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FOTO: PEXELS/TIM GOUW

Anna og Nils Rifsgård med
barna Amalie, Jakob,
Samuel og Ingrid. Bildet
er tatt høsten 2016.

REGIONÅRSMØTE
I APRIL 2018
Me vil allereie no oppmode om
å setje av helga 20.-22. april. Då
arrangerer Region vest årsmøte på
Lyngmo i vakre Sogn. På bakgrunn
av ei flott helg på same stad i fjor er
det grunn til å ha store forventningar òg til årets arrangement.
Klargjering: Regionårsmøtet er ikkje
berre for spesielt interesserte, for
dei som er glad i paragrafar og
kronglete formuleringar i formelle
dokument. Det er heller ikkje eit
krav at du må vere over ein viss
alder. Regionårsmøtet er for alle
i regionen. Årsmøtet er ein god
anledning til å vere med og prege
arbeidet i regionen, eller berre bli
betre kjend med det som skjer. Me
ser fram til ei helg med påfyll og
fellesskap og håpar du vert med!
INGVILD ØLFARNES
FOTO: PRIVAT

EN GOD TID FOR FAMILIEN

Det går mot slutten for familien Rifsgård sitt opphold for NLM i
Indonesia. I hilsenen fra «Det fjerne Østen» forteller de om noe av
det de har vært med på i løpet av disse årene.
LES MER SIDE 11

Region vest
Adresse: Sigurds gate 6,
5015 Bergen

Telefon: 55 90 48 00
E-post: vest@nlm.no
Ansvarlig redaktør:
Ingvild Ølfarnes
Gavekonto: 8220.02.90131
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INNSPILL

PER BYRKNES

regionleder i NLM Region vest

Hvordan vil du, Herre, bygge ditt rike der vi lever og bor.
FOTO: PIXABAY

Prosjekt god forkynnelse
«Hvis folk ikke forstår hva jeg sier,
så vær så snill og si det til meg!»
Sitatet tilhører forkynnerkonsulent i
NLM, Steffen Stensland. Han sa det
slik under en samling med ansatte
i NLM Region vest nylig, og han har
et poeng. Hvilken hensikt har det å
forkynne på en måte som folk ikke
forstår?
«Prosjekt god forkynnelse» var
navnet på en stor undersøkelse
gjort i Danmark for noen år siden.
Evangeliet kan ikke forkynnes uten
ord. Livet betyr riktignok mye for
ordenes troverdighet, men det
betyr ikke at ordene kan unnværes.
Derfor er ordene talt fra en talerstol
eller over en kaffekopp så viktige.
«I begynnelsen var Ordet. Ordet
var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, uten ham er
ikke noe blitt til» (Joh 1,1-3a). Dette
Ordet ble menneske, levde her på
jorden, døde og stod opp igjen og
fór opp til himmelen. I dag går vi
videre med ordet om ham det hele
handler om: Jesus.
11 kristne organisasjoner var
sammen om «Prosjekt god forkynnelse», hvorav mange organisasjoner vi i NLM kunne ha sammenlignet oss med. 1785 tilhørere og 406
forkynnere svarte på spørreskjemaene. Ta gjerne en titt på undersøkelsen og les mer om hvordan man
der definerer god forkynnelse. Hele
undersøkelsen kan lastes ned gratis på www.godforkyndelse.dk
Det er en helt umulig oppgave å
gjengi alle hovedpunkt i undersøkelsen her, men jeg vil trekke frem
ett trekk ved resultatene.
Av 1785 tilhørere er bare 40%
av dem enig eller veldig enig i at
forkynnelsen de hører er mulig for
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«ikke-kirkelige» å forstå. Her snakker vi da om det språklige, ikke
det åndelige mottakerapparatet.
Blant forkynnerne mener imidlertid nesten 80% at det de sier blir
forstått av «ikke-kirkelige».
Slike undersøkelser er med på å
avdekke falske forestillinger og gir
oss et mer korrekt bilde av virkeligheten. Jeg er ganske sikker på at
vi ville gjort mange av de samme
oppdagelsene dersom «prosjekt
god forkynnelse» hadde blitt gjennomført i Norge. Hva gjør vi så med
det? En ting vi kan gjøre er å jobbe
mer med tilbakemeldingskulturen
vår. En sunn tilbakemeldingskultur
skaper utvikling.

«En sunn
tilbakemeldingskultur skaper
utvikling.»
Å gi sunn tilbakemelding handler ikke om at jeg skal fortelle deg
hvordan du er, men om å gi deg
en mulighet til å få vite hvordan jeg
oppfatter deg.
For den som får sunn tilbakemelding eller ber om dette, handler
det om:
• Å se seg selv eller saken med
andres øyne.
• Å høre seg selv eller saken
gjennom andre ører.
• Å oppleve seg selv eller saken
med andres holdninger.
Gjør vi mer av dette, med
kjærlighetens siktemål, tror jeg
også at forkynnelsen kan bli bedre,
rent språklig. Målet må jo være å
forkynne ordet om Ordet, slik at det
blir forstått.

«HERREN BYGGER
HUSET...»
NLM Region vest består av 14
ulike områder. Skal du kjøre
fra sør til nord estimeres en
strekning på over 42 mil, med i
alt tre ferjeturer. Variasjonen i
bedehusarbeidet er stor.
TEKST: INGVILD ØLFARNES

Geografisk rommer regionen både Norges nest
største by og en flik av Jotunheimen Nasjonalpark (selv om det sjelden sendes forkynner til
sistnevnte sted). På bakgrunn av en langstrakt
og variert region, blir det overordnede bildet
både sammensatt og mangfoldig. Noen bygder
har lange tradisjoner for barnelag, bedehusvirksomhet og julemesser, mens andre bor steder
der Jesus er et ukjent navn. I ei bygd er lederne
klare for barneforening uten at barna kommer,
mens det andre steder strømmer på med barn.
Noen opplever mismot over arbeid som trappes ned, mens andre kjenner glede over arbeid
i oppsving.
Tilnærmingen må helt sikkert variere fra
sted til sted, men det er likevel noe vi ikke må
glemme: «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren
ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves»
(Salme 127,1).
Kanskje må vi oftere stille oss spørsmålet
«Hvordan skal vi bygge, tjene og arbeide på vårt
hjemsted, Gud?». Vi skal få være medarbeidere,
men heldigvis kan vi stole på at han har både
kontroll og en plan for arbeidet. I bønn og tjeneste vil vi være lydhøre for hans planer, på vårt
sted og i vår region.
Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere
vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves!»

REGION VEST

SJU ÅR I DET FJERNE ØSTEN
Det er allerede seks og
et halvt år siden vi var
sammen på sendefesten
på Frekhaug bedehus.
Etter sju år i Indonesia
vender vi nesen hjemover,
og ringen sluttes ved at
jeg skal inn i tjeneste som
forsamlingsleder i Frekhaug
Indremisjon.
TEKST NILS FREDRIK RIFSGÅRD

Når jeg ser tilbake på årene i Indonesia,
er takknemlighet det første som slår
meg. Takknemlighet til Jesus som aldri
forandrer seg og aldri svikter. Takknemlighet til NLM for muligheten til å stå i
tjenesten over såpass lang tid. I samme
åndedrag takknemlighet til familie, venner og misjonsfolket som så trofast har
støttet oss i forbønn og med gaver. Det
er stort å stå sammen på denne måten
i tjenesten i Guds rike, og vi vil for alltid
være uendelig takknemlig for dette.

FORANDRING OG NYETABLERING

Etter fullført språkskole var vi på plass
i Medan der vi skulle bo og tjene. Vi
skjønte etter hvert at ikke alt var som
det skulle, og etter et halvt år førte det til
brudd med en samarbeidsorganisasjon.
Vi måtte deretter starte på nytt og
var med i arbeidet med å etablere og utvikle en nasjonal bistandsorganisasjon
sammen med norske utsendinger og
nasjonale medarbeidere. Organisasjonen er nå fem år og i stadig vekst og utvikling. Arbeidet bæres i stor grad av de
nasjonale medarbeiderne – det er stort å
se hvordan Gud arbeider gjennom folkene og organisasjonen.
Gradvis kom behovet for ytterligere
en organisasjon, særlig med tanke på
barne- og ungdomsarbeidet. Med god
erfaring gikk det lettere enn forrige
gang. Denne organisasjonen er nå snart
to år. Tre ulike kontorer og mange ulike
prosjekt gir mye å henge fingrene i, men
igjen er det nasjonale medarbeidere

Første bursdagsfeiring i et nytt land, september 2011, på språkskolen i Bandunga med naboer og venner.

FOTO:PRIVAT

som i stor grad drar lasset og fører arbeidet fremover.
Nå er utsendingene i Indonesia plassert på to ulike tjenestesteder, men vi ser
oss om etter et tredje sted – vær gjerne
med og be for denne prosessen.

EN GOD TID FOR FAMILIEN

Som familie har vi hatt veldig gode år
sammen. Vi er svært takknemlig for å
kunne bruke enda mer tid sammen enn
hva vi har inntrykk av er vanlig i Norge. To
barn er født her ute, og de to største husker ingenting fra Norge. Derfor er vi svært
spente på hvordan det vil bli å komme
hjem til Norge. Vi vil appellere til misjonsfolket med ønske om støtte i de siste
månedene i Indonesia, samt videre med
etablering i Norge. Vi håper å se mange av
dere i ulike sammenhenger i årene som
kommer, og gleder oss til å være en del av
sendemenigheten i Norge.
Hjertevarm hilsen fra Anna, Nils,
Amalie, Jakob, Samuel og Ingrid
Rifsgård

Indofest på skolen til barna

FOTO:PRIVAT
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UTSENDINGER FRA
NLM REGION VEST

Under følger en oversikt med
utsendinger fra NLM Region Vest.
I tillegg er det flere utsendinger
i sensitive områder. Disse utsendingene kan ikke navngis, og vi
kan heller ikke opplyse i hvilket
område de er. Vi oppfordrer til
å ta med alle utsendingene i
forbønn.

Indonesia:
Nils Fredrik og Anna Rifsgård

Mongolia:
Jan Ingve Bernssen

Stor-Kina:
Magnar og Carol Olsen

Sør-Amerika:
Ingebjørg Martinussen
Israel og Anne Marie
Mandujano
Malvin Ommedal
Marianne Thormodsæther
Tore og Ragnhild Bjørsvik

Vest-Afrika:
Bergfrid Almelid
Anna Birgitte og Fredrik Berge
Katrine Fosse

Øst-Afrika:
Eivind Johannes og Nadia
Lindtjørn
Kristine Hammer og Mats
Østang

BØNN I BIBELEN

«Velsignet er Gud. Han la ikke
min bønn til side og tok ikke sin
godhet fra meg.» Sal 66,20.
«Hør min bønn når jeg roper
til deg om hjelp, når jeg løfter
hendene mine mot det aller helligste i ditt tempel.» Sal 28,2
«Jeg formaner dere framfor alt til
å bære fram bønn og påkallelse,
forbønn og takk for alle mennesker». 1 Tim 2,1
«Men jeg ber til deg, Herre, i
nådens tid, til deg, Gud, i din
store miskunn. Svar meg med
din trofaste hjelp» Sal 69,14
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Kreative ansatte har laget en modell av barnehagens lokaler.

FOTO: INGVILD ØLFARNES

MØTESTAD FOR BARN OG VAKSNE
Salem Åpen barnehage er
eit verdsett tilbod, ei stor
misjonsmark og ein viktig del
av regionen sitt arbeid.
TEKST INGVILD ØLFARNES

Dei smiler til meg når eg kjem, både vaksne
og born i Salem Åpen barnehage. Lapskausen
lukter godt frå grytene, og bordet er barnevennleg dekka med fargerike plasttallerkar.
Med jamne mellomrom stoppar den gode
praten rundt bordet opp, avbrutt av noko som
dett i golvet eller born som syns matinga går
for sakte. Akkurat slik det plar vere i ein barnehage.

EIT VERDSETT TILBOD

Eg nyt synet, gler meg over fellesskapet (og
maten!) medan nytilsett styrar, Kari Aarsland,
engasjert fortel meg om barnehagen. Eit av
dei smilande borna kjempar samstundes så
godt han kan om merksemda hennar, og det
kan eg gjerne tole.
I Salem Åpen barnehage treng ikkje barnet ha fast plass eller vere innmeld. Foreldre
eller andre omsorgspersonar kan ta med seg
barnet til barnehagen i opningstida og ta del i
det som skjer. Her er det både samlingsstund,

formiddagsmat, aktivitetar og tid til fri leik.
Dei fleste som er her i dag har vore her før,
fortel Kari, men ho gler seg òg over nye andlet.

DEI MED ANNA MORSMÅL

Nordmenn og dei med anna morsmål ser
ut til å trivast her. Nettopp det er eit viktig
grunnlag for det barnehagen ønsker å vere:
ein møtestad der ein kan treffe andre barnefamiliar og delta i eit godt felleskap, for både
vaksne og born. Salem Åpen barnehage er eit
verdsett tilbod og ei stor misjonsmark. Kom
gjerne innom du òg!

LØFTER SOM VARER
Medan dette vert skrive er nyttårsforsetta så vidt i gong, men når du les
det, er det fare for at heile prosjektet
er gått i vasken.»
Kontrasten er stor til Gud, den allmektige, han som ikkje gjev tomme
løfte: «Alle lovnader som Herren gav
til Israels hus, vart oppfylte. Alt gjekk
slik til som han hadde lova». Josva
21,45.

REGION VEST

«JULAFTAN» KVAR VEKE
Gjenbruksbutikken, NLM
Gjenbruk Bergen, på
Haukeland, er ikkje berre
viktig for NLMs økonomi.
Vi er òg ein møteplass.
TEKST OSVALD HINDENES

Det er no sju og eit halvt år sidan
butikken vår vart etablert, og skal
vi dømma etter antall kunder og
folk som tek kontakt for å gje oss
varer, så er butikken godt innarbeidd og godt kjend.
Det er gjevande og kjekt å vera
butikkmedarbeider. Vi pratar og
diskuterer, vi deler andaktsstunder og har «julaftan» mest kvar
veke når nye varer blir pakka opp.
Vi får gode tilbakemeldingar
frå kundane! «Transportgjengen»
vår ber tunge bører i bratte trapper
og smale korridorar, vi vaskar og
tørkar støv, vi prisar og lagar kos
med god kaffi og nysteikte vafler.

Arbeidarane på NLM Gjenbruk, Bergen, ønsker velkommen til å handle i butikken. Her er vareutvalet stort og stemninga god.
FOTO: NLM REGION VEST

– Ja! Det er det!
I tillegg til at vi er viktige når
det gjeld økonomien til misjonen,
så er vi og «galleriet» som ikkje
finst på bedehusa lenger. Vi er
ein møteplass, og vi legg vekt på
dette og får innimellom oppleva
gode og viktige samtaler!

EIN VIKTIG MØTEPLASS

Sanninga er vel at misjonen no
ikkje kunne klart seg økonomisk
utan desse butikkane. Og likevel
– enkelte spør: – Jammen er dette
noko av NLMs arbeid?

VELKOMMEN

Takk fordi du hugsar på oss når

du ber for misjonen
sine ulike arbeidsgreiner, og velkommen innom til ein
prat, til å sjå deg om
eller til ein miljø- og
prisvennleg handel.
Helsing frå Gjenbruksbutikken på
Haukeland, ein del
av NLM, Region vest

HØG TRIVSELSFAKTOR PÅ NYTTÅRSLEIR I SÆTERVIKA
Tradisjonen tru var det også denne
nyttårshelga klart for leir i Sætervika.
Her var ein fin gjeng med ungdom frå
9. kl. - 3. vgs samla om Guds ord, fellesskap og aktivitetar. Temaet for leiren
var «Ein Gud som ser?».
Temaet vart belyst av bibelhistoriane om Hagar, Abraham og Isak, profeten Elia og ulike møte mellom Jesus
og menneske. Med høg trivselsfaktor,
god mat for kropp og sjel, gjekk vi
saman inn i det nye året. Sjekk ut Facebook-gruppa «Nyttårsleir Sætervika»
for oppdateringar om neste nyttårsleir!
RAGNHILD NATERSTAD

NLM.NO

FOTO: PIXABAY

På NLM.no sine nettsider finnes
mange ressurser, aktuelle og
nyttige for både privatpersoner
og til bruk i forsamling, misjonsforening og lignende. Her finnes
misjonsinformasjon fra de ulike
områdene NLM har utsendinger, samt aktuelle ressurser til
bruk i menighet og forening.
Det arbeides for at nettsidene
skal gi blant annet inspirasjon,
informasjon og tilhørighet til
misjonsarbeidet. Klikk deg inn,
sjekk det ut.
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Kallet gjelder alle som tror på frelseren (ikke for spesielt interesserte, eller
de som fikser det ekstra bra). Vil du
være med, min venn?
FOTO: PRIVAT

VIL DU VÆRE
MED, MIN VENN?
Jeg har fått mulighet til å være ettåring
i et av NLMs misjonsland. Det ble et år
fullt av opplevelser og nye erfaringer.

Da jeg var liten syntes jeg alltid misjonærbesøk på det lille bedehuset i bygda var spennende. Besøkene førte med seg en egen forventning; både bilder, tradisjonelle klær og
skildringer fra et hverdagsliv så langt fra mitt
eget, fascinerte meg og ga lyst til å høre mer.
Misjonærene på besøk fortalte sikkert om
både gode og vanskelige opplevelser, men det
var solskinnshistoriene som festet seg i barnesinnet mitt. Fortellingene om de kristne
møtene der mennesker kom i store flokker for
å høre, og de om at hele landsbyer ble kristne.

Det kan nok hende jeg plasserte misjonærene
et stykke høyere opp på skalaen enn «oss vanlige», ja.

PÅ LIK LINJE. Jeg ble eldre og fikk (endelig!)
mulighet til å være ettåring i ett av NLMs
misjonsland. Å få bo så tett på misjonærene,
se hvordan de jobbet og å oppleve hverdagen
sammen med dem, var kanskje det som gjorde mest inntrykk.
Bildene fra barneårene – de om at
misjonærene sannsynligvis hadde en glorie

– ble justert og jeg fikk en dypere kjennskap
og forståelse. Hverdagen er like fullt tilstede
«ute» som hjemme. Noen utsendinger er på
feltet i flere år uten å kunne fortelle om nye
kristne i området, selv om de arbeider målrettet. De er mennesker som opplever oppturer
og nedturer, heldigvis på lik linje med alle oss
andre: Mennesker som trenger frelse, sendt
til mennesker som trenger frelse.
«Kallet gjelder alle som tror på Frelseren
– vil du være med min venn?»
TIDLIGERE ETTÅRING, NLM

FORTELL OG INSPIRER!
Skjer det noe spennende i din
bibelgruppe eller misjonsforening?
Har dere jubileum i barneforeningen, eller jobber med nye prosjekt
i koret? Det vil vi gjerne høre om!
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Glimt og historier fra det mangfoldige arbeidet i regionen kan
gi andre inspirasjon og samtidig
skape tilhørighet til arbeidet. Kanskje kan det også føre til at flere

blir med i bønn for deres arbeid?
Både regionens nettsider, sosiale
medier og regionsidene i Utsyn er
gode arenaer for å vise andre hva
dere er engasjert i. Du oppfor-

dres derfor: skriv en sak og send
til oss på regionkontoret. Slik kan
du være med og spre engasjement og misjonsglede!
INGVILD ØLFARNES

REGION VEST

A R R A N G E M E N T S K A L E N D E R 2018
FEBRUAR			
4.		
Områdeårsmøte, Sotra og Øygarden		
Angeltveit
4.		
Områdeårsmøte, Åsane og Oster		
Betania, Lone
9.-11.
Crossroad				Lyngmo		8. kl +
12.		
Områdeårsmøte, Voss			Voss
16.-19. Vinterleir				Lyngmo		4.-7. kl
16.-18. Tweensleir Vinter				Sætervika
5.-7. kl
23.-28. Maksleir Vinter				Sætervika
2.-4. kl
MARS
9.-11.
16:30-leir					Lyngmo		16-30 år
10.		
Områdeårsmøte, Sogn			Sygna
11.		
Områdeårsmøte, Askøy			Kleppe
11.		
Områdeårsmøte, Nordhordland		
Hella
13.		
Områdeårsmøte, Os			Betania
16.-18. Vinterleir				Lyngmo		2.-4. kl
17.		
Områdeårsmøte, Fjordane			Olden
18.		
Områdeårsmøte, Bergen			Salem
23.-26. Palmehelgsleir småbarnsfamiliar		Lyngmo		Småbarnsfamiliar
25.		
Områdeårsmøte, Fusa og Samnanger		
Eikelandsosen
26.-01. Påskeleir familie				Lyngmo		Familiar
APRIL
6.-8.
Tabu+					Røde kors hytta
13.-15.
Allsportleir				Sætervika
20.-22. Regionårsmøte, NLM Region Vest		
Lyngmo		
				
JULI
3.-8.
Generalforsamling & sommerfest		
Oslo Convention
							Center, Vestfold

18+
9. kl +
Alle

Alle

VIDEREGÅENDE SKOLER
I REGIONEN
I disse tider er mange unge i
ferd med å søke seg inn på videregående skoler. I vår region
har vi flere flotte alternativ for
nettopp videregående opplæring, både internatskole og
skoler uten internat. Til sammen
utgjør skolene et bredt studietilbud som treffer elever med
ulike interesser, både faglig
og sosialt. Sjekk ut tilbudet på
skolene våre, og gi tips videre
til de som er i målgruppen. Det
er mange som kan skrive under
på minnerike år og opplevelser
på skolene våre. Kanskje blir du
elev på Danielsen Videregående Skole, Kongshaug Musikkgymnas eller Sygna videregående skole?

BLI MED
PÅ LEIR
Vi ønsker at leirarbeidet skal være
fylt med latter og
glede, aktiviteter
og moro, men
viktigst er likevel
at barn, ungdom
og familier får bli
kjent med Gud og
hans ord. Det er
ofte stort engasjement blant barna
når de får bruke og
lese fra egen Bibel.
FOTO: NLM
REGION VEST
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