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– Vår bønn er at vi kan få bygge relasjoner med gjensidig tillit 
og respekt, som på sikt kan åpne for gode samtaler om hvem 
det er vi tror på, sier Christoffer Nævdal som nå bor i Japan med 
familien sin.

LES MER PÅ SIDE 42

RELASJONSBYGGING I JAPAN

REGIONÅRSMØTE UTSETTES
Etter planen skul-
le vi arrangert 
NLM region vest 
sitt regionårs-
møte i Salem 
25.–26. april. Slik 
blir det dessverre 
ikke. Denne avgjørel-
sen er tatt i samråd med kompe-
tent helsefaglig ekspertise og med 
bakgrunn i de råd og anbefalinger 
lokale og nasjonale myndigheter 
har gitt for å hindre smitten av 
koronavirus. Dette er en del av 
dugnaden for smittevern for å 
beskytte de av oss som er definert 
å være i faresonen for å kunne bli 
alvorlig syke, med fare for å dø.

Mye av inntektene til NLM 
kommer fra gaver i forbindelse 
med møter og andre arrangement. 
Selv om flere og flere bruker fast 
givertjeneste, er det fortsatt en 
liten del av de totale inntektene. 
En lang periode uten møter vil ha 
alvorlige konsekvenser økonomisk 
både for NLMs arbeid i Norge og 
på misjonsfeltene. Vi vil derfor 
oppfordre til å ikke slutte med 
givertjenesten selv om møtene er 
avlyst. 

Husk arbeidet i bønn!
HILSEN PER BYRKNES 

REGIONLEDER

UTS05-2020-VEST.indd   41UTS05-2020-VEST.indd   41 18.03.2020   14:5418.03.2020   14:54



42 U T S Y N  0 5  2 0 2 042 U T S Y N  0 5  2 0 2 0

REGION VEST

Den siste tiden har mye handlet om 
koronaviruset. NLM ber nå alle delta 
i dugnaden for smittevern knyttet 
til koronaviruset. Det er svært viktig 
å begrense smitteomfanget, ikke 
minst av hensyn til de mange som 
tilhører en sårbar gruppe.

Koronavirus har forårsaket et pågå-
ende utbrudd av luftveisinfeksjon. 
Utbruddet startet i storbyen Wuhan 
i Hubei-provinsen i Kina i desember 
2019, og ble i begynnelsen knyttet 
til et matmarked i byen. I dag har ut-
bruddet spredd seg til resten av ver-
den, inklusiv Norge. Det rapporteres 
om flere tusen døde, men heldigvis 
ser prognosene over dødelighet ut til 
å synke. Det er allikevel en epidemi 
vi må ta på alvor.

Det amerikanske tidsskriftet Chris-
tianity Today publiserte nylig en 
artikkel med tittelen «Hva Martin 
Luther lærer oss om koronavirus» og 
trekker frem tanker den tyske refor-
matoren og teologen Martin Luther 
hadde rundt en epidemi som herjet 
da han levde.

I 1527, mindre enn 200 år etter at 
svartedauden drepte omtrent halv-
parten av Europas befolkning, dukket 
pesten opp igjen i Luthers egen by 
Wittenberg og i nabobyene. Da fikk 
Martin Luther følgende spørsmål: 
Har kristne rett til å flykte fra en epi-
demi når mennesker lider og dør?

For det første hevdet Luther at alle 
som har fått et kall til å stå i en 
tjeneste for andre ikke må flykte. 
De syke og døende trenger en god 

hyrde som vil styrke og trøste dem, 
sa han.

Luther begrenset ikke det å hjelpe 
syke bare til det profesjonelle hel-
sepersonellet. Vår kjærlighet til Gud 
må vises i praktisk handling, skrev 
Luther. I dag er mange i karantene, 
og da er det kanskje du som kan 
sette matkassen på trappen hos den 
som ikke kan gå på butikken selv. 
(Matt 25,31–46)

Luther oppfordrer ikke leserne til 
å utsette seg for unødvendig fare. 
Brevet hans understreker hele tiden 
to sidestilte verdier: man skal både 
ta vare på sitt eget liv og hjelpe dem 
som er i nød.

Luther gjør det klart at Gud gir men-
nesket et ansvar for å beskytte seg 
selv og ta vare på sin egen helse. (Ef 
5,29, 1. Kor 12,21–26). «Vi har alle», 
sier han, «ansvaret for å avverge den-
ne giften etter beste evne, fordi Gud 
har befalt oss å ta vare på kroppen.»

Han forsvarer folkehelsetiltak som 
karantene og å oppsøke lege når 
dette er tilgjengelig. Faktisk sier han 
at å ikke gjøre dette, er å betrakte 
som uvørent. Akkurat som Gud har 
gitt mennesker en kropp, så har han 
også gitt oss jordens medisiner.

I dagens situasjon kan vi slutte av 
dette at vi bare må følge utenriksde-
partementets reiseråd og Folkehel-
seinstituttets råd om smittevern. 
Samtidig minner Luther oss om 
vår oppgave som kristne, – å vise 
nestekjærlighet.

Hva Luther lærer oss 
om koronavirus

PER BYRKNES
regionleder

INNSPILL

LOVSANGSSKOLE I 
TREMORKIRKEN
Musikk er en sentral del av enhver 
menighet, men hvor kommer 
musikerne fra?

TEKST  E IVIND ALGRØY

I Tremorkirken har lovsangspastor Håkon Ree 
lenge arrangert lovsangsskole, en kulturskole 
med fokus på kristen sang og musikk. 

For tiden har lovsangsskolen 24 elever som 
spiller og synger sammen i ulike team. De yngste 
er tweens, altså mellom femte og syvende klasse, 
og de eldste er ungdomsskoleelever. 

Dette arbeidet er selvsagt viktig for å få nye 
ressurser til musikktjenesten, samt at unge 
mennesker får lære seg å beherske et instru-
ment. Men det er også en viktig disippelgjøring i 
dette, siden deler av undervisningen handler om 
hvorfor vi synger og spiller i menigheten. 

I dag leder tweens-gjengen lovsang på fami-
liesamlingene våre og på tweens-samlingene. I 
tillegg er �lere av elevene med og spiller i lovsan-
gen på TremorNight, ungdomsmøtene våre. 

I �jor ble det innført semesteravgift på lov-
sangsskolen, noe som gjorde det enklere å ar-
beide målrettet med utviklingen av tilbudet. 

FOTO: LIVE BECH-SØRENSEN
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RELIGIØS REISEGUIDE
I kristendommen lærer 
vi at det fi nnes bare én 
vei til Gud, og den veien 
går igjennom Jesus. For 
de fl este i Japan er de� e 
ukjent.

BÅRD HAUGE, JAPAN

De største religionene i Japan 
er buddhismen og shintoismen. 
Buddhismen kom til Japan fra 
India via Kina og Korea, mens shin-
toismen er den gamle stedegne 
animistiske religionen som gjengir 
mytene om Japans tilblivelse. 
Shintoistiske helligdommer og 
buddhistiske templer er sentralt 
plassert i de aller fleste japanske 
lokalsamfunn, der buddhistiske og 
shintoistiske prester utfører ulike 
religiøse seremonier. 

Buddhismen er på mange måter 
dødens religion og tar ansvar for 
begravelser og forholdet til de 
avdøde, mens shintoismen feirer 
livet og merkedager når barn og 
unge vokser opp, forlover seg og 
stifter familie. Flere av de sentrale 
buddhistiske templene er lokalisert 
i Kyoto og omegn, mens shintois-
tiske helligdommer er mer spredt, 
med viktige jinja’er i Izumo og Ise.

De aller fleste japanske hjem 
har et buddhistisk alter til ære for 
de avdøde, og mange har også en 
litt mer enkel shintoistisk gudehyl-
le i huset.

Verken buddhismen eller 
shintoismen opererer med et ty-
delig gudsbegrep. Innenfor begge 
sammenhenger har det oppstått 
ulike sekter og nye trosretninger/
religioner, som har millioner av 
tilhengere i Japan. Og i løpet av det 
siste hundreåret har det fortsatt 
med etablering av såkalte «ny-nye» 
religioner.

Mange japanere identifiserer 
seg både som shintoister og 
buddhister.

Når vi sier at barna våre er de 
beste misjonærene, så er de� e på 
ingen måte en overdrivelse. De 
åpner opp for muligheter som vi 
ikke hadde ha�  uten dem. 
CHRISTOFFER NÆVDAL

Da vi sommeren 2018 reiste til Kobe i Japan, 
var dette noe både Kristin og jeg hadde for-
beredt oss på i lengre tid. Selv har jeg vokst 
opp i Japan, og jeg hadde lenge ønsket å rei-
se tilbake som misjonær. Under studiene på 
Fjellhaug møtte jeg Kristin, som hadde sam-
me ønske om å reise ut.  

Vi har nå vært språkstudenter i ett og et 
halvt år, og skal fortsette med det frem til 
sommeren. Filip (3) har gått i NLMs barne-
hage, Aobaen, som ligger vegg i vegg med byg-
get vi bor i. Selma (1) har vært hjemme, så vi 
har vært nødt til å veksle på å gå på skole. 

MULIGHETER. Fra høsten av vil vi være knyttet 
til en menighet i Nishinomiya, som er en by i 
nærheten av Kobe. Der vil vi være med å drive 
gudstjenestene, søndagsskolen, bibelgrupper 
og annet opplegg som menigheten har å tilby. 

Vi har begge fått erfare at det japanske 
språket er vanskelig å lære seg, men vi er 
begge glad i språk og føler oss motiverte. Det 
som likevel motiverer oss aller mest, er den 
kontakten vi har fått med familier og enkelt-
mennesker gjennom kirken, og ikke minst 

barnehagen. Når vi sier at barna våre er de 
beste misjonærene, så er dette på ingen måte 
en overdrivelse. De åpner opp for muligheter 
som vi ikke hadde hatt uten dem. 

Det er for det meste mødre og barn som 
har tid til å være sammen med oss. De kan vi 
invitere hjem til oss eller være sammen med 
på lekeplasser i nabolaget. Fedrene, derimot, 
er som oftest travelt opptatt med jobb og har 
mindre tid til det sosiale. Likevel har det gjen-
nom barnehagen åpnet seg noen muligheter 
for å bli kjent med fedrene også. 

AT DE KAN SE JESUS. I �jor høst var vi heldige å 
bli invitert med på to campingturer sammen 
med tre andre japanske familier. Vi har kjøpt 
campingutstyr og håper på å holde denne 
tradisjonen varm. For oss har disse turene 
vært gylne anledninger til å knytte nærere 
vennskap. 

Gjennom barnehagen har jeg også kom-
met i kontakt med en far som er glad i å gå på 
�jellturer og bade i varme kilder. Vi går jevnlig 
på turer sammen, og innimellom drar vi og 
bader sammen med sønnene våre. 

Vår bønn er at vi kan få bygge relasjoner 
med gjensidig tillit og respekt, som på sikt 
kan åpne for gode samtaler om hvem det er 
vi tror på. Vær gjerne med å be om at Gud kan 
gi oss visdom og kjærlighet i møte med japan-
ske venner. Be om at de kan få øynene opp for 
Guds ubetingede kjærlighet og at de kan få se 
Jesus som deres egen frelser. 

RELASJONSBYGGING I JAPAN

ILL.FOTO: MARIUS BERGERSEN  
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I Sunn� ord arrangerer dei unge 
samlingar med ulikt innhald, fylte 
med takk og vitnesbyrd.

MARIT FRIBORG MYRENE

Laurdag 22. februar var det TABU-treff med 
aktivitetar i gymsalen i Førde, deretter på 
bedehuset for prat og hygge. Etter fysiske ut-
fordringar i gymsalen, tok nokre turen innom 
butikken og kjøpte med seg pizza og anna 
godt til samlinga. Ungdommane hadde det 
moro både i gymsalen og på bedehuset og av-
slutta kvelden med å sjå �ilm.

Tysdag kom det litt �leire enn vanleg på 

bibelgruppa i Førde. Bibelgruppa har samling 
året rundt kvar tysdag.

Torsdag til søndag var det nye samlingar i 
Florø, i samarbeid med andre organisasjonar. 
Trond Kråvik var med som talar. Nokre var 
spurde om å bake til samlingane. Kaker, pizza 
og pizzabollar kom som bestilt, og restar vart 
det lite av. Lovsongskveld, familiesamling og 
TABU-treff samla bra med folk. På nokre av 
samlingane kom det �leire tilreisande. 

Både vaksne og ungdommar stod fram og 
vitna om Jesus som sin frelsar. På siste sam-
linga vart vi minna på kor viktig det er at Je-
sus får plass i kvardagen i heimane. 

UNGE I SUNNFJORD TEK ANSVAR

UNGBLOMEN BARNELAG
Annenhver fredag samler denne 
gjengen ca. 20 gutter og jenter fra 
første til syvende trinn på Sam-
lingsheimen i Nordpoll i Nordfjord. 
Her ser vi lederne (fra venstre): 
Jenny Kristin Myklebyst, Reidar og 
Elisabeth Nordpoll, Kåre og  Aud 
Nordpoll, Egil Holvik. De fleste av 
dem har holdt på i vel 30 år. Reidar 
overtok stafettpinnen fra sin mor 
Elly, som startet barnelaget i 1952.

Motivasjonen for å holde på er 
at flere skal få bli kjent med Jesus. 
«Om ein ikkje sår, blir det heller 
ingen haust», sier Reidar. Han kan 
nevne flere konkrete eksempler på 
at de også har fått høste.  

REGION VEST

God stemning når ungdomane samlast.   FOTO: AUD MARIT RAMBERG

NY I BARNE- 
OG UNGDOMS-
ARBEIDET 
Karoline Rams-
dal (21) blir 
denne våren å se 
i ulike barne- og 
ungdomslag, samt noen leirer i 
Region vest. Hun er ansatt i en 25 
prosent midlertidig stilling. Hun tar 
oppgaven i tillegg til teologistudier 
ved NLA. 

«Jeg har en veldig brann for 
at barn og ungdom skal bli kjent 
med Jesus og bli disippelgjort og 
bevisste på troen. Ønsket er at me-
nigheten og bedehuset skal bli en 
plass der de får være seg selv, blir 
sett, får påfyll og blir bedre kjent 
med Jesus», sier hun.

Karoline sier at det handler om 
å være gjennomsiktig som men-
neske, ikke bare å si at det er bra 
å be, men også å snakke om egne 
erfaringer. En trenger å være ærlig 
om livet, at det av og til ikke er så 
lett – og at det av og til er bra. Men 
Jesus er alltid med. 

Be for Karoline og den tjenesten 
hun nå har gått inn i. 

REGION VEST

Lars Erik Birkeland er fra 
15. februar 2020 tilsatt 
som forsamlingsarbei-
der med hovedfokus på 
sang og musikk i en 20% 
prosjektstilling i Askøy 
Misjonsforsamling. Han er 
den første som er ansatt 
i forsamlingen, og vi er veldig takknemlige 
over å ha fått Lars Erik med på laget.

Han har en bachelorgrad i Musikk, menig-
het og ledelse, og han har allsidig erfaring, 

blant annet som organist og musikklærer. Vi 
har forhåpninger til at ansettelsen vil styrke 
forsamlingsarbeidet generelt og gi oss et 
enda rikere sang- og musikkliv enn det vi 
allerede har i Askøy Misjonsforsamling.

Lars Erik er bosatt på Askøy, og sammen 
med Irene, Filip, Audun og Tobias er han 
aktivt med i forsamlingens arbeid. Det gleder 
vi oss over, og ønsker ham og familien Guds 
rike velsignelse i den nye tjenesten!

BÅRD HAUGE, STYRELEDER 
ASKØY MISJONSFORSAMLING

FORSAMLINGSARBEIDER I ASKØY MISJONSFORSAMLING
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Vi over 60  
på Lyngmo Ungdomssenter  
- Hafslo i Sogn – 25. – 28. mai 2020          

Tema: «Framtid - Håp» 
Talarar: Bjørg Mæstad og Audun Hjellvik 
Påmelding Lyngmo på e-post: lyngmo@lyngmoinfo.com 
Telefon 57 68 43 66 •  www.lyngmoinfo.com  
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CROSSROAD
Det blei ei flott leirhelg på Lyngmo 
14.–17. februar. Også i år i samar-
beid med Tabu i Sunnfjord. 

61 herlege ungdommar var 
samla, og i tillegg leiarar. Talar 
var Tor Ingvald Lauvrak frå Imf. 
Ungdommar tok imot Jesus og 
vart fornya i trua på han. Be om 
at dei må verta bevarte. Dette 
var tredje gongen Crossroad vart 
arrangert.

Stor takk til Bruland Lyd og lys 
som kvart år stiller med lyd, lys og 
teknikk.  TROND KRÅVIK

FOTO: TROND KRÅVIK

KORONA-KONSEKVENSER FOR 
MØTER OG ARRANGEMENT
NLM ønsker å ta smittefaren 
i forbindelse med koronaviru-
set på største alvor. Det har 
allerede ført til en del avlyste 
arrangementer og leirer. Også 
arrangementer som er omtalt 
i dette regionbilaget kan bli 
rammet. Vi ber derfor alle lese-
re om å dobbeltsjekke på 
nlm.no/vest eller ringe oss på 
55 90 48 00 for å sjekke om 
det blir avlysninger. I den grad 
det er snakk om påmeldinger, 
vil alle påmeldte få beskjed. 

!

Jeg er privilegert som har en familie som 
ville dele utfordringene og gledene det er å 
bo så nært Kongshaug alle disse årene. Her 
lærte ungene å gå og sykle. Her var det kort 
vei til badeplassen i Krabbedammen og til 
stupetrening ved badehuset. Parken, kjærlig-
hetsstien, Kongshaugen, Villaen, gymsalen, 
Låven og alt det andre har vært tilgjengelig 
og flittig i bruk. Her har vi hatt barnedåp og 
konfirmasjoner, feiret runde dager og bryllup. 
Her – på denne fantastiske eiendommen 
– har vi levd våre liv. Takk til Anna Torhild, 
Johanne og Gunhild som jeg fikk dele dette 
med. 

Arbeidsfellesskapet. Jeg tenker i takk-
nemlighet på alle jeg har arbeidet sammen 
med. De første årene, da alle ansatte bodde 
på tunet, ble vi som en familie. Der naboe-
ne ble som tanter og onkler, og barna som 
søskenbarn. 

Arbeidsfellesskapet har vært en glede og 
inspirasjon i hverdagen. Takk til dere som 
vågde å satse på musikkgymnaset som 
arbeidsplass, til tross for stor usikkerhet 
knyttet til driften de første årene. Takk for 
alle utfordringer vi har løst sammen. Takk 
for samtaler, diskusjoner og vennskap. Takk 
for prosjekter og fellesturer. Takk for alle 
ungdommene som ble møtt, sett og tatt vare 
på, slik at de fikk tro på seg selv, på Gud og 
framtiden. Takk for alle de daglige andak-
tene jeg har fått fra nære kollegaer, og for 
forbønn og mulighet til å dele bønneemner.

Privilegert. Jeg kjenner meg privilegert 
som har fått møte så mange flotte ungdom-
mer gjennom alle disse årene. Takk for alt 
dere har gitt meg av rike opplevelser i hver-
dag og fest. Takk for alt dere har gjort for å 
skape et godt miljø, slik at så mange opple-
ver Kongshaug som en god skole å være elev 
på. Takk for samtaler på internat, i matsalen, 
klasserommet og på kontoret. Takk også for 
de krevende samtalene, der vi ikke ble helt 
enig om hvordan saken skulle løses. 

Dere har formet meg som person, og gitt 
meg et arbeidsliv jeg bare kunne drømme 

om. Takk til foreldre, som anbefaler ung-
dommene å gå på Kongshaug. Det er en stor 
tillitserklæring som vi har tatt på stort alvor.

Takk til Misjonssambandet. Takk til 
eierorganisasjonen, NLM, som var villig til å 
satse på et musikkgymnas, selv om det var 
bekymringer knyttet til økonomi og musik-
ken. Takk for dristighet som ble vist når 
dere kalte meg til rektor for dette spennende 
prosjektet. Takk for samarbeid og stor støtte 
fra NLM regionalt og sentralt.

Takk til alle som har vært med i styret og 
tatt ansvar for skolen. Noen av dere har vært 
med i mange år. Takk til alle styreledere, som 
i perioder har stått overfor store utfordringer, 
både i startfasen, da vi arbeidet med god-
kjenning, og alle de gangene vi har kjempet 
for å sikre en forsvarlig tilskuddsordning. 
Midt i alle utfordringene, har vi gledet oss 
over god elevsøkning, og et musikkmiljø 
der ungdom fikk oppleve å være «skapt til 
utfoldelse». 

Relasjoner. Jeg kan ikke takke alle enkelt-
personer her. Men hadde det ikke vært for 
utfordringen jeg fikk i 1979/1980 om å bli 
musikklærer på Kongshaug, så hadde mye 

EN STOR TAKK TIL KONGSHAUGVENNER

Fortsetter neste side

Til sommeren er det 40 år siden vi kjørte inn på Kongshaugtu-
net første gang. Lite ante vi at denne plassen skulle bli vårt liv. 
Det er med stor takknemlighet jeg slu� er til sommeren, e� er 
21 år som rektor ved Kongshaug Musikkgymnas. 
ODDVAR ROTVIK

– Jeg har opplevd bærekraften i Guds løfte, skri-
ver Oddvar Rotvik.                              FOTO: PRIVAT
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For Kari Lundheim Bjåstad var 
det første gongen ho se� e foten 
sin i matsalen på Sygna. «Eg 
veit ikkje heilt kvifor det har 
bli�  slik, men det har aldri passa 
seg å stikka innom», seier ho. 

TEKST OG FOTO  E IRIK THUE

Ho har budd i Balestrand i 45 år, og har ikkje 
lange vegen frå sjøtomten sin ved Ese�jorden 
og opp til skulebygget på Kreklingen.

Ein tysdag i februar greip Kari Lundheim 
Bjåstad sjansen. Sygna hadde invitert bygda 
på kaf�i, kake og sightseeing i nytt kjøkken, 
matsal, internat og skulebygg. I tillegg ser-
verte dei eit lite program med ord for dagen, 
�ilmsnutt, song og litt faktabaserte opplysin-
gar om skulen. Vel 30 balestrendingar sette av 
ettermiddagen i godt lag.

«Eg tykkjer det er �lott at vi har Sygna i 
Balestrand. Utan Sygna hadde det vore stilt i 
bygda», slår Kari Lundheim Bjåstad fast.

Asbjørn Ekse var i same båt. Han er til�lyt-
tar til bygda, og hadde ikkje venta å �inna Syg-
na i den nye heimbygda si.

Han kjem frå Eksingedalen og var med på 
innsamlingsaksjonen den gongen Sygna skul-
le etablerast, for snart 40 år sidan. «Me samla 

inn pengar og sende dei til Kristiansand der 
hovudsetet for innsamlingsaksjonen låg», for-
tel han.

Seinare tenkte han ikkje meir over det. 
Han trudde at skulen vart etablert på Sørlan-
det. «Eg vart difor overraska då det gjekk opp 
for meg at Sygna var her i Balestrand», smi-
ler 67-åringen. No er Asbjørn Ekse glad for at 
skulen ligg her i bygda. Han meiner den spel-
ar ei viktig rolle i ei tid då mange vindar blæs 
hardt mot byane.

Fungerande rektor, Frode Bøthun, seier at 
Sygna og andre aktørar i bygda samarbeider 
godt. Han viste til at lokalbutikken Joker stod 
for kaf�imaten på samlinga.

SYGNA INVITERTE BYGDA PÅ BESØK

Helge Eilifsen, Anne Karin S. Sjøthun, Kari Lundheim Bjåstad og Olga Jorddal fekk grundig omvising på det 
nye kjøkkenet av Are Bollingberg. 

Asbjørn Ekse svinga innom Sygna, og likte det han 
såg. – Pengane vi samla inn i Eksingedalen for 40 år 
sidan har blitt brukt godt, konkluderer han.

sett annerledes ut. Så takk 
til deg, Asbjørn Tveiten, for 
at du vågde å utfordre en 
nyutdannet nordlending. Og 
takk for at du, sammen med 
Egil Grandhagen og Torgeir 
Flateby, fikk til et møte med 
statsråd Jon Lilletun og klar-
te å snu et negativt vedtak til 
positiv godkjenning. 

I alle år har Krf og KFF 
vært viktige for Kongshaug. 
Og jeg har lært noe om hvor 
viktig det er å bygge relasjo-
ner. For vi har vært avhengig 
av støtte til vårt prosjekt 
fra alle politiske parti. Takk 
også for støtte fra ordfører 
i Os kommune og for måten 
Osbygda har tatt imot Kongs-
haug på. 

Forbønn og bærekraft. 
Det har vært et nettverk av 
hjelpere rundt Kongshaug 
alle disse årene. Forbedere 
og givere som har husket på 
oss og støttet oss i rolige og 
urolige tider. Hjertelig takk til 
kjente og mer ukjente. Jeg 
kjenner stor takknemlighet 
og ydmykhet over å være 
omgitt av så mange trofaste 
og omsorgsfulle mennesker. 

Helt i begynnelsen, da 
alt var usikkert, fikk jeg Jes 
41,10 som hilsen fra en av 
dere: «Vær ikke redd, for 
jeg er med deg. Se deg ikke 
urolig omkring, for jeg er din 
Gud. Jeg styrker deg, og hjel-
per deg, og holder deg oppe 
med min rettferds høyre 
hånd.» Det er mye bærekraft 
i dette verset. Og så har 
jeg opplevd at «det er svar 
underveis, engler kommer 
med bud.» 

Vi blir fortsatt nærmes-
te nabo til Kongshaug. Og 
jeg kommer til å leve med 
Kongshaug «så lenge det går 
blod igjennom meg». I stor 
takknemlighet, Oddvar.

«Jeg kjenner meg 
privilegert som 
har fått møte 

så mange flotte 
ungdommer.»
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ARRANGEMENTSKALENDER 2019

Dato Arrangement Alder
LYNGMO lyngmoinfo.no 
03.– 06.04  Palmehelgsleir  Familie
08.–12.04  Påskeleir  Familie
20.–22.05  Sommarleir  8. kl–3. vgs
25.–28.05  Vi over 60  60 +
29.05–01.06  Sommarleir  4.–7. klasse
12.–14.06  Sommarleir  2.–4. klasse
28.06–05.07  Bibelsommar i Vest  Alle

SÆTERVIKA setervika.no 
12.–14.06  Maksleir sommar  2.–4. klasse
14.06  Sommarfest  Alle
06.–08.08  Tweens Action leir  5.–7. klasse

SKILBREI
12.–14.06  Sommarleir  4.–7. klasse
19.–21.06  Sommarleir  1.–4. klasse

TABU 
05.–07.06  Tabu Friborgneset  8. klasse +
21.–23.08  Tabu Teigen  8. klasse + 

REGIONARRANGEMENT/ANNET
24.–26.04  Regionårsmøte i Salem, Bergen  Alle
21.–26.07  UL i Kongeparken med fellesreise  15 +
 fra Bergen, og Sogn og Fjordane 

Påmelding og informasjon: nlm.no/leirvest           

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

SommarTre�  Sygna 2020 blir 22.–26. 
juni. Vi ynskjer å gje ungdommane 
noko av det beste Sygna og 
Balestrand har å by på.

Karsten Tollheim, tidlegare elev på Sygna og no 
student på Fjellhaug i Oslo, er ein av talarane. 
Han svarar slik på spørsmålet om kvifor han set 
av ei veke av sommarferien til å vere leiar og 
bibeltimehaldar på SommarTreff:  

– Eg er med som talar på SommarTreff Syg-
na fordi eg vil vere saman med ungdommane, 
og eg trur alt ligg til rette for mange flotte opp-
levingar desse dagane. I bibeltimane ynskjer eg 
å formidle at Jesus er vegen, sanninga og livet. 

Ankerfeste. Temaet dette året er «ankerfes-
te». Jesus vil vere ankerfestet vårt – eit feste 
som alltid held. Ser ein på livet som ein båt som 

er ute i storm og hardt vêr, er det godt å vite at 
ankeret held!

Aktivitetar og opplevingar er ein viktig del av 
SommarTreff. Dei som er glad i fotball og vil ha 
mykje av det, kan spele fotball kvar dag. Ynskjer 
ein heller å ha ulike aktivitetar, kan ein velje kre-
ativ verkstad, skyting, volleyball, frisbee m.m. 

Over 30 leiarar. Tysdagen planlegg vi å 
byggje om fotballbana til ein paintballarena. 
Alle deltakarane som ynskjer det, kan få prøve 
seg på paintball. Onsdagen får deltakarane 
oppleve Balestrand frå fjorden i rib-båt på veg 
til Kvamsøy. På programmet den dagen står ba-
ding, padling, ulike aktivitetar i vatn og grilling.  

Karsten og over 30 andre leiarar er klare til å 
vere saman med ungdommane desse dagane. 
Kjenner du nokon i ungdomsskulealder dette 
kan vere aktuelt for? Tips dei i så fall om Som-
marTreff Sygna 2020!                           REGION VEST

SOMMARTREFF SYGNARib-båt, ein av aktivitetane 
på SommarTreff Sygna

FOTO: LARS ARNE MÅLSNES

REIS MED OSS TIL UL 2020 
I KONGEPARKEN!
Du som skal på UL i Kongeparken 21.–26. juli, 
har mulighet til å følge fellesreiser fra regionen 
med utgangspunkt i Bergen, Sogndal og Førde. 
Fellesreise er både sosialt og superpraktisk, i 
tillegg til at vi trekker et gratis festivalpass blant 
dem som er påmeldt innen 1. juni. Informasjon 
ligger på nlm.no/leirvest og ul.no under «info».

ILLUSTRASJONSFOTO: UNSPLASH.COM
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inntil videre
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