Kandidater til landsstyret
Kandidat 1
(Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter)

Jens Arnfinn Brødsjømoen
Alder: 63 år
Bosted: Neslandsvatn
Utdannelse: Økonomi og skatterett
Nåværende jobb: Kommunalsjef for økonomi og utvikling
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: Flere verv i Langesundsfjordens
indremisjonsselskap og Normisjon Telemark, samt yngres, ungdomsarbeid og
misjonsforeningsleder på lokalt bedehus.

1. Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret?
– Jeg har med meg en bred erfaringskompetanse fra styre- og lederverv i kristen sammenheng,
25 års erfaring som folkevalgt (herunder flere styrelederverv i kommunale og interkommunale
selskap, varaordfører, varamedlem til Stortinget, medlem av Statoil sin bedriftsforsamling).
– Min indre stemme kjente det rett å stille seg til disposisjon nå
2. Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon framover?
– Det er nok forskjell på et bedehus på bygda og en forsamling i tettbygde strøk. Men evangeliet
skal bringes til alle folkeslag. Vi må gjennom vårt arbeid få relasjoner til folk i alle generasjoner.
– I Romerbrevet 10 siterer Paulus profeten Jesaja når det skrives «Hvor herlig lyder fottrinnene av
den som bringer godt budskap» når han understreker at troen kommer av det budskapet en
hører. Både i bygd og by og blant folkeslagene er fortsatt vårt hovedoppdrag å formidle evangeliet.
3. Hva mener du er viktigst for å løse disse?
– Til alle generasjoner må vi skape relasjoner som gjør at vi kan bringe evangeliet videre både i
møte med folk direkte og ved å beherske nye kontaktflater der vi treffer folk i ulike aldersgrupper.
– Noen arenaer er gamle og velprøvde, men vi trenger også både frivillige og ansatte som
med begeistring kan gi slike fottrinn som beskrives i Romerbrevet. Vi trenger «moderne
misjonærer» som også behersker nye medier samtidig som man har «hjertet på rette staden»,
i evangeliet og den kristne troen.
4. Hva tenker du særlig at du kan bidra med?
– Evne til strategisk tenkning og prioritering. I fellesskap være med å «lytte etter Guds ledelse»!
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