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Vi har mer enn én sak fra  
Vennesla i dette nummer.  
Hovedsaken er om «Hjerterom» i 
Norkirken hvor damer i alle aldre 
samles jevnlig til påfyll og prat.

Det skjer i 
Vennesla

Kanskje Gud gir deg anledning til å komme med en dypere 
sannhet for sultne mennesker du går sammen med?

Ole Jakob  
Pedersen

Nordvest i Bangladesh opplever santalene 
grusomme angrep. Nå har Normisjons 
samarbeidspartnere bedt om hjelp. Og 
hjelpen er på vei.

Santaler forfølges

Til Tjeneste

World Wide Walk Veritas

Vekst

Idrett & Friluft

Musikk
bibelskolen.no

VÅRE LINJER:

Korfest i Oslo
Det var duket for stor festivitas i Oslo  
Spektrum da årets Soul Children Festival 
braket løs i Oslo i oktober. Sammen fikk 
2000 unge mennesker prise Jesus.

NORGE          7

Følg Normisjon  
på Facebook

Hvordan går det med Mali egentlig? Det er et 
naturlig spørsmål å stille etter alt som har skjedd  
de siste årene. Bla om og les...

Hva skjer i Mali?
I nærheten av Bamako, ble det i mai startet opp en liten husmenighet. 
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ROGALAND Hvordan går det med Mali 
egentlig? Spørsmålet kommer 
stadig opp i samtaler.  Mye skjer i 
dette landet - på godt og vondt.

Ukentlig kommer det rapporter 
i media om angrep på politi, 
militærposter eller FN-soldater. 
Så nei, det går kanskje ikke så 
veldig godt med Mali, og fram-
tiden kan virke litt uviss. Men 
hvordan står det til med kirkene 
der? Det lurte kirkene i Mali 
også på, så de bestemte seg for å 
undersøke.  

Evangelisk samarbeid
I september holdt AGEMPEM, 
den protestantiske paraplyorga-
nisasjonen i Mali, en stor kon-
gress for å snakke om hva det 
betyr å være kristen i Mali i dag. 
Siden det var 30 år siden de sist 
hadde holdt en slik stor kon-
gress, valgte de å slå på stor-
tromma og leie en idrettssal for 
anledningen. På grunn av sik-
kerhetssituasjonene, og frykt for 
å bli et mål for islamister, holdt 
kongressen en litt lav profil. 
Dessverre så lav at det gikk de 
fleste kristne hus forbi. Men over 
300 pastorer og kirkeledere 
møtte allikevel opp og hadde en 
uke sammen der de diskuterte 
hvordan kirkene kan takle utfor-
dringene i samfunnet i dag. 

I løpet av kongressen ble det 
også lagt fram tall fra de ulike 
kirkene. Det er i dag 115 000 
evangeliske kristne i Mali. I til-

legg er om lag 2 % av befolknin-
gen katolikker, og det er noen 
mer markerte karismatiske 
menigheter, som ikke er med i 
den felles protestantiske organi-
sasjonen. 115 000 er en forsvin-
nende liten del av en befolkning 
på rundt 17 millioner. 

I løpet av uka kom delegatene på 
konferansen fram til et vedtak. 
Kirkene skal jobbe sammen for 
at det om 15 år skal være en 
kirke i alle kommunene i landet. 
Det er et stort arbeid som ligger 
foran, for bortsett fra noen 
områder i sør og øst, så har de 
fleste steder i Mali ikke noe kris-
tent nærvær. Så det er jobb nok 
til alle! 

Normisjon i Mali
Normisjon er også med i dette 
arbeidet sammen med den 
lutherske kirken i Mali, EELM. 
Det er en liten kirke med noen 
menigheter og flere små grupper 
med kristne spredt rundt i Kayes-
regionen vest i landet. Normisjon 
har fokus på å nå unådde folke-
slag. Vi jobber spesielt inn mot 
kassonkéer og malinkéer. I tillegg 
sender vi evangeliske program-
mer på språket fulani på 12 ulike 
radiostasjoner. Rett som det er får 
vi meldinger om nye søsken blant 
disse folkene. 

Når kirken vokser, vokser også 
behovet for lederopplæring. 
Bibelskolen i Bafoulabe gir 
viktig opplæring og personlig 
oppfølging. I tillegg har vi 
sammen med kirken seminarer 
og oppfølging i distriktene og et 
opplegg for desentralisert teo-
logisk opplæring (ETD). De 
seinere årene har vi også hatt et 
godt samarbeid med misjonærer 
fra Kamerun. De har på en vel-
signa god måte bidratt til å 
styrke kirken og nå ut med 
evangeliet, ikke minst etter at 
Normisjon har måttet redusere 
antall misjonærer fra Norge.

Framtids-
håp i Mali

På Horve gleder vi oss over at vi 
har hatt mange gjester denne 
høsten, flere store grupper på 
over 100 personer. Det gjør at vi 
fortsatt ser etter en person til 
som kan arbeide en del timer på 
kjøkken. Vi gleder oss også over 
mye positivt rundt årets Horve-
basar.

Vaulali melder: Høsten er 
hektisk, med gjester i helgene og 
ukene. Vi løser dette med lønnet 
og frivillig hjelp. Vi har fått 
«kalkknuser» til vannverket 

vårt, og treverkstedet begynner 
å ta form. Snart kan vi produsere 
trebenker til eget bruk og kan-
skje salg.

På Stemnestaden har det vært 
mange familieleirer i høst, og 
trivselsfaktoren har vært høy. 
Ukedagene har vært i bruk til 
møter og kurs. Det er gjort ved-
likeholdsarbeid på noen av byg-
ningene, ny kledning, vinduer 
og lagerport.

Vi ønsker å være gode møte-
plasser for våre gjester.

Full fart

Sklia gir mye fart og moro på 
leirstedene våre.

RO
AR FLACKÉ

Therese Glendrange

I haust skjer det Alpha rundt om på Haugalandet. Det er 
starta opp kurs blant anna i Skjold/Vikebygd, Tysværvåg og 
på Karmøy. Alphakurset er ein viktig innfallsport til å få 
kjennskap og tryggleik i den kristne trua. 

Både dei som har teke eit standpunkt og trur på Jesus, og dei 
som ennå ikkje veit heilt kva dei skal tru på, får gjennom 
undervisning og samtalar reflektert over tankar og spørsmål. 
Nokre av desse har kanskje låge lenge og godgjort seg, 
medan andre dukkar opp i det undervisaren eller ein annan 
gruppedeltakar legg det fram. Dette gjer Alpha interessant 
for veldig mange ulike mennesketypar. Det gjer det og mei-
ningsfyllt å driva Alpha fordi Alpha gir rom for den opne 
samtalen, og av og til diskusjonen om tru, tvil, fakta og 
myter.

Me som er med og driv Alphakurs, ynskjer at fleire skal få 
vita sanninga om det kristne livet, og håpar  at fleire skal få 
seia at Jesus er frelsaren min, og få eit betre feste i livet sitt. 
I tillegg ser me at når det blir arrangert Alphakurs, får andre 
vita at folk kjem saman og snakkar om trua si. Nokre undrar 
seg og tenkjer om det går an i dag i landet vårt. Ja, det går 
absolutt an og det skjer. Det skjer på Alphakveldar rundt om 
i heile verda, kvar veke gjennom heile året. 

Alphakurs i nordfylket

 www.normisjon.no

Andalucia  
Tre religioners møte. 06.–13.mars 2017

Spania er mer enn sol, bad og  
pilegrimsvandring! Velkommen til en  

kunnskapsreise hvor vi presenterer  
spansk historie, jødenes og arabernes tro!

Reiseledere: Kjersti Marken og Torill Solli Haugen
Pris: kr. 13.950,-

Påmelding: Plussreiser, www.plussreiser.no
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Bamako
I hovedstaden Bamako har 
EELM fire menigheter. Lederne 
for disse fire menighetene møtes 
annen hver måned for å snakke 
om gleder og utfordringer i kir-
kedistriktet. Forrige møte var 
helt i begynnelsen av november. 
Som regel så snakkes det lite om 
den sikkerhetsmessige situasjo-
nen i landet på disse møtene, 
men denne gangen kom det opp 
som et bønneemne. 

En av menighetene ligger i en 
bydel med flere militærleirer, og 
mange av de kristne er militære. 
En av ungdommene fra menig-
heten var stasjonert lenger nord 

i landet. Han mistet nettopp livet 
da bilen de satt i kjørte inn i et 
bakholdsangrep. Forloveden 
hans går også i menigheten og 
synger i ungdomskoret der. Pas-
toren ba oss om å huske på 
henne og familien hans i bøn-
nene våre. – Og be også for to 
andre ungdommer fra menighe-
ten som er i nord! Plutselig 
kommer alt mye nærmere og det 
er i slike øyeblikk det går opp for 
oss at deler av Mali faktisk er i 
en ordentlig krig. 

Ny husmenighet
Ellers ble mye av tiden i møtet 
brukt til å planlegge en ny evan-
geliseringsaksjon. I mai startet 

distriktet opp en liten hus-
menighet. Den opprinnelige 
planen var å plante en ny i høst, 
men de bestemte seg for heller å 
styrke den lille gruppen som de 
startet opp i vår. Så første helga 
i desember skal et team besøke 
menigheten og gjennom sang, 
teater og samtaler gjøre menig-
heten og Jesus mer kjent i nabo-
laget. 

La oss be for Mali, for det hardt 
prøvde folket der og for våre 
søsken. Be om at Gud må reise 
opp flere ledere, som kan tjene 
folket og kirken med troskap!
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Ei gruppe på 8-10 personer fra 
forskjellige arbeidslag på 
Finnøy, har vært med i         
Agenda1i fire år. Undervisning, 
gruppesamtaler og praktiske 
utfordringer har gjort oss mye 
mer bevisste på at vi er disipler 
av Jesus, som igjen er kalt til å 
gjøre disipler. Bevisstgjøring er 
et viktig stikkord. Det har gjort 
mye med oss i gruppa! 

Vi ønsker å spre dette videre. 
Derfor inviterer vi folk i alle 

aldre til en «smaksprøve» for å 
presentere Agenda1 for mange 
flere. Hvordan leve som disippel 
av Jesus i dag? Hvordan skal det 
prege det kristne arbeidet? 
Hvordan kan det få betydning i 
mitt vanlige hverdagsliv?

På smaksprøvekvelden      invi-
terer vi de som blir tent på dette 
til ei «minihelg» i februar på 
Utsyn ungdomssenter. Vi 
ønsker å spre evangeliet om 
Jesus Kristus!

Ny husmenighet i Bamako.

Agenda1 har ført til bevisstgjøring på Finnøy. Lokalt Agenda1 
kan nå bidra til å spre velsignelsen til flere.

Lokalt Agenda1 på Finnøy

Too Good To Go
Gjennom appen Too Good To Go 
kan du få kjøpe restemat på 
Stemnestaden. Du kan få god 
middag (Stemnestaden salt) eller 
dessert (Stemnestaden søtt). I 
appen får du vite når vi har 
restemat, og du kan bestille og 
hente den. Du får god mat - og vi 
slipper å kaste mat!

Karmøy Begrav-
elsesbyrå 50 år
I 50 år har Karmøy Begravelsesbyrå 
stått til tjeneste med veiledning og 
praktisk hjelp ved dødsfall og 
begravelser på Karmøy. I novem-
ber ble jubileet behørig feiret. 

Byrået, som er eid av Normisjon 
region Rogaland, har opplevd sterk 
vekst siden det startet i 1966 med 
Malvin Ferkingstad som eneste 
ansatte. I dag har det 3 årsverk og 
tjenlige lokaler i Åkrehamn.  Og 
driften er modernisert slik at det 
kan møte dagens behov på en 
tjenlig måte. 

På begravelsesbyråets nettsider, 
www.karmoybb.no, er det blant 
annet egne minnesider med 
muligheter for minneord og 
blomsterkjøp.

Men det viktigste er at de 
ansatte kan møte mennesker i sorg 
med omsorg, respekt og empati. 

På bildet ser vi fra venstre: 
Jostein Høyvik, Jo Kjetil Løsnesløk-
ken, Jan Magne Moi (leder), Malvin 
Ferkingstad, Lars Haga og Roar 
Flacké.

Kørners korner
Myndig kontorsøster 
Tollak skulle til legen på grunn av 
en vond og sår hals. 

– Gå inn i det rommet og kle av 
deg alt. Du kan beholde under-
buksa, sa den myndige kontorsøs-
tera og pekte på en dør. 

– Jeg skal bare inn og sjekke 
halsen, forsøkte Tollak. 

– Du hørte hva jeg sa, svarte 
dama bryskt.  Gå inn og kle av deg! 

Tollak gikk inn. Der inne satt en 
mann på en pinnestol i bare 
underbuksa.

– Det var fælt så streng denne 
dama var, sukket Tollak. Jeg skal 
bare sjekke halsen, og så må jeg 
nesten kle meg naken. 

– Ja, sukket han andre. Jeg kom 
fra Televerket og skal bare bytte en 
telefon.
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Kirkene skal 
jobbe sammen 
for at det om 15 
år skal være en 
kirke i alle 
kommunene i 
landet.
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Hva er vi kjent som? 
Vi er mange, ja jeg tror de fleste 
av oss, trives best med å være 
godt likt. Men det er viktig å 
være godt likt for de viktige 
tingene. Dersom vi er godt likt 
fordi vi alltid snakker folk etter 
munnen, eller er dumsnille, så 
er ikke det bra.

Vi leser om de første kristne 
at de sang og lovpriste Gud og 
var godt likt av hele folket. Vi 
leser også om hvordan de tok 
vare på hverandre og på de som 
hadde lite. Dette ble lagt merke 
til og folk så at de elsket hver-
andre.

For oss som lever i 2016 skulle 
det også være viktig å gjøre det 
som er godt. Jeg tror at vår tra-
disjon har underforkynt betyd-
ningen av å vise godhet mot 
andre. Heldigvis ser vi at dette 
er i ferd med å endres. God-
hets- dager, uker og festivaler 
har dukket opp mange steder i 
våre sammenhenger.

Alle mennesker har en lengt 
i seg. Og dypest sett er denne 
lengten en higen etter Guds 
kjærlighet. De lengter etter å bli 
møtt av Gud med aksept, kjær-
lighet og tilgivelse. Vi lever i en 
fallen verden og kan ikke på 

fullkomment vis fremvise den 
kjærligheten som Gud vår far 
har til oss. Men vi kan gi men-
nesker en smak av Guds god-
het, og dette vil drive dem mot 
Kristus som viser dem full-
kommen kjærlighet.

Det er derfor viktig for oss i 
Normisjon å ha et bevisst for-
hold til hvordan andre men-
nesker opplever oss. Dersom 
det de forbinder oss med er 
fordømmelse og avvisning så 
vil de vanskelig kunne oppdage 
Guds aksept og kjærlighet 
gjennom våre liv. 

Vi ønsker en organisasjon som 
er kjennetegnet ved at vi aksep-
terer mennesker som den de er 
og sprer Guds godhet til alle. 
Gud har vist oss stor nåde, og 
vi er skyldige å møte andre på 
den samme måten. La oss 
minne hverandre på hvor god 
Gud har vært mot oss, slik at 
ryktet om oss blir: Se hvor de 
elsker hverandre!

Ei gruppe fra Rogaland 
besøkte i oktober Nepal. Der 
fikk vi mange inspirerende og 
utfordrende møter med men-
nesker, kultur og misjon. 

Okhaldhunga sykehus velsig-
ner stadig flere i et stort 
område i øst. De siste årene 
har nye jordskjelvsikre byg-
ninger fordoblet kapasiteten. 
Samtidig er veienettet utvikla 
slik at også tilstrømmingen 
av pasienter er fordobla. I en 
kultur der kastesystemet sit-
ter dypt, er sykehuset et 
sterkt signal om at alle men-
nesker har samme verdi.

Kirken i Nepal vokser 
kraftig. De siste 60 årene er 
antall kristne økt fra et par 
hundre til 7-800.000. Det er 
sterkt å møte søsken, som 
stråler så mye godhet og tro. 

På Vaulali med 24 deltagere 
og 6 ledere. Temaet var 
Nådegaver,  et spennende 
tema som utfordret både 
selv- og gudsbildet til mange 

av ungdommene. Helgen var 
fylt av alt fra gledes tårer over 
og ha fått bønnesvar, til sven-
skegjemsel og kiosk. En av 
gledene med å være få, er at 
man får god tid til å bli kjent 
med ungdommene. Man har 
tid til den dype samtalen, til å 
sitte og tegne med blanke ark 
og fargeblyanter, mens man 
deler liv og vitser. Noe jeg 
tror både deltagere og ledere 
satte stor pris på,  sett ut i fra 
den tjukke bunken med teg-
ninger som nå ligger på kon-
torpulten min. 
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Jemal hadde blitt kristen og 
skulle døpes i en menighet i 
Haugesund. Presten der hadde 
ringt noen dager i forveien og 
lurte på om en ung iraner kunne 
få bli en del av IMI Kirken etter 
sin dåp, siden han nå skulle bo i 
Stavanger. 

Terje Høyland, internasjonal 
leder i IMI, tok en grundig test 
før han svarte ja. ‹‹Jeg ble under-
veis i utsjekkingen mer og mer 
sikker på at den unge iraneren 
ikke faket sin tro og gav grønt 
lys for at han kunne bli lagt til 
menigheten etter sin dåp.››

Det ble starten på et venn-
skap og en fem år lang kamp. Tre 
ganger ble det avslag på søknad 
om beskyttelse på grunn av kris-
ten tro. Vi kjente på at hvis ikke 
Jemal ble ansett som kristen, var 
det flere av oss som burde bli 
kastet ut. Likevel tapte vi saken 
i tingretten. Spørsmålet om tro 
var ikke nok belyst i dommen og 

Jemal fikk opphold etter fem års kamp.

2 kveldar i september var ein gjeng samla på Stemnestaden.  
Innhaldet var: korleis vera leirleiar, kvar er kva på Stemnesta-
den, gjennomføring av oppgåver på leir, god mat og andakt.

Dette var eit tillegg til leirleiarkurs som Acta har på Horve 
kvar vår. Leirleiarane våre er ein viktig ressurs, og kan leir. Det 
er viktig at dei vert tekne vare på, og får eit eigarskap til leir-
plassane våre. Dei unge som er frå 8. klasse og eldre, kjem frå 
ulike stader. Nokre har eit kristent fellesskap heime, medan 
andre kjenner på at dei er åleine som kristen i sin alder. På 
samlingar og leirar kjem dei saman, og får gje kvarandre opp-
muntringar, råd og forbønn. 

Utfordrende undervisning 
på lederhelg.

LEDER

Enka Purna Maya
Purna Maya og hennes hjerne-
skadde datter bor i Patale, en 
avsides landsby uten andre 
kristne. De strålte da vi kom til 
det enkle hjemmet deres. Denne 
dagen feiret Nepal sin store 
familiefest (som julaften), og alle 
besøkte sine. De to kvinnene var 
helt alene. Nå kunne de feire 
dagen med mange søsken fra 
Norge. De lyste av takk. Vi for-
nemma hellig søskenfellesskap.

Purna Maya har ikke hatt noe 
enkelt liv. Mannen og eldste 
sønn er døde. Datteren er uten 

språk og avhengig av rullestol. 
Selv har hun slitt med sykdom, 
og da hun ble kristen ble hun 
utstøtt av de andre i landsbyen. 
Likevel fortsatte hun å be og vel-
signe naboene sine.

Hver fredag går noen fra 
menigheten i Okhaldungha 3-4 
timer for å ha møte i huset deres. 
Selv om mye hadde blitt enklere 
om de hadde flyttet til Okhald-
hunga, sier hun at det er her hun 
skal være. Hun ber om at hjem-
met en dag skal fylles av kristne 
søsken fra hennes egen landsby. 

Purna Maya stråler av glede 
og godhet.

Okhaldunga sykehus vel-
signer stadig flere i Nepal.

Odd Terje Høie (regionstyreleder)

=Jesus En konvertitts kamp
Jemal kom til IMI-
kirken for fem år 
siden. 

Leiarkveldar Stemnestaden

Sterke inntrykk i Nepal
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igjen la venner nye penger på 
bordet slik at vi kunne anke. 
Jemal har ledet mange til tro, lest 
bibelen med muslimer i lang tid. 
Derfor var det sjokkerende at vi 
ikke vant frem. Fem år tok det. 
Først da lagmannsrettens 
enstemmige ja til Jemal ikke ble 
anket i slutten av oktober, kunne 
vi for alvor slippe jubelen løs. 

Men Jemal har brukt ventetiden 
klokt. Han har vokst i leder-
skap, han har tjent andre gjen-
nom Språkskolen, Alpha-kurs, 
bibelundervisning på farsi og 
dary og kurdisk. Han har tjent i 
cafeen og vært en synlig aktør i 
å gjøre IMI Kirken til et godt 
sted for mange. 

Vi kan gi 
mennesker en 
smak av Guds 
godhet, og 
dette vil drive 
dem mot 
Kristus...
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 3000.18.32731 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Angrepene finner sted i områder nord-
vest i Bangladesh. Her finner vi en av 
Normisjon sine samarbeidspartnere; 
BNELC. Internasjonal leder i Normisjon,  
Dag-Håkon Eriksen, forteller at Normi-
sjon i det samme området også støtter 
Northern Development Foundation 
(NDF) der Victor Lakra er leder. NDF 
har ulike prosjekter i området, og arbei-
der blant annet aktivt med å styrke  
rettighetene til santalene og andre mino-
riteter i området, sier Eriksen.

Lakra har nå sendt brev til Normisjon og 
bedt om hjelp. Det er i dette brevet han 
forteller om angrepene i landet.
  
Satte fyr på husene
Det var begynnelsen av november at det 
skjedde flere overgrep på santalene og 
rundt 1200 santaler opplevde at jorden 
de dyrket ble ødelagt.

 Mobben, sammen med politiet, satte 
fyr på husene som er laget av strå og drev 
santaler på flukt. Santalene prøvde å 
stoppe angrepene og forsvare seg, men 
det klarte de ikke. Politiet og mobben 
skjøt på de, og i den episoden døde tre 
santaler. De rundt 1200 familiene måtte 
forlate hjemmene sine med tomme hen-
der, i følge brevet fra Lakra.

 – Det er foruroligende dersom det 
stemmer at politiet ikke griper inn når 
de skjer slike overgrep, sier Eriksen.

Tømte oppdrettsanleggene
Mobben har tatt det santalene eide av 
dyrkede grønnsaker, samt at de har tømt 
santalenes oppdrettsanlegg for fisk.  
Santalene har ikke fått hjelp fra politiet, 
hevder Normisjons samarbeidspartnere. 
Mange av santalene ble skadet i angrepet 
og måtte på sykehus. 

Nå har Normisjons samarbeidspart-
nere hatt møter med kristne ledere i Din-
japur og bestemt at det skal arrangeres 
pressekonferanse og en menneskelig 
«kjede» for å demonstrere mot disse 
urettferdighetene. Flere politiske ledere 
har blitt kontaktet og disse oppfordres til 
å tale santalenes sak. Det vil også bli gjort 
forsøk på å håndtere denne saken i 
Dhaka for å skjerpe sikkerheten til  
santalene.

 

Trist og alvorlig
Eriksen synes nyheten om angrepene er 
svært trist og veldig alvorlig. Han fortel-
ler at santalene ikke er anerkjent som et 
urfolk i Bangladesh, kun som en mino-
ritet.  
 – De er også mer utsatt for såkalt 
landgrabbing der andre kommer og tar 
over eiendommene og jorda deres, sier 
Eriksen. Han legger til at Normisjon nå 
har sendt ekstra midler til Bangladesh 
slik at advokater kan hyres inn. Ellers 
spres informasjon om situasjonen og 
Den norske ambassaden i Bangladesh har 
blitt kontaktet. 

Om du ønsker å gi til dette prosjektet kan 
du merke gaven din med:

I Bangladesh lider santalene under angrep. De drives på flukt fra sine hjem, blir fratatt maten sin –og noen mister livet. 

Voldelig angrep mot santaler

På Cuba planlegger Normisjons samarbeids-
kirke en ny menighet i et nyinnkjøpt hus. 

– Jeg vil flytte til Havanna og bygge 
menighet, sier presten Rosellys Laborde, 
som til nå har betjent en menighet i San-
tiago by på Øst-Cuba.

– Det er stort behov for en kristen kirke i 
bydelen Povolotin i Havanna, og vi ønsker 
spesielt å følge opp menighetslemmer som 
har emigerert til hovedstaden fra Øst-Cuba, 
forklarer hun. 

Nå ønsker Alpha Norge seg flere partnere. 
Dette gjøres for å revitalisere Alpha Norge, 
kan Kenneth Kolltveit i Alpha Norge fortelle. 
Som partner får man delta i arbeidet ved å gi 
300 kroner eller mer i måneden, man får 
jevnlig informasjon om arbeidet, samt blir 
invitert til konferanser i inn-og utland. 

– Skal vi fortsette det viktige Alpha- 
arbeidet, trenger vi flere som er delaktige i 
dette, sier Kolltveit.

Svein Granerud har i mange år ledet arbei-
det som gjelder misjon i Norge for Normi-
sjon. Da hans etterfølger ikke lot seg finne, 
vil oppgavene til Granerud bli fordelt på tre 
personer. Disse er: Ingebjørg Berstad Torp  
i 40 prosent stilling (nå del av regionleder-
team i Agder), Vegard Tennebø i 30 prosent 
stilling (nå fellesskapsutvikler og funge-

rende regionleder i Sogn og Fjordane) og 
Jann Even Andresen i 30 prosent stilling  
(nå pastor i Salem menighet i Trondheim og 
fellesskapsutvikler i Trøndelag). 

Svein Granerud vil fortsette i Normisjon 
sentralt og arbeide med teologi og forkyn-
nelse/undervisning, samt nettverksbygging. 

Menighetsbygging og evangelisering
Prosjektnummer: 122 47 664
Konto: 1503 02 13537

Menighetsbygging og evangelisering
Prosjektnummer: 122 47 441
Konto: 1503 02 13537

Ny ledelse av arbeidet i misjon i Norge Ny menighet på Cuba

I Dinjapur, Bangladesh, 
blir santaler voldelig 
angrepet. Til nå er seks 
funnet døde.

Ønsker Alpha Partnere

Kristin Winther Jørgensen
NDF, Bangladesh

Samfunnsutvikling i Bangladesh
Prosjektnummer: 122 47 417
Konto: 1503 02 13537

Tekst
Foto
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 3000.18.32731 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Medarbeidere fra de ni butik-
kene rundt omkring i landet 
hadde tatt turen for å bli med på 
fagdag for Galleri Normisjon. På 
programmet denne dagen stod 
blant annet mingling, kaffe og 
kaker, bruktkjøp og seminarer.

Ingen fasit
De butikkansatte fikk også møte 
Elin Ørnes som fortalte om 
utfordringene man møter når 
bruktvarer skal prises. Ørnes har 
tidligere hatt eget program om 
antikviteter på både NRK og 
TV3, gitt ut tre bøker om inte-
riør og antikviteter, har en fast 
spalte i Hjemmet, og har gitt 
veiledning på en rekke auksjo-
ner og bruktmesser. 
 Hvilke brukttrender er de vik-
tige nå, og hvordan kan man 
egentlig skille sølv fra 1700 og 
1800-tallet fra hverandre, var 
noen av temane Ørnes tok fatt 
på. 
 – Det er flere utfordringer 
med prising, og det finnes jo hel-
ler ingen fasit. Det skal dere 
huske. Men ha det gjerne som 
en hobby, les dere opp, gå på 
museum og se på gamle gjen-
stander, oppfordret Ørnes. Flere 

av butikkene hadde med seg 
gjenstander som ble brukt som 
eksempler, i tillegg til noen av 
Ørnes sine egne. Her fikk delta-
gerne også komme med forslag 
til hvordan de ville priset de 
ulike gjenstandene. 
 Før dagen var over, hadde 
deltakerne også fått med seg 
noen ord fra seniorkonsulent i 
Normisjon, Torill Solli Haugen 
om gleden av å gi.

Nye ideer, inspirasjon og  
fellesskap
Daglig leder i Galleri Normi-
sjon, Lillian Dombestein, mener 
slike dager er kjempeviktige. 
– På denne måten kan vi gi noe 
tilbake til de som jobber lokalt; 
inspirasjon og fellesskap, nye 
ideer, fagkunnskap og forhå-
pentligvis ny motivasjon. Dessu-
ten merker vi at våre frivillige på 
en slik dag får øynene opp for at 
de er med på noe større enn den 
ene butikken. De ser at Galleri 
Normisjon er med på å løfte hele 
Normisjon, sier Dombestein.
 Hun kan glede seg over at 
Galleri Normisjon er i vekst.
 – I år regner vi med å nå en 
omsetning på over 5,5 millioner 
kroner. Kanskje over 6 millioner 
kroner? Det er halvannen mil-
lion mer enn i fjor, sier Dombe-
stein. Hun legger til at det er 
butikkene selv som er med på å 
bestemme hva overskuddet fra 
den lokale butikken skal gå til.
– De fleste har valgt Acta- barn 
og unge i Normisjon, en annen 
type regionalt arbeid eller inter-
nasjonalt arbeid.
 

Medarbeidere fra de ni butikkene rundt omkring i landet  
hadde tatt turen til Drammen på fagdag for Galleri Normisjon.

Fullt hus!
Kristin Jellestad og  
Kristin Winther Jørgensen
Kristin Jellestad

En mandag morgen 
i slutten av oktober 
var Galleri Normi-
sjon sin butikk i 
Drammen sentrum 
fylt til randen. 

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, mot og 
 beskyttelse for den kristne 
 minoriteten som sliter 

med frykten for terror
·  Be for våre samarbeid- 
 partnere
Bhutan
·  Be for Disabled Persons’ 
 Association of Bhutan (DPAB). 

Vi leter etter en ny leder 
for organisasjonen som kan 
bære visjonen og arbeidet 
for personer med ned-
satte funksjonsevner videre

Cuba
·  For vår samarbeidskirke 

på Cuba
Ecuador
·  Be for vår stab i Ecuador; for de 

som er rammet av jordskjelv-
katastrofen og for gjennopp-
byggingen

India
·  Be for Lutheran World 

Service India Trust (LWSIT) 
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  
prosjekter

·  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 oppfinnsom-

het og iver SAT-7 viser etter å 
møte flyktningenes behov

·  Be om at det må lykkes 
å opprette en egen skole-
kanal for flyktningbarn

Nepal
·  Be om nok kvalifiserte 

fagfolk og personell til ulike 
oppgaver ved sykehuset i 
Okhaldhunga  

·  Be for Normisjons utsend-
inger Liv Wendel, Kristin og 
Erik Bøhler 

·  Be for UMN-teamet i Bajhang
Senegal
·  Be for arbeidet i Senegal og 

for volontørfamilien Jøssang 
·  Be for de nye misjonæ-

rene som er på GUS i høst 
og forbereder seg på å reise  
ut til Senegal

Tsjekkia/Europa
·   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. 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 for UngdomsAlpha-kurs og 

Alphakurs for voksne. Be om at 
mennesker møter Jesus

Norkirken Hald
·  Be for høstens Alphakurs
·  At Gud må skrive sin  

historie med våre liv og  
med menighetens liv

Norkirken Åkra
·   At mennesker blir kjent 

med Jesus gjennom oss
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

Bibelskolen i Grimstad
·  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
·   Forberedelsestiden til 

misjonærfamilien Amlie
·   For skolens studenter og  

ansatte og om Den  
Hellige Ånds veiledning 

Øya videregående skole
 · Takk for oppstart av ny 

ungdomsskole. Be for arbeidet 
med å etablere en kristen 
ungdomsskole 

·  Be for byggeprosjektene 
· Takke for god elevtilgang og 

be for videre rekruttering
·  Be for prosessen med 

ansettelse av ny rektor og 
fortsatt økt medarbeiderstab

REGIONER:
Agder
·  Styrke/vern om ekteskapet
·  Foreldre som forstår at 

deres valg setter spor
Hordaland
·  Realiseringen av misjons-

senteret 
·  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 ung-
dommene og lederne som er 
med i medvandrergruppene

Rogaland
·  Be om at vi skal lykkes med å 

gjenreise Alpha Norge 
gjennom Alpha Partnere

Sogn og Fjordane
·  Be for stab og frivillige 

og leir- og fellesskapsarbeidet
Telemark og VeBu
·   Be om fornyelse i forening-

ene på små steder og for 
lederopplæringen av unge i 
Acta

·  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 organise-

ring i Fermate Øst
·  Samarbeidet og kontorfelles-

skap med regionen og  
Storsalen

Østfold
·  Be om god og tjenlig drift av 

leirstedene Sauevika og 
Sjøglimt

· Be for de som kommer til 
veiledning og samtale hos 
Fermate

·  Be om at Actas arbeid i Østfold 
disippelgjør ungdom til 
etterfølgere av Jesus Kristus

SENTRALT:
·  Ansatte og frivillige
 
ACTA SENTRALT:
·   Be for nytt misjonsprosjekt i 

Amigos: søndagsskolearbeid i 
Assam i India

·   Ledertreningsarbeidet med 
Team SubUrban 

·  Takk for en fantastisk Soul 
Children-festival i Oslo 

·  Takk for alle de frivillige 
lederne i Acta

·  Be for alle de 600 lokallagene  
i Acta

Bønneemner

Nytt fra
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Lars Inge Magerøy
Munken som 
endret Europa
Reformatoren 
Martin Luther

349,-

Munken som endret 
Europa er en ny-
skrevet biografi om 
Martin Luther i anledning 
reformasjonsjubileet i 2017. 
Forfatteren tar oss med inn i 
den dramatiske maktkampen 
mellom bønder, adel, kur-
fyrster, keiseren og pave-
makten. Her skildres begivenhetene som 
endret Europa for all fremtid.

«Dette bør bli folkeboken om Martin Luther og 
reformasjonen i jubileumsåret 2017». 
Jan Gossner, teolog, Frikirkepastor og 
tidl. rektor ved NLA

Nyheter

www.lutherforlag.no

Dagfinn Høybråten
Hjemme 
i julen
Betraktninger om den 
største fortellingen av 
dem alle

249,-

Julen er tradisjonenes og 
forventningenes tid. Vi gir og 
mottar gaver. Ofte kan det 
være krevende å få  nærkontakt 
med julens kjerne i alt det 
ytre som omgir den. I denne 
 boken deler tidligere helse-
minister, trygdedirektør og KrF-leder 
Dagfinn Høybråten sine erfaringer med å 
pakke ut julebudskapet om Jesus.  

MARTINLUTHERJUBILEET2017
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Nok en Soul Children Festival er over for denne 
gang. I midten av oktober samlet 2000 unge sang-
glade mennesker fra Norge og Sverige og rundt 
200 medarbeidere seg til årets festival. 

Ragnhild Hiis Ånestad, Soul Children-gründer 
og dirigent, mener festivalen ble nok en suksess. 

Høydepunkter i kø
Hiis Ånestad forteller at de store øyeblikkene for 
henne var lørdag ettermiddag da det var Soul 
Children-parade opp Karl Johan fra Jernbanetor-
get og helt til Universitetsplassen med Kampen 
Janitsjar i spissen etterfulgt av friluftskonsert med 
2000 sangere i koret. Mange tusen publikummere 
kom og mange kameraer fra NRK og TV2 dekket 
alt dette til sine nyhetssendinger.

– Jeg får gåsehud bare av å tenke på det, sier 
Hiis Ånestad og mener det er noe veldig spesielt 
å få peke på Jesus sammen med så mange andre.

– Et annet høydepunkt er Soul Church Service, 
vår egen gudstjeneste i Oslo Spektrum søndag 
morgen. Det er sterkt å kjenne på Soul Children-
fellesskapet og å lære mer om - og å feire Jesus 
sammen i denne «storfamilien» som Soul Chil-
dren-bevegelsen er; med lokale kor, medarbeidere, 
crew og artister fra flere deler av verden.

Priser Jesus i Oslo Spektrum
I år som i fjor var det Oslo Spektrum som huset 
festivalen. Hiis Ånestad synes det er utrolig å 
kunne fylle hovedstadens storstue med syngende 
barn og unge, samt kristne artister fra inn-og 
utland.

– Det er helt klart ubeskrivelig å få være med 
på denne reisen med Soul Children som Gud en 

gang satte i gang, og kalte meg til å lede, sier Hiis 
Ånestad. 

Musikkstil og særegen kultur
Hiis Ånestad tror det er flere elementer som gjør 
at Soul Children er populært blant unge mennes-
ker.

–  I Soul Children-bevegelsen tror jeg det er 
flere ting. Blant annet at det er vår visjon som 
driver oss ledere; «å vinne og bevare unge for Jesus 
Kristus gjennom et musikkuttrykk de unge kjen-
ner seg igjen i». I tillegg det at vi har fokus på noen 
gode verdier som skal prege alt vi gjør; å ære Gud, 
hedre mennesker, prege samfunnet, se hverandre 
og gi opplevelsen av å bli sett, og å være ekte og 
ærlige, sier kor-entusiasten. Hun tror at alt dette, 
sammen med en musikkstil som unge mennesker 
kjenner seg igjen i, er suksesskriterier. 

– Så er det også noe med det unike fellesskapet 
som oppstår når mennesker møtes for å synge 
sammen. I våre sammenhenger er det med et enda 
tydeligere mål: for selv å bli enda mer kjent med 
Gud og Hans ord gjennom sangtekster, få lov å 
prise Jesus gjennom sangene sammen og det å 
fortelle andre om Guds sanne kjærlighet for å få 
enda flere med til himmelen. 

Større planer
Nå ser Hiis Ånestad fremover.

– Jeg gleder meg enormt til fremtiden, for jeg 
opplever at Gud har enda større planer for Soul 
Children, sier kordronningen. Hun tror Gud 
ønsker å nå nye generasjoner i mange nasjoner 
med evangeliet gjennom Soul Children-arbeidet.

– Jeg er forventningsfull og veldig spent på hva 
som ligger foran, og jeg kjenner jeg gleder meg 
over det. Dette vi nå har sett er kun begynnelsen.

2000 unge sang 
om Jesus

Det ble Soul Children-fest i Oslo i oktober. Neste festival er 26-28. oktober 2018.

Geir Anders Ørslien
 Kristin Winther Jørgensen 

– Det er en magisk følelse å 
stå på Universitetsplassen å se 
et menneskehav som sammen 
synger om og peker på Jesus, 
sier kordronning Ragnhild 
Hiis Ånestad.

Jeg gleder meg 
enormt til frem-

tiden, for jeg opplever  
at Gud har enda større 
planer for Soul Children.
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Damene får det til! Norkirken i 
Vennesla fylles med damer i alle 
aldre til samtale, lytting, omsorg 
og varme - hjertevarme. 

HJERTELIGE DAMER I 
VENNESLA.

Det ser ut som om de gleder seg, 
som om de ikke kan vente til 
neste gang kvinner skal samles 
igjen i Norkirken Vennesla. Vi 
er på ledermøte i «HJERTE-
ROM» hvor hovedsaken er plan-
legging av månedens samling for 
kvinner i alle aldre. «Eva er den 
yngste som kommer», sier de. 
De er ikke sikker på om hun er 
15 eller 16 år, men hun er i hvert 
fall nylig konfirmert. Ledergrup-
pen blir også enig om at den 
eldste på Hjerterom må være 
den lokale kjendisen Borgny 
Salvesen, og hun er over nitti. 
Hun ble kjendig da hun debu-
terte litterært som 90-åring, og 
ble nominert til Sørlandets Lit-
teraturpris i fjor.

En har inntrykk av at på 
Hjerterom er det godt å være 
kvinne, uansett alder. De åtte 
medlemmene i ledergruppen 
har også god spredning i alder. 
En av dem, Hilde Kjøl, var den 
som fant på det treffende navnet.

Iskald idé
Paradoksalt nok oppkom ideen 
om denne hjertevarme bevegel-
sen da trioen Anne Lise Valdez, 
Marit Omdal og Anne Honne-
myr møttes til en av sine jevnlige 

isbadeturer for snart to år siden. 
Blant isflakene i Otra fødtes 
visjonen om varme, månedlige 
storsamlinger for kvinner i 
bygda. Ved hjelp av tekstmeldin-
ger mobiliserte man 20 kvinner 
til den første konstituerende 
samlingen. Mellom seksti og 
sytti damer responderte deretter 
på invitasjonen til den første 
kvinnesamlingen i kafeen i Nor-
kirken. Derfra økte det jevnt og 
trutt til bortimot 150 deltakere, 
slik at man måtte flytte samlin-
gene fra kafeen inn i storsalen. 
Nå har oppmøtet stabilisert seg 
på ca 120 kvinner.

Uformelt og godt planlagt
Den midterste tirsdagen i hver 
måned begynner de første å 
ankomme kirken fra halv åtte-
tiden om kvelden. Det gjelder å 
få gode plasser. Invitasjon eller 
påminnelse har nådd dem 
muntlig eller via facebook. I 
salen finner de bordene pyntet. 
Her er blomster, lys og serviet-
ter, men likevel ingen overdrevet 
høytidelighet. Man drikker kaffe 
og nyter enkel servering samti-
dig som samtalen går. Denne 
kafépregede stemningen varer i 
rundt en halvtime og innleder 
disse hjertelige kveldene. 

Inspirert av hjerteromsidéen 
sørger lederskapet for at ingen 

føler seg alene. De plasserer seg 
ved de ulike  bordene slik at 
ingen av de besøkende blir sit-
tende for seg selv. Lav terskel 
gjør at mange kommer som 
ellers ikke til vanlig går i en 
menighetssammenheng.

Den neste timen fylles med et 
godt planlagt og samtidig ufor-
melt og uhøytidelig program.  
Tale i tradisjonell forstand er 
sjeldent. Formidlingen er Jesus-
sentrert, men skjer hovedsakelig 
gjennom vitnesbyrd og inter-
vjuer. Sang og musikk er en selv-
følgelig ingrediens. Glede og 
alvor er ikke motsetninger på 
disse møtene. I skrivende stund 
planlegges neste møte hvor to 
kvinner vil vitne fra sine liv. 

Vipps eller 
tips!

Helgen 22.– 23. oktober var det 
duket for den andre lærefelles-
skap-weekenden i Agenda 1 på 
Sørlandet. Også denne gang var 
det Norkirken Hald som var ver-
ter. Tidligere Malimisjonærer 
Anne Katrine og Samuel Ebitu 
er aktive i menigheten på Hald. 
Hun sitter i styret og han er i 
lederskapet. 

«Agenda 1 er hard jobbing, 
ikke bare kos», slår Samuel fast. 
«Det liker vi. Da får vi noe 
igjen.» sier han. «Vi setter pris 

på å bli utfordret og vi fikk gode 
verktøy til å jobbe videre med. 
Målene vi satte oss på den første 
weekenden i april, måtte vi ta 
opp til evaluering. Vi spurte oss 
selv om vi hadde nådd dem og 
hvorfor vi eventuelt ikke nådde 
dem. Vi innså at vi hadde foku-
sert for mye på aktivitet. Dette 
må vi sette til side til fordel for 
det viktigste: disippelbygging», 
avslutter en fornøyd Agenda 
1-deltaker.

Vi er fornøyde ALF  H
ALVO

RSEN

Tekst & Foto
Alf Halvorsen
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Vi har tidligere i dette bladet hatt hovedoppslag om det opp-
muntrende ungdomsarbeidet «All Inclusive» på Vigeland. 
Misjonsprosjekt i Latvia er en av deres hjertesaker. I høstfe-
rien i år nådde dette et foreløpig høydepunkt. «Vi var 36 fra 
Vigeland som besøkte Nytt-Liv-kirken i Daugavpils. Der fikk 
vi være med i det avsluttende arbeidet med Bibelcamping-
hytta som vi har samlet inn til de siste to årene.» Det kan en 
begeistret Marianne Timenes Norum fortelle. Hun var med 
som leder sammen med familien sin. «Dette området, som 
ligger tre timer kjøring fra hovedstaden Riga, er sterkt preget 
av alkoholisme, arbeidsløshet og mange enslige mødre», 
fortsetter hun. Leirarbeidet som denne menigheten driver 
for barna til disse, er et viktig redskap for at evangeliet kan 
skape gjenreising både åndelig og sosialt. «Vi så mange 
ansikter blant de kristne som var tydelig preget av at de kom 
ut av et tøft liv», avslutter Marianne.

Ungdommene fra Vigeland og «All Inclusive»  foran 
Bibelcampinghytta de og KVS har hjulpet med i Latvia.
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Vigelandsfolk i Latvia

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

Anne Katrine og Samuel 
Ebitu likte undervisningen.
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Begge opplevde å miste en baby 
i eller rett etter fødselen.

Vipps og tips
På alle samlingene er det mulig 
å gi. På bordene står et glass. Det 
er for de «gammeldagse» som 
fremdeles går med kontanter. I 
glasset kan de legge sine «tips». 
De mer moderne «vippser» sine 
bidrag med mobiltelefonen eller 
bruker bankkortet på betalings-
terminal. En ubetydelig del går 
til dekning av mat og andre 
utgifter. For dette er ikke kost-
bare arrangementer. De inn-
komne midlene går i all hoved-
sak til andre som trenger dem, 
først og fremst kvinnerelaterte 

prosjekter. I oktober gikk pen-
gene til Åpne Dører, som også 
deltok med formidling på sam-
lingen.

Invitasjon til fellesskap
Norkirken Vennesla favner 
bredt. Hjerterom sørger for at 
alle blir opplyst om det som 
skjer Norkirken. De som har 
barn blir bevisstgjort på barne-
aktivitetene i menigheten. Alle 
blir invitert til i et mindre 
fellesskap, i en av de 20–25 
smågruppene knyttet til kirken.

Hjerte av gull
Kveldens høydepunkt er prisut-
delingen til månedens «Hjerte 

av gull». Ledergruppen fungerer 
som Nobel-komité og tar imot 
velbegrunnede forslag til kandi-
dater. Prisen er nettopp et inn-
rammet hjerte av «gull». Dette 
hører med til den lettere, avslut-
tende delen av disse kveldene, 
som fases ut slik de ble faset inn, 
med mingling, prat og enda litt 
kaffe. Damer får det til når det 
gjelder å gjøre det trivelig uten 
at det går ut over hverken sak 
eller alvor. Hjerterom er herlig 
damete og responsen viser det. 

Nå svarer inspirerte menn i 
Norkirken med mannstypisk 
nok å kalle samlingen «FUNDA-
MENNT». 

Helt menn-eskelig...!

Det var en makedoner fra 
Europa som Paulus så i et syn i 
Ap.gj.16,9. Dette førte til at 
evangeliet krysset grensen til 
Europa. Helt uventet.

Under evakueringen fra Mali 
for fire år siden, fikk Normisjons 
misjonærer syn for alle malinke-
ene på den andre siden av gren-
sen til Senegal som ikke hadde 
hørt evangeliet. Det ble et kall til 
Normisjon. Helt uventet.

Kristian og Møyfrid Moskvil 
med barna Oskar og Rakel er 

ved godt mot, midt i tilpasning 
og språkopplæring. Så gleder de 
seg ekstra til sin første jul i Sene-
gal. Da får Oskar og Rakel besøk 
av alle sine 4 besteforeldre fra 
Norge. Sammen med dem kom-
mer også en videoprojektor. 

«Vi vil prøve å vise Jesus-fil-
men eller en annen film i byde-
len vår i jula. På den måten kan 
vi tydelig presentere oss med det 
budskapet vi har kommet med», 
sier Kristian Moskvil.

Praten går, kaffe nytes, barna vugges i vognen og Hjerte av «gull» deles ut - overraskelser og gleder hånd i hånd.

Første jul i Senegal

56 på U-Alpha i 
Norkirken
Sammen med endel ungdommer 
har konfirmantene i Norkirken 
Vennesla startet Ungdomsalpha 
denne høsten. «Vi opplevde at 
mange unge tok et standpunkt for 
Jesus under et lovsang- og 
vitnemøte tidlig i høst», sier pastor 
Kristian Nesbu Vatne. «For disse er 
Alpha-kurset spesielt viktig».

36 konfirmanter i 
Norkirken
Aldri har så mange gått til konfir-
mantforberedelser i Norkirken 
Vennesla som i år. «Det er snakk 
om ungdom fra hele bygda, ikke 
bare barn av medlemmer i 
Norkirken», sier pastor Kristian 
Nesbu Vatne, og avslutter: «Det er 
en frukt av lang tids satsing på 
barnearbeid i menigheten».

Johannes anmelder 
bok av Malm:

(Bilde av boken 
«Som om Gud ikke 
finnes)

Det gikk sakte opp for meg: mine 
kollegaer vet jeg er kristen, men 
likevel har jeg erfart at de forven-
ter svært lite «annerledeshet» fra 
meg. Samtalene, spørsmålene, 
vitsene er akkurat de sammen. I 
boken «Som Gud ikke finnes» 
hevder Malm at ingen ting virker 
mer sekulariserende på et sam-
funn enn når kristne institusjoner 
og kirker, bevisst og ubevisst, lager 
et skille mellom det åndelige og 
menneskelige, tro og gjerninger, 
bekjennelse og praksis, bønn og 
arbeid, offentlig og privat tro. 
Disse skillene sender et signal til 
verden rundt: kristen tro er et 
menneskeverk. Eller som Malm 
formulerer det: som om Gud ikke 
finnes. Hvorfor skulle mine 
kollegaer forvente noe «annerle-
deshet» hvis Gud ikke finnes? 
Hvordan har vi havnet her? Har 
kirken blir mer opptatt av å passe 
inn enn å være salt? Og hva er 
veien videre? Malm skriver også 
om hvordan kirken, du og jeg på 
nytt kan finne tilbake til vårt 
kraftgivende sentrum.

Johannes Vålandsmyr

Gunnar Urstad sier:
1. «Takk for gave!»
Han sier at i forrige nummer fikk 
leserne muligheten til å gi til Actas 
arbeid. Dere ga kr. 25.390,- og det 
er bokført - og tusen takk.

2. HUSK ÅRSMØTET
Det skjer på Bibelskolen i Grimstad 
lørdag 25.mars.  Besøk fra Hoved-
kontoret blir Svein Granerud. 
Hjertelig velkommen!

Tale i tradisjo-
nell forstand 
er sjeldent. 
Formidlingen er 
Jesus-sentrert.

Oskar og Rakel får besøk av alle sine besteforeldre i julen.
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Gud er kjærlighet. En fantastisk 
sannhet. Nå er vi på det dypeste 
dype i livet. Hva Gud vil og hva 
det hele går ut på. Ateisten og 
evolusjonisten vil si at i begyn-
nelsen var materien. Alt snakk 
om kjærlighet er bare hensikts-
messige, kjemiske reaksjoner 
for at verden skal utvikle seg 
videre. Men en kristen kan si: I 
begynnelsen var kjærligheten. 
Det er den som er årsaken til 
alt av virkelig verdi. Det er der-
for vi likner på Gud. Det er vårt 
adelsmerke. 

Men noe har skjedd; men-
nesket har fått det Ibsen kaller 

«en trollsplint» i sin sjel. Fra nå 
av må jeg lære hva kjærlighet 
er, det er ikke lenger selvinnly-
sende. Vår egen evne til å 
bedømme hva som er kjærlig-
het, er særdeles svekket. Vårt 
sinn må fornyes skal vi kunne 
bedømme hva som er Guds 
vilje, den som alltid er i pakt 
med kjærligheten. Ingen kan 
bekrefte oss bedre enn Gud. I 
alle mennesker gjenkjenner 
Gud noe av seg selv. Men Gud 
bekrefter aldri mørket i oss, for 
i Gud er det ikke noe mørke. 

Derfor står jeg overfor et 
valg i møte med Gud: Vil jeg 

elske hans lys høyere enn mitt 
eget mørke? Det kalles for 
overgivelse, eller omvendelse. 
Det handler om å dø litt, for å 
kunne leve mer. Det handler 
om å ta opp sitt kors. Lykkepro-
feten sier: Dropp det korset, 
Gud elsker deg slik du er. En 
slik tale fører ikke til nytt liv. 

Når Gud taler til meg om 
omvendelse, så er det fordi Han 
elsker. Derfor er evangeliet et 
mye mer presist og mye større 
budskap enn at «Gud elsker 
deg».  At Gud elsker meg er et 
fantastisk budskap og det kan 
gi meg mot til å nærme meg 

Gud. Derfor er kirken kalt til å 
vise vennlighet og gode gjer-
ninger. Men evangeliet er at jeg 
kan få leve hos Gud, fordi han i 
Kristus har gjort soning for 
mørket i mitt liv. Dette er den 
kjærligheten vi må lære - ikke 
at vi har elsket Gud, men at han 
har elsket oss, og gitt sin Sønn 
til soning for våre synder.  
Dette er sannheten om Gud: 
Kjærligheten var villig til offer, 
og det var nødvendig. Dette er 
sannheten om oss: Mørket i oss 
er så stort at noen måtte gi sitt 
liv for å sprenge det. Kjærlighe-
ten elsker sannheten.       

Du kan få fradrag i skatte-
pliktig inntekt for pengegaver 
til Normisjon.

Følgende vilkår må være 
oppfylt for å få fradraget:

1. Organisasjonen må være 
forhåndsgodkjent.

2.Gaven må være på minst 
500 kroner til hver organisa-
sjon.

3.Gaven må være for-
håndsutfylt i selvangivelsen.

Slik får du fradraget: Din 
gave skal stå ferdig påført i 
selvangivelsens post 3.3.7. 
Hvis forhåndsutfylling man-
gler, skal du ikke føre beløpet 
selv, men ta kontakt med den 
aktuelle organisasjonen og be 
dem rapportere gavebeløpet 
på ditt fødselsnummer. I 
2016 er fradraget kr. 25.000,-

Søndagsbuffet på Eikely er 
allerede kjent av mange. I 
høst er serveringstilbudet 
utvidet til mandagsmiddag. 
For hundre kroner får du et 

godt, tradisjonelt måltid som 
du enten kan spise i restau-
ranten eller ta med hjem. Vil 
du legge på en dessert, er den 
også rimelig. Sonja Aas og 
Hege Tresnes Sjaavaag er så 
langt fornøyd med respon-
sen. Annenhver uke får også 
Eikely Barnehage benytte seg 
av tilbudet. Nylig har det der-
med vært hele 206 gjester til 
bords på en og samme man-
dag.  «Stekt flesk er populært, 
men dessverre litt ulønnsomt 
fordi det tar lang tid å forbe-
rede», informerer de glade 
kokkene.

Stein Ole Kolstad Varhaug er 
allerede på plass i Dumka i 
India. De som har lest bloggen 
hans, skjønner at han passer i 
stillingen som korrespondent-
misjonær for Normisjon i Østen.

 Han er utdannet siviløko-
nom, men elsker språk og skrift-
lig formidling. 25-åringen sa ja 
til stillingen 1. juli i år samtidig 
som en stor terroraksjon fant 
sted i hovedstaden i Bangladesh. 
Det var nemlig til Dhaka han 
opprinnelig skulle dra. Men 
etter det som hendte der, ga 
ambassaden ikke lenger visum 
av sikkerhetsmessige grunner. 
Dermed ble det India for ung-
gutten fra Holum. Så langt har 
han et 6-måneders visum. Han 
skal besøke og formidle fra Nor-
misjons prosjekter i Asia. Følg 
gjerne med i magasinene 
«Agenda 3:16» og «Ferskvare».

Hjemme i Holum er mor og 
far og tre yngre brødre aktive i 

Stein Ole Kolstad Varhaug trives så langt i Dhaka.

Høstens disippelskole hvor 7 talere underviste på tilsammen 
40 kvelder fordelt på 10 steder i regionen, var en oppmun-
trende erfaring. Takknemlige tilhørere skjulte ikke sin begeist-
ring og overbevisning om at dette var viktig stoff som dess-
verre altfor sjeldent blir tatt frem. Tilsammen1253 deltakere 
betyr et gjennomsnitt på 31 pr. samling. I realiteten varierte 
oppmøtet fra 9 til 82.  Skolen fortsetter høsten 2017, men vil 
gjennomføres i noe ulik form i de forskjellig i menigheter/for-
samlinger og bedehusforeninger. Innholdet blir uansett i 
samme sjanger – viktig og sentral bibelsk forkynnelse. 
Vi er allerede i gang med forberedelsene. 

Sonja Aas og Hege Tresnes 
Sjaavaag lager god mat.

LEDER

Å se de som ikke ser
Lærer Gro Holm Rypestøl har to 
gårder i navnet sitt. Hun vokste 
opp på Holm i Kvelde og har 
vært gardkjerring på Rypestøl i 
Torridal i 35 år. I mellomtiden, 
på 70-tallet, var hun misjonær 
blant tordenfolket i Bhutan.

På blindeskolen i Khaling 
brukte hun mye tid på å se etter 
de som ikke kunne se, for å 
rekruttere elever til skolen hun 
drev. I ettertid er det blitt fire 
besøk til Bhutan, - så langt. Det 
siste var i 2014 hvor hun under-
viste lærere og lærerstudenter 

vest i landet. Samtidig står hun 
ved hjelp av internett i kontinu-
erlig forbindelse med sin gamle 
misjonsmark. På CV-en står 
også to år som foreningsarbei-
der i Agder for Santalmisjonen.

Forkynne gjør hun fremdeles, 
- som frivillig. Hun kjenner 
etterhvert de fleste steder i 
Agder.  Og innerst i hennes eget 
hjerte bor en nød for de folke-
slag som ennå ikke er søkt opp 
med evangeliet. «Misjon er en 
del av alle troendes stillingsbe-
skrivelse», understreker hun.

Lærer, bonde og misjonær 
Gro H. Rypestøl liker misjon.

Det er ganske mye å spare 
på å gi - prøv tiende i år!

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet Agder

Nytt tilbud på Eikely Fra Holum til India
Dro til Østen om 
høsten.

Disippelskolen slo an!

Gi gave - og spar!
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det lokale bedehusarbeidet. I 
ungdomsgruppa  har også Stein 
Ole vært med i mange år. Før 
utreise til India fikk han et fire 
ukers opphold på Gå Ut Senteret 
i Trondheim. Det var meget 
utbytterikt, ifølge ham selv.

«Jeg har egentlig ikke hatt 
noen drøm om å bli misjonær» 
sier Stein Ole. «Jeg er opptatt av 

det lokale arbeidet og de små 
fellesskapene», føyer han til. 
«Men jeg har lyst til å lære noe 
om en annen kultur, og jeg har 
lyst til å bli avhengig av Gud», 
avslutter han. Følg med på face-
book-siden hans og på bloggen 
på Normisjons nettsider.

Derfor er 
evangeliet et 
mye mer presist 
og mye større 
budskap enn 
bare at «Gud 
elsker deg».

Nytt fra



TRO

Nytt fra     N R  5 – 2016 |  TRO    11   

Vi er i full gang med jule-
handel i bygd og by. Vi nord-
menn kommer til å handle 
for 11 000 kroner i førjuls-
tida. Sammenlagt handler 
det norske folk for 58 mil-
liarder kroner i ukene før jul. 
Prognosen jeg siterer kom-
mer fra arbeidsgiverorgani-
sasjonen Virke som spår en 
oppgang i julehandelen på 
«bare» fire prosent sammen-
lignet med i fjor. For meg er 
dette svimlende summer. 
Det er en fin tradisjon å gi 
julegaver til dem man er glad 
i. Det er en rikdom å ønske 

seg noe også. Men hva er en 
god julegave? Må den koste 
så mye, og må det nødven-
digvis være noe helt nytt? Jeg 
vet at mange gir bort opple-
velser gjennom kino- eller 
teaterbilletter, et godt måltid 
etc. Gode idéer! Men hva 
med å handle noe fint i en av 
de åtte gjenbruksbutikkene 
til Galleri Normisjon? Du 
kan finne så mye spennende, 
unikt og flott til en rimelig 
penge. Bøker, musikk, klær 
og smykker, porselen og 
glass og mye annet. Og vet 
du ikke hva du skal gi? Vi 

selger gavekort både i butik-
kene og i Normisjons julebu-
tikk på www.gaver.normi-
sjon.no. Beløpet bestemmer 
du helt selv. Da kan julega-
ven din bli en mangedoblet 
glede – ikke bare gleder du 
mottaker av gavekortet, du 
støtter også Normisjons 
arbeid i Norge og internasjo-
nalt. Det vil jeg si  
er å nå langt med 
pengene. 

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian 
Dombestein
daglig leder

 www.normisjon.no

Skriv ditt liv på Golsfjellet  
Vi gjentar suksessen fra 2016!

Du vil oppleve: Fjellvandring; til fots eller på ski, forkynnelse, 
MYE sang og musikk og nydelige mat på Guriset.
Kursledere: Eirin Bjørnstad fra firmaet «Godt Fortalt»  
sammen med Normisjons vertskap Torill Solli Haugen og 
Johannes Byberg.
Pris: Kr. 5.800,- pr. person i dobbeltrom og kr. 6.300,- pr.  
person i enkeltrom, inkludert full pensjon og skrivekurset.
Mer informasjon: Seniorkonsulent Torill Solli Haugen,  
tlf.: 458 05 585.
Påmelding: Normisjon, mail: eva.marie.norstrud@ 
normisjon.no

GurisetHøyfjelshotellGosfjellet24.–28. april.  2017

Vi vil plante nye felleskap! Derfor skal i disse dager en god 
gjeng mennesker fra Normisjon delta på læringsfellesskap i 
regi av Sendt (tidligere Dawn) for å lære om, og inspireres til å 
plante.

Men hvorfor vil vi det? Hvorfor vil Normisjon plante nye 
fellesskap og menigheter. Er de ikke bra nok de som finnes 
rundt om i Norge? Jo, heldigvis finnes det mange livskraftige 
og bibeltro fellesskap. Men vi vil at det skal bli enda mye let-
tere for mennesker å finne et fellesskap der de kan bli kjent 
med Jesus. Og vi vil ha langt flere fellesskap der det å gå ut 
med evangeliet til nye, er hovedbeskjeftigelsen. Jesus Kristus 
til nye generasjoner og folkeslag!

Derfor må mange av oss snu tankegangen og endre vanene 
våre.  Selv går jeg i Storsalen menighet i Oslo. Storsalens visjon 
er Hele Oslo invitert til bords! Jeg ser for meg hvordan men-
nesker alle steder i Oslo, fra nye generasjoner og ulike folke-
slag, samles til gode måltider og deler Ord og brød og vin. Det 
er bare det at dersom dette skal bli virkelighet, må jeg gjøre 
noe. Det holder ikke å tenke at «jeg går i en menighet med fin 
visjon, jeg», dersom jeg selv ikke bidrar. Det nytter heller ikke 
å se på hva andre burde ha gjort, eller klage på det som burde 
vært annerledes i menigheten. Menighet er ikke først og 
fremst de andre eller de ansatte. Menigheten er alle oss som 
går på gudstjenester, i småfellesskap, som har vår tilhørighet 
der. 

Derfor, hvis visjonen til Storsalen skal realiseres, må jeg i 
gang. Hvem kan jeg invitere til middag eller på en kopp kaffe? 
Hvem har jeg rundt meg som trenger en hjelpende hånd? 
Hvem leder Jesus meg til?  

I Normisjon vil vi plante nye fellesskap, men det er lett å 
tenke at man selv ikke har noe å bidra med. - Det er underlig, 
og det er ubegripelig vågalt, men Jesus bruker altså oss uper-
fekte, svake til og med syndige mennesker til dette. Derfor må 
vi alle legge ned vårt eget ego og følge Jesus dit han går. Vi må 
gå til de menneskene han leder oss til. Og så kan vi plante fel-
lesskap sammen.

I Normisjon vil vi ha alle med på dette. Kan du spørre Gud 
hva din oppgave er? 

Vi vil plante fellesskap!

Anne Birgitta Langmoen Kvelland 
Generalsekretær
E-post: ablkvelland@normisjon.no

Innspill

Andakt

Jesus er på vei ut i ødemarken 
sammen med disiplene for å 
være alene, men en menneske-
flokk som er sultne på mer av 
Jesu lære og helbredelse, følger 
etter. 

Jesus går i gang med å lære og 
helbrede. Han holder på til sent 
på dagen. Da blir de 5000 men-
nene samt kvinner og barn 
sultne. Jesus sier til disiplene 
sine: 

«Dere skal gi dem mat» 
(Matt 14,16). 

Fem brød og to fisk blir velsignet 
av Jesus og gitt til disiplene som 
deler det videre til folket. Det 
blir mer enn nok til alle.

Senere sier Jesus: «Jeg er livets 
brød» og «Den som spiser av 
dette brødet, skal leve til evig 
tid» (Joh 6,v.48 og 51). Når Jesus 
innstifter nattverden, sier han 
til disiplene at brødet er hans 
kropp som er gitt for dem, 

og at de alltid skal spise av dette 
brødet. 

Mens disiplene og Jesus går 
sammen, skjer det spennende 
ting som at folk blir helbredet -  
og mat multipliserer seg. Midt 
oppi dette bruker Jesus anled-
ningen til å komme med en 
dypere sannhet. 

De fem brødene ble flere og 
flere, helt til alle var mette. Jesus 
har nok til alle. 

Mange mennesker er sultne. 
De lengter etter noe som kan 
mette dem. Sultne på hva? 

Sultne på bekreftelse – Gud 
sier at du er hans barn om du vil 
ta imot ham. 

Sultne på rettferdighet – Gud 
er rettferdig, og en dag skal han 
dømme verden rettferdig. 

Sultne på mening – Gud har 

utvalgt deg til å være hans 
ambassadør her på jorden. 

Sultne på nærhet – Gud er 
nær. 

Sultne på liv – Gud gir kjær-
lighet, glede, overbærenhet, 
vennlighet, godhet, fred, trofast-
het, selvbeherskelse og ydmyk-
het.

 Sultne på forsoning – Jesus 
gav sitt liv på korset så vi gjen-
nom troen kan bli frelst til et liv 
med ham og en evighet hos 
ham.

Gjennom nattverden kan vi 
la Gud stille vår sult og ta imot 
alt dette. Så sender han oss ut 
etterpå og sier: «Dere skal gi 
dem mat». Kanskje Gud gir deg 
anledning til å komme med en 
dypere sannhet for sultne men-
nesker du går sammen med?

Livets brød
Ole Jakob Pedersen | Utvikler av misjons- og ungdomsarbeid i acta Agder 

Mens disiplene og Jesus går 
sammen, skjer det spennende 

ting som at folk blir helbredet.....

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00
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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.

Inspirasjonsfest Stemnestaden
Fredag 13. januar kl 18.30 
Tema: «Å leve et liv» 
Anne Birgitta L. Kvelland blir med 
som taler.
Sang/musikk: Himmelhamn
Jubileumsmarkering, festmat m.m 
Pris: 250,- 
Barn under 12 år halv pris. 
Familie kr 600,-
Påmelding til Kraftsenteret 
innen 9.januar: 
e-post: kraftsenteret@gmail.com 
SMS/tlf 982 16 185/975 89 956

Fest i Bogafjell kirke
Fredag 13. januar kl 19.00  
Tema: «Kallet»
Ådne Berge, Svein Bjarte Sårheim, 
Liv Hege Braseth m.fl 
Sang: Asbjørn Sivertsen 
Påmelding til regionkontoret 
innen 9. januar. E-post: 
region.rogaland@normisjon.no 
SMS/tlf: 982 16 160/51682750

27.–29. januar Horve 
«Livgivende stillhet» 
-ei helg til stillhet og ettertanke 
Påmelding innen 20.januar
region.rogaland@normisjon.no 
Tlf 51 68 27 50 
Pris: 1575,- inkl enerom, håndkle 
og sengetøy

Kvinnesamlinger våren
14. mars: Randaberg
16. mars: Hjelmeland (menn og 
kvinner)
3. april:    Orre bedehus
9. mai:      Vikevåg
29. mai;   Kvinnenes dag på Horve
30. mai:   Kvinnenes dag på Vaulali

Stemnestaden «Damenes helg» 
1-2. april 2017
Taler: Mette Boye
Tema: «Dypere røtter»
Sang/musikk: Thea Lund Brekkå, 
Berit Johanne Folkedal og Liv 
Olen Skorpe Sjøen.
Påmelding: 
kraftsenteret@gmail.com
tlf.98 21 61 85

Årsmøte på Stemnestaden 
22. april 2017
Noter datoen!

Din kalender
Denne gangen ble det god plass i 
arrangementskalenderen vår. Da 
passer det kanskje å spørre: Hva 
fyller din og min kalender? For 
mange av oss er det ikke 
vanskelig å fylle den.
    Livet med Jesus er ikke noe som 
skjer bare i bestemte hus og til 
bestemte tider - på møter og 
arrangementer. Det leves først og 
fremst i hverdagen. Det handler 
om kvalitetstid. Og det handler 
om å møte mennesker og situa-
sjoner sammen med Han.
    La oss hjelpe hverandre med å 
finne ut hva det betyr å følge 
Jesus i vår konkrete hverdag. 
Kanskje noe av det skal skrives i 
kalenderen?

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

DISTRIKTSKONTORET/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. 90600239

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

FERMATE ROGALAND
Sandnes: 
Bådeoghuset, Oalsgt. 2, 4319 Sandnes 
Haugalandet: 
Stemnestaden, Grindev.87, 5570 Aksdal 
E.post: fermate.rogaland@gmail.com
 Tlf. 98  21 61 81

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

22. januar
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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.: 99 31 54 58 
E-post: post@vaulali.com
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
Ansatte: 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

Ansvarlig redaktør for sidene 5–7, 11: Sunniva Vikan, tlf. 993 01 919, e-post: sunniva@normisjon.no  |  Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander  |  Trykk: Agdertrykk  |  Det tas forbehold om endringer i kalenderene  |  Utkommer 5 nr. pr. år

Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731
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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: styrer@eikelybarnehage.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
Påskeveien 2, 4823 Nedenes
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

Kalender Agder
Send 

inn tekst og 
bilder til neste 

nr. innen
5. mars

I følge facebooksiden til Norkirken 
Hald blir det Nyttårsfest den 31.
desember.

Undervisning om Johannes-
evangeliet med Knut Svein Dale 
på følgende steder:

Åseral bedehus fra 10.januar
Finsland bedehus fra 12.januar

Apostelgjerningene  
undervises i her:

Lillesand bedehus fra 24.januar

Knut Svein underviser over flere 
uker, følg med i lokale 
programmer.

Vårens ledermøter blir på 
følgende steder og datoer fra 
kl.18–21

Lyngdal 13. februar
Kristiansand 15. februar
BiG 16. februar

EIKELY
Mannsmøte Eikely,
fredag 10. februar kl. 18.00

* Tale av Halvard Myhren
* Sang av Losbrødrene
* Pris kr. 295,-

* Påmelding innen 6/2; 
tlf 37 03 96 80
mail; eikely@normisjon.no

Sett av denne kvelden til et
hyggelig mannfolktreff med god
middag (stekt flesk), kaffe og 
kake!

BYKLE
Det blir møter her med samme 
temaer som høstens disippel-
skole. De er ved Arne Inge 
Vålandsmyr og Knut Svein Dale.  
Datoer:
15.–16. mars
3.–4. mai

Årsmøte lørdag 25. mars
Det blir regionårsmøte på Bibel-
skolen i Grimstad.  Vi er så heldige 
at Svein Granerud fra hovedkon-
toret blir med oss denne dagen. 
Følg med på nettet og sett av 
datoen allerede nå!

ACTA

VÅRENS LEIRER:

3.–5. mars 
Vinterleir Skogtun 3.–7. klasse

10.–12. mars
 Vinterleir Eikely, 1.–4. klasse

7.–10. april
Påskeleir Eikely 4.–7. klasse

Følg med på facebook.  Opplyser 
om dette allerede nå siden neste 
nummer først kommer i mars.

Til leserne:
Vi tar gjerne i mot bilder og mail/
brev fra hva som skjer i regionen 
vår. Hvis du vil skrive selv eller vi 
kommer og lager reportasje fra 
hva DERE holder på med, så vil 
bladet bli enda flottere og spre 
enda mer glede og oppmuntring.

Følg med på nettet på 
www.normisjon.no/agder
og facebook-sidene våre.


