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Rogaland/Agder
Guds hus er alltid åpent.
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Bønnesvar:
7 nye elever

Helt til november visste de ikke
om nye elever til Normisjons
bibelskole i Bafoulabé i Mali.
Rektor Koda var spent. Mange i
Mali og Norge har bedt.
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UTLAND
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Prioriterer tro og miljø

Vi utfordres til å møte innvandrere med godhet i stedet for frykt.

La deg utfordre

Siden 2012 har Normisjon og lokale
partnere hatt fokus på tro og miljø.
Det gir resultater.
7

NORGE

Fremdeles plass

Hovedartikkelen på side 2 handler om verden i vårt
nabolag. Les artikkelen om Terje Høyland og tenk
gjennom hva du kan gjøre.

Gå Ut Senteret, Bibelskolen i Grimstad
og Acta IMI kirkens Bibelskole åpnet for
søkning like før jul. Søkningen er god
men det er fremdeles plass.

Velkommen
på våre
spreke
Velkommen
på våre
spreke
leir-leirer!
Friluftsvukku*Rafting, *Terrengsykling, *Villmark
Friluftsvukku
24 – 28 juni for 9 til 15 år
27/6 – 1/7 for 9 til 13 år og 8 – 11/8 for 12 til 15 år

Fjellferier:
Fjellferier: For familier 12.–17. juli
Familier 9.–14. juli

Unge seniorer 25.–29. juli. Taler Oddvar Søvik
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre seniorer 1.–5. august. Taler Svein Granerud
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 Tlf.
42 13
7270
42 13
| post@imi-stolen.no
70 | post@imi-stolen.no
| For mer
| informasjon
For merog
informasjon
påmelding,og
sepåmelding,
vår hjemmeside:
se vår www.imi-stolen.no
hjemmeside: www.imi-stolen.no

Følg Normisjon på Facebook
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Terje Høyland er engasjert. Jeg
bare nevner emnet, så kommer
det han har på hjertet. Erfart og
gjennomtenkt.
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Verden i ditt
nabolag
KFskolen opplever stor støtte og mange nye elever.
Bildet er fra ballbingen i KFskolen i Stavanger.

KF skolen øker
I august 2013 startet KFskolen opp som et samarbeid
mellom Normisjon Rogaland og IMI-Kirken. Nå er KFskolen godt etablert på Misjonsmarka i Stavanger, og det
bygges nå ny skole på Jørpeland. Der er det Strand huskirker
og menigheten Klippen som står bak etableringen. Oppstart
blir høsten 2016.
Den kristne tro og de kristne verdier er grunnlaget for
KFskolen. Vi tror en skole som er god på det faglige, på det
sosiale og det åndelige gir barna det beste.
KFskolen gir barna en skolehverdag hvor det faglige, det
sosiale og det åndelig er viktig. Å gå på KFskolen vil si at vi i
tillegg til å ha høyt fokus på det faglige også lærer elevene
om den kristne tro og de kristne verdier. KFskolen har valgt
fem kjerneverdier for å speile den kristne tro inn i skolen:
kvalitet, kreativitet, godhet, tilgivelse, ekthet.
Vi er i stor takk til Gud for den flotte KFskolen. Ansatte og
elever ønskes lykke til videre i det rike arbeidet. Spesielt
ønsker vi den nye skolen på Jørpeland lykke til. Husk på
KFskolen i bønn. Vi er i dyp takknemlighet og ydmyke for at
dette har gått så godt så langt.
Vi går i tro og ber om Guds velsignelse for KFskolen.

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

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

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

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

www.gallerinormisjon.no

Terje Høyland (44) kommer fra
Mandal, men flyttet til Rogaland
for å gå på Misjonshøyskolen i
1990. Fra samme tid begynte
han å gå i IMI-kirken og ble en
del av den. Der jobber han i dag
som leder for det internasjonale
arbeidet.
Ressursfokus
Terje sier at det som har preget
han mest, er at han bodde syv år
på østkanten av Paris som misjonær for NMS. Der møtte han
det multikulturelle samfunnet.
Fra før visste han lite om mennesker fra andre nasjoner og
kulturer. Terje kjenner seg igjen
i dem som frykter andre.
– Skepsisen kom jo først og
fremst av mangel på kjennskap.
Etter hvert ble jeg kjent med
mange ulike mennesker med
ulik bakgrunn. Erfaringene fra
Paris lærte meg mye om å se
mulighetene med nye landsmenn sier han.
Kan du si noe om disse erfaringene?
– Vi må huske på at ingen
ønsker å være til bry. Alle liker
å bidra og å ha betydning. Derfor må vi ikke tenke: «Stakkars
innvandrere, hva kan vi gjøre for
dem?» Vi må tenke at hver
eneste en representerer en ressurs. Vi snakker om innvan-

drere, flyktninger og asylsøkere,
men bør heller fokusere på det
enkelte mennesket. Merkelappene er ikke feil, men vi må gå
dypere slik at vi finner de verdiene den enkelte har sier Terje.
Fremmedfrykt og godhet
– Det er vårt verdisyn som
avgjør om vi lykkes som et multikulturelt samfunn. Utfordringen er vanskelig og den fordrer
at alle krefter går sammen om
oppdraget. Frykt er vår største
utfordring. Både velbegrunnet
og ubegrunnet frykt kan stoppe
framdriften fordi den paralyserer. Derfor er det viktig å snakke
om frykten og være ærlig om
den. Men frykt er ikke fra Gud,
og den er ødeleggende. Frykt
fører oss bort fra hverandre. Det
vi trenger, er å komme nærmere
poengterer Terje.
Hva tenker du om dem som
sprer fryktbasert informasjon?
– Det er viktig å heie på
ytringsfriheten og ikke være
redd for meninger. I møte med
slik informasjon kan vi lære om
utfordringene samfunnet står
overfor. Samtidig må vi være
klar over at om vi sprer fryktbasert informasjon, bidrar vi til at
frykten blir en realitet.
Da vil flere trekke seg bort og
integreringen blir vanskeligere

– Hva ville Jesus gjort? Vi trenger å bli med på det Jesus gjør,
også i det å ta imot de fremmede. Bibelen er svært tydelig
på hvordan vi skal behandle de
fremmede. Dette vekker oppsikt
blant muslimene sier Terje. Flere
av de nyankomne til Stavanger
forteller at de har hørt om en
som sier: «Hvis noen slår deg på
kinnet, vend det andre til.» «Han
vil jeg gjerne bli kjent med,» sier
de.
Integrering i hverdagen
Hvordan skal vi lykkes med integreringen?
– Det er faktisk enklere enn

Vaulali melder
Leirsesongen har så vidt begynt.
Når vi skifter kalender begynner
vi å tenke på hva som er gjort
siden sist kalenderskifte. Det
tydeligste faste gjester vil merke,
er at veien inn til parkeringsplassen er asfaltert og lekeplassen har fått trampoline.
I 2016 blir Vaulalidagen
ekstra spesiell. Da markerer vi
at Vaulali er 50 år i år!
Sett av lørdag 20. og søndag
21. august til feiringen!

Hva 2016 ellers vil bringe, er vi
spent på. Kalenderen er nesten
fulltegnet, men det er enda
ledige helger i februar, mars,
november og desember.
Vaulali har mange gode venner som støtter oss økonomisk,
deltar på mandagsdugnader
eller hjelper til på kjøkkenet.
Mange har bidratt med gressklipping, reparasjoner og vedlikehold. Takk til alle som har
bidratt!

FOTO: VAULALI ARKIV

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

Tekst & Foto
Erik Rørtveit

Vaulali - et redskap for Guds
rike i snart 50 år.
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Giroen i dette
nummer av avisen
Vi håper du vi være med å betale
det frivillige abonnementet for
Nytt fra Normisjon. Denne avisen
er viktig for oss for å nå ut med
informasjon om hva Normisjon er
og hva som skjer rundt forbi.
Prisen er satt til kr. 250,- pr. år, alle
bidrag mottas med takk.
Bruk kto. 3000.14.71267

Godt salg i Galleri
Normisjon
2015 ble et flott år for våre 2
bruktbutikker i Sandnes og i
Aksdal. Omsetningen i Sandnes
ble kr. 1.193.000,- (971.000,- i
2014). Aksdal solgte for kr.
414.000,- (133.000,- i 2014).
Vi takker alle kunder, vi takker
spesielt de engasjerte butikkgjengene. Flott innsats for
misjonen!

Årsmøte Normisjon
Rogaland 2016

Terje Høyland er engasjert for våre nye landsmenn. Han utfordrer oss til å møte dem med godhet i stedet for frykt.

vi tror. De siste månedene har
jeg sett at skeptiske mennesker
har blitt heftig begeistret av
å være sammen med flyktninger.
Det starter med en kopp kaffe
eller te, strikking eller en tilfeldig prat. IMI-kirken har flere
års erfaring med språkkafe.
Det er en glimrende måte å
starte integreringsarbeidet på.
Og det krever lite ressurser. Med
enkle grep kan menigheter, foreninger, forsamlinger og enkeltpersoner være med å bestemme
om flyktningkrisen skal bli
positiv eller ikke.
– Normisjon kan bidra til at
dette kan bli en suksess. Det

siste året har gjort meg optimistisk. Det er fantastisk å se alt
det frivillige engasjementet og
mange har fått et personlig møte
med fremmede kulturer. Jeg har
sett mennesker fra sterk konservativ islamsk kultur bli møtt
med godhet og varme. Det har
ført til at de har tatt del i vår
kultur og fått smaken på den.
– Multikulturell kompetanse
vil bli minst like viktig som
teknologisk kompetanse i fremtiden, fordi det er den største
globale utfordringen. Norge
har historisk vært åpent mot
verden, og det har aldri vært
enklere enn nå: Verden er i ditt

Det er vårt
verdisyn som
avgjør om vi
lykkes som et
multikulturelt
samfunn.

nabolag sier en engasjert Terje
Høyland.
Normisjon utfordres
Normisjon ønsker å oppfordre
til at vi deltar i dette særdeles
viktige arbeidet! Er du usikker
på hvordan du eller ditt lag kan
bidra? Ta gjerne kontakt med
oss på regionskontoret eller
IMI-kirken. De har også opprettet en hjemmeside med god
informasjon:
www.vivilhjelpe.no.
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plikter seg til å gi økonomisk til
et voksende arbeid.
For enkeltpersoner er det
minst 300 kroner pr. måned.
Også menigheter, organisasjoner og bedrifter kan bli partnere.
Alpha vil øke både rekkevidde og tempo i Norge, og
slik bidra til å re-evangelisere
mennesker, fornye kirker og
menigheter og forvandle samfunnet.

Kørners corner
Med ny bil på veien

For mange år siden hørte jeg om
stavangermannen som hadde
kjøpt ny bil. Alltid nypolert.
En søndag ville han ha seg en
tur sørover Jæren. Mai måned og
solskinn. Og han trallet fornøyd
sørover Rv 44. Det han ikke visste
var at en bonde var i ferd med å
jage kyrne ut på beite på Klepp.
Beitet lå på andre sida av veien.
Bonden hadde strekt en piggtråd
over. Og før første kua kom ut, så
braste vår venn inn i piggtråden så
lakken sprutet.
Han bråbremset, satte på
brekket og føyk ut av bilen for å få
tak i idioten med piggtråden. Han
nærmest eksploderte da han så
bonden.
Men bonden var rolig, han
prøvde å roe bymannen ned:
– Aldri bry deg. Eg ska skjøyta
han
sjøl.
23 personer tegnet seg som Alpha-partner da dette ble lansert

Alpha søker nye partnere
Vår drøm er at alle mennesker i
Norge skal få se hvem Jesus er.
Det er nok et hårete mål, for
ambisjonene er store. Alpha er
redskapet vi vil bruke. Mange
tilbakemeldinger vitner om at
Alpha forandrer mennesker,
familier og lokalsamfunn.
Vi inviterer nå til å bli Alphapartner. Partnere blir en viktig
del av Alpha, og får både
rapporter fra arbeidet og invitasjoner til nye konferanser og
samlinger. Alpha-partnere for-

Regionårsmøte 2016: 15.–17.
april IMI-kirken Stavanger
Fredagen blir det Acta i fokus.
Har dere ett barne- eller ungdomslag på hjemstedet som er tilknyttet
Acta?
Hva med å reise sammen med
de lokale lagslederne og la dette
bli en kveld til felles oppmuntring
og inspirasjon?
Lørdagen blir det årsmøte og
festkveld for Normisjon. Vi starter
med registrering kl. 10:00.
Generalsekretær Anna Birgitta
Langmoen Kvelland blir med hele
helgen.
Søndagen inviteres vi til felles
gudstjeneste for hele Normisjonsfamilien i IMI-kirken kl. 11.
Som dere ser er det en fordel å
sette av hele helgen allerede nå!

på den nasjonale lederkonferansen i IMI Kirken i januar.

Nytt fra
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Et møtepunkt i bygda

FOTO: ACTA

Haldis på «benkjen» på vei
til Skjøla

20 år. Det begynte med at
noen spurte om hun ville
være med og det hadde hun
lyst til. Og så hadde hun erfaring fra lignende arbeid
andre steder.
Motivasjonen for å holde
på er møtepunktet med
ungene i bygda og at de får
muligheten til å høre budskapet om Jesus. Normisjon har
en visjon om å nå nye generasjoner. Haldis er ikke i tvil
om hva det bør satses på. Det
må bli barnearbeidet og
lederoppfølgingen.

Leir som møtepunkt
«Leir forandret livet mitt» er et av mange vitnesbyrd fra leirarbeidet. Nå er det påskeleirene som står for tur og nye møtepunkt oppstår mellom unger, og mellom Jesus og ungene.
Hvert møtepunkt er unikt og vår bønn er at hver enkelt må
oppleve seg sett og elsket for den de er. Leir er også en god
plass å invitere med seg venner fra skolen. Kanskje kan flere få
et møtepunkt? Vær gjerne med og be om at deltakere og
ledere skal få oppleve påskeleirer som betyr en forskjell.
Har du enda ikke meldt ungene på leir? Kontakt regionkontoret for å høre om det fremdeles er ledige plasser.

Festgudsteneste

FOTO: KRAFTVERKET

Moskvils vert intervjua av
Mette Boye.

å støtte Møyfrid og Kristian
Moskvil og dei to barna deira
når dei reiser til Senegal i
februar.
I filmklipp og gjennom
intervju fekk Møyfrid og
Kristian fram litt om kva som
ventar dei. Kyrkjelyden fekk
vere med å be og velsigna dei
på vegen. Mange melde seg
som faste gjevarar til arbeidet
deira.
Under kyrkjekaffien fekk
mange ein god prat med
Møyfrid og Kristian. Syskenband vart oppretta og styrka
før dei kunne ta avskjed og
ynskje dei ei god reise.

LEDER
Den første kjærlighet

Noen av oss har lett for å bli
oppslukt av alle slags mer eller
mindre gode gjøremål. Vi vil av
og til gjøre adskillig mer enn
det som både tiden og kreftene
tillater. Dette tror jeg gjelder
både enkeltmennesker og oss
som organisasjon. Det er lett å
miste av synet hva som er det
viktigste.
I Johannes åpenbaring finner
vi de 7 brevene som er sendt til
ulike menigheter.
Til Efesos blir det understreket at de gjør mye godt,

I Acta – barn og unge i Normisjon har vi en visjon som sier
«grensesprengende fellesskap
der barn og unge møter, følger
og ærer Jesus Kristus». Nye
generasjoner trenger å møtes på
nye måter. Innholdet, evangeliet,
er akkurat det samme, men kulturen er i stadig endring. Hvordan kan vi formidle og være de
gode nyhetene inn i deres hverdag?
Vi trenger grensesprengende
fellesskap som kan bety noe for
barn og unge, og som er med og
påvirker dem i retning av Jesus.
Så tror du kanskje «grensesprengende» handler om å gjøre
kulere og tøffere aktiviteter eller
prøve å konkurrere med underholdningsindustrien. Slapp av!
Det er ikke nødvendig.
Den nye generasjonen etterspør noen som kan lytte til dem.
De har mye på hjertet. Både

Hvorfor ikke ta samtalen på en kafé?

spørsmål, tanker og følelser.
Utfordringen er at mange av
dem ikke har noen å dele dem
med. Derfor kan «grensesprengende» være en voksen som setter seg ned med 4-5 ungdommer
og snakker om tro og liv i ei
stue, på kafé eller mens de går
en tur. Det kan også være et
møtepunkt i det lokale fellesskapet på bedehuset eller i kir-

ken. Et møtepunkt der relasjonen til lederen er viktigere enn
alle de ”kule” aktivitetene. Der
de kan bli møtt der de er og som
de er.
Lyst å være med på noe grensesprengende? Lytt til neste
generasjon og vær til stede for
dem. Vi kaller det medvandring!

Nytt frå Mali
Det vart stor spenning på bibelskulen i Bafoulabé dei første
dagane i januar. Ville Oussoubi,
som skal gå tredje året få nye
medelevar? Det har vore noko
vanskeleg å rekruttere elevar dei
siste åra. Rektor Koda og andre
har lagt ned ein stor innsats. Når
dagen for opningsfesten kom
vart det stor glede. Sju nye elevar
kom og er no godt i gong med å
lære meir om Gudsrikets løyndomar i klasserommet og i kvardagen.
Det norske forsvaret har no

eit herkulesfly som skal bidra i
det fredsskapande arbeidet i
Mali. FN har ein styrke på over
12000 mann. Dei treng å få fram
utstyr og mannskap. Når det er
uro og avstandane er store
trengst fly som kan flytte på dei
fort. Her kan Norge bidra.
Situasjonen i Mali er elles noko
ustabil. Nokre ting går betre. Til
dømes patruljerer no dei gamle
«fiendane» saman. Det har ført
til færre trefningar. Men mykje
arbeid må til for å kome godt i
hamn.

FOTO: ASTRID BREIVOLD

Misjonærutsendelse
10. januar var det ei flott
gudsteneste i Jørpeland kyrkje. Kyrkjelyden vil vere med

Møtet med Jesus er
ofte et møte med
en kristen.

FOTO: ACTA

Om det ikke er innerst i
Ryfylke, så er det i hvert fall
et godt stykke på vei.
Her har Haldis vært leder i
Jøsenfjorden Yngres i drøyt

Grensesprengende møtepunkt

Årets elever ved bibelskolen
i Bafoulabé.

Odd Terje Høie er styreleder i Normisjon region rogaland

men at de har forlatt sin første
kjærlighet. Den kjærligheten
som gjorde at de utførte de
gjerninger som Gud hadde
satt dem til.
Det må også være vårt fokus
som enkelt personer og som
organisasjon. Vi må aldri
glemme hva som egentlig betyr
noe – nemlig å ta imot og
reflektere den kjærligheten som
Gud har vist oss. Det hjelper
ikke om vi gjør aldri så mye
godt dersom det ikke springer
ut fra det store mysteriet: Gud
elsker oss med en evig kjærlighet.

Det er jo slik at det vi fokuserer
på, det preger oss. Derfor tror
jeg det er vesentlig for oss at
vi fokuserer på Guds kjærlighet mot oss. Dette gjelder både
når vi har våre egne andakts
og bønnestunder, og i den forkynnelse vi driver i Normisjon.
Dersom vi er mer opptatt av å
diskutere etikk og moral, enn
vi er av å forkynne at Gud selv
kom til oss gjennom Jesus, så
står vi i fare for at «lysestaken
tas fra oss», som det sies til
menigheten i Efesos.
Det er også viktig å merke
seg at den eneste av de 7

Fokuser på
Guds kjærlighet mot
oss

menighetene som er omtalt i
Johannes Åpenbaring, så er det
bare menigheten i Filadelfia det
ikke er noe å utsette på. Var det
fordi de var sterkere enn alle de
andre?
Nei, det sies: «For du har
liten kraft, og du har holdt fast
ved mitt ord og ikke fornektet
mitt navn.»
Må dette også prege vår
organisasjon: At vi er svake i
oss selv, men holder fast på
Jesus – Guds evige kjærlighet
til oss.

Nytt fra
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Normisjon ønsker å være en miljøbevisst organisasjon og har lyktes i sin satsning i India.

Prioriterer tro og miljø
Å kjøpe disse brensel-effektive stekovnene er veldig lønnsomt for forbrukerne.
Kundene får ovnen som et lån og nedbetaler lånet med sparte kostnader på brensel. Den koster mye mindre enn det en
gjennomsnittlig husholdning ville brukt
på innkjøp av ved. Iløpet av syv måneder
har de fleste familiene tjent igjen investeringen gjennom redusert bruk av ved
og andre former for energi.
I følge en rapport av WHO og UNICEF går 597 millioner mennesker på do
ute i det fri i India. Dette fører til forgiftning av vannkilder. I tillegg har kvinner
vært spesielt utsatt når de ikke hadde
tilgang til toaletter. De måtte ofte vente
til skumring med å gå på do og hadde da
større risiko for å bli bitt av dødlige innsekter eller bli utsatt for vold. Gjennom
Normisjons samarbeidspartner Lutheran
World Service India Trust har man
bidratt til å bygge toalett som gir lokalbefolknigene både helse, trygghet og ver-

Tekst Sunniva Vikan
Foto Jacob Smørdal

Siden 2012 har Normisjon og lokale partnere
hatt fokus på tro og
miljø. Det gir resultater.
Gjennom læringsnettverket The Environmental Competence Building Project
(ECBP) har Normisjon satt igang en
rekke tiltak. I India har Normisjons partneren Evangelical Social Action Forum
(ESAF) lykkes med å gi husholdninger
grønn teknologi, spesielt brensel-vennlige stekovner, mot betaling. Programmet
er selvfinansierenede gjennom moderate
lånerenter. Så langt har 60 000 ovner blitt
distribuert og ESAF forventer at tallet blir
300 000 iløpet av de neste tre årene.

dighet. Vannfilter har også gitt marginaliserte grupper rent drikkevann.
Rapporten for posjektet «Faith and the
environment» gir åtte anbefalinger:
1. Vær et eksempel til etterfølgelse.
2. Adresser teologien (kirken trenger en
solid, enkel og samlende teologi om
miljø.) 3. Prioriter miljøet (også i strategier, agenda og politikk.) 4. Adopter et
helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming
(som i å benytte lokal kunnskap.)
5. Handle lokalt (men tenke globalt.)
6. Maksimer kommunikasjon (benytt
alle kommukasjonskanaler og fortell
historiene til enkeltmennesker som er
rammet av klimaforandringer)
7. Frem forvaltning, ansvarlighet og rettferdighet. (Vi er ansvalige til både Gud
og våre naboer til å ikke bruke mer enn
vår del av tilgjengelige naturressurser.)
8. Frem en ansvarlig forbrukerkultur.
9. Ikke gi opp. Det er ikke for sent. Vi kan
enda skrive historie.

ECBP
The Environment Competence
Building Project (ECBP) var et
fagutviklingsprogram med fokus
på tro og miljø fra 2012-2015.
Nettverket bestod av partnere fra
Norge (Normisjon, Digni, Det
Norske Misjonselskap og Aeropagos.), India: (Evangelical Social
Action Forum og Lutheran World
Service India Trust.) Kina: (China
Christian Council, The Amity
Foundation.) Etiopia: (The
Development and Social Service
Commision of the Ethiopian
Evangelical Church Mekane
Yesus.) og Madagaskar (The
Malagasy Lutheran Church.)

Juleglede i Merdekan

Ferskvare: Nytt blad

Etter voldelige protester i september over
den nye grunnloven i Nepal, har grensen
mellom India og Nepal vært lammet av en
blokade. Dette fører til store utfordringer for
gjennoppbygningen i landet etter jordskjelvene i 2015. Det er nå stor mangel på mat,
medisiner, bygningsmatriell og drivstoff.
Vær med å be om at blokaden tar slutt.
I mellomtiden jobber staben ved Okhaldhunga stadig med å hjelpe jordskjelvrammede og bygge ferdig det nye sykehuset.

Det ble felles jul- og nyttårsfeiring ved barnehjemmet i Aserbajdsjan. Julenissen,
Bestefar Frost kom, og øynene til barna lyste
da han kom inn i kjent rød nissedrakt. Hver
av dem – både de som satt oppe og de som
lå i sengene sine, fikk hver sin gavepose,
hvor det var frukt, godteri til de som klarte å
spise det, en leke, samt ullsokker og luer fra
Norge. Mor til ei på teamet vårt hadde laget
kjøttkaker og potetmos med agurk- og
tomatsalat og maten gikk ned på høykant.

Normisjon er i full gang med å produsere
det nye magasinet Ferskvare som vil erstatte
misjonsnytt, SMM-nytt og fadderrapportene.
– Ferskvare skal skape begeistring og
engasjement for Normisjons internasjonale
arbeid som er dynamisk, nytenkende og
fremtidsretta, sier medie- og markedssjef
Ole Martin Rudstaden.
Bladet blir på 36 sider, inneholder blant
annet prosjektinformasjon, misjonærblogger og landinfo og vil komme ut kvartalsvis.

Nepal
Alt av Normisjons arbeid i landet
Prosjektnummer: 114.98.763

FOTO: KRISTIN OG ERIK BØHLER

Fortsatt blokade i Nepal

Bruk av honning og steriliserte
bananblader er effektiv behandling.

Aserbajdsjan
Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer: 122.47.326

Ferskvare
Nyhetsmagasin
med fokus på det internasjonale arbeidet

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 3000.18.32731 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
Guds ledelse i utviklingsprosesser i Udi-kirken.
Pastoren og lederskapet i
den lutherske kirken.
Den vanskelige økonomiske
situasjonen i landet.
Bangladesh
Prosessen knyttet til kjøp av
tomt til Martin Luther College.
Mot, kraft og visdom til
MLC-rektor Mitali Maria
Costa.
Godt samarbeid mellom alle
deler av Normisjons arbeid i
landet.
Bhutan
Teamet som arbeider med
bibeloversettelse til tsangla
(øst-bhutanesisk).
Samarbeidsprosjektet med
personer med funksjonsnedsettelse.
Cuba
Vår samarbeidskirke på Cuba.
Dem som er redde for
jordskjelv og for kirkens
arbeid for dem.
Kirkens arbeid for dem som er
rammet av HIV og Aids.
Ecuador
At kirkene i Canjar må oppleve
en åndelig fornyelse og større
enhet.
Stoffmisbruket blant barn og
ungdom i Guayaquil.
Seks ungdommer som nylig er
tatt opp i en menighet i
Guayaquil.
India
Oppstarten av forvaltnings
program i Dumka bispedømme.
Synodemøtet i NELC 2.-3. mar
Videreføringen av lederpro
grammet i NELC.
Kambodsja
Takk for 12.000 nye kristne i
2015.
Takk for ledertrening for 1500
personer.
Økt givertjeneste til å kunne
håndtere denne veksten.
Mali
Den avsidesliggende
landsbyen Tondiji og
evangelisten Balla Kanute.
Fornyelse av barnearbeidet,
særlig i Kulubu med minst 60
døpte barn.
De to oversetterteamene i
Mali, NT på malinke og GT på
kasonke.
Midtøsten/Nord-Afrika
Sat 7s TV-undervisning for
flyktningbarn som ikke går på
skole.
Nepal
At blokaden mellom India og
Nepal må bli løst.
Arbeidet i Bajhang for
kvinners rettigheter.
Kirkens team som besøker
husstander i Okhaldhunga
med godt nytt.

·
·
·
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Senegal
Ledelse inn i et nytt område
og et nytt arbeid i Senegal
Åpenhet for de gode
nyhetene om Jesus.
Tsjekkia/Europa
Takk for at det gror blant barn
og ungdom i Ostrava.
At Gud reiser opp fire nye
medvandrere for nykristne.
Uganda
Vår anglikanske samarbeidskirke i Uganda
Prester og evangelister.
FORSAMLINGER/FELLESSKAP
Jesusnett
At Jesusnett sine ressurser
skal bli kjent og brukt.
Visdom i vårt arbeid når vi nå
utvider.
Korsvoll-fellesskapet
At vi skal lære å kjenne
Gud enda mer.
At vi skal finne en
undervisningsleder
Norkirken Hald
At vi skal nå mange nye
med evangeliet.
At vi skal være gode til å trene
ledere som trener ledere.
Norkirken Sandnes
At barna skal vokse i tro og ha
et personlig forhold til Guds
Ord.
At vi skal fortsette å nå
innvandrere.
Norkirken Åkra
At menneskene vi berører får
en levende relasjon til Jesus.
At nye relasjoner ivaretas og
ekte vennskap bygges.
Salem menighet
At teensgjengen skal ha en
inkluderende kultur.
Nye ledere på søndagsskolen
for alderen 4-6 år.
Sandefjord Normisjon
Takk for at vi er på vinnerlaget.
Mennesker som sliter med
psykisk sykdom.
Storsalen
Utvikling av ledelse og
frivillighet.
At nye mennesker skal
komme til tro.
Strand Huskirker
Ungdomshuskirker i Strand
kommune.
Lokale huskirkeledere.
Vigeland Normisjon
At vi må få i gang velfunge
rende cellegrupper
Nyplantet søndagskole i
privathus i et byggefelt.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
·

REGIONER:
Agder
Styrke/vern om ekteskapet.
Foreldre som forstår at deres
valg setter spor.
Hordaland
Realiseringen av
misjonssenteret.
Agenda 1-nettverket.

··
·
·

·
·
·
·

Møre
Frivillige ledere, ansatte og
regionstyret.
At vi må få nye tjenelige
lokaler.
Nord
Leirarbeidet for alle aldersgrupper.
Guds ledelse i planlegging og
gjennomføring av Sommer i
Nord.
Nordland
Nytilsatt på Fauske, ungdoms
arbeider Audun K. Jonassen.
Guds ledelse i å finne dem
som brenner for Jesus og som
tilhører en gruppe vi vanligvis
ikke «ser».
Oppland
Medvandrergruppa som
startet i januar.
Effekten av årets leirlederkurs
for ungdom som var i januar.
Rogaland
Alpha Norge.
Barne- og ungdomsarbeidet.
Sogn og Fjordane
Acta-vårleirene på Fjordly og
Teigen.
Arbeidet med fellesskapsutvikling i regionen.
Telemark
Unge ledere og ledere som
opplever at de står alene.
Mulighetene i Skien.
Trøndelag
At folk må bli frelst.
Nye og flere medvandrerrelasjoner.
VeBu
Takk for en vellykket
bibelkonferanse.
Frivillige ledere og ansatte.
Øst
Ansettelse av ny regionleder.
Ansettelse av en ny barne- og
ungdomskonsulent.
Østfold
At Acta og Normisjon i Østfold
får vokse tydeligere sammen.
At vi får synliggjøre Guds
godhet for Østfolds barn og
voksne.

·
·
·
·
··
·
·
·
·
··
·
·
··
·
·

BIBELSKOLER
Acta bibelskole og IMI institutt
Gode søkertall på alle våre
tilbud.
Guds nærvær og kraft på
skolen vår.
Bibelskolen i Grimstad
At årets elever griper
evangeliet, blir satt i brann og
i stand til å dele det videre.
Takke for svært god søkning
så langt.
Gå Ut Senteret
Teamene i India, Ecuador,
Etiopia og Paraguay.
Takke for gode samarbeidspartnerene internasjonalt.

·
·
·
·
·
·

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

·

Rent vann er viktig for helse og utvikling i lokalsamfunn.

Helsehagen
Tekst Karen Ekern
Foto Astrid Breivold

11 år med helsehagen prosjektet
har ført til store forbedringer i lokalsamfunn i Mali.
På slutten av året 2015 ble det
endelig bestemt at prosjektet
avsluttes i 2015.
Folk synes ikke noe om at
prosjektet nå er slutt, men de er
svært takknemlige og glade for
alle forbedringer som har skjedd
i løpet av de 11 årene vi har samarbeidet om utviklingstiltak i
dette området.
De har fått et helsesenter som
fungerer godt og betyr svært
mye for alle. Hagene bidrar til at
de har ferske grønnsaker året
rundt. Møllene avlaster kvinnene med det tyngste arbeidet.
Bruer som er bygd sørger for
langt bedre framkommelighet,
og det har til og med begynt å gå
fast minibusstransport til
Bamako hver uke i tørketida.
Mange har fått opplæring. Det
dreier seg om lese- og skriveopplæring på lokalspråket, helseundervisning, organisasjonsarbeid og en borgers rettigheter
og plikter og dessuten mange
praktiske ting som å lage såpe,

drive økonomisk lønnsomt med
høner eller sauer og flere andre
ting.
Da vi første året, i 2005, reiste
rundt i dette området, var det få
bygder som hadde noen do. Nå
er det bygd rundt 600 latriner,
og de familiene som enda ikke
har dette på plass, vil antagelig
gjøre noe med det. Det har blitt
jobbet mye med bærekraft; dvs.
at vi har lagt til rette så godt som
mulig for at aktivitetene skal
fortsette selv om prosjektet er
slutt. Vi håper og ber om at innbyggerne må bruke det de har
lært og fortsette å arbeide til
beste for hverandre.
De som har arbeidet i prosjektet, både fast ansatte og flere
konsulenter og samarbeidspartnere, var en dag i Touba sammen
med oss norske og representanter for myndighetene og landsbyene som har deltatt i aktivitetene. Det var mange taler og
selvfølgelig god mat.
Jeg vil gjerne rette en stor
takk til hver og en av dere som
har bidratt til prosjektet i disse
årene.
2016 vil bli brukt til å se
hvilke tiltak Normisjon nå vil
rette innsatsen inn mot. Det kan
godt være det vil handle om
kvinner og utdanning. Det vil
tiden vise.

Mali
Samfunnsutvikling
Prosjektnummer: 122.47.623

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 3000.18.32731 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bibelskolen i Grimstad tilbyr fordypning i musikk. Acta IMI kirkens Bibelskole
i Stavanger tilbyr en populær lovsangsskole.

kniftrygghet.no

Fremdeles plass
Tekst Kristin Jellestad
Foto Bibelskolen i Grimstad

Gå Ut Senteret, Bibelskolen i
Grimstad og Acta IMI kirkens
Bibelskole åpnet for søkning
like før jul. Søkningen er god
men det er fremdeles plass.

Foto: Dreamstime.com

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

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

- Bibelskolen i Grimstad har hittil fått over 145
søknader, det er langt flere enn ved tilsvarende
periode i fjor. Særlig er det World Wide Walk-linja
som drar inn søkere, forteller kontorsekretær
Anne Henning. Her får man muligheten til å være
halve skoleåret i et annet land, og komme tettere
på en ny kultur. Av året er Cuba og Libanon/Egypt
nye land studentene kan søke seg til, hvor man
blant annet jobber med menighetsarbeid, og
arbeid blant syriske flykninger.
Gå Ut Senteret som holdt til i Hurdal frem til
2015, men nå er lokalisert i Trondheim, har siden
starten i 1984 hatt fokus på internasjonalt arbeid
og misjon. Dette står fortsatt sentralt, hvor Global
disippel med 4,5 måned av skoleåret i et annet
land, er den største linjen. Ørjan Tinnen, rektor
ved skolen, forteller at når de åpnet for søking 1.
desember, hadde de allerede fått 30 søkere. Antall
søkere har mer enn doblet seg siden desember,
med løpende opptak.
– Det er særlig stort trykk på Sør-Amerika,

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

med land som Ecuador og Paraguay. Vi staser også
mye på Asia, og vi ønsker gjerne å sende studenter til landene hvor Normisjon allerede har utsendinger. I tillegg til landene hvor skolen har sendt
studenter i mange år, er Tsjekkia nytt av året, sier
Tinnen. Han er optimistisk til at de skal få nok
søkere også hit, selv om de fleste av studentene jo
ofte ønsker seg til land utenfor Europa.
Acta IMI kirkens Bibelskole i Stavanger, består
av linjene Bibelskolen og Lovsangskolen. I tillegg
driver de IMI Institutt, som er en lederutdannelse
på høyskolenivå. Undervisningen forgår i i hovedsak i Stavanger, enten på heltid eller deltid, men
fire ukers teamopphold i utlandet.
- Lovsangskolen hadde rekordsøkning i fjor, og
dermed færre søkere til Bibelskolen, forteller
Johanne Diderichsen, administrativ leder for IMI
kirken sine skoler. I år er det motsatt, med flest
søkere til Bibelskolen; og til sammen 56 søkere på
begge linjene.
For mer informasjon, og søknadsskjema til
Normisjon sine bibelskoler se:
Bibelskolen i Grimstad www.bibelskolen.no
Gå Ut Senteret: www.gus.no
Acta bibelskole : www.actabibelskole.no

Tsjekkia er nytt
praksisland på Gå
Ut Senteret i Trondheim.

SIKRER VERDIER.
SKAPER VERDIER.

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

FOTO: ACTA BIBELSKOLE

Guds lærlinger

Her er Acta bibelskole på
teamtur i Sandefjord.

Forrige skoleår ble fem av våre studenter filmet med tanke på å
lage en dokumentarserie om unge mennesker som lever for noe
større enn seg selv. Den har fått tittelen, «Guds lærlinger» og
skal vises etter påske på nrk.
NRK har selv plassert dokumentarserien på listen «10 gode
grunner til å se på NRK i 2016»
- Jeg håper at serien vil røre mennesker som ser på og gjøre
de mer nysgjerrig og åpen i forhold til tro. Vær også gjerne
med å be for og hei på de ungdommene som har stilt opp i
programmet, sier Solvår Gilberg Angeltveit, daglig leder ved
Acta bibelskole. Så da er det bare å benke seg foran TVen etter
påske når serien kommer.
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FOTO: HILDE HALVORSEN

AGDER

Bildet er fra møtet i Lyngdal i fjor. Gode samtaler,
undervisning og veldig god mat vil prege møtene i år.

Ledermøter i mars
Det er en glede for oss å ønske nye og gamle styremedlemmer velkommen til vårens ledermøter. Denne gang i «ny»
innpakning, dvs at vi inviterer dere til en kveld som ser ut
slik en «Alphamiddag» kan være. Vi vil forsøke så langt som
mulig å få med oss de elementer som hører med. Vi vil blant
annet komme innpå følgende tema:
• Hvorfor dra inn på Alpha kurs?
• Ice-breaking og humor
• Alpha – er det for folk som allerede er kristne også?
• Gruppeleder- det tør jeg ikke, - eller?
• Hvordan i all verden få folk med?
• Ulike modeller for Alphakurs – der vi er få, eller mange.
Vi ønsker at denne kvelden kan bli til inspirasjon og frimodighet for å gå i gang med Alpha der dere bor.
Se på KALENDEREN på siste side for tidspunkt og sted.
Vi har tre datoer i tre bederhus. Møt frem! Meld dere på!

www.konsmohus.no
Tlf. 38 28 13 00 | E-post: firmapost@konsmohus.no

Landes
Landes
Begravelsesbyrå
Landes
Begravelsesbyrå
as as
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71
Døgnvakt: 38 34 10 71

Bibelskolen i Bafoulabé, kjent av
mange og mindre kjent av andre;
liten og uanselig, 3 måneder tre år
etter hverandre; men enkel og bra.

Kan nå 2
millioner
Tekst Alf Halvorsen
Foto Hilde Halvorsen

La det være klart fra begynnelsen: Mali (særlig vest- og nordMali) er et unådd område. Det
er en STOR misjonsmark i god,
gammel betydning av ordet. For
tiden er nord-Mali så utrygt at
vestlige misjonærer ikke kan
ferdes der. Heller ikke afrikanske
misjonærer går så veldig langt
nord. Den sveitsiske, kvinnelige
misjonæren som nylig ble kidnappet i Timbuktu, er et unntak.
(Og ja, Timbuktu er en by nord
i Mali.) Så langt har vi ikke hatt
noen terroraksjoner vest for
Bamako, bortsett fra en gisseltaking i november 2013, i en by
160 km fra våre nordligste misjonærer. La oss be om at vestMali blir skånet for usikkerhet
og fryktskapende terror.
Bibelskolen vår
Vest for hovedstaden Bamako, i
et område like stort som halve
Norge, er det bare én bibelskole.
Den drives av Normisjon. Det
sier seg selv at dette er et viktig
arbeid, spesielt i denne tid med
en ustabil sikkerhetssituasjon.
Gode og integrerte maliske
ledere med nyttig kunnskap som
forblir i sitt lokalmiljø, er noe av
det viktigste vi kan fokusere på
i denne situasjonen. Neste år er
det 20 år siden Normisjons
bibelskole i Bafoulabe hadde sitt

første skoleår. Tilsammen 58
elever, 7 kvinner og 51 menn,
har i disse årene begynt på bibelskolen, inkludert de 7 nye som
begynte i år. 10 elever har sluttet
før fullført tre års studium. 41 er
så langt uteksaminert. Alle
kvinnene som har begynt, har
fullført.
Hva har skjedd på 20 år?
Så er spørsmålet: hvordan har
det gått med disse? For å
begynne med det verste først: vi
har mistet enkelte helt. Det vil si
at 2-4 tidligere elever har gått
tilbake til islam, ikke nødvendigvis av teologisk overbevisning, men heller som et uttrykk
for at de er skuffet i forhold til
høye og urealistiske forventninger til misjonen, eller ettergivenhet overfor lokalt sosialt press.
Det er ikke lett å være kristen i
Mali. Riktignok er det ikke forfølgelse her i sør, men det koster.
Nærmere 10 tidligere elever er
av forskjellige grunner blitt passivisert og er ikke lenger noen
åndelig ressurs i lokalmiljøet.
Selv om de fremdeles kaller seg
kristne, så er livet deres ikke en
leder verdig, og frimodigheten
deretter. Hvis du synes dette er
deprimerende lesning, så er det
kanskje en fattig trøst at det nok
ikke er det grann bedre i Norge,

særlig hvis vi tenker på den teologisk/etiske vranglæren som
preger en atskillig større prosentsats av tidligere teologiske
studenter.
God jord
Men ikke så lite har falt i god
jord. Omtrent 15 tidligere elever har en tjeneste av pastoral
karakter, enten de kalles pastor
eller evangelist. Nesten like
mange har et aktivt lokalt engasjement i gudstjeneste og ledelse.
Blant disse er alle de uteksaminerte kvinnene. 60 % av synodestyret har eksamen fra bibelskolen. Lederskapene i de fire
distriktene er også sterkt preget av ledere som har fått sin

Døgnvakt: 38 34 10 71

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

«Jeg - en menneskefisker?» er
overskriften for regionårsmøte
lørdag 9. april. «Kan jeg være
med å lede noen til tro på Jesus
- eller er det bare for noen spesielle?» Leder i Normisjons
landsstyre, Tormod Kleiven, vil
belyse dette i åpningssamlingen.
Årsmøtet er også i år på
Bibelskolen i Grimstad.
Tidsrammen for dagen er kl.
09.30 - ca. kl. 17.00. Pris kr
300,-. Dette inkluderer 2- retters
middag og kaffemåltider.

FOTO: HILDE HALVORSEN

Årsmøtet 9/4
Invitasjon og lover vedrørende
årsmøte vil bli sendt ut per post.
Alle andre årsmøtedokumenter vil bli tilgjengelige på Regionens hjemmeside fire uker før
årsmøtet. Adresse: www.region.
agder@normisjon.no
Dersom noen ønsker å få tilsendt dokumentene i papirutgave, må de kontakte regionkontoret, senest 1. april.
Telefon: 37 25 68 04

Tormod Kleiven, formann i
landsstyret, skal tale i Agder.
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Åpen «o» og andre
bokstaver.
Her er bilde av en side av leseboka
på malinké-språket. Åpen og
lukket «o», omtrent som når vi sier
stor eller hopp - to helt forskjellig
måter å uttale o’en på. Har du
tenkt på det? Og de trekker
sammen «ng» og lager egen
bokstav for det. Likedan lyden «nj»
som også får egen bokstav. Litt
tungvint siden du ikke kan skrive
det på skrivemaskin.

«Sommer i Sør» i
litt ny drakt

Moussa Kamissoko, 24, fra Tambaga lener seg stolt mot misjonens HiLux. Men kjøretimenes tid er over - bibelskolen venter!

teologiske utdannelse fra bibelskolen. Bibelskolen har vært og
er viktig.

Tambaga. Vi vil takke alle dere i
Norge som har bedt spesielt for
dette!

Gud gjør fortsatt mirakler
Derfor er vi takknemlige til Gud
for at skoleåret 2016 kunne
begynne 5.januar med 7 nye
elever. De foregående årene
hadde blitt supplert med bare én
ny elev, og han var lenge den
eneste sikre for dette skoleåret.
En bekymret rektor Koda Salomon kunne derfor puste lettet ut
når åpnings-seremonien nærmet seg. Spredningen er god, de
8 studentene representerer 7
forskjellige menigheter/landsbyer fra Oussoubidiania til

Moussa = Moses
Fra sistnevnte sted dro Moussa
Kamissoko. Han har vært kristen siden 2004. Han er aktiv
deltaker på barne- og ungdomsleirer og en god formidler til
barn på søndagsskolen. Han
ble tidlig med på evangelisering
i malinke-området og har besøkt
de fleste landsbyene hvor det er
kristne. Etter en uke ringer han
begeistret til sin far og sier at nå
har han virkelig fått oversikt
over Bibelen og har lært å inndele den. Rektor kan bekrefte at

Nå har jeg
virkelig fått
oversikt over
Bibelen og lært
å inndele den!

første uken går med til å lære å
finne fort frem i Bibelen. «Hver
ettermiddag har vi også litt
hagearbeid, alle elevensammen»,
kan Moussa fortelle. De har fått
sin egen elevparsell som de har
opparbeidet. Her planter de nå
grønnsaker med tanke på et lite
tilskudd til en ellers dårlig økonomi.
Hage og Bibel
Bibelkunnskap og bibelbegeistring kombinert med glede over
felles praktisk hagearbeid - det
høres ut som en god start på et
nytt skoleår på bibelskolen!

Hva er disse Alphakursene?
nesten like viktig som undervisning, når Alpha arrangeres.
Alpha finnes nå i over 169
land, og ble arrangert i Norge for
første gang i 1994. Siden den
gang har over 160 000 deltatt på
et av de mange Alpha-kursene
rundt omkring i Norge. Alpha
Norge eies av Normisjon Rogaland. I tillegg til de vanlige
Alpha kursene, arrangerer Alpha
Norge samlivskurs og Alpha for
ungdom.

«Skriv ditt liv» - fortellerkurs i fjellet
Har du lyst til å lære å skrive? Det
er mange ting fra livet ditt som det
ville være fint og nyttig å få ned på
papiret. Nå har dere muligheten. I
september fra 5.-9. på Guriset
Høyfjellshotell. Fine dager i fint
terreng, god mat og nye venner.
Andakter hver morgen, og
hyggesamlinger.

Er Milano stedet i
sommer?
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Inge Morten Paulsen, leder
AlphaNorge sier: «Vårt største
og første kall er å lede mennesker til Gud». Og det er her Alpha
kommer inn som et genialt verktøy. Konseptet er ganske enkelt,
og begynner med at man inviterer folk inn.
Kurskveldene er en kombinasjon av undervisning og smågruppesamtale. I smågruppene
diskuterer man temaer som
«hvem er Jesus?», «hvordan og
hvorfor be?». I tillegg er god mat

For det første vil det bli kalt for
Festival. Tidspunktet er også noe
senere enn vanlig, av flere grunner.
Det er lagt til 12.-17.juli. Da er det
lettere med campingplasser og
overnattingsplasser, særlig for
ungdomslederne.
Man håper også at nytt
påmeldingssystem skal være i
funksjon.
Hovedfokus blir familier. Det
blir flere plasser på campingområdet. Naboene på Panorama
Østerhus vil forhåpentligvis ha klar
nye utleiehytter, god og enkel
standard.
Vi ønsker masse frivillige, til
kafé, møter, kollektinnsamlere,
parkeringsvakter m.m.
Vær med i bønn allerede nå for
denne uken, for talerne - og for
deg og dine, og de du får med.

Bildet og teksten er hentet fra Normisjons nettside. Blir du
med? Be om at Gud kunne vise deg noen å ta med.

Normisjon ønsker å tilby turer
både i Norge og utenlands. 11.-18.
september går turen til Milano.
Også andre turer kan du finne på
nettet. I Italia vil du få mer innblikk
i både kunst og matskikker, og
treffe nye venner. Fly frem og
tilbake, hotellovernatting og
bussturer.
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Hendene til Douga
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Douga har en stille stund i
kirken søndag formiddag.

av og til, for det er langt å gå
de 3 kilometrene. Da er det
også vondt å dyrke. Damene
gjør mye av arbeidet i Mali.
Det skal sås mais, hirse, plantes bønner og søtpoteter.
Hønene på passes på, og
barnebarna. Dessuten er
Douga smedkone. De lager
leirkrukker til å ha vann i slik
at det kan avkjøles. Faktisk
nesten likedan som de Jesus
ba dem fylle vann i da han
var i bryllup i Kanaan. Men
Douga er i Katakoto, og hun
tror på Jesus, og smiler mye.

Motivasjon og GUS
Det blir leir i august 2016, i Trondheim, nærmere bestemt
19.-21. Det er stort pågangsmot i Salem i Trondheim.
De trives godt med å ha fått GUS til byen, hvor studentene er
innkvartert. Nå er de dradd til sine repsektive arbeidsland
rundt om i verden.
Når nytt kull skal starte opp igjen til høsten, er du invitert
til å bli med. Ørjan Tinnen, rektor ved Gå Ut Senteret (GUS)
innbyr alle misjonsinteresserte. Nytt til høsten blir at de fikk i
gang misjonærlinjen. Skolen opplever allerede at mange har
sendt søknad til høstens oppstart. Du kan se alt de opplever
og hvor teamene er på Facebook, Gå Ut Senteret.

I farens fotspor
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Adama på bibelskolen 19 år
etter at faren døde.

som evangelist i området rett
nord for Bafoulabé. Mamadou var mye plaget av sykdom i leveren, noe som kommer hvis man ofte har hatt
malaria. Han ble dårligere.
Mot slutten av skoleåret
måtte elever, lærere og misjonærer følge ham til graven
hjemme i landsbyen hans.
Det var en veldig trist dag.
Han døde fra sin kone Diba
og 3 små barn.
Ett av de barna het Adama.
I år, 19 år etter farens død, er
Adama blant de 7 nye elevene. På denne måten tar han
opp arven etter faren.

LEDER
Når leste du i Bibelen sist? Det
var da også et spørsmål – er
ikke det en privatsak? Jo visst,
men kanskje har vi godt av å
minnes apostelens formaning:
«La Guds Ord bo rikelig iblant
dere». «Bo» betyr vel at mitt liv
skal være Ordets hjem, og
«rikelig» betyr vel at bordet
skal bugne av mange retter.
«Du blir det du spiser», sier
kostholdsekspertene. Jeg tror
Bibelen kan tolkes slik: «Du
blir det du hører». Vi reagerer
vel litt på akkurat det, for vi
lever i et pluralistisk samfunn.
Her er mange meninger, mange

Gode venninner og gode kolleger gjennom mange år. Nå bor
de i Kvinesdal. Turid Egeland
ville flytte hjem for å være nærmere moren. Da tenkte Vallborg
Myklebusthaug at hun kunne
flytte med. De liker misjon og
liker å være sammen. Vallborg
fikk leie et hus hvor det viste seg
at Santalmisjonen hadde brukt
til foreninger i kanskje 100 år.
Og misjon er de glad i. «Om
misjon er viktig?! Ja, det skal
være visst!» svarer Turid kontant. «Gå og fortell, det er vårt
viktigste oppdrag fra Jesus.
Ordet må ut.»
Vallborg supplerer: «Det er
ennå noen som ikke har hørt,
det må vi ikke glemme i all vår
velstand. Vi blir så opptatte av
oss selv».
Jeg prøver meg på ideen om
å sende ut penger og la de nasjonale ta over.»Nei du, vi kan ikke
betale oss ut av misjonsoppdra-

Vallborg Myklebusthaug og Turid Egeland i «misjonsstua».

get vårt,» mener Vallborg. «Det
er veldig trist at det har gått så
ned med antallet misjonærer i
Normisjon de siste årene. Kan
det være mangel på kallsforkynnelse, tro?»
Turid har klare tanker om
dette. «Vi må be for ledelsen, for
hovedkontoret og administrasjonen. Det er dødslinjen for

Normisjon hvis vi ikke har misjonærer ute på feltene. Det å
sende ut nye folk er med og
inspirerer hjemme. Nye grupper
tar ansvar, nye foreninger kan
være med å sende ut, de kan gi
fast og be systematisk for misjonærene og kirkene der ute.»
Klart og greit fra Kvinesdal.

«Landkrabbe» i byen

Asbjørn Smeland (21) fra
Vegårshei forteller at Høgtun
bedehus har vært viktig for ham.
Han har gått på Acta Bibelskole
(IMI Kirken) og vært ettåring i
Acta Agder. Nå er han aktiv i
Kristiansand Normisjon.
«Jeg opplever at Gud ledet
meg til Kristiansand Normisjon.
Jeg kom til byen for å ta lektorutdannelse ved UiA, så jeg har
flere år foran meg som jeg
ønsker å investere i Normisjon.
De har tatt godt i mot meg. Det
er fantastisk for en student å bli

invitert på middag, bli kjørt på
og bli med på hummerfiske! Selv
om «landkrabben fra Vegårshei»
ble ganske så stille under båtturen, er ikke Gud stille. Han taler
til oss. Først og fremst gjennom
sitt ord, men også gjennom innskytelser av forskjellige slag. Jeg
tror Gud ønsker å vise sin kraft
på bedehus på Sørlandet. Derfor
brukte jeg fjoråret mitt i Acta til
å reise rundt. Derfor velger jeg
å være på bedehuset i Kristiansand. Jeg vil være med på det
Gud gjør! Det er Hans misjon».

FOTO: HILDE HALVORSEN

Det første studiesemesteret
på bibelskolen i Bafoulabé
var i 1997. En av de åtte studentene det året het Mamadou Fofana. Han fungerte

«Sånn bare ble
det. Her er vi».
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Slitte hender, samlet til bønn
i kirken. Slitte hofter. Hun er
enke, sønnene er bortreist,
graver gull, finner ikke noe.
Douga hentes til gudstjeneste

To damer ble flyttet

Asbjørn - som trives i
bedehuset i Kristiansand.

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet Agder

sannheter - en sak bør vel belyses fra flere kanter? Og en har
da vel ikke vondt av å få litt
forskjellig «utlegning»?
Jo da, Bibelen kjenner absolutt til mangfoldet, enhver har
en nådegave, den ene slik, den
andre så. Her er flere instrumenter i orkesteret. Men har vi
forskjellig partitur? Det kan
synes som det er kirkens ulykkelige skjebne, i praksis finnes
det forskjellige partitur.
Vi har tilegnet oss «dypere
erkjennelse» - fra både vitenskap, psykologi og livet - som
gjør at det er visse sider ved

Bibelen som vi helst skulle
ønske ikke sto der. Denne
dypere erkjennelse er ikke ny.
Kirken har brynt seg mot, eller
med den, til alle tider. Paulus’
svar i denne saken gis slik: «For
i ham er alle visdommens og
kunnskapens skatter skjult til
stede», Kol 2,3. Denne hellige
enfoldighet er et enormt sprang
for det moderne mennesket, et
sprang i ydmykhet.
Jesus sier om dette: «Pass på
hva dere hører!» (Mark 4,24).
Vi må gå mot det sanne lyset,
høre hyrdens røst og høre med
et ydmykt hjerte. Jesus peker på

Her er flere
instrumenter i
orkesteret.
Men har vi
forskjellig
partitur?

to utfall av hvordan du lytter:
hele mitt liv må få Guds Ord
kastet inn over seg. (En dag vil
det skje uansett). Skjer det nå,
så kan det bli meg til LIV. Men
dersom det ikke skjer, blir jeg
heller ikke til nytte for menneskene rundt meg, for saltet har
mistet sin kraft.
Pass på hva dere hører! Vi
blir det vi hører! Hvor fantastisk det da er å forkynne Guds
Ord, og å høre Guds Ord. I
noens hjertejord vil det bære
100 fold! Et liv og et lys vil
vokse fram der, som er Gud til
ære og verden til gavn.
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Andakt

Inge Flaat | Pastor i Norkirken Nedenes

Innspill
Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
E-post: ablkvelland@normisjon.no

Flyktningene
Landet overstrømmes av flyktninger! «I hvert fall føles det
sånn», er det mange som sier. «Nå er det nok», mener noen.
«De må heller hjelpes der de er», er agendaen i et politisk parti,
«da får man mer ut av pengene».
Hva skal vi svare til dette som kristne? Hvordan forholder
vi oss på den ene siden til alle flyktningene, på den andre
siden til alle meningene og utsagnene om dem? Vi er kalt til
godhet, men vi skal da ikke være dumsnille? Finnes det noe
som kan gi oss holdepunkt for hva vi skal mene og hvordan vi
skal oppføre oss?
Det er sånn at verdiene våre ligger under og preger oss i alt
vi er og gjør: Farger følelsene, preger holdningene og setter
retning for handlingene våre. Derfor minner jeg om to
«selvfølgeligheter», samt én ting som dessverre ikke er like
selvfølgelig hverken for meg eller de fleste jeg kjenner.
For det første: Alle som kommer, er enkeltmennesker. Vi
forholder oss fort til gruppeord som «flyktningene», «asylsøkerne» eller tilsvarende og tenker og handler ut fra det. Men
faktisk er hver og en av dem enkeltmennesker. Hver og en av
dem er ett menneske som trenger at du og jeg møter henne
eller han som det ene, spesielle mennesket hun er.
Videre er hver eneste en av flyktningene skapt av Gud. Det
finnes ikke ett menneske i verden som ikke er ønsket, villet
og skapt av Gud. Det gjelder alle de som nå kommer til
Norge, like mye som det gjelder deg og meg. Hvert menneske
i den store kategorien «flyktninger» er villet av Gud, skapt av
Gud og elsket av Gud. Altså med nøyaktig samme verdi som
oss.
Og så til det som ikke er så selvfølgelig for de fleste av oss i
Norge. For hvem har sagt at rikdommen i Norge eksklusivt
tilhører oss som bor her? Som kristen er jeg forvalter av en
eiendom (les alt jeg eier), men egentlig er den Guds. Dersom
du spør Gud hva han vil, og hvordan han vil at du skal forvalte det du eier når andre mennesker lider nød, hva tror du
han sier? Tips: Les 1. Joh 3, 16 og 17.
Derfor oppmuntrer jeg til hjertevarme og gode møter med
mennesker du kan bli kjent med blant flyktningene! Jeg oppmuntrer til å dele raust av det som er ditt! Men bruk hodet
slik at du ikke skaper uheldige bindinger eller offerroller, og
heller ikke tar på deg større forpliktelser enn du makter å
følge opp. Hent råd! I Norge har vi store organisasjoner som
kan mye om denne problematikken. Engasjer deg via organisasjoner som allerede er godt i gang med hjelp i stedet for å
tenke at du må gå solo.
Og be! Be for flyktningene og for dem som jobber direkte
med dem. Be for politikerne som skal finne frem til gode og
velfungerende ordninger. Og be om at de som vil vondt,
hindres i det enten de er norske eller er blant flyktningene.

Lengter du tilbake?
Mange av oss har hatt en slags
oppvekst på bedehuset. Via søndagsskole, yngres, klubber og
kor fikk vi mange fine år i den
troende forsamling. Noe av det
som var flott med det, var at det
var så kjemisk fritt for krav og
prestasjoner. Vi fikk være oss
selv som barn og unge. I ungdomstida skjedde det en del
flotte ting. Noen av opplevelsene
våre må vi nesten kalle «åndelige». Ja, etter disse årene ble vi
på en måte overbevist om at
Gud finnes og at Jesus lever.
Men så var det overgangen til
voksenlivet. Flytting, oppbrudd
og ommøblering av livet. Det var
så mye som skjedde. Troen tørket kanskje inn, det kristne fellesskapet ble borte. Kanskje var
det også sånn for noen av oss, at
følelsen av Guds nærværet forsvant når vi hadde våre bønnestunder og når vi besøkte kristne
forsamlinger. Det var ikke så
mye i det likevel, tenkte vi da.

Kjenner du en lengsel inne i deg
likevel? Det finnes nemlig en
god tørst.
Kirkefaderen Augustin skriver om dette. Han mente at vårt
hjerte er urolig inntil vi finner
hvile hos Gud. Dette er tørsten
vi alle har. Den gode og viktige
tørsten. Til å komme hjem, tilbake til vårt opphav, til vår
designer – Han som kjente deg
allerede da du var et foster. At
følelsene og erfaringene av Gud
forsvant i voksenlivet, kan bare
være at vår Herre prøvde å selvstendiggjøre deg. Nesten som
når barnet skal lære å gå selv. Da
blir det noen fall og sår. Dessverre er det også da at mange
beveger seg bort fra Gud. Men
kjenner du tørsten?

PÅ BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE, VERDAL 16.–20. JUNI

Du vil få oppleve: Besøk i Nidarosdomen, omvisning på
Stiklestad og i nonneklosteret Tautra, konsert og middelalder
skuespill, god forkynnelse og MYE sang og musikk.
Talere og ledere: Svein Granerud, Torill Solli Haugen,
Øivind Berg, m/flere
Kontakt: Seniorkonsulent Torill Solli Haugen, tlf.: 458 05 585.
eller kursansvarlig; Øivind Berg, tlf.: 74049100.

Kan en kvinne glemme sitt
diende barn
og ikke ha ømhet for sønnen
hun fødte?
Om en mor kan glemme,
så vil jeg aldri glemme deg.

Men så var det overgangen til
voksenlivet. Flytting, oppbrudd
og ommøblering av livet. Det var
så mye som skjedde.

Gjenbrukskroken
Galleri Normisjon har fått
sin egen spalte i regionbladene! Det er det grunn til å
rope et lite hurra for! Fra nå
av kan vi formidle nytt fra et
fantastisk arbeid fem ganger
i året. Jeg håper du vil lese.
Ikke fordi jeg skriver så bra,
men fordi jeg brenner for at
du og mange andre skal se at
Normisjons gjenbruksbutikker er et solid arbeid som
vokser og utvikler Normisjon.
I disse dager åpnes den
åttende gjenbruksbutikken i
Normisjon. Galleri Normi-

sjon Drammen åpner
omtrent nøyaktig tre år etter
at vi åpnet den første butikken som ligger i Oslo. I alle
åtte butikkene møtes mennesker, mange som ikke
kjenner hverandre så godt
fra før – og flere som ikke
kjenner Normisjon.
Nærmere 300 frivillige er
engasjert og jobber i butikkene våre. Misjon handler jo
som kjent om mennesker, og
mennesker trenger møtesteder. Gjenbruksbutikkene
våre er gode møtesteder.
«Bygda vår har blitt så mye

www.normisjon.no

Her settes inn en annonse eller
Seniorseminar
et bilde

Guds hus er alltid åpent. Åpent
også for dem av oss som engang
lavmælt sa farvel. Noen slamret
med dørene, men de fleste av oss
forlot fellesskapet stille. Og det
er så altfor få som har spurt etter
oss. Dessverre.
Men jeg vet om en som spør
etter deg i dag. En som også
lengter. Herren sier:

Fler
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triveligere å bo i nå som vi
har fått gjenbruksbutikk,»
har en kunde sagt.
Går du inn på
www.gallerinormisjon.no
kan du se hvor butikkene er.
Velkommen til virkelig
meningsfylt
handel.
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Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger,
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Kalender Rogaland
ARRANGEMENTER
Kvinnesamlinger våren 2016.
9. mars kl.19.00: Solborg f.h.sk.
Tema: «Det gode blikket»
Aud V. Hoftun taler
Karen Midttun har info fra Bangladesh. Sang og musikk v Merete
E. Skibanes, Heidi Asheim
og Unni Vignes
10. mars kl 19.00 Bethel i Sauda
Insp.samling for kvinner
Unni S.Vignes og Aud V. Hoftun
blir med.
31. mars kl.19.30: Hjelmeland
bedehus .
Samling for menn og kvinner
Malikveld v. Gjermung Lygre og
Unni Vignes
4. april kl.19.00: Varhaug
misjonshus
Tema. «Det gode blikket»
Aud v. Hoftun taler
Besøk fra Kambodsja
Sang og musikk: Hilde M. Viste,
Kjersti Sandanger og Unni Vignes
19.mai kl.19.00: Bru bedehus
Aud V. Hoftun, Merete E. Skibanes
m. fl.
23. mai kl.19.00: Horve
«Kvinnenes dag»
Generalsekretær Anne Birgitta L.
Kvelland taler og forteller fra
arbeidet i vårt land og internasjonalt «Shalom» synger.

Det blir kaffe og drøs på alle
samlingene. Det blir og mulighet
til å ei gave til misjonen.
På flere steder er Gunn Berit
Soldal med og leser dikt og selger
kort og bøker.
Hjertelig velkommen til felleskap
og påfyll!
Pensjonistreff på Stemnestaden
Tirsdag 15. mars kl 13.00 –16.00
Program:
MIDDAG OG KAFFI
Sang: Senöres
Kåseri ved Harald Grønnevik:
«Heimbygd del 2»
Andakt: Rune Birkeland,
tidligere sjømannsprest.
Misjonsglimt fra Kambodsja
Åresalg og trekning!
Inngangspenger kr. 150,Påmelding: tlf. 98 21 61 85
el 97 58 99 56 - innen ons. 9.mars.
For de som vil reise til Stemnestaden sammen med seniorkomiteen fra sørsiden: Det er satt opp
buss fra Vigrestad kl 08.30.
Ta kontakt med regionkontoret
tlf. 51 68 27 50 for påmelding og
nærmere reisebeskrivelse.
Pris: 600,- Påmelding innen
mandag 7.mars
2. – 3. april Kvinnehelg
Stemnestaden
Tema: #Online#Bønn#Pålogga#I
hverdagen#

Taler: Christiane Weiss-Tornes
Sang/musikk: Thea Lund Brekkå,
Berit Johanne Folkedal og Liv
Olen Skorpe Sjøen
«Mødre i bønn»
Pris: 1150,– med eget sengetøy,
tillegg for oppredd seng: 150,tillegg for enerom: 150,Påmelding: kraftsenteret@gmail.
com eller tlf. 98 21 61 85
7. april kl 19.30 Temakveld på
Stemnestaden
Tema: Det gode blikket
– om frigjøring fra skam
Undervisning v/ Edel Irene Aase
m.fl. Sang/musikk: Thea Lund
Brekkå Arr: Fermate, Normisjon og
Førresfjorden menighet
Fredag – lørdag 27.– 29. mai.
Norkirken Sandnes
Bibelhelg med Svein Granarud
Sett av helgen, program kommer
senereÅrsmøte 2016 Normisjon
region Rogaland
Sted: IMI Stavanger
Fredag 15. april, Acta årsmøte
Lørdag 16. april, Normisjon Rogaland årsmøte
Søndag 17. april, storsamling med
gudstjeneste på IMI.
Følg med på hjemmesiden og
Facebook for nærmere program.

LEDERMØTENE i Agder i vår:
1. mars: Norkirken Grimstad
kl 18.0 – 21.00
2. mars: Kristiansand Bedehus
kl 18.00 – 21.00
3. mars: Aleen bedehus, Lyngdal
kl 18.00 – 21.00
Arvid Hunemo, pastor i Vennesla
Frikirke blir med i Grimstad og
Kristiansand.
Erik Albert, leder i Kristiansand
Normisjon blir med i Lyngdal.
Ellers vil dere møte folk fra
staben i regionen. Fordi vi denne
gangen skal servere middag, er
det ekstra viktig med påmelding. Det vil også være en pris
på kr 150,- pr person. (Vi har
med betalingsterminal)
Påmelding til regionskontoret en
uke før ledermøtene. E-post:
region.agder@normisjon.no
Tlf 37 25 68 04
REGIONÅRSMØTET
Det blir lørdag 9.april på
Bibelskolen i Grimstad.
Tormod Kleiven fra Landstyret
kommer.

ACTA Vinterleirer 4. – 6. mars
Velkommen til Eikely og
Skogtun!
Spennende leir på Eikely for
1. – 4. klasse
Skogtun for 3.-6. klasse
Vi skal synge, leke, spille, handle i
kiosken, spise god mat, lese i
Bibelen og ikke minst lære mye
om Jesus. Temaet for leiren er
«Følg Jesus».
Påskeleir 18.-20. mars på Eikely
Denne helgen kan vi invitere til
en leir der vi skal få høre om hva
påsken egentlig handler om!
Leiren vil være for de i 4.-7.
klasse.
KonfCamp
5. – 10 juli på Risøya, i forbindelse
med sommerens Skjærgårds
Music & Mission Festival. Dette
er en flott anledning til å dra på
leir med folk du kjenner. Du hører
god musikk og god forkynnelse,
og blir bedre kjent med de andre
konfirmantene.
SENIORARRANGEMENTER
26. mai storsamling) på Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland.
Svein Lilleaasen har bibeltime kl.
11.00.

07.–10. juni blir det busstur til
Danmark/Tyskland med Reidun
og Kurt Hjemdal som reiseledere.
Høstens seniortreff på Eikely
senter blir 22. september. På
dette treffet vil Tom Martin
Berntsen holde bibeltime kl.
11.00.
HOLD AV ALLEREDE NÅ:
Sommer i Sør
Tirsdag 12. til søndag 17. juli,
(det er uke 28) på Bibelskolen i
Grimstad.
Misjonsweekend:
«Motivasjon» på GUS i Trondheim 19. – 21 august 2016.
Mye mer informasjon på nettet
www.normisjon.no
Gå inn på Agder og se og les.
Neste nummer kommer rundt
6.mai. Ring inn tips og lever stoff
innen 10.april, så kommer det
med i nr.2 av Nytt fra Normisjon.
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TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET I ROGALAND
Flintergt. 4, 4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 27 50 Faks: 51 68 27 51
Åpningstid:
mandag–fredag 09.00–15.00
tirsdag 12.00–15.00
Bankgironr. 3000.14.71267

Tlf.: 51 67 08 36 Mobil: 40 41 28 55
Daglig leder: Hans Høie

DISTRIKSONTORET/KRAFTSENTERET I NORD-ROGALAND
Stemnestaden leirsted
Tlf.: 98 21 61 85
Åpningstid: tirsdag–fredag 10.00–14.00
Distriktsleder: Roar Flacké,
tlf. 90 60 02 39

Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 51 74 64 43 Mobil: 99 31 54 58
Telefaks: 51 74 37 70
konst. daglig leder: Espen Klingsheim,
tlf. 99 31 54 58

Regionstyreleder:
Odd Terje Høie, tlf. 902 07 538
Regionleder:
Erik Rørtveit, tlf. 98 21 61 40
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Administrasjonsleder:
Einar Larsen, tlf. 98 21 61 41
Kontor/gjenbruk:
Torunn Fjelde Hansen, tlf. 51 68 27 50
Økonomileder:
Helene Skimmeland, tlf. 98 21 61 43
ALPHA NORGE
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf. 41 32 19 01
ACTA – barn og unge i Normisjon:
Acta-leder Thomas Thesen,
tlf. 900 65 363
LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
11. april

Kalender Agder
ARRANGEMENTER

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
11. april

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

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
Alle ansatte i Normisjon har egen
e-postadresse.
Se www.normisjon.no/rogaland
Nytt fra Normisjon Rogaland
Utgis av Normisjon region Rogaland.
Redaktør: Roar Flackè
Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit
Frivillig kontingent: kr 250,– pr. år.
Bankgironr.: 3000.14.71267

V I N T E R/VÅ R 2016

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET I AGDER
Bibelskolen
Østerhusmonen 81
4879 GRIMSTAD
Tlf.: 37 25 68 04
E-post: region.agder@normisjon.no
Nettside: www.normisjon.no/agder
Åpningstid: mandag–fredag
09.00–14.00
Bankgiro: 8220 02 82600
Regionlederteam
Ingebjørg Berstad Torp,
tlf. 905 43 423
Arne Inge Vålandsmyr,
tlf. 907 66 458
Administrasjonsleder
Gunnar Urstad,
tlf. 481 14 910
Regionstyrets leder
Ole Magne Omdal
tlf: 909 28 841
E-post: firmapost@omomdal.no
Acta – barn og unge i Normisjon
Tonje M. Teistedal, Acta-leder
Tlf.: 928 61 484
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Nettside Acta: www.acta.as/agder
E-post til ansatte
Alle ansatte har egen e-postadresse.
Se www.normisjon.no/agder

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