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Agder/Rogaland
Sjå på skaparkreftene rundt deg! Tru at Gud lar sine skaparunder skje midt i
den kvardagen der du lever!
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På sporet av en
disippelkultur
6 fellesskap i Nord-Rogaland er
halvveis i en 2 års prosess i
Agenda1. Skudenes Normisjon er
et av fellesskapene som har gått
nye skritt i en tydelig retning.
UTLAND
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Bokhandleren i Mali
Slik så de ut, predikantene for 40 år siden. Knut Svein Dale (t.v.) og Martin Omdal.

Knut Svein i 40 år
Det er kanskje ikke alle lesere av «Nytt fra Normisjon» som med en gang kjenner igjen vår alles kjære
forkynner, Knut Svein Dale. Les intervju side 2–3.

Hver torsdag er det marked i en landsby
omtrent ei mil sør for der jeg bor. Det er
min mulighet til å selge kristen literatur
og møte nye mennesker.
NORGE

Prisbelønnet bønnebok
Acta – barn og unge i Normisjon utga
boken «157 bønner» i 2015. Nå har den
vunnet sølv i åpen klasse for «Årets
vakreste bøker»

Si-REISER er Normisjon sin turoperatør. Bruk oss på din ferie!

Velkommen på tur med mening!
Se vårt innholdsrike program på www.si-reiser.no
Eller bestill vår katalog på tlf. 70179000 / si-reiser@si-reiser.no
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Her er flere av deltakerne samlet i Norkirken Nedenes. De
kan være opptil 11 ulike nasjonaliteter til stede.

Trives i «Eurokirken»
Siden Norkirken Nedenes ble egen menighet i august 2014,
har innslaget av europeiske arbeidsinnvandrere blitt merkbart. Det som begynte som lapper i postkassene med invitasjon til gratis norskopplæring, har tatt av. «Det er snakk
om folk fra hele 11 nasjonaliteter», fastslår pastor Inge Flaat,
«men det er Schengen-folk som absolutt dominerer». I fjor
var det tilsammen hele 40 deltakere på kursene som finner
sted torsdager kl.17.30. Undervisningen avsluttes litt mer
sosialt og kafe-aktig. Utover dette har man tilbud om turer
og SMS-tjeneste med opplysninger om gudstjenester og
møter. Her blir det tilrettelagt med oversettelse til engelsk. I
tillegg er det årlig to internasjonale gudstjenester. I fjor
meldte 5-6 av disse seg på bibelgrupper. Nå er de også på
Alpha-kurs sammen med enda fler. Norsk Gideon bidrar
med nytestamenter. «Et høydepunkt var det da 2 muslimer
ble døpt i januar», sier en oppmuntret pastor.
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Det er ikke mange igjen på Agder
som fortsatt reiser like mye som
Knut Svein Dale, og i tillegg trives
veldig godt med å så ut Guds ord.

Trivsel i
tjenesten
Tekst & Foto
Alf Halvorsen

Etternavnet er Dale, og han
kommer ikke fra Agder, men fra
Blomvåg på Sotra. Men på
bedehusene i Agder sier man
bare Knut Svein. Det fornavnet
deler han i følge statistikken
med fire andre i Agderfylkene,
så i bedehusland trengs ikke mer
presisering.
I år er det 40 år siden daværende kretssekretær Bjarne
Christensen hentet Knut Svein
Dale til Sørlandet. Da hadde han
fullført toårig bibelseminar på
Indremisjonens bibelskole i Staffeldtsgate etter 4 år som barneog ungdomsarbeider i Namdalen. «Men aller først gikk jeg på
predikantlinja i Staffeldtsgate i
1968-69», sier Knut Svein.
«Her ble det forkynt et livslangt kall». Og det kallet har
vestlendingen vært tro mot.
Et rikt liv
«Vi har hatt et rikt liv». Det er
kona, Grete som slår dette fast.
Vågsbygdjenta traff Knut Svein
på Bibelskolen i Oslo da hun
selv gikk der på et tremånederskurs i 1975. De giftet seg i 78,
bor i Vågsbygd i Kristiansand,
og har 3 voksne sønner. Hun
gleder seg over at mannen trives
i tjenesten. «Jeg føler ikke at det
har vært en belastning. Vi visste
om det helt fra starten. Barna

har fått mye godt med seg ved å
være med oss blant annet på
bibelcamp og leirer. Det er fint
å se at etter hver ferie gleder
Knut Svein seg til å begynne å
forkynne igjen», sier hun. Men
hun må innrømme at det var
godt da mobiltelefonen kom. Nå
vet hun nemlig hele tiden hvor
han er. Skulle han bli sen en
kveld på grunn av mye kaffe og
prat etter et møte, så slipper hun
å lure på om han har kjørt i
grøfta en eller annen plass på vei
hjem.
Fra fart til last
Telefonen ringer mens vi sitter
og prater om predikantlivet
hjemme hos Dale i Fasanveien
13. Soknepresten i Hægebostad
trenger å drøfte detaljer om
Alpha-kurset som han holder
sammen med Knut Svein. «Jeg
er ombygd fra fart til last, fra
evangelist til lærer», forklarer
Knut Svein. Fra å drive bibelcamp og teltaksjoner om sommeren og møtekampanjer i vinterhalvåret, går det nå mye på
undervisning. Etter et besøk i
regionen fra Norsk Kristelig Studieråd for 10 år siden, forsøkte
han og Ole Jan Heddeland på
Vigmostad et opplegg som kombinerte bibelfilm og undervisning. De brukte Matteusevange-

liet, Johannesevangeliet og
Apostlenes gjerninger. Det tok
helt av, og nå er det over 50
bedehus og forsamlinger som
har gjennomgått en eller flere av
disse 8 ukers undervisningsseriene. Sammen med Alpha-kurs
og annen bibelundervisning gjør
dette at den forkynnerglade
humoristen vanskelig kan rekke
å lande når han lille julaften blir
67 år. «Jeg skal ut 6 kvelder
denne uka, samme som den
foregående», sier han uanstrengt.
Motkultur
Knut Svein er ingen barrikadestormer. Men han gleder seg
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Fra november til februar har Alf
Halvorsen vært i Mali for å følge
opp arbeidet blant malinkéene.
I desember var Hilde sammen
med ham. «Situasjonen var
bedre enn fryktet», sier en takknemlig misjonær. «Inntrykket er
at de kristne holder fast på troen
og søker fellesskap, tross redusert oppfølging og stort press,
selv om noen falt fra i fjor under
en muslimsk kampanje med en
imam fra nabolandet.»

En av de store oppmuntringene
var å være tilstede under dåp. På
seks forskjellige steder ble tilsammen 3 voksne og nærmere
50 barn døpt. Kristne familiefedre fikk mot til å la alle sine barn
døpe. Det var nesten utelukkende barn som selv gikk frem
til døpefonten. Mange av dem
var nok allerede vant til å synge
kristne sanger. For lederne ble
det en påminnelse om å satse på
barnearbeid fremover.
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Takknemlig

Mange barn kom og bøyde
seg over døpefonten.

N R 2 – 2016 | AG D E R

Nytt fra

3

Nye folk til regionstyret på Agder
På årsmøtet 9.april 2016 ble det
valgt ett nytt medlem til regionstyret i Agder for perioden
2016-2019. Det var Rønnaug Torvik
fra Bykle. Som varamedlemmer for
ett år ble valgt Tove Rustan Skaar
fra Lillesand, Asbjørn Smeland fra
Vegårshei og Egil Sæbø fra
Kristiansand.

«Sommer i Sør» blir
nå til festival
«Sommer i Sør» blir fra nå av kalt
festival. I år skjer det i tiden 12.-17.
juli. Tema denne gang er: «Tenn på
Nytt». Bibeltimer for voksne blir
ved Rolf Kjøde, mens Marit Berling
underviser tenåringene. Egil
Svartdal kommer også. Både
camping- og sengekapasiteten er
økt i år. Meld dere på!

Hverdagskirken i
Arendal øst.

Grete og Knut Svein Dale foran hjemmet i Vågsbygd hvor de har bodd i alle år. Her har de trivdes med sine 3 gutter.

over alle som våger å ta et oppgjør med liberal teologi. Om
hans arena ikke er media, så er
han ikke redd for å tale klart om
disse ting fra talerstolen. Han
minnes en uttalelse fra tidligere
generalsekretær og senere
biskop Håkon E. Andersen. De
var på vei til Helligtrekongersfest i Mandal, da Andersen kom
med følgende profeti: «Først vil
de fjerne fortapelsen under oss,
deretter himmelen over oss. Så
vil vi bli sittende igjen med
meningsløsheten.»

gammeldags eller om han med
sin standhaftige utholdenhet og
trofasthet egentlig er en motkultur? «Sekulariseringen akselererer på grunn av fraværet av en
kristen kirke. Hvis det ikke er en
bremsekloss eller motkultur, går
det fort», sier han. Selv om han
har vist å kunne tilpasse seg i sin
virksomhet, så legger han ikke
skjul på at han er litt pessimist.
Det er lett å tenke tilbake 40 år
da de bare i Vest-Agder var bortimot 10 predikanter i full stilling. Han rendyrker forkynnergaven sin, og unngår konsekvent
å bli hektet på administrative
oppgaver. «Jo mer vi setter oss

Vi har hatt et
rikt liv! Men det
var godt da
mobiltelefonen
kom.

Gammeldags?
Spørsmålet er om Knut Svein er

til å administrere, jo mer taper
vi på de små stedene», understreker han.
Predikantmangel
Han mener at predikantmangelen er et sykdomstegn og at vi i
praksis kan drive aktiv dødshjelp hvis vi neglisjerer det problemet. Han var aktiv da regionen i fjor forsøkte å gjøre noe
med dette gjennom «Timoteusskolen», som var enkel kursing
i det å tale og utrykke seg klart i
forkynnelsen. Det er nemlig
smittende å være sammen med
en så forkynnerglad predikant.

Mye spennende på leir!
ner fikk oss til å forstå temaet
enda bedre. Vi lagde kors og
pyntet med blomster, tente telys, lagde påskekyllinger og
skrev ned ting å takke for på et
stort ark. Vi lærte også bibelvers.
De skrev vi på lapper og hang
opp på en lang snor med klesklyper.
Leir er moro fra morgen til
kveld. Mye aktiviteter og mye
Jesus. Takknemlig for å kunne
være med på dette viktige arbeidet.

Disippelskole gjennom 40 møter
Til høsten vil 7 av regionens
forkynnere undervise 40 ganger
over 4 sentrale tema i den kristne
tro. Undervisningen vil skje på 10
forskjellige bedehus fra Vegårshei i
øst til Lyngdal i vest i tidsrommet
fra 30.august til 25.oktober. Det
betyr at store deler av Agder vil ha
mulighet til å delta på disse uten å
reise mer enn en halv time.

Glade disipler fra
Gå Ut Senteret
FOTO: KRISTINE NORUM

I vinter og i vår har vi hatt 3
leirer. Vi har dradd både til
Skogtun i Vest-Agder og til
Eikely i Aust-Agder. Til sammen
har over 80 barn vært på leir og
hørt om Jesus. Det er gøy å se at
selv i 2016 er det populært å dra
på leir.
Tema på alle leirene har vært:
«Følg meg!». Vi har virkelig lært
hva det vil si å følge Jesus i hverdagen.
Dramatisering av bibelfortellinger og dagligdagse situasjo-

I fjor skrev vi om «hverdagsmisjonærene» som etablerte seg i
Arendal med tanke på lokal
menighetsplanting. «Relasjonelt
og uorganisert», er ordene
Johannes Vålandsmyr bruker for å
beskrive hvordan de arbeider. «Vi
er ca. 18 mennesker i en huskirke.
Det betyr at det er to ektepar med,
i tillegg til den opprinnelige
gruppen», forteller han. Han
snakker videre om ett husfellesskap og to disippelgrupper - så
langt. For tradisjonelle Normisjonsfolk blir dette nye begreper.
Johannes har derfor skrevet et lite
hefte med tittelen «Nettverkskirke». Her forklares endel uttrykk
som forklarer strategien for
hverdagsmisjonærene. Det gir
ideer for et disippelliv med enkle
strukturer og korte avstander.

På leir kan vi lære mye om Bibelen og hva påsken handler om.
Her er korset, blomster og takkevers som vi har skrevet ned.

Fire glade globale disipler fra Gå
Ut Senteret spredte inspirasjon og
informasjon i Region Agder i
forbindelse med årets regionårsmøte. Elise, Ingelin, Hanna og Kjetil
tok oss med til India, Bali, Ecuador
og Paraguay hvor de hadde
praktisert godhet og vist Jesus.
Mer om dette i neste nummer.
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Ei frekk ku i Mali
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Dette opprivende syn
møtte Alf etter jaktturen.

ned med frokost og Bibel.
Lyden av ryper gjorde at han
ble litt fort ferdig med sin
stille stund. Tilbake uten
resultat, finner han ei frekk
ku i ferd med å spise på Bibelen, som lå igjen på panseret.
Deler av Krønikebøkene var
fortært. I refleksjonen etterpå
ble Jer15,16 et sentralt bibelvers: «Jeg fant dine ord og jeg
åt dem, og de ble til glede for
min sjel.» «Bibelen er mer
enn ei bok, den er sjeleføde
for et jublende kristenliv»,
konkluderer Alf.

Regionårsmøtet 2016
Årsmøtet 2016 i Region Agder av Normisjon ble avholdt 9.
april på Bibelskolen i Grimstad. Landsstyrets utsending var
formann Tormod Kleiven. Han holdt bibeltime over temaet:
«Jeg, - en menneskefisker» og understreket viktigheten av å
være sammen med Jesus, å være hos medmennesker og å være
seg selv. Den siste saken på årsmøtet utløste mest debatt.
Saken gjaldt «Vurdering om opprettelse av trossamfunnsregister i regi av Normisjon Region Agder». Med 119 mot 24 stemmer vedtok årsmøtet regionstyrets forslag om å arbeide videre
med denne saken, for så eventuelt å legge frem konkret forslag
om opprettelse av et slikt trossamfunnsregister.

Fra Øst til Agder
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Lena M. Moholt er nå på
plass på Regionkontoret.

% for Acta. Sistnevnte har
hun allerede 3 års erfaring fra
som ansatt i Acta Region Øst.
Mannen til Lena heter Knut
og er pastor i Misjonskirken i
Grimstad. De har ei datter på
4 år. Lena er fra Arna utenfor
Bergen hvor hun var aktiv i
Indremisjonsforbundet. Hun
traff Knut da de gikk på Ansgar Bibelskole i 2001-2002.
Lena elsker sang og har mye
erfaring som lovsangsleder.
Så er hun opptatt av at mennesker skal bli kjent med
Jesus og få erfare Guds farshjerte.

LEDER
I samtale med min egen generasjon blir vi fort enige – vi
lever i en ny tid. På nesten alle
områder må vi erkjenne at ting
ikke er som før. Det betyr ikke
at Guds Ord har endret seg, det
fullkomne trenger ingen fornyelse, og vi har ingen tro på at en
modernisering av det kristne
budskapet vil bety fornyelse for
kirken. Men vi kan vinke farvel
til den kristne enhetskulturen.
Den tid er definitivt forbi da en
kunne høre nesten det samme
på bedehuset, i kirka, på skolen, på butikken, på radioen.
De siste meningsundersøkel-

Fra og med 1.august i år blir
Kristiansand Normisjon til
«Norkirken Kristiansand –
Bedehuset i byen.» Vedtaket ble
gjort på foreningens årsmøte
17.februar med 58 mot 12 stemmer. Det er resultatet av en prosess som har pågått siden april i
fjor. «Vi blir hverken kirkesamfunn eller trossamfunn», understreker pastor Erik Albert. «Men
vi blir en menighet, og det er
noe vi i praksis har vært lenge
for alle de som har regnet Bedehuset som sitt åndelige hjem».
Det er viktig for Erik at Bedehuset i byen blir et fellesskap som
er relevant og interessant, ikke
minst for folk som er yngre enn
han selv. I våre dager ønsker de
fleste å ha alt på en plass.
«Utgangspunktet vårt er positivt», fastslår Erik. «Vi snakker
ikke om en frustrasjon over eller
reaksjon på det som skjer i Den

Interimkirke i 1880 etter domkirkebrann - nå menighet igjen.

norske Kirke. Vi ønsker å være
bibelske og å være et åndelig
hjem for gamle og nye medlemmer». Foreningen har allerede
gått gjennom en M4-utdannelse
over 2 år. Statusendringen fra
forening til menighet er en
naturlig konsekvens av dette.
Utviklingen i DnK den aller siste
tiden gir i tillegg ikke mindre

grunnlag for en slik endring.
Av 150 medlemmer er 20 meldt
inn siste året. Det er folk i alle
aldre. Samlingene vil fortsette å
være hver søndag kveld. Vanlig
fremmøte er mellom 60 og 70.
Erik gleder seg over at kjernen
er blitt stadig større, og at nærmere 50 medlemmer har en eller
annen tjeneste i menigheten.

Visjon for misjon
Det er ett år siden Geir Reinertsen avsluttet etter seks år som
styreleder i Region Agder. Den
ledige kapasiteten bruker han nå
i Norkirken Vennesla. «Jeg er
nok mest komfortabel i styrerom, derfor har jeg bevisst prøvd
å unngå nettopp det. Jeg ønsker
forsiktig å bevege meg litt ut av
komfortsonen for å være mer
utadrettet,» sier Geir. Så langt
har han tatt del i både ungdomsarbeid og naboarbeid. Han er
dessuten opptatt av å holde misjonsfokuset. «Alle bør ha et

misjonsengasjement, – et
misjonsland eller et folkeslag
som de har både hjerte for og
kjennskap til,» sier han engasjert. Selv har han vært en viktig
mellommann mellom misjonsarbeidet blant malinkéene i Mali
og Region Agder. I Bedehusposten, som han har ansvar for, sørger han hele tiden for oppdatert
info fra malinké-arbeidet. «Det
er så lett å glemme vår egentlige
visjon, som er Evangeliet til nye
generasjoner og folkeslag»,
understreker Geir.
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Lena Mjelde Moholt (36) er
på plass på Regionkontoret.
Hun er ansatt i 80 % stilling
som administrasjonskonsulent, 60 % for regionen og 20

Bedehuset i Kristiansand inn i en ny
og spennende fase.
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Under rypejakt i Mali på
nyåret, satt Alf Halvorsen seg

Nok en «Norkirken»

Geir Reinertsen er glad i Mali,
misjon og Norkirken.

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet Agder

sene rapporterer nå at bare 39
% tror på Gud, og de som ikke
tror er 37 %. Jeg tror ikke vi
helt har tatt inn over oss hvor
stor denne endringen har vært
i folks tankegang og livsstil.
Dessverre bærer mange av
våre metoder preg av en klippefast tro på at «mer av det
samme skaper endring». Løftet
i enhver tid er likevel dette:
Jesus vil bygge sin kirke. Hvordan var hans metode? Mange
av dere som leser dette, er hva
vi kaller «Tordenskjolds soldater» - all ære til dere som har
stått på år ut og år inn. Men

kjenner vi ikke også den oppgitte følelsen når vi arrangerer
offentlig møte for de samme
menneskene, eller kanskje litt
færre, for tusende gang? Dessuten, det er vanskelig å skape
kristent fellesskap dersom en
egentlig har fått en publikumsidentitet. Da kan selv Tordenskjolds soldater kjenne et
spørsmål komme snikende:
«har vi egentlig tid til dette?»
Hvordan skal vi bevege oss
fra å være arrangementskomite
til å bli et pulserende fellesskap? Dette er egentlig det
gamle problemet: «Vi har ikke

Vi har ikke tatt
inn over oss
hvor stor denne
endringen har
vært i folks
tankegang og
livsstil.

mer vin». Gud har et svar på
dette: «de tomme kars mulighet». Det kalles også for samling i bunn. «Av frykt for
jødene hadde disiplene stengt
dørene der de var samlet. Da
kom Jesus…».
Kjære Normisjonsvenner,
Tordenskjolds soldater, vi må
møtes på en annen, gammel
måte. Vi må framelske den
ærlige, åpne samtalen. Her i vår
svakhet og rådvillhet vil Gud
fylle våre kar. Dette har alltid
vært Jesusmetoden, det handler
om disippelskap, etterfølgelse,
fiskefangst.

Nytt fra
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Utsending Karen Ekern jobber hardt for å spre de gode nyhetene om Jesus. Noen ganger betyr det å bli bokhandler på det lokale markedet.

Bokhandleren i Mali
oppå meg og de bøkene jeg er der for å
selge.
Men det har vært veldig moro å få
solgt mange bøker på lokalspråket
kasonké, og også på fulani. Vi har et stort
boklager, men ganske lite salg av bøker.
Det er en langsom prosess å få folk i en
muntlig kultur til å bli et lesende folk,
men det er så kjekt når noen blir flinke
og har glede av å lese noe de skjønner
umiddelbart fordi det er på deres eget
språk. Til markedet kommer folk fra
mange kanter, så det er et fint sted å møte
gamle kjente og få nye kontakter. Jeg
hadde forresten et slags Mammutsalg den
ene torsdagen. Det var utrolig artig å se
hvor mange bøker jeg fikk solgt til fulanere da jeg lot dem prute!

Tekst Karen Ekern
Foto Normisjon

Hver torsdag er det
marked i en landsby
omtrent ei mil sør for
der jeg bor.
Her har kommunen bestemt at markedet
skal være etter at det tidligere har mislyktes å få til marked flere andre steder.
Det er kommet opp noen butikker, og de
folkevalgte har bevilget penger til et skyggetak over en platting av sement. Sammen
med andre tilreisende selgere har jeg hver
uke etter jul rigget meg til under skyggetaket. Jeg betaler kr. 1,50 for hver gang,
og da kan jeg være der hele dagen. Som
regel holder det med noen timer, for jeg
blir litt sliten av ungene som sitter nesten

Bryllup og omskjæring
Siden februar har det vært sesong for
bryllup, ungdomsrite for jenter og
omskjæring av gutter. Plutselig kom

svært få på barnemøtene, men så fant jeg
ut at 30 av de små guttene satt og sprikte
med beina etter å ha vært gjennom
omskjæring. Den minste var en baby,
men de eldste var kanskje 10 år. De fleste
var 6-8 år. Jeg fant ut at jeg måtte besøke
dem der de tilbrakte dagen i ulike grupper under de store mangotrærne. De lyste
opp og ville synge. Jeg fant ut at yndlingssangen nå var: «Du Guds lam, som bærer
verdens synder, miskunne deg over oss.»
Vi synger ikke den så ofte, men de hører
på sangene som er innspilt, og derfor kan
de alle fra den gamle sangboka.
Neste gang forberedte jeg meg bedre.
Jeg hadde med meg billedbok om Jesu
inntog i Jerusalem, og de fikk fargelegge
tegning av det. Så spurte jeg om de hadde
sett at alle esler har et svart kors på ryggen. Det kan minne oss om at Jesus valgte
eselet å ri på og at han noen dager seinere
ble korsfestet og døde på korset.

Normisjon i Mali
– Normisjon begynte arbeidet i
Mali 1981.
– Det er nå fem utsendinger
tilknyttet arbeidet. Noen er for
tiden på hjemmeopphold.
– Normisjon arbeider blant flere
folkeslag i Mali: Kassonké,
malinkéene, fulani og
bambara-talende.
– Arbeidet er hovedsaklig rettet
inn mot menighetsbyggende
arbeidet for å se flere bli
kristne.
– Normisjon er involvert i to
bibeloversettelser: Kassonké
og malinké. Det nye testamente på kassonké ble ferdig i
2008.

Fødestue bygges

Ble kristne

Disabled Persons´Association of Bhutan
påpeker utfordringer ved offentlig transport
for mennesker med funksjonsnedsettelser i
Bhutan. Det offentlige transportsystemet
skaper daglige utfordringer for mennesker
med funksjonsnedsettelser i hovedstaden
Thimpu hevder Normisjons samarbeidspartner. Organisasjonen jobber hardt for å forbedre forholdene til mennesker med funksjonsnedsettelser i landet og gav nylig
verdensbanken forslag til forbedringer.

Gravide strømmer til Okhaldhunga sykehus i
Nepal. Det er kø på fødestuen og kø på ventehjemmet der det alltid er noen som må
ligge på gulvet.
Det er gode nyheter, for på landsbygda i
Nepal føder fremdeles 60 prosent av kvinnene hjemme. Gode hygieneforhold og
medisinsk personell ved fødsler, reduserer
risikoen for komplikasjoner for både mor og
barn. Ventehjemmet vil får 24 senger
for gravide mødre og underernærte barn!

Sayanara husker oppveksten som god. Hun
la aldri merke til at pappa var rusmisbruker.
Først når faren fikk hjelp fra menigheten til å
bli sendt på rehabiliteringsklinikk fikk
Sayanara vite om farens rusproblemer. Hele
familien ble etterhvert kristne.
- Menigheten besøkte oss og var virkelig
interessert i oss som familie. Det ble viktig
for at vi ble kristne, forteller livsglade
Sayanara. Hun er opptatt av å dele historien
sin som et vitnesbyrd til andre.

Samfunnsutvikling i Bhutan
Prosjektnummer 122 47 433
Konto 1503 02 13537

FOTO: DPAB

Buss for alle

Det er utfordrende å ha funksjonsnedsettelser på buss i Bhutan.

Helse i Nepal
Prosjektnummer 122 47 631
Konto 1503 02 13537

Menighetsbygging/evangelisering i Ecuador

Prosjektnummer 122 47 474
Konto 1503 02 13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nummer 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
Oppstarten av nytt kurs med
karriereveiledning.
For familier med barn med
funksjonsnedsettelser, og
deres vei mot integrering i
samfunnet.
Etablering av et nettverk
som gjør det lett å få solgt
jordbruksvarer.
Bangladesh
Prosessen knyttet til kjøp av
tomt til Martin Luther College.
Ledertreningskurs i Dhaka.
Arbeidet med urbefolkningen,
og at de som nylig har blitt
kristne må bli ivaretatt.
Bhutan
Teamet som arbeider med
bibeloversettelse til tsangla.
Styrke organisasjonen som
jobber for mennesker med
funksjonsnedsettelser.

·
·
·
·
·
·
·
·

Cuba
Vår samarbeidskirke på Cuba.
Kirkens arbeid for dem som er
rammet av HIV og Aids.

·
·

Ecuador
Ekteskapskurs i menigheten
Arca de Noe i Guayaquil, og
sårbare familiestrukturer i
området.
At barn og unge i kirkene må
få gode møteplasser for tro og
liv.
For Årsmøtet i den nasjonale
lutherske kirken for spansktalende, at det må bli til
inspirasjon.
India
At man må få til en god
utvikling videre av Lutheran
World Service.
For lederutviklingsprogrammet NCCI, og nye
samarbeidspartnere.
Kambodsja
At de 12000 som nylig har
blitt kristne, må få den
oppfølgingen de trenger til
videre tro og vekst.
Økt givertjeneste til å kunne
håndtere denne veksten.
Mali
Takk for at Lukasevangeliet ble
godkjent på malinke, og be for
gjennomgangen av siste del
av Salmene på kasonke.
Om visdom til å finne gode
løsninger på ord og uttrykk og
gjøre en god oversettelse.
For de ulike teamene.
Midtøsten/Nord-Afrika
At SAT-7 kan formidle tro og
håp til dem i Nord-Afrika og
Midtøsten, som lider under
forfølgelse og terror.
Nepal
Om ferdigstillelse av nytt
sykehusbygg I Okhaldunga.
De jordløses sak i området der
utsendinger arbeider etter
jordskjelvet.
Liv som arbeider i vest Nepal.
Om at arbeidet må sette

·
·
·
·
·
·
·
·
·

mennesker fri fra undertrykkelse, vold og alkohol.
Senegal
At alt det praktiske må legge
seg til rette i forhold til å gå inn
i nytt arbeid sammen med
kamerunsk misjon.
At Gud må kalle arbeider, både
norske og lokale, inn i
tjenesten i Senegal og Mali.
Mye av det utsendingene
driver med, er fremdeles
pionermisjon.
Tsjekkia/Europa
For en nabofamilie i Ostrava
som strever med psykisk syk
sønn, og som samtidig er åpne
for Jesus.
Om gjennombrudd for
evangeliet i Ostrava.
Uganda
Vår anglikanske samarbeidskirke i Uganda
Prester og evangelister.

·
·

·
·
·
·

FORSAMLINGER/FELLESSKAP
Norkirken Hald
Om vellykket oppstart av
Agenda 1. Om Guds ledelse og
visdom, og gode prosesser.
For menighetens barn og
unge. At de alle må lære Jesus
å kjenne
For Alpha til høsten: at alt må
legge seg til rette, og at
vi må få med mange nye.
Norkirken Sandnes
Be om at menigheten
fortsetter å vokse i tro, og lar
seg utfordre til å ta nye skritt.
Be for barnearbeidet
for både ledere og barn
Be om at de eldste i menigheten skal kjenne seg elsket og
verdsatt av hele menigheten
Sandefjord Normisjon
Flyktningekafeen som startes i
Sandefjord Normisjon
Ekteskap som rystes i
grunnvollene
Dem som har mistet noen de
var glade i.
Vigeland Normisjon
For den økonomiske
situasjonen.
Utfordringer knyttet til at man
ikke har økonomi til å ha noen
ansatt lengre.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

REGIONER:
Agder
Styrke/vern om ekteskapet.
Foreldre som forstår at deres
valg setter spor.
Hordaland
Realiseringen av
misjonssenteret.
Agenda 1-nettverket.
Møre
Frivillige ledere, ansatte og
regionstyret.
At vi må få nye tjenelige
lokaler.

·

Nord
Leirarbeidet for alle
aldersgrupper.

·
·

·
·
·
·
·
·
·

•

Guds ledelse i planlegging og
gjennomføring av Sommer i
Nord.

Nordland

Leirsted og avgjør· Karihaug
elser omkring dets fremtid.
Oppland
Medvandrergruppa som
startet tidligere i vår.
Bevare og utruste ungdomsledere.
Rogaland
Alpha Norge.
Barne- og ungdomsarbeidet.
Sogn og Fjordane
Acta-sommerleirene på
Fjordly og Teigen.
Arbeidet med fellesskapsutvikling i regionen.

·
·
·
·
·
·

Telemark
Unge ledere og ledere som
opplever at de står alene.
Mulighetene i Skien.

·
·
Trøndelag
bli frelst.
· AtNyefolkogmå
flere medvandrer· relasjoner.

VeBu
Frivillige ledere og ansatte.
Øst
Region Øst har overtatt
sjelesorgarbeidet fra Fermate
Oslo. Be om at sjelesorgarbeidet fortsetter i et godt spor.
For fornyelse i foreningene i
regionen og at Agenda 1 Øst
kan bli et nyttig redskap.
Østfold
Takk og be for Fermates
veilednings- og sjelesorgarbeid.
Takk og be for Actas leirarbeid
på Sjøglimt og Sauevika.

·
·
·
·
·

BIBELSKOLER
Acta bibelskole og IMI institutt
En god avslutning og at
det elevene har fått sett,
opplevde og lært må sette
spor videre.
Guds nærvær og kraft på
skolen vår.
Bibelskolen i Grimstad
En god avslutning og at Gud
utruster elevene slik hver
enkelt trenger det for resten av
livet.
At lærene kan få visdom til å
forkynne og undervise
evangeliet slik at studentene
griper det, og lever et liv i
etterfølgelse.
Gå Ut Senteret
Rekruttering av ny lærer og
ettåringer for neste skoleår.
Alle som skal starte på Gå Ut
Senteret neste skoleår.
Gode løsninger for utvidede
undervisningslokaler.

·
·
·
·
·
·
·

SENTRALT

og klokskap i
· Kreativitet
å se Jesus Kristus til nye
generasjoner og folkeslag.

Khmida (12) drømmer om å bli sykepleier.

Fremtidstro
Tekst Sunniva Vikan/Enos Hansdak
Foto Enos Hansdak

For minoritetsjenter som Khmida
finnes det nå
mulighet til å ta
høyere utdanning.
For ti år siden var ikke høyere
utdanning aktuelt for barna i
denne landsbyen i Bangladesh.
Nå er skolen et bindeledd i
lokalsamfunnet og holdningene
i landsbyen snudd.
For å komme deg til Putichara så må du gå i 40-45 minutter i oppoverbakke fra lavlandet.
Det finnes ingen vei å kjøre på.
Landsbyen ligger høyt oppe til å
være i Bangladesh. Her bor 50
familier som hovedsakelig lever
av svedjebruk.
Khmidha (12) er femteklasseelev. – Landsbyen vår ligger avsidesliggende til, men den er veldig vakker, forteller hun.
Khmida er glad for at hun har
en skole i nærmiljøet sitt. - Jeg
liker meg veldig godt på skolen.
Jeg har mange gode venner her
og lærerne er både høflige og
vennlige og er flink til å lære oss
nye ting, forteller hun.
Hun har en søster som er ett
år eldre som nå bor på internat
for å fortsette utdannelsen. For-

eldrene fullførte selv bare
syvende og åttende klasse men
ønsker nå at døtrene skal
få mulighet til å ta høyere
utdannelse. Det har Khmidha
også lyst til. Hun drømmer om
å bli sykepleier.
Skolen samler også elever fra
to andre landsbyer som ligger
under en kilometer unna. Dermed består skolen i Putichara,
som startet i 1988, av hele 85
elever. 41 gutter og 44 jenter.
På skolen får elevene undervisning på morsmålet sitt Khasi
som også er navnet på minoritetsgruppen de tilhører. Mr
Paritosh Snal og Miss Hassi
Rabon deler på å undervise
barna ved skolen. Paritosh kommer fra en annen minoritetsgruppe Garo og Hassi kommer
fra Putichara. Hun var faktisk
elev ved samme skole som hun
nå underviser ved. Normisjon
bidrar med lærerlønninger og
undervisningsmateriell men
landsbyen sørger selv for bygningen, pulter, stoler og husly til
lærere fra andre landsbyer.
Det er nå 10 elever fra denne
landsbyen som bor på internatene i Sylhet og Moulvibazar
som Normisjon også støtter. Her
kan de fortsette utdannelsen sin
og Normisjon gir også stipend
til elevene under høyere utdannelse slik at det er mulig for dem
å gå hele løpet.

Utdanning i Bangladesh
Prosjektnummer 122 47 755
Konto 1503 02 13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nummer 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Boken «157 bønner» har vunnet sølv i Åpen klasse for «Årets vakreste bok».

Prisbelønnet
bønnebok
Tekst Sunniva Vikan
Foto Sunniva Vikan

Acta - barn og unge i Normisjon utga boken «157 bønner»
i 2015. Nå har den vunnet sølv
i åpen klasse for «Årets
vakreste bøker»

Foto: Dreamstime.com

Når du sikrer verdier,
skaper du verdier.
Det kan vi forsikre.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier
gjennom gunstige avtaler for både kirker,
organisasjoner og privatpersoner.
Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet.
Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor
til å skape nye, varige verdier for deg og den
mangfoldige kristne virksomheten.

Boken ble designet av byrået Minsk, utgitt i samarbeid med Luther Forlag med støtte av trosopplæringsmidler for å styrke tenåringers bønneliv.
– Fra starten av dette prosjektet, så visste vi at
det estetiske arbeidet ved denne boken blir ekstra
viktig. Folk må bli glad i boka bare av å holde i
den og bla i den. Det er tross alt en bruksbok!
Derfor kontakta vi creme de la creme, de fantastisk
flinke jentene i Minsk, med Marte Espevik som
prosjektleder. Vi er utrolig takknemlig for å ha
hatt de med på laget, fra idéfase og helt frem til
det endelige produktet. Og det er utrolig gøy at
arbeidet de la ned nå blir verdsatt, sier redaktør
for boken Johne Stødle.
Prisen henger høyt. Det er designernes Gullruten og har blitt utdelt siden 1933. Grafill som
har stått bak prisutdelingen siden 90-tallet er en
anerkjent interesseorganisasjon som samler
rundt 1 300 fagfolk og studenter som jobber
med visuelle uttrykk.
– Prosjektet har fra start til slutt vært veldig

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

spennende. Minsk var så heldige å bli tatt inn tidlig i prosessen og jobbe tett på redaksjonen før
mye av innholdet var ferdig. Vi har kommet med
våre innspill sett fra et designperspektiv, som gav
føringer for innhold og redaktør Johne Stødle tok
mange modig valg underveis. Uten så mye tillit,
frihet og godt samarbeid med redaksjonen hadde
nok ikke boken sett ut slik den gjør, sier designer
Marte Espevik i Minsk design som er veldig glad
for tildelingen av prisen.
Juryens for Årets vakreste bøker sier følgende
om boken: «Den både spiller på og bryter med
konvensjonene innenfor dette segmentet, noe som
kan appellere til en yngre lesegruppe. Bruk av
klassiske karakteristikker i materiale, produksjon
og format som samtidig bryter med moderniserte
gamle ikoner og typografi. Gjennomgående fine
illustrerte og typografiske detaljer.»
– Denne prisen bekrefter hva vi allerede visste:
157 bønner er en bok ikke bare med fremragende
innhold, men også med fremragende design. Det
enkle og rene designet er med på å gi den «roen»
som gjør boken så god som hjelpemiddel i bønnelivet, sier Acta-leder Kristian Sveinall Øgaard.
Boken kan blant annet kjøpes hos Vivo eller i
Actas nettbutikk på www.acta.as.

Folk må bli glad i
boka bare av å
holde i den. Johne Stødle

SIKRER VERDIER.
SKAPER VERDIER.

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

FOTO: NORMISJON

Bibelen på 80 timer

Det blir bibelfokus i vår i
Normisjon Høybråten.

Over fire dager i april har Normisjon Høybråten satt seg et
mål, å lese hele Bibelen fra perm til perm høyt, gjennom hele
døgnet. Også kalt et Bibelemaraton. Normisjon Høybråten
har valgt å ha Bibelen som hovedtema for sine aktivitet denne
våren. Etter inspirasjon fra en forsamling i Vestfold som
hadde arrangert et Bibelmaraton tidligere, bestemte de seg for
at det kunne være en fin måte å sette fokus på Bibelen, og
prøve noe nytt.
– Mange i nabolaget går kanskje forbi oss hver dag, uten å
helt vite hva vi driver med. Vi har jo et håp om at et arrangement som dette kan være med å gjøre oss mer synlige i lokalmiljøet, og bidra til litt blest, forteller Thor Alf Gilbrant.
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Team fra Skudenes, Sandhåland,
Stokkastrand, Haugesundsområdet, Ølen og Suldal er nå
halvveis i en 2 års prosess i
Agenda 1.

FOTO: EINAR LARSEN

På sporet av
en ny kultur

Stor takk til Berit Helgøy Kloster for mange års innsats i
regionstyret. Lykke til videre i verden.

Regionårsmøtet 2016
Over 150 delegater var samlet i IMI-kirken til Normisjon
Rogaland sitt årsmøte.
Her fikk vi høre flotte vitnesbyrd fra flere som fortalte at
Jesus hadde forvandlet deres liv. Helt unike fortellinger om
at vi blir møtt forskjellig, men Jesus er stor nok for oss alle.
Odd-Terje Høie ble gjenvalgt som leder for to nye år, mens
Jorunn Løge ble valgt til styremedlem for tre år. Berit Helgøy
Kloster gikk ut av styret etter seks år, hun kunne da ikke
gjenvelges. Handlingsprogram for 2016 – 2019 ble drøftet og
styret jobber videre med dette med de kommentarene som
kom på årsmøtet. Trygve Svendsen hilste fra Landsstyret,
han gav mange lovord for det arbeidet som blir gjort fra
Rogaland. Martin Cave hadde en inspirerende tale og årsmøte måtte utsettes fordi mange ville benytte seg av tilbudet
om profetisk betjening. Helene Skimmeland la frem sitt siste
regnskap før hun blir pensjonist. Regnskapet var solid og
viste et overskudd på 657’ og regionen hadde overført over
10 millioner til arbeidet utenfor regionen i 2015. Vi fikk også
høre Irene og Ola Ege fortelle om det fantastiske vi får være
med på i Kambodsja.
Takk til den enkelte for engasjement og oppmøte.
Årsmøte for 2017 blir lørdag 22. april på Stemnestaden.

Kjøp brukt!
Du kan støtte oss ved:
• Å handle i butikken
• Å gi varer: Møbler, serviser, nips, sportsutstyr,
smykker, bøker ...
• Å bli frivillig medarbeider
Åpningstider i Aksdal:
Onsdag – fredag: 11–17
Lørdag: 11–15

Åpningstider i Sandnes:
Mandag – onsdag – fredag: 10–17
Torsdag: 10–19
Lørdag: 10–15

Kontakt i Aksdal:
Aksdal senter
Telefon 488 69 175 eller
skriv til Galleri.aksdal@
normisjon.no

Kontakt i Sandnes:
St. Olavsgate 25, Sandnes
Telefon 488 69 174 eller
skriv til galleri.sandnes@
normisjon.no

www.gallerinormisjon.no

Bygge disippelkultur
Agenda1 er et nettverk av fellesskap, som vil hjelpe hverandre
til mer utadrettede holdninger
og handlinger, slik at flere mennesker kan bli kjent med Jesus
og følge ham. Vi ønsker å bygge
en disippelkultur, der fokuset er
mer hverdagsliv med Jesus og
relasjonsbygging enn de mange
aktivitetene. Flere fellesskap har
gått små, men viktige skritt det
siste året i retning av en slik kultur.
Det er ett hovedverb i
misjonsbefalingen: «Gjør disipler!» De andre verbene er partisipper, som sier noe om hvordan vi skal gjøre disipler.
Arrangement og møter og aktiviteter kan være bra, men bare
som partisipper, bare om de
fører til at mennesker følger
Jesus. En disippel er ikke en
superkristen
med
høyt
aktivitetsnivå. Men en som
følger Jesus i hverdagen - en som
til enhver tid er der Jesus er og
møter mennesker og situasjoner
sammen med Jesus og slik som
Jesus.
Skudenes Normisjon
Skudenes Normisjon er en av de
store enhetene for Normisjon i
nordfylket. Vi har tatt en prat
med tre av lederne der; Kjetil

Bringaker, Kristian Wikre og
Trygve Svendsen. (Damene var
ikke med, for de var samla for å
starte ny forening for Normisjon!)
– Hva er Skudenes Normisjon?
Skudenes Normisjon er en av de
mer aktive organisasjonene på
Skudenes bedehus. Vi har
månedlige M17-samlinger for
mennesker i alle aldre. Parallelt
er det søndagskole og tweensene
har egen samling under talen. På
disse storsamlingene vektlegger
vi involvering, blant annet gjennom ulike tjenestegrupper. Vi
har fått mye inspirasjon fra Normisjonsmenigheter i storbyene,
der flere av oss har vært aktive i
studietida. På bedehuset har vi
også Soul Children, ungdomskoret Ton Angelon og et
stort Acta-lag. Og mange er
ellers aktive i misjonsforeninger,
disippelgrupper, på Normisjonsmessa, Stemnestaden og Sommer i Sør.
– Mye bra som skjer, altså. Og
flere av dere er travle barnefamilier. Dere har likevel rydda tid til
å være med i Agenda1. Hva har
det betydd for dere?
Agenda 1 har ført til en sterkere tilknytning til Normisjon
og gitt en tydeligere retning for

styrearbeidet. Vi er blitt mer
bevisste på de tre retningene for
fellesskapet: Opp - Inn - Ut. Ikke
minst fokuset på Ut-retningen;
hvordan vi kan nå nye med
evangeliet. Dette semesteret har
vi «Gå ut» som gjennomgående
tema. Agenda 1 har også ført til
et nytt fokus i vårt eget hverdagsliv med Jesus. Flere av oss
er også aktive utenfor bedehuset,
for eksempel i idrettslaget. Bønn
og åpenhet for Guds ledelse er
også blitt viktigere for oss. Som
ledere er vi blitt mer bevisste på
vår egen rolle som forbilder.

Leirklubben
STEMNESTADEN, VAULALI,
HORVE.
Medlemskap i leirklubben hjelper leirstedene å fornye seg. Det
løser ut frifondmidler som skal
brukes til å utvide aktivitetstilbudet for leirdeltakerne våre. I
disse dager planlegges det.
Vaulali har planlagt et ballrom, og ønsker å bruke pengene
til å fylle det opp med baller.
Horve ønsker å lage seg en
frisbeegolfbane, og vil kjøpe inn
frisbees og frisbeekorger til å

FOTO: KÆRNER HØIE

Velkommen til gjenbruksbutikken
Galleri Normisjon på Aksdal senter i Aksdal og
i St. Olavsgate 25 i Sandnes!

Tekst & Foto
Roar Flacké

plassere rundt på området.
Stemnestaden ønsker å lage
en jungelløype mellom trærne
langs elva ved fotballbanen.
Kjekke aktiviteter er en viktig
del av hverdagen på leir. Og vi
er glad for at vi stadig kan få fornye oss også på dette området.
Gled dere til leirsesong og nye
aktiviteter på våre 3 flotte leirsteder.
Horve ønsker seg en
frisbeegolfbane.
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Giro til
Agenda1
Girotalongen denne gangen går til
vårt viktigste redskap for å bygge
ledere og utvikle fellesskap –
Agenda1. Hovedartikkelen i dette
nummeret handler om det. I
region Rogaland er mange
fellesskap (foreninger, forsamlinger, husgrupper…) i en to års
prosess for å bli mer utadrettede.

Normisjon
på nett
Normisjon region Rogaland er i
ferd med å bli mer aktivt til stede
på nettet. Hver uke legges det ut
nytt stoff på hjemmesidene:
normisjon.no/rogaland.
Vi er nå også i gang med egne
Facebooksider for regionen. Søk
på Normisjon Rogaland.
God lesning!

Soul Children
inspirerer

Anne Kristin Bruns underviser under Agenda1-samling på Stemnestaden.

– Hvor er Skudenes Normisjon
om 5 år? Har dere noen drømmer?
Vi drømmer om et fullt bedehus med alle generasjoner og
der alle kan tjene med de gavene
Gud har gitt de. Men fremfor alt
ønsker vi en kultur for hverdagsliv, der vi lever ut visjonen vår:
«Være og gjøre disipler». I disippelgruppene vil vi gjennom
samtale og bønn hjelpe hverandre til å finne ut hva det konkret
betyr å følge Jesus i hverdagen.

Misjonalt lederskap
Å bygge en slik disippelkultur er
en møysommelig prosess, som
krever fokusert lederskap over
tid. Derfor var temaet for
Agenda1-samlingen på Stemnestaden i mars nettopp misjonalt
lederskap. Egil Elling Ellingsen,
pastor i IMI-kirken, og Anne
Kristin Bruns, som er ansvarlig
for Agenda1 i region Rogaland,
underviste om ulike sider ved
dette. Teamene jobba aktivt med
å anvende det inn i sine liv og
fellesskap. Og mellom teamøktene var det på tvers av team-

En disippel er
ikke en superkristen med
høyt aktivitetsnivå, men…

ene mye god deling av ideer,
erfaringer, oppmuntringer og
forbønn. Og hjem fikk vi med
oss ikke bare inspirasjon, men
også konkrete planer for viktige
skritt frem til neste samling 1.-2.
oktober.
Som ansvarlig for oppfølgingen av Agenda1 i nordfylket, er
det et privilegium å følge de
gode prosessene som er i gang i
disse fellesskapene. Vær gjerne
med og be for lederne i disse fellesskapene og at vi kan se flere
verdifulle mennesker bli bevisste
etterfølgere av Jesus.

JØRPELAND
Strand Huskirker er et menighetsarbeid som består av 16 huskirker med ca 200 medlemmer,
hvorav ca 100 er ungdommer i
alderen 13-18 år.
Spesielt i 2015 så flere ungdomshuskirker dagens lys og vi
har hatt og kommer til å ha mye
fokus på denne aldersgruppen.
Dette er fordi vi ser at i den alderen blir ofte de store valgene tatt,
og vi har sett liv forandret gjennom fellesskap, bibel, bønn og

ikke minst at ungdommene blir
kjent med Jesus.
Vi ønsker å gjøre disipler som
igjen er i stand til å lede nye
disipler. Derfor blir mesteparten
av ressursene våre brukt inn mot
lederutvikling - vi drømmer om
å se en bevegelse av vanlige
etterfølgere som forandrer byen,
kommunen og området vi bor i.
Normisjon er i stor takknemlighet til Gud for det han gjør
blant ungdommene i Strand.

FOTO: STRAND HUSKIRKER

Strand Huskirker

Strand Huskirker, her fra en «stammefeiring».

Det er lett å bli inspirert av en
dame som Ragnhild Hiis Ånestad.
Interessen var stor blant de 70
deltakerne når Acta og Søndagsskolen inviterte til inspirasjonssamling på Stemnestaden. Nå har
det gått femten år siden hun
startet Soul Children som en del
Acta/Normisjon. Et kor har blitt til
en hel bevegelse i Norge, Sverige
og mange andre land utenfor
Skandinavia. I Rogaland har vi mer
enn 15 kor. Soul Children inviterer
hvert år til en festival i hovedstaden. I fjor måtte de ta til Spektrum
for å romme over 2000 deltakere.
De blir ofte spurt om å synge
sammen med norske artister. Midt
i alt dette ønsker de å bevare sin
identitet og sin tro, og de får lov til
å prege samfunnet med sangglede
og begeistring for Jesus.

Kørners corner
Fødte i heisen
Den høygravide dama var sent ute.
Mannen kjørte så fort han våget
på vei til klinikken. På sykehuset
stod de klar med båra. Men
fødselen var i gang, og hun fødte i
heisen på vei til 4.etasje. Alt gikk
bra med mor og barn. Men etterpå
lå hun i senga og gråt. Hun gråt og
gråt ustanselig. En av sykesøstrene
spurte hva det var.
– Jeg fødte i heisen, hulket hun.
– Ja, men alt gikk fint, trøstet
søsteren.
– Men jeg fødte i heisen,
gjentok den ulykkelige mora. Den
vennlige søsteren prøvde å gjøre
flausen mindre:
– For to år siden var det faktisk
en som fødte på parkeringsplassen
her, sa hun.
– Det var meg det også, gråt
mora.

Nytt fra
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Påskeleirer

FOTO: ACTA

dette året. ”De har hatt det
fantastisk!” er som regel det
første vi hører fra foreldrene.
Noen deltakere mente leiren
burde vart lenger. Det må vel
være den beste tilbakemeldingen! De har fått oppleve
det gode fellesskapet. Leir er
ikke først og fremst et sted
eller en aktivitet, men et fellesskap hvor det skapes relasjoner mellom barn og mellom barn og Jesus. Og nå er
det snart sommerleirer!

Påskeleir på Vaulali.

«Alle mann på dekk…»
9.-13.august braker det løs med 250 deltakere og 100 ledere.
10:13-festivalen har blitt en regional festival og ikke bare en
stor leir. Det er et fantastisk apparat som er i gang med Leif
Inge Sørskår i spissen. For å gjøre det til sommerens råeste
uke for ungene trenger vi alle mann på dekk. Her blir det
nemlig fullt trøkk fra morgen til kveld. Vi trenger særlig
voksne som kan bidra med alt fra rigging, bakst, vakter, miljøarbeidere, vasking eller bare rett og slett være til stede. Lyst å
bety en forskjell? Meld deg til Thomas Thesen på thomas.thesen@normisjon.no.

Fantastisk skaparverk
nen i dyre- og fuglelivet. I
Mali er det eit fargespel i
naturen før regnet kjem. Det
er på ein måte ulogisk. Trea
bør jo komme med blada når
regnet kjem med vatn og
næring. Men i Mali kjem
blada ofte i god tid før regnet.
Trea klarar å «utnytte» fuktigheita i lufta og får slik
energi til å sleppe ut blada.
Eg blir ikkje lei av å sjå på
variantane av grønfargar i
naturen på våren/varmetida i
Mali.

Varianter av grønnfarger.

LEDER
Vår visjon og din visjon!!

Vi er stolte over å få være en del
av misjonsbevegelsen. Og vi vil
være med å legge til rette for at
vi sammen lykkes med vår
visjon: «Jesus Kristus til nye
generasjoner og folkeslag.»
Dette er en flott visjon, og for
vårt land har Jesus Kristus vært
kjent i mange generasjoner nå.
Vi er også så heldige at vi i
noen generasjoner har vært
med på å gi Jesus Kristus videre
til nye folkeslag. Å lese misjonshistorie er oppbyggelig og
interessant. Men det som virke-

Strålende vær,
god mat og flott
atmosfære.

Det var rammene på Horve
Ungdomssenter andre helga i
april. Over 70 deltakere var med
på lederkurset for å begynne
«karrieren» som leirleder. Flott
ungdom som ønsker å bety en
forskjell for andre barn og unge.
Stine, Marie, Eline og Nora var
fire av deltakerne. Alle var på
leir da de var små og har alltid
sett frem til den dagen da selv
kunne være ledere. Nå gleder de
seg til å være ledere og få muligheten til å lære flere unger om
Jesus.
Det er to ting som går igjen i
samtalen med de fire jentene.
Den ene er hvor kjekt det er å
være med ungene og bli kjent
med dem. Det andre er det gode
fellesskapet som lederne har. De
ønsker å være med i denne
ledergjengen som de så slik opp

Stine, Eline, Marie og Nora ønsker å bety en forskjell.

til da selv var deltakere. Eline
sier at lederne så alltid så glade
ut og at det virket som om de
hadde det så kjekt. På spørsmålet om de skal være med som
ledere fremover er de ikke i tvil.
Ja! sier de alle sammen. «Jeg skal
være med på leir til jeg dør», sier
ei av dem.
Ei av dem nevner også en
annen faktor som har vært vik-

tig. «Far har alltid engasjert seg
mye i barne- og ungdomsarbeidet. Det har jeg også lyst til.»
Det forteller meg noe om hvor
viktig det er at vi som foreldre
viser ungene våre at vi engasjerer oss. Det smitter og er også en
måte å gi Jesus videre til neste
generasjon.

Skule for livet

Elevane på bibelskulen i Bafoulabé får variert undervisning.
Som seg hør og bør får dei bli
meir kjent med Jesus og skriftene gjennom bibelundervisning, og dei får opplæring i barnearbeid og sjelesorg for å
nemne noko. Om morgonen er
det samlingar der dei får prøve
seg på å holde andaktar, om
kvelden har dei felles kveldsbøn
og deling av Guds ord. På ulike
måtar får dei kjennskap til Gud
og får sjå at Jesus vil vere venn
og medvandrar i livet.

Elevane får undervisning i
radioarbeid og hagebruk. Nå får
dei også tilbod om undervisning
og praksis i skreddararbeid. Her
er Moussa i full sving med å lære
seg å sy kantar på eit skjørt.
Deborah, kona til Koda, som er
rektor, står for undervisninga.
Det er godt å vere utrusta med
mangfaldig kompetanse slik at
ein kan forsørgje familien, bidra
i den lokale kyrkja og i landsbyen der ein bur.

FOTO: GJERMUND LYGRE

Eg sluttar ikkje å undre meg
over det store mangfaldet i
naturen i Norge og Mali.
Årstidene, fargane, luktene,
lydane og det store variasjo-

«Leir til jeg dør»
FOTO: ACTA

Verdens beste budskap har
blitt presentert gjennom ord,
bønn, sang, fellesskap, lek og
andre kreative måter til 250
barn og unge på påskeleirene

På «skolebenken» i Mali.

Erik Rørtveit, regionleder i Normisjon region Rogaland

lig er spennende er å kjenne at
Gud leder den enkelte av oss
der vi skal i forhold til Guds
plan. Og det er viktig at vi i våre
fellesskap legger til rette for
dette. Hva vil Gud med deg?
For Gud har en plan med hver
eneste en av oss.
Vi har nok i alt for stor grad
prøvd å få den enkelte inn i
organisasjonen sin plan. De
siste årene har vist oss at vi har
brukt for lite tid til å få frem
nådegavene til den enkelte av
oss. Skal det skje må den
enkelte søke Guds nærhet i for-

skjellige former. Gud åpenbarer
seg på mange ulike måter. Her
har vi i våre sammenhenger
blitt for ensidige. Vi må be! Vi
må lete! Vi må banke på! Gud
har lovet oss at Han da vil svare
oss. Er det noe som er mer viktig enn å finne Guds plan over
livet sitt? Det er jo Han som har
skapt oss. Og vi må hele livet
søke dette: Hva vil Gud meg?
Hvilken visjon vil Gud at jeg
skal leve under?
Vi er heldige som har et
verktøy som Alpha. Alpha kom
som følge av at noen hadde en

For Gud har en
plan med hver
eneste en av
oss.

lengsel, nemlig at flere skulle få
erfare Gud. Alpha har forandret mange kirker i hele verden. Hvordan? Jo, ved at vi går
til siden slik at Jesus slipper til.
Da blir det også lettere å dele
evangeliet. Og et menneske
som blir forandret av Jesus, det
mennesket fornyer kirken og
en fornyet kirke forandrer samfunnet.

Nytt fra
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Andakt

Aud Vihovde Hoftun, medarbeider i Normisjon Rogaland

Eg skapar noko nytt!

Innspill
Svein Granerud
Leder for misjon i Norge
Svein.Granerud@normisjon.no

Tid til frimodighet
Kirkesituasjonen har vært samtaletema på de fleste av vårens
regionårsmøter. Kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi for
likekjønnede reiser mange spørsmål.
På lokalplan i Normisjon er engasjementet merkbart.
Noen er sterkt i tvil om de kan bli stående som medlemmer i
Den norske kirke, mens andre stiller spørsmål om en fortsatt
skal gå til gudstjeneste og engasjere seg i en lokalmenighet
hvor en ikke lenger har tillit til det som forkynnes og læres.
Og så spør en hva Normisjon gjør som organisasjon, hva som
blir vår vei videre i det norske kirkelandskapet.
Vi er i en krevende situasjon, og vi må så langt vi kan bruke
tid til å lytte til hverandre, samtale og gi råd og veiledning.
Fra sentralt hold vil vi så langt vi kan bidra til dette.
Allerede kort tid etter kirkevalget i november sendte vi fra
hovedkontoret ut en fire siders veiledning til alle lokalfellesskapene i Normisjon. Det som står der, har fortsatt sin
gyldighet, og vi ber lokale ledere ta med seg rådene derfra
inn i dagens samtale.
Vårt hovedfokus skal være å søke sammen i fellesskap hvor
vi kan lytte til sunn og bibelsk forkynnelse og får ta del i
misjonsarbeidet hjemme og ute. Vi vet at dette ikke er like
enkelt i alle deler av landet, og vil samtale med andre
misjonsorganisasjoner om hvordan vi kan møte den
utfordringen.
Vi respekterer at misjonsfolk gjør ulike valg når det
gjelder fortsatt medlemskap i kirken. For de mange som
velger å bli værende i kirken, er utfordringen å leve og tale
slik at det er kirkens basis i Skrift og bekjennelse som er vår
forpliktelse.
Viktigst er å holde fokus på evangeliets glede og misjonsoppdraget som vi er betrodd. Krevende tider kan også være
tider for vekst. Han som har lovet å være med alle dager,
gir frimodighet og håp!
«For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden
som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over
vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg som er
fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du
også, i den kraft Gud gir.» 1 Tim 1, 7-8

Kvar ny vår er det like fasinerande å sjå det som skjer ute i
naturen. Nakne tre får blad og
knoppar, visne marker blir
omskapte til frodige enger og
nye blomar sprett opp langs veg
og skogsstiar. Me ser Guds skaparunder i det som veks fram.

Når me les i Bibelen, ser me at
der stadig blir brukt bilete frå
naturen for å beskriva livet i
Guds rike. Profeten Jesaja skriv:
«Sjå eg gjer noko nytt. No spirer
det fram. Merkar de det ikkje?
Ja eg legg veg i ørkenen, elvar i
øydemarka.» Jes.43,19.

Den same Gud er også i stand til
å skape noko nytt inni oss menneske. Guds rikes krefter er
verksame mellom oss. Frå samarbeidslanda våre høyrer me at
nye menneske kjem til tru - i
Kambodsja, Nepal, Mali. Barn
og unge får møta Jesus og blir
tent i brann. Godt vaksne menneske opplever at teori blir
omskapt til levande kvardagstru.
Menneske i nabolag og på
arbeidsplassar får erfara Guds
godleik og omsorg ved at der er
nokon som fylgjer Jesus og
opnar seg for Den heilage Ande
si leiing i kvardagen.

Dette er Guds løfte til oss i dag
også. Ser du det som Gud held
på å gjera der du er? Kanskje du
synest du er i eit ørkenområde
med lite nytt liv som spirer
fram? Søkjer blikket heller inn i
deg sjølv eller mot det som var
før? Bli ikkje der, for det vil lett
stela motet. Den heilage Ande er
verksam der du er nå. Derfor
kan under skje nettopp der!

Slik som spirene ute i naturen
står med røtene festa i fruktbar
jord og har kronblada vende
mot sola og regnet som kjem
ovanfrå, slik kan me søkja
næring i Guds ord og opna oss
for guds Ande si nyskapande
gjerning. Han skapar stadig
noko nytt i og gjennom vanlege
menneske. Me skal sleppa å
gjera oss til noko anna enn me
er. Nettopp i det menneskelege
er Gud til stades med sine guddomskrefter!
Sjå på skaparkreftene rundt deg!
Tru at Gud lar sine skaparunder
skje midt i den kvardagen der du
lever!

Sjå på skaparkreftene rundt deg!
Tru at Gud lar sine skaparunder
skje midt i den kvardagen der du lever!

Gjenbrukskroken
Menn søkes
Galleri Normisjons åtte
gjenbruksbutikker har nå
rundt 300 engasjerte frivillige medarbeidere. De aller
fleste er kvinner. Damene
kommer jevnt og trutt på
faste dager for å prise og
stille ut varer, selge, rydde og
vaske og mye annet. Kvinnene utgjør det jevne maskineriet i våre åtte butikker i
tillegg til noen menn som
står på sent og tidlig. Og i en
gjenbruksbutikk trengs et
stort mangfold av evner og
interesser, erfaring og kunn-

skap. Jeg har sett hva en
praktisk møbelsnekker kan
bety for virksomheten, en
som kan skru og ordne og
fikse. Og for all del, kvinner
kan også det. Men jeg tror
det sitter flere menn der ute
som tenker at nei, å jobbe i
gjenbruksbutikk er ikke noe
for meg; porselenskopper,
nystrøkne duker og den slags
er noe damene holder på
med. Meld deg om du har
armer og rygg som fortsatt
kan løfte, om du har varebil
eller kan kjøre bil med tilhenger, om du kan snekre ei

bordplate og feste løse bordben, om du kan ta bilder
med digitalt kamera, om
du vet noe om mynter og
frimerker. Hos Galleri
Normisjon trengs svært
mange ulike mennesker.
Innsatsen til den enkelte
betyr mye for enhver
gjenbruksbutikk
– og dermed
for Guds rike.
Hilsen Lillian
Dombestein
daglig leder

FESTIVAL PÅ BIBELSKOLEN I GRIMSTAD
Meld deg på i dag!
www.sommerisor.no
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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

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.

Kalender Rogaland
Tema: «Open himmel over
vanlege kvardagar»
Aud V. Hoftun, Karen Midttun,
Merete Skibenes m.fl.

«Kvinnenes dag» på Horve
mandag 23. mai kl.19.00.

Anne Birgitta L.Kvelland taler,
«Shalom» fra Bryne synger.
Misjonsinfo, mat&drøs, misjonsoffer

Fredag 27. – søndag 29. mai.
Norkirken Sandnes
Bibelhelg med Svein Granerud

- Hege Tungland Langbakk og
Marianne Frantzen Hagen, sang
- Elling Hodne, musikk
- Karl Nærland, sang
En av dagene drar vi på båttur, og
kommer tilbake til varme på
grillen og et godt sommermåltid.
Pris for båtturen kr. 200.Spaserturer i terrenget rundt
Vaulali.
Ønsker du en frisk dukkert, ta med
badetøy.
God tid til samtale og bønn.

i samarbeid med regionen.
Tema: Kirkesituasjonen i dag.
Fredag kl.19.00.
Lørdag kl.16.00
Søndag 29. mai
kl.11.00 og kl.19.00.

Informasjon og påmelding til:
Normisjon regionskontor,
Sandnes Tlf. 51 68 27 50
Email:
region.rogaland@normisjon.no

SENIORLEIR
på Vaulali 15. – 18. aug 2016

Pris kr. 2.350 pr. person I
dobbeltrom.
Enkeltrom gis bare i spesielle
tilfeller mot et tillegg i prisen på
kr. 300.-

Torill Solli Haugen,
seniorkonsulent i Normisjon blir
med
Bibeltimer, foredrag mm.
- Gaute Rasmussen, misjonskveld

Loppemarked på Stemnestaden
lørdag 20. august
Lopper mottas Stemnestaden
v/ Kørner tlf 98 21 61 82

Vaulali 50 år

lørdag 20.august:
Mimresamling v/Sveinung Fjelde

Vaulalidagen

søndag 21.august

Normisjonsdager 26.-28.august
på Stemnestaden

7.–10.juni blir det busstur til
Danmark og Tyskland med Reidun
og Kurt Hjemdal som reiseledere.
Høstens seniortreff på Eikely
senter blir 22.september. På dette
treffet vil Tom Martin Berntsen
holde bibeltime kl. 11.
Sommer i Sør
Tirsdag 12. til søndag 17. juli,
(det er uke 28) på Bibelskolen i
Grimstad.
Amigosfestivalen
På Bibelskolen sammen med
Sommer i Sør 12.–17.juli
TENÅRINGSFESTIVALEN
På Bibelskolen, sammen med
Sommer i Sør 12.–17.juli

Odd Terje Høie, tlf. 902 07 538

Kvinnehelg på Horve
fredag - søndag 14.-16. okt.

Kontor/gjenbruk:
Torunn Fjelde Hansen, tlf. 51 68 27 50

Tema: Glimt av Jesus
Unni S. Vignes, Velaug Trodahl,
Gunn Magret Skjørestad,
Gunhild Vignes m.fl.

ALPHA NORGE
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf. 41 32 19 01
ACTA – barn og unge i Normisjon:
Acta-leder Thomas Thesen,
tlf. 900 65 363
LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Tlf.: 51 67 08 36 Mobil: 40 41 28 55
Daglig leder: Hans Høie

Fortløpende påmelding, senest 8.
juli.
Arr: Seniorkomiteen, Normisjon,
region Rogaland

Stemnestaden
Grinde, 5570 AKSDAL
Tlf.: 52 77 55 53 Mobil: 97 58 99 56
Daglig leder: Bodil Høie, tlf. 97 58 99 56
Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 51 74 64 43 Mobil: 99 31 54 58
Telefaks: 51 74 37 70
konst. daglig leder: Espen Klingsheim,
tlf. 99 31 54 58

DISTRIKSONTORET/KRAFTSENTERET I NORD-ROGALAND
Stemnestaden leirsted
Tlf.: 98 21 61 85
Åpningstid: tirsdag–fredag 10.00–14.00 Solborg Folkehøgskole
Distriktsleder: Roar Flacké,
Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER
tlf. 90 60 02 39
Tlf.: 51 51 01 00
www.solborg.fhs.no
Regionstyreleder:

Regionleder:
Erik Rørtveit, tlf. 98 21 61 40
e-post: erik.rortveit@normisjon.no

Normisjon på Internett:
www.normisjon.no
ACTA: www.acta.as
Normisjon region Rogaland:
www.normisjon.no/rogaland
E-post til regionen og ansatte
Regionen:
region.rogaland@normisjon.no
Alle ansatte i Normisjon har egen
e-postadresse.
Se www.normisjon.no/rogaland
Nytt fra Normisjon Rogaland
Utgis av Normisjon region Rogaland.
Redaktør: Roar Flackè
Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit
Frivillig kontingent: kr 250,– pr. år.
Bankgironr.: 3000.14.71267

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
23. mai

VÅ R 2016

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

ARRANGEMENTER

26.mai er det storsamling på
Folkehøgskolen, Birkeland. Svein
Lilleåsen har bibeltime kl. 11.

REGIONKONTORET I ROGALAND
Flintergt. 4, 4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 27 50 Faks: 51 68 27 51
Åpningstid:
mandag–fredag 09.00–15.00
tirsdag 12.00–15.00
Bankgironr. 3000.14.71267

Barbro Sulebakk, Erik Rørtveit,
Helge Gaard, Klaus Muff m.flere

Kalender Agder
SENIORARRANGEMENT

VÅ R 2016

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

ARRANGEMENTER
Insp.samling for damer på Bru
torsdag 19.mai kl.19.00

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
23. mai

KonfCamp
5.- 10 juli på Risøya, i forbindelse
med sommerens Skjærgårds
Music & Mission Festival. Dette
er en flott anledning til å dra på
leir med folk du kjenner. Du hører
god musikk og god forkynnelse,
og blir bedre kjent med de andre
konfirmantene.
ÅPEN Himmel sommerfestival
og ÅPEN Himmel Youth Camp
27.–31.juli på Bibelskolen, med
IMI-kirken fra Stavanger
Se mer på www.åpenhimmel.no
Misjonsweekend:
«Motivasjon» på GUS i Trondheim
19.-21.august 2016.
MELD DERE PÅ LEIR NÅ –
voksenleir og barneleir
Last ned brosjyrer på alle sommerens leirer på www.Normisjon.no

Vi opplyser om høsten hendinger
nå: Disippelskolen.
Det vil finne sted på ulike
bedehus, i Mandal, Byremo, Kristiansand, Vennesla, Evje, Lillesand,
BiG/Grimstad, Arendal og
Vegårshei i løpet av september og
oktober.
Forkynnere: Knut Svein Dale,
Inge Flaat, Arne Inge Vålandsmyr,
Tove Rustan Skaar, Alf Halvorsen,
Kurt Hjemdal, Johannes
Vålandsmyr.

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

Følg med på program for ditt
bedehus.

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

Neste nummer kommer ut midt i
juni, litt sent for påmelding til
leirer.

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

Send inn stoff til NfN nr. 3 innen
25.mai.
Ulike referat og opplysninger om
møter, hendelser og leirer skal vi
prøve å få med mest mulig av fra
der du bor.

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

HA EN GOD PINSEHELG OG EN
FIN 17.MAI!

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

EIKELY SENTER
Daglig ledere:
Camilla og Frode Sørensen
Tlf.: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon
Nettside: www.eikely.normisjon.no
EIKELY BARNEHAGE
Daglig leder: Audun Dertz
Tlf.: 37 03 84 83
E-post: ba-ei@online.no
«NYTT FRA NORMISJON»
REGION AGDER
Redaktør
Hilde Halvorsen
Mobilnummer: 950 65 521
hilde.halvorsen@normisjon.no
Ansvarlig redaktør:
Arne Inge Vålandsmyr
Kontingent
Frivillig, men send gjerne en gave på
bankgiro 8220 02 82600
Redaksjonskomité
Ingebjørg Berstad Torp, Arne Inge
Vålandsmyr, Gunnar Urstad, Hilde
Halvorsen, Alf Halvorsen
FERMATE SØR
Brentemogt. 10, 4790 LILLESAND
E-post: post@sor.fermate.no
Tlf.: 453 93 142
Åpent på tirsdager 08.30–15.00
Nettside: www.sor.fermate.no
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