbeider her.

SITUASJONEN I KORONATIDA. – Sjølv om pande-
mien gjer enkelte forhold litt annleis, så er 
varetilgangen framleis svært god, fortel Inger 
Abelvik, som er styreleiar for butikken. 

– Det er mindre henting og utkøyring av 
varer pga. smittevernomsyn, men folk ord-
nar seg meir sjølve og kjem med varene sine 
til butikken. Omsetninga svikta sjølvsagt ein 
del våren 2020, då alt var nedstengt, men har 
teke seg kraftig opp siste halvåret.

BUTIKK MED GODT RYKTE. Det er tydeleg at kun-
dane trivest i butikken. Her er fleire «gjen-
gangarar» som kjem og ser etter nytt. Særleg 
på dei dagane dei veit her er nye varer. 

Mange ungdommar kjøper klede i butik-
ken, og mange av kundane er frå Aust-Europa. 
Her finn dei billige og gode ting dei har bruk 
for. Mange skryt av butikken. Folk som gir va-
rer uttrykkjer glede over å få gi i staden for å 
kaste gode ting, og det er viktig for dei at pen-
gane går til menneske som treng det.

Glade medhjelpere priser varene før de kommer ut 
i butikken.

STOR TRIVSEL I GJENBRUKSBUTIKKEN
Gode muligheter til å finne det du er på jakt etter.  BEGGE FOTO: REGION NORDVEST
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FAX: 70 14 24 99

Sve Gravferdsbyrå
Per Arne Sve
6200 Stranda

Telefon: 922 22 140

• Elnesvågen (Torget 6/8) • Tlf 40443469 Ti.-
to. 11-17. Fr.-lø. 11-15

• Kristiansund, Rørgata 8-10 • 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

PÅSKEMØTER PÅ NETT
I påsken i fjor gjennomførte Region nord-
vest påskemøter på nett. Bakgrunnen 
var at de normale påskemøtene gikk ut 
på grunn av restriksjonene i forbindelse 
med COVID-19. 

De digitale påskemøtene var populæ-
re, og flere har i ettertid kommet med et 
ønske om at det bør bli en fast tradisjon. 
Mange steder er det få lokale møter i 
påska, og da kan digitale møter være et 
godt alternativ for å få sammenheng-
ende møter gjennom hele påsken.

Når dette skrives, er det usikkert 
hvordan restriksjonene blir i påsken i år. 
Vi håper det vil være mulig med fysiske 
påskemøter. Men uansett ønsker vi å 
lage møter på nett som et supplement til 
de lokale møtene.

Det er foreløpig ikke planlagt nøyaktig 
hvordan møtene på nett legges opp, men 
det er utnevnt en komité som har startet 
planleggingen. Følg med på nlm.no/nord-
vest eller regionens Facebook-side for mer 
informasjon når det nærmer seg påske.

DAMEDAG
Det har etter hvert blitt en god tradisjon 
å samles til Damedag på Ørsta bedehus 
første lørdag i mars. Det planlegger 
vi også i år. Inger Valbø kom hjem fra 
Japan like før jul og blir med oss denne 
dagen. Hun vil dele fra Bibelen og har 
mye å fortelle fra et rikt misjonærliv i 
Japan. Det blir god tid til prat og sosialt 
samvær både under lunsj og middag, 
og ellers mellom møtene. Kanskje du vil 
bruke tiden til å besøke NLM Gjenbruk i 
Ørsta? Vi ønsker hjertelig velkommen til 
Ørsta bedehus 6. mars. 

LEIRER AVLYST 
Alle regionale leirer blir avlyst i januar og 
februar. I ung-arbeidet har det i høst vært 
mange avlysninger like før arrangemen-
tene skulle starte. Regionen har derfor 
valgt at alle regionale arrangement blir 
avlyst i dette tidsrommet. I tillegg til 
leirer inkluderer dette også Inspirasjons-
samling på Solhøgda, Krasp og Kairos.

Arnfinn Stige fra påskemøtene 
på nett i 2020.

FOTO: SAKARIAS INGOLFSSON
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