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I disse dager drar Ingrid og Einar Amlie og 
barna Johan og Rebekka til Senegal for å 
gå inn i tjeneste i pionerarbeidet som 
Normisjon driver i landet. 
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Ny misjonærfamilie

Følg Normisjon  
på Facebook

Dag-Håkon Eriksen, Svein Granerud, 
Knud Jørgensen og Tore Seierstad, red.

Misjon i 
bevegelse 349,-

I løpet av 2017 og 2018 kan Santalmisjonen og 
Indremisjonsselskapet markere sitt 150-årsjubileum. 

Jubileumsboken «Misjon i bevegelse» vender blikket tilbake 
på de siste 50 års historie. Boken er en spennende samling av 
artikler som formidler et bredt bilde av Normisjons virksomhet. 
Normisjon er mer enn en organisasjon, den er en bevegelse. 

Hvordan går det egentlig?
Normisjon er i jubileumsåret inne i en 
identitetsprosess. Blir mennesker kristne i 
Normisjon, og hvordan skal vi nå videre? 
Generalsekretæren gir sine perspektiver. 

To tidligere misjonærer drar denne høsten ut igjen 
for å undervise bhutanske skole- og helserådgivere 
om mental helse og selvmordsforebygging.

Ikke glem Bhutan
Det er et stort gap mellom generasjonene i Bhutan, sier artikkelforfatterne. 

SO
LV

EI
G

 K
O

LA
A

S

En festival med 300 deltakere og 
100 ledere på Horve Ungdoms-
senter med fokus på Jesus 
Kristus. Les om 10:13-festivalen 
på side 8 og 9.

Jesus til nye 
generasjoner

Snart gryr det en ny dag over deg. Kørner  
Høie
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AGDER Med glede og tillit til Guds løfter, 
og kjærlighet til folket i Bhutan, 
drar to tidligere misjonærer ut 
igjen til landet de er så glade i. 

På 1970-, 80- og 90-tallet var 
Bhutan et land hvor misjonen 
virkelig satte spor etter seg. Det 
gjaldt først og fremst spedalsk-
arbeidet i Riserboo sykehus. 
Mange av dere vil huske bildene 
av sykepleier Asbjørg Fiske og 
ekteparet Haugstad som var de 
aller første misjonærene her. Det 
ble også bygget et sykehus i 
Pema Gatshel og helsestasjoner 
i Kangpara, Khaling og Gomdar. 
I Khaling ble det i samarbeid 
med en svensk misjonsorganisa-
sjon, bygget en skole for blinde 
barn.

I løpet av 1990-tallet overtok 
Bhutan selv ansvar for drift og 
videre utvikling av alle disse 
enhetene, og misjonens rolle ble 
en helt annen. Alle misjonærer 
ble sendt hjem.

I årene som fulgte var det van-
skelig å vite hvilken vei Bhutan 
ville ta. Noen misjonærer 
besøkte landet av og til, og 
greide - på tross av usikkerhet 
- å holde en jevn og god kontakt 
med kolleger og venner der ute. 
Det så ut til at troen på Jesus var 
i ferd med å slå rot i fjellene i 
Bhutan, på tross av forbud og 
mange vanskeligheter. 

«Ikke glem Bhutan-folket»
– var noe av det siste Lars 
Skrefsrud sa før han døde. Dette 
folket som levde så avstengt fra 
andre, dypt inne i Himalayas 
fjell, var en del av hans visjon for 
misjonens videre arbeid. Denne 
visjonen har vi nå en mulighet 
til å føre enda videre.

Høsten 2014 dro undertegnede; 
lege og psykiater Solveig Kolaas 
og spesialpedagog Gro Holm 
Rypestøl, begge tidligere Bhu-
tan-misjonærer, ut til Bhutan 
igjen. Spørsmålet var om det var 
interesse for et prosjekt som ville 
ta for seg «Opplysning om men-
tal helse og selvmordsforebyg-
gende arbeid blant unge». Sol-
veig hadde allerede i 2012 vært 
seks uker i landet og begynte da 
å bygge opp faglige og person-
lige relasjoner. 

Våren 2017 foretok vi en forun-
dersøkelse støttet av Digni/Nor-
misjon. Målet var å etablere en 
lokal forankring i Bhutan for 
videre samarbeid.

I ferdiglagte gjerninger
Det lå timevis av bønn og hardt 
arbeid bak turen. Vi fikk virkelig 
føle på kroppen hva det vil si å 

stå i en åndskamp. Utsettelser og 
sykdom truet med å sette en 
stopper for alt. På en måte som 
bare Gud kan ordne, la alt seg til 
rette.

Det er like spennende hver gang 
å møte venner og samarbeids-
partnere. Vi møtte ledere fra 
Undervisningsdepartementet, 
Helsedepartementet, Helseuni-
versitetet og fra Psykiatrisk 
avdeling i Thimphu. Vi hadde 
også samtaler med ledere fra 
lærerskolen i landet og fra andre 
skoler. En dag ble vi innbudt til 
å forelese for ca. 50 lærere. 

Alle steder hvor vi kom, skjedde 
det samme. Før vi hadde fått 
presentert ferdig det vi hadde 

Ikke glem 
Bhutan

48 deltakere og 14 ledere koste 
seg på tweensleir på     Fjelltun 
Leirsted ved Gautefall i slutten 
av juni. Flåtebygging, silkclay, 
fotball, kanopadling og dans var 
noen av aktivitetene.  
 Leir- og ungdomskonsulent   
Ole Jakob Pedersen hadde bibel-
timene om temaet «Til stede». 
«Tweensa» fikk blant annet lære 
om David og Jesus. Isak Gilde, 
ungdomsarbeider i Normisjon 
Mandal, ledet sangene. Han 
hadde også med seg fire unge 

fantastiske ledere fra ungdoms-
arbeidet i Mandal. 

Det er gøy å samarbeide med 
Frikirken om leir, og det er flott 
å være på Fjelltun i naturskjønne 
omgivelser. Barne- og ungdoms-
arbeider i Arendal Frikirke, 
Marie Kvalbein-Olsen, var leir-
sjef. 

Til neste år vil vi jobbe enda 
mer med reklame for sommer-
leirene og gjøre dem til somme-
rens høydepunkt.

Leir på Fjelltun

48 «tweens» hadde en super 
leir på Fjelltun i sommer.
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Gro H. Rypestøl og Solveig Kolaas
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Sjelesorgsenteret Fermate Sør starter opp igjen i Kristian-
sand fra høsten 2017. Senteret i Arendal vil fortsette som før, 
dermed er det nå to steder i Agder som tilbyr denne tjenes-
ten. I Kristiansand vil senteret være lokalisert i Norkirken i 
Dronningens gate 36. Åpningstiden vil fortrinnsvis være på 
tirsdager, men en kan også gjøre avtaler utenom dette.

Inge Flaat, som er sjelesørger og leder av Fermate Sør, sier 
at man med utvidelsen av senteret håper å nå mange flere 
som ønsker og trenger et tilbud om samtale eller veiledning. 

Fermate Sør startet opp i 2011 og tilbyr samtale og veiled-
ning på grunnlag av en kristen livsforståelse. En kan komme 
til samtale både som enkeltperson og som par, og det er ikke 
nødvendig med henvisning fra lege. En møter erfarne sjele-
sørgere med taushetsplikt som har tid til å lytte og som kan 
følge en gjennom prosesser. 

For mer info om priser m.m., se www.sor.fermate.no.

Sjelesørger Inge Flaat håper å nå enda flere mennesker 
som ønsker og trenger et samtaletilbud.
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Fermate i Kristiansand

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

Landes
Begravelsesbyrå asLandes

Døgnvakt: 38 34 10 71

www.konsmohus.no
Tlf. 38 28 13 00  |   E-post: firmapost@konsmohus.no
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forberedt, kom ønsket fra de 
fremmøtte: «Kan dere hjelpe oss 
med mental helse-utdanning av 
våre skole- og helserådgivere?» 
Det var nettopp dette vi hadde 
satt opp som vårt viktigste sat-
singsområde.

Det viktigste med besøket, var 
nok at lederen for videreutdan-
nelsen av landets rådgivere 
(BBCC) kom med direkte spørs-
mål om vi kunne tenke oss å 
forelese på den årlige konferan-
sen for rådgivere i september 
2017. I tillegg har hun tatt ansvar 
for å være vår kontaktperson for 
videre utvikling av et samar-
beidsprosjekt. Det er med stor 

glede og tillit til Guds løfter til 
oss, og kjærlighet til dette folket, 
at vi har svart ja, og drar enda en 
gang. Og vi har også forventning 
om mer.

Hvorfor mental helse?
Bhutan har «hoppet» rett fra 
middelalderske forhold til data-
alderen. De fleste av foreldrege-
nerasjonen er analfabeter eller 
har noen få års skolegang. Men 
barna er nå i ferd med å få høy-
ere utdannelse. Det blir nesten 
et uoverstigelig gap mellom barn 
og foreldre. Unge fra små lands-
byer langt inne i fjellene søker 
mot hovedstaden Thimphu. Der 
møter de, i skole og arbeid, alle 

de vanskeligheter som et ukjent 
by-liv kan føre med seg. Resul-
tatet blir fremmedgjøring, usik-
kerhet, rotløshet, arbeidsledig-
het, alkohol, stoffmisbruk m.m. 
Det er på dette feltet vi vil støtte 
og hjelpe landet fremover.

For mer informasjon om 
Bhutan og mental helse-         
prosjektet, ta kontakt med      
Solveig Kolaas på e-post:        
skolaas@gmail.com.

På Kristi himmelfartsdag ble 
Norkirken Grimstads første 
konfirmantkull konfirmert. Folk 
fra fjern og nær, unge og gamle, 
barn og voksne, var samlet for å 
feire de åtte konfirmantene. 
Gudstjenesten var lagt til Nor-
misjonshallen på Bibelskolen i 
Grimstad. De omkring 350 
fremmøtte deltok på en gudstje-
neste som inneholdt både for-
bønn og konfetti, høytid og     
feiring. Konfirmantåret har 
inneholdt undervisning om 

troen, samtalegrupper, blåtur, 
foreldrefest og Actas konfir-
mantleir – «KonfCamp Etne». 
Konfirmantene har også deltatt 
på fasteaksjonen og «Aksjon 
Flyktning» sammen med de 
andre konfirmantene i Grim-
stad. Det har vært et spennen- 
de og lærerikt år for både kon-
firmanter og ledere.

Det må også nevnes at      
Norkirken Vennesla i år hadde 
sitt tiende konfirmantkull, med 
hele 37 konfirmanter.

Det var stor stemning blant konfirmanter og ledere da 
Norkirken Grimstads første konfirmantkull ble konfirmert.

Konfirmanter i våre Norkirker

Nå kan du gi gave 
med Vipps!
Normisjon region Agder har tatt i 
bruk Vipps til gaveformål. Ved å 
sende (vippse) til #94272, gir du en 
gave til regionens arbeid. Sender 
du til #94275, gir du en gave til 
Acta region Agders arbeid. 

Foreninger/menigheter som 
ønsker å bruke Vipps, må ha sitt 
eget organisasjonsnummer.

Disippelskolen 
høsten 2017
13 ulike Normisjons-fellesskap i 
Agderfylkene er denne høsten 
vertskap for Disippelskolen. 
Temaene denne gangen handler 
om hva det betyr å følge Jesus i 
2017. Er det noe mer enn å gå på 
gudstjeneste og møter? Oversikt 
over datoer og steder finner du i 
kalenderen på siste side i avisa.

Høstmesser og 
julemesser i Agder
Rundt omkring i vår vidstrakte 
region er forberedelsene godt i 
gang til årets høst- og julemesser. 

Det er en imponerende innsats 
som legges ned i dette viktige 
arbeidet. En ting er at det er høy 
stemning med loddsalg og 
servering av god mat, som er en 
god inntektskilde for Normisjons 
arbeid i regionen. En annen sak er 
at det også er et arrangement som 
har lav terskel, der mange opple-
ver det godt å være, og det gir god 
mulighet til å formidle noe om 
Jesus som har evighetsbetydning.

På siste side finner du en 
oversikt over årets høst- og 
julemesser som vi kjenner datoene 
til på nåværende tidspunkt. 
Kanskje det er en i nærheten av 
deg? Velkommen, og ta gjerne 
med en venn.

Olav Dørdal i ny 
jobb
Olav Dørdal gikk 31. juli av som 
pastor i Norkirken Grimstad etter 
fire års tjeneste. De to første årene 
jobbet han som barne- og 
ungdomspastor, og de to siste 
som hovedpastor. I høst har Olav 
gått over i en full lærerstilling ved 
Bibelskolen i Grimstad. Vi ønsker 
Olav lykke til i ny jobb og takker så 
mye for tjenesten han har stått i.

Takk for gaven!
I forrige regionavis fulgte det med 
en giro med mulighet til å gi en 
gave til Actas Soul Children-arbeid 
her i regionen. Dette er et arbeid 
som er i vekst, også i vår region. 
Det har kommet inn kr.    18 
800,- til dette prosjektet. 

Hjertelig takk for gaven!
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På en måte 
som bare Gud 
kan ordne, 
la alt seg til 
rette.

Bhutanske lærere lytter ivrig når Gro underviser.

Leder for videreutdanningen av landets rådgivere, Tshering 
Dolkar (i midten), ønsker Gro og Solveig med på laget.

Solveig Kolaas (til v.) og Gro Holm Rypestøl (til h.) i formelle 
antrekk for et møte i Undervisningsministeriet.
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«Ja de penga, ja de penga, er til 
bekymring for fattig og for rik», 
er ganske tatt på kornet. Det ser 
ut som at fattige og rike er like 
bekymret - og teller like nøye.  
Men det er ett folk som skulle 
være annerledes. Ikke slik å 
forstå at ikke også kristne tren-
ger penger - eller trenger å telle 
sine penger. Men likevel, noe 
skulle være annerledes. «Pass 
deg», sier Jesus, «at ikke det du 
eier blir din Gud, det du regner 
med, setter din lit til, det du 
lever for». Her er faktisk et 
enten - eller. Vi kan ikke tjene 
guden Kapital og Jesus samti-

dig. Dessuten, Gud hører de 
fattiges rop og vil rettferdighet. 
Jesus setter det vi eier inn i den 
horisontale dimensjonen. 
Hører du de fattiges og under-
tryktes rop? Det gjør Gud. Gud 
er også deres Gud. Aldri har vi 
hatt muligheten til å gjøre så 
mye godt med pengene våre 
som i dag. «Jammen det er jo 
mine penger». Har du hørt den 
før? «Dine penger»? Nei, sier 
Guds ord, alt hører Herren til. 
Du er bare en forvalter. Det 
viktigste er å gi seg selv først. 
Dette er Jesu enkle og radikale 
utfordring: Gi deg selv først til 

Herren.  Det er der det må 
starte. Gud har jo gitt seg selv. 
«Gud, la meg smittes av din 
gavmildhet».

«Gi ettersom du har lykke 
til», sier Paulus i sitt råd til 
menigheten i Korint. Er ikke 
det litt tamt? Han forutsetter 
villigheten, og så tar han på 
alvor at livet vårt er forskjellig. 
Men han innfører en ledetråd 
til. Be om et hjerte og øyne som 
gjør at du kan glede deg over 
det enkle, og vær nøysom. Så 
du kan ha noe å gi. Her får hver 
enkelt prøve seg selv. Uansett 
skal vi gi med en plan. Be over 

det, sett opp et regnestykke. 
Hvor mye klarer du? 

Gi raust, vær ikke en «gnier» 
i endetiden. Hva bedre kan vi 
bruke de usle kronene våre til 
enn å befolke Guds rike?  Det 
store er at dette faktisk er en 
gudstjeneste. Så når du sitter 
med nettbanken eller gir i    
kollekten, så skal du si «i Jesu 
navn». Men hva skal en tenke 
om «tiende»? I GT gav de 
tiende, pluss «frivillige gaver».  
I NT er ikke dette prinsippet 
gjentatt. Ja, så er vi fri fra det? 
Ja, men skal vi kanskje heller si 
det slik at vi er fri til å gi mer?

Normisjons kvinneforening i 
Kvinesdal er en jubileums-
glad gjeng. I fjor husket de på 
at Normisjonfusjonen var 15 
år. At det 8. mai i år var 90 år 

siden foreningen ble startet, 
gikk langt fra forbi i stillhet. 
Dagen ble behørig markert 
med bløtkake og misjonær-
besøk. To uker senere arran-
gerte de stor misjonsfest på 
bedehuset.   De glemte heller 
ikke at   Normisjon var 150 år 
og la markeringen av det 
sammen med 90-årsfesten. 

Selv om de etter hvert drar 
på årene, gir de seg ikke av 
den grunn. Det er til å bli 
optimist av å være sammen 
med dem. 

Vi gratulerer.

Fra tirsdag 5. september og 
videre hver annen tirsdag, 
inviteres du med i gjengen 
som møtes i Norkirken   
Kristiansand kl. 11.00 - 13.00.

Knut Svein Dale har ansvar 
for alle samlingene. Han sier: 
«Når vi ser film, får undervis-
ning og kan snakke sammen 
rundt bordet, blir vi kjent i 
Bibelen på en annen måte.  
Vi får dypere innsikt, og 
Guds Ord får ny aktualitet.  
Det serveres god lunsj.  Er du 
på bytur, er det bare å 
komme innom i Dronnin-
gens gate 36, selv om du ikke 
får med deg alle samlingene».  

Denne høsten er temaet 
Apostlenes Gjerninger 

– og akkurat du er hjerte-
lig velkommen!

Etter nærmere ett år med forbe-
redelser, ble en ny forsamling 
stiftet på Lyngdal Bedehus 21. 
mars i år. I de fleste bedehus-
miljø i Agder deltar flere 
misjonsorganisasjoner i virk-
somheten, ofte med sine lokale 
foreninger. På Lyngdal Bedehus 
er fire norske misjonsorganisa-
sjoner representert. Tre av disse 
har valgt å danne forsamling 
sammen under navnet Lyngdal 
Bedehusforsamling etter posi-
tive vedtak på respektive årsmø-
ter tidligere på året. Det er 
Indremisjonsforbundet (IMF), 
Norsk Luthersk Misjonssam-
band (NLM) og Normisjon. Alf 
Halvorsen er ansatt som forsam-
lingsleder i en 20 % stilling.

«Jeg er veldig glad for at 
mange av oss som lenge har gått 
sammen på bedehuset, nå kan 
fortsette å jobbe sammen i møte 
med en ny tid», sier leder for 

Styret i Lyngdal Bedehusforsamling.

I midten av august var det oppstart ved våre skoler i regionen. 
Derfra kommer det gode meldinger. 

Rektor Kjetil Vestel Haga ved Bibelskolen i Grimstad infor-
merer om at skolen i år startet opp med 110 studenter – det 
nest største kullet i skolens historie. «Nytt fokus i år er små-
grupper som fast del av undervisningen», sier Haga.

Ved Folkehøgskolen Sørlandet kan rektor Gunnar Birke-
land fortelle at det var hele 137 elever som var klare til skole-
start den 20. august. «Det er kjekt å være i vinden», sier den 
fornøyde rektoren.

Vær med og husk på skolene våre i bønn.

Knut Svein Dale treffer du i 
NK Kristiansand i høst.

LEDER

Tro på hjemmebane...
– Hva betyr det? Jo, det handler 
om at troen på Jesus må få et 
uttrykk i hjemmet! Å være et 
Guds barn, å være en Jesu Kristi 
etterfølger, kan og skal ikke hol-
des skjult. I en kristen familie vil 
det være naturlig å lese Bibelen 
og be sammen, høre til et felles-
skap og bety noe for andre.

Å lære barna takknemlighet 
og å være opptatt av andre enn 
seg selv, er noe Bibelen snakker 
varmt om. Dette er de voksnes 
ansvar. Vi foreldre er forbilder 
for barna i alt vi gjør. Det som 

er viktig for oss, vil vi gjerne 
bruke tid, penger og krefter på.

Derfor kan det være viktig å 
reflektere over: Hvilke verdier er 
viktige for oss i vårt hjem? Hva 
ønsker vi sammen å bruke tid 
på? Er det noen i nabolaget som 
vi kan hjelpe, gjøre noe godt for? 
Bibelen snakker bl.a. om gjest-
frihet, vennlighet og gavmild-
het, som resultat av å kjenne 
Jesus og ta Hans ord på alvor.

Snakk gjerne sammen om: 
Hva godt ønsker vi å gjøre for 
menneskene i vårt nabolag? 

Troen på Jesus må få et 
uttrykk i hjemmet.

Damene i Kvinesdal er 
flinke til å feire!

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet i Agder

Film + lunsj + bibel Forsamling i Lyngdal
Tre organisasjoner 
har gått sammen 
om ny forsamling.

Fulle hus på skolene

Misjon i 90 år
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Normisjonsforeningen i Lyng-
dal, Torbjørg Sandal. «Noe 
måtte gjøres om bedehuset 
skulle fortsette å realisere sitt 
kall i lokalmiljøet i byen», fort-
setter Torbjørg. «Flere unge 
familier ba om dette, og for disse 
er det viktig å kunne ha alt på ett 
sted. Den kirkelige situasjonen i 
landet vårt har uten tvil også 

fremskyndet denne prosessen», 
føyer hun til. «Samtidig ønsker 
vi at de som er ukomfortable 
med denne selvstendiggjørin-
gen, fortsatt skal kunne føle seg 
inkludert og verdsatt i en bede-
husvirkelighet som ytre sett ikke 
kommer til å se så annerledes 
ut», avslutter Normisjons-    
lederen.

Aldri har vi hatt 
muligheten til å 
gjøre så mye 
godt med 
pengene våre 
som i dag.
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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.

Utsendelse av nye misjonærer er dess-
verre ikke hverdagskost lenger i Norge, 
hverken for Normisjon eller andre sen-
derorganisasjoner. For det internasjonale 
arbeidet er derfor årets utsendelse av 
Ingrid og Einar Amlie til Senegal, en 
skikkelig vitamininnsprøytning. 
 Sammen med barna Johan Nikolai og 
Rebekka blir de Normisjons andre mis-
jonærfamilie i Senegal. Familien Moskvil 
er allerede på plass og har lagt praktiske 
forhold til rette for den nye familien.

– Det er et eventyr, bortsett fra at dette 
eventyret er sant, utbryter Ingrid foran 
en fullsatt sal i Salem menighet i Trond-
heim under årets Motivasjon-stevne på 
Gå Ut Senteret. 

På den annen side er det ingen over-
raskelse for de to lærerutdannede små-
barnsforeldrene som helt siden de traff 
hverandre for ti år siden har vært enige 
om å leve et misjonalt liv. 

CVene deres er allerede fulle av 
misjonsinspirerende elementer. Til-
sammen tre disippeltreningsskoler og 
team i Storsalen menighet, sammen med 
praksis i India, Kambodja, Filipinene og 
Kamerun betyr at misjonskallet deres har 
både hatt god kår og at de har et realistisk 
bilde av hva de går til.

–Normisjons fokus på unådde folke-
slag ble avgjørende for oss i valget av 
sendeorganisasjon, forteller Einar. –Vi 
føler oss priviligerte som kan gå til de 
unådde, tilføyer han. 

Ingrid og Einar vet at et slikt arbeid tar 
tid. Ikke minst gjelder det læringen av 
språk og kultur, som vil være hovedfokus 
det første året. Med relasjonsbygging som 
hovedverktøy regner den idrettsinteres-
serte Oslogutten med at han får god bruk 
for fotballen.

– Selv om det er trist å ta avskjed med 
de nærmeste, særlig familien min i Åmli, 
så har jeg opplevd fred for den avgjørel-
sen vi har tatt, sier Ingrid. 

Søndag 20. august ble de bedt for og 
sendt ut fra Grefsen kirke, menigheten 
der de har hatt sitt arbeidssted og hjem i 
flere år. 

De to er samstemte i at nå måtte de 
gripe muligheten. De vil ikke sitte som 
80-åringer og tenke på sjansene de ikke 
benyttet. Det var under en biltur for to år 
siden at en lang samtale om deres misjo-
nale perspektiv på livet begynte å føre 
dem i retning av der de er i dag: pioner-
misjonærer blant malinkéfolket i Senegal. 

Ingrid og Einar Amlie med barna Johan Nikolai og Rebekka ble sendt ut fra Grefsen kirke søndag 20. august. 

Nye misjonærer til Senegal

For fem år sidan starta fire familiar eigen  
kyrkjelyd i byen Cuenca, YESHUA.  Før dette 
hadde Cesar Tenecora gjennomført bibel- 
studie i desse familiene i eitt år. Dei leiger no 
eit hus der heile første etasje er sett av til 
kyrkjelyden, som består av rundt ti familiar.

Det er ei utfordring å halde til i leigde 
lokaler. Brått må Yeshua ut på husjakt igjen. 
Derfor drøymer Cesar om ei lita tomt der dei 
kan reise ei kyrkje. Ei slik investering er eit 
ekstra løft for ein ung kyrkjelyd.

Far til Ambika er avhengig av dagarbeid, 
men tre av hans fem barn har kronisk ben-
skjørhet. De bor to dager fra Okhaldhunga.

Ambika kom i vår med et stygt brudd og 
måtte ligge i strekk. Da de endelig hadde 
kommet hjem, kom søsteren tilbake etter en 
uke med brudd, og i juli kom lillebror på 13 
år med sitt lårbensbrudd!  

Hvordan kunne far ha sørget for behand-
ling til sine barn om det ikke var for pasient-
støtten ved Okhaldhunga sykehus?

Oversettelsen av Bibelen til kasonké  
 nærmer seg ferdigstilt. I høst vil det bli    
konsulentkontroll og forhåpentlig utkvitte-
ring av Jesaja og Ordspråkene.

– I løpet av 2018 eller 2019 håper og tror 
vi at teksten skal bli ferdig, slik at det bare er 
harmonisering som gjenstår, sier Guri Enger. 

På malinké er evangeliene etter Markus 
og Lukas godkjente, mens Matteus og 
Johannes står på agenda for konsulent-  
kontroll i slutten av året, forteller Enger.  

Ambika passer på søsteren. Hun ble 
operert og sendt hjem etter kort tid.

Nepal
Helse i Nepal
Prosjektnummer 306 002

Mali
Bibel og språk i Mali
Prosjektnummer 401 008

Ecuador
Menighet og evangelisering i Ecuador
Prosjektnummer 502012

Bibelen er nesten klar! Vekst i Cuenca

Senegal
23. august dro familien 
Amlie til Senegal. De 
kjenner seg kallet til å 
gå til de unådde.

Dyrt å være syk i Nepal

Alf Halvorsen
Sigrid Rege Gårdsvoll
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Våren 2014 startet Normisjon 
arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette 
området av landet er fattig-
dommen størst og det er få     
hjelpeorganisasjoner der. Senegal 
er et land med lange muslimske 
tradisjoner, og mange har enda 
ikke fått mulighet til å høre om 
hvor høyt Gud elsker dem. 
Arbeidet i Senegal er et pioner-
arbeid hvor målet er å plante 
bærekraftige menigheter. 

Det er mulig å gi en gave til 
pionerarbeidet i Senegal som 
familien Amlie går inn i på konto-
nummer 1503.02.13537, merk 
gaven med prosjektnr. 401 007

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.

– Over fire millioner mennesker 
er så langt berørt av oversvøm-
melsene i det nordlige Bangla-
desh, og over 600 000 mennes-
ker er blitt hjemløse som følge 
av flomskadene, forteller gene-
ralsekretær Anne Birgitta Lang-
moen Kvelland. 

Normisjon har i mange år 
drevet arbeid i områdene som 
nå er ødelagt av flommen, og får 
gjennom sine lokale samarbeids-
partnere oppdateringer på den 
kritiske situasjonen i landet. 
Nær halvparten av Bangladeshs 
distrikter er rammet av flom-
men, de fleste i den nordlige 
delen av landet der Normisjon 
har mye av sitt arbeid. Også i 
India har flere elver gått over 
sine bredder, i delstaten Assam 
er over én million mennesker 
rammet av flommen på ulike vis.

– Vi har aldri i vår levetid sett 
en så ødeleggende flom, sier  
direktør Victor Lakra i Northern           
Development Foundation, en av          
Normisjons samarbeidspartnere 

i Bangladesh. De har sitt arbeids-
område nord i landet, der 
flommen er på sitt verste. 

– I vårt område er mange 
tusen jordhytter jevnet med   
jorden av flomvannet. Mange  
familier kommer til oss og har 
mistet alt. De ber om hjelp, men 
vi er tomme for ressurser. 

Enkelte distrikter er så godt 
som avskåret fra omverdenen, 
vannmassene har vasket bort 
veier og oversvømt jernbane-
linjer. Over 100 mennesker har 
allerede mistet livet, og døds-
tallene stiger stadig. Mangel på 
husly, mat og rent vann vil i 
løpet av kort tid kunne forårsake 
enda større tap av liv.

Nelson Sarkar, direktør for 
Normisjons arbeid i Bangladesh, 
forteller at matvareprisene i 
området har skutt i været som 
følge av flommen, og sier at en 
langvarig konsekvens av de 
enorme ødeleggelsene vil være 
omfattende matmangel. Selv om 
myndighetene deler ut ris og 
andre tørrvarer til flomram-
mede, er dette langt fra nok til å 
avverge det som kan utvikle seg 
til en sultkatastrofe i landet. 

– Normisjon har satt i gang 
en innsamling direkte til de 
flomrammede områdene i Ban-
gladesh og India. Vi oppfordrer 
alle som har mulighet til å støtte 
dette arbeidet, avslutter Anne 
Birgitta Langmoen Kvelland. 

Victor Lakras kone og tre barnebarn står foran huset. Vannet 
står høyt i gatene

Storflom
Sigrid Rege Gårdsvoll

Victor Lakra/NDF

– Vi har aldri i vår 
levetid sett en så 
ødeleggende flom, 
sier Victor Lakra i 
NDF.

Flom i Bangladesh og India
Vipps til #10709, merk «Flom»,  konto til 1503.02.13537 - merk med 
«Flom» eller send sms med kode FLOM til 2302 for å gi 200 kroner

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for barn i Aserbajdsjan med 
nedsatt funksjonsevne
• Be for lederne som får trening 
gjennom Normisjons arbeid
Bangladesh
• Be for de santalene i Bangla-
desh som har blitt drevet fra sine 
hus og sitt land
• Be for de flomrammede i 
Bangladesh
• Be for ungdomsfellesskapet i 
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
Cuba
• Be for vår samarbeidskirke på 
Cuba
Ecuador
• Be for menigheten Yeshua og 
oppstart av fem evangeliserende 
grupper
• Be for Bibelinstituttets arbeid i 
kichwakirken
• Be for Bibelinstituttets 
nysatsing «Den andre mila», med 
mobilisering og oppfølging av 
unge ledere til innsats i kursvirk-
somhet
India
• Be om at flere ungdommer i 
India skal få mulighet til å jobbe 
under trygge forhold
• Be for de flomrammede i India
Kambodsja
• Takk for oppfølgingsteam som 
står klar til å samle de nykristne i 
huskirker 
• Be om enda mer vekkelse og 
evne til å gjøre alle til disipler
• Be for videreføringen av 
Agenda 1
Mali
• Be for bibeloversettelses-
teamet til kasonké og malinké
• Be for elevene på bibelskolen 
vår i Mali. Be om at de må få se 
Guds ledelse inn i nye oppgaver
• Be for sikkerhetssituasjonen i 
Mali
• Be for kirken i Mali, både 
Normisjons samarbeidskirke og 
andre. Be om frimodighet og 
visdom i en krevende situasjon
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at de kristne i Midt-
Østen kan finne et svar mot hat 
og vold og hevn
• Be om at den nye undervis-
ningskanalen SAT-7 ACADEMY 
kan lykkes
Nepal
• Sykehuset må gjennom en ny 
prosess for registrering hos 
myndighetene, be at Gud fører 
dem trygt gjennom byråkratiet
• Be for vår nye ingeniør, Reuben 
Sharma og for hans kone og tre 
barn som blir igjen i Bhutan
• Be om at Gud hjelper oss å ta 
vare på hans jord også rundt 
sykehuset

Senegal
• Be for misjonærteamet i 
Senegal. Be om at de må ha et 
godt åndelig fellesskap og et 
godt arbeidsfellesskap
• Be for språklæring til nye 
misjonærer i Senegal
• Be for misjonærbarna, at de 
må finne seg godt til rette og ha 
gode dager
Tsjekkia/Europa
• Be for Daniel og Katerina 
Kocyan som har tatt over 
ledelsen av den nyplantede 
menigheten i Ostrava
• Be for nye medarbeidere til 
plantingsteam til flere byer i 
Tsjekkia
• Be for Daniel Chlebek, lederen 
for den nasjonale misjonsbeve-
gelsen, han har slitt med 
utmattelse over lang tid

SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takk for full skole det kom-
mende skoleåret
• Be om at studentene som 
kommer er motiverte 
• Be om at de ansatte på BiG kan 
få gitt videre det Gud vil 
Gå Ut Senteret
• Takk og be for nye studenter 
og ansatte på skolen
• Be for forberedelsene til 
utlandspraksis
• Takk og be for skolens 
samarbeidspartnere i Trondheim

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be om nære og åpne relasjo-
ner i vekstgruppene som 
sammen søker hva Gud har for 
dem
• Be om at den enkelte som 
kommer til gudstjeneste får et 
møte med Gud
• Be om at vi sammen kan 
inspirere hverandre og erfare at 
Gud virker i oss

REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda 1-nettverket
Møre
• Be for regionstyret, Actastyret 
og frivillige ledere i regionen
• Be om gjennombrudd i arbeid 
for nye fellesskap
Nord/Nordland
• Takk for et flott Sommer i Nord
• Be for alle som var innom på 
Sommer i Nord, at det Gud gav 
der blir en del av dagliglivet
• Be for alle Acta-leirene i 
regionen i høst
• Be om visdom i store saker 
som skal avgjøres i Norkirken 
Tromsø

Oppland
• Be for elever, personale og det 
nye skoleåret på Musikkfolkehøg-
skolen Viken 
• Takk og be for alle som har 
vært på leir og andre arrange-
ment i sommer
Rogaland
• Be for oppstart av Agenda 1 i 
Skudenes, Nærbø og Finnøy
• Be for oppbygging av Alpha 
Norge
• Be for åndelig lederskap i 
regionen
Sogn og Fjordane
• Be for nye elevkull ved 
Sunnfjord og Nordfjord folkehøg-
skule
• Be for ansatte og frivillige i 
regionen og ved de ulike 
enhetene
• Be om at nye mennesker i 
regionen må få møte Jesus 
gjennom Normisjons- og 
Acta-arbeidet og finne tilhørig-
het i de lokale fellesskapene våre
Telemark og VeBu
• Be for alle frivillige i foreninger 
og lag
• Be for forsamlinger og 
fellesskap i regionen
Trøndelag
• Takk og be for barn og unge 
som har vært på leir i sommer
• Takk og be for frivillige ledere i 
Acta og Normisjon
• Be for Agenda 1-samlingen
• Be for elever og ansatte på 
skolene i regionen
Øst
• Be for utviklingen av ny 
organisering i Fermate Øst
• Be for samarbeidet og 
kontorfellesskap med regionen 
og Storsalen
Østfold
• Takk og be for våre unge og 
voksne ledere – be om visdom i 
tjenesten, og at de selv forblir i 
Guds ledelse.
• Be for barna vi møter gjennom 
lokallag og leir – be for familiene 
de tilhører, og at troen får vokse 
og forme barnas liv.

SENTRALT:
• Be for prosessen rundt nye 
nettsider
• Takk og be for nyansatte ved 
kontoret
• Be for alle som har sitt virke på 
hovedkontoret og de arbeids-
oppgavene de utfører

ACTA SENTRALT:
• Takk for sommerens leirer og 
festivaler. 
• Be om at alle leirdeltakere blir 
ivaretatt på hjemstedet sitt. 
• Be om inspirasjon, pågangs-
mot og glede i arbeidet for alle 
lokallagsledere. 
• Be for alle nyansatte i Acta 
– barn og unge i Normisjon.

Bønneemner

Nytt fra
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Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvel-
land er engasjert når hun forteller om prosessen 
som går i Normisjon i jubileumsåret 2017.

Første fase av prosessen er nå tilbakelagt, der 
rådgiverne Silje Wiig Andersen og Sindre Olafs-
rud har gjennomført undersøkelser og intervjuer 
med frivillige og ansatte på alle nivåer i Normisjon 
for å kartlegge nå-situasjonen. Svaret på general-
sekretærens innledende spørsmål er «nei». 

– Med unntak av noen få menigheter, Alpha, 
leirarbeid og Soul Children er det svært få som 
forteller at de kjenner noen som blir kristne. Vi 
når ikke målene våre, sier Kvelland. 

Det positive man kan ta med seg fra denne 
kartleggingsfasen er imidlertid at det er stor enig-
het i om hvor man ønsker å satse. 

– Misjon, fellesskap og barn og unge er det 
som går igjen, forteller Kvelland. I alle gruppene 
som er spurt nevnes disse tre satsingsområdene 
uten at de har fått presentert svaralternativer. 
– Vi ser tydelig at gløden og entusiasmen er der, 

sier Kvelland, – men vi mangler kanskje noen av 
redskapene for å ta ut potensialet som ligger der. 

Dette potensialet skal denne prosessen hjelpe 
organisasjonen å ta ut. Andre fase, som man nå 
er inne i, går ut på å legge en plan for hvordan 
man skal jobbe videre. 

– Målet er at alle fellesskap i Normisjon skal ha 
misjon – både til de nærmeste og til verdens ende 
– bygd inn i sitt DNA. Det handler om å gjøre 
Normisjon til én bevegelse med et felles mål: Fra 
oss som tror til dem som ikke har hørt enda, sier 
generalsekretæren.

Det man nå jobber med frem mot generalfor-
samlingen i 2018 er på hvilken måte en satsing på 
misjon, på fellesskap, og på barn og unge skal 
gjennomføres.  

Håpet er at det skal være kommet noe kjøtt på 
beinet for veien fremover i tide til årsmøter i 
regioner og menigheter våren 2018.

– Det er viktig å huske at dette bare er den for-
melle delen av det, påpeker Kvelland. – Det er en 
del av prosessen, men enda viktigere er det jo at 
vi får gått i gang med å gjøre dette. 

Generalsekretærens oppfordring er klar:  – Vi 
må komme oss ut, både som enkeltmennesker og 
som fellesskap og leve på en slik måte at folk møter 
Jesus gjennom livene våre. 

Viktig prosess
Normisjon og generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland står i en spennende prosess. 

Eivind Horne
Sigrid Rege Gårdsvoll

– Vi har over tid lurt på: Når vi 
målene våre? Blir folk kristne? 
Bruker vi ressursene våre på 
en slik måte at nye mennesker 
møter Jesus? 

Gløden er der, men 
vi mangler kanskje 

noen av redskapene.

Gå Ut Senteret i Trondheim melder at man for studieåret 
2017/2018 har høyere gutteandel enn på over tjue år. 

– Det har vært flere gutter på skolen noen få ganger, men 
da av et større totalt antall elever, sier rektor Ørjan Tinnen. 
Han er godt fornøyd med at tallene nå ser ut til å gå rett vei 
etter flere år med svært få gutter på skolen. 

– I løpet av det siste året har vi spesielt hatt fokus på hvor-
dan vi kan legge til rette for gutter på Gå Ut Senteret, forteller 
Tinnen og nevner blant annet at begge de nye lærerne som er 
rekruttert det siste året er menn, og at skolen forsøker å tilret-
telegge praksisplasser og aktiviteter som kan være attraktive 
for gutter.  

Flere gutter Går Ut

Mange praksismuligheter 
på Gå Ut Senteret.
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En festival med 300 deltakere og 
100 ledere på Horve Ungdoms-
senter med fokus på Jesus Kristus. 
For ei uke!  

Gjennom de siste 5 årene har 
ledelsen i 10:13-festivalen utvi-
klet et konsept som har sprengt 
alle grenser. Det gjelder både i 
forhold til antall deltakere og 
ledere, men også når det gjelder 
møter, aktiviteter og ikke minst 
engasjement. 10:13 er en festival 
som holder meget høyt nivå i 
alle ledd, og den er i ferd med å 
bli en merkevare i bevegelsen. 
Det er mulig fordi ledelsen i 
10:13 er målrettet og villig til å 
tenke utenfor boksen. Vi både 
tror og håper at vi gjennom 
10:13 vil se tusenvis av barn og 
unge få møte, følge og ære Jesus 
Kristus. 

Dette er ikke mulig uten at 
«alle» blir med. En ting er den 
fantastiske gjengen av ledere 
som er med selve festivaluken. I 
tillegg har vi en god gjeng som 
er med og legger til rette for 
denne festivalen. Vi har forbe-
dere, folk som baker, noen skrur 
senger, flytter møbler og ikke 
minst de som bygger et midler-
tidig påbygg på peisestua og 
matsalen for å få plass til alle. Vi 
har ikke ord for innsatsen som 
legges ned. Vi er utrolig takk-
nemlig for hver og en av dere. Så 
håper vi at enda flere blir med 
neste år for å rigge til somme-
rens råeste uke!

I år var «Indiateltet» en av 

nyhetene. Jarle Stokka, Ellen 
Tveita, Gerny Berge Vestbøstad 
og Einar Midttun Vestbøstad 
har en drøm om å engasjere og 
involvere neste generasjon for 
misjon, og spesielt med fokus på 
India. I teltet kunne du få prøve 
klær, smake chai-te, stille spørs-
mål om misjon og India, få mid-
lertidig henna-tatovering og rett 
og slett få en smak av India.

Indiateltet var en suksess. 
Ungene var engasjert og ville 
både smake og prøve. Det gje-
veste var kanskje henna-tatove-
ringen. Noen av ungene var vil-
lige til å stå en time i kø for å få 
en. En av deltakerne sa at 
utenom Kongeparken, så var 
Indiateltet det kjekkeste med 
hele festivalen. Det må vel være 
den beste tilbakemeldingen!

I tillegg til disse fire skal Silje 
Stokka, Magnus Straume og 
Karen Midttun til India i okto-
ber for å være sammen med 
elever og lærere på Martha-
Maria Bible School. Så er målet 
vårt at teamet skal komme til-
bake til 10:13 neste år og for-
midle noe av det de har fått være 
med på i teamet.

Personlig synes jeg det var et 
sterkt øyeblikk da vi hadde for-
bønn for Einar og Gerny og 
skulle sende dem ut. De stilte 
seg i midten i møteteltet og 

ungene fikk strekke hendene 
mot dem og be for dem. På 
denne måten fikk vi vise at det 
er ungene og 10:13-festivalen 
som står bak utsendingen. Vi 
ønsker å skape engasjement for 
misjon og da må vi involvere 
barn og unge, og ikke bare infor-
mere. Vær gjerne med å be for 
teamet og deres opphold i India 
i oktober.

Det er en glede å lese tilbake-
meldinger som foreldre gir.

«Min jente var kjempefor-
nøyd. Hun hadde så mye å for-
telle at hun snakket på både 
innpust og utpust. Og så har hun 
fått seg mange nye venner.»

Jesus til nye  
generasjoner

I år har vestibylen stått øverst på 
vedlikeholdsplanen på Stemne-
staden. Vi har malt vegger og 
tak, fått ny belysning og nytt 
gulv.

Stemnestaden har gode venner 
som har fylt 70 i løpet av det 
siste året, og som i stedet for 
gave til seg selv har ønsket seg 
gave til leirstedet. Nå har vi fått 
omgjort pengegavene til nye 
møbler i vestibylen. Dette har 
stått høyt på ønskelista lenge, og 

vi er veldig takknemlige for at 
det nå er på plass. 

I sommer sa vaskemaskinen, 
som har vært trofast i 31 år, takk 
for seg etter den travleste seson-
gen. Etter ferie og en rolig peri-
ode har en ny og kraftig maskin 
fått sin plass i nytt vaskerom i 
kjelleren. Det gamle vaskerom-
met er omgjort til et stort og lyst 
lager med god hylleplass for 
Galleri Normisjon i Aksdal. 

Stemnestaden

Fornyet vestibyle på 
Stemnestaden.
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Vi er skapt til felleskap, med Gud og med hverandre. Derfor 
er det så viktig for oss å samles i små og store felleskap for å 
styrke og oppmuntre hverandre. Mange kvinner møtes jevn-
lig i forening, bibelgruppe eller bønnegruppe. Der henter vi 
kraft og får nytt mot. Der utfordres vi til å leve Jesuslivet, 
gjøre disipler og misjonsengasjementet holdes levende.

Gjennom året samles mange til inspirasjonssamlinger for 
damer. Tross nedgang i antall kvinneforeninger kommer sta-
dig flere unge til disse samlingene. Det viser et behov for å 
samles om Ordet, prise Gud og høre nytt fra misjonsarbei-
det. Takk til alle som har vært vertskap og sørga for gode 
rammer rundt disse kveldene! 

Tider og former endrer seg. Vi vil legge til rette for at den 
enkelte får troshjelp og livshjelp i kvinnearbeidet. Samtaler, 
veiledning og forbønn er gode redskaper. Kvinnehelgene er 
viktige arenaer, og mange yngre damer gir uttrykk for at de 
vil være med og ta ansvar. Vi som er godt voksne kan opp-
muntre og være heiagjeng.

Kvinner er viktige formidlere av evangeliet også på hjem-
mebane. Vi har unike muligheter til å fortelle om Jesus til 
barn og barnebarn og be sammen med dem. Vi kan «lære 
dem den veien de skal vandre». Med stor frimodighet skal vi 
gi Jesus til nye generasjoner!

Fra kvinnedag på Vaulali i mai.
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Kvinner i fellesskap

www.normisjon.no

FLOM I INDIA  
OG BANGLADESH

Hundretusener har mistet alt de eier.  
Normisjon har lokale samarbeidspartnere som 

jobber på spreng for å hjelpe de rammede.

Hjelp oss å hjelpe nå! 

Vipps til 

10709
(Normisjon)

Merk: Flom

 
Konto 1503 02 13537. Merk: Flom

Send sms Flom til 2302 (200kr) 
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Nytt fra

«Det var en meget fornøyd jente 
som kom hjem etter leiren. Alt 
hadde vært knallgøy!!! Hun 
trakk spesielt frem årets taler - 
han var veldig flink!»

«Hei. Jeg fikk hjem en gutt 
som hadde vært på den kjek-
keste leiren til nå i livet!»

Hva annet har ungene fått 
høre denne uken?

Det har vært møter med for-
kynnelse rundt temaet «Er det 
virkelig sant?» Elise Hausberg 
Anfindsen, nestleder i 
10:13-ledelsen, sier til avisen 
Dagen, som hadde en artikkel 

om 10:13-festivalen: «Vi lever i 
en tid med utrolig mange løgner. 
Her ønsker vi å fylle deltakerne 
med sannheter de alltid kan falle 
tilbake på. Målet er å utruste 
ungdommene med kritisk sans. 
Det er litt tidens ånd at man som 
kristen ofte blir fortalt at tro er 
fint «så lenge det er sant for 
deg». Her vil vi derimot snakke 
om hvorfor og hvordan man skal 
begrunne at Bibelen er sann.»

Det har også vært mulig for 
ungene å være i Jesus-rommet 
og bønnerommet for å be, slappe 
av og bruke tid alene med Jesus. 

Ellers har ungene kunne velge 
mellom titalls ulike aktiviteter 
som bruskasseklatring, fjellklat-
ring, zorb-ball, bading, kano, 
vannsklie, brettspill, vannrulle 
og mye mer. I tillegg har det 
vært tid for å henge i kaféen, 
snakke sammen, leke og spille.  

10:13-festivalen er ferdig for 
i år, men det som har blitt sådd 
og alt som har skjedd, har satt 
spor som vi håper skal vokse og 
gi frukter i årene som kommer. 
Og planleggingen for neste års 
10:13 er allerede i gang!
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Arbeidet på Ålgård bedehus 
vokser og er blitt mer helhetlig 
de siste årene. Bedehusforsam-
lingen (Normisjon) samarbeider 
godt med NLM-forsamlingen 
om barne- og ungdomsarbeidet. 
Stadig flere regner bedehuset 
som sitt menighetsfellesskap og 
døper barna sine her. Det ble 
derfor naturlig å starte med kon-
firmantarbeid.

De første 11 ungdommene 
ble konfirmert i vår, etter et år 
med fokus på Jesus og gode rela-

sjoner, undervisning i Alpha-
temaer og gode verdier i tillegg 
til lek og moro som surfing, hyt-
tetur og Londontur. Leder og 
familiearbeider Mia Holta for-
teller at det var stort å se alle 
konfirmantene bestemme seg 
for å følge Jesus. De fleste blir nå 
med videre som ledere i barne- 
og ungdomsarbeidet. 19 konfir-
manter blir med neste år, de 
fleste uten tilknytning til bede-
huset! Mia forteller at de er 
spent på fortsettelsen.

10:13-festivalen sender Einar og Gerny Vestbøstad ut som misjonærer til India.

Konfirmasjon Ålgård bedehus 2017.

Konfirmanter på bedehuset

Agenda1 til Mali
I oktober reiser et team fra 
Rogaland og Hordaland til Mali for 
å starte Agenda1 sammen med vår 
søsterkirke der, EELM (Den 
evangelisk-lutherske kirken i Mali).   
Det startes to læringsfellesskap for 
menighetene, som Normisjon har 
vært med og plante - ett i hoved-
staden og ett i vest. 

Det blir som i Norge, Kambod-
sja og Thailand halvårlige samlin-
ger med lederteam fra hver 
menighet - og tett oppfølging 
mellom samlingene. Målet er å 
bygge et misjonalt lederskap og 
en kultur for hverdagsliv med 
Jesus som grunnlag for å nå nye 
med evangeliet. 

Agenda1 sprer seg til stadig nye  
steder i Norge også. I nord-Roga-
land har 6 fellesskap fra ulike 
steder vært gjennom et 2-3 års løp. 
Nå satser vi mer på lokale lærings-
fellesskap. I september startes et 
slikt i Skudenes for ulike menighe-
ter og fellesskap på Sør-Karmøy.

Normimarken 25 år
Normimarken går av stabelen 
22.-23. september og har 25 års 
jubileum. Her er litt om årets 
program.

Fredag:
Øklands trio med Arne Nordbø
Lørdag:
Salg av frukt og grønt på torget på 
Jørpeland. 
Barnemøte med basar.
Festmøte på kvelden med 
Gjermund Lygre og Evangeliesan-
gerene. 
Hovedtrekning.

De siste årene har vi vekslet 
mellom å arrangere Normimarken 
på Jørpeland og Tau. Dette året vil 
det skje på Tau. Et flott arrange-
ment som gir mye penger til 
misjonen!

Kørners corner:
Treg bil
Gamle Lars var i Stavanger med 
varebilen for å kjøpe inn noe tapet 
og sement og andre småting. Nå 
var varene på plass, og han skulle 
hjem. I en trang gate var han 
uheldig og kvalte bilen. Bilen var 
av eldre modell, og var treg å 
starte. Han kinnet og kinnet, men 
her var ingen tegn til tenning i 
motoren. Køen vokste bak ham. 
Lars fortsatte å kinne. En hissig 
mann i en svart bil tutet utålmo-
dig. Men Lars var av den tålmodige 
typen som ikke lot seg stresse. 
Etter mange startforsøk gikk han 
ut av bilen, bak til han i den svarte 
bilen og sa: - Vil du prøve å starte 
bilen min? Så kan jeg holde inne 
fløyta di imens. 

M
AR

IE
 O

FT
ED

AL

Min jente var 
kjempefornøyd. 
Hun hadde så 
mye å fortelle at 
hun snakket på 
både innpust og
utpust.
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Nytt fra

Ufattelig!
Jeg liker bedre og bedre å gå i 
naturen. Kanskje har det noe 
med alder å gjøre? Men det 
gir meg svært mye å være 
omgitt av vår vakre natur – 
Guds skaperverk. Når en er 
ute en mørk kveld og det ikke 
er «lys» i nærheten, og jeg kan 
se opp mot himmelen. Da ser 
jeg et ufattelig flott bilde av 
stjernehimmelen i all dens 
prakt. Når da vitenskapen har 
gitt oss noen tall på hvor store 
disse stjernene og planetene 
er og hvor fint disse går i bane 
– da blir det ufattelig for oss 

mennesker. Skaperverket er 
så stort og mektig at det er 
ufattelig. 

Samtidig er en liten del av 
skaperverket fattelig for meg. 
Jeg kan kjenne, smake, lukte og 
høre på en liten del av skaper-
verket. Og jeg tenker at det må 
stå en skaperkraft bak noe så 
stort og som henger så nøye 
sammen. Jeg tror det står en 
ufattelig stor Gud bak, nemlig 
den treenige Gud. Og det er 
ufattelig for oss mennesker å 
begripe størrelsen og dybdene 
til den Skaperen som har skapt 
alt dette. 

På samme måte som jeg kan 
kjenne, smake, lukte og høre 
på naturen så har Gud gitt oss 
sin egen sønn, slik at jeg skal 
kunne fatte en liten del av 
Gud. Kristus ble menneske slik 
at jeg kan fatte litt av det ufat-
telige. Men jeg har sett for lenge 
siden at det kun blir et ørlite 
glimt av en ufattelig stor Gud. 
Så kan jeg be om at det blir vist 
meg nye sider ved vår treenige 
Gud. Han har åpenbart seg i 
Ordet, i skaperverket og i vårt 
kristne fellesskap. La oss være 
ydmyke og reflektere over hvil-
ken mektig Gud vi har. La oss 

være takknemlige for hvor sår-
bar vår Gud er – Han som ble 
en menneskesønn. 

Salme 8,4-6: Når jeg ser din 
himmel, et verk av dine fingre, 
månen og stjernene som du har 
satt der, hva er da et menneske 
– at du husker på det, et men-
neskebarn – at du tar deg av 
det? Du satte ham lite lavere 
enn Gud og kronet ham med 
herlighet og ære. La oss be om 
at Normisjon får være med å 
bringe Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag.

En av sangene som ble mye 
sunget på Besteleiren på 
Vaulali er: «Gud er så glad i 
meg, at han kan ikke holde 
øynene fra meg». Og mange 
av oss vet hvordan det blir 
når en har sunget en sang 

mye, den toner i hodet i lange 
tider etterpå. 

Det skjedde også for 
denne deltakeren. På fjelltur 
hørte bestemor at han sang. 
6-åringen gikk foran henne 
og sang om og om igjen. Hun 
gleder seg over sangen og 
skiver noen Ord til ettertanke 
i lokalavisen Strandbuen. Der 
kommer hun med følgende 
utfordring: Dette lille sang-
verset kan du og jeg ta til oss 
og la det fylle hjerte og tanke. 

Snakk om ringvirkninger! 
Sangen synges på leir, gutten 
synger for bestemor og beste-
mor deler det med leserne i 
Strandbuen med et opplag på 
5000 og mange lesere. 

Vi hadde ca 300 deltakere 
på våre tre leirsteder i juni. 
Tre hundre store små misjo-
nærer. Ikke alle deler videre 
som denne gutten. Noen kan 
gjøre det med å fortelle hva 
de har opplevd, andre gjen-
nom ting de har laget. Når vi 
legger til alle lederne kom-
mer vi opp i et stort antall. 

Vi kan med god grunn 
kalle våre tre leirsteder for 
Misjonsstasjoner. 
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De hadde gledet seg i lengre tid, 
5- og 6-åringene ved Fjordsyn 
barnehage. Som en avslutning 
på tiden i barnehagen skulle de 
på leir til Vaulali! Fra onsdag til 
torsdag, i godt og vel ett døgn, 
skulle vi være sammen. 

Programmet var som en van-
lig leir, med bibelhistorier, mye 
sang og lek. I tillegg fikk de reise 
på «tur» til Nepal. Der fikk de 
møte ei som fortalte litt om lan-
det, og de fikk med seg sitteputer 
hjem. Sitteputene var strikket av 
damer fra Håpets Hus i Nepal. 

Vi var også ute i skogen en 
tur. Det finnes ikke dårlig vær, 
bare dårlige klær! En regnskur 
eller fem hindret ikke denne 
gjengen fra å gå på tur. Presen-
ninger ble hengt opp og tomat-
suppe kokt på stormkjøkken. Og 
her ble det ikke brukt noe fer-
digsuppe-pakke. Nei, suppen ble 
laget fra bunn! 

Fjordsyn barnehage på leir på Vaulali.

LEDER

Ne pars pas en mer!
Det er namnet på ein organisa-
sjon som arbeidar for å motivere 
ungdom i vest-Mali til å bli 
heime og skaffe seg ei framtid i 
eige land. På norsk blir det «Dra 
ikkje på havet!». Nokre ungdo-
mar i og frå Oussoubidiania har 
teke initiativet. Dei har starta 
informasjonsarbeid om farane 
med å dra på havet. Dei kjenner 
alt for mange som har døydd i 
ørkenen, er drept i Libya eller 
drukna i Middelhavet. I år vil dei 
informere ungdom i 5 kommu-
nar i Bafoulabé fylke.

NPPM jobbar for å hjelpe ung-
dom til å skaffe seg arbeid. Dei 
vil hjelpe dei i gang med yrker 
som til dømes snekker, frisør, 
sveisar, hagebruk og jordbruk. 
Dei er i gong med ein hage og 
det er kjekt å sjå at det nyttar. 
Dei er gode forbilde for unge 
menn om at det kan vere både 
nyttig, kjekt og økonomisk gun-
stig å jobbe i hage, der det elles 
mest er kvinner som jobbar. 
Men så kom det ei alt for kraftig 
regnbyge og drog med seg heile 
gjerdet. Det er ikkje lett!

Hagebruk er et godt 
alternativ til havflukt.

Containerbarnehagen. 

Regionleder Erik Rørtveit

En stor liten misjonær! Barnehageleir på Vaulali
Det fins mange 
slags leir. F.eks. 
barnehageleir.

Glimt fra Senegal
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Hva så med juni 2018? Vil det 
bli ny barnehageleir? Vi satser 
på det. Vi ønsker at leirstedene 
våre skal bli brukt som misjons-
stasjoner også i ukene. Kjenner 
du noen 5- og 6-åringene som 
kunne tenkt seg å være med? 
Det er plass til flere barnehager 
om gangen, og kanskje det er 
mulig for de som ikke går i bar-

nehage også å henge seg på? 
Ta kontakt om dette høres spen-
nende ut. 

Så håper vi gjengen fra Fjordsyn 
kommer tilbake. De ansatte med 
ett nytt kull med unger, og «nye» 
5- og 6-åringene som deltakere. 
Velkommen skal de være! 

Kristus ble 
menneske slik 
at jeg kan fatte 
litt av det 
ufattelige.

Jeg er på plass i Senegal, der 
jeg skal bo i ett år og drive bar-
nehage for barna til familiene 
Moskvil og Amlie. Her er noen 
inntrykk fra de første ukene i 

listeform: Sett en apekatt, to 
antiloper og fire villsvin. Fått 
litt farge og mange myggstikk. 
Spist fra felles matfat. Blitt sty-
rer for en containerbarnehage. 
Jaktet på insekter på soverom-
met. Lært kunsten å sykle med 
fotsidt skjørt. Fått et lite inn-
blikk i noe av den gode og vik-
tige jobben Møyfrid og Kris-
tian gjør her. Og når ting har 
opplevdes som slitsomme og 
overveldende med mange nye 
inntrykk, og når alt foregår på 
språk jeg ikke kan, på nytt fått 
erfare at Gud alltid er med og 
holder oss oppe. 
                  Kristine Lygre
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Andakt

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Snart gryr det 
en ny dag over deg. 

Du har sikkert vært med og ryd-
det etter en fest på bedehus eller 
på leirplass. Folk er gått hjem, 
og nå står oppvasken igjen. Bord 
og stoler skal stables, matrester 
fjernes, servietter kastes og gul-
vet vaskes. Og skal det være 
arrangement neste dag, så må 
det også pyntes og dekkes og nye 
lys i stakene. Pluss mange andre 
ting som bare den vet som har 
vært med på det. 

I templet i Jerusalem var det stor 
aktivitet rundt høytidene. En 
egen stor slekt hadde ansvaret 
for det praktiske. De kunne gå 
hele nattevakter og bære ved og 
vann og renske opp etter forrige 
dag. Og disse får høre: «Stå opp 
og lovsyng Herren, dere som ved 
nattetid gjør tjeneste i Herrens 
hus!» 

Det er stor forskjell på å være 
gjest på festen og det å være i 
ryddekomiteen. Men dette er 
altså ord til ryddekomiteen: Stå 

opp og lovsyng Herren! Hvor-
for? Fordi han fortjener vår lov-
sang både natt og dag. Det er en 
ære å få være med i Guds store 
familie. Det er en ære å få ta 
imot hans nåde enten jeg går i 
kjeledress eller bunad. Livet byr 
på både medgang og motgang, 
men Gud er alltid den samme. 

Mange har lest om Paulus og 
Silas som ble torturert og fengs-
let i Filippi. Men ved midnatt 
bad de og sang lovsanger. Det 
var den gangen portene åpnet 
seg og lenkene falt av. Men hvor-
for sang de, med såre rygger og 
føttene lenket fast? Jo, fordi de 
visste at Gud Fader har oversik-
ten uansett. Fanny Crosby ble 
blind allerede noen måneder 
etter at hun ble født. Likevel 
skrev hun 8000 lovsanger. Hun 

sa selv at hun hadde en edelsten 
i hjertet som hun kalte tilfreds-
het. I hennes mørke natt var det 
et lys som gav grunn til takk. 
Lyset var Jesus Kristus. 

Mange har opplevd mørket. 
Disiplene var på sjøen i storm 
om natten. De var livende redde. 
Da kom Jesus og snudde situa-
sjonen til glede og trygghet. Og 
våre mange trossøsken i Midt-
Østen blir forfulgte for sin tro. 
De opplever natten. Men midt i 
mørket lovsynger de Gud for 
han er god. De fleste av oss sover 
om natten. Men dette er en 
påminnelse til alle som må våke. 
Stå opp og lovsyng Herren, dere 
som ved nattetid gjør tjeneste i 
Herrens hus.  Snart gryr det en 
ny dag over deg. 

Lovsang om natten
Kørner Høie | Forkynner / vaktmester Stemnestaden

www.gallerinormisjon.no

Våre gjenbruks- 
butikker: 

GALLERI DRAMMEN  
i Nedre Storgate 11, inngang 
på hjørnet Nedre Torggate/ 
Schwenckegata 
Tlf. 452 13 794
Åpent tirsdag – lørdag

GALLERI GJØVIK 
Mattisrudsvingen 21  
Tlf. 474 58 175
Åpent onsdag og lørdag

GALLERI ASKØY  
Strusshamn senter 
 Tlf. 452 13 775
Åpent mandag – lørdag

GALLERI IVELAND  
Frigstadveien 22  
Tlf. 404 48 848
Åpent lørdag og etter avtale   

GALLERI SANDNES  
St.Olavsgate 25 
 Tlf. 488 69 174 
Åpent mandag – lørdag

GALLERI AKSDAL  
Aksdal senter  
Tlf. 488 69 175
Åpent tirsdag – lørdag 

GALLERI SØRUMSAND  
Villaveien 2  
Tlf. 452 13 732
Åpent tirsdag – lørdag 

GALLERI KLÆR OSLO 
Pilestredet 41  
Tlf. 408 02 560
Åpent tirsdag – lørdag

GALLERI OSLO 
Tullinsgate 6  
Tlf. 452 13 572
Åpent mandag – lørdag

GALLERI ÅL 
Evjens Minne, Torget 4  
Tlf. 408 02 562
Åpent torsdag – lørdag

Når vi i Normisjon målene våre? Blir mennesker kristne gjen-
nom arbeidet vårt? Planter vi nye fellesskap? Disse spørsmå-
lene satte oss denne våren i gang med en identitetsprosess. 

Hvordan står det egentlig til i Normisjon? Hvem er vi, og 
får vi til det vi ønsker å få til? Visjonen vår er klar: Jesus Kris-
tus til nye generasjoner og folkeslag! Men skjer dette? 

Nå er det sånn at man må vite hvor man er, dersom man 
skal finne veien videre. Derfor har vi i vår foretatt en omfat-
tende undersøkelse. Svarene vi har fått, er ganske entydige. Vi 
er relativt preget av å være «de vellykkedes forsamling», det er 
ikke mange som blir kristne gjennom arbeidet vårt, og vi er 
ikke i fronten når det gjelder å plante nye fellesskap. 

Samtidig ser vi i funnene at Normisjonsfolk har en unik 
glød for at mennesker skal bli kristne! Vi er tydelig Jesussen-
trert, viser undersøkelsen. Respondentene snakker varmt og 
hyppig om Jesus og evangeliet. Men det finnes altså et gap 
mellom et brennende ønske om å se at mennesker bli kjent 
med Jesus på den ene siden, og en virkelighet som ikke gjen-
speiler dette på den andre.

Normisjon beskrives videre som svært mangfoldig. Likevel 
er det svært entydig hva man ønsker å satse på de neste årene 
uavhengig av hvilken gruppe som vi har spurt: Vi vil misjon, 
vi vil fellesskap, og vi vil satse på barn og unge!

Vi må finne måter så vi lykkes på disse områdene! Vi skal 
gjøre vårt for å sørge for god utrustning. Likevel er det ikke 
sånn at Normisjon er noen «der inne» på et kontor, og at det 
er disse «noen» som skal løse utfordringene. Normisjon er deg 
og meg og det fellesskapet vi er med i. Og det er vi som skal 
fortelle om Jesus slik at naboen vår møter han!  

Hvordan står det til?

Anne Birgitta Langmoen Kvelland 
Generalsekretær i Normisjon
ablkvelland@normisjon.no

Innspill

Når du les dette, har vi opna 
Normisjons tiande gjen-
bruksbutikk. 

Butikken ligg på Ål i  
Hallingdal i eit hus som  
heiter Evjens Minne, eit bygg 
fra 1934 reist for midlar tes-
tamentert til Ål Indremisjon 
av grosserar Halgrim Evjen. 

Huset er stort og rommar 
både bedehus og husvere, 
men rom har lenge stått 
tomme i det store huset etter 
at indremisjonskaféen la ned 
drifta. No har dei fylt ein 
heil etasje med bruktbutikk, 
og under ein nyopna kafé. 

Det heiter seg at hus treng 
folk og folk treng hus. Villige 
hender har gjort eit krafttak 
for å få nytt liv i huset i tråd 
med visjonen til Ål Normi-
sjon: «Me vil vinne, vekse og 
virke for Kristus». 

Vi trur og vonar at det 
blir nytt liv, pengar til misjon 
og mykje glede på Øvre Torg 
no som Galleri Normisjon 
har flytta inn. 

Ta turen innom med 
varer, eller for å sjå og 
handle og gi slik di støtte til 
Galleri Normisjon Ål – eller 
ein annan bruktbutikk nær 

deg. Kaffien er klar, og ofte 
med noko attåt. God  
gjenbrukshaust!

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian 
Dombestein
daglig leder
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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.
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EIKELY SENTER
Daglig leder: Rune Metveit
Tlf: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon.no
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: Lena Mjelde Moholt
Tlf: 37 25 68 04
E-post: lena.m.moholt@normisjon.no
Ansv. redaktør: Arne Inge Vålandsmyr
Korrektur: Gunhild Ingrid Aabel

Kontingent
Frivillig, men send gjerne en gave til 
kontonummer 8220 02 82600

Redaksjonskomité
Ingebjørg Berstad Torp
Arne Inge Vålandsmyr
Gunnar Urstad
Tonje Margrete Teistedal
Alf Halvorsen
Lena Mjelde Moholt

FERMATE SØR
Påskeveien 2, 4823 Nedenes
Tlf: 453 93 142
E-post: post@sor.fermate.no
Åpent på tirsdager 08.30 – 15.00
Nettside: www.sor.fermate.no

REGIONKONTORET I AGDER
Bibelskolen i Grimstad
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 
Kontonummer: 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 Mjelde Moholt

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

Acta Region Agder
Tonje Margrete Teistedal, Actaleder
Tlf: 928 61 484 
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Nettside: www.acta.as/agder

Normisjon Agder trossamfunn
Forstander: Gunnar Urstad
Tlf: 481 14 910. 
trossamfunnagder@normisjon.no
Nettside: www.normisjon.no/agder

ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
HØST 2017
Påmelding: www.checkin.no

SOUL CHILDREN-GATHERING
Q42, Kristiansand
28.–29. oktober
For mer info, se 
www.acta.as/agder

Adventsleir 1, Skogtun
24.–26. november
3.–7. klasse

Adventsleir 2, Eikely
24.–26. november
4.–7. klasse

Adventsleir 3, Eikely
1.–3. desember
1.–4. klasse

SENIORTREFF PÅ EIKELY
Torsdag 21. september
10.30 Ankomst. Kaffe og kringle
11.00 Møte v/ Svein Granerud
13.00 Middag
14.00 Samling v/ Svein Granerud
Sang v/ Kirsten og Svein Skaland
Kr. 350,- pr. person
Påmelding: Tlf: 37 25 68 04 eller 
mail: region.agder@normisjon.no

DISIPPELSKOLEN 
HØSTEN 2017
Det blir disippelskole på følgende 
steder/datoer:

Vegårshei
31. august, 28. september, 
26. oktober, 30. november

Dalen (Austre Moland)
6. september, 1. november

Eydehavn
4. oktober, 6. desember

Froland
28. september, 26. oktober, 
30. november

Arendal
27. september, 25. oktober, 
29. november

Nedenes
8. oktober, 19. november, 
3. desember

Grimstad
29. oktober, 26. november

Lillesand
29. august, 1. oktober, 
24. oktober, 28. november

Evje
30. august, 27. september, 
25. oktober, 29. november

Byremo
17. september, 15. oktober,
12. november

Kristiansand
27. august, 24. september, 
22. oktober, 19. november

Mandal
25. august, 22. september, 
20. oktober, 24. november

Lyngdal
30. august, 27. september,
25. oktober, 29. november

For fullstendig oversikt over 
datoer, talere og temaer, se 
www.normisjon.no/agder

MESSER / BASARER HØST 2017

14. okt - Høstmesse Åseral
21. okt - Otrahallen Høstmesse
04. nov - Flekkerøy Høstmesse
04. nov - Santaldagen Farsund
04. nov - Søgne Høstbasar
17.-19. nov - Mandal Julemesse
18. nov - Øvrebø Julemesse
18. nov - Risør Julemesse
25. nov - Valle Julemesse
02. des - Flekkerøy Julemesse

Torsdag 14. september kl.19:30
Inspirasjonssamling for damer 
Stemnestaden
Tema: «Helt gratis»
Solveig Eike Bringaker m.fl. deltar.

Tirsdag 19. september kl.19.30     
Inspirasjonssamling for damer 
Veavågen kirke
Tema: «Helt gratis»
Solveig Eike Bringaker m.fl.deltar.

22.–24. september
«Damenes helg» på Horve
Tema:OPPREIST i ei tid som denne
Anne Birgitta Kvelland, Brit Valheim, 
Gunhild T. Vignes og Anne Aabø m.fl.
Påmelding innen 1.september: 
Checkin.no /tlf.: 51682750/epost: 
region.rogaland@normisjon.no.

2. oktober kl.19:00
Kvinnesamling Årdal bedehus
Ingunn Moi, Torunn F Hansen m.fl.

6.–8. oktober 
Tic Tac leir, Vaulali, 9.kl-1.vgs. 
Påmelding i Checkin. 

Onsdag 19. oktober kl.19:30
Damenes aften kyrkjetunet Ølen
Tale: Thea Lund Brekkå

Torsdag 19. oktober kl.19:00
Horvebasaren på Horve
Tale: Thomas Thesen

Sang: mannskoret The Bethels
Åresalg, trekning av lotteri, serve-
ring, andakt, god drøs og leirinfo.

20.–21. oktober
Mannstreff på Stemnestaden
Tema: Evige verdier
Leif Berge, Petter Steen jr, Helge 
Gaard, Gjermund Lygre, Øyvind 
Fjeldheim, Karl Nærland og 
Magne Kristoffersen bidrar. 
Påmelding til kraftsenteret@
gmail.com, telefon/SMS 
(97589956 / 98216182) innen 10. 
oktober. 

25. oktober kl.19:30
Kvinnesamling i Fogn kyrkje
Anne Kristin Bruns m.fl.

Lørdag 4. november
Minimessa på Stemnestaden
Åpningsmøte kl.11:00
Andakt: Gjermund Lygre
Sang: Sola Gratia
Loddsalg, åresalg, kafé m/sal av 
grøt, kaker m.m. 
Minikonsert med Grinde skule-
korps kl.12:30
Barne-/familiesamling kl.13:30
Andakt: Solveig Eike Bringaker
Sang: Soul Children fra Misjons-
kirken i Skåredalen. Åresalg, lodd-
salg og hovedtrekning.

Lørdag 18.november 
Julemesse Ålgård Bedehus

24.–26. november
Besteleir, Horve, 4–10 år
Påmelding i Checkin

24.–26. november
Adventsleir 1, Stemnestaden, 
2.–4. kl.
Påmelding i Checkin

Lørdag 25. november kl.10–14
Julemesse på Sand skule

25. november
Julemesse, Sandnes

25. november
Julemesse, Vikevåg

1.–3. desember
Adventsleir 3, Horve, 2.–4.kl. 
Påmelding i Checkin

1.–3. desember
Adventsleir 4, Vaulali, 2.–4.kl. 
Påmelding i Checkin

2. desember
Julemesse Randaberg

2. desember
Julemesse Bru

8.–10. desember
Adventsleir 2, Stemnestaden 
5.–7.kl. 
Påmelding i Checkin

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.: 982 16 185
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. 982 16 140 
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no

Kontor/gjenbruk:
Jeanett Habbestad, tlf. 51 68 27 50
 
ALPHA NORGE 
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf.  413 21 901

FERMATE ROGALAND
Sandnes: 
Bådeoghuset, Oalsgt. 2, 4319 Sandnes 
Haugalandet: 
Stemnestaden, Grindev.87, 5570 Aksdal 
E.post: fermate.rogaland@gmail.com
 www.fermaterogaland.no Tlf.98216181

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

6. nov.
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LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Mobil: 404 12 855
Daglig leder: Hans Høie

Stemnestaden
Grinde, 5570 AKSDAL
Tlf.: 52 77 55 53 Mobil: 975 89 956
Daglig leder: Bodil Høie, tlf. 975 89 956

Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 993 15 458 
E-post: post@vaulali.com
konst. daglig leder: Espen Klingsheim

Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER 
Tlf.: 51510100,  www.solborg.fhs.no 

Norøk
Daglig leder: Nils Ove M. Nygård
E-post: post@norok.no
Telefon: 975 18 152

Normisjon på Internett:
www.normisjon.no 
www.acta.as 
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


