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Agder/Rogaland

I over 20 år har først Santalmisjonen og 
Normisjon jobbet blant urfolket Udi i  
Aserbajdsjan. Nå begynner arbeidet for 
alvor å bære frukt. 
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70 døpte blant udiene

Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

Fjellferier:
Familier 9.–14. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |                   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leir-
Friluftsvukku 1 og 2  *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark

9–13 år: 26.–30. juni og 12–15 år: 14.–17. august

Fjellferier for: Familie 18.–23. juli
Ung senior: 31. juli–4. august, Taler Oddvar Søvik

        Eldre senior: 7.–11. august, Talere Hilde og Alf Halvorsen

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leirer!

Følg Normisjon  
på Facebook

Sprengte IMI Stølen
Bibelkurs for seniorer er mer populært enn 
noen gang –  kurset i februar sprengte 
kapasiteten på IMI Stølen
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Kenneth  
Kolltveit

Rapportene strømmer inn fra 
Kambodsja. 2332 sa ja til Jesus 
nylig! Les om Agenda 1 som 
bidrar til å bygge disipler i en 
voksende søsterkirke.

Agenda 1 i 
Kambodsja

Et ord fra Jesus forandret alt, og det kan skje i dag også. 

Hvor viktig er det at vi som kristne markerer påsken 
i våre hjem og menigheter? Dette var ett av spørs-
målene i vår lille påskeprat på regionkontoret. 

Påske i fokus
Hvordan kan vi bringe tradisjoner rundt vår viktigste høytid videre til neste generasjon?
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Å ha felles stabssamling med naboregioner, er vi vant med i 
Agder. Men felles samling med en annen misjonsorganisa-
sjon i samme region, skjedde for første gang i begynnelsen 
av desember. Misjonssambandet i sør strekker seg ikke like 
langt vest som Normisjon region Agder. Derimot har de med 
Telemark fylke i sin region. Men geografisk er den største 
delen sammenfallende. Teologisk har vi en enda større felles 
plattform i en tid hvor bibeltro teologi utfordres mer enn på 
lenge. 

Olof Edsinger fra Sverige har en deltidsstilling i NLM og 
er flere ganger brukt som underviser i sentrale samlinger i 
Normisjon. Han ga oss en tankevekkende innføring i narsis-
sismen som vår tids store åndsutfordring - med nabolandet 
vårt som urovekkende eksempel. Han forberedte oss på en 
nær fremtid hvor Bibelens tale om å ta sitt kors opp, vil bli 
sentralt for den som vil tro på Bibelens Gud.

De ansatte i Normisjon region Agder og NLM region Sør 
var samlet til to gode dager på Evjetun Leirsted.
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Historisk stabssamling

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

Nytt fra2    AG D E R   |  N R  1/2 – 2017

AGDER – Vi har måttet tenke gjennom 
dette med påskefeiring på nytt, 
sier Kristian Nesbu Vatne fra 
Norkirken Vennesla. 

Påsken er kirkens viktigste høy-
tid. Korset er den kristne tros 
fremste symbol. Uten Kristi 
oppstandelse ville vår tro være 
meningsløs, ifølge Paulus. Like-
vel, kristne høytider kom for-
holdsvis sent inn i kirkens liv. Jul 
som en høytid, ble først feiret på 
400-tallet - selv om troen på at 
Ordet ble menneske, var der fra 
dag én. Påskedagen har vært kir-
kens viktigste dag og ble etter 
hvert vår helligdag. Så har mye 
skjedd, i kirkens liv og i vårt 
eget. Reiser vi utenfor landets 
grenser, er som oftest både 
skjærtorsdag og langfredag van-
lige arbeidsdager. Dette varierer 
også hos den enkelte av oss. Vi 
har våre tradisjoner, eller man-
gel på sådanne. Den kommer-
sialiserte verden har i hvert fall 
sine tradisjoner, påskenøtter og 
påskekrim. Hva gjør vi som 
kristne?

Vi samlet fire utvalgte til litt høyt 
tenking om påsken som står for 
døren. De fire er: Marianne Fjell, 
familiekonsulent i Acta; Gunnar 
Urstad, administrasjonsleder i 
regionen; Kristian Nesbu Vatne, 
som er med i pastorteamet i 
Norkirken Vennesla, og Johan-
nes Vålandsmyr, pastor i den 
nyplantede menigheten IMI 
Arendal.

Tradisjoner er viktig
Johannes er den som åpner sam-
talen. «Jul har jeg mange gode 
minner med; måltider, høytle-
sing fra Bibelen, sanger - fami-
lien er samlet. Jeg savner noe 
liknende i påsken. I den store 
sammenhengen tror jeg slike 
tradisjoner betyr mye. Jeg har 
mange gode minner fra påske-
leirer i ungdomsårene, men er 
nå i en ny fase av livet, og tren-
ger å skape egne tradisjoner for 
meg og min familie.»

«Vi i vår familie har hatt faste 
påsketradisjoner», kommer det 
fra Gunnar. «Vi har forsøkt å ha 
påskemåltid etter jødisk tradi-
sjon, og så har vi satt det inn i 
vår kristne ramme.»

«Ja, slik har det også vært for 
oss», nikker Marianne bekref-
tende. «Vi har markert påsken i 
hjemmet med påskemåltid og 
nattverd».

Tips til påskefeiring
Kristian tar ordet: «Vi i Norkir-
ken Vennesla har måttet tenke 
gjennom dette med påskefeiring 
på nytt. Folk har sine forvent-
ninger til hvordan påsken skal 
feires i menigheten, og samtidig 
ser vi at mange reiser bort. Da 
blir det fort et kompromiss, og 
vi har dermed gudstjeneste pal-
mesøndag og 2. påskedag. 

Mange frimenigheter gjør også 
noe lignende. Samtidig har vi 
ønsket å hjelpe folk til å feire der 
de er, i sitt hjem eller på hytta. I 
fjor laget vi derfor et skriv med 
pedagogiske tips og opplegg 
som gjør at folk kan ha en 
meningsfull påskefeiring i hjem-
met. Alle er kanskje ikke like 
frimodige på dette, men da kan 
f.eks. flere gå sammen i et nabo-
lag. Men vi ser at vi kan gjøre en 
bedre jobb med å istandsette 
mennesker til f.eks. å feire natt-
verd i hjemmet». 

«Ja, det er fint om en kan ha 
en felles feiring i nabolaget selv 
om en ikke er så mange», skyter 
Johannes inn. «Det er jo faktisk 
ikke sånn at alle reiser på hytta».

Den viktige 
høytiden

De siste seks årene har ungdom 
og familier fra Prosjekt Europa-
nettverket dratt Europa på kryss 
og tvers på sommerteam - for å 
dele Jesus med nye mennesker 
og mobilisere menigheter til å ta 
steget ut av bygget. Den siste 
tiden har det vokst frem en 
økende lengsel og erkjennelse i 
nettverket; Vi trenger å lære mer 
om å leve som misjonærer også 
i hverdagen.

Med det som bakgrunn, dro 
33 unge ledere fra seks ulike 

land til Praha siste helgen i 
februar. Blant dem var Esther og 
Ole Jakob Pedersen (Arendal), 
Asbjørn Smeland (Kr.sand) og 
Karianne og Kristian Lande, 
som snart flytter fra Tsjekkia til 
Kristiansand. En av utfordrin-
gene de fikk med seg hjem, var 
å gjøre som Jesus; bevisst inves-
tere i enkeltmennesker, både 
kristne og ikke kristne. Gjøre 
disipler med andre ord. Be med 
oss om at Gud reiser opp mange 
misjonærer fra og til Agder.

Prosjekt Europa

Kristian Lande m/fam flytter 
til Kristiansand til sommeren.

PRIVAT

Arne Inge Vålandsmyr
Lena Mjelde Moholt 
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Hjemmet har hovedansvaret
Marianne fremhever betydnin-
gen av påskefeiring i hjemmet. 
«Det er viktig at tradisjoner 
videreføres til neste generasjon», 
påpeker hun. «Vi har en stor arv 
å gi videre. Har vi symboler i 
hjemmet; bilder, kors, osv., kan 
vi bruke litt tid til å forklare hva 
det er og hvorfor. Besteforeldre 
er flotte tradisjonsformidlere. 
Dette handler jo om essensen i 
vår tro og bekjennelse. Det blir 
ikke lenger undervist noe særlig 
om dette i skolen, og er det man-
gelfullt også i fellesskapene, har 
hjemmet hovedansvaret».

Feiring i det fri
«I vår familie har vi også god 
erfaring med å arrangere påske-
andakter ute i det fri, der mange 
folk oppholder seg i påska», sier 
Gunnar. «Slik vet jeg at det gjø-
res flere plasser i påskefjellet. Jeg 
synes også det er en god idé som 
de gjør i Norkirken Vennesla, 
med å ha gudstjeneste andre 
påskedag, som en menighets-
dag. En kan gjerne gjøre litt 
ekstra ut av det, slik at det ikke 
bare blir et vanlig møte. Det er 
høytid, og det bør markeres. 
Skal en få flest mulig med, kan 
en legge samlingen til ettermid-
dagen».

Ikke glem fasten
Samtalen nærmer seg slutten, 
men Kristian har noe mer på 
hjertet: «Fasten er også viktig. Vi 
kan ha tematisk undervisning og 
forkynnelse i fastetiden. Det 
trenger ikke bare å handle om 
faste fra mat, men det kan f.eks. 
være faste fra TV, mobil, inter-
nett eller andre ting som opptar 
tiden vår i hverdagen. Alt hand-
ler om å skape en hellig konsen-
trasjon, la Gud få sjansen til å nå 
gjennom til oss. Vi må være til-
gjengelig for Han, Han er jo all-
tid på nett».
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Så var årets første Actaleir his-
torie. Den gikk av stabelen 3.-5. 
mars på Skogtun leirsted i Mar-
nardal. Tyve deltakere og fem 
ledere var klare for leir. Og for 
en flott leir det ble! 

Tema for leiren var lys og salt. 
Vi snakket om at vi er himmel-
salt som skaper forandring, og 
som kristne kan vi være med og 
skape forandring i menneskers 
liv.  Og at vi er lys. Skal vi lyse 
for andre, må vi selv ta imot 
lyset fra Jesus. Hans lys må 

skinne i våre liv, så andre kan se 
Jesus gjennom oss. På leir er det 
lek og moro, misjonsfokus, bøn-
nevandring, lite søvn og god 
mat. Alt som skal til for å ha en 
topp leir. Bønnevandringen var 
spesiell. Det er fantastisk å se at 
barna virkelig tar bønn på alvor.

Vi oppfordrer dere alle til å 
sende barn i deres familie og 
omgangskrets på leir. Og kan du 
tenke deg å være med som leder 
eller kjøkkenhjelp, ta kontakt.  
Vi har bruk for deg!

I Bergprekenen sier Jesus at vi som kristne skal være lys og salt 
i verden, og dette var også temaet for årets første Actaleir.

Lys og salt på vinterleir

Ingvild Skovli        
tilbake igjen
Ingvild Skovli startet i jobb igjen 1. 
mars etter endt svangerskapsper-
misjon. Hun ble mamma til lille 
Henrik i fjor. Ingvild har 40 % 
stilling i Acta som leir- og barne-
konsulent, og 60 % stilling i 
Norkirken Nedenes. Der er hun en 
del av pastorteamet og arbeider 
mest med barn og ungdom.

Soul Children     
Gathering i Agder
Endelig! Soul Children Gathering i 
Agder 28.-29. oktober 2017. Vi 
inviterer kormedlemmer og ledere 
til en stor happening sammen 
med andre kor i regionen. Samuel 
Ljungblahd og Ragnhild Hiis 
Ånestad blir med oss hele helgen. 
Følg med på facebook og på www.
acta.as/agder

Ledermøtene i 
februar
Vårens ledermøter hadde temaet: 
«Jeg var fremmed...». Innvandrere 
er en uensartet gruppe, men felles 
for dem er at de er fremmede for 
vårt land og kultur. Noen av våre 
enheter har nyttige og spennende 
erfaringer på dette området. Inge 
Flaat, pastor i Norkirken Nedenes, 
delte deres erfaringer. En romfami-
lie som kom til menigheten, vokste 
snart til vel 40 mennesker som var 
på språkskole, sosiale aktiviteter, 
etc. Noen er blitt døpt. Mei Lian 
Chou, regionleder i KIA Sør, 
snakket om kulturforskjeller og 
språkproblemer. Vi ble utfordret til 
å tenke konkret: Hva er det første 
skrittet vi som forening og som 
enkeltmennesker kan ta? For noe 
kan alle gjøre. En ting er sikkert: Vi 
skal elske innflytterne. (5. Mos. 10).

Actateam til          
Europa
Acta Agder vil sende ut ungdoms- 
og familieteam til Tsjekkia og 
Finland på Mission Week til 
sommeren. En uke sammen med 
mennesker fra ulike nasjoner med 
felles mål; Vi vil være med og nå ut 
til nye mennesker med evangeliet 
og støtte lokale kristne. Interes-
sert? Ta kontakt:  ole.jakob.
pedersen@normisjon.no 

Markedsdag på 
Eikely Senter
Lørdag 29. april kl. 10.00 blir det 
markedsdag på Eikely Senter i 
Froland. Lopper/auksjonsvarer kan 
leveres fra mandag 24. april 
mellom kl. 09.00 og kl. 19.00. 

Det ønskes ikke hvitevarer, 
gamle TV’er eller utslitte ting. For 
spørsmål, ring Eikely Senter på tlf: 
37 03 96 80.
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Dette handler jo 
om essensen i 
vår tro og 
bekjennelse.

Fra venstre: Johannes Vålandsmyr, Marianne Fjell og 
Gunnar Urstad.

 Kristian Nesbu Vatne.
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«Godt Nytt» het en utgave av 
Det nye testamentet (NT) som 
kom for en god del år siden. 
Mange av oss har hatt en slik. 
Det er i grunnen en bemerkel-
sesverdig tittel; Godt Nytt? - på 
en bok der tekstene er 2000 år 
gamle. 

Vi kjenner oss alle utfordret 
når disse tekstene bryter med 
tradisjonell tankegang, vår kul-
tur, våre vaner og verdier. Da 
er det fristende å gripe til dette 
løsningsforsøket at vi må jo 
huske på at «dette er skrevet 
inn i en helt annen tid», tilsy-
nelatende kan det forklare det 

meste. De som skrev den gang 
var barn av sin tid og tilpasset 
sitt budskap, akkurat som vi er 
barn av vår tid. Men dermed er 
det også sagt; vi er barn av vår 
tid! Vi har nok en tendens til å 
tro at erkjennelsens lys aldri 
har vært så skarpt som akkurat 
nå. Den teknologiske utvikling 
er forførende. En kan lett tro at 
slik er det også på det tanke-
messige og verdimessige 
område. Det er ikke sikkert. 

Enda mer utfordrende blir 
det når NT formaner oss til å 
ikke tenke, eller å innrette oss, 
etter den tid som er nå. Vi må 

vel erkjenne at NT taler ikke 
om lys i det hele tatt angående 
vår tid, men om mørke. De 
gamle tekstene derimot er rik-
tignok blitt til inn i sin tid, 
men er ikke av sin tid. De pre-
senterer seg for oss som et lys 
som kommer fra evigheten, 
alltid nytt, godt nytt. 

Apostelen Paulus hadde ikke 
tenkt seg til hvem og hvordan 
Jesus var. Men «Gud hadde 
åpenbart sin Sønn for ham» 
(Gal 1, 16). Guds evige ord som 
åpenbares i Jesus Kristus, er av 
en helt annen verdi enn den 
økte erkjennelse som vi mener 

å ha fått på de 2000 år fra Jesus 
og frem til vår tid. Derfor er det 
grunn til å lese NT med varhet 
og ærefrykt, her er egentlig 
ikke gammel historie, men her 
er noe nytt fra evigheten. Kir-
kens sjanse er aldri å bli ferdig 
med det. Det budskap kirken 
lever av, er ikke kirkens, det 
kommer til oss utenfra. Det var 
helt kvalitativt nytt første gang 
det ble forkynt, det er nytt for 
oss i dag. «Vår formørkede for-
stand kan jo ikke sannhet 
kjenne», her ligger problemet. 
Vi trenger hellig Åndens lys.

Kjetil Viland er tilbake i 
Normisjon. Han var i 2001 
den første Actalederen i 
region Agder. Evje Normi-
sjon og Iveland Normisjon 

har gått sammen om å 
ansette Kjetil som fellesskaps-
utvikler - 50 % på hvert av 
stedene. Han begynte i stil-
lingen 1. januar etter å ha 
avsluttet sitt engasjement 
som ungdomskonsulent i 
Agder Bispedømme. 

Kjetil har base i Norkirken 
Vennesla. Han har daglig 
medarbeiderfellesskap med 
staben der og vil kunne dra 
nytte av deres erfaring og 
brede kompetanse. Kjetil er 
47 år gammel og kommer fra 
Vennesla, der han bor 
sammen med sin familie.
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Hun er født på Taiwan og vokst 
opp i Brasil. Selv om hun er 
Hakka-kineser, så snakker hun 
også mandarin i tillegg til por-
tugisisk, engelsk og norsk. 
55-årige Mei Lian Chou var 
ingen kristen da hun som 
18-åring kom med sine foreldre 
fra Indonesia til Norge. Det 
skjedde først 16 år senere da hun 
gikk på Alpha-kurs i Kristian-
sand Frikirke etter lengre tid 
med fortvilelse og depresjon.      
I det kristne fellesskapet merket 
hun en fredens ånd som hun 
ikke før hadde funnet i andre 
åndsretninger. Pinsedag for 
elleve år siden ble hun døpt.

I fire år har Mei vært region-
leder for det kristne interkultu-
relle arbeidet KIA på Sørlandet. 
De som var med på ledermøtene 
i Normisjon region Agder i 
februar, fikk møte henne der. 
Hun er relasjonsfokusert. De 

Kinesiske Mei Lian Chou er regionleder i KIA Sør.

Ordinært resultat for 2016 viser et underskudd på kr.          
1 994 462,- før disponeringer. Etter tidligere vedtak i region-
styret, er det satt av midler til å dekke noen av kostnadene. 
Etter disse disponeringene viser resultatet et underskudd på 
kr. 1 688 149,-. Det var for 2016 budsjettert med et under-
skudd på kr. 1 200 000,-.

De siste årene har vi fått betydelige testamentariske gaver 
som har gitt oss gode overskudd. Så sett i et større perspektiv 
kan vi forsvare underskudd når vi har hatt år bak oss som har 
gitt gode overskudd, men økonomien er en utfordring. 

Tidligere Actaleder - 
nå fellesskapsutvikler.

LEDER

Påske i Mali
«Hvor er offerlammet?» 

Slik lyder Isaks spørsmål til 
sin far Abraham på vei opp til 
offerfjellet (1. Mos. 22, 7). His-
torien er i sin muslimske versjon 
kjent av de fleste i Mali. Der 
mener de at det er Ismael og 
ikke Isak som følger sin far.

 Tabaski heter den muslimske 
markeringen av koranens offer-
versjon. Det er en årlig begiven-
het feiret i familien med slakting 
av en sau som viktig kompo-
nent. I år faller Tabaski på 2. 
september.

Å bli kristen i Mali, er å oppdage 
at Jesus er oppfyllelsen av Isaks 
profetiske spørsmål. Jesus er det 
Guds lam som en gang for alle 
bar bort verdens synd og gjorde 
slutt på all videre offerslakting. 

Å være kristen i Mali, er 
å feire påske som en liten 
minoritet (2 % av befolkningen), 
som kjenner og lovpriser hem-
meligheten om Jesus som vårt 
offerlam.

Barna i Mali er vant til å 
omgås lam og andre dyr.

Hilde og Alf skal til Mali 
igjen kommende høst.

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet i Agder

Kjetil Viland er ny ansatt Integrert
– Nåden er verdens 
viktigste relasjon, 
sier Mei Lian Chou

Regionens økonomi

Takk til redaktøren!
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fleste innvandrere i Norge vil 
nok være mer relasjonelle enn 
den gjennomsnittlige nord-
mann. Men mange menigheter 
i sør har vært gode til å integrere 
«fremmede» i sitt menighetsliv. 

«KIA er ingen menighet», sier 
hun, «men vi ønsker å legge til 
rette for at flest mulig av de nye 
på norsk jord kan vokse både i 

kjennskap til Norge og i kjenn-
skap til Kristus». Månedlige ver-
densmiddager med over 200 
deltakere er ett av virkemidlene 
sammen med norsktrenings-
kaféer, kor, fotball og sommer-
leirer. «Men nåden er verdens 
viktigste relasjon», understreker 
Mei.

Her er egentlig 
ikke gammel 
historie, men 
her er noe nytt 
fra evigheten.

Hilde Halvorsen har nå sagt 
takk for seg etter to år i 
redaktørstolen. Hun overtok 
jobben etter Ole-Martin  
Storemyr og har gjort en 

solid innsats i løpet av den 
tiden hun har vært redaktør. 

Hilde og ektemannen Alf 
Halvorsen er som kjent for 
mange, misjonærer i Mali. 
For tiden er de i Norge, men 
de har allerede vært i Mali én 
gang i år, og det planlegges 
flere turer både til høsten og i 
løpet av 2018. Alf har også i 
flere år vært en god bidrags-
yter til avisen som journalist, 
noe han heldigvis skal fort-
sette med innimellom for-
kynneroppdrag og reisene til 
Mali. Vi sier hjertelig takk 
både til Hilde og Alf for den 
jobben de har gjort!
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Udi-folket i Aserbajdsjan har en lang his-
torie, og har i motsetning til majoritets-
befolkningen i landet historisk vært et 
kristent folk.  

Normisjon har drevet sosialt arbeid 
blant udi-folket siden 1994, og det var 
Bjørn Wegge, den gang informasjonssjef 
i Santamisjonen, som oppdaget det gamle 
kirkebygget i Nich og tok historien med 
hjem til Norge. 

– Udi-folket var tydelig bevisste at de 
ikke var muslimer. De kalte seg kristne, 

men de visste lite om hva det betydde, 
forteller Wegge. 

I løpet av årene som har gått har Nor-
misjon fått gå sammen med udiene mens 
de har gjenoppdaget sin ortodokse 
kristne arv. Wegge mener at det er posi-
tivt at en organisasjon som Normisjon 
har fått bistå i denne prosessen, selv om 
udiene tilhører en annen kristen retning. 

– Vi deler en forståelse om hellig tekst, 
hellig rom og hellig tid. Den ortodokse 
gudstjeneste består nesten utelukkende 
av liturgi, og det er viktig å forstå. 

Wegge er del av et utvalg som arbeider 
med utforming av liturgiske ledd på udi. 
Dette er et møysommelig arbeid som tar 
mye tid. Det er mange hensyn som  skal 
taes, og man forsøker så langt det er 
mulig å ivareta den eldgamle tradisjonen 
Udi-folket står i.  
 Ett av de liturgiske leddene som nå er 
klare er dåpsliturgien, og denne er alle-
rede hjertelig tatt i bruk. Sommeren 2016 

ble hele 23 mennesker døpt og lagt til 
menigheten. Totalt er 70 udier blitt døpt, 
og etterhvert håper man at enda flere vil  
ønske å la seg døpe. 

Udi-folket har gått svært lang tid uten 
å utøve sin religion, først på grunn av 
stengte kirker under Sovjet-tiden, og 
senere fordi tradisjoner og tekster har 
gått tapt. Derfor er det også et seigt arbeid 
å få i gang menighetsliv igjen. 

Det er imidlertid mange lyspunkter. 
Menighetens to ledere studerer på deltid 
ved et ortodoks teologisk seminar, og 
ønsker å utdanne seg til henholdsvis prest 
og diakon, og kirken har nå også fått en 
samarbeidsavtale på plass med sin søster-
kirke, den syrisk-ortodokse kirken. 

Bjørn Wegge ber oss om å be om at 
folket må forenes om kirken slik at den 
kan finne sin plass både i samfunnet og 
i folkets hjerter, og at de kristne udiene 
kan bli lys og salt både i sitt eget samfunn 
og i majoritetssamfunnet. 

Fra dåp i udi-landsbyen Nich i Aserbajdsjan sommeren 2016.

70 døpte blant Udi-folket

Seks ungdommer fra Bibelskolen i Grimstad 
har vært på Cuba for å være med på oppret-
telsen av nye Soul Children-kor i landet. 

Der de har vært for å starte Soul Children-
kor, har det vært det så mye respons at det 
er en utfordring å få plass til alle barna som 
ønsket å være med.

– Mange voksne vil også gjerne være 
med, og får bidra med praktiske oppgaver 
og bønn, forteller teamet. Fremover må 
entusiasmen holdes oppe!

Normisjon følger opp tradisjonen med å 
oversette Bibelen i de landene de jobber 
hvor det ikke er gjort før.  I Kita i Mali sitter 
teamet som oversetter til malinké. 

Av nytestamentet gjenstår nå Apostlenes 
gjerninger og Åpenbaringen. Veien videre er 
fortsatt lang, med revisjon, utprøving blant 
folket og enda mer.

For ikke lenge siden fikk en kvinnegruppe  
høre Kolosserne 1 lest høyt på malinké for 
første gang. Det var et stort øyeblikk.

For å styrke Normisjons partnere i India, 
samlet man seg til konferanse under over-
skriften «Retreat & Reflections» i januar. 50 
kirkeledere møttes i Chennai for å dele Guds 
ord og samle seg om oppgavene. Hovedte-
maet var «enhet i Kristus», og kirkelederne 
fikk dele av sine erfaringer i arbeidet og 
utrustes til videre arbeid.

I april avholder Normisjons indiske sam-
arbeidskirke NELC  synodemøte  for å velge 
nye kirkeledelse. Vi ber for dette møtet.

Badjala leser Kolosserne 1 høyt for en 
kvinnegruppe

Bibel og språk i Mali
Prosjektnummer: 401 008
Konto 1503 02 13537

Asia-basen
Prosjektnummer 304 004 
Konto 1503 02 13537

Menighetsbygging/evang. på Cuba
Prosjektnummer 501 002
Konto 1503 02 13537

Ledersamling i India Nye Soul Children Cuba

Udi-folket
Vi har jobbet lenge blant 
udiene i Aserbajdsjan. 
Sakte, men sikkert 
bærer arbeidet frukt.

NT nesten i mål

Sigrid Rege Gårdsvoll
Bjørn A. Wegge

Udiene er et eldgammelt urfolk  
på Kaukasus. 

Det finnes omtrent 10 000 udier 
på verdensbasis 

Mange udier er bosatt i Russ-
land., men de finnes over hele  
Kaukasus

I Aserbajdsjan bor omtrent  
fire tusen udier, de fleste i og 
rundt landsbyen Nich i Gabala- 
regionen nord i landet.

De er historisk sett et ortodoks 
kristent folk.

Tekst
Foto
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Heilt sidan dei første misjonær-
ane kom til byen, har Olivia vore 
med i kyrkja. Då ho fødte den 
yngste av dei 9 barna sine, 
Freddy, for 42 år sidan, var det 
ei oppleving som var avgjerande 
for trua. 
 – Vi var nær døden både eg 
og han. Men Gud greip inn. Det 
har gitt meg ei trygg tru på Gud 
si makt, fortel Olivia. Denne 
trua har ho ført vidare til nye 
generasjoner – litt slik som Lydia 
i Filippi som inviterte Gud inn i 
livet sitt, og Paulus og hans følge 
inn i heimen sin.

Opp gjennom åra har kyrkja 
vore gjennom bølgedalar. 
Migrasjon har ført til gjennom-
trekk, både av medlemmar og 
leiarar. Dei siste åra har pastor 
Cesar hatt ansvar for kyrkja. 
Han bur i nabobyen, Cuenca, og 
reiser jevnleg til Paute. Den siste 
tida har han halde medlems-
kurs.  
 Rett før jul var det fest då 
heile 12 medlemmar vart tekne 

opp i kyrkjelyden. Mellom desse 
er fire av Olivia sine barn og 
fleire barnebarn. 

– Litt etter litt blir dei med, 
smiler Olivia og legg armen 
rundt eit av oldebarna som kjem 
ned frå loftet der søndagsskulen 
held til. 

I tillegg til denne «naturlege 
kyrkjeveksten»  vert også ven-
ner, kollegaer og naboar invitert 
til kyrkja. Ei frukt av dette er 
familien Alba med mor, far og 
to døtre i tjueårsalderen. 

– Eg har halde ut og venta på 
Gud. No har vi pussa opp og har 
ei fin kyrkje der vi kan be med 
oss nye.  Så må vi vera tålmodige 
og gi dei tid til å bli kjent med 
Gud, seier Olivia. Draumen er 
sjølvsagt at kyrkja skal få sin 
eigen pastor og eige leiarskap. 

Barnebarnet Irene blir med i 
samtalen. Ho fortel at kyrkja er 
hennar andre heim. 

– Her kjenner eg kvile og kan 
legge av meg problem, seier ho. 
Saman med mann og tre barn 
møter ho trufast til guds-
teneste.  
 Mannen og onkel Freddy får 
for tida lederopplæring av pastor 
Cesar. Håpet er sjølvsagt ei kyr-
kje i vekst. 

– Eg drøymer om ei kyrkje 
med 100 medlemmar, ler Irene, 
ein av arvtakarane etter kyrkje-
moder Olivia.

Olivia Augilar har vore med i kyrkja i Paute sidan 
misjonærane først kom til byen.

Kyrkjemoder
Åse Rosvik

Åse Rosvik

Olivia Aguilar (78) 
er naturleg 
samlingspunkt når 
storfamilien møter 
til gudsteneste.

Menighetsbygging og evangelisering i Ecuador
Prosjektnummer 502012
Kontonr 1503 02 13537

Tekst
Foto

INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be for barn i Aserbajdsjan med 
nedsatt funksjonsevne
• Be for lederne som får trening 
gjennom Normisjons arbeid
Bangladesh
• Be for de santalene i Bangla-
desh som har blitt drevet fra sine 
hus og sitt land
• Be for lærere og elever på 
skolene Normisjon støtter
• Be for ungdomsgruppa som 
har startet opp i Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
Cuba
• Be for de nye Soul Children-
korene som er startet opp
• Be for vår samarbeidskirke på 
Cuba. 
Ecuador
• Be for Felipe Guaman, og 
kursvirksomheten han har 
ansvaret for i kichwa-kirkene
• Be for aktiviteten i den 
gjenåpnede kirken for spanskta-
lende i Cañar
• Be for pastor Gonzalo Celi og 
at Gud må åpne dører i nybrotts-
arbeidet
India
• Be for vår samarbeidskirke 
NELCs synodemøte i slutten av 
april 
• Be om at flere ungdommer i 
India skal få mulighet til å jobbe 
under trygge forhold
Kambodsja
• Takk for gjennombrudd i 
Kambodsja 
• Takk for oppfølgingsteam som 
står klar til å samle de nykristne i 
huskirker slik at de kan lære mer 
om hvem Gud er og hva Han kan 
gjøre
• Be om enda mer vekkelse og 
evne til å gjøre alle til disipler
Mali
• Be for teamet som oversetter 
Bibelen til kasonké og malinké
• Be for planlegging og 
innspilling av Jesusfilmen på 
kasonké i løpet av året
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at det kan lykkes å lage 
en egen undervisningskanal for 
barn som ikke får gå på skole
• Be om at SAT-7 de kan styrke 
ensomme og forfulgte kristne
Nepal
• Be høstens Herre sørge for en 
god ingeniør som kan komme for 
å utbedre de skjulte jordskjelv-
skadene på sykehuset
• Be Gud fylle alle nye hus på 
sykehuset med sin ånd til 
helbredelse for pasienter 
• Be for vår partnerorganisasjon 
i Nepal, Dalit Help Society 
Senegal
• Be for prosessen med 
husbygging: takk for gode 
arbeidere, og be om en god 

byggeprosess videre 
• Be for barna våre, at de trives 
sammen her i huset og trives 
sammen med nabobarna  
• Be for familien Amlie i som 
lærer språk i Frankrike 
Tsjekkia/Europa
• Takk for teamet fra Gå Ut 
Senteret og arbeidet de gjør
• Be om at vi skal få ha gode 
samtaler om tro med ungdom-
mer
Uganda
• Be for vår anglikanske 
samarbeidskirke i Uganda

FORSAMLINGER/FELLESSKAP:
Jesusnett
• Be for utviklingen av Jesusnett 
sitt arbeid rettet mot Romania
• Be om at Jesusnett skal få flere 
faste givere
MUV Melhus
• Be for mulighetene som ligger 
foran
• Be om at Gud viser retningen 
MUV skal gå
• Be om at nådegaver blir 
framelsket i menigheten
Norkirken Kristiansand
• Be om at vi skal få personer til 
å være med å drive Alpha-arbeid
• Be om hjelp til å styrke 
lovsangstjenesten og teknisk 
stab
Storsalen
• Be for menighetens økonomi.
• Be for gode prioriteringer i 
forhold til menneskelig ressurs-
bruk
• Be for Suburban Festivalen 
som arrangeres for første gang i 
april

SKOLER:
Acta bibelskole og IMI institutt
• Be om flere søkere på Acta og 
Imi Institutt, og at de som har 
søkt takker ja til plass.
• Be for 2500 ungdommer som 
var på Impuls og for alles de om 
ble kristne
• Be for bibelskolene, at vi skal 
lykkes i å gi dem det aller 
viktigste – trygg identitet i hvem 
de er i Jesus
Bibelskolen i Grimstad
• Be om at Gud fyller opp skolen 
også neste år med de studentene 
han vil skal gå her
• Be om at lærerne fylles av 
Ånden så de kan legge ut Guds 
ord klart og forståelig
Gå Ut Senteret
• Be for en god hjemkomst og 
debriefing for studentene
• Be for ansettelse av ny lærer
• Be for utviklingen av linja Faith 
in Action

REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
Hordaland
• Realiseringen av misjons- 
senteret

• Agenda 1-nettverket
Møre
• For regionstyret, Actastyret og 
frivillige ledere i regionen
• Be om gjennombrudd i arbeid 
for nye fellesskap
Nord/Nordland
• Gud griper inn hos tre alvorlig 
syke menn
• Kristen Videregående Skole 
Nesna får flere søkere
Oppland
• Be for Actalagene i region 
Oppland, alle medlemmene og 
lederne
• Be for Actastyret og regionsty-
ret og arbeidet i disse styrene
Rogaland
• Be for seniorarbeidet i 
regionen.
• Be om nye Alpha partnere 
• Be for engasjementet for våre 
samarbeidsland
Sogn og Fjordane
• Be for arbeidet ved Nordfjord 
og Sunnfjord folkehøgskule, 
leirstedene Fjordly og Teigen, 
Holmely omsorg og retreat, 
Innvik Fjordhotell og barne- 
hagene i regionen
• Be for lokale lag, foreninger og 
fellesskap
Telemark og VeBu
• Be om ny giv i misjonsarbeidet 
i Telemark
• Be for alle som har vært på leir 
i vinterferien og for alle som skal 
på påskeleirene våre
• Be for ansatte og frivillige 
ledere i regionen
Trøndelag
• Takk og be for alle deltakere 
som er på leir med Acta denne 
våren
• Be for de som er med i Agenda 
1-nettverket, for samlingene og 
arbeidet i styrene mellom 
samlingene
• Be for regionårsmøtet, om 
Guds visdom til veien videre
Øst
• Be for utviklingen av ny 
organisering i Fermate Øst
• Be for samarbeidet og 
kontorfellesskap med regionen 
og Storsalen
Østfold
• Be om at Jesus Kristus på nytt 
blir sentrum i våre liv og i vårt 
arbeid
• Be om ny frimodighet i det 
åndelige lederskap i våre mange 
foreninger
• Be om åpne dører i hjerter og 
Gudshus - i møte med dagens 
mennesker

SENTRALT:
• Be om Guds ledelse i identi-
tetsprosessen vi går inn i

ACTA SENTRALT:
• Be for KonfCamp Etne som 
arrangeres i påsken for cirka 400 
konfirmanter
• Be for arbeidet med ny 
handlingsplan i Acta

Bønneemner

Nytt fra
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70 17 90 00

Eller finn din neste drømmereise på  
plussreiser.no
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For første gang måtte en i februar gå ut til hotell i 
Oppdal for å skaffe nok overnattingsrom for  
deltakerne i et arrangement. 78 påmeldte er 
rekordoppslutning.
 Kurset startet tirsdag med to foredrag om  
relasjon til innvandrere og våre nye landsmenn. 
Mildrid Wik, som tidligere har arbeidet i Kristent 
interkulturelt arbeid (KIA) i Trondheim, snakket 
om hvordan vi bør og kan inkludere våre nye 
landsmenn. En oppsummering kan være Grundt-
vigs ord «menneske først, kristen så». 

Normisjons seniorkonsulent Torill Solli  
Haugen ga oss interessant og viktig informasjon 
om muslimenes kulturelle og teologiske bakteppe, 
som det er viktig for oss å forstå i dagens situasjon.

Serien av bibeltimer startet onsdag morgen 
med Svein Granerud som underviser. De to før-
ste timene var viet til temaet «Bibelsyn og bibel-
bruk», og senere ble det to timer om henholds-
vis «Fortid, nåtid og framtid – hva lærer Bibelen 
oss om tiden?» og «Frelsesvisshet». 

Det ble ganske lange «timer», men undervisnin-
gen var interessant, engasjerende, lærerik og opp-
byggelig. Granerud hadde meget god dialog med 
deltakerne, der han svarte på mange spørsmål og 
vi opplevde at vi fikk avklart tanker om aktuelle 
tema og ikke minst med god forankring i Guds 
ord. 

I tillegg til bibeltimene ble det anledning til å 
orientere om situasjonen i den norske kirke, hvor-
dan Normisjon stiller seg til dette og hvordan vi 
som kristne kan forholde oss i våre lokale menig-
heter.

Øivind Berg, tidligere sang- og musikklærer 
ved Bakketun, bidro på en meget fengende måte 
med både sang og musikk. Kurset var lagt opp 
med god veksling mellom undervisning og sang- 
og musikkinnslag som minikonsert, sangstund og 
ønskekonsert. 

Ved avslutningssamværet på torsdag var det 
mange som ga uttrykk for at de hadde fått mye. 
Vi hørte ord som fantastisk, veldig interessant, 
kjempebra og utrolig. Den gode deltakelsen i kur-
set og responsen etterpå viser at det er behov for 
slik undervisning. 

Seniorutvalget i Normisjon Trøndelag ønsker 
å fortsette med dette, og et nytt bibelkurs er plan-
lagt til februar 2018.

Sprengte Stølen
FELLESSKAP: Deltagerne opplevde et gode fellesskap på kveldssamlingene i peisestua.

Per Jostein Hovde
Per Jostein Hovde

Overskriften må ikke tas  
bokstavelig, men det var en 
ny erfaring for IMI Stølen. 
Bibelkurs for seniorer er 
ekstremt populært.

Responsen viser at 
det er behov for 

slik undervisning.

Galleri Normisjons nye butikk i Oslo, Galleri Normisjon 
KLÆR, ble høytidelig åpnet av Kronprinsesse Mette-Marit 
torsdag 9. mars. 

– Jeg ville komme hit fordi jeg synes det er flott at unge 
mennesker engasjerer seg for gjenbruk, og spesielt også at 
denne butikken støtter ungdom i India, sa Kronprinsessen. 

Butikken i Pilestredet 41 er full av spennende bruktskatter, 
og er også et fint sted å sette seg ned og ta en kopp kaffe. 

– Vi har fått veldig mye klær inn fra mange forskjellige 
givere, forteller gjenbrukskonsulent Åshild Marie Sandvik. 
Butikken har stort utvalg, så det skal være noe for enhver 
smak å få kjøpt. Velkommen til Galleri Normisjon KLÆR! 

Galleri Normisjon KLÆR

Høytidelig åpning.
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TO
:

Tusenvis av kambodsjanere tar 
imot Jesus. Hvordan kan vi hjelpe 
dem å vokse som kristne? Mange 
finner svar i Agenda1. 

Vekkelse
2332 har sagt ja til Jesus!

Rapportene strømmer inn fra 
Kambodsja. Enda et under! I 
løpet av fire dager med aksjoner, 
er det tusenvis av menn, kvinner 
og barn som tar i mot Jesus og 
registrerer seg hos de lokale 
pastorene. 

Jeg kjenner at jubelen stiger 
opp. Samtidig må jeg be en 
bønn: 

– Kjære Jesus, må hver enkelt 
av disse bli ivaretatt og få vokse 
som din etterfølger!

Teamet med over 50 nord-
menn og enda flere kambodsja-
nere reiser hjem fulle av sterke 
inntrykk og gleder seg over det 
de har vært med på.

Men for de nye kristne, er 
dette bare begynnelsen. Hva 
skjer når de kommer hjem til 
sine landsbygder? Hvordan får 
de hjelp til å vokse som kristne 
og forlate deres gamle tro?

Jeg husker godt hvor overvel-
det jeg var den første gangen jeg 
var med på en slik aksjon i 2011 
og så tusenvis ta imot Jesus. Jeg 
satt hjemme i Stavanger og 
tenkte: 

– Vekkelsen er i gang i Kam-
bodsja! Hvorfor er vi her?

Oppfølging med Agenda1
Heldigvis stopper ikke arbeidet 

når nordmennene reiser hjem 
fra aksjonene. Vi har bygget opp 
et team av dyktige og overgitte 
nasjonale arbeidere som hjelper 
lokale menigheter med å disip-
pelgjøre nye kristne, trene opp 
ledere og plante nye kirker. Ett 
av de viktigste redskaper vi bru-
ker er Agenda1. 

Mange kjenner til Agenda1- 
menighetsnettverk i Norge. Over 
100 menigheter og fellesskap del-
tar i et av mange lærefellesskap 
som er startet over hele landet. Et 
Agenda1 lærefellesskap består av 
lederteam fra flere menigheter og 
fellesskap som treffes to ganger i 
året og arbeider aktivt sammen 
for å hjelpe hverandre til å nå ut 
til flere med evangeliet. 

Hjertet i Agenda1 er misjons-
befalingen fra Matteus 28,18-20. 
Jesus forteller sine disipler: 

– Gå derfor og gjør alle folke-
slag til disipler. 

I Norge er vår største utfor-
dring å komme oss ut av våre 
kirker og bedehus og føre nye 
mennesker til Jesus. På de ste-
dene i Kambodsja der tusenvis nå 
kommer til tro, har vi en annen 
utfordring. Hvordan skal vi ta 
vare på de nye? Svaret på begge 
utfordringer finner vi i misjons-
befalingen. Vi må gjøre mennes-
ker til disipler, til etterfølgere av 
Jesus. 

Kirken i Kambodsja har blitt 
preget av en vestlig tankegang 
om at målet deres er å få men-
nesker til å be frelsesbønnen og 
så få dem til å gå i kirken. Men 
dette fungerer ikke alltid så bra. 
Det finnes ikke alltid nok kirker 
for de nyfrelste å gå i, og det er 
fremmed og uvant for disse å gå 
i kirken. Hvorfor skal de det?

Agenda1 hjelper menighets-
ledere til å se viktigheten av å 
bygge relasjoner med de nye. De 
engasjerer hele menigheten i 
dette, ikke bare evangelister og 
pastorer. De får hjelp til å starte 
nye fellesskap og huskirker. De 
lærer hvordan de kan disippel-

Agenda1 i 
Kambodsja

Dette var tema når styrene fra 
våre 3 flotte leirsteder var samlet 
på Bru 18. februar. Viktige 
punkter som kom fram er at vi 
skal være en forkynnelsesarena 
der våre barn får bibelkunnskap, 
en god og trygg møteplass, 
lederopplæring og godt felles-
skap. 23 leirer er det lagt opp til 
i 2017. Det betyr gjerne 1500-
2000 på leir i år, og det er viktig 
at de får med seg noe å leve 
videre på. 

Vi har flotte eiendommer å 

forvalte - til sammen ca. 300 
mål. Det er mange bygninger 
som skal vedlikeholdes for å 
holde dagens krav. Det er en god 
standard på leirstedene i dag, 
men vi drømmer om å bli enda 
bedre og nå enda flere. 

Du som leser er heldig som 
får være medeier. Bli med som 
forbeder, fast giver eller på prak-
tiske oppgaver. Nettverket rundt 
leirstedet er viktig og nødven-
dig. Er vi mange klarer vi mye.

Hvorfor leirsted? 

Noen av deltakerne på 
leirstedsamlingen.
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Tekst & Foto
Steve Bruns
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Velkommen til årsmøte på Stemnestaden lørdag 22. april. 
Vi satser mye på at du i løpet av denne dagen skal bli inspi-
rert. At du etter denne dagen vil kjenne på en glede og en 
stolthet på at du er med i en bevegelse som har en visjon 
som heter: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.»

Vi starter dagen med en samling der lokale Soul Children 
kor vil gi deg en opplevelse. Så vil vi få frem noen historier 
som viser noe av det flotte som skjer i vår bevegelse. Vi vil 
også legge til rette for at Gud kan få åpenbare seg for deg. 

I år skal vi ha årsmøte for både Acta Rogaland og Normisjon 
Rogaland. Årsmøte skal godkjenne årsmelding og regnskap 
for 2016, og det skal velges kandidater til ulike verv. Blant 
annet representanter til actastyret og regionstyret. Og vi 
håper på at vi skal få god tid på årsmøte til å diskutere 
viktige valg i årene som kommer. Tenk gjerne på hva du 
mener er viktig for oss fremover, og bær det frem på årsmøte 
under debatten der. Om kvelden er det fest og vi har som 
overskrift at Normisjon er 150 år i 2017. Landsstyret sin 
utsending til oss er landsstyrets leder Tormod Kleiven. 

Velkommen skal du være og ta gjerne med deg noen.
Årsmeldingene vil bli sendt ut rundt 20. mars. Påmelding 
innen 19.4. (se kalenderen på siste side).

Stemnestaden er klar til å ta imot årsmøtedeltakere.
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Regionårsmøte 22. april

 www.normisjon.no

Sommerseminar
   Du vil få oppleve: Oppbyggelig forkynnelse, sang,  

fellesskap og interessante utflukter til både Setesdalen,  
båttur i Blindleia og kulturelle møter med landsdelens  
markante skikkelser i fortid og nåtid!

   Hovedtaler: Kurt Hjemdal
   Vertskap: Skolens personale og Normisjons sentrale  

seniorutvalg; Johannes Byberg, Solveig Rognstad,  
Marit Veimo og Astrid Ørebech.

   Pris: Dobbeltrom: Kr. 4.700,- pr. person  
Enkeltrom: Kr. 5.200,- pr. person. Prisene er inkludert  
helpensjon, samtlige utflukter og program.

   Kontaktinfo: Johannes Byberg, tlf. 915 89 325
   Påmeldingsfrist 24. april 2017 til: Folkehøgskolen  

Sørlandet, tlf. 37 28 11 00   

    FOLKEHØGSKOLEN SØRLANDET, BIRKELAND 15.–19. JUNI

Nytt fra
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gjøre nye kristne og, i neste ledd, 
hjelpe dem til å gjøre flere til 
disipler. 

Jeg husker godt lederteamet 
fra Pursat på en av de første 
Agenda 1-samlingene. De hadde 
flere dyktige evangelister og for-
talte glødende om alle de nye 
som hadde kommet til tro. Men 
de hadde også en stor utfor-
dring. Disse nye kristne ville 
ikke komme i kirken. Etter hvert 
har de forstått at deres oppdrag 
var å gjøre disipler og ikke bare 
frelse mennesker. Og de har for-
stått at de trenger hele menighe-
ten til å gjøre disipler. Nå ser de 

stor vekst gjennom disipler som 
gjør disipler og gjennom plan-
ting av nye huskirker. 

Å gjøre et folkeslag til 
disipler?
Kan en nasjon bli forvandlet av 
Jesus? Klart det! Og når vi i Nor-
misjon jobber med å istandsette 
kirken i Kambodsja til å lede sin 
egen varig vekst, ser vi for oss at 
det kan skje. Menigheter fra de 
fleste av landets 25 provinser har 
deltatt i Agenda1 og bruker det 
nå lokalt. Vi er i gang nå med 
regionale Agenda1 i fire provin-
ser og flere er klare til å starte.

Et team fra Norkirken Sandnes 
ledet av Tracy Rishton, og jeg, 
Steve Bruns, reiser regelmessig 
til Kambodsja for å trene og 
støtte vårt nasjonale team. De 
fire unge lederne som bodde i 
Stavanger i fjor: Sokhom, Dara, 
Sopheavy og Manaet, deltar nå 
med å lede Agenda1 videre og 
ser store muligheter til å for-
vandle både kirken og landet 
gjennom dette arbeidet. 

Norkirken Sandnes regner sin 
historie tilbake til 1879, da Elim 
bedehus startet i sentrum av 
Sandnes. I 2004 ble Elim bede-
hus til menighet og i 2005 fikk 
menigheten navnet Norkirken 
Sandnes. De er i dag en aktiv 
menighet og har som visjon: ”Vi 
vil se stadig flere mennesker bli 
nære venner av Jesus.” De har 
satt opp 5 punkter som de vil 
skal beskrive dem: 1. Ære Gud. 
2. Være Guds familie. 3. Likne 
Jesus. 4. Tjene mennesker 5. 

Hjelpe til tro. Styret i Norkirken 
Sandnes består av Anne Kate 
Usken, Tore Tjøstheim, Arnt 
Egil Rørtvedt og Ola Helgeland, 
og styret har det helhetlige 
ansvar for arbeidet. De har også 
to lederskap som er ansvarlige 
for arbeidet. Tracy Rishton har 
vært prest i menigheten siden 
2009, hun er utdannet teolog og 
ordinert i England. Menigheten 
har tatt et stort ansvar for Nor-
misjon sitt arbeid i Kambodsja.

Et av mange team i arbeid under Agenda1-samlingene i Kambodsja i februar.

Styret for Norkirken Sandnes. 

Norkirken Sandnes

Fornyelse av 
nettsidene
Rett som det er forbedrer vi 
nettsidene våre. Vi er ikke helt i 
mål, men nå er regionens nettsider 
så bra at vi med frimodighet 
anbefaler folk å bruke dem. 

Vi har også fått en regionlink på 
toppen av Normisjons hovedside 
www.normisjon.no, så det er kjapt 
å gå til regionsidene derfra. Vi 
anbefaler også å legge sidene inn 
som et av dine faste oppslag, som 
du automatisk får opp når du 
starter webleseren. 

Besøk websidene våre og les 
ukentlige nyheter, arrangements-
omtale, logger fra misjonslandene 
eller finn andre ressurser. 

Mye graving på 
Stemnestaden
Det blir mye graving på leirplassen 
de neste månedene. Tysvær 
kommune skal bygge ny pumpe-
stasjon for kloakk nede ved sjøen. 
Renseanlegget skal fases ut. En ny 
ledning skal legges ned fra 
pumpestasjonen og til Gismarvik. 
Det medfører at en dyp grøft skal 
graves parallelt med elva og krysse 
elva like overfor brua. 

Vi får en del anleggstrafikk 
gjennom området i vår og 
sommer. Det er Risa som gjør 
jobben mens kommunen har 
byggeledelsen. Vi har god kommu-
nikasjon med begge parter og 
håper at dette kan gå greit uten 
store forsinkelser. Det er leirgrunn 
hele strekket, så vi håper på en tørr 
sommer. Kommunen har lovet å ta 
hensyn til de periodene vi har 
mest aktivitet.

Kørnes corner:
Mye rart å se på landet 
Marta skulle holde tale i datterens 
bryllup. Elise hadde funnet seg en 
bonde. Nå lå alt til rette med 
kjærlighet, ekteskap og melke-
produksjon på gården. Slekt og 
venner var samlet til den store 
dagen i Ryfylke.  

Marta var litt nervøs, men hun 
visste hva hun skulle si. Og da 
middagen var fortært og ordet ble 
gitt til brudens mor, sa hun: Jeg vil 
gratulere dere med dagen og 
ønske dere lykke til med framtida 
og gårdsdriften. Jeg vet at du Elise 
har et mye bedre utgangspunkt 
enn jeg hadde. Du er oppvokst 
med kyr og sauer, hest og høns. 
Jeg kom jo temmelig blank til 
gården da vi giftet oss. Jeg er jo 
oppvokst i byen og jeg hadde aldri 
sett en gris før jeg traff faren din.
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Nå ser de stor 
vekst gjennom 
disipler som 
gjør disipler og 
gjennom plan-
ting av nye 
huskirker. 

Nytt fra
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Modige kristne 
I Bibelen leser vi om mange 
modige mennesker. Jeg tenker 
på Moses som sto foran Farao 
og til slutt førte hele folket ut 
av Egypt. Eller Daniel som 
trosset kongens påbud og tilba 
Gud. Eller døperen Johannes 
som levde som en eremitt, men 
sto frem og talte tydelig om 
Jesus. Slik kan vi fortsette gjen-
nom hele Bibelen.

Men hvordan er det i vår 
tid? Er vi de modige som står 
frem med det som Gud har gitt 
oss? Felles for mange av de vi 
leser om i Bibelen er at de var 

modige fordi de hadde møtt en 
allmektig Gud som hadde 
snakket til dem og som de 
hadde lært å kjenne. De sto 
ikke frem med sitt eget, men 
med det som de hadde fått av 
Gud. 

Hva er det som styrer vårt 
mot i våre sammenhenger? Er 
det vår egen fortreffelighet eller 
vår egen evne til å være rele-
vante som vi stoler mest på? Jeg 
skulle ønske at vi virkelig våget 
å søke Gud og lytte til Ham slik 
at det er Hans agenda som sty-
rer våre liv.

Jeg er glad for at retreat og 

stillhet har fått en tydelig plass 
i våre sammenhenger og jeg 
skulle ønske at flere oppdaget 
hvilken rikdom det er i det å 
være stille. Når vi tar oss tid til 
å roe oss ned, så har vi mulig-
het for å oppdage at Jesus 
møter oss og taler til oss på en 
måte som akkurat jeg behøver. 
Etterhvert som vi lærer Ham 
bedre å kjenne og Han gir oss 
erfaringer av sitt nærvær i våre 
liv, så vokser også motet til å 
stole på at Han er allmektig 
Gud.

Vi er en bevegelse som 
ønsker å gjøre Jesus kjent for 

nye generasjoner og nye folke-
slag. Da er det avgjørende at vi 
som utgjør menneskene i 
denne bevegelsen våger å søke 
Ham, slik at vi virkelig lærer 
Jesus å kjenne. For vi kan bare 
gi videre det som vi selv kjen-
ner.

I stillhet og tillit skal deres 
styrke være står det i Jesaja 
30,15. Kanskje vi kan få mot til 
å bruke denne påsken til å være 
stille og lytte til hva Gud sier 
uten at vi selv bestemmer agen-
daen?

Hjelp i Okhaldhunga gir 
varige resultat!

Nepal opplevde to store 
jordskjelv (og mange mindre) 
i Nepal 25. april og 12. mai 
2015. Mange hus og vegar 

blei øydelagde og mange 
tusen drepne og mange, 
mange fleire huslause. I 
Okhaldhunga distrikt var 18 
000 av 32 000 hus skada slik 
at ein ikkje kunne bu i dei. 

Aksjonsdagen på Vikeså den 
12. november ble en kjekk 
dag på flere måter. I stedet for 
den årlige basaren, valgte de 
å inkludere de 4 Actalagene 

som finnes på plassen: 
yngres, korvetten, pre Soul 
Children og Soul Children. 

Dagen startet med kafé og 
drøs, samt loddsalg. Så var 
det en times konsert med 
barnekorene, før de hadde en 
liten utlodning. 

Etter det gikk de rett på 
misjonsløp. Noen av
deltakerne hadde fått sponso-
rer på forhånd, andre fikk det 

der og da. I 30 minutt sprang 
de rundt og rundt i en løype. 
Den yngste løperen var 4 år. 

For å engasjere guttene og 
jentene hadde de brukt tid på 
å informere i klubbene på 
forhånd. De visste hvor mye 
den enkelte operasjonen kos-
tet. Det var det som gjorde at 
gutten triumferende kunne 
rope ut: «Eg har sprunget inn 
eit keisersnitt». Han hadde 
med innsats fått inn 1 500,- 
til sykehuset, akkurat hva et 
keisersnitt koster. 

Formannen i Vikeså 
Normisjon kan fortelle at de 
var rimelig nervøse på for-
hånd. Men, det var viktig for 
dem at dette også skulle være 
veldig sosialt, noe yngre og 
eldre var sammen om. Gle-
den var derfor ekstra stor når 
det viste seg at de kunne 
sende 55 000,- til 
Okhaldhunga sykehus. 15 
000,- mer enn året før. 

11 ungdommer, 3 voksne og 24 
timer til å gi dem litt mer av 
Jesus. Energinivået var høyt, 
ungdommene sang Disney-san-
ger av full hals, spilte ukulele og 
blokkfløyte, og nærmest løp 
rundt i det lille huset på Vaulali. 
Men de satt likevel helt stille når 
Thomas Thesen underviste om 
Bibelens DNA og tipset om 
hvordan de kan lese i Bibelen. 
En gjeng oppvakt ungdom som 
lengter etter å lære mer, bruke 
tid med hverandre og Jesus. En 
utrolig spennende gjeng å være 
sammen med, høre hvordan de 
har det i hverdagen, alt de er 
med på og verdiene de legger til 
grunn.  

Å gjøre leir på 24 timer kan 
være hektisk, og man kan bli ør 
i hodet av all lyden. Men det er 
så inderlig verdt og investere tid 
i ungdommene, være der for 
dem og lære dem og kjenne. Vi 

Vaulali er en god ramme for et Jesusdøgn.

Soul Children i aksjon på 
aksjonsdagen på Vikeså.

LEDER

Då me var i Nepal hausten 
2016, fortalde ambassadøren at 
altfor mykje midlar framleis 
stod på bok og altfor mange 
hadde ikkje fått hjelp. Målet er 
at alle skal få 25 000 kroner 
som ein kapital frå staten. Det 
er ikkje mykje pengar, men dei 
deler dette ut i porsjonar etter 
kor langt hus er restaurert eller 
nybygg er på veg. Elles vil fat-
tige bruke pengane på andre 
ting.

Kva med Okhaldhunga sju-
kehus og jordskjelvofre?

Fantastisk mykje godt 
arbeid vart gjort ved mottak av 
sjuke og skadde personar. 
    Huslause fekk presenning 
og litt nødvendig mat og medi-Frå bambus-hytte til nytt hus.

Odd Terje Høie - styreleder region Rogaland

Løpt inn ett keisersnitt =Jesus døgn på Vaulali
24 timer med Jesus 
på Vaulali. Hvordan 
kan det se ut?

Kva med jordskjelvofra?
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har lært minst like mye som 
dem, om ikke mer, fordi vi 
valgte å bruke den tiden 
sammen med dem. En leir skal 
jo ha minst 25 deltagere, men da 
påmeldingen uteble, skiftet vi gir 
og slo til med et leirdøgn for de 
som hadde meldt interesse. Noe 
verken vi eller de angrer på i 
dag! Et døgn fylt med pizza, 

popcorn, perler, undervisning, 
brødskiver, tegnekonkurranse, 
gode samtaler og papirfly. Et 
døgn vi var så heldige å få bruke 
sammen med bråkete, urolige, 
tøffe og flotte tenåringer som 
har utrolig mye å komme med. 
Og jeg unner alle å få bruke tid 
sammen med dem.  

Jeg skulle 
ønske at flere 
oppdaget 
hvilken rikdom 
det er i det å 
være stille.

sinar. Men ein oppdaga også 
mange som var så fattige at dei 
ikkje eigde jorda dei hadde sett 
opp «hus» på. Hadde dei ikkje 
husgrunn, kunne dei heller 
ikkje få støtte frå staten. Heilt 
hjelpelause.

Okhaldhunga sjukehus har 
arbeida med distriktshelsete-
neste. Då har dei bygd relasjon 
til kommunar og landsbyar, 
fått orden på helsetenester på 
ulikt vis og helsestasjon som 
kan gje medisinar eller sende 
til sjukehus. Ein stor tillit er 
bygd opp. No nytta dei den til 
å ta opp problemet med dei 
jordlause. Landsbyen var med 
og plukka ut kven som var 
mest trengjande og ordna med 

kjøp/registrering av hustomt. 
Sjukehuset sine utsende hjelpte 
med papirarbeid, og Jord-
skjelvfondet (bygd av gåver frå 
Norge), gav tilskot til materi-
alar. Den fattige huslause fekk 
vere med å byggje huset sitt så 
jordskjelvsikkert som ein kan 
få til fleire dagsmarsjar frå 
næraste bilveg. Til slutt fekk 
huseigar bevis på at han hadde 
bygd jordskjelvsikkert hus og 
dermed var «utdanna» til å 
vere med på andre byggepro-
sjekt. Fantastisk!

Dette er Normisjonsarbeid 
til å vere stolte av! 

Jan Magne Moi

Nytt fra
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Andakt

I den siste tiden har bønnen 
«Gud det må være noe mer» 
ropt inni meg når jeg leser om 
Jesus og disiplene. De har noe 
som jeg lengter etter og trenger 
i møte med mennesker. 

Apostlenes gjerninger 1.8 sier 
«Men dere skal få kraft når Den 
hellige ånd kommer over dere, 
og dere skal være mine vitner i 
Jerusalem og hele Judea, i Sama-
ria og helt til jordens ende». 

Vi er frelst og fylt av Ånden, 
samtidig tror jeg det er litt på 
samme måte som når Peter gikk 
på vannet. Kraften var tilgjenge-
lig. Men først da han tok valget 
om å gå på Jesu ord og løftet 
beina ut av båten, fikk han opp-
leve underet. 

Bibelen er full av fortellinger 
om helbredelser, utfrielse, 
matunder, døde som vekkes 
opp og mennesker som får 
livene snudd på hodet etter et 

møte med Jesus og disiplene. 
Mange kom med et fysisk behov 
som ble møtt, men for de fleste 
stoppet det ikke der. Det ble inn-
gangsporten til det evige livet 
sammen med Jesus. 

Slik som kvinnen ved brønnen i 
Johannes 4. Etter et møte med 
Jesus sprang hun frimodig rundt 
i sitt nærområde og sa «Kom og 
hør en som har fortalt alt jeg har 
gjort galt. Det skulle vel ikke 
være Messias?» Et ord fra Jesus 
forandret alt, og det kan skje i 
dag også. 

Vi er kanskje den eneste bibelen 
noen mennesker får lest. La oss 
gjøre det så spennende og rele-
vant som vi bare kan. For min 

egen del har jeg bestemt meg for 
at det ikke skal være en bibel 
som kun består av ord, men ord 
og kraft. For evangeliet er Guds 
kraft til frelse. 

Og når vi går ut og forkynner 
evangeliet, sier Guds ord at 
«Disse tegnene skal følge dem 
som tror: I mitt navn skal de 
drive ut onde ånder, de skal tale 
nye tungemål, og de skal ta slan-
ger i hendene. Om de drikker 
dødelig gift, skal det ikke skade 
dem, og når de legger hendene 
på syke, skal de bli friske.» 

Vi går ut med evangeliet, så tar 
han seg av resten - resultatet. 

Gå ut!
Kenneth Kolltveit | Alpha partnerkoordinator

Vi er kanskje den eneste bibelen 
noen mennesker får lest. La oss 

gjøre det så spennende og relevant som 
vi bare kan.

normisjon
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Påmelding startet 1. mars

  
I disse dager sendes det ut en ressurspakke til  
alle Normisjons regioner og forsamlinger. Pakken 
inneholder materiell som kan brukes til å  
markere jublieet og idéer til ulike markeringer.

Normisjon feirer 150 år i 2017

Vi er i gang med en identitetsprosess i Normisjon om dagen. 
Hvem er vi? Hvordan opplever vi oss selv? Hva kaller Gud oss 
til nå? Slike prosesser er utrolig sunne for oss å gå igjennom 
fra tid til annen. Ikke først og fremst fordi verden rundt oss 
forandrer seg eller det kirkelige landskapet forandrer seg, men 
fordi de ofte ender opp med å gjøre synlig de tingene som 
ligger i blindsonen vår. 

Vi er vanedyr, vi mennesker. De tingene som startet med en 
tydelig visjon for lenge siden blir etterhvert metode og til slutt 
en aktivitet, gjennomført på vane. 

Mange i Normisjon og Acta mener med rette at det skjer 
mye flott i organisasjonen vår. Og det gjør det virkelig. 
Ukentlig kommer mennesker til tro, vokser som kristne, 
finner en tjeneste og tar ansvar i Normisjons mangfoldige 
arbeid. Det må vi bli flinkere til å feire. 

Mangfold beskriver oss godt, mener mange. Vi er en mang-
foldig organisasjon, med menigheter og foreninger, regioner 
og sentralledd. Vi er i Nepal, Bangladesh, Mali og andre land. 
Vi er Soul Children, leir, lokallag og skoler. Vi driver forkyn-
nelse, sjelesorg, ledertrening, festivaler og innsamling. Vi job-
ber med administrasjon, regelverk og kundebehandling. Vi er 
utrolig mye og gjør dermed utrolig mye. 

Midt i dette mangfoldet er det vår felles utfordring å finne 
fokus. Hva er de få, viktigste og avgjørende tingene vi må gjøre 
som er mest tro mot det vi er, mot kallet vårt? Hva må få prio-
ritering og innsats?   

Slike samtaler trenger vi å ha med hverandre nå. Ikke bare 
internt i ulike enheter, men på kryss og tvers i organisasjonen. 
For bare slik kan ressursene Gud har gitt oss forløses til en 
sterk, felles bevegelse.

Fokus i mangfold

Vegard Tennebø 
Leder Misjon i Norge
Vegard.Tennebo@normisjon.no

Innspill

Ingen ringere enn H.K.H. 
Kronprinsesse Mette Marit 
takket ja til å åpne den 
niende gjenbruksbutikken i 
Normisjon, Galleri Normi-
sjon KLÆR.
    Også ordfører i Oslo, 
Marianne Borgen, ble med 
på åpningen. Butikken ligger 
sentralt i Oslo i Pilestredet 
41, i gangavstand fra Tullins-
gate 6 hvor vi åpnet den før-
ste butikken for fire år siden. 
For en utvikling vi har hatt!                    
Helt opp på høyeste nivå i 
samfunnet er det engasje-
ment for gjenbruk. 

Derfor er det så flott at
Normisjon er med og møter 
mennesker der de er på vei; 
Kronprinsessen, ordføreren 
og alle oss andre. 
    Hans Nielsen Hauge er et 
navn som klinger godt. Vi 
snakker om han med 
respekt. Han levde for Jesus 
og på grunn av hans liv og 
tjeneste var det mange som 
fikk en levende tro.
    Jeg er opptatt av at han 
også kalte folk til skapende 
aktivitet som bidro til å 
endre Norge i positiv
retning. 

Jeg innbiller meg at han ville 
vært veldig begeistret for 
Galleri Normisjon! Det 
tenkte jeg på da Kron- 
prinsessen klipte den røde
snoren.

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.

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen
18. mai
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Kvinnesamlinger i vår

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

3. april kl.19:00
Orre kyrkje og menighetssal
Tema: «Både fjernt og nær – vi 
arbeider der vi er» 
Irene H. Ege og Magnhild Ueland 
Andakt og nytt fra Kambodsja. 

9. mai kl.19:00
Vikevåg bedehus
Tema: «Jesu spor ikvardagen». 
Berit Helgøy Kloster, Astrid 
Throndsen m.fl.

29. mai kl.19:00
«Kvinnenes dag» på Horve
Ingunn Moi forkynner og forteller fra 
Nepal. Hege og Marianne synger. 
Ledere fra Acta gir glimt fra leirlivet.

30. mai kl.19:00
«Kvinnenes dag» på Vaulali
Anne Kristin Bruns taler. Kari Jøssang 
forteller om livet i Senegal. Aslaug Elin 
Kleven og Helen Fatland synger. Nytt 
fra Acta v/Lena, Torunn og ledere. 

Tirsdag 4. april kl.13.00-16:00
Pensjonisttreff på Stemnestaden
Sang: Loftmusikken
«I lys av fortiden»  - kåseri v/Marit 
Elisebet Totland
Andakt v/Kørner Høie
Middag/kaffi. Åresalg/trekning.
Inngangspenger: 150 kr
Påmelding til tlf. 98216185 innen 
onsdag 29. mars
Arrangør: Normisjon region Roga-
land v/ Pensjonistkomitéen 

Onsdag 5. april kl.19:30
Rasteplass på BådeOghuset
Tema: «Den gode livsrytmen» v/ 
Hans Høie. Musikk v/ Børge 
Ravndal. Måltid
Arr: Normisjon og BådeOghuset 

17. april (2.påskedag) kl. 18.00
Påskefest Stemnestaden
Tema: Jesus - majestet. Svein Arne 
Theodorsen taler.  
Lars Haga og Dag Vister Hansen 
synger og spiller. Misjonsinfo og 
quiz. Kveldsmat kr 100.

22. april
Årsmøte på Stemnestaden 
Påmelding/informasjon:
region.rogaland@normisjon.no , 
tlf. 51 68 27 50 eller Checkin: 
https://www.checkin.no/event/14159/
aarsmoete-2017-stemnestaden
Påmeldingsfrist: 19. april

Onsdag 26. april Kl 1900
Vaulalibasaren
Andakt: Berit Helgøy Kloster.
Sang/musikk: Evangeliesangerne
Hovedtrekning, åresalg og mat.

19.–21. mai Røros
«Opplev Falkbergets rike!» 
Bli kjent med Bergstadens dikter i 
hans eget miljø. Påmelding til 
regionskontoret innen 31. mars, 
epost: region.rogaland@normi-
sjon.no eller tlf. 51 68 27 50 
Pris: pr. pers i dobbeltrom kr 
7.500,- inkl.: overnatting på Berg-
staden hotell m/full pensjon, hele 
programmet på Røros, busstur 
m/2 hotellovernattinger inkl.
middag. Depositum på kr 2.000,- 
betales ved påmelding. 

21.–24. august
Seniorleir på Vaulali
Bibeltime v/Kurt Hjemdal
Påmelding innen 4. august
Tlf. 51 68 27 50 / epost: region.
rogaland@normisjon.no

12. september kl.11:00
Seniorenes festmiddag Horve

22.–24. september
Kvinnehelg på Horve
Tema: OPPREIST - i ei tid som denne
Anne Birgitta L. Kvelland, Brit 
Valheim, Gunhild T. Vignes og 
Anne Aabø m.fl.

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

DISTRIKTSKONTORET/KRAFT-
SENTERET I NORD-ROGALAND
Ved Stemnestaden. Tlf.: 98 21 61 85
Åpningstid: mand.-torsd. 10.00–14.00.
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder: Roar Flacké, tlf. 90600239

Regionstyreleder:
Odd Terje Høie, tlf. 902 07 538

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

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

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

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

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

Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 99 31 54 58 
E-post: post@vaulali.com
konst. daglig leder: Espen Klingsheim, 
tlf.: 99 31 54 58

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

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

E-post til regionen og ansatte
Regionen: region.rogaland@normisjon.no
Ansatte: Se www.normisjon.no/rogaland

Nytt fra Normisjon Rogaland
Utgis av Normisjon region Rogaland.
Redaktør: Roar Flacké
Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit
Frivillig kontingent: kr 250,– pr. år.
Bankgironr.: 3000.14.71267

Ansvarlig redaktør for sidene 5–7, 11: Sunniva Vikan, tlf. 993 01 919, e-post: sunniva@normisjon.no  |  Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander  |  Trykk: Agdertrykk  |  Det tas forbehold om endringer i kalenderene  |  Utkommer 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
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EIKELY SENTER
Daglig leder: Rune Metveit
Tlf: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon.no
Nettside: www.eikely.normisjon.no

EIKELY BARNEHAGE
Daglig leder: Audun Dertz
Tlf: 37 03 84 83 
E-post: styrer@eikelybarnehage.no

«NYTT FRA NORMISJON» 
REGION AGDER
Redaktør 
Lena Mjelde Moholt
Tlf: 37 25 68 04
E-post: lena.m.moholt@normisjon.no
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
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 
Bankgiro: 8220 02 82600

Regionlederteam
Ingebjørg Berstad Torp 
Tlf: 905 43 423
Arne Inge Vålandsmyr
Tlf: 907 66 458
Gunnar Urstad
Tlf: 481 14 910  
Administrasjonskonsulent
Lena Mjelde Moholt

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

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

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

MARKEDSDAG EIKELY
Lørdag 29. april kl. 10.00
For mer info, se side 3.

SENIORTREFF 1. JUNI
FHS Sørlandet, Birkeland
Undervisning v/ Kurt Hjemdal.
Sang v/ Ingebjørg Berstad Torp 
og Stein Jonassen.
Program:
10.30 - Ankomst m/ kaffe
11.00 - Møte
13.00 - Middag
14.00 - Temasamling
Kr. 350,- pr. person.
Påmelding til regionkontoret.
For mer info, se 
www.normisjon.no/agder

ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
VÅR / SOMMER 2017
Påmelding: www.checkin.no

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

Ungdomsleir Vegårshei
21.–23. april
13–19 år

Årsmøte Acta Agder
21. april kl. 18.30, Vegårshei
Avholdes i forb. m. ungdomsleir.
Se www.acta.as/agder 
for mer info.

Reach Misjonskonferanse         
for ungdom, Kristiansand
5.–7. mai
Fra 15 år og oppover

Tweensleir Fjelltun
23.–25. juni
4. –7. klasse

Amigosleir Skogtun
27.–29. juni
1.–4. klasse

Amigosleir Eikely
30. juni–2. juli
1. –4. klasse

Tweensleir Skogtun
30. juni–2. juli
4.–7. klasse

PROSJEKT EUROPA
Ungdoms- og familieteam til 
Tsjekkia og Finland i sommer
For mer info, se side 3.

SKJÆRGÅRDS MUSIC & 
MISSION FESTIVAL
Risøya, 4.–9. juli
For mer info, se www.sginfo.no

SOMMER I SØR
Normisjons sommerfestival for 
hele familien.
Grimstad, 11. –16. juli
Festivalen har følgende tilbud til 
barn/ungdom:
Amigosfestivalen 4–12 år
Tenåringsfestivalen fra 13 år
For mer info og påmelding: 
www.sommerisor.no
Se også annonse lenger 
fremme i avisen.

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

Kalender Agder
Send 

inn tekst og 
bilder til neste 

nr. innen
18. mai


