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Rogaland/Agder

Sjekk hva du kan spare
hos Kristen-Norges eget
forsikringsselskap.

Overskuddet gir vi 

tilbake til fellesskapet!

kniftrygghet.no For mer informasjon, ring 23 68 39 00, 
send e-post til privat@kniftrygghet.no, 
eller sjekk kniftrygghet.no 

Følg Normisjon  
på Facebook
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14. mars ble de nye bygningene på syke-
huset i Okhaldhunga høytidelig åpnet. 
Mange var til stede for å få med seg den 
store begivenheten.
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Festdag i Okhaldhunga

TV Normisjon lansert
Den nyoppstartede videoportalen TV 
Normisjon skal bli et godt verktøy for alle 
som ønsker å få med seg og viderefor-
midle gode historier fra Normisjons arbeid.

NORGE          7

Det var tydelig flertall da 
årsmøtet i Normisjon region 
Agder den 25. mars vedtok 
opprettelse av Normisjon Agder 
Trossamfunn. 

Trossamfunn 
i Normisjon 

Det er dette som er det herlige med lyset, og det frigjørende og 
gjennomgripende med evangeliet.

Geir Ivar 
Bjerkestrand

– Jeg blitt forandret. Hvis jeg skal beskrive Alpha, er 
det en plass der det er helt greit å stille tøffe 
spørsmål om det som skjer i livet. 

Unge på Alpha
Gruppesamtalen er det som har betydd mest for oss, sier unge Alpha-deltakere.
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Tekst & Foto

10:13-festivalen samler 300 deltakere og 100 ledere på Horve 
7.–11. august. For å få til en bra uke har vi bruk for hjelp - 
før, under og etter festivalen! Har du mulighet til å hjelpe 
oss, og samtidig kanskje få et innblikk i hva som skjer på 
festivalen? Vi har ulike oppgaver hvor du kan bidra:

Opprigg 4. og 5. august: Flytting av bord/stoler/annet + 
skru senger. Møteteltet skal opp 4. august. 

Under festivalen: rengjøring, internatvakter (mandag-
torsdag kl.23–01), møtevakt (mandag-onsdag kl.10:13–11:30 
og kl. 19:30–21:00, torsdag kl.19:30–21:00, fredag kl.13:00–
14:00), måltidsvakt (mandag-onsdag kl.13:30-14:30, torsdag 
kl.18:30–19:30), badevakt (mandag-onsdag kl.14-18, 1-2 
timer), voksne til teltleiren. Alle vakter møter 15 min. før 
vakten.

Nedrigg fredag 11.august fra ca. kl.11: vask, demontering 
av senger, flytting av møbler, nedrigg telt.

Bakst til kaféen: pizzasnurrer/pizzahorn, muffins, sjokola-
dekake/andre langpannekaker, kanelboller/skoleboller/sjo-
koladeboller. 

Bønn: På hjemmesiden kan du registrere mobilnummeret 
ditt for å få SMS med bønneemner. 

For mer info, se hjemmesiden vår http://www.1013.no
Takk til alle som vil bidra og være en del av dette slik at 

deltakerne blir sett og får et møte med Jesus!

Dugnadshjelp ønskes

JUBILEUMSBOK  
OM NORMISJON
«Denne boken lykkes både med å gi klare bilder av 
historien, å analysere dagen i dag og rette blikket  
mot det som ligger foran. Boken vekker minner, 
maner til ettertanke og inspirerer!»
     Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken

349,–

HER KAN DU 
KJØPE BOKA:
www.butikk.acta.as
eller bestill gjennom  
din lokale bokhandel
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ROGALAND På Ganddal startet de Alpha i fjor 
høst. Deltakerne var i gjennom-
snitt 20 år gamle. 

– Jeg ble overrasket på Alpha, 
for det var plass for alle slags 
spørsmål. Jeg er ikke vant med 
å gå i kristne miljøer, så jeg 
hadde vel laget mine egne for-
dommer. Jeg trodde de tenkte 
mye svart/hvitt - mye pekefinger, 
opptatt av rett og galt.

Det er Anders Lerang Larsen 
(18) som forteller om «Alpha for 
ungdom» på Ganddal. 

– Jeg var ganske nysgjerrig. Vi 
hadde Alpha hjemme hos en av 
lederne, og der var det plass for 
de litt kontroversielle spørsmå-
lene også. Jeg hadde ikke så vel-
dig behov for å være rebelsk, 
men ville gjerne dra spørsmå-
lene litt lenger. Jeg skjønte at det 
var greit, og i stedet for pekefin-
ger førte det heller til refleksjon.

Anders sitter sammen med 
Jimmy Ngo (22) og Knut Rør-
tveit (23), som også var med på 
Alpha. 

–Jeg har vært en kristen siden 
jeg ble født, sier Jimmy. –Jeg har 
gått i kirken hver søndag. Selve 
kunnskapen var ikke ny for meg, 
men du vet at i kirken er det mye 
sånn at du sitter og hører. Jeg 
fikk mye kunnskap inn, men 
gjorde ingenting med det. På 
Alpha fant jeg ut at jeg lengtet 
etter å uttrykke det jeg mener, 
og fikk anledning til det.

Knut er nesten for veteran å 
regne, for dette hans tredje 
Alpha. 

– Først gikk jeg på Alpha i 
Holy Trinity Brompton mens jeg 
bodde i London, så i IMI Kir-
ken, og nå på Ganddal, gliser 
han, men har også noe viktig å 
si: –Jeg kunne historiene om 
Jesus – var en slags søndagssko-
lekristen, som kjente «Gud er så 
glad i meg»-sangene. På Alpha 
fikk jeg høre vitenskapelige 
bevis, og fikk diskutere tro. 

Lærte mest av gruppe- 
samtalen
De tre snakker varmt om sine 
Alpha-ledere. Etter mat og 
musikk fra musikere som ble 
invitert inn, brukte de god tid på 
undervisning. –Jeg lærte mye av 
undervisningen, sier Anders, 
men fem ganger så mye av grup-
pesamtalen etterpå. De andre var 
annerledes enn jeg kanskje hadde 
tenkt – mindre fordømmende og 
mer aksepterende. Mer ydmyke.

–Alpha for meg er å dele at 
Gud har gjort så mye for meg, 
tenker Jimmy. -Før sa jeg aldri at 
jeg var en kristen, hvis ikke noen 
spurte direkte. Nå er jeg mer 
bevisst og åpen. Vi hadde et bra 
samhold. Jeg har aldri hatt så mye 
fokus på Gud før, sier han.

 
-Alpha er den beste plassen å 
være åpen om sine spørsmål, 
mener Knut. -Du kan stille tøffe 
spørsmål om ting som skjer i 
livet. Du blir ikke møtt med 
utropstegn. Da blir det lettere å 
gjøre en reise mot Jesus. Og så 
opplevde jeg Den Hellige Ånd. 
Det er det beste.

 
–Hva har Alpha gjort med deg, 
Anders? 

–Jeg vil faktisk si at min per-
sonlighet er blitt forandret. Før 
holdt jeg ting inne, mens nå har 
jeg vært med å si ting. Dessuten 
er jeg blitt bevisst på å ha gode 
relasjoner. Jeg har innsett hva det 

Alpha = gi 
det videre

Vi har mange prosjekter i luften 
og gode folk til å utføre de både 
til utendørs vedlikehold og ser-
veringshjelp inne. Leirsesongen 
er i gang og konfirmasjonssel-
skapene er over.

Vi planlegger å bruke penger 
på nye madrasser inne og busker 
ute. Vi har fått tilskudd fra Actas 
leirklubb til å utbedre badeplas-
sen og utstyr til vannaktiviteter. 

Vi har malt rommene på 
internatet og frisket dem opp, 
samt hatt service på alt det tek-
niske utstyret i bygget.

Til sommeren skal det være et 
par leirer og et par bryllup før vi 
leier ut leirstedet til Liland hotell 
som driver vandrerhjem mens 
vi avvikler sommerferie.

Den 20. august er det igjen 
Vaulalidagen, der alle er vel-
komne til å delta. Seniorkleiren 
uken etterpå er fulltegnet, og 
slik ser sensommeren og høsten 
ut for oss også. Det er planlagt 
noe hver helg fra til jul nå.

Vaulali

Lekeplassen på Vaulali

Inge Morten Paulsen
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vil si å ha bra folk rundt deg. Det 
er jeg takknemlig for. Jeg er jo 
fersk, og har ikke bakgrunn i 
dette. Men Jesus er som en men-
tor for meg. Han har god tid til 
meg. 

Kristian Dragsund er en av 
hovedlederne på Ganddal, og har 
ansvar for å følge opp ungdom-
mene. –Vi bestemte oss for et 
hjemmebasert Alpha, for å knytte 
dette mest mulig inn i den hver-
dagslige rytmen. De som var 
med i fjor høst var i snitt 20 år 
gamle. Flere uttrykker takknem-
lighet for felleskapet, og mange 
har opplevd at det har gitt nye 
perspektiv i livene deres, sier han.

Alpha partner
I mai var Anders, Jimmy og 
Knut blant de 6000 som var med 
på Leadership Conference i 
London. De deltok også på en 
egen samling for konferansens 
norske deltakere, og har nå 
bestemt seg for å bli med Alpha 
Norge og bygge opp «Alpha 
partner», for å øke inntektene og 
dermed grunnlaget for fortsatt 
drift.

 
–Hvorfor vil dere bruke tid på å 
styrke Alpha-arbeidet i Norge?

– Det er meningsfylt å samle 
inn penger til noe som er så bra, 
sier Knut. Konferansen i Lon-

don var veldig bra, og vi oppda-
get at vi kan lære mens vi er 
med.

 
–Jeg kjenner behov for å gi til-
bake, sier Anders. Vi har møtt 
Kristian, og fått mye. Dette er en 
måte å gi tilbake. Jeg liker å 
holde på med markedsføring, og 
vil bruke mine evner og gaver.

 
–Alpha er mulighet til å gjøre en 
forskjell. Mange er på villspor. 
Alpha må være der ute og hjelpe, 
avslutter Jimmy. 
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Norforsamlinga Vigrestad er ei 
14 år gammel forsamling midt i 
bedehusland på Jæren. Forsam-
linga har vært med i Agenda 1 
siden 2009, og dette har betydd 
enormt mye. Visjonen er Nær-
het til Jesus, nærhet til hveran-
dre og nærhet til omverden.

Smågruppene har alltid vært 
sentrale for å nå visjonen. Over 
100 i alle aldre er med i et slikt 
fellesskap i Norforsamlinga. I 
disse småfellesskapene får både 
store og små et mindre felleskap 

der alle blir sett, får dele tro og 
liv, og be for hverandre og andre. 

«Gjeng» er for 6. og 7. klasse. 
Foreldre er med som ledere, og 
bruker opplegget «Jakten på 
sammenhengen» fra Acta. Her 
får de leke, spise, få undervis-
ning, dele liv og be for hveran-
dre. For mange er det første gang 
de snakker om tro og liv i et lite 
felleskap, og trekker fram det å 
dele gleder og utfordringer i livet 
som veldig positivt, i tillegg til 
det gode fellesskapet og maten.

Fra venstre: Anders Lerang Larsen, Knut Rørtveit og Jimmy Ngo fikk sine liv forandret på Alpha. 

«Gjengen» samlet...

Norforsamlinga Vigrestad

Bedre Sammen-leir
Hva er vel bedre enn å avslutte 
sommeren med en leir tilrettelagt 
for hele familien?! 11.-13. august 
blir det en mulighet for det på 
Stemnestaden. 

Nok en gang har vi med 
Twinkle Music som vil bidra med 
sang i møtene. Sverre Wold fra 
Kongsvinger vil snakke til oss på 
fellessamlingene. Line Marie R. 
Løge fra Alpha Norge blir med. 
Eget barneopplegg. Påmelding via 
acta.as/rogaland. 

Tusen takk Jorun 
Marie!
Jorun Marie Hauge har etter 
nesten 40 år i Normisjon (Ryfylke 
og Jæren Indremisjon) gått av med 
pensjon. Hun har gjennom sin 
tjeneste med fokus på forkynnelse 
for barn i lag og på leir, og 
oppfølging av lokale barneledere, 
fått bety en utrolig stor forskjell for 
tusenvis av barn og unge.

Det har blitt mange leirdager 
og mange mil i reise, men det var 
alltid glede å se når hun fikk 
fortelle om det viktigste budska-
pet, nemlig Jesus Kristus. Og for en 
formidlingsgave. Det er få som får 
en forsamling til å følge med så 
godt som Jorun Marie. Vi er evig 
takknemlig og vet at vi har hele 
regionen med oss når vi sier tusen 
takk for innsatsen!

Kørners corner
Gå ikke på plenen!
I dag kommer en historie fra 
Kautokeino. Mikkel hadde sådd 
plen. Vekstsesongen er kort der 
nord, derfor var han livredd for at 
noen skulle trø på nysådde spirer. 

Han satte opp skilt mot nord: 
Gå ikke på plenen! Og et mot sør: 
Gå ikke på plenen! Og for sikker-
hets skyld satte han et mot øst og 
et mot vest også: Gå ikke på 
plenen! 

En lørdag morgen ser han ut 
vinduet. Der kommer Johan 
Ingvald med sine store samestøv-
ler gående rett over plenen. 

Mikkel nesten eksploderer og 
brøler i sinne: Kan du ikke lese, det 
står: Gå ikke på plenen! 

Johan Ingvald fortsetter med 
stø kurs idet han svarer: Jeg går 
ikke. Jeg kommer. 
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På Alpha blir du 
ikke møtt med 
utropstegn.

Jorun Marie Hauge
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Jeg var fotballtrener i 4-5 år for 
laget hvor sønnen min var 
med. Det viktigste for oss tre-
nere var at spillerne hadde det 
gøy, spilte sammen og utviklet 
seg. Vi prøvde å formidle at det 
var treningene som var viktige. 
Det var her de utviklet seg som 
spillere. Kampene var en 
bonus. De første årene i fotbal-
len blir det heller ikke telt mål. 
Det skal ikke være noen vin-
nere. Men det er ikke til å 
stikke under teppe at det er det 
stort sett de voksne som sier. 

Ungene teller mål. Selvfølgelig. 
Det er jo målene som teller i 
fotball. Det er jo det de ser på 
TV. 

Hva ble resultatet? Hvor lig-
ger favorittlaget på tabellen? 
Allerede første året hadde de 
full kontroll på resultatet. Vi 
vant 11-8 eller vi tapte 12-3 
(ja, det var fotball og ikke 
håndball…). Da de tapte taklet 
de det helt fint. Selvfølgelig litt 
surt og ikke nå det målet de 
hadde, nemlig å vinne, men da 
brettet de opp armene til neste 

kamp. Det er kjekkest å vinne 
og oppnå de resultatene en tre-
ner for.

10:13-festivalen har blitt en 
regional festival hvor ledelsen, 
med Leif Inge Sørskår i spissen, 
har satt seg konkrete mål fra år 
til år. De vet hva de vil. De har 
bestemt seg for hva de skal 
jobbe med for å få resultater, og 
får folk med på laget. 

Hva blir resultatet? De når 
målene sine. De scorer mål for 
å bruke fotballterminologien. I 
år blir det opp mot 300 tweens. 

Cirka 100 ledere setter av ei uke 
for at disse ungene skal bli sett, 
bli en del av fellesskapet og få 
høre, se og erfare hvem Jesus 
er. De våger å sette seg mål, 
evaluere og skape enda bedre 
resultater til neste år.

Noen mener at målsetting 
og planer ikke hører til kristne 
sammenhenger. Hvordan kan 
vi måle det vi holder på med 
spør de? Hvordan kan vi la 
være tenker jeg. Det er jo alt for 
viktig det vi holder på med, til 
å overlate det til tilfeldigheten 

SAT 7 gjer eit stort og viktig 
arbeid på mange områder for 
dei kristne i mange land i og 
rundt midtausten. Mange 
menneske lid på grunn av 

krig og uro. Det er mange 
flyktningar og heimlause. Dei 
har ingen stader å vende seg 
for å få hjelp. SAT 7 hjelper 
dei gjennom sine TV-pro-
grammer. Dei har eigne pro-
gram for å hjelpe menneske 
med traume, post trauma-
tiske symptom og psykiske 
sjukdomar, stoff avhengige og 
andre utfordringar. 

Vi må vere ei stemme for 
dei stemmelause og hjelpe 
dei utan håp til å finne håp 
seier den iranske pastoren 
Miltan Danil, som har eit 
program på SAT 7.

Livet er som en reise der vi 
utfordres både på godt og 
vondt. Vi har fått Bibelen 
som en håndbok for livet. 
Her møter vi mennesker i 
ulike situasjoner og livsfaser, 
og her blir vi kjent med Gud. 
Selv om man har lest en del i 
Bibelen og hørt mye forkyn-
nelse, så kan mange likevel 
oppleve et sprik imellom tro-
ens verden og den virkelighe-
ten man selv erfarer.
Vi spør Hans Høie utfra hans 
erfaring i ulikt livslandskap: 
     – Har du noen tanker om 
hvorfor det kan være slik?

– Jeg tror at vi kan ha en så 
bestemt og fastlåst oppfat-
ning av hvordan Gud er, at 
når livet blir krevende og tøft 
oppleves Gud fjern for oss. 
Gud er så opphøyd at han 
passer ikke inn i våre bekym-
ringer og gleder. 
     – Hvordan kan vi i 
Normisjon bidra til å snakke 
sant både om Gud og livet?

– Vi må oppmuntre hver-
andre til å pleie vår nære 
relasjon til Gud. Vi trenger 
hjelp til å be, ikke bare med 
munnen, men med hjertet. 
Det er krevende å be ærlige 
bønner. Å snakke åpent med 
Gud hvordan jeg egentlig har 
det. Å fortelle om drømmer, 
lengsler, drifter og svik. 

Det er i denne samtalen 
Gud virkelig kan vise oss 
hvem han er. At han er nær. 
At han elsker oss med alt vi 
er for Jesu skyld.

Dette ønsker vi å stimulere 
til i våre lokale sammenhen-
ger.
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I Lukas 24 leser vi om to som er 
på vandring. De har mye å sam-
tale med hverandre om på veien. 
Spørsmålene er flere enn sva-
rene. Troen og tilliten har slått 
sprekker. De er fulle av skuffelse 
og sorg. Da kommer det en opp 
langs siden og slår følge. «Hva er 
det dere går og snakker med 
hverandre om?» spør Jesus. 
Dette åpner opp for å dele både 
følelser og tanker. De får øse ut. 
Jesus tar imot. Så hjelper han 
dem steg for steg ut i et større 
rom der de får nøkler til å tolke 
erfaringene sine og finne en ny 
vei.

Å ha noen å dele tanker og 
erfaringer med er veldig verdi-
fullt. Vi vil derfor oppmuntre til 
å dele liv med hverandre både i 
familien, nabolaget og i menig-
heten. Samtidig kan det være 
nødvendig iblant å ha noen som 
kommer «utenfra» den nære 

Aud Vihovde Hoftun - en god samtalepartner på Fermate.

LEDER

Med hus i kirka
For ett år siden flyttet ekteparet 
Angela og Freddy Valencia til 
menigheten La Libertad i Quito. 
Freddy er bygningsmann god å 
ha som «vaktmester» på eien-
dommen Normisjon ga til den 
nasjonale kirka i fjor. De har 
pusset opp bad og kjøkken, og 
er nå i gang med nytt møterom.

«Vi bodde i nabolaget for 
noen år siden, og kjenner mange 
her» sier Angela. «Likevel var 
det rart å flytte tilbake. Først ble 
klærne stjålet fra klessnoren. Og 
like etterpå var det forsøk på 

innbrudd i kirken. Men det er 
også en velsignelse å bo her og 
være til nytte.»

Familien har vært aktive i kir-
ken i 25 år. Alle barna har leder-
roller i menigheten. Sønnen 
Wilson er ungdomsleder og går 
nå på kurs for å bli innsatt som 
eldste. Kona Carola har søn-
dagsskolen. Datteren Jessica og 
mannen har startet ekteskaps-
kurs og svigersønnen Bolivar er 
lovsangsleder. «Vi ønsker å være 
et godt felleskap som når nye 
med evangeliet,» sier Angela.

Vaktmesterparet Angela 
og Freddy Valencia i 
menigheten La Libertad.

Sat 7 når mange menneske i 
midtausten.

Thomas Thesen, regionleder / Acta

Sant om Gud og livet Den gode samtalen
Fermate er et sted 
for den gode 
samtalen.

Sat 7
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kretsen og som kan gå inn i mer 
dyptgående prosesser i forhold 
til eget selvbilde, relasjoner til 
andre mennesker eller til Gud. 
De fleste av oss opplever perio-
der i livet som er mer utfor-
drende enn ellers. 

Fermate er et sted der vi invi-
terer mennesker til den gode 
samtalen om livet og der hele 

livets virkelighet kan snakkes 
om. Vi har tilbud på Bådeoghu-
set i Sandnes og på Kraftsenteret 
på Stemnestaden i Tysvær. 

Velkommen til å ta kontakt!  
Tlf. 98 21 61 81 eller mail:             
fermate.rogaland@gmail.com.

For til og med 
ungene vet 
at det er 
resultatet 
som teller.
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Selv om mange fortsatt vil være 
medlemmer i Den norske kirke, 
er stemmene fra årsmøtet klare; 
Det ønskes et nytt trossamfunn. 

Nå har Normisjon region Agder 
opprettet trossamfunn!! Det er 
grunn til å si det med minst to 
utropstegn. For dette er ikke 
daglig kost, har knapt nok 
skjedd før i norsk kirkehistorie. 
Men slik er det, med et meget 
tydelig flertall - 146 for, 14 mot 
- ble dette vedtatt på regionens 
årsmøte i mars.

Hvorfor har vi gjort dette? 
Flere personer i Normisjons 
sammenheng finner det ikke 
lenger naturlig å være medlem i 
Den norske kirke (Dnk) og 
etterspør et alternativ. For noen 
av dem har dette vært en lang og 
møysommelig prosess. Utviklin-
gen i Den norske kirke har blitt 
mer og mer vanskelig for dem. 
For andre er det saken om like-
kjønnet ekteskap som har skapt 
et definitivt skille. Begge grup-
per opplever disse prosessene 
som en sorg, de har tatt farvel 
med noe som for dem har vært 
kjært og trygt.

Hva har Normisjon å tilby?
Det vi først og fremst ønsker å 
tilby - medlemmer i Normisjon 
eller ikke - er et åndelig hjem, 
der Guds ord lyder, der det bes 
og der en deler nattverden. Men 
noen etterspør et alternativ til 

Den norske kirke i kirkerettslig 
forstand, og da er et trossam-
funn i Normisjons regi en løs-
ning.

Noen vil spørre; finnes det 
ikke mange nok lutherske alter-
nativer fra før, trenger vi virkelig 
enda et lite trossamfunn? Spørs-
målet ble likevel om hvorfor en 
måtte ha sin kirkerettslige til-
knytning et annet sted enn der 
en hadde sitt engasjement og sitt 
åndelige hjem? Regionstyret, 
utvalgskomitéen og regionledel-
sen syntes at argumentet hadde 
gyldighet og satte i gang arbeidet 
med å få dette til. Resultatet er 
nå kjent. 

Hvorfor bare Agder? 
Burde ikke hovedorganisasjonen 
gjort dette? Vi har hele tiden 
spilt med åpne kort overfor 
hovedkontoret, og vi har ikke 
fått noe annet enn vennlig vei-
ledning og grønt lys, men akku-
rat dette har vi ikke noe godt 
svar på. Men vi ville det, vi 
kunne det, og vi gjorde det. 

Så er det slik at et trossam-
funn geografisk sett er åpent, det 
kan ta imot medlemmer fra hele 
landet. Man trenger ikke være 
medlem av et fellesskap i Nor-
misjon for å kunne bli medlem 
av trossamfunnet, men man må 

tilslutte seg trossamfunnets tros-
grunnlag. Dessuten, hvem vet 
om man ikke i framtiden vil 
kunne se en sammenslutning av 
flere slike «små» trossamfunn?

Fortsatt medlem i Dnk?
Sannsynligvis vil de fleste i Nor-
misjons enheter være medlem-
mer av Den norske kirke fort-
satt. Dette må en ha forståelse 
for og respektere. Det er flere 
ulike grunner til å bli. 

Noen tenker nok slik at nå vil 
de ikke forlate en kirke som sier 
at den trenger dem. De ser fort-
satt at det er store muligheter i 
denne kirken. Og dessuten; vi 
gir oss ikke uten kamp.  Disse 
har ingen grunn til å føle seg 

Viktig  
vedtak

På grunn av terrorfaren i Mali 
nevner vi ikke så mye navn len-
ger i misjonsinformasjonen fra 
arbeidet der. Malinkeområdet 
har så langt ikke vært berørt av 
det som først og fremst preger 
Nord-Mali. De kristne malinke-
ene er ikke plaget av terrorfrykt. 

Hilde og Alf Halvorsen var 
sammen med dem 6 uker i vin-
ter. En av de store opplevelsene 
i den tiden var invitasjonen til, 
sammen med tre evangelister, å 
komme til en helt ny landsby en 

times kjøring fra misjonsbasen. 
Her ventet 40 mann med ønske 
om undervisning i den kristne 
tro. «Jeg er overbevist om at det 
er sannheten,» sa talsmannen 
for dem. De hadde over lengre 
tid lyttet til de lokale kristne 
radiosendingene. På andre 
undervisningsbesøk ble det bedt 
for to syke. En som hadde blitt 
stum, fikk talen tilbake. Nå er 
det evangelistenes oppgave å 
undervise dem frem mot dåp og 
en ny malinke-menighet.

Nye kristne i Mali

Sekou, en lokal evangelist, 
underviser landsbyboerne.
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A.I. Vålandsmyr og G. Urstad
H. Halvorsen og K. Riska
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Elise Kirkeli (20) og Mariann Thommesen (20) er begge stu-
denter ved Idrett- og Friluftslinjen på Bibelskolen i Grim-
stad. I mars var de på en to ukers skoletur til Nepal, hvor tre 
av dagene ble brukt i Okhaldhunga-området. Der fikk de 
bl.a. omvisning på sykehuset og fikk hjelpe til med praktiske 
oppgaver der. De besøkte også den lokale kirken og flere av 
innbyggerne på stedet. 

Noe av det som gjorde størst inntrykk på de to studen-
tene, var hvor mye de lokale kristne betydde for de andre i 
landsbyen. «Alle var så gavmilde og gjestfrie, og mange av de 
kristne familiene hadde tatt til seg barn eller eldre som var 
uten familie», forteller jentene. Også direktøren for sykehu-
set gjorde inntrykk; «Han gikk rundt og så til alle pasientene 
daglig, og viste stor omsorg», forteller de to. 

Turen gav mersmak for jentene, de er enige om at de skal 
dra til Nepal igjen ved en senere anledning! 

Elise (bakerst) og Mariann (ytterst til høyre) på fjelltur i 
Okhaldhunga-området.
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BiG-studenter i Nepal

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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annenrangs i organisasjonen 
Normisjon. Dessuten er det nå 
dannet et nettverk som kalles 
Frimodig kirke. Dette er abso-
lutt et alternativ for de som 
ønsker å kjempe og støtte hver-
andre til frimodighet og offensiv 
tenkning innenfor Den norske 
kirke. 

Samtidig er Normisjon tyde-
lig på at det er grunn til å være 
nøye på hvem en mottar påvirk-
ning fra. Ingen av oss er upåvir-
kelige, det har vi sett i det ene 
spørsmålet etter det andre. Dette 
må først og fremst få konsekven-
ser for hvem som skal stå på 
Normisjons talerstoler. 

Hva med dåp, konfirmasjon 
og begravelse? 
Uansett om man er medlem i 
trossamfunnet eller ikke, vil vi 
gjennom vårt ordinære arbeid, 
forening, menighet eller region, 
være på tilbudssiden når det 
gjelder disse spørsmålene. Hvor-
dan det praktisk skal løses alle 
steder, ser vi kanskje ikke helt 
ennå, men vi tror at den veien 
skal bli til mens vi går. 

Ja til nye fellesskap
Det store svaret på den situasjo-
nen som har oppstått, er å inten-
sivere det arbeidet som Normi-
sjon har stått for i snart 20 år, 

nemlig å danne nye fellesskap. 
Det som kan være en lekse å 
lære, er å tenke «kirkelig» også 
om små fellesskap. Her trenger 
vi nok igjen å blankpusse 
bekjennelsens ord «de helliges 
samfunn».

Når kan vi melde oss inn? 
Det gjenstår noe arbeid som må 
gjøres før en registrerer trossam-
funnet hos fylkesmannen, men 
vi håper at vi er klare til å ta imot 
innmeldinger før sommerferien. 
Det vil bli utarbeidet informa-
sjonsmateriell og innmeldings-
skjema som vil være tilgjengelig 
på våre nettsider.

Nok en gang vil Disippelskolen 
gå av stabelen i Agder. I løpet av 
høsten vil det bli avholdt over 40 
møter på ulike steder i regionen. 
Oversikten for dette vil stå i 
kalenderen på siste side. Alle er 
hjertelig velkommen til disse 
samlingene, enhver får reise dit 
hvor det passer best. 
 Rent pedagogisk vil alle få et 
skriftlig notat med resymé av 
undervisningen, forslag til per-
sonlig bibelstudium, samt for-
slag til spørsmål for grupper.

Følgende tema vil stå på pro-
grammet:

Disippel – «Følg meg».
Disippel – «Blir i Hans ord».
Disippel - i «tidsklemma».
Disippel – en hverdagsmisjonær.
Disippel – våken og forberedt.
Disippel – på hjemmebane.
Disippel – en som gjør disipler.
Disippelliv - i vår verden.

Vel møtt!

Styret i Normisjon Agder Trossamfunn,
fra v: Johannes Vålandsmyr, Gunnar Urstad, Torbjørg Sandal,
Kurt Hjemdal og styreleder Geir Reinertsen.

Noen av høstens undervisere på Disippelskolen.

Disippelskolen høsten 2017

Ny forsamling i 
Lyngdal
Tirsdag 21. mars ble det dannet en 
ny forsamling i Agder. På Alleen 
bedehus ble Lyngdal Bedehusfor-
samling stiftet. Det er foreningene 
for Misjonssambandet, Indremi-
sjonsforbundet og Normisjon som 
har gått sammen om dette etter 
vedtak på hvert sitt årsmøte 
tidligere i år.

Nå kan du gi gave 
med Vipps!
Normisjon region Agder har nå 
tatt i bruk Vipps til gaveformål. Ved 
å sende (vippse) til #94272, gir du 
en gave til regionens arbeid. 
Sender du til #94275, gir du en 
gave til Acta region Agders arbeid. 

Foreninger/menigheter som 
ønsker å bruke Vipps, må ha sitt 
eget organisasjonsnummer.

Ove Kleveland 
innsatt som pastor
I mars ble Ove Kleveland innsatt 
som frivillig pastor i Norkirken 
Hald, Mandal. Ove er 45 år og gift 
med Ingfrid, og sammen har de 
fire barn og ett fosterbarn i alderen 
12 – 23 år. 

Ove er født og oppvokst i 
Mandal, men har bodd en del år 
både på Jæren og i Vestfold. Ove 
og Ingfrid var tidligere aktive på 
bedehuset i Mandal og er blant 
dem som plantet Norkirken Hald 
for tre år siden. 

Ove er utdannet gartner, og 
han har både vært student og 
jobbet ved Gjennestad Gartner-
skole. Ved siden av pastorjobben 
er han nå engasjert som fosterfar 
og jobber også med import og 
salg av hagemøbler. Vi ønsker Ove 
hjertelig velkommen som pastor i 
Norkirken Hald.

Nytt regionstyre i 
Agder
På årsmøtet den 25. mars ble det 
valgt nytt regionstyre, som består 
av: Leder Ole Magne Omdal – sty-
remedlemmer Tove R. Skaar, 
Marianne Rundholt, Lloyd 
Gundersen, Geir I. Bjerkestrand, 
Rønnaug Torvik, Marianne S. Fjell 
(ansattes repr), Torstein Kaddan 
(Actas repr) – varamedlemmer 
Torbjørg Sandal, Kari L. Ljosland, 
Hilde Frivold.

Takk for gaver til 
Normisjons arbeid
I februar ble det sendt ut en giro 
der det var mulig å gi en gave til 
barnearbeid i Mali. Mange 
responderte på dette, og det har 
blitt gitt kr 68 183,-. I forrige avis 
var det mulig å betale et frivillig 
abonnement på regionavisa. Det 
har kommet inn kr 27 250,- til 
dette. Hjertelig takk for gavene!
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Men vi ville det, 
vi kunne det, 
og vi gjorde det.

Regionstyreleder Ole Magne Omdal på talerstolen under 
årsmøtet den 25. mars.

Årsmøteforsamlingen avgir sine stemmer.

Nytt fra
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Etter nyttår har mange personer, 
både ansatte og frivillige, deltatt 
i en undersøkelse for å si noe 
om hvem og hva Normisjon er. 
Ikke lover og vedtekter, heller 
ikke drømmer og framtidsvisjo-
ner, men nærmest en -«Normi-
sjons–selfie». Når Normisjon 
ser seg i speilet, hva ser vi da? 

Generalsekretæren ønsker 
med dette initiativet å få et bilde 
av hva Normisjon steller med. 
Hvem er vi; vi som gir tid og 
ressurser til organisasjonen? Jeg 
tror dette er et klokt tiltak. Det 
er noen år siden Normisjon 
vedtok visjonen: «Jesus Kristus 

til nye generasjoner og folke-
slag». Når vi da ser oss i «dette 
speilet»; ser vi et bilde som er 
preget av visjonen? På Normi-
sjons lederkonferanse i juni blir 
resultatet presentert, da er alle 
data samlet inn og systemati-
sert.

Det er nyttig å stoppe opp en 
gang imellom for å sjekke at vi 
har riktig retning på det vi gjør, 
at vi er på vei mot målsettingene 
vi har satt. Kanskje det er nød-
vendig å prioritere annerledes i 
framtida? Er det først og fremst 
vaner og tradisjoner som er sty-
rende? 

Jeg vet det er mange brennende 
hjerter for at evangeliet skal gis 
til nye generasjoner og folke-
slag. Jeg møter dere ofte, og jeg 
fylles med takknemlighet og 
ydmykhet. Må Gud velsigne 
hver eneste en av dere. 

Likevel må vi våge å spørre 
om vi bruker ressursene våre 
rett. Vårt mål er ikke mindre 
enn at barn, ungdom, voksne 
og eldre, skal møte Jesus 
Kristus som sin Frelser og 
Herre, og følge Ham.

I en travel hverdag med tids-
klemme for barn og voksne, 
oppløste hjem, brutte relasjo-

ner, slitne ungdommer, et utall 
muligheter av fritidsaktiviteter, 
ensomhet og utenforskap. Du 
vet hvordan livet er der du bor. 
Det er midt i dette vi kalles til 
å leve Jesuslivet. 

Normisjon ønsker å bidra til 
at vi settes i stand til å bli tyde-
lige Jesus-etterfølgere. Det er 
det vi skal måles på, både i 
Norge og internasjonalt. Da 
trenger vi fellesskap som hjel-
per oss til det. Jesus har sagt at 
Han vil være med oss. 

Tidligere forsamlingsleder i 
Normisjon Mandal er igjen 
ute med en ny bok. Denne 
gang handler det om gode 
råd for et bedre samliv i ekte-

skapet. Boken heter Elske og 
ære og gir meget praktiske og 
konkrete råd om det å leve 
sammen. Søvik har ofte sam-
taler med ektepar som sliter. 
Han har erfart at de råd han 
gir i denne boken har vært til 
stor hjelp. Boken er lettlest og 
oversiktlig, og ikke minst 
krydret med Søviks humoris-
tiske illustrasjoner. Søvik sier 
at mange par ikke orker å lese 
tykke bøker, men denne kan 
leses på 1-2 timer. Etter hvert 
kapittel er det syv spørsmål 
som ektefellene kan snakke 
om, eller man kan bruke 
boken i en ektepargruppe.

Gå Ut Senteret har hatt 
en god utvikling siden det 
ble flyttet fra Hurdal til 
Trondheim for to år siden. 
Studentantallet har økt og 

studietilbudet er utvidet. 
Studentbesøk i regionen er 

i ferd med å bli en vårlig 
begivenhet. I år hadde vi fire 
unge damer på besøk den 
siste langhelgen i april. Søn-
dag formiddag deltok de på 
gudstjeneste på Resvik Bede-
hus. Der delte de sine erfarin-
ger fra praksis i hvert sitt 
land. 

På bildet fra venstre: 
Hanna Skagestad (Nepal), 
Ingrid Bekkestad (Kambod-
sja), Åsfrid Skyttermyr (Para-
guay) og Viktoria Stave 
(Ecuador).

Soul Children-bevegelsen er i 
kraftig vekst – både i Norge og 
internasjonalt. I Agder jobber vi 
med en strategi som skal knytte 
Soul Children-korene tettere til 
Actas arbeid i Agder. For å lyk-
kes med det, må nettverk byg-
ges, ledere følges opp, foreldre 
skal ivaretas, barn og unge skal 
elske det og glede seg til de 
endelig er gamle nok til å 
begynne i et Soul Children-kor 
– der de bor! 

Startskuddet går av under 
Soul Children-Gatheringen i 
Kristiansand, 28.-29. oktober. 
Det blir en festhelg i Randesund 
Frikirke som avsluttes med stor-
konsert i Q42 i Kristiansand. 
Artisten Samuel Ljungblahd 
og Soul Children-gründer 
Ragnhild Hiis Ånestad, skal 
være med hele helga. Det blir 
Mass Choir-øvelser, Soul 
Church, vår versjon av Saturday 

Soul Children-leder Ragnhild Hiis Ånestad blir med på festen.

«Ja, de penga, ja, de penga; er til bekymring for fattig og for 
rik». Denne slageren fra 60-tallet er tatt ganske på kornet; det 
kan se ut som fattige og rike er like bekymret og teller like 
nøye «i kveldinga». Likevel er det ett folk som skulle være 
annerledes. Selvfølgelig trenger også kristne å telle pengene 
sine – likevel skulle de tenke annerledes, prioritere annerledes, 
handle annerledes - fordi Gud var deres Gud - fordi de levde 
med en åpen himmel og så at alt var Guds, at noe skal komme 
først i livet fordi det er viktigst. Jesus inviterer oss til å ha vår 
skatt i himmelen, friere og gladere.

- Arne Inge Vålandsmyr

Fire blide jenter fra GUS på 
teamtur i Agderfylkene.

LEDER

Tro på hjemmebane
«Morgenstund har gull i munn» 
sier vi, og det gjelder også i for-
hold til å begynne dagen med 
Jesus i hjemmet. Ved frokostbor-
det er det fint å be en bønn 
sammen, lese et bibelvers eller 
et stykke i en andaktsbok før 
man løper ut i dagen. Om man 
ikke har tid til annet, så si vel-
signelsen over barna dine, idet 
de går ut døra! Det vil følge dem 
gjennom dagen.

Ellers kan middagstiden være 
en fin samlingsstund, der det 
samme kan gjøres. Ta også 

gjerne en «runde» på; hva har 
vært fint i dag og hva har vært 
leit. En gylden anledning til å 
vise omsorg for hverandre, og 
mulighet for bønn sammen. 
Dere kan holde hverandre i hen-
dene, si en takkebønn og «sende 
det videre» ved å klemme i hån-
den til den neste. Den som ennå 
ikke ønsker å be høyt, kan 
klemme etter å ha bedt i sitt 
hjerte. Gud hører alltid våre 
bønner!

Følg med i neste avis for flere 
gode tips fra Marianne Fjell.

Familiekonsulent Marianne 
Fjell har gode tips på lager.

Boken kan kjøpes hos Vivo 
og på www.proklamedia.no

Ingebjørg Berstad Torp | Regionlederteamet i Agder

Besøk fra Gå Ut Senteret Soul Children-fest
Målet er å vinne 
unge for Jesus.

Hva med givertjeneste?

Ny bok fra Oddvar Søvik
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Night Live og workshops i god 
Soul Children-stil. 

Målet er å vinne og bevare 
unge for Jesus Kristus gjennom 
sang og musikk de kjenner seg 
igjen i. Dette verdiforankres ved 
å ære Gud, hedre mennesker, 
prege samfunnet, se og bli sett, 
og vise ekte glede og ærlighet. 

Arbeidet trenger forbønn og 
framsnakking. De fleste har hørt 
om Soul Children, og det gir deg 
og meg mulighet til å komme i 
prat med «hvem som helst» – 
om Jesus! Å være stolt av noe – 
det gir oss frimodighet. 

Vil du vite mer? Følg Acta på 
facebook og www.acta.as/agder.

Det er midt i 
dette vi kalles 
til å leve Jesus-
livet.

Nytt fra
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KONSERT  
med Børud

 

Fredag 14. juli kl.19.00
 

Normisjonshallen på Bibelskolen i Grimstad!

 

Billetter kjøpes ved inngangen.  
Voksne: 250,–  Barn opp til 18 år: 100,–
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En av de virkelig store gledene ved å være leder for Acta, er at 
jeg får reise landet rundt og møte barn og ungdommer som 
gjennom Actas arbeid får møte Jesus. Takket være frivillige 
ledere og rause gaver, bygger vi fellesskap der troen lever og 
misjonskallet gis videre. Det er intet mindre enn fantastisk!

Et blikk på aldersfordelingen i Actas medlemsmasse viser 
imidlertid at vi har en ungdomsutfordring. Antallet medlem-
mer på hvert alderstrinn stiger kraftig fra 3-årsalder, når sin 
topp blant 10-12-åringer og holder seg høyt til og med 15 år. 
Deretter faller imidlertid medlemstallet betydelig. 

Selv om det fortsatt er snakk om mange ungdommer, er det 
urovekkende at vi ikke klarer å beholde en større andel av 
ungdommer og unge voksne i våre lokale fellesskap. Fordi  
tenårene er en periode der vi tar mange av livets viktigste valg, 
og fordi tilhørighet til et kristent fellesskap i denne perioden 
for mange er avgjørende for hvorvidt de følger Jesus gjennom 
livet, kan vi ikke la situasjonen forbli slik. Vi må styrke vårt 
arbeid blant ungdom og unge voksne.

Det er få – om noen – som overgår Actas og Normisjons 
forutsetninger for å nå ungdommer med evangeliet. Vi har 
hundrevis av forbilledlige fellesskap for tweens og ungdom-
mer, når svært bredt, har Norges beste leirarbeid og tusenvis 
av frivillige med et hjerte for Jesus. Det er nettopp derfor  
vi må ta et ekstra tak. Du trengs, enten det er som giver,  
medarbeider eller forbeder. Sammen kan vi gi Jesus til dagens 
ungdommer!

Jesus til ungdommene!

Kristian Sveinall Øgaard 
Leder Acta - barn og unge i Normisjon
kso@normisjon.no

Innspill

For et års tid siden fikk jeg 
spørsmål om å jobbe i  
Galleri Normisjon; et drøm-
metilbud for meg som alltid 
har elsket å tråle gjenbruks-
butikker og loppemarkeder! 
Jeg startet med stor iver. 
Men jeg visste ikke at iveren 
skulle vokse for hver ny ting 
jeg lærer om virksomheten 
vår. Galleri Normisjon bug-
ner av skatter i tillegg til de 
du kan kjøpe! 

I Galleri Normisjon  
dannes sterke fellesskap. 
Engasjerte og kreative fri- 
villige jobber sammen om 

butikkdrift. I Galleri Normi-
sjon gir hverdagshelter av sin 
tid til noe meningsfullt i en 
større sammenheng, da alt 
overskudd fra butikkene går 
til Normisjonsprosjekter. I 
Galleri Normisjon oppstår 
det utrolig mange gode sam-
taler. Om alt og ingenting. 
Tro og tvil. Butikkene er av 
de mest spennende misjons-
markene, for det kommer 
SÅ mange forskjellige  
mennesker innom – mange 
som aldri hadde våget seg 
inn i forsamlinger hvor en 
trosprat hadde vært naturlig. 

Galleri Normisjon tar for-
valteransvaret Gud har gitt 
oss på alvor. Jeg er så stolt av 
å jobbe i en virksomhet som 
utgjør en viktig motpol til 
forbrukersamfunnet! 

Generalsekretæren sa det 
godt på åpningen av vår siste 
butikk: Galleri Normisjon  
er en vinn-vinn-
vinn-vinn-
situasjon.

Gjenbrukskroken

Hilsen Åshild 
Marie Sandvik
gjenbruks-
konsulent

Andakt

«Men dere er en utvalgt slekt, et 
kongelig presteskap, et hellig 
folk, et folk som Gud har vunnet 
for at dere skal forkynne hans 
storverk, han som kalte dere fra 
mørket og inn i sitt underfulle 
lys.» (1. Pet. 2,9)

Dette er sterke ord, både om vår 
egen og menighetens tilstand i 
Jesus Kristus, og om det oppdrag 
vi har fått.

Vi kalles en utvalgt slekt. Utvalgt 
er vi i Kristus. Gjennom Jesu 
verk har vi alle muligheten til å 
komme til Gud og få fellesskap 
med ham. 

Vi kalles et kongelig presteskap. 
Vi behøver ikke lenger noen 
mellommann for at vi skal få 
kontakt med Gud. Det er Gud 
selv som i Jesus er blitt mellom-
mann, selve veien mellom oss 
og Gud. 

Vi kalles et hellig folk. Hellig er 
et sterkt ord, som vi vanskelig 
bruker om oss selv. Det er ikke 
akkurat slik det kjennes. Men 
Gud bruker det. Hellig er vi 
fordi vi er helliget i Jesus. 

Verset vårt slutter med: «Han 
som kalte dere fra mørket og inn 
i sitt underfulle lys. Hvordan er 
dette lyset? Det lyser opp slik at 
mørket forsvinner. Det er ikke 
plass til mørket der lyset er. 

Det avslører og åpenbarer det 
som er sant. Vi ser alt i lyset, 
både det som er fint, og det som 
er stygt. Det er godt å tenke på 
lyset på den første måten, men 
vi får lett problemer når det er 
snakk om at lyset avslører. 

I Guds lys avsløres det vonde og 
stygge, ikke for at det skal dveles 
ved, men for at det kan bli fjer-
net. Det er ansikt til ansikt med 
synden Gud kan få gjort noe 
med den, ikke når den er skjult 
i mørket. 

Det er dette som er det herlige 
med lyset, og det frigjørende og 
gjennomgripende med evange-
liet. Syndenes tilgivelse og full-
stendig rettferdighet for Gud. 

Lyset viser også vei videre i tje-
nesten med å forkynne hans 
storverk. Dette storverket er 
Guds handling. I Jesus Kristus 
kaller han oss fra mørket og inn 
i sitt underfulle lys.

Guds storverk
Geir Ivar Bjerkestrand | Fungerende regionstyreleder i Agder

Det er ansikt til ansikt med 
synden Gud kan få gjort noe med 

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

21.-24. august Seniorleir Vaulali
Bibeltime v/Kurt Hjemdal
Påmelding innen 4. august
Tlf. 51 68 27 50 / epost: region.
rogaland@normisjon.no
Her er det venteliste.

Kvinnesamlinger i høst
28. august kl.19:00
Betel, Finnøy
Irene H. Ege og Magnhild Ueland m.fl.

30. august kl.19:30
Hjelmeland bedehus 
Torunn Fjelde Hansen, Asbjørn 
Sivertsen m.fl. (menn og kvinner)

12. september kl.19:00
Figgjo bedehus
Irene H. Ege, Magnhild Ueland, 
Aud V. Hoftun m.fl.

13. september kl.19:00
Vikeså bedehus
Karen Midttun, Toril Nessa, Hilde 
M. Viste m.fl. Tema: Se, din Konge 
kommer til deg!

Torsdag 14. september kl.19.30
Inspirasjonssamling for damer 
Stemnestaden
Tema: «Helt gratis»
Solveig Eike Bringaker m.fl. deltar.

Tirsdag 19. september kl.19.30     
Inspirasjonssamling for damer 
Veavågen kirke
Tema: «Helt gratis»
Solveig Eike Bringaker m.fl.deltar.

22.-24. september
«Damenes helg» på Horve
Tema: OPPREIST – i ei tid som 
denne.
Anne Birgitta L. Kvelland, Brit 
Valheim, Gunhild T. Vignes og 
Anne Aabø m.fl.
Påmelding innen 1. september: 
Checkin.no /tlf.: 51682750/epost: 
region.rogaland@normisjon.no

2. oktober kl.19:00
Årdal bedehus, kvinnesamling
 Ingunn Moi, Torunn Fjelde 
Hansen m.fl.

12. september kl.11:00
Seniorenes festdag på Horve
Disse blir med: Kørner Høie – 
kåseri, Martha og Johan Vistnes 
-  sang, allsang. Middag.
Påmelding til regionskontoret på 
tlf.: 51 68 27 50 / epost: region.
rogaland@normisjon.no

Leirer i sommer
23.-25. juni, Horve
Amigosleir 2, 2.-4. kl. 
Påmelding i Checkin.

23.-25. juni, Stemnestaden
Soul Children & Sport, 5.-7. kl. 
Påmelding i Checkin.

26.-28. juni, Stemnestaden
Amigosleir 3, 1.-4.kl. 
Påmelding i Checkin. 

7.-11. august, Horve
10:13-festival 
For mer info, se www.1013.no

11.-13. august, Stemnestaden 
Bedre Sammen: Familieleir
Påmelding i Checkin.

Lørdag 26. august kl.10:30
Loppemarked på Stemnestaden
Loppesalg, kafeteria, auksjon. 
Lopper kan leveres. 
Info Kørner tlf. 98216182.

1.-3. september 
Sensommerleir Stemnestaden
For voksne. 
Tema: Herre, gi meg dine øyne! 
Program og påmelding: 98216182

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

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

Regionstyreleder:
Odd Terje Høie, tlf. 902 07 538

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

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

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

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

21. august
Kalender Rogaland S O M M E R / H Ø S T  2 0 1 7

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

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

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

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

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

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

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

Ansvarlig redaktør for sidene 5–7, 11: Sunniva Vikan, tlf. 993 01 919, e-post: sunniva@normisjon.no  |  Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander  |  Trykk: Agdertrykk  |  Det tas forbehold om endringer i kalenderene  |  Utkommer 4/5 nr. pr. år

Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731
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21. august

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

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

Kontingent
Frivillig, men send gjerne en gave på 
bankgiro 8220 02 82600

Redaksjonskomité
Ingebjørg Berstad Torp
Arne Inge Vålandsmyr
Gunnar Urstad
Tonje M. 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

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

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

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

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

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

EIKELY SENTER
Daglig leder: Rune Metveit
Tlf: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon.no
Nettside: www.eikely.normisjon.no

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

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

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

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

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

SOUL CHILDREN-GATHERING
Q42, Kristiansand
28.-29. oktober
For mer info, se side 10.

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

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

DISIPPELSKOLEN 
HØSTEN 2017
Det blir disippelskole på følgende 
steder/datoer:

Vegårshei
31. august, 28. september, 
26. oktober, 30. november

Dalen (Austre Moland)
6. september, 1. november

Eydehavn
4. oktober, 6. desember

Froland
28. september, 26. oktober, 
30. november

Arendal
27. september, 25. oktober, 
29. november

Nedenes
Datoer foreløpig ikke fastsatt

Grimstad
29. oktober, 26. november

Lillesand
29. august, 1. oktober, 
24. oktober, 28. november

Evje
30. august, 27. september, 
25. oktober, 29. november

Byremo
17. september, 15. oktober,
12. november

Kristiansand
27. august, 24. september, 
22. oktober, 19. november

Mandal
25. august, 22. september, 
20. oktober, 24. november

Lyngdal
30. august, 27. september,
25. oktober, 29. november

Les mer om Disippelskolen på 
side 9. For fullstendig oversikt 
over datoer, talere og temaer, 
se www.normisjon.no/agder


