
Program 
Fredag (Innsjekking på Karihaug fra kl. 17.00)
18.00 Kveldsmat 
19.00 Bli kjent med Karihaug og hverandre.  
 Presentasjon av misjonsorganisasjonene i SMM   
 Sør-Hålogaland. Deltakere forteller om sitt   
 forhold til misjonsarbeid. Vi synger sammen på 
 norsk / språk vi ikke kan
20.30 Kaffe og prat i peisestua 
22.00 Korssamling 
 
Lørdag 
08.30 Frokost 
09.15 «Hvordan formidle misjon i trosopplæringsarbeid
	 og	til	konfirmanter»	v/Sølvi	og	Svein	Malmbekk,
 pensjonert kateket og sokneprest. Innspill: 
	 Misjonssamling	for	konfirmanter	i	Gruben	kirke.	
 Samtaler i grupper
12.00 Lunsj 
12.30	 Luftetur,	prat	og	mulighet	til	å	se	på	materiell	
13.30	 «Hvordan	kan	menigheten	arbeide	med	misjon»	
	 v/Gunnar	Masvie,	sokneprest	i	Sandnessjøen
14.00 Pause 
14.10 «Arbeid med mental helse i misjonsarbeidet
	 -	diakonale	utfordringer»		
 Informasjon om Himalpartners arbeid i 
 Nepal - deres tilbud og samarbeid med våre 
	 menigheter	v/Line	Konstali,	
 kommunikasjonsleder Himalpartner 
15.40 Kaffepause 
16.15 «Hvordan kan Sør-Hålogaland bispedømme og 
 SMM samarbeide om misjonsarbeid. Arbeid med 
	 misjonsavtaler	i	menighetene»	v/	Brita	Bye,	
	 rådgiver	diakoni,	misjon/	internasjonalt	arbeid	
 og samisk kirkeliv i Sør-Hålogaland bispedømme   
		 «Delegudstjeneste»	-	ressurs	for	menighets-
	 arbeidet.»	v/	Ingeborg	Meslo	Ulvin,	NMS																																				
 Informasjon fra bispedømmet  

18.30 Middag 
19.30 Delekveld. Deltakerne får anledning til å fortelle 
	 om	erfaringer,	opplevelser	eller	tanker	knyttet	
	 til	misjon.	Hvis	du	vil	lese	et	dikt	,	en	sang	eller	
	 lese	ei	fortelling	som	har	gjort	inntrykk	på	deg,	
 kan du gjerne dele det med oss andre.
 Presentert misjonær Peder Nilsen Lund fra 
	 Steigen,	som		reiste	til	Madagaskar	i	1874	og	
 var en særdeles markant misjonær
21.00 Kveldskaffe 
22.00 Korssamling 
 
Søndag 
09.30 Frokost
 NB: Husket du å stille klokka én time fram i natt? 
11.00	 Gudstjeneste	i	Bleikvassli	kirke	
12.30	 Kirkekaffe,	takk	for	nå	og	avreise
Det kan oppstå forandringer i programmet. 
 
Praktisk informasjon: 
Karihaug	ligger	i	Bleikvassli,	ca	25	km	fra	Korgen.	
Tilreisende	med	tog	eller	fly	blir	hentet	etter	avtale	med	
Eivind	Fagerheim,	mob.	975	80	841.	
Sør-Håloglaland bispedømme gir økonomisk støtte. 
Den endelige prisen på oppholdet vil avhenge av antall 
deltakere,	maksimalt	kr.	1200,-	for	opphold	og	mat.	
Søk menigheten din om økonomisk støtte. 
Noe reisestøtte for de som har lengst reisevei.

Påmelding til Eivind Fagerheim, kaeifa@online.no 
mob. 975 80 841, innen onsdag 8. mars. 
 
Spørsmål kan rettes til: 
Leder områdeutvalget NMS Helgeland 
Evind Fagerheim kaeifa@online.no 
Rådgiver	diakoni,	misjon	/	internasjonalt	arbeid	
og samisk kirkeliv i Sør-Hålogaland bispedømme 
Brita Bye bb698@kirken.no  

Velkommen til Misjonsweekend Velkommen til Misjonsweekend 
på Karihaug, Bleikvassli 24.-26. mars 2023 på Karihaug, Bleikvassli 24.-26. mars 2023 
Tema: «Misjon og menighet» Tema: «Misjon og menighet» 

Velkommen til Misjonsweekend 
på Karihaug, Bleikvassli 24.-26. mars 2023 
Tema: «Misjon og menighet» 

Arrangør: Sør Hålogaland bispedømme /Samarbeidsrådet 
menighet og misjon (SMM) i Sør-Hålogaland i samarbeid med 
områdeutvalgene i NMS i Salten og Helgeland
Målgruppe : Ansatte og frivillige i menighet og organisasjon


