
U T S Y N  1 2  2 0 2 0 41

Region vest

42 INNSPILL    /    42   NYTT FRA MALI    /    44 NY REKTOR PÅ KONGSHAUG    /    46 DISIPPEL 20    /    47 ARRANGEMENTSKALENDER

REGION VEST

Adresse: 
Sigurds gate 6,  
5015 Bergen

Telefon: 55 90 48 00
E-post: vest@nlm.no
Gavekonto: 8220. 02. 90131

Ansvarlig redaktør: 
Per ByrknesLES MER PÅ SIDE 42

ENDELIG LEIR IGJEN!
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VELKOMMEN TIL DISIPPEL 20 
OG REGIONÅRSMØTE
23.–25. oktober blir det storsam-
ling i Bergen. 

Grunnet korona blir regionårs-
møtet et delegatmøte. Det blir 
avholdt i DELK sine lokaler i Rosen-
berggt. 1 (gamle Salem) lørdag 24. 
oktober kl. 11.00–14.00.

Disippel 20 starter med møte i 
Salem fredag kveld kl. 19.30. Lørdag 
blir det konsert med Kongshaug 
musikkgymnas, talkshow og møte 
på kvelden. Søndag blir det møter 
både i Salem, Tremor og Askøy.

Hovedtalere blir Christian Lille-
heim og Fredrik Ree. 

Les mer på side 47.

Både deltagere og ledere var glad for å kunne være sammen på 
leir igjen. – Det er ikke så annerledes enn vanlig leir. Det eneste 
er at vi får mye antibac, sa en av deltagerne på TweensAction-
leiren, Aron Lykke Waaler.
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De fleste er i gang igjen med møte-
virksomhet, foreninger og barnelag. 
Denne høsten oppleves likevel litt 
annerledes. Vi må forholde oss til 
et smittsomt virus som noen knapt 
merker og andre dør av.

I et av regionbilagene våren 
2020 skrev jeg en liten artikkel med 
overskriften «Hva Martin Luther 
lærer oss om koronavirus». Jeg ville 
understreke det dobbelte ansvaret 
vi har, nemlig at vi både skal ta vare 
på vår egen helse og på våre med-
menneskers helse.

Fellesskap. Den siste tiden har 
det gått opp for meg hvor helsebrin-
gende det er å komme sammen i 
det kristne fellesskapet. I starten av 
koronatiden hadde vi liten mulighet 
til å komme sammen, selv om noen 
gjorde det via digitale plattformer. 
Senere har det delvis blitt åpnet mer 
og mer. Hvor lenge vi har friheten 
til å samles slik som vi nå kan vet 
vi ikke, men du verden så befriende 
det er å kunne samles igjen, synge 
sammen, se hverandre. Denne 
følelsen tror jeg gjelder både barn 
og voksne.

Min oppfordring er at vi samles i 
det kristne fellesskapet når forhol-
dene ligger til rette for det. I skri-
vende stund er det gode muligheter 
for det, så lenge vi følger myndighe-
tenes råd og veiledninger. NLM har 

laget egne smittevernveiledere for 
både foreningsarbeid og barne- og 
ungdomsarbeidet som oppdateres 
i tråd med myndighetenes krav og 
råd. Disse er vår mulighet til å sam-
les, ikke et hinder.

Ansvarlig. Samtidig skal vi huske 
på dem som av ulike grunner ikke 
kommer på møtene våre. Noen er i 
risikogruppen og blir nødt til å leve 
mer tilbaketrukket. Hvem som er 
i risikogruppen synes ikke alltid 
utenpå. Derfor skal vi oppføre oss 
ansvarlig overfor alle vi møter og føl-
ge de smitteverntiltak som gjelder.

Å ta en telefon til noen du ikke 
har sett på en stund er ikke smitt-
somt – det er i alle fall sikkert. 

 «Frykt ikke, for jeg er med deg! 
Se deg ikke engstelig om, for jeg er 
din Gud! Jeg styrker deg og hjelper 
deg og holder deg oppe med min 
rettferds høyre hånd.» Jesaja 41,10

Frihet under ansvar

PER BYRKNES
regionleder

INNSPILL

«Rundt omkring sitt folk på jord, 
Herren står som verge.». Ein 
misjonsven vart minna om å sende 
meg denne strofa frå songen «Rundt 
omkring Jerusalem» då han høyrde om 
statskupp i Mali. 

TEKST  BERGFRID ALMELID

Helsinga tok meg attende til barneår i Etiopia, ei 
tid med uro, statskupp og revolusjon. Nett denne 
songen vart ein av fylgjesveinane i vår heim.

Herren står som verje. Også i Mali. Framtida 
for landet ser ikkje rosenraud ut. Militærjuntaen 
lovar overgangsregjering og nyval så snart som 
mogleg. Men utfordringane i høve til sikkerheit 
(jihadist-åtak, inter-etniske konfliktar), sosial uro 
og korrupsjon er store og  vil heller ikkje vere lette 
å handtere for nye kostar.

Sjølv om eg no kryssar av for mitt tredje opp-
levde statskupp, kjenner eg på takksemd for at 
NLM let meg vere her då Covid-19 kom på banen. 
Eg opplever moglegheit til teneste her som ei gåve 
Gud gjev NLM.  

Som partnar i eit spanande utviklingsprosjekt 
med restaurerte gullfelt, vassbasseng som tener  
husdyr, grønsakdyrking og fiske i tørketida. 

Som partnar for Bibelomsetjing til språket 
malinké aust. Utkast til Jonas bok og Lukasevan-
geliet er no ferdig og Johannesevangeliet er snart 
midtvegs. 

Som vitne der Gud opnar dører. No i sumar har 
vi to studiegrupper der vi leitar etter profetord om 
Messias gjennom filmar og samtaleopplegg. For 
meg er det eit lite under.

Barnearbeid når det ikkje er corona-pause.
Takk for bøn for land og folk og om at vi kan 

halde fram arbeidet.

«Min oppfordring 
er at vi samles i det 
kristne fellesskapet 

når forholdene  
ligger til rette  

for det.»

NYTT FRÅ MALI

Dam utgravd i elv, av prosjektet.
FOTO: BERGFRID ALMELID
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20.–21. juni startet 
leirarbeidet opp igjen i 
Region vest

Covid-19 satt en stop-
per for mange av NLMs 
arrangementer våren 
2020. I slutten av juni fikk 
vi endelig så smått startet 
opp med leirer igjen.

20. og 21. juni ble det 
arrangert dagsleirer på 
Skilbrei. En dag for 2.–4. 
klasse og en dag for 5.–
7. klasse. Dagene besto 
av vanlige leiraktiviteter; 
bibeltime, bading, leir-
kveld og ulike aktiviteter 
både i vann og på land. 
Begge dagene var det 
rundt 20 deltakere. Det 
var gode tilbakemeldin-
ger fra både deltakere og 
ledere. 

19. juni var det Ta-
bu-treff på Teigen med 
blant annet vannballon-
ger, bading, hamburger 
og møte for cirka 30 
ungdommer.

CATHRINE KVAMME

FØLG REGION VEST 
I SOSIALE MEDIER

NLM region vest

nlmungvest
nlmregionvest 

De første helgene i august kunne 
vi endelig arrangere sommerleirer 
i Sætervika. Leirene var stappfulle 
og deltakere og ledere var glad for å 
være på leir igjen. 
TEKST  CATHRINE KVAMME

Bortsett fra ekstra smittevernstiltak som faste plas-
ser i både mat- og møtesal og hyppig vasking av 
hender og antibac-spraying, ble leirene arrangert 
som vanlig. 

Latteren og støynivået i matsalen var som 
det alltid har vært. Litt ekstra latter ble det da en 
av lederne ved et uhell sprayet maten istedenfor 
hendene til deltakerne. I «sprayområdet» ble det 
mye kliss på gulvet i løpet av et måltid. Dermed ble 
det mye vasking for personalet i Sætervika. 

På årets leirer var det mye fint vær og barna 
fikk være mye ute. På TweensAction-leiren var det 
mange ulike aktiviteter, med blant annet tube, pre-
senning dekket av vann og grønnsåpe, og ballspill. 
Barna som heller ville være inne, lagde blant annet 
sjokoladekake til resten av leiren. 

På Maksleiren hadde vi med oss flere ledere som 
var med som ledere for første gang. Det var kjekt 

å se hvordan de tok ansvar både for deltakerne og 
den praktiske gjennomføringen. På denne leiren var 
tarzanløypen og kano veldig populært. 

En av de voksne frivillige lederne valgte å bli med 
på begge leirene da hun hørte at det var ledermangel. 
– Jeg reiste med glede på begge leirene. Det var behov 
for flere ledere, og det gjør meg takknemlig å få være 
med. Sætervika er så viktig for å gi barna det beste. 
Få så en spire som kan vokse. Oppfordrer flere godt 
voksne til å være med, sier Sølvi Sivertsen.

SOMMERLEIRER I SÆTERVIKA

Barna var flinke til å tenke smittevern, også under utelek.
FOTO: CATHRINE KVAMME

23.–25.juli fikk vi mulighet til å oppleve 
litt av UL-stemningen da 60 ungdommer 
samlet seg for å delta på UL online i 
Betlehem, Bergen. 
CATHRINE KVAMME

I år ble UL flyttet fra Kongeparken til ulike campus 
rundt omkring i landet. Ved å samle ungdommer 
fikk vi kjenne på festivalstemningen både sosialt og 
åndelig. UL online campus Bergen ble startet med en 
kickoff-samling torsdag 23. juli før resten av kvelden 
gikk med til å følge med på UL-studio og kveldsmøter 
på nettet. 

Dagen etter var det morgenmøter og smågrup-
pesamling etterfulgt av en by-rebus rundt i Bergen 
sentrum. Om kvelden var det igjen duket for UL-studio 
og kveldsmøte, men i motsetning til torsdagen var det 
duket for online basar. Det var flotte gevinster og det 
ble samlet inn cirka 400 000 kr til Siembra, NLM Ungs 
misjonsprosjekt.

På lørdag benyttet vi finværet mellom morgen-

møte og livestreamen om kvelden til å gå på fjelltur. 
Hver kveld ble det også servert varm kveldsmat samt 
snacks og drikke. 

Det ble et annerledes UL, men likevel et kjekt UL 
hvor stemningen var god. Det kom ungdommer fra 
hele Bergensområdet i tillegg til noen fra Sørlandet 
og Rogaland. I Region vest var det også tilsvarende 
samling på Lyngmo. 

LENGE SIDEN UL VAR I BERGEN

FOTO: CATHRINE KVAMME

DAGSLEIRER PÅ
SKILBREI OG TABUTREFF
PÅ TEIGEN
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Henning Iversen er ansatt 
som ny rektor på Kongshaug 
Musikkgymnas. Tidligere rektor 
Oddvar Rotvik gikk av med 
pensjon i august. 

TEKST  INGVILD KVALSNES BLOM

På vegne av styret vil vi 
takke Oddvar (bildet) for 
den enorme arbeidsinn-
satsen han har gjort som 
rektor gjennom 20 år ved 
musikkgymnaset, og som ansatt ved Kongs-
haug Folkehøgskole siden 1980 som mu-
sikklærer. Oddvar har skapt Kongshaug Mu-
sikkgymnas. Han har utviklet, bygd, ansatt 
gode medarbeidere, inspirert elever som i 
dag utgjør en forskjell i bygder, byer, nasjo-

nalt og internasjonalt etter årene på Kongs-
haug. Oddvar har hatt stadig nye visjoner 
for skolen, og har evne til å bli begeistra og 
begeistre andre. Han har evne til å lytte og 
sette seg inn i unge mennesker sin opplevel-
se, smak og tankemåte. Det har blant annet 
ført til at han har blitt mer fri i synet på sang, 
musikk og andre kunstneriske uttrykk. 

Han har god evne til å samarbeide og 
skape tillit og finne løsninger. I flere år med 
utilstrekkelig finansiering holdt han visjo-
nen og troen oppe fram til finansiering kom 
på plass og økonomien ble sunn. Gjennom 
alle år har Oddvar lagt skolen og arbeidet i 
Guds hender. Oddvar har hatt en sterk tro på 
en frelser som er med i med og motgang. 

Henning kommer fra stillingen som 
rektor ved Alta Folkehøgskole, og har også 

bakgrunn som lærer fra 
Nordhordland Folkehøg-
skole og Årås skole. Han er 
56 år, gift og har fire voks-
ne barn. I tillegg til rek-
torskolen er han utdannet 
lærer med fagutdanning 
innen kroppsøving, naturfag og kristen-
dom. Henning (bildet) er opptatt av sine 
medmennesker, lovsang og utvikling av det 
kristne arbeidet og svært interessert i idrett 
og friluftsliv og har vært aktiv i ulike kristne 
sammenhenger helt siden ungdommen. Han 
har også erfaring fra kommunestyre og som 
styremedlem i Norges Kristelige Folkehøg-
skolelag. Styret er glad for at lagspilleren 
Henning har takket ja til stillingen og ser 
frem til at han tiltrer i august. 

Nytt skuleår og fagfornying 
i Balestrand.
TEKST  LARS GAUTE JØSSANG

Sygna vidaregåande skule i Balestrand 
er ein av dei mange vidaregåande sku-
lane til NLM. Den blei starta tidleg på 
1980-talet, og har sidan drive jamt og 
trutt med eit godt og engasjert persona-
le både på service- og undervisingssida. 
No er skulen i gong med nytt studieår 
med gamle og nye elevar i ei utfordran-
de og omskiftande tid. Den såkalla fag-
fornyinga, som for Sygna sin del også 
rommar sentrale kristne perspektiv, 
skal mellom anna realiserast.  

Sidan hausten 2017 har Knut Heng 
vore rektor. Som ei fylgje av fleire tilhø-
ve har han funne det rett å gje seg no. 
Heng har gjort ein heilhjarta innsats for 
skulen, noko styret vil takka han varmt 
for. Han har flytta tilbake til Nærbø og 
er i gong som lærar ved Tryggheim For-
us i Stavanger. Men denne endringa be-
tyr at Sygna treng ny rektor. Styret legg 
opp til at ny person er på plass i løpet 

av hausten. Fram til då er Frode Bøthun 
konstituert rektor. 

Sygna er viktig for misjonsarbeidet 
vårt, for Balestrand og for samfunnet. 
Skal me makta den store oppgåva det er 
å driva ein kristen vidaregåande skule, 
trengst eit misjonsfolk som står med 
i bøn, offer og praktisk omsorg. No vil 
me oppmoda deg, kjære misjonsven og 
skuleven, å be mykje for skulen framet-
ter. Ikkje minst ligg tilsetjing av ny rek-
tor på oss.  

NY REKTOR PÅ KONGSHAUG

NYTT FRA SYGNA

Knut Heng har sluttet som rektor ved Sygna. 
FOTO: PRIVAT

NY STYRER I SOLGLØTT BARNEHAGE
NLM-barnehagen som ligger på Laksevåg 
har denne sommeren takket av styrer Åse 
Johannesen som gikk av med pensjon. 
Region vest takker Åse for jobben hun har 
gjort.

Nå er Gerd Gåskjenn 
Askeland (bildet) godt i 
gang med oppgaven. 

Gerd er gift med Mor-
ten og har tre voksne 
sønner.  Hun tok som ti-
åring et bevisst valg om 
å være kristen og ble tid-
lig engasjert i søndagsskole, barnearbeid 
og at hun var med i Sætervika Ungdoms-
senter som kjøkkenhjelp. Senere hadde 
hun sin første jobb i Lunde Musikkhandel 
i C Sunds gate da hun var 17 år.  

Den nye styreren forteller at hun gleder 
seg til å bli kjent med personalet, barna 
og deres foreldre. Hun ser også frem til å 
være med å videreutvikle en fin barneha-
ge og jobbe for en enda tydeligere profil. 
Gerd trekker frem den nye visjonen til 
NLM-barnehagene «sammen om å sette 
verdifulle spor» og hvordan barnehagen 
får være en formidler av tro og gode 
verdier til barna. 

Gerd tror at det er viktigere enn noen 
gang at vi har barnehager med kristen 
profil. Vi ønsker lykke til og Guds velsig-
nelse i oppgaven!  MARTA S. LEODO
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Tale eller undervisning med berre 
lyd fungerer for nokon, men det 
kan også vera vanskeleg å kon-
sentrera seg om ein ikkje ser den 
som talar. Då er det mykje lettare 
med ein videotale, der ein både 
ser og høyrer personen som snak-
kar. Det er mange gode videotalar, 
og dei fleste kan lastast ned på 
datamaskina for førehand om ein 
ikkje har godt internett der møtet 
skal vera.

Kvar finn eg talar? Nettsida 
nlm.no har ein eigen «knapp» for 
«Video», der ein under «Sjanger» 
m.a. finn «Taler». Her finn du ein 
del talar og bibeltimar frå ulike 
arrangement, som nett-gudstenes-
tene i vår, fleire UL og siste GF, dei 
nyaste først. Her vert det stadig 
lagt ut nye talar. 

Nokre av dei same talane, men 

også mange andre, finn du på 
sida videotaler.no. Trykkjer du på 
ein video får du oftast opp meir 
informasjon om innhaldet, samt 
kor lang den er. Ved å trykkja 
på «Vimeo» kjem du til ei side 
der du kan lasta videoen ned til 
datamaskina, om du ønskjer det.

Mange forsamlingar hadde 
gudstenester på nett i vår. På 
salem.no/stream finn du nokre 
søndagstalar (det kjem fleire), 
og åtte undervisningsøkter frå 
Hebrearbrevet. 

Også Tremorkirken på Sotra 
hadde nett-gudstenester før som-
maren. Mykje av denne undervis-
ninga er å finna på Facebook-sida 
deira (bla deg litt nedover til 
aktuelle datoar).

Ønskjer du korte filmar frå 
misjonslanda, finn du også det på 
nlm.no/video, under «Område».

Avstanden frå misjonsfelta til 
smågruppesamlinga i heimen 
eller møtet på bedehuset har 
stadig vorte mindre.
TEKST  GRO BJØRNDAL

Me har mange utsendingar med tilknyting 
til Region vest. Ein av dei, Malvin Ommedal, 
vekslar mellom misjonærteneste og å vera om-
rådearbeidar, i det han no har 85 prosent stil-
ling som misjonær i Bolivia og resten i regionen.

I vår vart fleire av møta han skulle hatt 
i Norge påverka av koronastenginga. Men 
ikkje alt vart avlyst, nokre av samlingane 
vart flytta til datamaskina, der han sat i Bo-
livia eller i karantene i Nordfjordeid og talte 
til folk i Fjordane.

VIRTUELT BESØK. Det er ikkje noko nytt, like-
vel lærte koronastenginga oss noko om kor 
store muligheiter me har til å få «besøk» av 
misjonærar både til foreiningar, men også til 
møte på bedehuset. I dag har dei aller fleste 
bedehusa både projektor, skjerm og høgtala-
rar. Mange har også innlagt internett, men om 

det manglar, er det muleg å ta det opp på føre-
hand. Og i heimen er det oftast lett å overføra 
lyd og bilde til fjernsynet.

Dermed betyr avstandar mindre. Me kan 
få «besøk» rett frå andre sida av jorda. Særleg 
er dette aktuelt for å få fersk misjonsinforma-
sjon, men det er også muleg å ha ein tale via 
internett.

TIDSSONER. Tidssoner kan vera ei utfordring. 
Direktesendingar om kvelden passar best frå 
land som ligg rett sør for oss eller lenger vest, 
medan formiddagsmøte passar best frå land 
som ligg sør eller aust for oss. 

Misjonærane har arbeidet sitt der dei er. 
Samtidig er litt av oppgåva også å informera 
om arbeidet i Norge. Derfor er mange av dei 
glade for å kunna koma på snarvisitt via nettet, 
anten det er på bedehuset eller i ei foreining. 

MISJONÆR PÅ SKJERMEN

Malvin Ommedal.              FOTO: PRIVAT

VIDEOTALAR
Mange stader samlast ein berre når det er ein talar til 
stades. Slik treng det ikkje vera. Det er mange gode 
talar tilgjengeleg på internett.

TEKST GRO BJØRNDAL

ILL.FOTO: NICOLAS LB / UNSPLASH
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Årsmøte for regionen vil bli gjen-
nomført som et delegatmøte lør-
dag 24. oktober klokken 11:00. 
På grunn av korona-restriksjoner 
ble møtet utsatt fra april til 
oktober. Møtet blir kun åpent for 
utsendinger med stemmerett og 
vil naturligvis følge myndighete-
nes krav og råd om smittevern.

Delegatmøtet vil finne sted i 
lokalene til Det evangelisk-luth-
erske kirkesamfunn (DELK), 
Rosenberggaten 1, Bergen. Dette 
er den samme lokaliteten som 
Salem og regionskontoret holdt 
til i tidligere.

De som måtte være interes-
sert i få med seg hva som skjer 
på årsmøtet, men som ikke har 
stemmerett, vil kunne følge det 
på internett. Mer info om hvor-
dan dette vil skje vil du finne på 
nlm.no/vest når det nærmer seg.

Årsmøtet vil sannsynligvis bli 
kortere enn normalt, både av smit-

tevernhensyn og fordi dette delvis 
skjer parallelt med regionsamlin-
gen «Disippel 20» som foregår i 
Salem den samme helgen.

Program, innkalling og aktuel-
le dokumenter vil bli sendt til alle 
misjonsfellesskap senest fire 
uker før årsmøtet.

Vi håper du benytter stem-
meretten din om du har dette og 
melder deg på delegatmøtet.

Velkommen.

Hilsen Per Byrknes 
Regionleder, NLM region vest 

KORONA-INFO
Vi må ta forbehold om at program 
både for Disippel 20 og regi'onårs-
møtet kan bli endra grunna korona- 

situasjonen. Vi følger naturligvis 
myndighetenes anbefalinger. Følg 
med på nlm.no/vest.

REGIONÅRSMØTE 2020

Velkommen til region-konferansen 
23.–25. oktober i Salem, Bergen. 
Hovedtalerne blir Christian Lilleheim 
og Fredrik Ree.

Disippel 20 fokuserer på ulike 
sider ved det å være en Jesu 
etterfølger i 2020. Vi har lykkes 
med konferansen hvis du opplever 
å ha fått hjelp til nettopp det. Et av 
kjennemerkene til disiplene var at 
de drev med menneskefiske.

På denne høstkonferansen 
møter du disipler som deler av sine 
erfaringer og vandring sammen med 
læremesteren selv, Jesus Kristus.

Vi har store forventninger til 
konferansen som er et fellespro-
sjekt for flere menigheter/for-
samlinger og NLM region vest! Vi 
håper du ønsker å delta.

Dato: Lørdag 24. oktober
Tid: 11:00
Sted: Rosenberggaten 1, Bergen
Påmeldingsfrist: 21. oktober 
kl.12:00

PROGRAM:
FREDAG 23.10
19:30–20:45 Åpningsmøte. 
Christian Lilleheim taler.

LØRDAG 24.10
13:00–14:00 Konsert med 
Kongshaug Musikkgymnas
15:00–16:00 Konsert med 
Kongshaug Musikkgymnas
17:00–18:00 Prateprogram 
(talkshow) med tema «Dette 
gjør Gud i NLM». Et møte 
med spennende gjester.
19:30–20:30 Kveldsmøte. 
Fredrik Ree taler

SØNDAG 25.10
11:00: Gudstjeneste. Salem 
Misjonskirke. Fredrik Ree taler.
11:00: Gudstjeneste. Askøy 
Misjonsforsamling. Hans Arne 
Sanna taler.
12:00: Gudstjeneste. Tremorkirken. 
Christian Lilleheim taler.

Påmelding til nlm.no/vest 
eller ring regionkontoret  
55 90 48 00.

NB! Kost og losji må du selv ordne.

Christian 
Lilleheim.

Fredrik Ree.
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REGION VEST

ARRANGEMENTSKALENDER 2020

Dato  Arrangement  Alder
LYNGMO  lyngmoinfo.no 
18.–20.09  Internatmøte for kvinner  Voksne
2. – 5.10  Høstleir  4.–7. klasse
16.–18.10  Høstleir  2.–4. klasse
23.–25.10  Ungdomsleir  8. klasse–3. vgs.
6 –8.11  16–30 Leir  16–30 år
13.–15.11  Barnas songleir  Barn

SÆTERVIKA  setervika.no 
18.–20.09  Inspirasjonshelg for kvinner  Voksne
18.09  Sætervikabasaren  Alle
16.–18.10  Maksleir høst  2.–4. klasse
30.10–1.11  Mannahelg  Voksne
6.–8.11  Tweensleir høst  5.–7. klasse
27.–29.11  Adventsleir  Familie
4.–6.12  TenFest leir høst  Tenåringer

SKILBREI
16.–18.10  Høstleir  2.–4. klasse
6.–8.11  Høstleir  5.–7. klasse
13.–15.11  Tabu Skilbrei  8. klasse +
25.09–27.09  TABU+ Teigen  18+
26.09–27.09  Bibelhelg Innvik  Alle

KLIPP UT 
OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN

I 2020 starter vi opp 
Ung:Disippel. Det er 
et toårig ledertrenings-
program for ungdom 
fra 14 år. 
TEKST  CATHRINE KVAMME

Det første året, Ung:Etterfølger, 
handler om å være en etterfølger av 
Jesus. Vi ønsker at dette året skal 
hjelpe oss å finne ut av hvem Jesus 
er og hva Han kan bety for oss i 
vår hverdag. Vi vil også snakke 
om hvordan vi kan bruke våre liv i 
tjeneste med Han slik at andre kan 
bli kjent med Jesus gjennom oss. 

Det andre året, Ung:Leder, skal 
fokuset være å bli utrustet til å bli 
ledere i kristent arbeid. Vi ønsker 
å gi noen gode redskaper i møte 
med utfordringer vi møter på. Som 
leder vil vi alltid være et forbilde. 
Hvordan kan vi bruke denne mulig-
heten til å peke på Jesus? 

Ung:Etterfølger og Ung:Le-
der kjøres samme helg – med 
trinnbasert undervisning og noen 
fellessamlinger. En helg består av 
undervisning, sosialt, fellesskap, 
alenetid og smågrupper. Den som 
er med på Ung:Disippel vil møte 
ledere som er interessert, ønsker 
å bli kjent med deg og gå sammen 
med deg i din vandring med Jesus, 
og utruste deg til å bli en etterføl-
ger av Jesus og en leder. I tillegg til 
undervisning er det aktiviteter og 
sosiale kvelder med gode samtaler 
og alt som hører med.

Helgene for høsten 2020 er 
18.–20. september på Wallemtunet 
og 27.–29. november på Skilbrei. 
Datoene for våren 2021 er 22.–24. 
januar og 30. april–2.mai. 

Kjenner du noen som bør få 
utfordringen og melde seg på? Har 
du spørsmål eller ønsker mer in-
formasjon ta kontakt med Cathrine 
Kvamme på ckvamme@nlm.no

Påmelding til: ckvamme@nlm.no

UNG:DISIPPEL

MANNAHELG VED FJORDEN 
Sted: Sætervika
Tid: 30.10–1.11.2020

Kjære mann. Velkommen til 
ei helg ved Samnangerfjorden. 
Tidlegare var det mannsmøte kvar 
haust i Sætervika. No vil me gjerne 
ta opp att denne gode tradisjonen. 
Det er lagt opp til bibeltimar, føre-
drag, samtalar m.m. Programmet 
byr på noko for heile mennesket – 
for trua, tenesta og livet. Hovud-
talar blir Egil Sjaastad. Set av helga 
og kom! 

For meir informasjon, ta kontakt 
med regionkontoret, tlf: 55 90 48 
00 eller på e-mail: vest@nlm.no. 
Påmelding: nlm.no/leirvest

VINNERE SÆTERVIKA-LOTTERIET 2020
1.  3406 Kajakk  Mona Elisabeth Hagebø Helland 
2.  1466 Kaffemaskin  Kari Dyrhovden
3.  1086 Robotstøvsuger  Ingebjørg Hitland
4.  1630 Flytur  Sissel og Svenning Bjørke 
5.  3312 Leiropphold  Kirsten Grøteig
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