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REGIONKONFERANSE FOR ALLE

LES MER SIDE 44–45

Region øst

Fredag 12. til søndag 14. juni gjentar vi suksessen med konferanse 
og regionårsmøte på familievennlige Fangekasa Misjonssenter i 
Aremark. Ei helg for inspirasjon, fellesskap og samarbeid om veien 
videre for misjonsarbeid på Østlandet.

FOTO: LIVE GUSLAND
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Hva er en protokolltilførsel? «Til-
førsel til en protokoll som uttrykker 
avvikende mening, protest e.l. og 
som part eller deltager i møte kan 
forlange». (Wikipedia)

Josef fra Arimatea var en 
stillferdig mann som tilsynela-
tende ikke gjorde mye av seg. 
Men han var ikke en feig pusling. 
Som rådsherre i Israel hadde 
han stort ansvar, og hans mot og 
rettskaffenhet ble satt på prøve 
da Det høye råd planla å dømme 
Jesus til døden. Han stemte mot! 
Hvordan avstemningen foregikk, 
vet vi ikke. Kanskje han rakte en 
hånd i været som den eneste som 
var imot flertallet. Om det ble ført 
protokoll i saken, vet vi heller ikke. 
Men evangelisten Lukas, som «gikk 
nøye gjennom alt» har sørget for at 
Josef fikk sin «protokolltilførsel» i 
Bibelen. «Han ga ikke sin tilslut-
ning» (Luk 23,51).

Josef stod opp for sin over-
bevisning, selv om han var alene. 
Han gjennomskuet de bakenfor-
liggende, falske motivene. Eget 
omdømme var ikke viktig nok til å 
skjule hva han sto for. Tiden frem 

mot påske var tøff! Kanskje han 
følte at det ble snakket bak hans 
rygg? Eller at han ved neste korsvei 
ville risikere å miste sin plass i det 
gode fellesskap?

Historien om Josef er sterk i 
all sin enkelhet, og har noe viktig 
å lære oss: Å stå opp mot urett og 
falske motiver, våge å være uenig, 
også om det er med «våre egne». 
Han «tok mot til seg», og sto i ube-
haget. Josef er et forbilde for den 
som trenger støtte for å vise mot 
når situasjonen krever det.

Et annet forhold vi kunne lære 
av denne historien, er å være et 
fellesskap som rommer uenighet 
og motstand mot det store og be-
hagelige flertallet. Vi trenger å øve 
oss i å åpne rommet og samtalen 
på en slik måte at uenighet kan 
komme til uttrykk. Enighet om alt 
er ikke nødvendigvis sunt. Uenig-
het kan være sannhetens venn!

Vi vet ikke veldig mye om Josef 
fra Arimatea, utenom noen små 
glimt. Men han virker ikke påståe-
lig eller voldsom. Han var modig, 
klok og hensynsfull. Han kombiner-
te ansvarlighet og en høytstående 
stilling med trofasthet mot Jesus 
som sin frelser. Slike forbilder har 
vi alltid behov for.

Protokolltilførsel

ERNST JAN HALSNE
Regionleder

INNSPILL

«Uenighet kan være 
sannhetens venn!»

«Kanskje han rakte 
en hånd i været som 
den eneste som var 

imot flertallet.»

Leif Ørjan Thingbø
leder for Young Life Norge og Young Life 
Fredrikstad
– Gjestfrihet og relasjoner gjør frem-
mede til venner. Tiden er inne for å ikke 
tenke programorientert, men relasjons-
orientert. Det er på tide å åpne opp 
hjemmene våre, og å dele liv og tro med 
de nye vennene våre.

Torbjørg Oline Nyli
forfatter av bøkene «Etterlysning: åndeli-
ge foreldre» og «Generasjon savnet»
– Jeg heier på at trygge voksne er en 
del av ungdomsarbeidet. De unge i dag 
lengter etter voksenkontakt og mange 
savner å snakke om liv og tro med 
noen fra en annen generasjon. I tillegg 
tror jeg trosforsvar må være et viktig 
element i trosopplæringen – i tillegg til 
bibelsamtaler, der de unge blir kjent i 
Guds ord.

Karl Johan Kjøde
generalsekretær i Laget
– Det er viktig at Kristus blir forkynt for 
hele livet, slik at ungdomsarbeidet kan 
være et fellesskap som speiler hans 
karakter og hjelper ungdommene til en 
naturlig Jesus-etterfølgelse.

Kari Klepsvik
lærer Hurdal Verk Folkehøgskole
– Tid sammen med Jesus, både alene 
og i småfellesskap, et hjerte for å dele 
evangeliet med ungdom, dele åpne og 
ærlige liv og å ha det gøy sammen. Jeg 
tror nøkkelen for et bærekraftig arbeid 
er å investere i noen få som kan være 
med å lede og ta ansvar, og som igjen 
investerer i noen få andre.

Bård Eirik Hallesby Norheim
professor i teologi NLA Høgskolen og 
prest med lidenskap for ungdomsarbeid
– Lidenskap for ungdom og evangeliet 
som skaper en kultur for både tillit og 
risikovillighet – og der det å sende folk 
ut i hverdagen og videre i livet har like 
sterkt fokus som det å ta imot folk i 
fellesskapene.

Gjermund Nordhus
leder NLM ung region øst
– Unge må forholde seg til en histo-
risk stor strøm av informasjon, valg 
og stemmer som vil ha deres opp-
merksomhet. Det skaper usikkerhet. I 
ungdomsarbeid må vi hjelpe dem å na-
vigere og vise dem til faste holdepunkt.

– Hva mener du er viktig i kristent 
ungdomsarbeid i Norge 2020?

SEKS OM UNGDOMSARBEID

Korona
Også NLM region øst er i en unntakstilstand på grunn av Korona-situa-
sjonen. Dette berører blant annet ulike arrangement i regionen. Det kan 
bety endringer i arrangementene som er omtalt på regionsidene i dette 
Utsyn. Vi sender oppdatert informasjon til misjonsfellesskapene ang. 
aktuelle tiltak og råd. Følg også med på regionens nettside.  

La oss ikke glemme å ta vare på hverandre. Kanskje kan du ringe en 
venn eller en som er ensom. Kanskje kan du tilby en tjeneste. Uansett 
kan vi være med i bønn, for syke og utsatte, for land og folk, for den 
situasjonen verden nå er i, og for NLMs arbeid i Norge og utlandet.
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«Jeg kan være med på intervju, men det spørs 
litt når. Disse to ukene her er jeg egentlig vel-
dig travel», er svaret jeg får på e-post etter å 
ha spurt Vibeke om få intervjue henne til re-
gionsidene i Utsyn.

Vi avtaler å ringes noen dager senere, og 
når jeg gjør det, svarer hun relativt kjapt og 
virker ikke travel i det hele tatt. Hun snakker 
med ro i stemmen, fniser litt som vanlig, og 
svarer gladelig på mine spørsmål. Hun bruker 
mange ord, kanskje litt for mange, ifølge hen-
ne selv.

VÆR KREATIV Apropos ord. Lektorstudenten 
mener at vi i kristent barne- og ungdomsar-
beid har mye å hente fra pedagogikkfaget.

– Det holder ikke å åpne Bibelen og tro at 
det bare faller ut noe derfra som alle forstår. 

Som i skolen er vi nødt til å bruke pedagogiske 
verktøy og være kreative når vi skal formidle 
til barn, tweens og ungdom, sier Vibeke.

Hun mener det er relevant for kristent 
arbeid at ulike elever lærer på ulike måter – 
akkurat som man i skolen tenker mye over 
hvordan man kan klare å formidle et budskap 
til elevene. – Vi kan vi ikke tillate oss noe mid-
dels når vi skal formidle verdens beste bud-
skap, sier hun.

OMGITT AV ANNERLEDESTENKENDE – Hva synes 
du er det verste med samfunnsutviklingen som 
har skjedd gjennom livet ditt?

Nå får Vibeke vann på mølla. – Jeg er be-
kymret på barn og unges vegne når jeg leser 
hva rosabloggere og in�luensere skriver om 
kropp og utseende, plastiske operasjoner osv. 
Det er lett å ikke føle seg god nok hvis man 
følger de stemmene. Kristne må være en reell 
motstemme og lære de unge kildekritikk.

Selv har hun gode erfaringer fra offentlig 
grunnskole, videregående og nå Universitetet 
i Oslo. Hun har ofte vært den eneste kristne i 
klassen, men har aldri opplevd å bli sett ned 
på som kristen. Derimot har det vært verdi-
fullt og lærerikt å ha gode venner som ikke 
tror og tenker likt som henne.

– Jeg hadde en muslimsk venninne som 
jeg kunne stille masse spørsmål til, og da måt-

te jeg jo tåle å få kritiske spørsmål tilbake. Det 
tok jeg ikke personlig, sier studenten.

GIR SEG I BUR Vibeke har alltid vært kristen, 
har vokst opp i Misjonssambandet og ble tid-
lig utfordret på å ta lederansvar på Verningen 
bedehus i Vestfold. – Jeg �ikk ledertreningen 
på huset, og det formet meg som kristen og 
leder, sier hun.

– Hvilke muligheter ser du for barne- og 
ungdomsarbeidet i regionen fremover?

– Region øst er en stor region med man-
ge engasjerte folk. Flere steder er det mange 
som kan ta over når andre gir seg. Men sam-
tidig opplever vi mangel på ledere. Hvorfor 
klarer vi ikke fylle rollene når vi er så mange? 
spør hun.

– Ser du løsninger?
– Den beste løsningen jeg kan se er at folk 

må få så gode ledererfaringer at de ønsker å 
fortsette lenge. Tettere oppfølging av unge le-
dere kan kanskje være en del av svaret.

– Når du til sommeren gir deg som leder for 
BUR, har du noen råd å komme med?

– Man er valgt inn av regionen for å bru-
ke sitt engasjement og sin stemme, så da kan 
man være frimodig på det.

– Uff, jeg snakker veldig mye, du må bare 
kutte. Jeg har selvinnsikt altså, avslutter Vibe-
ke Omland Aasrum. Så ler hun godt.

– Folk lever forskjellige liv med 
ulike utgangspunkt og bagasje. 
Det er jeg obs på hvis jeg er 
på leir eller i et ungdomslag, 
sier Vibeke Omland Aasrum, 
avtroppende leder for Barne- 
og ungdomsrådet i Region øst 
(BUR).
TEKST GJERMUND NORDHUS

MYE Å LÆRE 
AV PEDAGOGIKK-
FAGET I KRISTEN 
FORMIDLING

FAKTA
Vibeke Omland Aasrum (25)
Lektorstudent (norsk og 
samfunnsfag), Universitetet 
i Oslo
Leder for barne- og ung-
domsrådet (BUR) i NLM 
region øst siden 2018. Gir 
seg sommeren 2020.
Bor i Oslo, oppvokst i San-
defjord.
Interesser: Premier League 
og Eurovision (kun den inter-
nasjonale finalen)

Besteforeldrene tar seg alltid 
tid når Vibeke ringer. – Det er 
en verdi jeg vil ta med meg at 
jeg ikke skal ha hastverk rundt 
folk, men tid i både vennskap 
og til dem som oppsøker meg. 
Da føler folk seg sett, sier 
Vibeke O. Aasrum.

FOTO: LINN REBEKKA TEIEN
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Med temaet «Sett» ønsker vi å sette ord på 
en lengsel hos alle mennesker etter å bli sett, 
tatt på alvor og inkludert i et fellesskap. Vi 
ønsker å formidle en genuin og ekte interesse 
for andre mennesker, og at denne interessen 
kan smitte over på deg som kommer på kon-
feransen.

EKTE HISTORIER
Talerne vil ta oss med inn i Bibelens tekster 
og ut i hverdagens kontekster. Fra Hagars vit-
nesbyrd om at «du er en Gud som ser meg», 
til Guds konkrete inntreden i vår verden gjen-
nom Jesus, hvor vi både �ikk se ham, og hvor 
vi �ikk merke hans unike evne til å se den en-
kelte.

Videre strekker vi oss frem til våre egne 
dager, og under «Frivillig 2020» fredag kveld 
vil vi høre ekte historier om hva det har be-
tydd å bli sett i våre sammenhenger.

Vi tror på en Gud som ser oss også i dag, 
og vi vil fortelle historiene om hva Gud gjør i 
vår tid.

MISJONSUTFORDRINGER
Vi har med �lere bidragsytere og innlegg fra 
NLM sitt internasjonale arbeid på konferan-
sen. Det ligger i NLMs DNA å gå til de minst 
nådde, og vi vil få innblikk i dagens misjons-
utfordringer med bidragsytere både rett fra 
feltene ved Tore Bjørsvik, og fra regionleder 
i NLM utland, Berit Ådnanes.

Vi kjenner at norsk kultur er i endring, og 
vil samtidig som vi driver misjon internasjo-
nalt ikke glemme vårt eget folk i Norge. Vi hå-

per på gode samtaler under regionårsmøtet 
og over en uformell kaffekopp på konferan-
sen. Her vil også konferansens bidragsytere 
komme med verdifulle innspill.

Søndag vil vi få et spennende seminar 
med Nina og Geir Edvin Frøen fra Familiefo-
kus. De vil komme med kloke tanker om hvor-
dan vi kan leve godt sammen som familier og 
ektefeller.

OSLO SOUL CHILDREN OG UNGDOMSOPPLEGG
Vi ønsker alle generasjoner velkommen til 
Fangekasa. Fredag kveld åpner med konsert 
med Oslo Soul Children, en opplevelse du 
ikke vil gå glipp av. For de yngste vil det bli 
«Barnas konferanse» lørdag, og søndagssko-
le under møtet på søndag. Her vil barna få et 
godt opplegg tilpasset deres nivå. Barnas kon-
feranse krever påmelding.

Ungdommene vil få tilbud om et eget opp-
legg lørdag (under regionårsmøtet). Møtene 
ellers vil også være relevante for de unge. 
Flere av musikerne fra UL vil bidra med god 
musikk under konferansen.

ARRANGER FELLESREISE
Det blir ikke skikkelig misjonskonferanse 
uten masse folk. Kjør sammen med fellesska-
pet, eller sett opp fellesreise til Fangekasa for 
forsamlingen. Få gang på bobilen eller grav 
frem teltet og ta turen til Fangekasa denne 
forhåpentligvis nydelige forsommerhelga. 
Pass likevel på å spare litt plass i bagasjerom-
met. Det ryktes nemlig at det blir en forryken-
de misjonsbasar i løpet av helga.

Over tre dager under regionkonferansen på Fangekasa 
i Aremark vil vi samles rundt temaet «Se� ». Hva har 
Gud har se� , og hva gjør vi med det vi har se� ?
TEKST  JON GEORG FISKE, PROSJEKTLEDER FOR REGIONKONFERANSEN

SE OG BLI SETT
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Fredag
17.00 Registrering og oppmøte
19.00 Konsert med Oslo Soul 
 Children
20.30 Grillfest (gratis)
21.30 Talkshow med Maria  
 Aarsland og Sven Arne 
 Lundeby. Spennende  
 gjester.

Lørdag
08.00 Fleksi-frokost
08.30 Registrering av delegater 
 (senest 11.30)
09.00 Bønnemøte
09.30 Seminarer
 Psykisk helse – den  
 usynlige sykdommen v/ 
 Grete Yksnøy Martinsen
 Utsendt og overvåket– 
 innblikk i sensitivt   
 misjonsarbeid v/Berit  
 Ådnanes

10.30 Bibeltime v/Grete   
 Yksnøy Martinsen
11.30 Regionårsmøte
13.00 Lunsj
14.00 Regionårsmøte fortsetter
17.00 Middag
19.00 Kveldsmøte. Appeller
 ved Heidrun Nes og  
 Tore Bjørsvik
21.30 Misjonsbasar og kafé

Søndag
08.00 Fleksi-frokost
09.00 Bønnemøte
09.30 Seminarer
 Familie i fokus – se  
 dine barn og ektefelle,  
 v/Nina og Geir Edvin  
 Frøen
11.00 Gudstjeneste
12.30 Slutt

Med forbehold om endringer

PROGRAM

REGIONENS ÅRSMØTE
Til årsmøtet på Fangekasa er det sa�  av fi re timer med 
forhandlinger lørdag 13. juni. I løpet av disse timene 
behandles årsmeldinger og økonomirapporter for 2019, 
det blir valg og drø� ing av arbeidet i regionen.

Foreninger, forsamlinger og 
misjonslag med inntil 50 med-
lemmer kan velge én utsending til 
årsmøtet. Videre kan de sende én 
utsending for hvert påbegynt 50-
tall medlemmer. Utsendingene må 
være fylt 15 år.

Vi oppfordrer alle innmeldte lag 
om å velge utsendinger til årsmø-
tet. Gjennom forhandlinger, valg og 
samtale kan lokale lag være med 
og påvirke utviklingen av arbeidet 
i regionen: Hva skal prioriteres? 
Hvem skal lede arbeidet? Hvor skal 
vi satse i tiden fremover, og hvor-
dan kan Region øst fremstå som 
en viktig aktør for å nå folk i våre 

områder med evangeliet? Dette har 
utsendingene til årsmøtet mulighet 
til å påvirke.

De lokale styrene bør også ha i 
tankene at regionkonferansen og 
årsmøtet er for alle generasjoner. 
Derfor kan det være et poeng å 
tenke gjennom om ditt fellesskap i 
år skal prioritere en ung utsending. 
Dersom du er i tvil, sjekk gjerne 
om ditt lokale fellesskap sender 
utsending til årsmøtet.

Velkommen til regionens års-
møte lørdag 13. juni 2020!

REGIONLEDER ERNST JAN HALSNE

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 12.–14. juni 2020

Sted: Fangekasa Misjonssenter, 
1798 Aremark

Overnatting: Campingvogn/bobil/
telt. Bestill hytte på nlm.no/region-
konferansenost. Om det blir fullt 
på Fangekasa, se flere muligheter 
på samme nettside.

Matservering: Det serveres 
frokost/lunsj/middag. Det er mulig 
å kjøpe matkuponger på stedet. 
Fullpensjon kan bestilles samme 
sted som man bestiller hytte hos 
Fangekasa. Gjestekjøkken og var-
me griller under middagen for de 
som ønsker å ordne mat selv.

Konferansepass (lørdag–søn-
dag): Voksne: Kr. 250, barn (4–16 
år): Kr. 100, student/vgs: Kr. 200, 
makspris familie: Kr. 1000. Mulig 
å kjøpe dagspass (betales i inn-
gangen).

Frivillighetsfest fredag kveld:
Gratis grillfest for alle frivillige i 
alle slags oppgaver og tjenester, 
etterfulgt av talkshow med spen-
nende gjester. Påmelding på nlm.
no/regionkonferansenost.

Utsendinger til årsmøtet: Saks-
papirer og informasjon vedr. ut-
sendinger til selve regionårsmøtet 
sendes til misjonsfellesskapene.

Om du ikke har tilgang til inter-
nett, kan du ringe regionkontoret 
(22 00 73 90) mandag–torsdag 
10.00-15.00 for mer informasjon/
bestilling.

ALLE FOTO: LIVE GUSLAND
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UNGDOMSFESTIVAL I PINSEN

– Jeg skulle ønske det var fl ere 
menigheter for kirkefremmede 
ungdommer, sier David Fauske, 
leder for Young Life (YL) i Oslo.
TEKST GJERMUND NORDHUS

ØNSKER Å VINNE KIRKEFREMMEDE UNGE
Young Life har ikke egne menig-
heter, men ønsker å vinne kirke-
fremmede og gjøre dem til disi-
pler. YL ønsker å koble de unge 
til lokale fellesskap. Men Fauske 
er bekymret fordi det er så få 
menigheter som passer for kirke-
fremmede ungdommer.

KIRKEFREMMEDE OG KIRKEGJENGERE 
LIKE VIKTIGE
YL er involvert som ledere i kon-
�irmantarbeidet i �lere kirker i 
hovedstaden og ønsker å skape 
gode relasjoner med ungdom-
mene. Målet er at de rundt 200 
ungdommene skal få en kon�ir-
masjonstid som kan få stor be-
tydning for hele livet.

Fauske er lønnet 25 prosent 
av NLM region øst, og regionen 
samarbeider med organisasjonen 
om urbant ungdomsarbeid.

SATS PÅ DE UNGE
En rapport fra Barna Group slår 
fast at 43 prosent blir kristne før 
de er 13 år og 64 prosent før de 
er 18 år. I tillegg viser rapporten 
at 64 prosent i aldersgruppen 
18–29 år dropper ut av det krist-
ne fellesskapet.

– Hvordan opplever du disse 
tallene, David?

– Det er et stort alvor over 
denne rapporten, men samtidig 
motiverer den oss til å jobbe vi-
dere. Vi ønsker å utruste ung-
dommer til et liv i etterfølgelse 
av Jesus, både kirkefremmede og 
kirkegjengere, sier 25-åringen.

TRENGER ELDRE FORBILDER
– Ungdommer trenger trygge 
og tillitsfulle relasjoner til eldre 
forbilder som ønsker å ta en ak-
tiv rolle i deres liv, noen som kan 
peke på Jesus for dem, samtidig 
som de går hverdagen sammen. 
Mangelen på dette kan nok være 
en grunn til at mange forlater kir-
ken.

– Hvordan mener du tallene 
bør utfordre NLM?

– De utfordrer helt konkret på 
hvordan satsingsområdene bør 
være fremover. Vi må satse på å 
utruste ungdommer som allere-
de er i menighetene, slik kan de 
få et hjerte for sine venner eller 
klassekamerater som ikke er i 
menigheten. Jeg vil også oppmun-
tre menigheter til å strekke ut en 
hånd og vise i praktisk handling 
at man ønsker å tilrettelegge for 
nyfrelste i aldersgruppen mel-
lom 16 og 20 år, avslutter David 
Fauske.

David Fauske mener ungdommer trenger 
trygge og tillitsfulle relasjoner til noen 
som kan peke på Jesus for dem, samtidig 
som de går gjennom hverdagen sammen.

FOTO: PRIVAT

I pinsen, 29. mai–1. juni, arran-
geres årets ungdomsfestival på 
Fangekasa Misjonssenter. Dette er 
en festival for ungdommer fra 7. 
klasse og oppover, hvor dagene fyl-
les med bibeltimer, smågrupper og 
nøye planlagt opplegg fra morgen 
til kveld.

I fjor lot komiteen seg inspirere 
av Young Life sitt arbeid, og ønsket 
dermed å engasjere ungdomsar-
beidere som allerede har kontakt 
med ungdommene i regionen. 

Dette vil vi gjenta i år.
Vi vil legge til rette for sterkere 

og tryggere bånd mellom ledere 
og deltakere. Formålet er å skape 
gode muligheter for viktige sam-
taler om troen og livet, både under 
festivalen, men også når de unge 
reiser tilbake til hjemplassene sine.

Meld deg på i dag og bli med på 
årets pinsefestival på Fangekasa! 
Påmeldingen ligger ute på nlm.no/
leirost.

MARTINE ANDREA HEIER
FOTO: MARTINE ANDREA HEIER
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REGION ØST

ARRANGEMENTBARNE- OG UNGDOMSARRANGEMENT

LEIR MED STØY OG RO

FANGEKASA BIBELCAMPING

FUNG 2020

Første helgen i februar ble det 
arrangert Winter Games på 
Veslestølen med deltakere i 
alderen 2.–6. klasse. Det er 
lett som voksen å tenke at ro 
og orden er en stor del av det 
som utgjør en vellykket leir. 
Som leirsjef kjente jeg på både 
irritasjon og oppgitthet over 
lydnivået denne helgen. Men 
lydene som fylte leirstedet var 

overveiende positive: Skrik 
og gledeshyl i akebakken og 
fra bassengkanten, ekstatisk 
jubel når man vant noe under 
åresalget, latter under aktivite-
ter og på morokveld. Det er noe 
positivt også i støyen. Og ro 
fikk jeg også, da 32 unger satt 
helt stille og hørte om hvordan 
alt i Bibelen peker på Jesus.

NATASHA VICTORIA M. GALLAND

«Ferie, familie og vennskap – med Jesus i sentrum» 
er mottoet for sommerens bibelcamping. Det er 
viktig for oss å ha møter med god forkynnelse og 
bra sang og musikk. I tillegg blir det mange konser-
ter og ulike aktivitetstilbud for alle aldersgrupper. 
Bibelcamping på Fangekasa har blitt en fast del av 
ferien for mange og vi ønsker gamle og nye gjester 
hjertelig velkommen. Slik er programmet:

27.06.–28.06. Åpningshelg
29.06.–05.07. Bibel & sang
06.07.–19.07. Barn – ung – familie
20.07.–25.07. Barnefestival

For mer info, se Fangekasa sin nettside og Facebook
BJØRN MAGNE HEIER

Region øst vil få på plass gode team til å lede FUNG 
2020, arbeidet for barn og ungdom på bibelcampin-
gen i sommer. Barna kan se fram til alt fra bading 
og misjonstivoli til morsomme aktiviteter. Ungdom-
mene kan se fram til bålkvelder på stranda, gode 
ungdomsmøter, disippelgrupper og tur til Hallesby 
(10 min. fra Fangekasa). De siste årene har det 
vært samlet hundrevis av barn og unge på bibel-
campen. Vi håper at FUNG 2020 blir minst like bra, 
om ikke bedre. Håper å se deg der! Søk opp gruppa 
«Hva som skjer på Fangekasa» på Facebook for 
mer info.

HÅKON MARKUS LUND OG HÅKON RYDLAND

FOTO: IVER STUESTØL

18.–19. april: BBB-leir, vår, Solbukta, bestefor-
eldre og barnebarn
25.–26. april: Vårleir, Livoll, 3–6 år m/voksen
9.–10. mai: BBB-leir 1, Solåsen, besteforeldre 
og barnebarn
29. mai–1. juni: Ungdomsfestivalen, Fangeka-
sa, 7. trinn+
6.–7. juni: Mammaleir, Solåsen, barn m/vok-
sen
12.–14. juni: Splæsjleir, Solåsen, 2.–4. trinn
19.–21. juni: Minisommerleir, Solbukta, 1.–4. 
trinn
22.–24. juni: Sommerleir, Livoll, 1.–4. trinn
25.–28. juni: Sommerleir, Solbukta, 5.–7. trinn
7.–9. august: Watergames, Solåsen, 5.–7. trinn
10.–13. august: LL-leir – Liv og lek, Livoll, 
5.–10. trinn
14.–16. august: Ikke gjør dette hjemme, Hur-
dal Verk fhs, 5.–7. trinn
12.–13. september: BBB-leir 2, Solåsen, beste-
foreldre og barnebarn
17.–18. oktober: BBB-leir: Høst, Solbukta, 
besteforeldre og barnebarn
6.–8. november: Høstleir, Solåsen, 2.–4. trinn
13.–15. november: Tweens Aktiv, Solåsen, 
5.–7. trinn

BIBELCAMPING SOLÅSEN
13.–19. juli arrangeres bibel-
camping på Solåsen i Vestfold. 
Bibelcampingen preges av familier 
og har et godt opplegg for både 
barn og voksne. Bibeltimer og 
kveldsmøter er åpne – også om du 
ikke bor eller er deltaker på bibel-
campingen. Det er mulig å bo på 
internatet, i egen campingvogn, i 
bobil eller telt. Hovedtalere i år blir 
Per Tveten og Asbjørn Handeland.

ERNST JAN HALSNE

19. april: Vårsprell, Solåsen
2. mai: Vårmøte, Ål
31. mai: Pinsestevne, Gjennestad
12.–14. juni: Regionkonferanse/
regionårsmøte, Fangekasa
21. juni: Livolldagen
27. juni – 25. juli: Bibelcamping, 
Fangekasa
29. juni–5. juli: TFU sommer, 
Solåsen, tilrettelagt for utviklings-
hemmede, voksne
13.–19. juli: Bibelcamping, Solåsen
14.–18. juli: Skjærgårdsferie, Solbukta
27.–30. juli: Seniorleir, Solbukta
29. juli–2. august: Voksen+-leir, 
Åreeld
30. juli–1. august: Solbuktafestivalen
2. august: Solbuktastevne
23. august: Hermanstøldagen, 
Åreeld
28.–30. august: Kvinnehelg, Livoll
6. september: Solåsens dag
13.–15. september: Kvinnehelg, 
Åreeld
18.–20. september: Jakt- og 
friluftsleir, Livoll
23.–25. oktober: Inspirasjons-
helg for kvinner, Høsbjør
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