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Rogaland/Agder

I oktober var det oppstart for Agenda 1  
i Mali. 19 menigheter i Vest-Mali var 
representert med lederteam og 
responsen var god!
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Agenda 1-suksess i Mali

Gunstige avtaler. Effektive oppgjør.
kniftrygghet.no

Få et godt tilbud fra Kristen-Norges eget forsikringsselskap!
For mer informasjon, ring oss på 23 68 39 00, send en e-post til privat@kniftrygghet.no, eller sjekk kniftrygghet.no 

Følg Normisjon  
på Facebook

Julebutikken er i gang!
Også i år har Normisjon åpnet julebutikk, 
med gaver fra inn- og utland som selges til 
inntekt for det internasjonale arbeidet. 

Vi må lære oss å gjenkjenne stillheten som et rom 
der Gud ønsker å møte oss.

Johannes
Vålandsmyr

Det var like før taket løftet seg i 
Kristiansands nye storstue Q42, 
da 300 Soul Children priste Jesus 
sammen med den svenske soul-
kongen Samuel Ljungblahd!

Soul Children-
fest i Agder

Antall menigheter og fellesskap som er med i 
Agenda 1 har vokst med 60 % siste året. I Norge er 
det nå 112 menigheter fra hele landet. Og interna-
sjonalt blir stadig flere land berørt.  I oktober var 
det oppstart for Agenda 1 i Mali med 19 menigheter 
involvert. Les mer om Agenda 1 på side 2–4.

Agenda 1 vokser
Teamet fra en av menighetene i konsentrasjon under oppstarten av Agenda 1 i Mali.
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22. november fylte Modgunn Brynjelsen 67 år. Hun har sin 
siste ordinære arbeidsdag i regionen 31.desember. Læreren 
fra Røvær har vært ansatt i misjonen siden 1978. 

Det er ei allsidig og aktiv dame som nå blir pensjonist. 
Hun er kjent for sin grundighet og kreativitet. Som kollega 
husker jeg henne for solide bibeltimer og gjennomtenkte 
meninger. 

I mange år ledet hun sykkelleirene som gikk stadig nye 
veier i Rogaland. En tid var hun husmor på Stemnestaden og 
en periode i byggekomiteen når hovedbygget på leirplassen 
vokste opp på slutten av 80-tallet. Mange husker henne fra 
den store årlige påskevandringen for skoleklasser. Andre vil 
trekke fram leirene for PUH som hun har vært en pådriver 
for. En periode var hun kvinnearbeider og redigerte Broder-
helsing. Og hvem husker vel ikke  den grå Corollaen som 
kom til de mange bedehus og kirker der sjåføren spratt ut 
med bibel, tusjpenner og et fotoapparat i veska? 

Modgunn kjenner mange. Hun kjenner de som gav sine 
beste år i misjonen. Og hun har fortsatt å følge mange av 
dem i deres stuer og sykehjem.  Modgunn har høye idealer. 
Hun kan være bestemt og er aldri redd for en debatt om hun 
ser det nødvendig. Takk gode kollega for mange år og høy 
kvalitet på det du har gjort.   

Kørner Høie

Modgunn Brynjelsen (t.h.) blir pensjonist i år. 
Her sammen med Jorun Marie Hauge.
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Takk Modgunn!
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ROGALAND Agenda 1 sprer seg til stadig nye 
land. I høst var det oppstart for 
Agenda 1 i Mali. 19 menigheter 
var med og responsen var god. 

I oktober reiste Svein Høysæter 
og Eli Tveitane fra region 
Hordaland og Gjermund Lygre 
og Roar Flacké fra Rogaland til 
Mali for å starte Agenda1 på to 
sentrale steder. I tillegg til to 
kursdager på hvert sted, var det 
opplæring av veiledere, som skal 
følge opp menighetene mellom 
de halvårlige samlingene. Alt 
skjedde i et nært samarbeid med 
Normisjons direktør i Mali, 
kamerunesiske misjonærer og 
ledere i vår søsterkirke i Mali. 

Agenda 1 ble forsøkt tilpassa 
malisk kultur, samtidig som pro-
fil og innhold i hovedsak er lik 
overalt. Selv om vi i Agenda 1 
bruker uvante arbeidsmåter, var 
mottakelsen god og det ble 
starta viktige prosesser for å 
utvikle menighetene og bygge 
gode ledere. Mer enn 20 team 
reiste hjem inspirerte og med 
konkrete planer for sine menig-
heter. Vi har stor tro på at 
Agenda 1 vil kunne gi både dyb-
devekst og breddevekst i Mali.

I etterkant fikk vi blant annet 
følgende tilbakemeldinger: I en 
av menighetene har de starta to 
bønnegrupper og besøkt de som 
ikke hadde vært i kirka på ei 
stund. Søndagen etter var kirka 
full! Noen andre fikk be for ei 
syk jente på bussen hjem. Hun 
ble god, og på reisen videre fikk 
de dele evangeliet med henne og 

de andre på bussen. En av delta-
kerne sa det slik: : Denne under-
visningen tvinger menighetene 
til å løfte blikket og se utenfor 
seg selv. 

Bygge kultur for å følge Jesus
Agenda 1 består av lærings- 
fellesskap med menigheter og 
fellesskap som går sammen for 
å nå ut med evangeliet. Hoved-
fokus er å bygge kultur for å 
følge Jesus i hverdagen. Misjons-
befalingen har ett hovedverb: 
Gjør disipler. Jesus ba oss om å 
gjøre disipler som gjør disipler 
som gjør disipler... Og han kalte 
mennesker til å følge seg. 

En disippel er ikke en super-
kristen med høyt aktivitetsnivå, 
men en som følger Jesus. Og 
følger vi Jesus, kan mye skje. Vi 
blir prega av han. Og vi kan 
møte mennesker sammen med 
han og være med på det han 
gjør.

I Agenda1 samles team fra 
ulike fellesskap og menigheter 
to ganger i året til undervisning, 
teamarbeid og utveksling mel-
lom teamene. På slutten av hver 
samling lager hvert team en 
handlingsplan for tiden frem til 
neste samling. Og mellom sam-
lingene får teamene oppfølging 
av en veileder. 

Poenget er ikke å gjøre de 
mange og store aktivitetene eller 

aksjonene. Noen ganger kan det 
hende at vi skal slutte med noe 
og begynne med noe annet. Men 
viktigere er det å ta de små skrit-
tene og hjelpe hverandre til å 
følge Jesus gjennom de dørene 
som han åpner for oss i hverda-
gen.

 
Stadig flere lærings- 
fellesskap
De siste årene er det etablert 
mange slike læringsfellesskap 
både i Norge og andre land. I 
Norge finnes det nå 13 læringsfel-
lesskap fra Mandal i sør til Tromsø 
i nord. Her er det med 112 menig-
heter og fellesskap med tilknyt-
ning til Normisjon, Den norske 
kirke og andre organisasjoner og 
kirkesamfunn. Mange menigheter 

Agenda 1 
videre ut

Sommersesongen har vært god 
på Horve. I tillegg til mange 
gode leirer og menighetsturer i 
helgene, har det vært en del sko-
leklasser i ukene. I fjor hadde vi 
vel 7000 overnattingsdøgn. I år 
ligger det an til ca. 8000!

Nytt av året er hinderløype i 
skogen i tillegg til frisbeegolf og 
nyoppusset bålplass. Disse er 
blitt mye brukt til glede for 
mange.

19. oktober var både matsal og 
møtesal fullt av Horvevenner på 
Horvebasar. Stemningen var høy 
og et resultat på over 200.000 kr. 
netto også dette året er fantas-
tisk! Hjertelig takk! Sent i vår 
fikk vi også en enkeltgave på 
250.000 til Horve. Dette gir oss 
ekstra inspirasjon til å tenke 
framover. I høst vedtok region-
styret å sette i gang et regule-
ringsarbeid i kommunen med 
tanke på nye byggeplaner. Dette 
blir spennende! Så følg med!

Bra på Horve

Test av ny disse på 
kvinnehelga.

Roar Flacké
Gjermund Lygre
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og enkeltpersoner har gått nye 
skritt utover mot mennesker som 
er høyt elska. Hver høst arrange-
rer IMI-kirken Agenda 1 Pluss for 
ledere i læringsfellesskapene. 

I Rogaland er det for tiden 
læringsfellesskap på Ålgård, 
Vigrestad/Nærbø, Finnøy, Sand-
nes, Ryfylke og Skudenes. Til 
sammen 64 team er med disse 
stedene. I Agder er det startet ett 
læringsfellesskap og et nytt står for 
tur. Stadig flere ønsker å være med 
i en Agenda1-prosess. 

Vi ser en trend i retning av mer 
lokale læringsfellesskap og at 
barne- og ungdomsarbeidet er 
mer med. I Nord-Rogaland 
avsluttet vi for eksempel i vår et 

to års løp for 6 ulike fellesskap fra 
et stort område. Fra nå av satser 
vi mer lokalt, der ett av fellesska-
pene som har vært med, gjerne 
blir vertskap. I september startet 
vi i Skudenes et bredt Agenda1-
fellesskap med Falnes menighet, 
pinsemenigheten Salem, Skude-
nes Normisjon, Acta Skudenes og 
Norkirken Åkra. Det blir spen-
nende å se ringvirkningene av at 
mange lokalt jobber med det 
samme og oppmuntrer hverandre 
på tvers.

 
Internasjonalt
Globalt har Agenda1 i 2017 vokst 
med 60% i forhold til i fjor. Og det 
sprer seg til stadig nye land. Det 
begynte i Kambodsja og Thailand, 

der IMI-kirken og Norkirken 
Sandnes har introdusert Agenda1. 
I Kambodsja var det for eksempel 
i starten av året 2332 nye mennes-
ker som sa de ville følge Jesus. Her 
er Agenda1 sammen med leder-
seminarene et hovedredskap for å 
hjelpe 89 menigheter til å følge 
opp nye kristne og nå videre ut. I 
høst ble det også startet Agenda1 
i Finland og Mali. Og Zambia, 
Bangladesh og Filippinene står for 
tur. 

Ta gjerne kontakt med Anne 
Kristin Bruns (tlf. 97976136) eller 
Roar Flacké (tlf. 90600239) om du 
vil vite mer om Agenda1. Kanskje 
det kan være noe for det felles-
skapet du er en del av?
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Mailboksen min er som oftest 
full av innkallinger til møter og 
andre saker som må til for at en 
skole skal fungere. Denne dagen 
lå det en litt annen type mail i 
innboksen: «I dag fikk jeg besøk 
av to gutter som går på KFsko-
len. De smilte til meg og hadde 
med tegninger. Han ene ønsket 
meg en god dag. Denne dagen 
hadde ikke vært så god frem til 
dette hendte, men etter dette 
besøket kjente jeg et helt nytt 
livsmot til å leve videre.»

Helt nytt livsmot! Denne naboen 
og pensjonisten fikk besøk av to 
7 år gamle gutter som hadde teg-
net og som banket på en dør og 
ønsket en fremmed en god dag. 
Plutselig var de ikke fremmede 
lenger, og det de hadde lært på 
skolen om at godhet ikke er et 
fag, men en livsstil, fikk en reell 
betydning. Godhet er ikke et 
tradisjonelt fag på timeplanen, 
men for oss på KF-skolen er det 
en verdi som gir danning i til-
legg til utdanning.

KF-skolen ligger godt plassert på «misjonsmarka» på Kampen.

Godhet på timeplanen

Så er det tid for å si 
takk for meg
En ny epoke i livet banker på. Noe 
skal forlates, noe nytt tar til. Nesten 
hele mitt yrkesaktive liv ble i 
Normisjon region Rogaland. 
Oppgavene har vært mange og 
varierte, fra barnearbeider til 
distriktsleder, leirleder for barn til 
voksne, utallige besøk til lag, 
foreninger og bedehus. Jeg 
kjenner på en stor takk til alle jeg 
har fått møte, alle varme ord og 
oppmuntrende smil, til dere som 
inviterte til kveldsmat og kaffe, gav 
husrom og seng.

Vissheten om at mi oppgave 
var å så Guds Ord har ligget i 
bunnen av min tjeneste. At bare 
Gud ved Den Hellig Ånd kan gjøre 
ordet levende og berøre hjertene, 
gav meg trygghet i tjenesten. Jeg 
er glad for at jeg fikk møte Ingrid 
Hellingsrud og Elna Kvellestad i 
starten. De styrket meg i kallet til å 
gå med Guds ord. Noen ble satt fri, 
fikk ny frimodighet og innsikt, og 
nye dører ble åpnet. Det  har gjort 
meg ydmyk for ordets og Åndens 
makt og gitt trygghet i tjenesten.

Jeg ser barn i dyp konsentra-
sjon og med åpne ansikter som 
suger til seg bibelfortellingene. Og 
på påskevandring i undring og 
forventning. Jeg ser voksne som 
åpner seg og med glede tar imot. 
Jeg kjenner på takknemligheten 
over de gangene vi var på hellig 
grunn og Ånden så mektig nær. 

De siste ti årene ble annerledes 
enn hva jeg så for meg. Plutselig 
var helsa og arbeidskapasiteten 
redusert. Da er det godt å kunne si: 
Vi har en stor og omsorgsfull Far 
som ikke verdsetter sine medar-
beidere etter arbeidskapasiteten. 
Vi er verdifulle fordi vi er barn. Det 
har vært et privilegium å ha en så 
raus arbeidsgiver, Han så alt og 
krevde aldri mer enn han gav. Han 
lot meg vokse i oppgavene og lot 
meg aldri i stikken. Han vil fortsatt 
ha oppgaver som passer.

Takk gode medarbeidere for 
det dere ga ved det dere var og sa. 

Takk for tjenesten og tilliten. 
Modgunn Brynjelsen

Kørners corner:
Regelmessige rier
Serine og Svend i Kopervik hadde 
etter hvert en stor barneflokk. Det 
var liv og røre i hjemmet fra 
morgen til kveld. Barna var høyt og 
lavt og var blitt født relativt tett. 
Og nå vokste magen til Serine 
igjen. Avtalen var at Svend skulle 
ringe til sykehuset når riene ble 
regelmessige.  Bilen stod klar. 
Bagen var pakket. Og svigermor 
var i beredskap. Og denne 
torsdagen kjente Serine det på seg 
at dagen var kommet. I totida 
kommandert hun mannen til 
telefonen. Han slo nummeret til 
sykehuset og forklarte saken så 
godt han kunne. Svend snublet 
ofte i ordene.  Men det var da han 
fikk spørsmålet om hvor ofte riene 
kom at han svarte klokkeklart: 
– Omtrent en gang i året!

Jesus ba oss om 
å gjøre disipler 
som gjør disi-
pler som gjør 
disipler... 
Og han kalte 
mennesker til å 
følge seg. 

Representanter for 13 menigheter på første samling med 
Agenda 1 vest i Mali.

Teamarbeid i en av de nyere menighetene, som har opplevd 
en god vekst de siste årene.

Samling med noen av veilederne som skal følge opp 
menighetene mellom samlingene.
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Disippellivets valg 
Gjennom hele skapelsesberet-
ningen leser vi at Guds vilje var 
å gjøre alt det han gjorde og til 
slutt sa Han: «La oss lage men-
nesker i vårt bilde, så de ligner 
oss!». «Gud så på alt det han 
hadde gjort, og se, det var svært 
godt!»

Gjennom historien har vi 
som mennesker sjanglet fra 
den ene grøften til den andre. I 
det ene øyeblikket dyrker vi vår 
egen vilje som en avgud og 
ender i et liv i selvdyrkelse og 
egoisme. I det andre øyeblikket 
gir vi oss ende over og hater vår 

egen vilje som om den var selve 
manifestasjonen av synd og 
ender i et liv der vi utsletter all 
vår menneskelighet. Vi tenker 
at Guds vilje kan umulig sam-
menfalle med min, så dersom 
det er noe jeg vil, så kan det 
ikke være fra Gud.

Gud skapte oss som men-
nesker med egen vilje. Dette 
var svært godt i Guds øyne. 
Bare når vi har mulighet for å 
si nei kan vi virkelig og helhjer-
tet si ja. Når det ikke er slik, så 
kalles det et overgrep og ikke 
en overgivelse. Gud ønsker ikke 
at vi skal være uten egen vilje, 

men han inviterer oss inn til et 
liv der vi frivillig legger vår 
vilje inn under Hans gode vilje 
fordi vi VIL.

Jesus spurte mange men-
nesker «hva VIL DU jeg skal 
gjøre for deg?». Det som er 
avgjørende for oss som ønsker 
å leve som Jesu disipler er å få 
kontakt med vår egen vilje og 
utnytte den Gud-skapte driv-
kraften dette er til å gjøre det 
gode. For det er jo ikke alltid at 
det jeg i første omgang tror at 
jeg vil er av det gode, men også 
da kan jeg velge å gjøre det 
rette.

Jesus har kalt oss til å være hans 
disipler. Det betyr ikke at han 
ber oss om å utslette oss selv. 
Nei, tvert imot kaller han oss 
inn til et liv der vi blir den vi er 
skap til å være. Da Jesus kjem-
pet i Getsemanehagen så ville 
han ikke dø, men han hadde 
kontakt med en enda dypere 
vilje hos seg selv som han 
valgte å følge: Nemlig å gi seg 
selv for oss. Velger vi å tjene 
Gud med vår vilje eller følger 
vi egoismens bedrag?

Pusterom - et sted å senke 
skuldrene, ta imot og finne 
orienteringspunkt langs livs-
veien.

Dette er noe Fermate 
Rogaland ønsker å legge til 
rette for. Derfor har vi startet 
med et møtepunkt på Vaulali, 
som vi kaller Pusterom.Vi 
legger vekt på gode rammer, 
musikk, livsnær undervis-
ning, kaffi/te med velduf-
tende smakebiter og mulighet 
for samtale rundt bordene. 
Responsen den første kvel-
den i oktober var overvel-
dende: ca 80 menneske i 
ulike aldersgrupper.

Hovedfokus i denne omgang 
er: Den gode livsrytmen. 

 Mange av oss kjenner at 
livet i perioder er svært kre-
vende og går i minus. Det 
kan være slitasje i viktige 
relasjoner, sykdom, eller 
andre forhold som tapper oss 
for krefter. Er det er mulig å 
ha en rytme i livet som går 
med overskudd?

 Viktige ledetråder er: 
Hvordan jakte på gleden? 
Har jeg noen valg? Hva leng-
ter jeg egentlig etter? Og hvor 
får jeg øye på Gud i livet 
mitt? Dette er spørsmål vi går 
inn i.

Vi ønsker å løfte frem erfa-
ringer som kan gi gjenkjen-
nelse og håp til både unge og 
eldre.

Neste samlinger blir:   
torsdag 23.11, 24.1 og 5.4.

Det er også mulig å invi-
tere Fermate til å ha tema-
kvelder andre steder.

Ta gjerne kontakt med 
Aud V.Hoftun tlf. 98216181 
eller Hans Høie tlf. 92260366.
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Varmen slår mot oss når vi går 
ut av bilen i den lille landsbyen 
Kanhaidih, en times kjøring fra 
Dumka i Santal Pargana. Spen-
ningen i landsbyen er høy, og 
pent kledde barn stiller seg nys-
gjerrig i ring for å se hvem det 
er som kommer på besøk. Noen 
har aldri sett hvite mennesker 
før. De følger oss med øynene i 
det vi går inn på en liten gårds-
plass mellom to hus. Her står 
flere pent kledde mennesker og 
venter på oss. Flere unge jenter 
står klar til å hilse oss velkom-
men med vakre blomsterkranser 
og en krukke vann. 

Blant disse jentene står 
Lochita. Hun er ekstra spent. 
Det er henne vi er her for å 
besøke. Inni huset hennes hen-
ger diplomet fra Martha Maria. 
Bibelskolen hvor Lochita lærte 
å lese Bibelen på Santali, for å 
kunne lære de andre i landsbyen 
om Jesus. Etter å ha fullført to år 
med bibel- og husmorskole ble 

Det ble et fint møte mellom Lochita og Gerny Vestbøstad.

Pusterom - et sted å senke 
skuldrene og ta imot...

LEDER

Ivrig i tenesta som vegleiar
Aadama er blitt glad i Agenda1. 
Eg sat ein dag ute i gården og 
prata med han om det vi hadde 
fått vore saman om på Agenda 
1. Vi var begge med på dei to 
samlingane. Han gjorde opptak 
av undervisninga slik at vegleia-
rane kan få repetert undervis-
ninga og få hjelp til å fylgje opp 
gruppene på ein best mogleg 
måte. Eg, Gjermund, var tolk, og 
vegleiar for grupper i løpet av 
Agenda 1 samlingane.

Når eg spør Aadama kva han 
opplever som si oppgåve som 
vegleiar for gruppene så er han 
ikkje i tvil om at han må først av 

alt oppmuntre og heie på grup-
pene han har fått ansvar for. 
Aadama er tydeleg på at han vil 
be for gruppene sine dagleg, han 
vil ringe dei, bruke facebook, og 
vere tilgjengeleg om dei har ting 
dei lurar på. Han veit at han må 
lytte godt og mykje for å kunne 
forstå kva dei held på med og 
han ynskjer å leite etter spor av 
arbeid som er gjort og rose dei 
for det som er gjort. Om dei spør 
om hjelp skal dei få det, men han 
er tydeleg på at han ikkje skal 
gjere jobben for dei, men heie på 
dei slik at dei vert sette i stand til 
å gjere det dei har planlagt. Aadama er en god bror og trofast medarbeider i Mali.

Odd-Terje Høie, regionstyreleder Rogaland

Pusterom Kvinnearbeid i India
Lochita lærte å lese 
Bibelen på Santali.
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hun raskt gift, like etter kom 
sønnen Edwin til verden. Hun 
viser stolt frem gutten sin før 
hun viser oss huset hennes og 
landsbyen. For anledningen har 
hun kledd seg i en hvit Sari for 
å være riktig kledd til å lede søn-
dagsskolesamlingen etterpå. 

Før Lochita kom til lands-
byen var det ingen fast søndags-

skole her, men nå samles de hver 
søndag. Pastoren er svært for-
nøyd med arbeidet kvinnene 
gjør i menigheten og forteller 
glad at flere familier har begynt 
å komme til gudstjeneste.

Jarle Stokka

Velger vi å 
tjene Gud med 
vår vilje eller 
følger vi egois-
mens bedrag?

Aadama understrekar at veg-
leiarane må be for og med kva-
randre, og vere villige til å spørje 
om råd når ein møter ting ein 
ikkje forstår eller ikkje veit kor-
leis ein skal gripe an.

Han vil besøkje gruppene 
fleire gonger før neste samling 
i mars. Det første besøket 
vart avtalt kort tid etter 
Agenda 1-samlinga. Kontakten 
og relasjonen er der og det lovar 
godt for ei god oppfylgjing.

Lat oss be for Aadama og dei 
andre som er med på Agenda1 i 
Mali.
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Den siste helgen i oktober var 300 
sangglade barn og unge samlet til 
en uforglemmelig Soul 
Children-fest i Kristiansand. 

For en opplevelse! Å se - og høre 
- 300 barn og unge synge i Kris-
tiansands nye storstue Q42, var 
helt magisk. Soul Children-
gründer Ragnhild Hiis Ånestad 
og den svenske soul-kongen 
Samuel Ljungblahd, gjorde sitt 
til at de ca. 600 tilhørerne i salen 
ble revet med. For ikke å snakke 
om ungdommene som geleidet 
oss gjennom konserten  
- Christiane, ungdomsleder i 
Randesund Frikirke, samt  
Jonatan og Fredrik fra Oslo Soul 
Teens. Mari, også ungdomsleder 
i Randesund Frikirke, gjorde en 
formidabel jobb med å dirigere 
flere av sangene og også lede 
dansegruppen. Det ble halvan-
nen time med fullt trøkk,  
fengende rytmer, stort sceneen-
gasjement og tydelig Jesus-
fokus. For en kveld – og for en 
fest!

Fest fra begynnelse til slutt
Eller kanskje vi heller skal si; for 
en festhelg! For festen startet 
allerede lørdag morgen da barn 
og unge fra Arendal i øst til Moi 
i vest strømmet inn i Randesund 
Frikirke som var vertskap for 
helgens Soul Children Gathe-
ring. Arrangementet var et   
samarbeid mellom Acta Region 
Agder og Randesund Soul   
Children. Målet var å lage en  

fellesskapende og uforglemme-
lig helg med Jesus i sentrum        
- for sangglade barn og unge i 
Agder og omegn.

Fullspekket program
Lørdagen var fylt av ulike akti-
viteter. Noe av det viktigste var 
selvfølgelig felles korøvelse 
(totalt tolv kor) under inspire-
rende ledelse av Ragnhild Hiis 
Ånestad og et entusiastisk team 
fra Oslo Soul Teens. Kordelta-
gerne kunne i tillegg velge  
mellom forskjellige seminarer, 
bl.a. solist-, dans- og Soul Teens-
seminar. Nesten 20 sangere var 
plukket ut til å være solister 
under selve konserten i Q42. 
Disse fikk god veiledning, opp-
muntring og tips til formidling 
på solist-seminaret. 

De voksne fikk tilbud om å 
delta både på et lederseminar og 
en undervisningsbolk om «Tro 
på hjemmebane». Verdifullt var 
det også at lederne fra de for-
skjellige korene fikk anledning 
til å bli kjent med hverandre og 
utveksle erfaringer.

Fornøyde barn
Mange av barna trekker frem 
lørdagskvelden som et av        
helgens høydepunkt. Da ble 
nemlig korene utfordret til å 
synge for hverandre på  

«Saturday Night Live» - og som 
de sang! Emma og Marie, begge 
11 år, fra Arendal, synes alle 
burde bli med i Soul Children. 
«Der får du gode venner og 
lærer nye sanger». De sier at noe 
av det gøyeste med helgen, var 
at så mange sang både med og 
for hverandre. Peder, 12 år, fra 
Vågsbygd, er enig – dessuten var 
det jo stor stas å få synge 
sammen med Samuel!

Bønnerom og Soul Church
Flere gjorde seg bruk av bønne-
rommet i løpet av helgen.  
Bønnekrukken ble i fellesskap 
løftet opp til Gud under «Soul 
Church» søndag formiddag. 
Talen denne formiddagen var et 
samspill mellom helgens Soul-

Med Jesus i 
sentrum

Ordet disippel brukes ca. 250 
ganger i evangeliene og Apost-
lenes gjerninger om de som tror 
på Jesus Kristus. Å være kristen, 
er å være under opplæring, eller 
som Luther sa: «Hver dag klatre 
opp på Skriftens fang og si: Lær 
meg, lær meg, lær meg.» 

Også i høst har regionen tatt 
konsekvensene av dette og lagt 
til rette for undervisning i 9  
forskjellige disippeltema på 13 
forskjellige steder jevnt fordelt 
over regionen. 

Halvveis ute i semesteret etter 18 
undervisninger, viser statistik-
ken at oppmøtet har variert fra 
6 til 52, med et gjennomsnitt på 
27 fremmøtte. Det vil gi et slutt-
resultat på i overkant av 1000 
disippelundervisninger. 

Takk til alle imøtekommende 
og gjestmilde bedehusfellesskap 
som har lagt til rette for  
servering og gode samtaler 
rundt undervisningen.

Skole for disipler

Godt oppmøte på disippel-
skolen på Vegårshei.
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Norkirken Grimstad vokser, og dagens menighetslokaler har 
blitt for små. Menigheten har derfor i lengre tid vurdert  
forskjellige alternativer, og nå er det vedtatt å bygge nytt 
menighetsbygg på egen tomt i tilknytning til Normisjons-
hallen og Bibelskolen.

Gjennom komitéer og medlemsmøter, har Norkirkens 
medlemmer bidratt godt i utformingen av det nye bygget. 
Det blir to etasjer der 1. etasje får en stor foajé med direkte 
inngang til blant annet storsal, lillesal og kjøkken. I tillegg til 
grupperom i 1. etasje, blir det flere grupperom også i  
2. etasje, samt en egen ungdomssal. Det blir også arealer til 
kontorer og administrasjon.

Tilbud fra entreprenører har kommet inn og byggestart 
blir etter planen i november 2017, med ferdigstillelse i  
sommerhalvåret 2018. Menigheten ser fram til å få gode og 
tjenlige lokaler i flotte omgivelser på Bibelskoleområdet.

Slik vil Norkirken Grimstads nye menighetslokaler 
angivelig bli seende ut.
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Det bygges i Grimstad

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

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

www.konsmohus.no
Tlf. 38 28 13 00  |   E-post: firmapost@konsmohus.no
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pastorer, Ingvild og Kristine, fra 
Acta Agder. De hadde fokus på 
helgens tema; «Kristen på hel-
tid». Ellers var det Randesund 
Soul Children som hadde  
ansvaret for resten av den flotte 
gudstjenesten.

Soul Children-familien
Soul Children-gründer Ragn-
hild Hiis Ånestad, er opptatt av 
å fremheve fellesskapet i Soul 
Children-bevegelsen. «We are a 
family» heter det i sangen  
«We are the Soul Children». Og 
denne tankegangen dukket  
stadig opp i løpet av helgen. Som 
Guds barn, støtter vi og opp-
muntrer hverandre slik som 

man gjør i en familie. Også den 
svenske soul-kongen, Samuel 
Ljungblahd, kunne bekrefte 
dette. Han og Ragnhild har hatt 
mye samarbeid siden han første 
gang var med på Soul Children-
festival i 2009. 40-åringen synes 
det er flott å få være med og dele 
av hjertet sitt til barna. Selv om 
han oppmuntrer dem til å bli 
flinke på sine instrumenter og 
skrive sin egen musikk, er like-
vel hans viktigste budskap at 
hver enkelt er elsket av Gud.

Frister til gjentakelse
Korfester som dette, vil det bli 
flere av i tiden fremover. Soul 
Children-festivalen, som frem 

til i fjor har vært en årlig happe-
ning i hovedstaden, vil fremover 
arrangeres annethvert år. De 
andre årene er planen at det skal 
arrangeres lokale gatherings 
som denne i Agder, rundt i hele 
landet. Disse samlingene kan 
være en arena der kor som  
holder til i samme område, kan 
knytte kontakter og dele erfarin-
ger. Acta Agder har allerede 
begynt planleggingen av neste 
gathering om to år – for dette ga 
virkelig mersmak!! 

Forresten - kanskje ikke så 
rart at det ble sagt fra kon-
sertscenen i Q42: «Jeg tror Gud 
smiler når Han ser oss».

Tidlig høst er tid for forsam-
lingsweekender. Slike arrange-
menter er viktige for å bli godt 
kjent med hverandre i et menig-
hetsfellesskap. For den nystar-
tede forsamlingen på Alléen 
Bedehus i Lyngdal, ble dette 
første gang de hadde en slik 
samling. 

Stedet var Undeland Misjons-
gård. Særlig de unge familiene i 
forsamlingen var godt represen-
tert. Et høydepunkt ble misjons-
timen lørdag med misjonær 

Hilde Halvorsen. Førskole-  
læreren trollbandt alle barna 
med sine maliske påfunn. De var 
samlet på første benk mens    
foreldre og andre fulgte like 
engasjert med i bakgrunnen.    
På delekvelden lørdag ble det 
anledning til å bli kjent med 
hverandres troshistorie. Guds-
tjenesten søndag formiddag 
avrundet et fellesskapsforster-
kende døgn for en ung forsam-
ling. Små og store fra Lyngdal Bedehusforsamling koste seg 

sammen på Undeland Misjonsgård.

Forsamlingsweekend

Alf Hagen ansatt i 
Norkirken Kr.sand
1. september ble Alf Hagen ansatt i 
40 % stilling i Norkirken Kristian-
sand. Han skal jobbe innen sang 
og musikk og bidra til å videre-
utvikle menigheten på dette 
området. Alf er 50 år, gift og har 
fire barn. Han har holdt på med 
musikk hele livet, og spiller flere 
instrumenter. Vi ønsker Alf 
hjertelig velkommen!

I gang med nytt 
folkehøgskoleår
Risøy Folkehøyskole er godt i gang 
med 125 elever.  Vi ser frem til et 
flott folkehøgskoleår, med faglig, 
personlig og kristen utvikling for 
elevene, sier rektor Per Kristiansen 
til regionavisa.  
 Elevflokken ved skolen består i 
hovedsak av et gjennomsnitt av 
norsk ungdom. 

Region Agders 
årsmøte i 2018
Region Agders årsmøte i 2018  
blir lørdag 7. april på Bibelskolen i 
Grimstad. Denne gangen får vi 
besøk av Normisjons general-
sekretær Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland, og temaet blir relatert til 
identitetsprosessen som 
organisasjonen nå er inne i. Tanken 
er at denne tematikken skal tas 
opp på alle regionårsmøtene i 
2018, slik at prosessen kan 
videreføres frem mot general-
forsamlingen til sommeren. 

Regionstyret håper å se så 
mange som mulig av medlem-
mene i Agder den 7. april. Forslag 
til saker fra foreninger og direkte-
medlemmer, må være innkommet 
til regionstyret to måneder før 
regionårsmøtet. Det er mulig å 
melde sakene inn på e-post til 
region.agder@normisjon.no.

Nytt Mali-opphold 
for Halvorsens
Hilde og Alf Halvorsen dro  
24. oktober til en ny korttids-
tjeneste blant malinkéfolket i Mali. 
De kommer tilbake igjen til jul for 
så å reise ut igjen i januar, og bli til 
siste halvdel av mars. Siste søndag 
før utreise, var det en egen 
forbønnshandling for dem under 
gudstjenesten i Lyngdal  
Bedehusforsamling.

Takk for gaven!
I forrige regionavis, nr. 3/4, var det 
mulig å gi til regionens arbeid med 
høstens disippelskole. Det er en 
stor satsing for regionen, og 
mange er involvert. Til nå har det 
kommet inn kr 26.252,- til dette 
formålet. 

Hjertelig takk for gaven din!H
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Jeg tror Gud 
smiler når 
Han ser oss.

300 Soul Children og Soul Teens fra hele Agder lagde en 
fantastisk konsertopplevelse for de ca. 600 tilhørerne.

Det var ingenting å si på humøret og entusiasmen til disse 
smilende Soul Children-barna!

Den svenske soul-kongen Samuel Ljungblahd i velkjent stil 
under konserten i Q42.

Nytt fra
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Hjemme på «sementen» står en 
stor, gammel jerngryte. Som-
merstid prydes den av flotte 
blomster, for gryta er blitt fylt 
med jord. Den gamle jerngryta 
har fått en ny funksjon. Vi vet 
alle at dette ikke er dens opp-
rinnelige bruk, nei, den ble 
brukt til å koke klær i, før     
vaskemaskinens tid. For meg 
har den blitt et bilde på hva 
som har skjedd, og som stadig 
skjer, med det gamle bibelor-
det. Tydelig eller i det skjulte 
opplever vi en kamp om     
Bibelen i vår tid. Det ene sen-
trale bibelordet etter det andre 

betyr noe annet nå, enn da det 
ble sagt/skrevet, og slik kirken 
i mange tilfeller har forstått det 
i 2000 år. Hvordan har det blitt 
slik? 

Noen trekker linjer langt til-
bake; en mer individualistisk 
bibeltolkning som en bieffekt 
av reformasjonen, nytolkning 
av Bibelens verden i samsvar 
med opplysningstidens nye 
verdensbilde (nå «vet» vi jo at 
verden ikke ble skapt på seks 
dager). Denne tilnærmingen er, 
nesten umerkelig, blitt alle-
mannseie. Men linjene tilbake 
er nok enda lengre. Allerede 

Paulus snakker om de som har 
«magen til Gud» og som er 
«fiender av Kristi kors». 
«Magen», mitt indre «senter», 
mine behov, mine emosjoner, 
i det hele tatt slik jeg opplever 
livet, er blitt det univers som 
alle de gamle ordene må tolkes 
i lys av. Eksempel: «Jesu Kristi, 
Guds Sønns blod, renser for all 
synd». Kan du tenke deg ei mer 
utrangert «jerngryte»? Det må 
være en foreldet jødisk  
forestilling? De må ha prøvd å 
si at Jesus kan «helbrede» all         
forkvaklet og dårlig selvfølelse? 
Ta bort min skamfølelse?  

I hvert fall, gir ikke det mening 
nå? Men sett at det er noe evig 
i det gamle bibelordet? I så  
fall blir det aldri gammelt!  
«Tøyet må fortsatt kokes». 

Bibelordets horisont er ikke 
min verden, men Guds. Han 
som er i går og i dag den 
samme. «Et ord har Herren 
sendt mot Jakob, det har slått 
ned i Israel. Hele folket har fått 
kjenne det». (Jesaja 9,8.) 
     Skulle vi våge å be om det; 
at dette Ordet må slå ned i våre 
liv, så hele folket får merke det?

Kristian og Karianne Lande 
med familie kom i sommer 
hjem fra Tsjekkia etter fem 
års misjonærtjeneste. De har 

bosatt seg i Kristiansand, og 
Kristian er nå ansatt i region 
Agder. Målet er å rekruttere 
og trene nordmenn og andre 
til misjonsarbeid på vårt eget 
kontinent. Tsjekkia og Øst-
Tyskland, kjerneområder for 
ateismen i Europa, er de før-
ste områdene det siktes inn 
mot. I samarbeid med lokale 
kirker ønsker de å se team av 
nordmenn, tyskere og tsjek-
kere flytte inn i bydeler og 
nabolag med få eller ingen 
kristne for å representere 
Jesus. Kristian kommer også 
til å koordinere korttidsteam 
til Europa. 

I region Agder finnes det 73 
mennesker, godt fordelt 
rundt om i regionen, som alle 
har hatt - eller har - en 
tjeneste for Normisjon i ett av 

våre misjonsland. En komité 
på syv greide å mobilisere 45 
av disse til misjonærsamling 
27. august i Kjerrane sports-
kapell. 

Det ble en fin og inspire-
rende samling. Tidligere 
kretssekretær i Agder,       
Tore Seierstad, hadde en inn-
holdsrik og engasjerende 
festtale. Alle deltakere ble 
presentert, og vi fikk høre 
siste nytt fra arbeidsfeltene. 
Normisjons ledelse var med, 
både fra sentralt og regionalt 
hold.

«Hvor kommer de fra?» Det 
spurte Ove Kleveland seg selv 
om nylig. Han er frivillig pastor 
i Norkirken Hald i Mandal, og 
den søndagen manglet det bare 
en på et tresifret antall frem-
møtte til gudstjeneste. Trettini 
av dem var barn - og dette var i 
høstferien. «Vi er begeistret for 
det vi får være med på», utbryter 
han. Og «vi», det er de syv ekte-
parene som for tre år siden 
fulgte visjonen om å etablere 
enda en Normisjonsforsamling 
i sørlandsbyen. «Nå er vi 40 
medlemmer», slår han fast.

For Ove er det ikke bare 
antallet som betyr noe. «Det at 
samlingene våre er preget av et 
sterkt gudsnærvær og at men-
nesker opplever seg både berørt 
og møtt, er essensielt for meg», 
sier han. På hver gudstjeneste 
kommer det folk som ikke er 
kristne.

Ove og Ingfrid Kleveland gleder seg over vekst på Hald.

Normisjon Agder trossamfunn er nå registrert hos Fylkes-
mannen i Aust- og Vest-Agder. Det foreligger dermed et  
kirkerettslig alternativ å kunne melde seg inn i for de som har 
tilknytning til Normisjon og som ikke er innmeldt i noe annet 
trossamfunn. Trossamfunnet er åpent for folk fra hele landet.

Styret for trossamfunnet har vedtatt at statsstøtten skal 
komme Normisjon til gode i tillegg til å drifte trossamfunnet, 
mens den kommunale støtten skal fordeles til det Normisjons-
fellesskapet (menighet/forsamling/hovedforening/region) 
som det enkelte medlem selv måtte ønske.

Misjonærene fikk høre siste 
nytt fra våre misjonsland.

LEDER

Tro på hjemmebane
«Ritualer og tradisjoner». 
Ordene høres kanskje kjedelige 
ut, men vi skal se litt nærmere 
på innholdet, og hva det kan 
bety. Hverdagslivet for de fleste 
av oss, er preget av at vi løper fra 
det ene til det andre. Så også, 
eller kanskje særlig, for små-
barnsfamilier. Mye av dagene er 
fylt av logistikk og å sørge for at 
barna blir fulgt opp. Hvor viktig 
er det ikke da å ha forskjell på 
hverdag og søndag?

Gud skapte faktisk helligda-
gen fordi vi trenger den. Vi 

trenger å hvile fra arbeid og 
skole, og vi trenger å bruke tid 
på Gud og fellesskapet.

Å bruke søndagen til å gå til 
gudstjeneste eller møte, er en 
god vane; å lære barna at vi gjør 
det fordi vi er en kristen familie. 
Og, å lære barna våre opp i troen 
på Jesus Kristus også gjennom 
gode vaner og tradisjoner, er 
bibelsk. Les om Daniel i Dan. 
6.11. Han tilba tre ganger om 
dagen - «for slik hadde han  
alltid gjort». Han hadde sin 
identitet i troen på Gud!

Familiekonsulent Marianne 
Fjell skriver om tro i hjemmet.

Kristian Lande er nå ansatt i 
region Agder.

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet i Agder

Misjonærsamling Norkirken Hald i vekst
«Vi er begeistret 
for det vi får 
være med på»

Registrert trossamfunn

Europamisjon
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I tillegg til gudstjenestene er de 
syv vekstgruppene viktige i 
menigheten på Hald. Det er ikke 
lov å si at en gruppe er full. Det 
er alltid åpent og alltid plass til 
nye. Visjonen er å være et hjem 
hvor du på den ene siden har 
forpliktelser, og på den andre 
siden blir både respektert og 
savnet. Forsamlingens DNA er 

det alminnelige prestedømme.  
«Ingen av oss er teologer, og vi 
har ingen tydelige ledere», sier 
Ove, og ser bort på kona,        
Ingfrid, som er med i menighe-
tens styre. «Stort sett er det våre 
egne som taler, og det er ikke 
vanskelig å finne talere»,    
avslutter han.

Men sett at det 
er noe evig          
i det gamle 
bibelordet?        
I så fall blir det 
aldri gammelt!

Nytt fra
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Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Andakt

«Nei, jeg har fått min sjel til å bli 
stille og rolig, som et lite barn 
hos sin mor. Som det lille       
barnet, slik er min sjel i meg.» 
(Salme 131,2).

Forleden leste jeg en bok av 
Peter Halldorf, der han uttrykte 
sin bekymring over hvordan den 
moderne livsstilen, med aviser 
og TV i spissen - sakte men sik-
kert - frarøvet oss evnen til å bli 
stille i vårt indre og vente på 
Herren. Det urovekkende er at 
han skrev dette i 1993, før  
internett, før smarttelefon, før 
sosiale medier. 

Litt senere hørte jeg på et radio-
program der programlederne 
diskuterte samme tema, men fra 
en annen vinkel. De hadde alle 
tre lagt merke til hvordan de før 
elsket å lese romaner, men nå 
merket de hvordan de rett og 
slett ikke hadde tålmodighet 
lenger. Roman som medium, 
var blitt for utilgjengelig og  
langsomt. 

Jeg husker også godt da en av 
ungdommene i menigheten  
fortalte meg hvordan han hver 
kveld var avhengig av å ha 
musikk på øret for å klare å 
sovne. Stillheten var blitt en 
plagsom lyd som holdt ham 
våken. 

Det er noe med vår moderne 
livsstil som gradvis frarøver oss 
vår naturlige evne til å innta det 
som i utgangspunktet virker 
utilgjengelig (les: bønn, bibel og 
kjedelige gudstjenester). Vi har 
alltid førsteklasses underhold-
ning noen tastetrykk unna.  
Lydløst blir vi skjermet for alle 
medier der vi må grave mer enn 
én millimeter for å få tak i bud-
skapet. 

Underholdningsindustrien job-
ber intenst for at du skal slippe 
å kjede deg, slippe å oppleve den 
kjedsomme stillheten der du kan 
risikere å møte deg selv og Gud. 

Å være en etterfølger av Jesus 
Kristus i dag, handler blant 
annet om å lære seg og verdsette 
stillheten, eller kjedsomheten 
om du vil. Vi må lære oss å  
gjenkjenne stillheten som et rom 
der Gud ønsker å møte oss.  
Gud har ingen planer om å kon-
kurrere med underholdnings-
industrien på deres premisser. 
Han kommer til å fortsette  
å vente tålmodig på oss i  
stillhetens rom. 

Salig kjedsomhet
Johannes Vålandsmyr | Pastor IMI Arendal

Gud har ingen planer 
om å konkurrere med 

underholdningsindustrien 
på deres premisser.

Hovedsponsor: Arrangører:
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Både reformasjonsjubileet og vårt eget 150 års jubileum stunder 
mot slutten. I Normisjon har vi markert vår egen historie, som 
springer ut og lever i de protestantiske strømningene fra re-
formasjonens start. Da Martin Luther spikret de 95 tesene sine 
mot avlaten på kirkedøren i Wittenberg i 1517 ble krefter sluppet 
løs som skaket kirke og samfunn. Et spørsmål jeg har gått med 
dette året er om det er verdt å kjempe for merkelappene «evan-
gelisk» og «luthersk». Har det noe for seg, eller holder vi ved det 
fast på svarene på gamle spørsmål som ikke treffer i dag?  

Jeg er blant dem som mener det første. Disse merkelappene 
er mer enn en historie for oss, mer enn en arv. Det er ikke noe 
vi skal sette på museum og vise frem ved spesielle anledninger. 
Snarere er «evangelisk» selve motoren i det individuelle tros-
livet og i kirken som fellesskap. At frelse blir gitt oss av nåde 
alene, ved troen alene på Jesus alene er ikke bare et reforma-
torisk programslagord. Men det avler et liv i etterfølgelse. Det 
gir takknemlighet til hjertet, lidenskap i bønn og bibellesing, 
kraft til tjenesten, håp for verden, enhet i kirken og grunner 
for misjon. Evangeliet selv er et fyldig og dynamisk livsprin-
sipp fra Gud i Jesus Kristus. For å fange opp alt dette sier vi i 
Normisjon at vi er «elsket og sendt» – det er vår identitet.     

Luther selv hadde et pragmatisk blikk på kirkens organise-
ring og tradisjon, så lenge saken ble ivaretatt og ikke kor- 
rumpert. Evangeliet må formidles til omvendelse og tro, 
gjennom kirkens sakramenter og forkynnelsen av bibelens 
Ord. Midt i dette står Normisjon – og her skal vi stå. 

Evangelisk luthersk? Ja, og stolt av det!  

Evangelisk luthersk

Vegard Tennebø
Leder Misjon i Norge
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

Nylig gikk Naturvernfor-
bundet ut med følgende 
melding: «Vi tenker at 
kristne organisasjoner har 
gjort et veldig viktig  
samfunnsoppdrag over  
flere år gjennom driften av 
sine mange gjenbruks- 
butikker. Ved å ta imot 
brukte salgsvarer gjør de et 
viktig miljø- og klimatiltak. 
For denne innsatsen har de 
kanskje ikke fått den aner-
kjennelsen de fortjener,»  
sier generalsekretær i Natur-
vernforbundet, Maren  
Ensmark. Det var hyggelig å 

meddele denne rosen til  
66 av våre 400 frivillige  
medarbeidere da vi nylig 
arrangerte årets fagdag i  
Galleri Normisjon. I år var 
Galleri Askøy vertskap og 
tok imot engasjerte medar-
beidere fra hele Sør-Norge 
til kurs og seminar den siste 
mandagen i oktober. Noen 
hadde stått opp lenge før 
fuglene for å rekke fram til 
oppstart. Galleri Normisjon 
er en levende plante i  
Normisjon. Den vokser og 
snor seg inn i byer og  
lokalsamfunn og skaper  

forandring. Trivsel, skjønn-
het, relasjoner, penger og 
overskudd. Vi liker planter 
som har slike dufter.  
Så ja - visst fortjener  
våre frivillige ros!  
Vi håper du 
legger  
julehandelen til en  
gjenbruksbutikk  
nær deg. 

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.

2. desember
Julemesse Randaberg

2. desember
Julemesse Bru

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

15. – 17. desember
TFI Sør, Vaulali
Påmelding i Checkin

29. desember – 1. januar
:reset, nyttårsleir, Vaulali
Påmelding i Checkin. Alder: 16+

Fredag 12.januar kl.18.30
Normisjonsfest i Bogafjell kirke
Generalsekretær Anne Birgitta 
Langmoen Kvelland blir med. 
Variert program, sang og musikk, 
god mat, drikke og drøs. 
Påmelding innen 9.januar, på 
epost: region.rogaland@normi-
sjon.no / Tlf: 51 68 27 50 / SMS: 
982 16 160

Fredag 12. januar kl.18:30
Inspirasjonsfest, Stemnestaden
Tema: Kilde til liv
Taler: Svein Høysæther
Sang/musikk: Synnøve&Kristian Høie

Variert festprogram, åpent 
barnerom m/leker
Pris: kr 250,- Barn under 12 år halv 
pris. Familie kr 600,-
Påmelding til Kraftsenteret innen 
7.januar; epost: kraftsenteret@
gmail.com eller SMS/tlf.: 98216185

24. januar kl.19:30
Pusterom på Vaulali
Team: Den gode livsrytmen

2. – 4. februar
«Livgivende stillhet» - ei helg med 
stillhet og ettertanke, på Horve
Påmelding til: epost: region.roga-
land@normisjon.no / Tlf:51682750
Påmeldingsfrist: 20. januar.

2. – 4. februar
Vinterleir, Vaulali, 5.-7.kl. 
Påmelding i Checkin

23. – 25. februar
Lederkurs, Horve, 8.-10.kl.
Påmelding i Checkin

2. – 3. mars
Agenda 1-helg, Skudenes

Kvinnesamlinger:
6. mars Nærbø bedehus

13. mars Solborg folkehøgskole

14. mars Hjelmeland bedehus

Påskeleirer:
9. – 11. mars
Påskeleir 1, Horve, 2.-4.kl.
Påmelding i Checkin

16. – 18. mars
Påskeleir 2, Horve, 5.-7.kl.
Påmelding i Checkin

16. – 18. mars
Påskeleir 3, Vaulali, 2.-4.kl.
Påmelding i Checkin

2. april
Påskefest, Stemnestaden

5. april kl.19:30
Pusterom på Vaulali
Team: Den gode livsrytmen

14.april
Årsmøte Acta og region Rogaland
Ålgård Bedehus

10. april kl.13.00
Pensjonisttreff, Stemnestaden

21. – 22.april
DAMENES HELG på Stemnestaden
Barbro Dragsjø og studenter frå 
Gå ut senteret blir med.
Sang/musikk: Thea Lund Brekkå, 
Berit Johannne Folkedal og Liv 
Olen Skorpe Sjøen.
Påmelding fra 10.01.2018:
Mail: kraftsenteret@gmail.com 
Tlf.    98 21 61 85

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
22. jan.
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Vi ønsker alle våre 
lesere en velsignet 

julehøytid og  
alt godt 

 for det nye året!

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

Ansvarlig redaktør for s. 5–7, 11: Sigrid Rege Gårdsvoll , tlf. 93684547, e-post: Sigrid.Rege.Gardsvoll@normisjon.no  |  Grafisk formgiver: H. L. Gyllander  |  Trykk: Agdertrykk  |  Det tas forbehold om endringer i kalenderene  |  Utk. 4/5 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

V I N T E R  2 0 1 7Kalender Agder
Send 

inn tekst og 
bilder til neste 

nr. innen
22. jan.

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
VINTER / VÅR 2018
Påmelding: www.checkin.no

Påskeleir Eikely
16.-18. mars
1.-4. klasse

Påskeleir Skogtun
23.-25. mars
3.–7. klasse

Oppsatte leirdatoer er med 
forbehold om endringer – 
følg med på acta.as/agder 
for fortløpende informasjon.

BIBEL-LUNSJ VÅREN 2018
NORKIRKEN KRISTIANSAND 
Annenhver tirsdag kl. 11.00
Taler: Knut Svein Dale
Datoer:
* 9. januar
* 23. januar
* 6. februar
* 20. februar
* 6. mars
* 20. mars
* 3. april

MANNSMØTE PÅ EIKELY
Fredag 23. februar kl. 18.00
* Tale av Leif Solheim
* Sang av Losbrødrene
* Pris kr. 295,- pr. person
* Påmelding innen 19. februar på   
tlf: 37 03 96 80, eller 
e-post: eikely@normisjon.no

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

REGIONENS ÅRSMØTE 2018
Lørdag 7. april på 
Bibelskolen i Grimstad
Vi får besøk av 
Normisjons generalsekretær 
Anne Birgitta Langmoen Kvelland.
For mer info, se side 9.

SOMMER I SØR MED 
GENERALFORSAMLING
10.-15. juli 2018
Hold av datoene allerede nå!

ACTA TILBYR VEILEDNING /
UNDERVISNING OM:

Tro på hjemmebane
Familiekonsulent Marianne Fjell
tilbyr tilpasset undervisning om
tro på hjemmebane.
Ønsker du dette i din forsamling, 
ta kontakt med Marianne:
926 44 221
marianne.fjell@normisjon.no

«Generasjon Prestasjon»
Actaleder Tonje M. Teistedal
underviser i dette høyaktuelle
temaet. Ønsker du dette i ditt
Actalag/Normisjonsforsamling, 
ta kontakt med Tonje:
928 61 484
tonje.teistedal@normisjon.no


