Kandidater til landsstyret
Kandidat 7
(Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter)

Berit Reinertsen Sandvik
Alder: 48 år
Bosted: Erfjord, Suldal kommune
Utdannelse: Hovedfag i statsvitenskap. Videreutdanning i ledelse og konfliktarbeid
og mekling.
Nåværende jobb: Daglig leder, Suldalsposten
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: «Født og oppvokst» i Salem i
Trondheim, hvor jeg har vært aktiv i både barne-, ungdoms- og studentarbeid i mange
år. Kontaktperson for Erfjord Normisjon (2013- ). Styremedlem i regionstyret i
Rogaland (2014- 2021). 1. vara i landsstyret (2018-2021).

1. Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret?
– Jeg har lyst! Jeg har vært 1. vara i tre år, noe som har vært utrolig spennende og lærerikt. Det
har også vært til stor inspirasjon for mitt eget kristenliv, og det arbeidet jeg er med i både
regionalt og lokalt. Å få gi noe tilbake til Normisjon, som har betydd mye for meg og mitt
kristenliv.
– Å bli enda bedre kjent med Normisjon og Normisjons-familien.
2. Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon framover?
– Skape større organisasjonsbevissthet og fellesskapsfølelse i organisasjonen. Fortsette satsingen
på barne- og ungdomsarbeidet. Skape fellesskap som utruster mennesker til å frimodig ta med
seg Jesus ut i hverdagen og samfunnet, og utruste ledere til å lede disse felleskapene. Skape et
større engasjement for det internasjonale arbeidet, og rekruttere flere misjonærer.
3. Hva mener du er viktig for å løse disse?
– Bønn! Sette klare mål for Normisjons arbeid, og skape engasjement og støtte for disse målene,
slik at alle drar i samme retning. Samarbeide i større grad på tvers av enheter for å lære av
hverandre, hjelpe, inspirere og motiverer hverandre. Kartlegge og bruke de ressursene og den
kompetansen vi har i organisasjonen både sentralt/regionalt/lokalt, slik at vi får brukt det
«gullet» vi allerede har for å nå nye generasjoner og nye folkeslag.
4. Hva tenker du særlig at du kan bidra med?
– Jeg kjenner både gledene og utfordringene med det å være en del av en storbymenighet, og det
å være en del av et bedehusmiljø i en liten distriktskommune. Jeg tenker det er viktig at dette
«mangfoldet» er representert i landsstyret. Jeg har vært med i regionstyret i Rogaland i flere år,
og gjennom det fått erfaring som er nyttig å ha med seg inn i et landsstyre.
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