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En av de tre bibeloversetterne som jobber 
med malinkéoversettelsen i Mali ble 
rekruttert på Facebook.

FO
TO

: O
LE H

ALVO
RSEN

Bibeloversettelse 

 VI ER ET SELSKAP, MED 3 AVDELINGER. VI HAR ET STORT OG BREDT TILBUD AV TURER. SE VÅRE REISER OG BESTILL PÅ VÅRE HJEMMESIDER:

www.si-reiser.no www.fokusreiser.nowww. ravinala.no
Følg Normisjon  
på Facebook

Motivert til misjon
Det handlet om misjon da 240 deltakere 
var samlet til misjonskonferansen  
Motivasjon i Trondheim 19.–21. august. 

NORGE          7

«Kjempekjekt, inkluderende...»  
«Tårene kommer når deltakere 
velger å ta imot Jesus.» Les om 
sommerens høydepunkt for 334 
deltakere og ledere på side 8–9.

10:13-festival 
på Horve

Gud leter etter mennesker... fordi han elsker... Unni S. Vignes

Region Agder skal i høst ha disippelskole med fokus 
på sentrale, bibelske tema rundt troen vår. I tillegg 
skal ledermøtene friske opp kunnskap om misjon.

Bibel og misjon
Hans Thore Løvaas kommer til Agder. Han har alltid hodet og hjertet fullt av misjonsstoff.
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AGDER Viktige og muligens litt glemte 
tema står på programmet i høst. 
Dessuten «misjon meg her og 
misjon meg der» ved H.Th.Løvaas

Det er lett nok å glemme noe 
viktig. Det er dog alvorlig å 
glemme det viktigste. Bibelen 
er full av påminnelser. Forma-
ningen «Glem ikke» er hyppig. 
Normisjon Region Agder foku-
serer denne høsten på å løfte 
noen grunnleggende bibelske 
tema frem fra glemselen. Når 
denne avisen ligger i postkassa, 
er vi allerede godt i gang med 
disippelskole på 10 forskjellige 
strategiske steder i regionen. 

Viktige tema
Disse fire tema vil bli gjennom-
gått:

1. Bibelen som normerende  
 norm for tro og liv

2. Bibelens Gud som Den  
 Hellige

3. Forsoningen i Kristus
4. Den kommende dom
Disse tema har stadig færre 

sørlendinger tilfredsstillende 
kunnskap om. De er tvert imot 
blitt «ikke-tema» i den gjen-
nomsnittlige nordmanns virke-
lighetsforståelse. Der hvor disse 
grunnsannhetene til frelse svek-
kes, reduseres også misjons-
engasjementet. Derfor blir nett-
opp «misjon» et hovedtema for 
ledermøtene midt i oktober. De 
vil da avrunde en hektisk under-
visningshøst.

Misjon både «her» og «der»
«Misjon meg her og misjon meg 
der» er ett av uttrykkene som 
Hans Thore Løvaas er blitt kjent 
for. Tidligere misjonær, interna-
sjonal leder, GUS-rektor, gene-
ralsekretær og Norme-leder, - 
listen kan sikkert forlenges når 
det gjelder CV-en til denne 
misjonsaktive pensjonisten. 
Men uttrykket ovenfor formet 
han lenge før noen av disse tit-
lene ble hans. Det hele begynte 
da han som russ var misjonsse-
kretær for kristenrussen. Han 
husker godt at prosjektet deres 
var et barnehjem i Tibati i 
Kamerun. På et tidspunkt syntes 
han det ble vel mye misjon. Men 
den setningen som ble formet 
som et hjertesukk i russetiden, 
skulle vise seg å bli beskrivende 
for resten av hans liv.

Hva skjer idag?
Hans Thore skal undervise oss 
på ledermøtene med fokus på 
«misjon meg der». Han vil sann-
synligvis overraske de fleste når 
han innledningsvis vil påvise 
hvor mye folkeslagsmisjon som 
er innbakt i evangeliene og 
Apostlenes gjerninger. Deretter 
vil han informere om alt det som 
skjer av misjon i dag, som lett 
går under radaren til mange av 
de toneangivende media. Særlig 

har Hans Thore innsyn i det som 
skjer i samarbeidslandet Bangla-
desh, hvor han selv har mange 
års misjonærerfaring sammen 
med sin kone Anne Helene. I vår 
var de begge på seminarturné i 
landet. De underviste i de unge 
kirkene der, nettopp om misjon. 
«Misjonsgenet må plantes tid-
lig,» understreker Hans Thore. 
«Vi har som misjon paradoksalt 
nok ikke vært gode til å skape 
misjonerende kirker. Vi har 
tenkt at vi først må konsolidere 
den unge kirken og sikre den. 
Det er feil. Misjon meg der må 
gå parallelt med misjon meg her. 
Misjon er en del av pakken helt 
fra begynnelsen,» understreker 
Løvaas.

Frem fra 
glemselen

Oversetterteamet i Kita jobber 
jevnt og trutt. De ligger langt 
foran i utarbeidelsen av første-
utkast til Det nye Testamentet 
på malinké. Det er revisjon og 
kvalitetskontroll som tar tid i 
prosessen mot et fullverdig over-
satt Nytestamente. Da må de 
vente litt på ledig tid i Bibel-
selskapet i Mali. 

Mens de venter på den nød-
vendige kvalitetskontrollen, er 
de nå i gang med oversettelsen 
av Jesus-filmen til malinké. 

Ettersom de fleste som ser denne 
filmen, er analfabeter, er det ikke 
snakk om å tekste filmen, men 
om å dubbe den. Det betyr at det 
som blir sagt på filmen (engelsk), 
nå blir talt inn på malinké. 

Akkurat som på pinsedag, vil 
de da høre alt på sitt eget språk. 
Jesusfilmen er et viktig arbeids-
redskap i evangeliseringen blant 
folk uten leseopplæring. Når den 
vises, møter nesten hele lands-
byen frem.

Jesusfilm + NT

Man tar to bambuspinner og 
et laken som lerret.
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Alf Halvorsen
Hans Thore Løvaas
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Om kort tid er det høysesong for misjonsmesser. De messe-
ansvarlige har allerede arbeidet lenge. I nedre Setesdal er de 
godt i rute. Der begynte forberedelsene til årets messe alle-
rede i november i fjor, under evalueringen av fjorårets. 
«Programmet er i boks, talere og sangere er funnet,» sier 
Magnhild Kjetså, en av de seks medlemmene i komitéen for 
den årlige messa i Otra-hallen siste halvdel av oktober.
     «Under Handelens dag på Evje i juni, solgte vi ut hele 77 
loddbøker. Resten er allerede fordelt og vil bli solgt over hele 
dalen før messa,» forteller Magnhild fornøyd.  «Gevinster til 
de forskjellige lotteriene er samlet inn, nå gjenstår det bare 
innkjøp av gevinster til åresalget,» avslutter hun. 

På side 12 i dette bladet finner dere oversikt over høstens 
messer.  Messer er mer enn pengeinnsamling. Det er også 
kristent fellesskap og mye åndelig føde.

Komplett orden og oversikt i Otrahallen - dette kan de! 
Dette bildet er fra messen i oktober i fjor. 
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Snart messetid

4646 Finsland  •  Tlf: 38 18 02 26  •  Faks: 38 18 04 90
E-post: post@haeraas.no  •  www.helektro.no

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

www.konsmohus.no
Tlf. 38 28 13 00  |   E-post: firmapost@konsmohus.no
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Mange oppmuntringer
En stor oppmuntring under 
Bangladesh-besøket var å møte 
åtte unge misjonærer fra Bawn-
folket, som fortalte om sine 
tverrkulturelle misjonserfarin-
ger fra menighetsbyggende 
arbeid i tre unådde folkeslag 
i Bangladesh. Tilsammen har 
Bawn-kirken hele 14 misjonæ-
rer.

«Inside-bevegelser»
En annen oppmuntrende 
«misjonsnyhet» er alle de 
interne bevegelsene blant mus-
limer som skapes av muslimer 
som har møtt Jesus i drømmer 
eller syner. I et land som Bangla-

desh er ca. 130.000 mennesker 
berørt av denne «insidebevegel-
sen». Dette er viktig, ettersom 
bare 0,6% av de 160 millioner 
menneskene i Bangladesh er 
kristne. For de store, islamiserte 
folkegruppene blir i praksis pro-
sentsatsen enda lavere, ettersom 
det er de små, etniske gruppene 
med stor prosent kristne som 
drar totalbildet opp.

Selvopptatte?
«Er vi for selvopptatte?» spør 
misjonsleder Løvaas, - med klar 
referanse til enda en oppmun-
trende ting han og Anne Helene 
opplevde under misjonsreisen 
sin. De så nemlig gode eksem-

pler på at målrettet arbeid for å 
skape misjonerende kirker, ga 
tydelige resultater i det fattige 
landet. Misjonsrettet undervis-
ning førte i ett tilfelle til doblet 
givertjeneste og femdoblede 
inntekter for kirken. 

«Hvilke lærdommer kan vi 
trekke av det? Har dette en over-
føringsverdi?» spør Hans Thore. 
Han gleder seg til å formidle sin 
brann på høstens ledermøter i 
Agder. «Man blir ikke heit av det 
man ikke veit!» 

Vi andre i arrangements-
komiteen håper på fulle hus, 
både i Lyngdal, Kristiansand og 
på Bibelskolen i Grimstad.
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Ingrid Øi Amlie, fra Øy i Åmli, 
er sammen med mannen Einar 
og barna Johan Nikolai (3) og 
Rebekka (1,5), antatt som Nor-
misjons nye misjonærer til Sene-
gal. De er begge lærere og 
begynner på Gå Ut Senteret i 
august. I januar bærer det til 
språkskole i Frankrike med 
tanke på å reise til Senegal høs-
ten 2017.

«Leir i Agder region har vært 
viktig for meg i min utvikling 
som kristen», fastslår Ingrid. 

Furuly, Hynnekleiv og Eikely 
gir sterke og gode minner. Hun 
berømmer Trond Vorhaug som 
dyktig leirleder. De var to ven-
ninner som dro sammen på leir, 
hvor de igjen fikk nye venninner. 
Det ble verdifulle vennskap som 
fortsetter den dag i dag.

I tillegg har Yngres, Skole-
laget, Drottningborg og Krik 
Grimstad vært med på å forme 
den nye misjonæren fra Agder. 
La oss huske dem i bønn.

Anne Helene og Hans Thore Løvaas fra besøket i Bangladesh i april. Der traff de også lokale misjonærer fra Bawn-kirken

Familien Amlie er nå på GUS, klar for Senegal etterhvert med 
barna Johan Nikolai og Rebekka. Ingrid og Einar gleder seg.

En gledelig nyhet fra GUS

Kristine Kjetså - 
Norum
Søndag 22.mai ble både møtedag, 
takkedag og avslutningsdag.  
Bedehuset på Vigeland tok farvel 
med Kristine Kjetså-Norum som 
forsamlingsleder.  Hun fikk gode 
ord og en bok med seg videre.  
Hun fortsetter nå 50 % i Acta. Hun 
er glad for de nesten fire årene 
hun fikk være med her.

Noen slutter og 
andre begynner.
Erik Albert er ikke lenger ansatt i 
regionen, han er nå «bare» pastor i 
Norkirken Kristiansand.

Isak Gilde er forsamlingsmedar-
beider i Normisjon Mandal i 60 % 
fra 15. august.

Morten Høie er ungdomspastor i 
Norkirken Grimstad i 50 %. Han 
jobber i tillegg 50 % på BiG 
(Bibelskolen i Grimstad).

Ingvild Simonnes er ung-
domspastor i Norkirken Nedenes i 
60 % stilling. Hun er vikar for 
Ingvild Skovli, som er i permisjon.

Asbjørn Smeland er ansatt i Acta i 
25 % stilling som ungdomskonsu-
lent, fra cirka 1. september.

Flere som jobber i 
Normisjon:
Gerhard Falk Woie er internasjo-
nal leder hos Norkirken Nedenes. 
Han er i ulønnet, frivillig stilling!

Simon Ånonsen er ansatt som en 
del av pastorteamet i Norkirken 
Vennesla i 30 % stilling.  Han skal 
særlig jobbe med musikk, tweens 
og ungdom.

Eikely med ny  
daglig leder.
Rune Metveit er ny daglig leder 
på Eikely Senter i 100 % stilling, fra 
september.

Frode og Camilla Sørensen har 
sluttet som daglige ledere etter 
mange år, og vi takker for godt 
samarbeid og ønsker hele familien 
alt godt videre.
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Misjonsgenet 
må plantes 
tidlig.... misjon 
er en del av 
pakken
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«Bibelen avgjør saken» er første 
tema på høstens «Disippel-
skole». Det er et særdeles viktig 
tema for en disippel som skal 
lære å holde hva Jesus har sagt. 
Men hva Jesus har sagt og ment 
- hvem vet det? Her er vi over-
gitt til apostlene, og slik de har 
gjengitt Jesu ord. Det er all 
grunn til å tro at Jesus ville ha 
gjenkjent sitt eget budskap i 
apostlenes lære. Han har selv 
autorisert dem når han sier: 
«De som hører dere, hører 
meg». Johannes gjengir dette 
slik: «Dette er budskapet vi har 
hørt av ham». Vi kan være 

trygge på at apostlene har for-
stått hva Jesus mente. Paulus 
sier det slik: «Vi har fått den 
Ånd som er fra Gud, for at vi 
skal forstå hva Gud har gitt 
oss». Når det gjelder denne 
boka, Bibelen, vet vi at den ble 
til ut fra en kritisk prosess. Det 
fantes mange oppbyggelige 
skrifter som kunne ha blitt tatt 
med både i GT og i NT, men de 
ble ikke det. For NT sin del var 
det nettopp det «apostoliske 
nåløyet» de måtte slippe gjen-
nom. Ledestjernen som det ble 
vurdert etter, var denne: «Det 
første er det sanne». Altså nær-

mest kilden (Jesus) er vannet 
klarest. Igjen for å sitere Johan-
nes: «La det dere hørte fra 
begynnelsen, bli i dere». I dag 
vet vi at vi aldri har vært så 
nærme NTs urform som nå. 
Det lukter formelig urkristen-
dom av vårt NT.  Reformasjo-
nens teologer trakk følgende 
konklusjon: «Bare Skriften 
alene kan oppstille læresetnin-
ger». Altså, det kristne budska-
pet er gitt, en gang for alle. 

Både kirken og bedehusets 
tradisjoner kan legge sitt slør 
over dette. I våre dager kjempes 
det en kamp mot en usynlig, 

men besnærende ideologi: «Alt 
utvikler seg, og vi må bruke 
fornuften; kjærligheten er det 
viktigste». Med dette skrevet 
inn i våre forskerbriller, eller 
våre hverdagshjerner, kan vi fil-
leriste ethvert bibelord. Det kan 
gis en åndelig vinkling («ånden 
viser oss nye ting nå») - eller en 
kjærlig vri («mennesket må 
være eksperten på sitt eget 
liv»). 

Menigheten i Filadelfia fikk 
løfte om Herrens nærvær og 
vekst; «du har holdt fast på mitt 
ord». Den kirke som ikke gjør 
det, har ingen framtid.

Moisund bedehus har blitt 36 
kvadratmeter større. Det 
betyr utvidet møtesal og et 
etterlengtet lagerrom. I tillegg 
blir det nytt inngangsparti og 

utvidelse av gangen. Budsjet-
tet på rundt kr. 850.000,- 
finansieres gjennom fast 
givertjeneste og basarer. 

På forsommeren var en 
trofast dugnadsgjeng på plass 
3 ganger i uka og la bl.a. 
gulvbelegg.  Selv om dette er 
ytre fornyelse, så skaper det 
også en indre inspirasjon i 
bedehusarbeidet, ikke bare 
på Moisund, men i hele regi-
onen. 

Nye og nyrestaurerte bede-
hus vitner om en tjeneste 
som ikke har lagt inn årene, 
selv om noen har dradd på 
årene. 

Søndag 14.august var en stor 
dag for Normisjon i Agder. 
Den kvelden var det nemlig 
innvielsesfest for Norkirken 
Kristiansand, i byens ær- 
verdige bedehus. Represen-

tanter fra regionledelsen og 
styreleder i regionen var til 
stede. Også leder for det 
økumeniske «Sammen for 
byen» deltok. 

Erik Albert ble innsatt 
som pastor, og ble bedt for 
sammen med sin kone 
Merete. Det var naturligvis 
en smakfull kake i etterkant. 
Vi som er en del av Norkir-
ken i Kristiansand ser med 
forventning frem til hva Gud 
har ledet oss inn i. Vi vil være 
med på det Han gjør! 

Asbjørn Smeland
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Inge, du er en av de som skal 
undervise på høstens disippel-
skole.   Opplever du at det er 
behov for en slik grunnleggende 
forkynnelse rundt om i distrik-
tene?

Disippelskole skal det være 
hele tiden i den kristne menig-
het! Vår post-kristne kultur har 
mange likhetstrekk med den før-
kristne tid. I en slik tid trengs 
det god undervisning og opplæ-
ring. Teologien ble de første 
århundrene en del av lovprisnin-
gen, ingen akademisk disiplin.

Hvilket tema synes du er spe-
sielt viktig?

Alle temaene er viktige. Pro-
blemet er kanskje heller at vi selv 
er blitt for ensidige i forkynnel-
sen? Vi er nok mer preget av en 
post-kristen kontekst enn vi har 
villet vedkjenne oss. Bibelen og 
luthersk teologi er full av spen-
ninger og paradokser. Men de 

Pastor i Norkirken Nedenes, Inge Flaat, ønsker nød for andre.

Misjonsdamene fra Liknes i Kvinesdal ville på heia.  De satte 
seg i 4 biler og dro til Tjomsland. Med Mali-flagg, grill og 

kaker ble det en skikkelig 
minneverdig avslutning for 
sommeren sammen med 
Hilde og Alf Halvorsen.  Vi 
takker for en god gave til 
ytremisjonen fra denne for-
eningen.  Gjensidig misjons-
glede og takknemlighet er 
godt å føle på.

Erik Albert ble innvidd til 
pastor i Norkirken.

LEDER

Ledermøter i sør
Å ha lederansvar i Normisjon 
lokalt, krever mot, kunnskap og 
visdom. De menneskene som 
ivaretar en bibelbasert kristen-
tro, må tilpasse seg det å leve 
som minoritet både nasjonalt og 
lokalt. Ledermøtene på høsten 
og våren er et strategisk arbeids-
redskap i regionen for å utruste 
og oppmuntre lokale lederskap. 

I høst er temaet «Misjon». 
Kjennskap til og bevissthet på 
Normisjons internasjonale 
ansvar for verdensevangeliserin-
gen, er viktig for det lokale for-

enings- og forsamlingsarbeidet. 
Samlingene begynner kl.18.00 
og varer til kl.21.00. Kveldsmat 
og samtale inkludert.  Steder og 
datoer er: Lyngdal 10.oktober, 
Kristiansand bedehus 11.okto-
ber og Bibelskolen i Grimstad 
13.oktober. Hovedtaler: Hans 
Thore Løvaas. 

Ellers blir regionlederne Arne 
Inge Vålandsmyr og Gunnar 
Urstad med, sammen med mis-
jonærene Hilde og Alf Halvor-
sen. Meld dere på til regionkon-
toret, tlf: 38 25 68 04. 

Ledermøter samler folk på 
Agder, her i Lyngdal i fjor.

Utvidelse og restaurering 
skaper inspirasjon i bygda.

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet i Agder

Norkirken Kristiansand Viktig undervisning
Inge Flaat gleder 
seg til å undervise 
på Disippelskolen.

Damer på kjøretur

Fornyelse på Moisund
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har kontakt med det virkelige 
liv og tro! Den friksjonsfrie 
«feelgood»-kristendommen er 
rett og slett ikke sann.  Jeg håper 
høstens disippelskole kan gi 
inspirasjon til de lokale enhe-
tene om alltid å ha disippelskole, 
teologi og utrustning som en del 
av sitt lokale arbeide.

Hva er etter din mening vår 
største nød og utfordring?

Muligens er vår største nød, at 
vi har lite nød! Og utfordringen 
som Normisjon er å åpne 
øynene for at vi lever midt i en 
misjonskontekst. Vi er ikke len-
ger en «kristen nasjon». Vi er 
rett og slett misjonspionerer, 
utsendinger og menighetsplan-
tere i Norge.

Det er all grunn 
til å tro at Jesus 
ville ha gjen-
kjent sitt eget 
budskap i 
apostlenes 
lære
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

For tre års siden begynte oversettelsen til 
språket malinké. 
– Vi hadde tenkt på Adama en stund men 
plutselig var han borte. Han hadde reist 
til Tripoli. Jeg hadde ikke telefonnum-
meret hans men fant han på Facebook. 
Etter å ha tilbudt han jobb som bibelo-
versetter og mast en god del på ham så 
kom han tilbake. Nå er han et kjempetil-
skudd i staben, forteller Normisjons 
utsending Alf Halvorsen.

Adama Dembele er nemlig den i

teamet på tre oversettere som snakker
mest «rent» malinké.
– Når du bor i en litt større by så blir
språket fort litt ødelagt. Adama er den
som er minst forurenset av de tre, for
teller Halvorsen, som sier det også var
en utfordring å finne folk som hadde
gode nok akademiske kvalifikasjoner.

Halvorsen forteller at det er nok
kristne men når man siler ut dem
som kan lese og skrive, så sitter man
ikke igjen med mange.
– Når du da i tillegg skal ha noen
med fullført videregående, ja da er det
ikke mange igjen. Adama hadde både
videregående og startet på universi-
tetsutdanning.

Louis Tounkara er pensjonert lærer
og malinké fra byen Kita. Han hadde
noe i seg som vi hadde tro på. Den
tredje oversetteren, Gabriel Diarra,
fungerer i teamet som ekseget.
– Han er også pastor og teolog, noe-

som er veldig nyttig, forteller han.
Halvorsen er ikke i tvil om at det å 

satse på bibeloversettelse er noe av det 
viktigste vi som kristne kan være med på. 
– Hvis man ser på hvem som tåler å gå 
gjennom trange tider, som når sola 
begynner å steike og tørka setter inn; da 
er det dem som har kommet til tro på 
Jesus hvor Bibelen har stått i sentrum og 
minst mulig folk har vært innblandet, 
som tåler en støyt. Dem som har et per-
sonlig forhold til Bibelen som vet at «Der 
møtte jeg Gud. Der møtte jeg Jesus.» 
Dem som Gud har jobba med gjennom 
sitt ord, de har kasta anker i Bibelen. Da 
er det vanskelig å drive av sted. Ingenting 
er bedre enn å ha en bevegelse bygd av 
slike, sier han.

Når malinké oversettelsen blir ferdig 
er det ingen som vet.
– Nå finnes det så mange gode dataverk-
tøy som gjør jobben mye lettere, men når 
den blir ferdig er vanskelig å svare på. 

Malinké: Gudstjeneste i Mali. Den lokale kirken vokser stadig og behovet for bibeloversttelse er stor til malinkéene. 

Bibeloversettelse på gang

Kristelig gymnasiums (KG) skoleaksjon går i 
år til Martin Luther College (MLC) i Dhaka, 
Bangladesh. 4 elever og 2 lærere har vært i 
Dhaka i noen dager for å møte elevene ved 
den videregående skolen. 

- KG var med på å starte skolen i 2010 og 
har et nært forhold til MLC. I tillegg har de 
lang og god erfaring med sine skoleaksjoner 
og et glødende engasjement som er helt 
fantastisk, sier nestleder i medie- og mar-
kedsavdelingen Mari-Anne Nybraaten. 

I oktober reiser tenåringsgruppen Okhald-
hungajentene fra Sandsli i Sogn og Fjordane 
til Nepal for å besøke sykehuset i Okhald-
hunga. 

I den anledning hadde de sommermar-
ked i juni til inntekt for egen tur. I løpet av 
året har de trykket med silketrykk på teksti-
ler som ble solgt på markedet. På terrassen 
var kafe med samosa, mangolassi, vafler og 
kaker mens på baksiden av huset var det 
laget bønnevandring.

En lørdag i måneden har Daniel og Kristian 
guttedag med en herlig gjeng unge menn i 
Ostrava, Tsjekkia. Ønsket er å se dem reist 
opp til å bli menn som kjemper for familien 
og evangeliet. Det har blitt en flott åpenhet 
- både nederlag og drømmer deles og bes 
for. Og de samme guttene er også jevnlig 
med oss på teamturer. To av dem leder Mis-
sion Week denne sommeren, og en har dratt 
til Lesvos for å jobbe blant flyktninger i som-
mer. Vær med å be for lederne!

Okhaldhungajentene har i mange år 
støttet sykehuset i Okhaldhunga. 

Helse i Nepal
Prosjektnummer 122 47 631
Konto 1503 02 13537

Menighet/Evangelisering i Europa
Merk: Tsjekkia
Konto 3000 16 23903 (Norkirken Bergen)

Utdanning i Bangladesh
Prosjektnummer 122 47 755
Konto 1503 02 13537

Investerer i unge KG aksjon til MLC

Malinké  

En av de tre bibel-
oversetterne som jobber 
i Mali ble rekruttert på 
Facebook.

Reiser til Okahdlhunga

Sunniva Vikan
Ole Halvorsen
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Språket malinké snakkes av over 
400 000 mennesker i Mali. 

Bibeloversettelsen ble startet for 
tre år siden. 

Tre lokale menn jobber med 
bibeloversettelsen. 

Normisjons utsendinger Hilde 
og Alf Halvorsen jobber som 
konsulenter. 

Det er usikkert hvor lenge det vil 
ta før oversettelsen er ferdig. 

Tekst
Foto
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

«Landgrabbing»  (tyveri av eien-
dom av sterke aktører) er et stort 
problem i Bangladesh, noe som 
i hovedsak går utover urbefolk-
ningen. 

De siste måneden har det 
intensivert seg rundt området 
Bagdagården, et landområde i 
Gaibandha-distriktet, nord-vest 
i landet. Bagdagården strekker 
seg over et område på over 7200 
mål, med totalt 15 landsbyer. I 
området bor det 70 % santaler, 
som er urfolk, og 30 % bengaler. 
Det vil si at santalene opprinne-
lig eier 5000 mål med jord.

Siden 1962 har det vært en 
avtale med landeierne og Øst-
Pakistan om at myndigheten 
kunne dyrke sukkerroer på 
området. En del av avtalen var 
at dersom området ikke lengre 
ble brukt til sukkerproduksjon, 
skulle det gå tilbake til santalene. 
Det skulle i mellomtiden bli 
betalt en kompensasjon til san-
talene for bruk av området til 
sukkerroer, noe som aldri 
skjedde.

De siste 12 årene har det ikke 
vært dyrket sukkerroer på områ-
det. Etter at santalene fikk en 
kopi av de offisielle papirene, 
hvor det det står hva det har rett 
på, har det dannet seg en større 
bevegelse som jobber med å ta 
tilbake landområdet. På tvers av 
rettighetsorganisasjoner og ofre 
for landtyveriet, ble det for noen 
uker siden besluttet at man 
skulle okkupere området, og 
bruke det til å bygge nye boliger 
for santalene. 1500 familier, i 
hovedsak santaler, begynte å 
bygge hus av strå på området for 
å signalisere dette. Politiet svarte 
med å skyte gummikuler mot 
santalene, i et forsøk på å for-
drive de fra området. Flere ville 
ikke flytte på seg, og 15 av totalt 
33 som nå sitter i arrest i forbin-
delse med okkupasjonen er san-
taler.

En av aktørene som er med 
og mobiliserer sammen med 
santalene, er Northern Develop-
ment Foundation (NDF), som 
Normisjon støtter.  NDF arbei-
der for å redusere landetyveri og 
sosial undertrykkelse av mino-
ritetsgrupper blant annet gjen-
nom å mobilisere og organisere 
sivilsamfunnsorganisasjoner. 

NDF jobber derfor nå med å 
sette fokus på urfolks rettigheter 
og mobilisere for å la landområ-
det komme tilbake til santalene.

Santalene både demonstrerer og bygger hus på det 
okkuperte området for å krevet landområdet tilbake. 

Konflikt
Kristin Jellestad/NDF

NDF

Santalene prøver 
nå å få tilbake et 
stort landområde 
nord i Bangladesh 
som de eier.

Samfunnsutvikling i Bangladesh
Prosjektnummer 122 47 417
Konto 1503 02 13537

Tekst
Foto

INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
· Reåpning av Heyat senter 
 for barn med funksjonsned- 
 settelser. 
· Karriere rådgivning og kurs i  
 forretningsvirksomhet til unge  
 og arbeidsledige. 
Bangladesh
· Be om kraft og mot og 
 beskyttelse for den kristne  
 minoriteten som sliter med  
 frykten for terror.
· Be for våre samarbeids- 
     partnere.
Bhutan
· Be for Disabled Persons’   
 Association of Bhutan (DPAB)  
 leter etter en ny leder for   
 organisasjonen som kan bære  
 visjonen og arbeidet for   
 personer med nedsatte   
 funksjonsevner videre. 
Cuba
· For vår samarbeidskirke på  
 Cuba, om vekst og evne til å  
 gripe de mulighetene som  
 åpner seg. 
Ecuador
· Be for vår stab i Ecuador og  
 spesielt for de som er rammet  
 av jordskjelvkatastrofen og  
 for gjennoppbyggingen. 
India
· Be for Lutheran World Service  
 India Trust (LWSIT) som er inne  
 i en fornyelsesprosess. Be for  
 ny direktør, nytt styre og delvis  
 ny stab som skal legge kurs og  
 strategi videre høsten 2016. 
Kambodsja
· Takk for over 8500 nykristne i  
 første halvdel av 2016, og   
 etableringen av 200 huskirker. 
· Be om visom og styrke til   
 lederne våre  i ulike prosjekt. 
· Be om fred i en politisk   
 situasjon som nå tilspisser seg  
 inn mot valget i 2018
Mali
· Be for bibeloversettelses-  
 teamet til kasonke og malinke,  
 at de finner gode løsninger på  
 oversettelsene. Takk for at   
 kasonketeamet ble ferdige  
 med Salmene.
· Det er stadig uro i Mali. Be om  
 fred og trygghet.
Midtøsten/Nord-Afrika
· Takk for den oppfinnsomhet  
 og iver SAT-7 viser etter å møte  
 flyktningenes behov.
· Be om at det må lykkes å   
 opprette en egen skolekanal  
 for flyktningbarn..
Nepal
· Be om nok kvalifiserte fagfolk  
 og personell til ulik oppgaver  
 ved sykehuset i Okhaldhunga.  
· Be for Normisjons utsendinger  
 Liv Wendel, Kristin og Erik   
 Bøhler 
· Be for UMN teamet i Bajhang.  
 Be særlig for en kvinne som  
 ble skadet i en bussulykke.
Senegal
· Be for arbeidet i Senegal og for   

 volontørfamilien Jøssang som  
 skal være der i høst. 
· Be for de nye misjonærene  
 som er på GUS i høst og   
 forbereder seg på å reise ut til  
 Senegal.
Tsjekkia/Europa
· Be for alle som har hørt   
 evangeliet for første gang   
 denne sommeren som følge av  
 Mission Weeks.
·  Be konkret for den unge   
 moren  Marketa som ble døpt i  
 sommer, be om at hennes  tro  
 på Jesus sprer seg til venner og 
 familie.
Uganda
· Vår anglikanske samarbeids- 
 kirke i Uganda

FORSAMLINGER/FELLESSKAP
Jesusnett
· Be om at en medarbeider som  
 sliter med ME skal bli helt frisk. 
· Takk for tilkomsten av to nye  
 medarbeidere med riktig   
 kompetanse og be om at   
 Jesusnett blir en ressurs for  
 ungdom.
Molde fellesskapet 
· Be for arbeidet med å nå barn  
 og unge i Molde. 
· Be om at menighetens visjon     
     blir vårt praktiske liv.
· At menigheten er et inklude-
     rende fellesskap, og kan vokse  
     inn i sitt misjonale fokus.
Norkirken Vennesla
· Be om at årets 33 konfirmanter 
 må få et flott år, hvor de lærer  
 Jesus mer å kjenne.
· Be for UngdomsAlpha-kurs og 
     Alphakurs for voksne. At       
 mennesker møter Jesus.
Norkirken Hald
· Be for høstens Alphakurs.
· At Gud må skrive sin historie    
 med våre liv og med menighe- 
 tens liv. 
Norkirken Åkra
·  At mennesker blir kjent med  
 Jesus gjennom oss
·  At Gud åpenbarer sin plan for  
 oss ved konkrete veivalg 
Storsalen 
· Fellesskap og vennskap i   
 Storsalen
· At Gud må være vår største  
 kjærlighet og for ensomhet i  
 Oslo og nye folk i byen. 

SKOLER 
Acta bibelskole og IMI institutt
· Rekruttering av elever, ansatte  
 Acta bibelskole og IMI institutt
· Oppstart av nytt studie på IMI  
 Institutt og ny internship-  
 ordning.
Bibelskolen i Grimstad
· Be om at de nye studentene  
 finner seg godt til rette på  
 skolen og at de får tak i   
 evangeliet 
· Be om at lærere og ledere får  
 kjenne at de først og fremst er  
 Guds barn, dernest at de får  
 glede og kraft til tjenesten.

Gå Ut Senteret
·  Forberedelsestida til misjo- 
 nærfamilien Amlie.
·  For skolens nye studenter og  
 ansatte og om Den Hellige  
 Ånds veiledning. 

REGIONER:
Agder
· Styrke/vern om ekteskapet.
· Foreldre som forstår at deres  
 valg setter spor.
Hordaland
· Realiseringen av 
 misjonssenteret. 
· Agenda 1-nettverket.
Møre
· For regionstyret, Actastyret og  
 frivillige ledere i regionen.
· Be om gjennombrudd i arbeid  
 for nye fellesskap
Nord/Nordland
· Be om visdom til å utruste folk  
 til å være disipler i hverdagen.
·  Be for barn og ungdom, at nye  
  må bli kjent med Jesus på leir.
Oppland
· Be for ansettelsen av ny   
 Acta-leder og takk og be for  
 ungdommene og lederne som  
 er med i medvandrergruppene
Rogaland
· Be om at vi må få legge til rette  
 for Guds åpenbaringer.
· For vårt ungdomsteam til India  
 og våre to familier i Senegal og  
 alt arbeid knyttet til Alpha  
 Norge.
Sogn og Fjordane
· Be for stab og frivillige og   
 leir- og fellesskapsarbeidet. 
Telemark og VeBu
· Be for Bibelkonferansen på  
 Strand 3.-6. November.
·  Be om fornyelse i foreningene  
 på små steder og for leder-
 opplæringen av unge i Acta.
· Be for helsa til de av våre   
 ansatte som er syke. 
· Be om at vi må få større   
 frimodighet til å dele troen.
Trøndelag
·  Be for alle fellesskapene i   
 regionen og de ansatte. 
Øst
· Nye ansatte i Acta og 
    Normisjon.
· Utviklingen av ny organisering  
 i Fermate Øst
· Samarbeidet og kontor-
    fellesskap med Regionen og  
   Storsalen
Østfold
· Takk for sommerens leirer   
 – med ca 600 deltagere.
·    Be for arbeidet i Sarpsborg  
 – for byens sentrum og   
 arbeidet med større felles   
 arbeid i Normisjon, i byen.
· Be for høstens oppstart av lag  
 og foreninger i ACTA!

SENTRALT
· Takk for alle gode sommer - 
 stevner og konferanser. 
· Ansatte og frivillige
 

Bønneemner
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Det kan vi forsikre.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier 
gjennom gunstige avtaler for både kirker, 
organisasjoner og privatpersoner. 

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 
Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor 
til å skape nye, varige verdier for deg og den 
mangfoldige kristne virksomheten.

Vi kan forsikre alt du eller ditt
kristne fellesskap eier og har.  

Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00

SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com

Tekst
Foto

Tradisjonen tro samlet Gå Ut Senteret misjonsfolk 
til konferansen Motivasjon en hel helg til ende. 
Salem menighet ble fylt til randen av misjonsin-
teresserte deltakere. Hit kom de nye  studentene 
til Gå Ut Senteret, deres foreldre,      misjonsven-
ner fra hele Norge, samt medlemmer i Salem 
menighet. Misjonærer i tjeneste for         Normi-
sjon kom også, samt misjonærer som gjør seg klar 
for utenlandstjeneste. 

– Dette er en ren misjonskonferanse som hand-
ler om erfaringer fra misjon, å få informasjon om 
misjon og å få inspirasjon til misjon. Konferansen 
handler om misjonsoppdraget, sier rektor for Gå 
Ut Senteret, Ørjan Tinnen. Han er vel fornøyd 
etter misjonshelgen.

På programmet stod blant annet foredrag med 
KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson, 
møte, seminarer, gudstjenester og grillfest. 

– Det gikk fra høydepunkt til høydepunkt den 
helgen. Det var et spennende foredrag av Frafjord 
Johnson, sier Tinnen og viser til fredag kveld da 

Frafjord Johnson, tidligere statsråd, visedirektør 
i UNICEF og FNs spesialutsending til Sør-Sudan 
snakket til den engasjerte misjonsforsamling. 
Tema var en verden i endring og Frafjord Johnson 
understreket blant annet viktigheten av det kol-
lektive vi.

– De andre er vi, og vi er de andre. Det handler 
ikke om oss og dem, sier Frafjord Johnson og 
mener at nordmenn bør ta imot mennesker fra 
andre land og kulturer på inkluderende vis. 

– Vi kan være gode naboer, fosterfamilier, 
vertsskap for familier fra en fremmed kultur og 
være aktiv i samfunnslivet, sier Frafjord Johnson 
som mener vi alle har ansvar for å skape gode 
fellesskap. 

– Her ligger det kristne menneskeverdet; de 
andre er oss, mener Frafjord Johnson.

Tinnen mener også det var et høydepunkt å 
ønske 42 elever velkommen til Gå Ut Senteret og 
å feire deres skolestart. Studieoppstarten deres er 
lagt til samme helg som Motivasjon, og dermed 
fikk elevene med seg misjonskonferansen som 
start på skoleåret.

– I år har vi et stort kull, og vi har flere linjer i 
år enn i fjor. Disse skal studere misjon og disppel-
skap, og de virker som en engasjert gjeng, sier en 
fornøyd rektor Tinnen. 

Motivert  
til misjon

KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson talte under årets Motivasjon i Trondheim. Hun 
utfordet forsamlingen på å være gode medmennesker og bry seg om andre. – Tenk over; hva 
skal jeg være og hvor kan jeg bidra med mitt for å gjøre verden til et bedre sted? 

Sunniva Vikan
Kristin Winther Jørgensen

Det handlet om misjon da  
240 deltakere var samlet  
til misjonskonferansen  
Motivasjon i Trondheim 
19.–21. august. 

De andre er vi og  
vi er de andre.                 

                  Hilde Frafjord Johnson

Stein Ole Kolstad Varhaug (25) er ansatt som utsending til 
India og Bangladesh fra 01. august 2016. Han kommer fra 
Mandal og har en mastergrad i Business Administration fra 
universitetet i Agder. Stein Ole har blant annet jobbet som 
økonomisjef for Folkehøyskolen Sørlandet. 

I India og Bangladesh skal han blant annet jobbe med å 
skaffe informasjon fra prosjektene til norske givere. Stein Ole 
er ansatt i en 1-årig stilling med mulighet for forlengelse. 
- Vi ønsker han hjertelig velkommen i Normisjon. Vær med å 
be om at alle praktiske ting må gå i orden og at Stein Ole vil få 
en god inngang i tjenesten, sier internasjonal leder Dag-
Håkon Eriksen. 

Ny utsending

Stein Ole blir ny utsending!
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Sommerens festival ble til livlige 
opplevelser for mer enn 300 barn 
og unge - og et levende møte med 
Jesus. 

10:13-festivalen har virkelig blitt 
en FESTival. Å beskrive denne 
uken med ord er kanskje umu-
lig. Det er så mange fantastiske 
vitnesbyrd og historier fra denne 
uken. Vi spurte festivalsjef Leif 
Inge Sørskår om hvorfor vi har 
10:13-festivalen og hva han sit-
ter igjen med.

Hvorfor 10:13-festivalen?
Hele 246 deltakere og 88 ledere 
var samlet i fem gode og inn-
holdsrike dager på Horve! 
Mange deltakere sier de allerede 
gleder seg til neste år, men også 
noen som uttrykker sorg over at 
det er siste året som deltakere.

Når vi bygger festival er det 
viktig for oss å benytte det beste 
fra både festival og leir. En      
festival har stor bredde i opp-
legg, mange personer tilstede, og 
større mulighet for høy kvalitet 
på innhold. Samtidig ønsker vi 
det beste fra leir – at det handler 
om den enkelte deltaker,       
gjengledere som ser de, og det 
nære fellesskapet. 

10-13 åringer, ‘tweens’ som vi 
kaller dem (forkortelse av      
«between»), befinner seg mel-
lom barn og ungdom. De er en    
spennende aldersgruppe fordi 
de tar viktige veivalg for livet, 
som er med på å forme hvordan 
ungdomstiden deres blir. Derfor 

er det viktig med tro og verdier 
på agendaen, og at vi våger å 
sette ord på de tingene de møter 
i ungdomstiden – og at Gud er 
sterkere enn alt dette.

Jesus og Hans kjærlighet til oss 
er midtpunktet for festivalen. 
Deltakerne fikk selv mulighet på 
siste møtet å sette ord på det de 
har opplevd gjennom uken, og 
flere setter ord på opplevelser 
med Gud og vekst i tro. Når tale-
ren (Viggo Klausen) spør salen 
om det er noen som har tatt 
imot Jesus for første gang denne 
uken, så rekker rundt 25 hånden 
i været. Derfor 10:13!

Hva sitter du igjen med?
En utrolig takknemlighet for 
hva jeg og min familie får være 
med på! Selv om det koster mye 
tid og energi for alle oss som er 
festivalens hovedledere, så opp-
lever vi mye glede og latter,    
fantastiske ledere som gir alt, 
bærer hverandre, og som virke-
lig ser deltakere. Og også jeg 
kjenner tårene kommer når   
deltakere velger å ta imot Jesus, 
og jeg er enormt takknemlig for 
at Gud gjør det Han gjør.

Vi har et fantastisk samarbeid 
med Horve, og jeg er glad for at 
vi ikke hørte på røster i forfjor 
som sa at 200 på Horve aldri 

kom til å gå – for i år var vi godt 
over 300 totalt! Stor takk også 
til dere som stiller på dugnad 
og som bærer oss i bønn.  Jeg er 
sikker på at 10:13-festivalen 
kommer til å vokse seg større, 
bli stadig bedre og ha stadig 
større ringvirkninger. 

Dette avhenger av fortsatt 
lederrekruttering, finne smarte 
løsninger på de utfordringer 
som følger av å være så mange 
samlet, samt bygge større 
nettverk med personer og 
menig-heter som vil være med 
på å nå ut til 10-13- åringene 
med det beste budskapet. Gud 
er god!

10:13-
festival

Kommer du til Stemnestaden, 
kan det være en av disse du 
møter. De har sin daglige tje-
neste der og ønsker å gi god   
service til alle gjestene som 
kommer.  Bodil V. Høie er daglig 
leder og har ansvar for all utleie. 
Gunn Bjørg Slåtto er kjøkkenle-
der og sørger for at det alltid er 
nok mat og annet utstyr på 
huset. Kjersti H. Bjerga lager 
mat og holder rent, og har sam-
tidig halv stilling i Acta. Kørner 

Høie er vaktmester og sørger for 
at alt til en hver tid er i orden. 

Vi ønsker at Stemnestaden skal 
være et sted for åndelig påfyll, 
gode opplevelser, godt felleskap, 
og et godt sted å være. Og vi 
prøver stadig å utvikle og fornye 
plassen. 

Du kan følge oss på Facebook, 
og denne høsten skal vi få på 
plass ny nettside. Følg med. 

Hvem møter du?

Gode medarbeidere preger 
livet på Stemnestaden.

ROGALAND

Tekst & Foto
Thomas Thesen
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Livet kan by på mange slags utfordringer både på godt og 
vondt. Når livet oppleves strevsomt, du lever i krevende rela-
sjoner, troen slår sprekker eller du står over for viktige valg 
kan det være godt og nødvendig å snakke med noen. Mange 
har erfart at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan 
bidra til å styrke evnen til å tolke livet og mestre det man  
står i.  
 Bethaniastiftelsen har i en årrekke gitt tilbod om samtaler 
og veiledning gjennom Fermate Rogaland i Sandnes. Dette 
tilbudet ble avsluttet sist årsskifte. Normisjon Rogaland 
ønsker nå å drive dette videre. Det blir derfor en re-start i 
Bethaniastiftelsen sine lokaler i Bådeoghuset i Oalsgt.2. Her 
vil det være mulighet for samtaler på tirsdag, onsdag og fre-
dag fra september 2016. Guro Brakestad, Karstein Dragsund 
og Aud Vihovde Hoftun vil være samtalepartnere ved sente-
ret. De utgjør til saman en grundig og variert kompetanse.  
   
Fermate Haugalandet på Kraftsenteret, Stemnestaden vil 
fortsette som før med Aud Vihovde Hoftun som sjelesørger. 

Velkommen til å ta kontakt på telefon 9821 6181 eller 
E-post: fermate.rogaland@gmail.com!

Et pusterom for den viktige samtalen om livet og troen.
Aud Vihovde Hoftun på plass i Bådeoghuset, Sandnes..

ER
IK

 R
Ø

RT
VE

IT

Ny-start for Fermate

Kjøp brukt!

www.gallerinormisjon.no 

Velkommen til gjenbruksbutikkene  
våre i Agder og Rogaland! 
Her finner du oss:

facebook.com/galleriiveland

Aksdal:
Aksdal senter, 
Onsdag – fredag: 11–17
Lørdag: 11–15
E-post:galleri.aksdal@ 
normisjon.no
Tlf: 488 69 175
facebook.com/galleriaksdal

Sandnes:
St. Olavsgate 25 
Mandag – onsdag: 10–17
Torsdag: 10–19
Fredag: 10–17
Lørdag: 10–15,
E-post: galleri.sandnes@
normisjon.no
Tlf: 488 69 174 
facebook.com/galleri
normisjonsandnes

Du kan støtte oss ved:
•  Å handle i butikken
•  Å gi varer
•  Å bli frivillig  

medarbeider

Iveland:
Gamle Iveland sparebank, 
Frigstadveien 22
Lørdag: 11–16 og  
etter avtale
E-post: galleri.iveland@
normisjon.no
Tlf: 404 48 848
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Høydepunkt
Vi spurte noen av deltakerne om 
hva som var høydepunktet 
under festivalen.

Det var gjengtiden, når vi var 
12-13 deltakere sammen med to 
ledere. Da var det lettere å bli 
kjent med noen, også var det 
greit å vite at en skulle treffe de 
samme igjen dagen etterpå. Vi 
snakket om talene til Viggo, 
hadde litt leker og gjorde gjerne 
aktiviteter sammen. Så var det 
også kjekt med så mange ulike 
aktiviteter. (Maria 12 år)

Det var Viggo sine taler. De 
var morsomme og ikke kjede-
lige! Det gjorde det enklere å 

følge med. Han snakket om 
kjærlighet og om å elske sin 
neste. Han snakket om det på en 
spennende måte. Vi ville liksom 
følge med. (Ine 12 år)

Det var trivselstiden. Her ble 
vi kjent med nye folk, samtidig 
som vi kunne holde på med 
ulike aktiviteter. Det kjekkeste 
var bumperballs og bruskasse-
klatring. «Games med Dan» på 
møtene var også veldig kjekt. 
(Preben 11 år)

Før festivalen gledet jeg meg 
mest til Kongeparken. Etter de 
første møtene med Viggo, leker 
og sang, så var møtene høyde-
punktet. (Maren 11 år)

Enkel oppsummering
Hvordan oppsummere en ukes 
festival?

Det var knallgøy, kjempe-
kjekt, inkluderende, fantastisk, 
rått.

Kan det sies bedre!
Neste år er festivalen 7.–11. 
august. Så sett av datoen allerede 
nå.

For to år siden startet en prosess 
med hensikt å plante en ny 
menighet på Åkra. Det ble dre-
vet frem av et kall til å nå flere 
med de gode nyhetene om Jesus. 
Målgruppen er først og fremst 
mennesker som ikke tror og de 
som ikke kjenner seg hjemme i 
andre menigheter. Norkirken 
Åkra har en visjon: «Vi vil se 
mennesker følge Jesus». Fokuset 
er å bygge en kultur som handler 
om hverdagslivet med Jesus og 
ikke mest aktiviteter og arrange-

ment. For å bygge en slik kultur, 
ligger hovedvekten på smågrup-
per, der en konkret kan hjelpe 
hverandre med hva det vil si å 
følge Jesus i hverdagen - i møte 
med mennesker og situasjoner. 
Så langt er det 4 voksengrupper 
(Normann, Nordame og Nor-
mix), i tillegg til Norkids 
(tweens) og Follow Me (ung-
dom). En dag i måneden samles 
alle til søndagssamling på kul-
turhuset – i tillegg til månedlige 
sosiale samlinger.

Blde fjes på 10:13-festivalen.

Det blir ikke lett å fiske mennesker med dette... Norkirken i 
aksjon under fjorårets strandryddedag på Åkrasanden.

Norkirken Åkra bygger kultur

Kjøp ved fra Horve!
Vi har det siste året ryddet mye 
skog på Horve Ungdomssenter, og 
skal nå selge ut ca. 14 favner ved.  
Dette er tørr blandingsved, tørket i 
80-liters sekker.

Pris: 80,- pr. sekk.
2.000,- pr favn (30 sekker)
Vi kan hjelpe med transport.

Kontakt Hans Høie: tlf. 9226 0366. 
E-post: horve@normisjon.no

Nepalstyre
Regionen har nå etablert ei 
gruppe, som skal fremme engasje-
ment for Nepal og arbeidet der.

Har du lyst på besøk i din 
sammenheng, er du velkommen til 
å ta kontakt.

Her er de som er med i styret: 
Audun Urdal, Terje Fjeldheim, Jan 
Magne Moi og Gjermund Lygre.

Vaulali - 50 år
20.–21. august var det 50 års 
jubileum for Vaulali. Det begynte 
med mimrefest på lørdagskvelden. 
På ulike måter kom det tydelig 
frem hvor mye denne plassen har 
betydd for mange og for misjons-
arbeidet i Norge og misjonslan-
dene. Ordføreren i Strand, Irene 
Heng Lauvsnes (H), hilste og takket 
og tok med seg festforsamlingen 
ut og plantet et frukttre som et 
symbol og en gave til Vaulali. Svein 
Granerud var taler under jubileet. 

Under Vaulalidagen på sønda-
gen var først 340 personer samla til 
gudstjeneste med nattverd og 
dåp. Sokneprest Martin Ivar 
Arnesen ledet og Morten Samuel-
sen sang. Seinere var det forbønn 
for familien Jøssang og Moskvil 
som snart reiser til Senegal som 
Normisjons utsendinger. Vi gleder 
oss og er spent på hva Vaulali skal 
få bety i årene som kommer. 

Kørners corner:
Uhell
Bertrand og Peder hadde en viktig 
jobb. De kjørte rundt med en eldre 
Scania tankvogn og tømte 
kloakkummer. Det var en såkalt 
sugebil. Slangen la de i kummen 
og startet pumpa.  

Det var Bertrand sin jobb å stå 
oppå tanken med åpen luke og se 
til at det ikke ble for fullt. Sola 
skinte, han var varm og kastet 
jakka. Men han var uheldig da han 
skulle rulle den sammen og legge 
den under armen. Den ramlet ned 
i luka og la seg sammen med 
lasten. Bertrand la seg på knærne, 
stakk armen nedi luka og prøvde 
forgjeves å få tak i den. 

– Du kan bare glemme jakka, 
ropte Peder til ham. Du får den 
aldri ren! 

– Jeg er klar over det, svarte 
Bertrand. Men matpakka ligger i 
lomma. 
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Viggo er ikke 
skummel. Han 
er kul. Han 
likner på Jesus 
og gjør meg 
trygg.
Ragnhild (11år) 



1 0    R O G A L A N D   |   N R  4 – 2016
FO

TO
: 

Vi som region er så heldige å få 
være vertskap for Alpha Norge. 
Alpha startet i 1992 i London 
og kom til Norge   gjennom 
IMI-kirken i 1994. I 2009 over-
tok Normisjon   Rogaland vert-
skapet fra IMI.      

Virksomheten har Alpha kur-
set som hovedelement, men 
har i tillegg noen andre kurs, 
slik som Samlivskurset, Forel-
drekurset, Ungdoms Alpha. 

Alle som virkelig har satset på 
Alpha forteller om gode resul-
tater. Og de fleste lederne som 

har opplevd vekst i våre sam-
menhenger forteller om at de 
har gode erfaringer med Alpha 
kurset. 

Siden vi overtok vertskapet av 
Alpha har styret hele tiden 
kjent på at vi ikke har satset 
nok på dette flotte verktøyet. 
Derfor er det nå gledelig at vi 
har midler som kan settes inn 
for at Alpha skal komme i den 
posisjon det fortjener. 

Personlig tror jeg at vi med 
Alpha kurset kan være med på 
å styrke den åndelige situa-

sjonen i Norge. Hvorfor? Jo, 
fordi vi der lærer å ta imot 
mennesker slik de er. Grup-
pelederne blir opplært i at de 
ikke skal ha svarene, men lytte 
til alle meninger med respekt. 
Og så er det opp til Gud å gi 
vekst. Får vi vekst hos den 
enkelte så vil vi få en sterkere 
kirke, da er det en forutsetning 
at vi lar Gud få bygge den 
enkelte av oss.  

Derfor vil vi nå satse svært mye 
på Alpha. Målet er å utfordre 
kristen Norge til å være med å 
løfte opp Alpha som konsept 

gjennom Alpha partnere. Vi 
som region klarer ikke dette 
alene, men trenger å stå 
sammen med alle som kan 
tenke seg å være med. Vi har nå 
testet ut dette på Jørpeland og 
på Finnøy. Hittil har 40 enkelt-
personer og 1 menighet sagt 
seg villige til å bli partnere, det 
er flott. Fra høsten av starter 
Kenneth Kolltveit arbeidet med 
å utfordre resten av Norge med 
å være med som Alpha partner. 
Jeg vil utfordre deg til å be   
spesielt for dette arbeidet.

Fredsforhandlingane i Mali 
står til dels i stampe. I august 
var det mykje uro i heile 
landet. Det har vore harde 
kampar i nord og demonstra-

sjonar i Bamako, til dels 
valdelege. 

Ei anna stor utfordring for 
mange bønder i Mali er at dei 
manglar papir på jorda dei 
dyrkar. No snakkar media i 
Mali om søndagsbønder. 
Rike menneske i Bamako 
kjøper jord i passe avstand 
frå byen. Jorda kan i ein del 
tilfelle ha blitt  rana frå fattige 
bønder. Dei får ha sin eigen 
hage der dei kan dyrke mais 
og andre planter slik at dei 
kan reise på «farmen» når dei 
vil. 

I august møttes en god gjeng 
til «Best Sammen» - familie-
leir på Stemnestaden. Alle 
generasjoner var representert 
og fikk kjenne på   gleden 
av å være sammen. 

Jentegruppa Twinkle Music 
var med og viste i praksis at 
vi kan velsigne andre ved å 
bruke gavene vi har fått. 

For vi er jo Best Sammen 
når vi for det første er 
sammen med Jesus. Men vi 
trenger også hverandre som 
kristne og vi trenger å utfylle 
hverandre med gavene våre. 
Vi har mye glede i å dele 
troen med våre aller nær-
meste. Dette fikk vi lære og 
erfare på leiren. 

På leir har me hatt samlingar 
med forteljingar om Elia, Maria 
og Peter som trudde på ein Gud 
som høyrer bønn. Læresveinane 
såg at bønn og var viktig for 
Jesus, og han lærte dei å be. «Vår 
Far i himmelen» er blitt bedt og 
snakka om på leirane. Me har 
lært kva bønn kan vera for oss i 
dag, og korleis me kan be.

Ei jente som var på Minileir, 
spør ennå om dei kan syngja 
«Herre, din jord», både til 
måltid og ved sengekanten. 
Eit bordvers, men og ei bønn. 
Ei bønn om at me kan vera takk-
nemlege over det me har. 
Ei bønn om å få hjelpa andre slik 
at det er nok til alle.

Misjon er ein del av innhaldet 
på leirane. Amigosprosjektet i 
Ecuador viser oss kor viktig 
det er at me veit om kvarandre 
og viser omsorg. Ved å vera med 
å bidra, kan me vera eit bønne-

Bandy og bønn og mye bra på Stemnestaden...

Vaksne menneske gjer det trygt i leirmiljøet! Dei er der når  
ein av gutane ramlar på asfalten og blodet renn frå skrubbsår 
på kneet. Bestemor har plaster og trøystande ord. Så sit han 
litt på fanget før han er i full leik igjen.

Og hos jenta som ikkje fekk sova om kvelden. Romledaren 
var inne og godsnakka med henne, men ingen ting nytta. 
«Hent na bestemor!» var ordren. Bestemor kom, og det gjorde 
svevnen og!

Eller bestefar, som midt i aktivitetane ruslar inn på rommet 
sitt og snakkar med Jesus om alle barna og ledarane på leiren.

For ein ressurs!

Best sammen både på land 
og vann...

LEDER

Sterkt besøk frå Nepal
Under eit møte i Tysvær i august 
hadde me besøk av Caleb Sherpa 
og kona Neema frå Nepal. Caleb 
delte sterke historier frå det som 
skjedde under dei kraftige jord-
skjelva i landet i fjor. Han og 
medarbeidarane hans har gjort 
ein stor jobb for å hjelpe sherpa-
folket og andre. Fleire tusen 
familiar har fått mat, drikke og 
varme tepper i etterkant av jord-
skjelvet. Dei var døden nær opp-
til fleire gonger i dette arbeidet. 
Han takkar Gud for livet og ser 
at han midt i    tragedien får lov 

til å vere i Guds plan med livet 
sitt. 

Caleb fortalde og om den 
vanskelege situasjonen dei 
kristne er i etter at Nepal fekk ny 
grunnlov i fjor. Lova stramar inn 
religionsfridomen, og no har ein 
ikkje lov til å vinne nye for sin 
religion. Hinduane ynskjer å 
halde landet som hinduistisk, og 
dei opplever nok at den sterke  
veksten av kristne truer dette. 
Dei kristne kjennet på uro for 
kva framtida vil bringe. 

Be for våre søsken i Nepal!
Caleb og Neema song ein 
flott kristen nepalesisk song.

Demonstrasjonar i 
hovedstaden Bamako.

Erik Rørtveit, regionleder Rogaland

Som en stor familie Bønn på leir
Fleire leirar i 
sommer har hatt 
bønn i fokus

Besteforeldre på leir

Uro og uvisse i Mali
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svar for eit barn ein annan stad.
Ein gutt sa ein kveld: «Eg har 

nok fått gult lys». Han hadde 
lært at bønnesvar kan vera ulike. 
Av og til må me venta på eit svar. 
Ikkje alltid kjem svaret me 
hadde ynskja og bedt om. I dette 
tilfellet galdt det penger så han 
kunne få kjøpt seg det han 
meinte han trong. 

I kjente omgjevnadar, i nye 
utfordringar, på vaklande føter 
eller blant gode venner er Gud 
med oss. Alt kan me fortelja til 
Jesus. Dette er leirminner delta-
karar og leiarar tek med seg. Be 
for dei nå når kvardagen er her.

…det er opp til 
Gud å gi vekst.

Nytt fra
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Er du av og til på finn.no og 
ser på hele mylderet av flotte 
skatter, ting og tang som lig-
ger til salgs der? Gjenbruks-
butikken Galleri Normisjon 
begynte som ren nettbutikk. 
I dag vi også åtte fysiske 
butikker, men fortsatt utgjør 
netthandel en stor del av 
omsetningen. Galleri Nor-
misjon har et eget abonne-
ment på finn.no med logoen 
vår og det hele. Det lønner 
seg veldig å legge ut varer 
der – alle godbitene innenfor 
porselen, antikviteter, samle-
objekter, alle møbler og mye 

annet. Folk over hele Norge 
er på finn.no og stadig flere 
går dit når de trenger noe 
eller er på jakt etter noe spe-
sielt. Denne gangen henven-
der vi oss til deg som liker å 
ta bilder med digitalt 
kamera, bearbeide dem på 
en PC og synes det er greit å 
jobbe på internett. Hør her: 
Flere av Galleri Normisjons 
gjenbruksbutikker trenger 
folk som liker å holde på 
med dette. Det er til stor 
hjelp for oss om du vil bruke 
litt av tiden din til å lage 
salgsannonser på finn.no. 

Kanskje du som er ung stu-
dent eller i full jobb og ikke 
kan gi en dag i uka til å 
jobbe frivillig, men du kan 
gi et time eller to annenhver 
uke? Kanskje nettopp du kan 
stikke innom en av butik-
kene nær deg og tilby din 
hjelp? Medbrakt kamera, ei 
skriveblokk til å notere 
fakta om produktet, 
høyde, lengde og 
dybde etc. Vel-
kommen skal 
du være!

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian
Dombestein
daglig leder

 www.normisjon.no

Bli med til det kanskje fredeligste landet i Afrika, som ikke er 
preget av masseturisme og som har en behagelig temperatur. 
Vi besøker Normisjons kontakter, får innblikk i  arbeidet i kirker, 
på skoler, i fengsler, og sykehus. Vi drar på SAFARI til lands og til 
vanns, og kanskje frister det med et besøk hos gorillaer? Nilen, 
Victoriasjøen, Kampala… 

Kontakt: Reiseleder Torill Solli Haugen på mail torill.solli. 
haugen@normisjon.no eller telefon 45805585 for flere detaljer! 

Påmelding til Ravinala: www.ravinala.no eller telefon 51516147

UGANDA
– Afrikas perle – 31. januar–13. februar 2017

Lykke til med et nytt semester! Ønsket går til alle virksomhe-
ter i Normisjon, fra skoler til misjonsforeninger. Til store 
menigheter og små misjonsforeninger, til voksne grupper og 
til acta-lag. Og med ønsket følger en utfordring: Hvilket mål 
har dere satt for semesteret eller arbeidsåret som ligger foran?

En skole har pensumkrav å følge og eksamenskrav som skal 
nås. Ikke fullt så enkelt i et lokalt misjonsarbeid. Men det gjel-
der like fullt: vi må sette mål for det vi gjør. Normisjons mål er 
å bringe Jesus til nye generasjoner og folkeslag. For å nå det 
overordnede målet, må vi sette delmål som vi kan måle arbei-
det opp mot. Det gjelder en pesjonistforening på fem og en 
forsamling på fem hundre. Mål er ikke bare å møtes til fast-
satte tider og gjennomføre et program.Vi må sette mål som er 
rettet mott mennnesker. Som f. eks.:

- hvert medlem har fem personer som en ber daglig for 
gjennom semesteret

- alle inviterer en venn med på en samling i løpet av semes-
teret

- foreningen betaler leiropphold for x antall barn på leir
- fem personer får et årsabonnement på Agenda 3,16
- på et møte samtaler en i små grupper om hvilken nåde-

gave gitt den enkelte
- samtale ved semetsreslutt om hva som lyktes/ikke lyktes. 

Sette opp mål for neste semester
 

For å nå det store målet, må vi vi sette oss delmål som holder 
oss på kursen vi vil følge.

Hva er målet

Svein Granerud 
Avdelingsleder i Misjon i Norge
E-post: svein.granerud@normisjon.no

Innspill

Andakt

Gud skapte menneskene i sitt 
bilde. Til mann og kvinne. Alt 
var fullkomment og godt! Så 
skjer det fatale. Menneskene lar 
seg friste av Guds motstander, av 
løftet om «å bli som Gud og 
kjenne godt og ondt». Bruddet 
med den hellige Gud er et fak-
tum. Etter syndefallet er ondska-
pen stor. Gud angrer på at han 
har skapt menneskene. (1.Mos.
4 –11.) 

Nesten 2000 år brukte Gud på 
å forberede verdens frelse. Vi 
kan undres over hvor god tid 
han hadde. Frelseshistorien 
begynner i 1. Mos. 12 med 
Abraham. Hele Bibelen handler 
om hva Gud satte i verk for å 
frelse menneskene. Vi har ikke 
valgt Gud, men Gud velger oss 
fordi han er en nådig og barm-
hjertig Gud. Han tar initiativet. 
Han handler fordi han elsker 
menneskene! 

Når tiden er inne fødes Jesus. 
Han soner alle menneskers 

synd og gjenoppretter alt som 
ble ødelagt. Han er forsoneren 
som dør soningsdøden på kor-
set. Han er det fullkomne offer-
lammet som tar bort synd. Da 
den fullkomne Jesus tar på seg 
all vår synd og skyld, blir vi rene 
og rettferdige på grunn av det 
det Jesus gjør. Med rette døm-
mes Jesus skyldig. «Dette er 
Guds rettferdighet som gis ved 
troen på Jesus Kristus til alle 
som tror. Her er ingen forskjell, 
for alle har syndet og mangler 
Guds herlighet. Men ufortjent 
og av hans nåde blir de kjent 
rettferdige, frikjøpt i Kristus 
Jesus» (Rom.3,22-24.) 

Gud satte i verk en rednings-
aksjon og gjenoppretta kontak-
ten med menneskene! Dette er 
de gode nyhetene! Det må alle 

få vite om. Tilgivelse og evig liv 
gis ved troen på Jesus. Frelsen er 
knytta til vårt forhold til Han! 

Gud fortsetter å handle. I 
Matt.18. 12ff leser vi om hyrden 
som forlater 99 sauer for å finne 
den ene som er kommet bort. 
Hyrden er bilde på Gud. Han 
leter etter mennesker som ikke 
er i hans flokk. Han leter fordi 
han elsker. Vi ber for våre kjære 
og kan bli mismodige når de til-
synelatende er langt borte fra 
Gud. Vi vet aldri hva som skjer, 
for Gud er på leting og han kal-
ler. Den Hellige Ånd virker i 
hjertene. 

Gud er fremdeles ansvarlig 
leder for redningsaksjonen. Vi 
får være med på det Gud gjør. 
Leteaksjonen er ikke avblåst! 

Gud leter fordi han elsker
Unni Sæves Vignes | Foreningsarbeider

Gud leter etter mennesker som 
ikke er i hans flokk. Han leter 

fordi han elsker.

Flere glade biliste
r!
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NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

4. nov.
Kalender Rogaland H Ø S T  2 0 1 6

24. september kl.10.30-15.00
Stille dag på Stemnestaden
Stille dag med smak av retreat
Gunnhild Andersen, Gudrun Tora 
Husveg m.fl.
Vi serverer kaffi/te og forfriskninger. 
Ta med nistepakke til lunsjen.
Ingen påmelding på forhånd.
Pris for dagen: Kr 100
Ta kontakt for å få program. 

Torsdag 10. november kl.19.00 
Temakveld på Stemnestaden
Tema: Den gode livsrytmen
             – ein balanse å leve med.
Undervisning v/ Hans Høie
Musikk. Enkel servering.

Kvinnesamlinger 
20. september kl.19.00
Norkirken, Sandnes
Tema: «Åpen himmel over havet»
Aud V.Hoftun, Karen Midttun, 
Oddbjørg Drarvik m.fl 

28. september kl.19.30
Hjelmeland bedehus 
(for menn og kvinner) 
Kørner Høie, Unni Vignes m.fl

24. oktober kl.19.00
Forsand bedehus 
Marita Fjelde m.fl.
Hege og Marianne synger

26. oktober kl.19.00
Kyrkjetunet i Ølen 
Damenes Aften  
Tale: Mette Boye
 
14.–16. oktober
Kvinnehelg på Horve 
Tema: «Glimt av Jesus» 
Unni Vignes, Gunn Magret 
Skjørestad, Gunhild Vignes, 
Anne Aabø, Anette Høie m.fl.
Pris i dobbeltrom: 1.600,- inkl.
håndkle og sengetøy.
Studenter og under 20 år: 800,-
Påmelding: Normisjon Rogaland 
tlf 51 68 27 50, e-post: 
region.rogaland@normisjon.no 

14.–15. oktober
Mannstreff på Stemnestaden 
Fredag kl.18.00 til lørdag kl.18.30. 
Disse blir med: Rune Birkeland, 
Erik Rørtveit, Kjell Bjelland, Siv og 
Børt Erik Ullvang. 
Pris: 830,- u/sengetøy. 
Tillegg: 110,- for enerom, 150,- for 
oppredd seng 
Påmelding innen 3.10. til 
kraftsenteret@gmail.com. 
Tlf/SMS: 97 58 99 56

20. oktober kl.19.00
Horvebasaren
Tale: Magnus Jansen Bru. 
Enkel servering, åresalg og hoved-
trekning.

Messer
23.–24. september 
Normimarken på Jørpeland
Rolf Kjøde blir med som taler.
Fredag 19.30 på bedehuset:  
«Misjon ut av lenestolen» 
Lørdag:
10.00 Klassisk torgsalg, aktiviteter 
for store/små, Strandakameratene
apell v/Rolf Kjøde, Gråtass m.m 
13.00 Bedehuset, leker/aktiviteter 
for store/små, loddsalg/matsalg
14.30 Familiemøte 
v/Torunn Fjelde Hansen
19.00 Festmøte 
Morten Samuelsen, Strandakam.

5. november 
Minimesse Stemnestaden
11.-12. november  
Julemesse, Hå
12. november 
Misjonsmesse, Åkra
18.-19. november 
Misjonsmesse, Haugesund
19. november 
Julemesse, Vikevåg
19. november 
Julemesse, Sandnes
25.-26. november 
Julemesse, Judaberg Finnøy
26. november 
Julemesse, Randaberg
26. november 
Julemesse, Sand
26. november 
Julemesse, Bru

REGIONKONTORET I ROGALAND
Flintergt. 4, 4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 27 50 
Åpningstid:
mandag, onsdag–fredag 10.00–14.00
tirsdag 12.00–14.00
Bankgironr. 3000.14.71267

DISTRIKSONTORET/KRAFT-
SENTERET I NORD-ROGALAND
Ved Stemnestaden. Tlf.: 98 21 61 85
Åpningstid: mand.-torsd. 10.00–14.00.
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder: Roar Flacké, 
tlf. 90 60 02 39

Regionstyreleder:
Odd Terje Høie, tlf. 902 07 538

Regionlederteam: 
Erik Rørtveit, tlf. 98 21 61 40 
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no

Kontor/gjenbruk:
Torunn Fjelde Hansen, tlf. 51 68 27 50
 
ALPHA NORGE 
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf.  41 32 19 01

LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Tlf.: 51 67 08 36 Mobil: 40 41 28 55
Daglig leder: Hans Høie

Stemnestaden
Grinde, 5570 AKSDAL
Tlf.: 52 77 55 53 Mobil: 97 58 99 56
Daglig leder: Bodil Høie, tlf. 97 58 99 56

Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 51 74 64 43 Mobil: 99 31 54 58 
Telefaks: 51 74 37 70
konst. daglig leder: Espen Klingsheim, 
tlf. 99 31 54 58 

Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER 
Tlf.: 51 51 01 00
www.solborg.fhs.no 

Normisjon på Internett:
www.normisjon.no 
ACTA: www.acta.as 
Normisjon region Rogaland: 
www.normisjon.no/rogaland 

E-post til regionen og ansatte
Regionen:
region.rogaland@normisjon.no

Alle ansatte i Normisjon har egen 
e-postadresse. 
Se www.normisjon.no/rogaland

Nytt fra Normisjon Rogaland
Utgis av Normisjon region Rogaland.
Redaktør: Roar Flacké
Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit
Frivillig kontingent: kr 250,– pr. år.
Bankgironr.: 3000.14.71267
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EIKELY SENTER
Daglig leder: Rune Metveit
Tlf.: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon
Nettside: www.eikely.normisjon.no

EIKELY BARNEHAGE
Daglig leder: Audun Dertz
Tlf.: 37 03 84 83 
E-post: ba-ei@online.no

«NYTT FRA NORMISJON» 
REGION AGDER
Redaktør 
Hilde Halvorsen
Mobilnummer: 950 65 521
hilde.halvorsen@normisjon.no
Ansvarlig redaktør:
Arne Inge Vålandsmyr

Kontingent
Frivillig, men send gjerne en gave på 
bankgiro 8220 02 82600

Redaksjonskomité
Ingebjørg Berstad Torp, Arne Inge 
Vålandsmyr, Gunnar Urstad, Hilde 
Halvorsen, Alf Halvorsen

FERMATE SØR
Brentemogt. 10, 4790 LILLESAND
E-post: post@sor.fermate.no
Tlf.: 453 93 142
Åpent på tirsdager 08.30–15.00
Nettside: www.sor.fermate.no

REGIONKONTORET I AGDER
Bibelskolen
Østerhusmonen 81
4879 GRIMSTAD
Tlf.: 37 25 68 04
E-post: region.agder@normisjon.no
Nettside: www.normisjon.no/agder
Åpningstid: mandag–fredag 
 09.00–14.00 
Bankgiro: 8220 02 82600

Regionlederteam
Ingebjørg Berstad Torp,  
tlf. 905 43 423
Arne Inge Vålandsmyr, 
tlf. 907 66 458
Gunnar Urstad,
tlf. 481 14 910  
Administrasjonskonsulent
Lena M.Moholt

Regionstyrets leder
Ole Magne Omdal
tlf: 909 28 841
E-post: firmapost@omomdal.no

Acta – barn og unge i Normisjon
Tonje M. Teistedal, Acta-leder
Tlf.: 928 61 484 
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Nettside Acta: www.acta.as/agder

E-post til ansatte
Alle ansatte har egen e-postadresse.
Se www.normisjon.no/agder

Seniortreff Eikely

Torsdag 22.september 
10:00 Ankomst
11:00 Bibeltime ved Tom Martin 
Berntsen om «Salmene bok»
Etter hvert både middag og tema-
samling om D. Bonhoeffer.

Kr. 300,- pr. person
Se ellers på nettet.

MELD DERE PÅ RASKT!

DISIPPELSKOLE

Møtene som gjenstår er i uke 37, 
38 og 39 - dvs. nesten hver kveld 
møte på et av disse stedene: 
Lyngdal, Mandal, Byremo, Kristi-
ansand, Vennesla, Evje, Lillesand, 
Grimstad, Arendal og Vegårshei. 
Følg med på nettet eller i deres 
lokale høstprogram. 

Talerne er: Inge Flaat, Arne Inge 
Vålandsmyr, Alf Halvorsen, Kurt 
Hjemdal, Johannes Vålandsmyr, 
Knut Svein Dale og Tove Rustan 
Skaar.
Møt opp, kjør sammen i biler, fyll 
opp, ta med folk.

LEDERMØTER:

Lyngdal 10.oktober
Kristiansand bedehus 11.oktober
Bibelskolen i Grimstad 13.oktober

Hovedtaler: Hans Thore Løvaas. 
Ellers blir regionlederne Arne Inge 
Vålandsmyr og Gunnar Urstad 
med, sammen med misjonærene 
Hilde og Alf Halvorsen. 

Meld dere på til regionskontoret 
tlf: 38 25 68 04.

HØST/JULEMESSER  
OG GIVERFESTER

8/10 – Åseral
15/10 – Lillesand
22/10 – Otrahallen
5/11 – Høye
5/11 – Farsund
5/11 – Flekkerøya høstmesse
5/11 – Søgne
18.-19/11 – Mandal
19/11 – Øvrebø
19/11 – Risør
26/11 – Flekkerøya julemesse
26/11 – Valle 

Følg eventuelt med på datoer fra 
Iveland, Byremo og Randesund.

ACTA, LEIRER HØST 2016
 
Adventsleir Skogtun: 
2.-4.desember, alder 3.-7.klasse

Adventsleirer Eikely: 
25.-27.november, 1.-4.klasse
2.-4.desember, 4.-7.klasse

Mulig det blir en ungdomsleir 
28.-30.oktober også.

Til lesere av Nytt fra Normisjon:

Neste nummer kommer første 
uken i desember.  Kom gjerne 
med innspill og tips til artikler og 
bilder. Vi må ha det innen 8.
november.

Følg med oss på facebook under 
navnet:
Normisjon og Acta region Agder

eller på Internett: 
www.normisjon/agder

Kalender Agder
Send 

inn tekst og 
bilder til neste 

nr. innen
4. nov.


