
Til orientering! 

Med bakgrunn i smittefare og FHI`s 

anbefalinger ifm. Coronaviruset har NLL`s 

landsstyre besluttet å avlyse alle planlagte 

åpne møter og arrangementer inntil videre. 

I denne sammenheng vil vi oppmuntre til bønn 

i hjemmene hvor vi kan få legge situasjonen 

og vårt folk frem for Herren.  

 

Nye websider 

Vi vil også minne om de rike mulighetene det er for å lese, se og høre Guds ord på 

nettet. I disse dager lanserer NLL nye websider(nll.no).  Arbeidet med den nye 

hjemmesiden til Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) ble i stor grad fullført våren 

2019, men det har blitt arbeidet videre med enkelte element frem til i dag. 

Tilgjengelig på nettsiden finnes blant annet bladet Lov & Evangelium digitalisert helt 

tilbake til 1964 og frem til 2020. De første bladene ligger kun ute som PDF-er, men fra 

1999 er bladene også digitalisert med enkeltartikler.  

 

 

(Artikkelen forsetter under bildet.) 

 

 

 

http://www.nll.no/


Artikkel- og videoarkiv  

Enkeltartiklene havner i et rikholdig artikkelarkiv. Dette 

gjør det enkelt å søke opp artikler man vil lese om 

igjen, eller hvis man ønsker å lese en artikkel om et gitt 

emne/søkeord. I tillegg til artikler fra L&E blir det lagt ut 

en «Månedens andakt», fra ulike forkynnere gjennom 

året, nederst på forsiden. Disse andaktene havner 

også i artikkelarkivet.  

På websiden finnes det også video-opptak fra 

søndagsmøter på Bibelskolen på Fossnes, større 

arrangementer og leirer. Disse videoene legges ut 

fortløpende på hjemmesiden, men er også å finne på 

videoplattformen Vimeo under Norsk Luthersk 

Lekmannsmisjon. Se: www.nll.no/media/videopptak/ 

 

Helt nytt lydbibliotek 

Det nye på websiden nå er lydbiblioteket. Det har blitt lagt ned et større antall timer i 

arbeidet med et nytt og bedre lydbibliotek. Det finnes nå lydopptak tilgjengelig fra 

arrangementer og møter tilbake til 2004, samt taler av Øivind Andersen og Carl Fredrik 

Wisløff fra ca 1970-1990. Totalt over 1000 lydopptak er nå lagt ut å på nll.no. 

På det nye lydbiblioteket er det mulighet for å filtrere søket på taler, arrangement, år 

og serie. Man kan også sortere søkeresultatene etter de samme kriteriene, i stigende 

eller synkende rekkefølge. Lydbiblioteket er også tilrettelagt for mobil, og det er enkelt 

å laste ned taler på både mobil og PC. Vi håper at det er mange som vil gjøre det, og 

bruke lydbiblioteket aktivt! Se: www.nll.no/media/lydopptak/ 

På Facebook-siden som er opprettet for NLL legges det stadig ut artikler, lyd og video-

opptak. Det gir en god mulighet for å nå mennesker på sosiale medier.  

Vi opplever urolige tider i vårt land og 

folk, men for den som har satt sin lit 

til Bibelens ord og løfter, er det intet 

å frykte. Herren sier selv til sine: 

«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.» Jes 41:10 

Så vil vi igjen minne om viktigheten 

av bønn i Jesu navn i denne situasjon 

vi nå er i som land og folk. 
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