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dybde i troslivet»

Knut Arild Hareide

– utvider horisonten

AGENDA

Få næring til troslivet!
Abonnér på Agenda 3:16 og få JBL GO høyttaler 

eller termosflaske. 12 måneder til 449,–  

Bestill på www.agenda3:16.no

– utvider horisonten

AGENDA med svigers

 

Dramatisk 

påskespill 

TROSGLEDE  

I HEMSEDAL 

Fotballjenter i India     Skapt for kjærlighet     Portrett: Redaktør Åshild Mathisen

Tema: 

– utvider horisonten

AGENDA Nr. 5/2018     18. årgang      Norges største kristne månedsmagasin

Kristin Lavransdatter      Indiamisjonærens kall      «Gud gjør ingenting»

1Tema:
Nødvendig ubehag

Portrett:Karl-Johan Kjøde

968

Følg Normisjon  
på Facebook

På grunn av en amputert regntid sviktet 
avlingene i Mali i høst. Mange er fattige og 
avhengige av det de selv kan dyrke. Nå har 
mange familier gått tom for mat. 
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Svikt i avlingene i Mali

Gode kandidater på GF
To styrelederkandidater og åtte styre-
kandidater står på valg på Normisjons 
generalforsamling i juli. Alle ønsker å gjøre 
en jobb for Normisjon. 

NORGE          7

All Guds gjerning er god! Det er sant. Når jeg leser min bibel, går det som en 
rød tråd gjennom hele bibelen. Guds gjerning for sitt folk er god.

Kristine 
Kjetså-Norum

Normisjon er mer et nettverk enn 
en organisasjon, derfor er det 
avgjørende å ha en felles retning 
og målsetting. Det binder oss 
sammen, sier Trygve Svendsen. 
Les mer side 8-9. 

Det viktigste spørsmålet:
Hva nå Gud?

Prosjekt Europa samlet i februar europeiske ledere 
til fellesskap og utrustning. Målet er å sende ut flere 
team for å spre evangeliet i Europa. SE SIDE 2–3.

Nød for Europa
Prosjekt Europa helg i Norkirken Kristiansand.
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14. mars 2018 var en historisk dag for Normisjon Mandal. Da 
ble det vedtatt at forsamlingen på bedehuset med sin ca. 150 
år gamle historie, skal gå over til å være Norkirken Mandal. 
Prosessen har vært lang og grundig, og vi har jo lenge fungert 
som menighet med forvaltning av sakramenter, men nå er det 
offisielt. 

Pr i dag er det gudstjeneste hver søndag i skoleåret, aktivt 
ungdomsarbeid, korarbeid, familiemiddager, seniortreff og 
baby- og småbarnstreff. Vi er en menighet som ønsker at visjo-
nen vår: «Kjenne Jesus, og gjøre ham kjent», skal prege alt 
arbeidet vårt og medlemmenes hverdagsliv, slik at andre ser 
Jesus gjennom oss og får lyst til å følge ham de også.  Det er 
med forventning og glede vi ser fremover.  Vi er spente på hva 
Gud har for menigheten, og hva vi skal være for byen vår.

Pastorteamet i Norkirken Mandal. Marianne Frivold, Isak 
Gilde og Erik Albert.
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Ny menighet i Agder

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

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

www.konsmohus.no
Tlf. 38 28 13 00  |   E-post: firmapost@konsmohus.no
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AGDER De har et mål, disse unge lederne 
fra Europa som møttes i Kristian-
sand i februar; Å bringe evange-
liet til nye mennesker i Europa!

Prosjekt Europa-helg på bede-
huset i Kristiansand

Det ble snakket mange språk på 
bedehuset i Kristiansand andre 
helgen i februar. Norkirken 
Kristiansand var vertskap for 
drøyt 30 unge europeiske ledere 
som bringer evangeliet til nye 
mennesker i Europa. Hele 
menigheten trødde til for å få 
helgen i havn. Et hengerlass med 
madrasser ble kjørt inn fra 
bibelskolen i Grimstad. Den 
eldre garden stilte opp med sen-
getøy, dyner og puter i store 
mengder. Det ble levert så 
mange kaker på døra at vi ikke 
klarte å spise dem opp. Og i 
mangel på dusjmuligheter, sam-
let menigheten inn noen tusen 
kroner for å sende hele gjengen 
i Aquarama for avkobling, moro 
og vask.

I tillegg til å planlegge som-
merens Mission Weeks var foku-
set at den enkelte leder skulle få 
påfyll og oppmuntring. Flere av 
dem står daglig i en hverdag 
uten et lokalt nettverk. Det ble 
derfor satt stor pris på bibel-
undervisning fra Erik Albert, 
pastor i Norkirken. Det var 
videre en stor oppmunting at 
den eldre generasjonen på bede-
huset stod bak i bønn og prak-
tisk støtte. Vi satte også fokus på 

langtidsmisjon i Europa. Veldig 
mange steder har ingen lokal 
menighet, her trenger vi å sende 
team som slår seg ned og jobber 
langsiktig.

«For oss i Norkirken Kristi-
ansand har Prosjekt Europa, og 
alt det fører med seg, allerede 
vært til stor velsignelse. Vi har 
fått noe utenfor oss selv som 
samler oss som menighet. Det 
vitaliserer, inspirerer og bygger 
på tvers av generasjonene. Ende-
lig har vi fått et tydelig fokus på 
misjon, og ekstra gledelig er det 
jo når initiativet kommer fra de 
yngre i menigheten. Jeg er over-
bevist om at dette vil bety veldig 
mye for oss som menighet frem-
over», uttaler Erik Albert i etter-
kant av helgen.

Mission Weeks
Et konkret resultat av helga blir 
at et team fra Tsjekkia kommer 
til Kristiansand for å være med 
på Mission Week på bedehuset 
i forbindelse med studiestart i 
august. Team blir også sendt 
andre veien. Tre teamledere fra 
Norkirken Kristiansand tar med 
seg sørlendinger til Tsjekkia i 
juli. Blant annet drar Asbjørn 
Smeland tilbake til Karvina der 
han også var med et team i fjor. 
Asbjørn forteller: «Et av høyde-
punktene var å bli kjent med 

Nicola (17). Hun ble med på 
norskkveld i kirka sammen med 
noen venner, og i sam-talene 
rundt bordet delte vi Guds store 
historie med henne. Morgenen 
etter kom hun tilbake, i løpet av 
natta hadde hun lest ni kapitler 
i Markusevangeliet vi hadde gitt 
henne. I etterkant har en av jen-
tene i ungdomsgruppen brukt 
mye tid sammen med Nicola, og 
nå gleder hun seg til å være med 
på årets Mission Week.» 
 Målet med Mission Weeks er 
nettopp dette; At nye mennesker 
skal møte Jesus. I tillegg ønsker 
vi å hjelpe den lokale menig-
heten i gang med å gjøre misjon 
i egen by, og vi ønsker at de som 
er med på team, skal vokse. Det 
er fascinerende hvor mye som 

Prosjekt 
Europa

Våren 2018 har IMI Arendal og 
Arendal Normisjon gått 
sammen om å starte en barne-
klubb i Arendal. Ingvild Simon-
nes, en av pådriverne i IMI 
Arendal, forklarer initiativet: 
«Visjonen er å skape en arena 
der vi kan bygge relasjoner til 
nye, og så har vi sett et behov og 
en mulighet i området for å 
skape en møteplass for foreldre 
som er hjemme med barna på 
dagtid.» Arendal Normisjon har 
hele veien vært begeistret over 

tiltaket. Normisjon stiller med 
lokaler, IMI Arendal har kjøpt 
inn nødvendig materiell, og 
sammen har de spleiset på en 
15% stilling til en «daglig leder». 
Barneklubben er for mødre, 
fedre og besteforeldre med barn 
i alderen 0 til 6 år. Dørene er 
åpne hver tirsdag kl. 09-12, og 
kl. 10:30 er det en liten samling 
etterfulgt av enkel lunsj. Følg 
gjerne klubben på Facebook 
(Barneklubben Birkenlund) for 
oppdateringer og informasjon.

Ny barneklubb

Ingvild Simmones er initiativ-
taker til barneklubben.
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Kristian Lande
A. Smeland/Adobe Stock
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kan skapes inni mennesker bare 
ved å dra ned til løkka sammen 
med en gjeng kristne ungdom-
mer, spille fotball med de lokale 
ungdommene og så invitere alle 
med tilbake på kveldssamling i 
kirka. Vennskap knyttes, latteren 
sitter løst, samtaler om liv og tro 
dras i gang. Plutselig deler de 
kristne sin tro, og nye får høre. 

Vi kommer gjerne på besøk 
til deres menighet, deler erfarin-
ger og snakker om muligheter 
for at dere kan sende eller ta 
imot team.

Til de mørkeste hjørnene 
av Europa
Prosjekt Europa er en tverrkir-
kelig bevegelse av europeere 
med forankring i Normisjon. Vi 
sendes fra alle steder til alle ste-
der i Europa, men er også tyde-
lige på kallet til de minst nådde 
stedene. I 2009 fikk Normisjon 
utarbeidet en rapport om hvor i 
Europa organisasjonen - ut fra 
behov og egne styrker - kunne 
bety mest. Konklusjonen var 
Tsjekkia og det østlige Tyskland, 
begge blant de mest ateistiske 
områdene i verden. Når vi i Pro-
sjekt Europa nå jobber med å 
mobilisere, trene og sende også 
langtidsmisjonærer, er det der-

for naturlig at vi fokuserer på 
denne delen av Europa. Derfor 
er det ekstra gledelig å kunne 
meddele at Tormod Jordet fra 
august av sendes som volontør 
til det østlige Tyskland. Tormod 
har det siste året studert teologi 
i Kristiansand, og vært en aktiv 
bidragsyter i Norkirken. 

Han sier: «Jeg tror at selv om 
det kan være tøft og vanskelig, 
er vi som kristne kalt til å være 
lys på de mørke stedene, flytte 
dit folk reiser vekk fra og for-
midle håpet i Jesus for alle som 
leter og leter, men ikke finner 
det i verden.» Til slutt oppfor-
drer vi alle om å be Høstens 
Herre driver ut flere arbeidere. 
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I Acta Agder vil vi ha et godt 
ungdomsmiljø. Mange barn har 
vært på leir. I ungdomstiden er 
det kanskje enda viktigere å ha 
et godt felleskap, der man kan 
snakke om «alt», ha det gøy, be 
og lese bibelen sammen, etc.

 Mange ungdommer blir med 
på ungdomsleirer og som leirle-
dere for barn. Det er fantastisk 
å se hvordan ungdommer tar 
lederansvar når de får tillit. 

I tillegg er det viktig å kunne 
slappe av sammen i et kristent 

fellesskap. Derfor har vi begynt 
med spillekvelder hjemme hos 
folk. Der kan vi senke skuldrene, 
lage mat, spille og prate sammen 
om livet og Gud. 

Ta kontakt om du eller noen 
ungdommer du kjenner, vil bli 
med på dette. Vi trenger også 
voksenledere som er glad i ung-
dommer.  

Ole Jakob Pedersen - 
91192483

Brettspill er sosialt, morsomt! og skaper gode relasjoner.

Spillekvelder for ungdom

Takk for gavene!
Vi vil takke for gavene som har 
kommet inn i forbindelse med 
utgivelse av regionavis og tilsendt 
giro.

Som frivillig abonnement for 
regionavisa har det blitt gitt kr. 
40600,- og til arbeid vi får være en 
del av blant malinkéfolket, er det 
gitt kr. 34 200,-

Bli med på leir i 
sommer!! 
Acta arrangerer flere leirer i løpet 
av sommeren. I juni blir det 
Amigosleir og Tweensleir på Eikely,  
og Amigosleir på Vigmostadhytta. 
Nytt av året er Soul Children Camp 
på Folkehøgskolen Sørlandet. For 
info om datoer og påmelding se s. 
12.  Leir er gøy, livsforvandlende 
og på leir blir evighetsfrø sådd.

Regionstyret i 
Agenda1
Regionstyret og regionleder-
teamet i Agder har startet på en 
Agenda1 prosess. I mars var vi på 
Hald i Mandal sammen med ti 
andre grupper fra ulike menighe-
ter og fellesskap. 

Agenda1 består av menigheter 
og fellesskap som går sammen for 
å nå flere med evangeliet. Vi er 
med  fordi det er viktig at vi som er 
satt som ledere, kjenner til hva 
Agenda 1 er. Skal vi kunne 
motivere andre grupper til å delta, 
er det viktig at vi kjenner det godt 
selv. 

Vi har også et behov for å 
fokusere på  hvordan vårt arbeid i 
regionen kan bli mer utadrettet. Vi 
trenger å arbeide med prioriterin-
ger og må kanskje endre på noe 
for å kunne legge mer vekt på noe 
annet. Vi ser frem til neste samling.

Fond barn og unge, 
hjemme og ute
Formålet med fondet er å øke 
misjonsbevisstheten blant barn og 
unge i Normisjon og  Acta. Det kan 
søkes om fondsmidler til enkelt-
tiltak rettet mot barn og unge i 
Normisjons samarbeidsland og 
innen region Agder. 
Fondets størrelse er på én million 
kroner. Årlig utbetaling fra fondet 
settes til maks årlig renteavkast-
ning. Søknadsfrist 1.sept. Se s.12.

Sommer i Sør 
Velkommen til Normisjons-festival 
med generalforsamling i Grimstad 
10.-15. juli 2018! Temaet i år er 
normisjons verdier: Elsket og 
sendt! Det blir amigosfestival og 
tenåringsfestival, konserter, 
SiS-leker, jubileuem etc.  Med 
andre ord; en uke du ikke må gå 
glipp av! Se info s.12 (baksiden).
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Vi er kalt til å 
være lys på de 
mørke stedene, 
flytte dit  folk 
reiser vekk fra og 
formidle håpet 
om Jesus for alle 
som leter.

Evangeliet til alle folk i Europa! Team fra Prosjekt Europa 
møter mennesker som aldri har hørt om Jesus.

Her er Tormod sammen med Herbert (72), det eldste team-
medlemmet i byen Neubrandenburg i det østlige Tyskland.

Under en Mission Week er målet å bygge nye relasjoner med 
mennesker der de befinner seg - slik som her; i en park. 
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Realiteten Gud
Bibelen forteller oss om to 
kvinner, som reagerte svært 
ulikt på en nesten likelydende 
hilsen; Sara og Maria. Begge 
fikk englebesøk og fikk vite at 
de skulle få barn. I begge tilfel-
ler var det menneskelig sett 
umulig. Sara lo, «dette er for 
sprøtt», men Maria sa: «Jeg er 
Herrens tjenerinne, meg skje 
som du har sagt». Vi får egent-
lig aldri vite noe om hvilke 
egenskaper og hvilke kvaliteter 
disse kvinnene hadde. Men om 
Maria sies det at hun hadde fått 
nåde, hun viste ydmykhet, hun 

trodde og hun stilte seg til dis-
posisjon.  

Vi tror på Gud. Hvilken 
Gud? På «teologiens gud»? På 
tradisjonenes gud? Vår kulturs 
gud? På min fornufts gud? Eller 
på Bibelens Gud, på realiteten 
GUD? Mange ganger kjennes 
det som om vi også står overfor 
det umulige, både i liv og tje-
neste. Og hva med alt det umu-
lige i vårt fellesskap, forening 
eller menighet?

Vi ser på omstendighetene 
og mener det er klokest å regne 
med de faktiske forhold. Noe 
annet ville vel være svermeri? 

Med tanke på fellesskapets 
vekst og muligheter, er realite-
tene at om en «legger 
sammen» hvor mange vi er + 
aldersgjennomsnittet + tiden 
vi lever i, så er vekst en umulig-
het. Dette er en realistisk kon-
klusjon. Noe annet ville være 
«å tro på julenissen». Så det går 
nok mot avvikling.

Men nå tror vi ikke på «jule-
nissen», nå tror vi på realiteten 
Gud. Så om vi gjør regnestyk-
ket på nytt, hvor mange vi er + 
aldersgjennomsnittet + tiden vi 
lever i + GUD, så er det mulig, 
så er alt mulig!  Vi hverken skal 

eller kan ta oss til en slik tro. 
Men vi kan få NÅDE til å tro 
det. Gud kan viske noe inn i 
vårt øre, så vi forstår at han gjør 
noe nå, og han vil bruke oss. 
Han ber oss ikke om det umu-
lige. Å ta bort steinen (Lasarus), 
kaste garnet på dypet, dele ut 
fisk og brød, ingen ting av det 
er umulig. Gud gjør det umu-
lige.

Skal det tro, leve, tjene noen 
etter dere, som vil se tilbake, og 
si «salig er de som trodde», den 
gang i 2018? Det ble til liv for 
oss, og mange flere. 
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Gud kan viske 
noe inn i vårt 
øre, så vi 
forstår at han 
gjør noe nå, og 
han vil bruke 
oss.
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Jeg er mormor, og det er en 
fantastisk opplevelse! Barne-
barn er en berikelse og velsig-
nelse, og jeg og min mann er 
så heldige å få leve i en nær 
relasjon med dem. Det gjør 
også at jeg reflekterer over min 
egen bakgrunn. Hvem har 
betydd noe for mine valg i for-
hold til å leve med Jesus? Jo, 
både foreldre, besteforeldre og 
generasjoner før der, har lagt 
et grunnlag jeg ønsker å bygge 
på. Vi besteforeldre må ikke 
«parkere» og  tro at ikke vi har 
betydning. For det har vi. Og, 
«kjærlighet oppfinnsom gjør»!  
Det er et bibelsk prinsipp,  slik 
som  «å så – og høste». 

Noen tips til hva vi kan gjøre 
som besteforeldre:

– Fortell om hvordan din 
oppvekst var, hvordan du kom 
til tro.

– Les bibelen sammen med 
dem og lær dem å be

– Dra på leir sammen, eller 
kanskje enda bedre: lag leir 
hjemme! Involver barna i plan-
legging av innhold, tema, mat, 
aktiviteter, bibel og bønn (kan 
bare være en dag).

– Sponse kjøp av bibel, kris-
ten litteratur, opphold på leir.

– Lage «basar» hjemme, i 
hagen, inviter naboer og ven-
ner. La barna være med å plan-
legge, lage ting, bake, utføre 
hele basaren! La de også være 
med å bestemme hva pengene 
skal gå til!

– Ta barna med på et 
«hjelpe oppdrag»i nabolaget; 
klippe plen, gjøre noe godt for 
noen som trenger det o.l.

Som sagt, «kjærlighet opp-
finnsom gjør».  La oss gi våre 
barnebarn forskudd på arven 
gjennom å vise hvordan vi 
lever med Jesus! Lykke til!!

Kristiansand Indremisjon (Nor-
misjon)  hadde et ønske om å 
etablere et leirsted som passet 
for god og variert aktivitet for 
ulike grupper, og kjøpte Rivenes 
i 1954.  

Siden har et stort antall sko-
leklasser, menigheter, familier, 
grupper, og andre erfart hvor 
rikt det kan være å skulle reise 
på en god gammeldags hyttetur 
på en plass som inviterer til en 
rekke aktiviteter og faglige tema 
knyttet til kyst, sjø og fjære.

Det som har vært et av for-
trinnene til Rivenes er gode 
muligheter for sosialt samvær, 
og følgelig rike muligheter til å 
skape minner for livet. 

Da Rivenes ble kjøpt, gikk 
man i gang med å ruste opp ste-
det. Rivenes leirsted består i dag 
av fem hytter som leies ut 
enkeltvis eller samlet, med til 
sammen 59 sengeplasser, samt 
store terrasser, fotballbane, vol-

Rivenes har mye å by på! Det er et populært valg for leirskoler.

Marianne Fjell skriver om 
tro i hjemmet.

Årsmøte i Normisjon
Laurdag 7. april samlast mange 
av Normisjon sine folk på Agder 
til årsmøte på bibelskulen i 
Grimstad. For mange var dette 
ei fin anledning til å treffe mis-
jonsvener og høyre meir om 
arbeidet i regionen.

 Generalsrekretær Anne Bir-
gitta L. Kvelland var utsending 
frå landsstyret. Ho tala om iden-
titetsprosessen i Normisjon.

 Ole Magne Omdal er styre-
leiar, og han presenterte årsmel-
dinga. Han hadde nettopp kome 
heim frå ein misjonstur til Mali 
og fortalde med innleving frå 
arbeidet og folka han møtte der. 

Vi fekk lagt på hjartet kor viktig 
misjonsarbeidet er, og han inspi-
rerte til vidare engasjement og 
givarglede.

 Frå årsmeldinga vil eg nemne 
at der er ei gledeleg vekst i arbei-
det til Norkyrkjene. Ein ser og at 
yngre familiar finn plassen sin 
der. Elles feira vi både Luther og 
Skrevsrud i året som gjekk. Vi 
har ein stor arv å bere vidare frå 
dei. Når det gjeld ytremisjon, er 
det i arbeidet mellom malinke-
folket vår region er tyngst inne. 

 Geir Ivar Bjerkestrand hadde 
ei orientering om Normisjon 
Agder trossamfunn. 

Fellesskap rundt bordet hører med til et godt årsmøte! 

Besteforeldre etterlyses! Rivenes leirsted
Skjærgårdsidyll for 
alle fra 1954
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leyballbane, brygger og robåter. 
Hyttene har enkel standard med 
kaldt sommervann og utedo.

Menigheter, foreninger og 
organisasjoner har brukt Rive-
nes når det skal arrangeres kurs 
og tilstelninger. Private har også 
vært en stor gruppe. I flere år la 

også Søgne menighet St. Hans-
feiringen til Rivenes. 

Kontakt Svein Bergland tlf. 
901 16 565 for nærmere infor-
masjon om leie, eller sendt en 
mail til ellen.bergland@hotmail.
com

Samuel Ebitu og Torbjørg Sandal 
var valde inn i regionstyret. Så 
fekk Ingebjørg Berstad Torp og 
Ole Magne Omdal blomar og 
ein stor takk for arbeidet dei gjer 
i Normisjon.

 I år brukte vi tid i grupper til 
å drøfte og kome med innspel til 
korleis vi kan jobbe aktivt med 
visjonen vår i store og små for-
samlingar.

 God mat, hyggelege samtalar, 
bøn og lovsong sit att som gode 
opplevingar frå årsmøtet.

 Det er kjekt viss stemmene frå 
fleire generasjonar kan høyrast 
på eit årsmøte. Så velkomen både 
unge og eldre neste år!
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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.

Å ha nok mat hele året i Mali er noe alle 
familier må planlegge for. 

Vanligvis blir maisen moden i septem-
ber og hirsen og peanøttene i november 
og desember. Så lagrer man maten, sparer 
og rasjonerer den helt frem til neste regn-
tid. 

De fleste i Mali klarer å leve av det de 
dyrker i løpet av regntiden, men denne 
sesongen var maisavlingene små, og det 
var nesten ikke noe hirse og peanøtter å 
høste. 

Våre utsendinger i Mali forteller at alle 
de er i kontakt med i landsbyene de job-
ber i sitter med det samme spørsmålet: 
Hvordan skal vi klare å få den lille maten 
vi har til å rekke helt frem til september? 

I områdene vest i Mali, der Normisjon 
har arbeid, mangler så mange som 
22-29% av befolkningen mat. Få i Mali 
har lønnet eller fast arbeid. 

Therese Glendrange forteller om et 
besøk hun hadde i en landsby i novem-
ber. På denne tiden av året pleier åkrene 
å være fulle av hirse. I år var det ikke slik. 
Synet som møtte henne var åkre med 
noen få tørre aks som ikke egnet seg til 
annet enn dyrefôr. 

Hun traff en annen kvinne som viste 
frem peanøttene hun hadde dyrket. De 
var små og få. Kvinnen fortalte at de 
kunne ha blitt modne hvis de hadde fått 
stått litt lenger, for hun hadde dyrket i en 
myr. Slik gikk det ikke. 

Fordi vannhullene i bushen tørker opp 
kommer også gjeterne tilbake lenge før 
de pleier. Kvinnen sier at det hun ikke får 
høstet kommer dyrene til å spise opp.

En annen kvinne forteller at hirsen tok 
slutt i februar, peanøttene i mars og nå 
må de kjøpe mat. 

– Det går jo an å kjøpe mat om man 
har penger, men folk flest har ikke jobb.

Normisjons utsendinger i Mali har 
vært i kontakt med to kommuner og fått 
lister over mennesker som ikke har noe 
mat igjen, og har lovet støtte til nødhjelp 
i den fortvilte situasjonen. 

Spesielt er det vanskelig for kvinner og 
jenter. Ved matmangel får mennene mat 
først, så kvinner. 

Når maten tar slutt i februar er det 
lenge til september! 

Maten strekker ikke til, og mange i Mali sulter allerede. Det er fortsatt lenge til neste innhøsting i september. 

Sultkatastrofe i Mali

Don Bosco-skolen i Dumka, India, har 
allerede nå startet opp skoleåret 2018/2019. 

Semesterstart var i midten av mars, og 
skolen har 1010 elever dette året, 680 gutter 
og 330 jenter, i tillegg til drøyt 100 barn i 
førskolen. 

Rektor Rosemary Hembrom forteller at alt 
så langt har gått bra dette skoleåret. Nesten 
100 elever har avlagt eksamen etter 10. 
klasse, som skal kvalifisere til videregående 
opplæring, og samtlige har bestått.

På sykehuset i Okhaldhunga er det kommet i 
stand et samarbeid med den statlige kvin-
neorganisasjonen og en privat mentalhelse-
organisasjon. Sammen skal vi hjelpe kvinner 
som har vært utsatt for vold, eller på annen 
måte har mistet fotfeste i livet. Kvinneorga-
nisasjonen driver også et «Safety Home», der 
kvinner i nød kan få bo mens deres sak 
pågår. Der får de bl.a. rettshjelp. Kvinnene 
skal slippe å oppsøke alle kontorer alene, og 
få en veileder med på veien mot et bedre liv.

Årets Godhets- og evangeliseringsaksjon i 
Kambodsja viser gode resultater. Totalt er 
1622 nykristne registrert etter fire dagers 
aksjon. Aksjonen fungerer også som trening 
for de eksisterende menighetene.

– Banteay Meanchey har trent over 100 
av sine unge som søndagsskoleledere og de 
bidrar betydelig under aksjonen. De impo-
nerer og kirka sitter igjen med en betydelig 
styrke av ungdomsledere, sier leder Terje 
Høyland i IMI Internasjonal.

Kumari (midten) får hjelp av teamet 
og skal få bo i Safety Home. 

Nepal 
Helse i Nepal
Prosjektnummer 306 002

Kambodsja
Menighet og evangelisering i Kambodsja
Prosjektnummer 305 002

India
Utdanning i India
Prosjektnummer 304 017

Mange frelste i aksjon Nytt skoleår i Dumka

Gi mat til Mali
Mali har regntid fra juni 
til oktober, men i år var 
den for kort. Nå er det 
mange som sulter.

Hjelp på rett vei

Mari Jelmert
Therese Glendrange
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Normisjon sender hjelp til de 
sultrammede i Mali gjennom våre 
lokale samarbeidsorganisasjoner. 
Det koster lite å redde mange liv 
- og behovet er stort! 

• For 250 kroner kan du gi en 
sekk ris

• For 300 kroner kan du gi en 
sekk hirse

• For 550 kroner kan du gi mat til 
en familie på syv i en måned

Vipps til 96007 (Merk: Sult i Mali)
eller gi en gave på konto 
1503.02.13537, merk med 
aksjonsnummer 18000103

Tekst
Foto
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Direktør Lucia Tudu forteller at 
de lenge har opplevd at bruken 
av radio går nedover i India, og 
at folk ikke blir kristne ved å 
lytte til radioen, men heller ved 
personlige møter med kristne. 

– Direkte kommunikasjon er 
en mer effektiv måte å nå det 
enkelte menneske, sier Tudu.

Hun mener at å delta i små 
bønnegrupper er viktig for at 
enkeltmennesker skal klare å 
bygge et åndelig liv. 

I juni 2017 sluttet Radio 
Dumka derfor å sende radiopro-
gram for å heller fokusere på 
små bønnegrupper og bruk av 
mer effektive kanaler, i hovedsak 
mobiltelefon. 

– Herren har vist oss andre 
veier. En dør er lukket – en 
annen er åpnet, sier Tudu.

I dag reiser de ansatte i Radio 
Dumka rundt til lokale menig-
heter og oppretter smågrupper 
hvor folk kan samles og lære om 
Gud og om hvordan man skal 
leve som kristen.

I smågruppene lærer de sanger, 
ber og har gode fellesskap. 

Når noen blir med i en 
gruppe blir de registrert i den 
lokale menigheten. Deretter er 
det pastoren som tar ansvaret for 
videre oppfølging av personene 
og dåp. Radiomisjonen utfører 
derfor ikke lenger dåp selv. 

I studioet spiller de ansatte i 
Radio Dumka inn korte meldin-
ger om frelsen, Jesus og det 
kristne fellesskapet, som blir 
sendt ut til smågruppene over 
mobiltelefoner. Deretter blir 
meldingene spilt av i smågrup-
pene. Dermed fortsetter Radio 
Dumka å nå mange med sine 
sendinger, på en ny måte. 

Den største utfordringen for  
Radio Dumka er at det ikke len-
ger er tillatt å forkynne kristen 
tro åpent. 

– Dette hindrer oss fra å 
misjonere, men hindrer ikke 
smågruppene fra å samles og 
lære. 

Fremover skal Radio Dumka 
starte arbeid i delstatene Vest-
Bengal og Assam, nordøst i 
India. 

– Det er mange nye mennes-
ker i disse delstatene som ønsker 
å bli kristne og de ansatte i Radio 
Dumka har store forhåpninger 
for forkynnelse der, sier Lucia 
Tudu.

Direktør Lucia Tudu taler på en samling for smågrupper i regi 
av Radio Dumka. 

Nye tider
Martha Ellingsen

Audun Nedrelid

Siden sommeren 
2017 har Radio 
Dumka arbeidet 
med å legge om på 
sitt arbeid.

India
Menighetsbygging og evangelisering i India
Prosjektnummer 304 007

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres for 
å re-etablere Udi-kirken, for 
arbeidet med å gjenskape liturgi 
og en kirkekalender
• Be for våre lokale ledere og 
medarbeidere i arbeidet i Aserba-
jdsjan
• Be for arbeidet som gjøres 
overfor barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• Be for ungdomsfellesskapet i 
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
Cuba
• Takk for oppstart av Agenda 1
• Be for prosessen videre for 
menighetene
• Be for CRED-leir i sommer 
(KRIK-leir)
Ecuador
• Be for Lorenzo Gallegos, ny 
styreleder i den nasjonale 
kichwa-kirka
• Takk og be for Wilson Valencia, 
en ung leder i menigheten La 
Libertad i Quito
• Be for pastor- og lederkurset  
for 5 ledere i Guayaquil-regionen
• Be  for planlegging og 
gjennomføring av kurs i Cuenca-
regionen i august
Europa
• Be for Mission Weeks i Norge, 
Latvia og Tsjekkia i løpet av 
sommeren
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Takk for 5000 flere sagt kristne 
i Kambodsja så langt i 2018
• Be om at alle de nye kristne må 
si ja til å bli med i huskirker i sitt 
eget nabolag 
• Be om økt givertjeneste for 
Kambodsja
Mali og Senegal
• Be for en god regntid i Mali og 
Senegal
• Be for misjonærene i Senegal 
og Mali. 
• Be for relasjonene og det som 
er sådd i Senegal. Be om at Guds 
ord må slå rot
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for barnekanalen SAT-7 
KIDS, som gjennom ti år har fått 
innpass i millioner av arabiske 
hjem
• Be for nye kristne og nye 
ledere i Iran, som tar imot 
undervisning over den persiske 
kanalen SAT-7 PARS
Nepal
• Be for UMNs team i Bajhang, 
og om at arbeidet de gjør må 

være til velsignelse og bære frukt
• Takk Gud for pasientstøttefon-
det
• Be om Guds hjelp i den siste 
fasen av utbyggingen, be også 
om godkjenning av sykepleier-
skole
• Be for kirken i Nepal og de 
mange nye kristne
 
SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Be om at den enkelte student 
oppdager hvilke planer Gud har 
for dem
• Be om at lærerne skal få både 
visdom, kraft og mot til å utruste 
studentene og åpne Bibelen for 
dem
Gå Ut Senteret
• Be for søknader om nye linjer
• Be for neste års studenter
• Be for Misjonskonferansen 
Motivasjon
Acta Bibelskole: 
• Be for avslutningsukene på 
skolen. Be om at Gud får virke 
helt til siste slutt, og at studen-
tene tar vise valg for veien videre
• Be om flere søkere til alle våre 
tilbud 
• Be for IMI-instituttet, og for 
studentene som snart skal ha 
eksamen. 

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be for Alphakurs som starter 
18 september
• Be for vekstgruppen for 
tweens som startet denne våren
• Be for styre og lederteam
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom 
som kommer på Soul Church-
gudstjenestene
• Be for alle samtalene som 
gjennomføres via samtaletjenes-
ten
• Be om visdom i ansettelses-
prosessen av ny hovedprest

REGIONER:
Agder
• Be for de tre teamene som 
reiser fra Norkirken Kristiansand 
til Tsjekkia i sommer
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda 1-nettverket
Møre
• Be for ulike lag og foreninger i 
regionen. Be også for lederne 
deres
• Be for områdegruppene i 
regionen
• Be for stab og regionstyre
Nord/Nordland
• Be for kvinnehelg i Vesterålen i 
september og møteuke på Reipå 
i oktober
• Be for økonomien i regionene
• Be for Acta-lagene i Bø og 
Hadsel

Oppland
• Be for Team Kirketeigen og 
ungdommene som skal være 
med i sommerdrift på Kirke- 
teigen fra juni til august.
• Be for Totencampen under 
Skjærgårds.
• Be for Ferieslutt-leiren og 
Bibellørdagen på Kirketeigen
 Rogaland
• Be for ledere og deltakere på 
sommerleirene
• Be for Godhetsuken
Sogn og Fjordane
• Be for familiefestivalen 
Nordfjordsommer
• Be for sommerleirene
• Be for bygging av nye 
fellesskap og for foreninger og 
lag i regionen
• Be om Guds ledelse i ønsket 
om å få startet opp Galleri 
Normisjon i regionen
Telemark 
• Be om at mange må få styrket 
troen på Jesus gjennom 
sommerens leire og stevner
• Be fram mennesker som vil 
tjene Jesus ved å påta seg 
leder- og styringsoppgaver
• Be om at mange må få erfare 
evangeliets frigjørende glede
 Trøndelag
• Takk og be for sommerens 
leirer
• Be for Agenda 1-nettverket
• Be for de fellesskapene som 
tenker å begynne med Alpha til 
høsten
Øst
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen
• Be for sommerleirene
Østfold
• Be om hjelp og visdom til å se 
utfordringene i arbeidet, og vilje 
og utrustning til å gjøre nødven-
dige tiltak.  
• Be for sommerens leirer og 
stevner
• Be om at sommeren gir ny 
kraft til slitne lokallagsledere og 
frimodighet til nye ledere
• Be for forberedelse av høstens 
virksomhet.

SENTRALT:
• Be for Sommer i Sør med 
Generalforsamling
• Takk og be for vår nye 
økonomi- og administrasjons- 
leder
• Be for alle nyansatte ved 
hovedkontoret

ACTA SENTRALT:
• Be for alle sommerens små og 
store Acta-leirer
• Acta har årets misjonsprosjekt 
på Skjærgårds. Be om giverglede 
og misjonsengasjement
• Be for rekrutteringsprosessene 
hos Acta sentralt
• Be om at konfirmantene på 
KonfCamp Skjærgårds må få et 
møte med Jesus og en flott 
leiropplevelse

Bønneemner
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Mer info og påmelding:
gus.no/motivasjon

Motivasjon
2018

A N N E  B I R G I T T A  L A N G M O E N  
K V E L L A N D  ( N O R M I S J O N )

H J A L M A R  B Ø  ( N L M / D I G N I )  

A N D R E A S  N O R D L I  ( U I O )

G Å  U T  S E N T E R E T
S A L E M  M E N I G H E T

T R O N D H E I M  
2 4 .  -  2 6 .  A U G U S T

V E L K O M M E N  T I L
M I S J O N S K O N F E R A N S E N

Tekst
Foto

– Etter mange år med lederansvar i folkehøgsko-
len var ikke dette oppgaven jeg tenkte først på for 
framtiden, sier Edgar Fredriksen. – Samtidig kjen-
ner jeg på kallet, og vet at det følger mye velsig-
nelse med å være i misjonens tjeneste.

Fredriksen mener en av de viktigste utfordrin-
gene til Normisjon er å gi misjonsfolket frimodig-
het og lyst til å stå på i formidlingen av evangeliet, 
både hjemme og ute.   
 – En av utfordringene for Normisjon fremover 
er å dyrke fram gode fellesskap som gir rom for 
god og sann forkynnelse i ulike former, som både 
gir frimodighet gjennom trosfellesskap, men som 
også har en åpen og inkluderende holdning til de 
som ikke har trødd ned dørstokkene våre tidligere, 
sier Hallgeir Solberg. Han vil arbeide for at Nor-
misjon kan øke sitt internasjonale engasjement. 

Det skal også velges tre faste og tre varamed-
lemmer til landsstyret av ni kandidater på valg.

Magne Gryvill (57, Oslo) jobber som leder for 
risikostyring og internkontroll i Coop Norge. Han 

er aktiv i Høybråten Normisjon og er med i en 
gruppe økonomirådgivere for hovedkontoret. 

Toralf Hetland (54, Ålgård) er bakerisjef på 
Bakehuset Bryne. Han har bakgrunn fra lokalt 
arbeid på Ålgård og har tidligere jobbet i Ryfylke 
og Jæren Indremisjon i en tiårsperiode. 

Jørn Lemvik (63, Oslo) er konsulent innen 
ledelse og organisasjon og er tidligere leder for 
Digni. Han har også tidligere vært medlem av 
landsstyret i Normisjon. 

Synnøve Irene Risan (59, Molde) er adjunkt. 
Hun har vært misjonær i Mali, regionleder i 
region Møre og er nå medlem i eldsterådet i 
Molde-fellesskapet

Berit Reinertsen Sandvik (45, Erfjord) er avde-
lingsleder for AktiMed AS. Hun er nå styremed-
lem i regionstyret i region Rogaland. 

Ingebjørg Stubø (66, Gjøvik) er førsteamanu-
ensis i KRLE ved Høgskolen i Innlandet. Hun er 
fritidsforkynner og har hatt et variert engasjement 
i Normisjon på flere nivåer. 

Morten Dahle Stærk (37, Oslo) jobber som 
generalsekretær i Menneskeverd. Han har vært 
forlagsleder i Luther forlag og leder nå valgkomi-
teen til Normisjon region Øst. 

Magne Supphellen (50, Straume) er professor 
i markedsøkonomi. Han har vært faglig leder for 
Hauge School of Management ved NLA Høgsko-
len.

Marie Harbo Øygard (31, Oslo) jobber som 
internasjonal leder i KRIK. Hun har tidligere job-
bet som innsamlingskonsulent i Acta og sitter som 
styremedlem i Storsalen menighet.

Gode kandidater
Mange gode kandidater til landsstyret i Normisjon som skal velges på generalforsamling  
10.–≈15. juli. 

Normisjon
Sigrid Rege Gårdsvoll/Mari Jelmert 

På generalforsamling 10.-15. 
juli skal Normisjon velge nytt 
landsstyre. Edgar Fredriksen 
og Hallgeir Solberg er kandi-
dater til styreledervervet. 

Som alltid blir det mulighet til å få med seg mye god musikk 
på Sommer i Sør. Fredag 13. juli spiller David André Østby 
med band opp til lovsangskonsert i Normisjonshallen. Østby 
jobber som lovsangsansvarlig i Filadelfia Oslo. Han er en aktiv 
låtskriver og har jobbet med nasjonale og internasjonale lov-
sangsledere. Bli med på en flott kveld med norsk lovsang. 

Lørdag 14. juli etter kveldens festmøte står Kristin Minde 
på scenen. Minde står i en god singer-songwriter tradisjon. 
Hun slapp albumet «hjerteslag» høsten 2017  og har høstet 
gode kritikker i mediene. Hun omtales som en debutant av 
det sjeldne slaget og vi gleder oss til å høre henne på Sommer 
i Sør!

Spennende konserter

David André Østby m/band 
stiller på Sommer i Sør
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– Mitt største ønske for Normisjon 
er at vi som organisasjon skal 
være lydhør for hvor Gud ønsker å 
lede oss, sier Trygve Svendsen, 
nyvalgt styreleder i Rogaland.  

Trygve Bernhard Svendsen heter 
han, og er pensjonist. Og om du 
skulle ha et bilde i hodet av pen-
sjonisttilværelsen som lang-
somme dager med lite på pro-
grammet, ja, så passer det dårlig 
på Trygve Svendsen. Han sitter 
i landsstyret i Normisjon og har 
sittet fire år i regionstyret. Og nå 
altså ny styreleder i Normisjon 
Rogaland. Når vi ringer er han i 
bilen - på vei fra et sted til et 
annet - men tar seg gjerne tid til 
å dele noen av sine tanker om 
Normisjon i fremtiden.

Må være disipler
– Vi må ha fokus på å være 
disipler, på visjonen vår «Jesus 
Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag». Og vi må ha fokus på 
bønn. Bønn er viktig, men det 
holder ikke bare å snakke om 
det, vi må praktisere det i alle 
ledd, fra ledermøter til samlin-
ger. Normisjon er mer et nett-
verk enn en organisasjon, derfor 
er det avgjørende å ha en felles 
retning og målsetting. Det bin-
der oss sammen. Identitetspro-
sessen har vist at vi har klare 
satsingsområder – små og store 
fellesskap med fokus på disip-
pelliv, sier Trygve Svendsen 
engasjert. Dette er tydeligvis noe 
han brenner for.

– Det viktigste er likevel å 
lytte til hva Gud ønsker av oss, 

hvilken vei Han vil vi skal gå, 
sier Trygve. Det har han selv 
erfart virkningen av.

Spurte Gud
Trygve Svendsen husker datoen. 
Det var den andre augustdagen 
i 2004. Trygve og kona Gunn 
hadde flyttet til Sunndal hvor 
han skulle bidra i oppstarten av 
en ny produksjonslinje for alu-
minium i bygda. Det hadde vært 
et omfattende prosjekt som 
hadde tatt store deler av hans 
oppmerksomhet i lang tid. 
Denne augustdagen hadde det 
vært en åpningsmarkering med 
presse tilstede. Trygve kjente på 
en lettelse på vei hjem fra festen. 
Det hadde vært hardt arbeid, 
men nå var endelig alt på stell. 
Han kunne endelig senke skul-
drene en anelse. 

– På vei hjem begynte jeg å 
snakke med Gud. Jeg var kon-
kret, og spurte hvilke ønsker han 
hadde for meg i Sunndal. Kunne 
jeg gjøre noe for Guds rike her? 
Svaret ble omtrent like konkret 
som spørsmålet. Gud viste meg 
vei til tjeneste blant innvandrere 
og flyktninger i Sunndal, sier 
Trygve og forteller at han 
sammen med Gunn var med på 
å etablere et kristent internasjo-
nalt fellesskap.

– Flere ble kristne, mange ble 
døpt og vi fikk venner for livet. 

Det var en sterk åndelig erfaring 
både for Gunn og meg, sier han. 

– Vi må gjøre det samme i 
Normisjon. Vi må våge å være 
konkret. Vi må spørre hvilke 
planer og ønsker Gud har med 
oss, sier han.

Økonomiske utfordringer
– Hvilke utfordringer vil Normi-
sjon møte i tiden som kommer?

– Utfordringer vil det alltid 
være. Både sentralt og i mange 
regioner er økonomien vanske-
lig. Samtidig er det viktig å 
påpeke at region Rogaland har 
hatt positiv utvikling de siste 
årene. Vi må våge å gjøre van-
skelige prioriteringer og nød-
vendige strukturelle forandrin-
ger, både sentralt og regionalt. 

Det viktigste spørsmålet:

Hva nå, Gud?

Det er høysesong på Stemnesta-
den. Vi har hatt finkledde og 
feststemte folk på besøk i kon-
firmasjoner, brylluper og 17. 
maifeiring. Et stort antall frivil-
lige servitører har servert god 
mat og gjort en flott innsats for 
Stemnestaden. 

Kristi Himmelfartsdag var en 
regntung dag, men ble likevel en 
stor festdag med fullt hus både 
på gudstjeneste og på misjons-
møte på ettermiddagen. Ung-
dommene som gjennom året er 

ledere på leirene våre, stilte opp 
også denne dagen. De hadde 
kjekke aktiviteter for alle barna 
som var der, eller var med og 
solgte mat i kafe eller kiosk.  

Frivillige medarbeidere stel-
ler fint i hagen og klipper ple-
nene hver uke.

Fra slutten av mai er det leir-
sesong, og vi venter ca 1500 
barn, unge og voksne på leir 
fram til første uka i juli. Vi gle-
der oss over stor aktivitet og god 
trivsel.

Takknemlig

Ansiktsmaling er kjekt, her 
Olina Vikre.
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Tekst & Foto
Hjørdis Halleland Mikalsen
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Et ektepar fra Rogaland valgte å gå på Alpha. De forteller om 
et inkluderende møte med forsamlingen. –Vi ble tatt imot som 
en del av familien, sier de. Alpha fikk hjelpe paret med å nærme 
seg Jesus, men ekteskapet og familien ble også styrket. 

Vi har tidligere skrevet om «Alpha-partner» som inviterer 
misjonsvenner til å bli støttepartnere for Alpha, og at forsam-
linger som bruker Alpha og Samlivskursene utfordres til å bli 
«partnermenighet». 80 partnere og åtte menigheter/forsam-
linger har tegnet seg til nå. 

Hvorfor er det viktig å snakke med deg som leser om penger 
til Alpha-arbeidet? Vårt oppdrag er å utruste og tjene menig-
hetene og forsamlingene til sitt oppdrag; å hjelpe mennesker 
å oppdage og utvikle en relasjon med Jesus. Derfor tilbyr vi 
materiell, arrangerer konferanser og holder kontakt med ledere. 
Men sannheten er at vi kommer ikke videre uten økte ressur-
ser.

I andre land der Normisjon arbeider er det et godt misjons-
verktøy, og et stigende antall byer og steder i Norge vil bruke 
Alpha. Men vi behøver din hjelp på veien dit. Derfor inviterer 
vi deg til å bli en Alpha-partner. Beløpet er selvsagt valgfritt! 
Send epost til partner@alphanorge.no for mer informasjon. 
Takk til deg som vil stå sammen med oss om dette viktige 
oppdraget!

Inge Morten Paulsen (leder Alpha Norge)

Alpha er gull!
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Videre med Alpha

Kjøp brukt!

www.gallerinormisjon.no 

Velkommen til gjenbruksbutikkene  
våre i Agder og Rogaland! 
Her finner du oss:

facebook.com/galleriiveland

Aksdal:
Aksdal senter, 
Tirsdag – fredag: 11–17
Lørdag: 11–15
E-post:galleri.aksdal@ 
normisjon.no
Tlf: 488 69 175
facebook.com/galleriaksdal

Sandnes:
St. Olavsgate 25 
Mandag – fredag: 10–17
Lørdag: 10–15,
E-post: galleri.sandnes@
normisjon.no
Tlf: 488 69 174 
facebook.com/galleri
normisjonsandnes

Du kan støtte oss ved:
•  Å handle i butikken
•  Å gi varer
•  Å bli frivillig  

medarbeider

Iveland:
Gamle Iveland sparebank, 
Frigstadveien 22
Lørdag: 11–15 og  
etter avtale
E-post: galleri.iveland@
normisjon.no
Tlf: 404 48 848

Nytt fra
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Vi må tilpasse oss det arbeidet 
vi står i – ikke omvendt, sier 
han, og forteller at det allerede 
er gjort noen grep for å bedre på 
økonomien.

Mye bra
– Alpha er en kraftpakke som 
brukes av flere menigheter lan-
det over, til nå har vår organisa-
sjon hatt den økonomiske 
belastningen med dette arbeidet. 
Nå har vi innført Alpha-partner 
som er et prosjekt hvor vi ønsker 
å fordele utgiftene ved driften til 
flere. Vi er allerede godt i gang, 
sier Trygve Svendsen, som til 

tross for økonomiske utfordrin-
ger er optimistisk.

– Selvsagt er jeg det. Det skjer 
så mye bra. Ta Agenda 1 for 
eksempel, det er et konkret pro-
sjekt med store positive ring-
virkninger for menighetsarbei-
det, både her hjemme og ikke 
minst ute i våre samarbeidsland. 
Vi har mye å være takknemlige 
for, sier den aktive pensjonisten 
fra Karmøy – og avslutter:

– En ting må vi aldri glemme; 
det viktigste er ikke å bygge en 
organisasjon, men å bygge Guds 
rike.  Samtidig tror jeg at Nor-
misjon skal være til velsignelse 

for Guds rike både hjemme og 
ute. Derfor skal vi være frimo-
dige og få på plass logoen vår – 
Normisjonsidentiteten. 

Bedehusforsamlingen på Ålgård 
har i samarbeid med NLM eget 
konfirmantarbeid. 21. april ble 
19 unge konfirmert. De fleste av 
disse kommer fra familier uten-
for forsamlingen. Undervisnin-
gen tar utgangspunkt i Ung-
doms-Alpha og temaer som gir 
konkret livshjelp til de unge. 
Hver konfirmant får dessuten 
sin egen forbeder i forsamlin-
gen. En stor del av konfirman-
tene sier nå at de ønsker å tro på 
Jesus og bli bedre kjent med 

ham. Noen er også tydelige på 
at de er blitt mer bevisst på å ta 
Jesus med i hverdagen. 

Konfirmantopplegget invite-
rer også foreldrene til møte-
punkter der de samtaler om tro 
og det å være ungdomsforeldre. 
Det har skapt gode relasjoner og 
prosesser i forhold til tro. Mange 
konfirmanter og foreldre ønsker 
å fortsette i fellesskapet etter 
endt konfirmasjon. «Dette året 
har forandret hele familien,» sier 
en kirkefremmed mor.

Konfirmanter og ledere i Ålgård bedehusforsamling 2018.

Familier forandres

Normisjons 
nye nettsider
I slutten av juni er Normisjon klar 
med nye internettsider. Adressene 
er som før:

normisjon.no
normisjon.no/rogaland
acta.no
Legger du siden(e) til som en 

favoritt får du lettere opp nyheter 
til orientering og inspirasjon.

Fortsatt plass på 
10:13-festivalen
6.–10. august er det igjen 
10:13-festival på Horve.

Vi har plass til flere deltakere på 
alternativene telt og bo-hjemme. 
Påmelding: se 1013.no

Ønsker du å hjelpe til gjennom 
dugnad og forbønn? Se 1013.no 
for mer informasjon. 

Endelig søndag!
Det er tittelen på samlingene de 
har på Kårhus bedehus i Vinda-
fjord. De møtes en søndag eller to i 
måneden. Samlingene er både for 
barn og voksne. Der er lovsang og 
undervisning.  En del av møtet er 
de sammen, men Superkids har 
også sin egen samling i 2.etasje. Så 
samles alle om litt mat og drikke til 
slutt.  Til nå har det vært 40-55 på 
samlingene. Det er Arken, det nye 
bedehuset som planlegges, som 
har tatt initiativet forteller Frode 
Eike.

Kørners corner
Ikke i dag
Sprudleik på Sør-Karmøy  var blitt 
gammel og mett av dage. Nå var 
han sengeliggende og det minket 
på dagene. Men mens han lå der 
og funderte over livet, så kom det 
snikende inn en herlig lukt fra 
kjøkkenet: det duftet nystekte 
småkaker! Det beste han visste. 
Sprudleik mobiliserte det han 
hadde av krefter. Han kjente 
allerede hvordan det knaste 
mellom tenne av søte, sprø kaker 
mens han sjanglet ut mot kjøkke-
net. Og der lå de; et helt brett av 
nystekte serinakaker. Det løp vann 
i munnen på gamle Sprudleik. Han 
skulle akkurat putte den første 
kaka i munnen med si skjelvende, 
bleke hånd da han hørte kona sin 
kvasse stemme: - Du røre ikkje 
kakene! Dei skal me ha i begravel-
sen!

Normisjon er 
mer et nettverk 
enn en organi-
sasjon, derfor er 
det avgjørende 
å ha en felles 
retning og mål 

Trygve Svendsen er en visjonær leder både sentralt, regionalt og lokalt i Normisjon. Her er han utenfor Solborg folkehøgskole, 
der det arbeides med spenstige planer for bruk av Solborgmarka.

Nytt fra
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«Hvem trener du 
sammen med?» 
Jeg har passert 40 år og det har 
gått opp for meg at forfall er det 
eneste som skjer av seg selv 
uten innsats. Derfor har jeg 
bestemt meg for å trene. Nok 
en gang! Jeg blir fort engasjert, 
setter i gang og så er det ikke 
alltid jeg holder på så lenge. 
Det har jeg erfart noen ganger 
– også når det gjelder trening. 
Konsekvensen blir passivt 
medlemskap på treningssenter.

Denne gangen skal det bli 
annerledes, håper jeg. Det 
håper også treningssenteret. De 

har erfart at det er mange som 
meg. Mange som hopper på og 
satser, men hopper av kort tid 
etter. Derfor fikk jeg en mail av 
dem her en dag med overskrif-
ten «Hvem trener du sammen 
med?». De har forstått noe 
tenkte jeg. De har forstått at det 
er større sjanse for å lykkes hvis 
vi trener sammen med noen. 
Noen som får deg til å si ja til 
trening istedenfor nei når du 
egentlig har lyst å se på Netflix. 
Noen som får deg til å gi det 
lille ekstra når du trener. 
Noen som heier på deg. Noen 
som gir deg en «high five» 

etter trening og sier bra jobba.
Har vi forstått det? Har vi 

forstått at i Guds rike handler 
det også om «hvem du går 
sammen med». Jeg ser dess-
verre for mange ledere som står 
alene. Det kan være barnelags-
ledere, ungdomsledere eller 
voksne foreningsledere. Ledere 
som har et stort engasjement 
for at flere skal bli kjent med 
Jesus. Så opplever jeg også at 
mange av dem blir slitne og må 
legge tjenesten på hylla, og 
utfordringen blir å finne neste 
mann eller kvinne som kan ta 
over. 

Jeg gleder meg over alle som er 
ledere og som ønsker å være 
ledere, men kanskje skal vi våge 
å stille spørsmålet «Hvem leder 
du sammen med?». Fordi vi 
tror konsekvensen er ledere 
som står over tid, og som opp-
lever at de sammen med andre 
kan utfylle hverandre på en god 
måte. I regionen er Erik og jeg 
et lederteam. Jeg er utrolig 
takknemlig for at jeg har noen 
å gå sammen med. Hvem går 
du sammen med?

Hvem jeg trener sammen 
med? Jo, det er Knut! 

LEDER Thomas Thesen, regionleder / Acta

De har forstått 
at det er større 
sjanse for å 
lykkes hvis vi 
trener sammen 
med noen.
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Det er mandag formiddag. 
Dugnadsgjengen på Vaulali 
er godt i gang, ute og inne. 

Historien fra Nehemja er 
det som slår meg når jeg tar 
en runde. En maler karmer 
ute, en vasker vinduer og en 
maler på rom 105. I kapittel 3 
bygget de Jerikos murer, og 
mye er felles. Her er det folk 
fra bl.a. Forsand, Jørpeland, 
Heia og Årdal. De har den 
samme Far og de vet hvem de 
jobber ved siden av. De fikser 
ikke mur, de fikser Vaulali! 
De bygger Guds rike. 

Jeg lurer på om de selv har 
opplevd leir? Åjada. Både 
som liten, men også som 

bestefar og deltaker på seni-
orleir. Hadde jeg hatt bedre 
tid, skulle jeg spurt hva tilbu-
det på leir har betydd for 
dem. 

Hva driver dem?  «Greit å 
ha noe å gjøre», kommer som 
et svar, etterfulgt av ett smil. 
En svarer: «Forkynnelse er 
ikke mi greie. Men her kan 
jeg få bruke hendene». Flere 
følger på: «Amen til det!» 
Stikkord som anledning, 
helse og takk kommer også 
opp. 

Et ønske har de: mer verk-
tøy til verkstedet de holder på 
å utstyre. Noe verktøy har de, 
men trenger både maskiner 
og håndverktøy. Har du noe 
du ikke bruker? Noe du ikke 
har plass til lenger?  Ta kon-
takt med Vaulali eller konto-
ret. Vi skal sørge for at det 
kommer til nytte.    

Så er det mitt ønske at 
disse, og alle andre som 
bidrar på ulikt vis på Vaulali, 
blir rikelig velsignet!

12.mai var dagen! 5 unge men-
nesker stilte opp, sammen med 
daglig leder Espen Klingsheim. 
Den faste dugnadsgjengen som 
er på Vaulali annen hver man-
dag, har ryddet skog og laget til 
sti langs sjøen ved båthuset, som 
de har kalt «Roligheten». 
Restene av denne skogen var det 
som nå skulle ryddes bort. Det 
ble fjernet 10 hengerlass med 
greiner, stubber og stokker. 
Dette skal få tørke før det blir 
gjort om til flis på et senere tids-
punkt. Vi grillet pølser på bål i 
enden av stien. Det er perfekt 
dugnadsmat det. Litt søppel ble 
plukket, og noe jord ble spadd 
rundt. Det begynner å ta form, 
og selv om man ikke er helt i mål 
med planene for området så 
anbefaler jeg deg å ta turen 
nedom, hvis du skal innom 
Vaulali i sommer. 
   Med jevne mellomrom arran-

Vidar Aarstad, Espen Klingsheim, Charlotte Skogen og Daniel 
Tytland rydder skog på Vaulali.

Lunsjtid: Drøsen og det 
sosiale er viktige element.

Sterke inntrykk i Nepal
25. april 2015 ble Nepal rammet 
av et kraftig jordskjelv. Ødeleg-
gelsene var enorme. Tusenvis av 
mennesker mistet livet. Enda 
flere mistet sine hjem. 

På Finnøy satte dette i gang et 
stort engasjement for Nepal. Da 
NRK Sommerbåten kom til 
øykommunen tre måneder etter 
skjelvet, gikk overskuddet etter 
folkefesten til Normisjon sitt 
sykehusprosjekt i Okhaldhunga. 
Men det var bare begynnelsen på 
et bredt engasjement. Fire ven-
ninner ble nysgjerrige på landet, 
og i fjor høst reiste de til Nepal. 

– Vi sitter i våre behagelige 

solide hjem og ser lidelsene via 
TV-skjermen. Det er ganske 
paradoksalt, sier Stine Kirkeli.

– Det høres kanskje voldsomt 
ut, men livet blir ikke helt det 
samme etter den turen. Det 
handler om å få et annet per-
spektiv på livet, sier Oddbjørg 
Drarvik. De andre nikker. 

-Menneskelig lidelse slutter 
ikke å gjøre inntrykk. Men det 
som imponerer mest er all livs-
gleden og styrken til tross for 
vanskelige forhold. Der har vi 
ufattelig mye å lære, sier Sissel. 

Oddbjørg foreller om besøket 
på sykehuset i Okhaldunga. Fire damer med sterke inntrykk fra Nepal-tur.

Dugnad på Vaulali Skogens dag!
Dugnad på Vaulali 
– invitasjon til leir-
ledere og venner.
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gerer Espen slike dager. Han og 
Vaulali stiller med lunsj og mid-
dag, ungdommen med arbeids-
kraften. Så tar vi i et skippertak. 
Maler, vasker, rydder og hygger 
oss sammen. Forrige gang malte 
vi rommene på internatet. Det 
er kjekt å kunne bidra, til et sted 
som betyr så mye for oss i hver-

dagen, og samtidig gi den faste 
gjengen tid til å fokusere på nye 
oppgaver. 
   Det skjer mye spennende på 
Vaulali, og jeg gleder meg til å 
se fortsettelsen!

– Vi fikk gå fra rom til rom med 
Kristin Bøhler. Hun pratet venn-
lig med pasientene, så dem inn i 
øynene, og la gjerne en hånd på 
skulderen deres. Her er ikke noe 
kasteskille. Alle skal kjenne at de 
er like mye verdt. Kristin gjorde 
det Jesus ville gjort. Det var 
nydelig å være vitne til, sier hun.

En dag besøkte vi en stor 
menighet i Kathmandu. Vi ble 
vist rundt og fikk fortalt om 
arbeidet de drev. Da vi skulle gå 
ut av kirken oppdaget vi et skilt 
over døren hvor det stod: «Ente-
ring the mission field». Det ble 
et sterkt vitnesbyrd. 

Nytt fra
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Andakt

All Guds gjerning er god!
Det er sant. Når jeg leser min 
bibel, går det som en rød tråd 
gjennom hele bibelen. Guds 
gjerning for sitt folk er god. 
Vennesla – «Guttane» synger: 
«Gud er god, heile tia», og det 
kan jeg skrive under på. 

Det er ikke alt i mitt liv som 
er godt. Jeg kan oppleve vonde 
ting, problemer og utfordringer, 
men Guds gjerning i mitt liv er 
god. Det opplever jeg gang på 
gang.  

I fjor sommer ble vår nest 
eldste sønn, Thomas, utsatt for 
en alvorlig brannulykke. Dette 
medførte en måneds opphold på 
Haukeland sykehus. Men Gud 
sviktet oss ikke, han bar oss 
gjennom dette -  og det var 
sterkt når Thomas sa: «Mamma, 
jeg merker at det er mange som 
ber for oss».

Det er vi mennesker som 
roter det til. Helt fra Edens hage 
har vi gjort opprør mot Gud og 

syndet mot Ham. Hele tiden har 
han vært trofast mot sitt folk.

 Det er spennende å lese bibe-
len og se Guds gjerning fra 
begynnelse til slutt.  Det er fan-
tastisk å lese at Gud kaller van-
lige mennesker som deg og meg. 
Ikke eliten, de som kan alt og får 
alt til. 

Og Gud var der fra dag en, og 
han er der fortsatt. Han vil aldri 
svikte oss, han er der alltid for 
oss. Han elsker oss så høyt at 
han ofret Jesus for oss. For deg, 
for meg.  Han har ikke lovet oss 
at livet skal være en dans på 
roser, men han har lovet å gå 
sammen med oss alle dager og 
alle slags dager. 

Det er ingenting vi kan gjøre for 
at Gud skal elske oss mer, og det 
er ingenting vi kan gjøre for at 
Gud skal elske oss mindre. Han 
elsker ubetinget slik som vi er. 
For Gud skal vi ikke prestere 
noe. Vi skal få lov å være oss 
selv, og så vil han bruke oss og 
lede oss der han vil. 

Jeg er takknemlig for at jeg 
kan leve i Guds nærvær med 
livet mitt og la han lede meg steg 
for steg, dag for dag. 

Så er det ikke jeg som skal 
gjøre det, men Gud som skal 
virke gjennom meg i møte med 
de menneskene han sender min 
vei.

Gud er god
Kristine Kjetså-Norum | Barnekonsulent i Agder

Det er ingenting vi kan gjøre for 
at Gud skal elske oss mer, og det 

er ingenting vi kan gjøre for at Gud skal 
elske oss mindre. 

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

I vår har eg delteke på den 
store strandryddedagen på ei 
idyllisk øy i Oslo-fjorden. 

Ved første augekast såg alt 
reint og fint ut, men då vi 
vende blikket mot strand og 
fjøre, dukka dei opp – tusen-
vis av små plastbitar, isopor, 
q-tips, glasbitar, taustumpar 
og anna. 

Det er noko absurd ved å 
bruke eit vanskelig nedbryt-
bart materiale som plast til 
eingongsprodukt. Eigentlig 
er det ikkje mykje som treng 
kastast etter berre ein gongs 
bruk. 

I Galleri Normisjon sine ni 
gjenbruksbutikkar får vi 
dagleg inn ting folk kvittar 
seg med. Vi snakkar om 
«bruktskattar». Eg torer 
ikkje tenkje på følgene om 
også dette skulle vorte kasta 
som søppel. 

Ta vare på, bruke om 
igjen, bruke mindre, kjøpe 
brukt, kaste mindre og repa-
rere. Det er ei haldningsend-
ring på gang – og det er 
spennande at vi som 
misjonsorganisasjon får stå 
midt i det som skjer. 

Er du med, forresten? Du 
trengs i ein bruktbutikk nær 
deg! Ta kontakt og bli med 
på vinnarlaget – oss som vil 
skape midlar til misjon gjen-
nom miljøretta arbeid. 

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian 
Dombestein
daglig leder

Kan Normisjon både vere ein aktiv pådrivar for sjølvstendige 
kyrkjelydsdanningar og samstundes vere ein frimodig forei-
ningsbasert misjonsorganisasjon? Eller må vi velje?

Som menneske har vi hang mot å tenke anten-eller. Vi likar 
dei eindimensjonale bileta og oversikten, kontrollen og trygg-
leiken dei gjev. Anten er ein slik, eller så er ein sånn. 

Men Normisjon er ikkje eindimensjonal, verken på over-
flata eller i djupna. Likevel er det stadig krefter som ønskjer at 
vi skal velje: anten må heile Normisjon velje å bevege seg mot 
«meir kyrkje»-måten å vere Normisjon på, der det berre er 
kyrkjelydar og kyrkjelydsplanting som gjeld. Andre sterke 
krefter meiner vi må halde fram med «mindre kyrkje»-model-
len, som foreiningsbasert organisasjon, der vi lever som  
supplementsfellesskap i rammene av relasjon til Dnk.    

For mange av dei eldre i vår organisasjon er det viktig å gje 
rom for å kunne vere Normisjon i «mindre kyrkje» måten å 
tenkje om arbeidet vi driv. Og i mange bygder fungerer denne 
modellen ennå. Dette er eit reelt, legitimt uttrykk for det Nor-
misjon er.

Samstundes har eg ennå ikkje snakka med yngre menneske 
som formidlar eit intenst behov og ønskje om foreining. Dei 
snakkar heller om framandgjering og kulturkløft når dei skal 
formidle noko om korleis småmøtekulturen i Normisjon ikkje 
opplevast som treffande for dei og deira livssituasjon. «Meir 
kyrkje» måten å vere Normisjon på, treff nye generasjonar i 
Norge langt betre, sånn jamt over og har stor appell.

Eg trur det er avgjerande å byrje å ha lokale og regionale 
samtalar om dette, så vi kan respektere kvarandre både i meir 
kyrkje og mindre kyrkje – ideala. Om dette er det sjølvsagt 
mykje meir å seie, men her og no vil eg seie: BÅDE-OG.

Meir eller mindre kyrkje?

Vegard Tennebø
I lederteamet Misjon i Norge
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

Se normisjon.no for mer informasjon
Kontakt Mari-Anne Nybraaten  på tlf. 922 18 100 

eller e-post man@normisjon.no
  

 
Har du vurdert  

en gave  
for fremtiden?

å testamentere
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TELEFONNUMMER OG ADRESSERARRANGEMENTER

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

20. august
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Leirer med påmelding i Checkin 
22.-24. juni
Aktivitetsleir, Stemnestaden, 5.-7.kl. 
22.-24. juni
Amigosleir 2, Horve, 2-5.kl. 
25.-27. juni
Amigosleir 3, Stemnestaden, 1.-4.kl.

28. juni – 1. juli
PUH-leir, Stemnestaden

10. -15. juli  Generalforsamling 
og Sommer i Sør, Grimstad

6.-10. august
10:13-festivalen, Horve
Påmelding, se 1013.no

20. -23. august
Seniorleir på Vaulali
Hilde og Alf Halvorsen og Sang-
gruppen Fjordingane blir med. 

25. august
Loppemarked, Stemnestaden
Lopper kan leveres. Avtal på 98216182

27. august
Damenes aften, Emmaus, Finnøy

31. august-2. september
Sensommerleir, Stemnestaden
Taler Kurt Hjemdal. Påm.: 98216182
5. september
Kvinnesamling Helleland

12. september
Seniorenes festdag, Horve kl. 11:00
Leif Johannes Lie Bjelland. Sang-
gruppen Senjores fra Karmøy.
Servering av middag og dessert. 
Påmelding til regionskontoret: 
51682750 / region.rogaland@
normisjon.no 

12. september
Damenes aften, Hjelmeland bedeh.

18. september
Damenes aften, Hommersåk

19. september
Inspirasjonsdag for kvinner, 
Kopervik kirke kl.19:30
Tema: Godhet - som ringer i vannet?
Grethe Myklebust, Ingunn Moi m.fl.

21.-22. september
Normimarken, Jørpeland

25. september 
Inspirasjonsdag for kvinner, 
Stemnestaden kl.19:30
Tema: Godhet - som ringer i vannet?
Grethe Myklebust, Ingunn Moi m.fl.

28.-30. september
Damenes Helg på Horve
Tema: Hellig og alminnelig.
Taler: Mette Ellinor Boye. 
Anne Aabø og Gunhild Vignes 
leder sangen. Fokus på misjons-

arbeidet i Nepal. Påmelding innen 
8.september til: region.rogaland@
nor misjon.no / 51682750 / Checkin.
no

3. oktober
Damenes aften, Ølen

15. oktober
Kvinnesamling Vaulali

18. oktober
Horvebasaren, Horve kl.19

19.-20. oktober
Mannstreff, Stemnestaden
Toralf Steinsland, Ådne Berge, 
Lars Haga blir med.

3. november
Minimesse, Stemnestaden

8. november
Temakveld Fermate, 
Stemnestaden

Misjonsmesser/julemesser:
9.-10. november: Hå
10. november: Åkra
16.-17. november: Haugesund
23.-24. november: Finnøy
24. november:  Vikevåg
24. november: Sandnes
30. november: Sand
1. desember: Randaberg
1.desember: Bru

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

DISTRIKTSKONTORET/KRAFT-
SENTERET I NORD-ROGALAND
Ved Stemnestaden. Tlf.: 982 16 185
Åpningstid: mand.-torsd. 10.00–14.00.
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder: Roar Flacké, tlf. 90600239

Regionstyreleder:
Trygve B Svendsen, tlf. 906 96 489
Regionlederteam: 
Erik Rørtveit, tlf. 982 16 140 
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731
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EIKELY SENTER
Daglig leder: Rune Metveit
Tlf: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon.no
Nettside: www.eikely.normisjon.no

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

«NYTT FRA NORMISJON» 
REGION AGDER
Redaktør: Lena Mjelde Moholt
Tlf: 37 25 68 04
E-post: lena.m.moholt@normisjon.no
Ansv. redaktør: Arne Inge Vålandsmyr
Korrektur: Gunhild Ingrid Aabel

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
SOMMER 2018
Påmelding: www.checkin.no

Tweensleir på Eikely
 4.–7.klasse
15.–17.juni

Amigosleir på Eikely
1.–3.juni
1.–4.klasse

Amigosleir på Vigmostadhytta
27.-29.juni
1.–4. klasse

Soul Children Camp på 
Folkehøgskolen Sørlandet
6.–8.august
5.–10.klasse

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

SOMMER I SØR MED 
GENERALFORSAMLING
10.–15. juli 2018
Påmelding: www.sommerisor.no

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

Vil du åpne hjemmet ditt for 
ungdommer - disippelgruppe 
eller spillekveld?
Kontakt Ole Jakob Pedersen: 
911 92 483

Har du tips til avisa?
Frist for innsending av forslag til 
saker til neste nummer er 15.juli.

Fond – barn og unge
Frist for å søke om fondsmidler er 
1. september 2018. 
Søknad sendes regionkontoret 
ved administrasjonsleder Gunnar.
Urstad@normisjon.no

Statutter:
1. Fondskapitalen settes inn på 

egen konto i sparebanken 
pluss

2. Årlig utbetaling fra fondet 
settes til maks årlig renteav-
kastning.

3. Fondets varighet settes til 10 
år, med start 1. januar 2009. 
Fondet avsluttes 31. desember 
2019.

4. I spesielle tilfeller kan det taes 
av fondskapitalen.

5. Det settes ned et fondsstyre på 
3 personer i tilegg til en person 
fra administrasjonen. Det skal 
minst være en representant fra 
henholdsvis Acta og en fra 
Normisjon i fondsstyret

6. Fondsstyret innstiller til  
regionstyret

7. Søknadsfrist av fondsmidler 
settes til 1. september

8. Søknaden sendes til  
regionkontoret v/ administra-
sjonsleder

9. Revisjon av statuttene kan 
fremmes til fondsstyret som 
innstiller til regionstyret. Det 
må 2/3-dels flertall til for å 
endre statuttene.

Kalender Agder
Send 

inn tekst og 
bilder til neste 

nr. innen
20. august


