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Agder/Rogaland
Leirkrukka kan ha mange sprekker.
Det gjør at skatten blir enda mer synlig og skinnende!

Unni
Sæves Vignes
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ROGALAND

Godhet kan
forandre verden
«Godhet er ikke bare til velsignelse og glede for den som får
hjelp, men også for den som
hjelper,» sier Martin og Norunn.
Les mer om hvordan fra side 8.
5

UTLAND
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Einar fikk kongens gull
FOTO: ADOBESTOCK

Einar Kippenes ble før jul tildelt den
bhutanske National Order of Merit for sin
innsats som den første rektoren for skolen
for blinde i Khaling, Bhutan.

Å gå sammen om å nå flere med evangeliet er Agenda 1 sin visjon.

Misjonale liv
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NORGE

Butikk flytter på hotell

– Vi får hjelp til å forme arbeidet på en måte som
gjør at flere får del i fellesskapet og blir kjent med
Jesus. Les om Agenda 1 i Agder på side 2–3.

Galleri Normisjon i Oslo sentrum kan snart
feire sitt fem-årsjubileum i splitter nye
lokaler på hotell!

Velkommen
på våre
spreke
Velkommen
på våre
spreke
leir-leirer!
Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark
Friluftsvukku
24 – 28 juni for 9 til 15 år
10–15 år: 25.–29. juni

Fjellferier:
Fjellferier for: FAMILIE 17.–22. juli
Familier 9.–14. juli
UNG Senior: 30. juli–3. august
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
ELDRE Senior: 6.–10. august
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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Til sammen har det blitt montert 1000 meter med
hagegjerde i fem nye hager i Tambaga-området i Mali.

Hager til behag
Menneskets første oppholdssted var en hage. Hage er et ord
med gode assosiasjoner. Etter syndefallet er hage ikke noe
som kommer naturlig. Det krever innsats og kamp mot en
natur som vil innta den. En viktig komponent i hage er
derfor gjerde. Det koster penger, særlig i et fattig land som
Mali. Så trengs det brønn. Det er heller ikke billig, særlig i et
tørt land som Mali.
Hagebruk er i Mali først og fremst kvinnearbeid. Etter
flere henvendelser fra kvinnegrupper i flere malinkelandsbyer bestemte vi oss sist vinter for å bygge fire hager under
høstoppholdet. Flere fellesskap i Agder har respondert på
disse planene og sørget for finansieringen av dette i løpet av
2017. Ved årets slutt kunne vi melde at Normisjons budsjett
for disse fire hagene, holdt til fem stykker og at disse langt på
vei er klare til bruk.
Be om at de må bli til velsignelse.

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

Døgnvakt: 38 34 10 71

Norkirken Hald er en av flere
menigheter i Agder, som er en del
av lærefellesskapet og
menighetsnettverket Agenda 1.

Agenda 1
i Agder
Tekst Johannes Vålandsmyr
Foto Eivind Horne/AdobeStock

Klokka er ni en lørdags morgen,
lokalene til Norkirken Hald. Det
er en underlig sammensetning av
mennesker som samles denne
morgenen. Her er en gjeng fra
Misjonskirken Vågsbygd, en
gjeng fra «Huset» på Vegårshei,
ledergruppa fra Norkirken Kristiansand, pluss en hel del andre
menigheter fra Agder.
Felles for disse menighetene
er at de ønsker å nå nye med
evangeliet, og nå har de kommet
sammen en helg for å lære,
utveksle erfaringer og ideer, samt
jobbe med strategi og mål.
Utrustende læringsmiljø
Framme på scenen står Steve
Bruns og ønsker velkommen.
Steve er energisk og engasjert.
«Agenda 1 er, kort sagt,
menigheter og fellesskap som går
sammen for å nå flere med evangeliet. Hensikten med nettverket
er å skape læringsmiljø hvor
ledere utrustes med ferdigheter
og redskaper til å bygge misjonale menigheter i den Hellige
Ånds kraft.»
Dette er den fjerde helga disse
menighetene treffes. Vi kjenner
den avslappa og vennskapelige
stemningen i rommet, det merkes at lederne fra de ulike menighetene har rukket å bli godt kjent.

Steve forklarer programmet og
ber en bønn for dagen. «Men før
vi skal gjøre noe som helst, skal
vi være», beroliger Steve. Ove
Kleveland, pastor i Norkirken
Hald, leder forsamlingen i lovsang.
Lærefelleskapet vokser
Nettverket ble startet av IMI kirken i 2009 og teller i dag 111
fellesskap fra 74 menigheter i
Norge og over 161 menigheter
fra Thailand, Kambodsja, Myanmar, Mali og Finland.
Steve Bruns er daglig leder
for nettverket og forklarer oss
nærmere hva Agenda 1 er. «Vi
bruker et prosessverktøy som vi
kaller «Lærefellesskap» der vi
samler lederteam fra flere forsamlinger to ganger i året over
en toårsperiode.
Hver samling varer to dager
der vi jobber målrettet med
hvordan våre menigheter kan
lykkes bedre i vårt misjonsoppdrag. Læringen skjer gjennom
input og undervisning som følges opp av drøfting og oppgaver
i teamene.
Like viktig er tiden vi bruker
til å søke Gud gjennom Guds
ord, lovsang og forbønn, samt
relasjonene vi bygger oss ledere
imellom. Hver samling er bygd

opp rundt tre spørsmål: 1. Hva
er? Ærlig evaluering. 2. Hva kan
bli? Prøv nye ideer. 3. Hva vil
bli? Lag en konkret handlingsplan.»
Betydningen lokalt
Klokka har blitt tolv, og de ulike
teamene, som nå er dypt inne i
første fase av læringsprosessen,
får ta seg en velfortjent pause.
Og vi får muligheten til å spørre
noen av deltakerne hva Agenda
1 har betydd for de og menigheten deres.
Ove Kleveland, pastor i
Norkirken Hald, har følgende å
si om Agenda 1: «Det å være en
del av Agenda 1, har betydd veldig mye for oss. Det at vi er
sammen som lederteam, setter
av en helg, får undervisning,

Studentarbeid
I Kristiansand samles studenter
og unge voksne hver torsdag. De
lager og spiser mat sammen,
gjør noe gøy og deler tro med
hverandre. Flere har også blitt en
fast del av Norkirken Kristiansands gudstjenesteliv.
Nisjen bak er et behov for å
utruste mennesker til å leve
misjonale liv. Eller sagt på en
enklere måte – å leve et liv i
misjon. Normisjon er en stor
organisasjon som mange har et
forhold til, blant annet på grunn
av organisasjonens skoler.

FOTO: KJERSTI TJELLE
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Utfordringen har ligget i at
mange mennesker som velger å
studere i Kristiansand og som
har Normisjonsbakgrunn, ikke
har funnet et slikt fellesskap.
Kanskje er den tiden forbi? Den
unge gjengen i Kristiansand kan
melde om at det er plass til flere
og har visjoner som innebærer
Kristiansand, Agder og Europa.

Det er ikke noe å si på
humøret til disse studentene!
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Region Agders
årsmøte i 2018
Vi minner igjen om regionens
årsmøte som avholdes lørdag 7.
april på Bibelskolen i Grimstad. Vi
får besøk av generalsekretær Anne
Birgitta Langmoen Kvelland, og
temaet blir relatert til Normisjons
identitetsprosess. Forslag til saker
må være innkommet til regionstyret to måneder før årsmøtet.

Hjertelig takk for
innsatsen!
Agenda 1 har fire helgesamlinger over to år. Deltakerne jobber
med tre spørsmål: Hva er? Hva kan bli? Hva vil bli?

Regionstyret og ansatte vil rette en
stor takk til alle dere som legger
ned mye tid og ressurser i forbindelse med høst- og julemessene.
Vi vet at dette arbeidet ikke gjør
seg selv. Det er inspirerende og
motiverende å møte så mange
engasjerte mennesker med
hjertelag for misjon.

Bibelen sett og
hørt på malinké

Gjennom et utrustende læringsmiljø går menigheter og
fellesskap sammen for å nå flere med evangeliet.

lovsynger og ber sammen, evaluerer og legger strategier for
videre fremdrift, gjør at vi får
hjelp til å holde fart og retning.
Gjennomarbeidet konsept
Marta Helms, styreleder Normisjon Mandal, legger til: «Vi opplever at det hjelper oss til å
arbeide mer strategisk. Vi får
hjelp til å forme arbeidet på en
måte som gjør at flere får del i
fellesskapet og blir kjent med
Jesus.
Vi merker at Agenda 1 er et
gjennomarbeidet konsept som
har en fin balanse mellom

Steve Bruns er daglig leder i menighetsnettverket.

undervisning, arbeid i teamene
og åndelig påfyll. Det utfordres
og stilles spørsmål.
Det er også et sted der vi høster av hverandres erfaring og
kjenner at vi står i en større sammenheng.»

Felles for disse
menighetene er
at de ønsker å
nå nye med
evangeliet.

Veien videre
Selv om dette er den siste av fire
helger, stopper det ikke her for
menighetene som er med. De
har alle sagt at de ønsker å fortsette i en «runde to».
Steve Bruns forklarer oss
hvordan det henger sammen.
«For de fleste menigheter er det

for lite med to år for å gjøre
menigheten mer misjonal. For
mange er det store endringer de
gir seg i kast med. Derfor inviterer vi alle som er med til å fortsette i to år til. I tillegg starter vi
nå opp et nytt lærefellesskap her
på Sørlandet, som da vil gå
parallelt med runde to. Da blir
det et sted mellom 15 og 20 team
som møtes her på Hald». Sier
Steve og smiler fornøyd.

God undervisning i regionen
Kjære foreninger! Vil dere ha
mer av dette på deres hjemsted,
bestill! Vi, de ansatte - gjør det
gjerne. Vi vil gjerne at alle våre
samlinger er disippelskole hele
året! For min egen del har jeg
kjørt mye og besøkt mange
denne høsten. Takk for mottagelse og godhet fra dere! Og
husk; krev av oss arbeidere, som
er ansatt FOR dere, til fortsatt
«disippelgjøring» der dere bor.
- Inge Flaat

Markedsdag på
Eikely 28.april
Siste lørdag i april blir det igjen
markedsdag på Eikely.
Ikke gå glipp av denne festen i
Froland. Det blir muligheter for
mange gode kjøp, god mat og ikke minst - god stemning.
Hjertelig velkommen.

Takk for gaven!
Takk for gaven som ble gitt i
forbindelse med forrige utgave av
Nytt fra Normisjon. Det har
kommet inn kr 21400,- til arbeidet
med å nå ut med evangeliet til nye
generasjoner, og gjøre dem til
disipler.
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Det er lærerikt, givende og interessant å være med på Agders
disippelskole. Generelt kommer
det flere folk enn på vanlige
møter. Og spesielt; det spørres
etter flere sånne samlinger. «Slik
vil vi ha alle våre møter», sa en
på et sted. Hva er det som er
spesielt på disippelskolen? Ikke
annet enn at den vanlige «møteliturgien» er byttet ut med et
enkelt undervisningsopplegg
med mulighet for samtale og
bønn.

Det første produktet av bibeloversettelses-arbeidet på malinké, ble
tilgjengelig i november. Det var
ikke lesbart, men hørbart. Filmen
om Jesu liv, basert på Lukasevangeliet, ble vist i tolv landsbyer, nå
med alle stemmer talt inn på
malinké. Landsbyfolk forsto Guds
ord som aldri før; det var tydelig å
merke at både kvinner og eldre
menn, fikk med seg mye mer av
teksten når den nå var på deres
eget morsmål. Jesus talte deres
språk. Mange tilhørere ga til
kjenne at de ville følge Jesus. I
oversettelsesarbeidet gjenstår et
tidkrevende kontrollarbeid for å
kvalitetssikre grovoversettelsen av
hele Det Nye Testamentet. Både
folket og eksperter skal uttale seg.
De fire evangeliene vil snart være
ferdig kvalitetssikret.

Disippelskolen er etterspurt og ønsket rundt om i regionen.

Nytt fra
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Personalnytt I

FOTO: RYAN BURCH

40% stilling 1.januar, og vil
ha fokus på leir, lagsbesøk og
Soul Children-arbeidet.
Hun er gift med Kristian,
og de har to barn; Esther på
to og Magnus på fem. Familien kom til Kristiansand
høsten 2017 etter fem år med
menighetsplanting i Tsjekkia.
Vi er takknemlige for
engasjementet de sammen
viser for arbeidet i regionen,
og vi ønsker Karianne og
familien Guds velsignelse
over tjenesten.

Karianne J. Lande er vikar
for Ingvild Skovli.

Aktive seniorer
Regionens seniorutvalg har lagt planer for 2018! Det er to
stevnedager; 31. mai på Folkehøgskolen Sørlandet, og
20. september på Eikely Senter i Froland.
12.-15. juni planlegges det tur til Vestlandet med buss. Eget
program kommer. Likevel vil vi minne spesielt om torsdag
26. april. Da inviteres det til fellessamling for seniorledere på
Bibelskolen i Grimstad kl. 18.00. Om dere ikke har spesifikt
eget seniorarbeid hos dere lokalt, kan du likevel komme for å
bli inspirert og høre hvordan andre gjør det. Misjonær Alf
Halvorsen vil delta, og det vil bli bevertning. Det vil bli sendt
ut invitasjon rett over påske.

Personalnytt II

FOTO: GUNNAR URSTAD

Camilla Gaarn Røed er vikar
for Lena Mjelde Moholt.

er i foreldrepermisjon.
Camilla har lang erfaring i
administrativt arbeid, blant
annet ved Metodistkirkens
hovedkontor og har god
kjennskap til hva slags oppgaver som venter i en kristen
organisasjon.
Camilla er fra Arendal og
har nå bosatt seg der igjen
etter et lengre opphold i
hovedstaden.
Vi er glade for at hun
takket ja til vikariatet, og vi
gleder oss til samarbeidet
med henne.

LEDER
Er det sant?
«Takk Gud at nåden holder!»
«Takk Gud at du alltid er med
oss». «Takk at Jesus er synderes
venn!» Vi har alle hørt det; på
vitnemøter og bønnemøter, på
styremøter og fra prekestoler.
Men er det sant? Hvordan vet
vi det er sant? Her kan det
neppe nytte å si at det er barnelærdommen, noe alle er enige
i, eller at jeg føler det i mitt
hjerte. Hjertets stemme taler
ikke alltid sant. Vi kan det
gamle svaret; det er sant fordi
det står i Bibelen, Guds Ord

Smågrupper,
vekstgrupper,
bibel-grupper, disippelgrupper
eller cellegrupper. Uansett hva
du måtte kalle det. Det har vært
- og er fortsatt - en viktig del av
fellesskapene våre i Normisjon
og Acta. Men hvorfor smågrupper? Ikke alle gruppene jeg har
deltatt i, har fungert bra. Men
når det har fungert, har det vært
det viktigste fellesskapet i livet
mitt. Det er der jeg har fått støtte
og utfordringer og fått satt ord
på tanker og tro. Et sted for mye
læring om meg selv, Gud og
andre. Nå jobber jeg blant annet
med å følge opp og etablere nye
smågrupper rundt om i Agder.
Man trenger ikke vente med
smågrupper til man blir ungdom heller. Barn har mange tanker om liv og tro. De trenger
også et nært fellesskap.
Øyvind Askedal jobber med
smågrupper i Norkirken Vennesla. Han sier at kjemi er viktig

Disippelgrupper kan bli det viktigste felleskapet i livet ditt.

– at den enkelte prøver å se, lytte
til og forstå de andre i gruppa på
tross av ulikheter. At man sees
jevnlig og at noen er gruppeledere. Vi vil ha fokus på opplæring av gruppeledere hos oss.
Tillit og taushetsplikt bidrar til
at medlemmene tør å dele
dypere ting med hverandre.
Men det tar tid og krever at man

jobber med relasjonene i gruppa
utover de vanlige treffene.
Har du en smågruppe der du
kan dele tro og liv? Nei? Finn en
eller start en! Ta gjerne kontakt
med oss i regionen.

Tro på hjemmebane
De fleste kjenner historien om
David og Goliat fra Det gamle
testamentet. Du kan lese om
Davids liv i 1. Samuelsbok. Kong
Saul og hans menn er
livredde for filisterne, men
David reagerer på at Goliat
«håner den levende Gud» og blir
rasende. Han ønsker å gå imot
han som spotter Gud. Da han får
ja fra kong Saul, vil de kle han i
kongens rustning, men den er
altfor stor og helt umulig for
David å bevege seg i. Han foretrekker å bruke det våpen han er

vant til; nemlig slyngen med
kastesteiner. Og med den feller
han Goliat. Vår lærdom ut av
dette i forhold til «tro på
hjemmebane», er følgende: Gud
har utrustet deg med gaver og
evner du kan bruke i hjemmet
overfor dine barn. Du skal ikke
«ta på deg» noen annens utrustning, ei heller sammenlikne deg.
Nei, du skal frimodig bruke de
«kastesteinene» Gud har
betrodd deg og være frimodig
på å dele tro på din måte i din
familie.

FOTO: PRIVAT

Camilla Gaarn Røed er
allerede på plass som vikar
for Lena Mjelde Moholt ved
regionkontoret. Hun blir vårt
nye vindu utad mens Lena

Et sted der tro
og liv deles

FOTO: OLE JAKOB PEDERSEN

Vi i Acta er svært glade for at
Karianne Jaklin Lande har
begynt som vikar for Ingvild
Skovli, som er i svangerskapspermisjon. Karianne startet i

Disippelgrupper

Familiekonsulent Marianne
Fjell skriver om tro i hjemmet.

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet i Agder

sier det. Tenker vi etter, er det
en utrolig lang rekke sannheter
som står for fall om ikke Bibelen er sann. Kirka står og faller
med Bibelen. Det vil si kirka
som institusjon, som bevegelse,
kan nok holde det gående selv
om Bibelen i realiteten er lagt
på en av de nederste hyllene.
Men da sitter vi igjen med vår
kirke, ikke Hans. Mange vil
mene at det er for kategorisk,
for Skriften må jo tolkes. Ja,
men vi fristes til å være utvelgende. Vi som sitter og tolker
er jo part i saken. De ubehage-

lige ordene trenger å tolkes. De
enkle og gode ordene, a la
«Gud er med oss alle dager»,
trenger liksom ingen tolkning.
Har vi denne løsningsmodellen, blir vi lett Ordets herrer.
Jesus var kategorisk. «Jeg er
ikke kommet for å oppheve
loven eller profetene». «Himmel og jord skal forgå, men
ikke mine ord!» Nei, vår tro
står og faller med Bibelen. I det
to-tre tusen år gamle ordet,
som vel gjerne kan ha en fremmed kulturell innpakning, finnes det et evig Ord, som aldri

Vi som
normisjonsfolk
må være et
bibellesende
folk.

blir gammelt. Tenk om bibelordet er sant? Tenk om det er
Gud som taler gjennom apostelen Johannes når han sier:
«Jesu Kristi Guds Sønns blod
renser for all synd?» Tenk at det
er sant! Da er det håp! Vi som
Normisjons-folk må være et
bibellesende folk. Det Ordet
skal høres, forstås og etterfølges. Det er viktigere enn alt
annet, for det er sant!

Nytt fra

UTLAND

Nytt fra

Nytt fra

NORGE

8

Nytt fra

ROGALAND | NR 1–2018

ROGALAND

– Det høres kanskje litt svulstig ut,
men vi tror at godhet vil forandre
verden, sier Norunn Kvamme
Bakkebø, daglig leder for Godhet
Norge.

FOTO: ARKIV

Godhet uten
baktanker
Gjermund på leir i Malidrakt...

Tekst Hjørdis Halleland Mikalsen
Foto IMI-kirken/ Hjørdis H. Mikalsen

Takk til Gjermund!

Det startet i 2006. Martin Cave
ønsket å sjokkere. Han ønsket å
sjokkere folk til å tenke annerledes. Til å tenke utenfor boksen. Men hvordan? Martin
gjorde som han alltid gjør. Han
spurte Herren. Gud, hvordan
kan jeg sjokkere mennesker
rundt meg på best mulig måte?
Herren svarte: Du skal sjokkere
med godhet.

Gjermund Lygre startet som sogneprest i Førresfjorden 1.
desember. Da er mange år som ansatt i Santalmisjonen og
Normisjon over. Gjermund begynte sin yrkeskarriere i Santalmisjonen som utsending til Mali. Og det er der vi har fått
merke hans engasjement mest, at folket i Mali skal få høre
om og bli kjent med Jesus. Personlig kommer jeg aldri til å
glemme hans tale i Bafoulabé i januar 2012. Jeg forstod jo
ikke hva Gjermund sa, men jeg opplevde et engasjement
som jeg vil huske resten av mitt liv.
Og det er dette engasjementet som er så flott med
Gjermund, og det har han hatt med seg i alle de ulike rollene
han har fylt i vår bevegelse. Enten det har vært som misjonær, Acta-leder, forkynner, misjonskonsulent, tillitsvalgt og
medlem av Landsstyret for de ansatte. Og hele familien Lygre
sår inn sitt misjonsengasjement der de er. Jeg er sikker på at
menighetene i Tysvær vil få stor glede av dette engasjementet
nå.
Selv om han nå i noen tid skal virke som sogneprest, så vil
vi allerede i år få hjelp av Gjermund til Agenda1-arbeid for
Mali. Og han har bekreftet at han må få med seg Generalforsamlingen i Normisjon i juli. Vi takker for ditt engasjement
og vil stå sammen med deg videre i vår felles drøm for folket
i Mali.
Erik Rørtveit

Seniorleir
ALTA FOLKEHØGSKOLE 14.–18. JUNI 2018
Du vil få oppleve: Forkynnelse, sang, fellesskap, gudstjeneste i Nordlyskatedralen, midnattssol i Skoddevarre,
foredrag om lokal kultur, utflukter til Alta museum m/
helleristninger (kr 50), Kåfjord kirke og Tirpitz museum
(kr 100), dagstur til Masi og Kautokeino (kr 150) og elvebåt
på Altaelva (ca kr 900)
Bibeltimer og forkynnelse: Svein Granerud
Pris (kost og losji): Dobbeltrom u/bad kr 3000 | m/bad
kr 3400 | Enkeltrom u/bad kr 3400 | m/bad kr 4000
Påmeldingsfrist 23. mai 2018 til: Alta folkehøgskole
tlf. 78 44 91 40 el. 97 67 78 96; post@altafolkehogskole.no

Godhet på McDonalds
– Godhet er bra for den som er
mottaker, men det er også veldig
bra for oss som gjør godhet. Forskning viser at vi blir lykkeligere,
får bedre helse og styrker relasjoner. Dessuten er det smittsomt,
sier Norunn og forteller om da
hun en gang gikk innom McDonalds for å kjøpe seg kakao. Kortet til mannen foran henne i køen
virket ikke. Norunn grep inn og
tilbød seg å betale.
– Alle så på meg som jeg kom
fra en annen planet. Jeg betalte
og mannen takket hjertelig, og da
jeg skulle betale for kakaoen min
sa damen i kassen at dette hadde
imponert henne så stort at jeg
kunne anse kakaoen som en
gave. Historien forteller om smitteeffekten av godhet, om hvordan

det sprer seg, ikke bare i en
McDonalds-kø – men til hele
folket, sier hun. Martin Cave
nikker samtykkende.
– Det handler om at små ting
gjort i kjærlighet vil forandre verden. Et varmt smil, omtanke,
tilbud om å hjelpe til i hagen eller
barnepass. Det koster så lite og
betyr enormt mye.
Godhet styrker fellesskapet
I utgangspunktet er godhet rettet
mot tre grupper; eldre, innvandrere og enslige forsørgere.
– Men godhet sorterer ikke.
En mangemillionær kan også
trenge godhet, selv om han har
råd til å betale for både husmaling og bilvask selv, påpeker Martin.

Stemnestaden
12. januar inviterte Normisjon
til inspirasjonsfest på Stemnestaden. Tema var «Kilde til liv».
185 gjester var samlet til åndelig
påfyll, sang, mat og godt felleskap. En god start og et tema som
vi ønsker skal prege alt som skal
skje på Stemnestaden i 2018.
Leirprogrammet for året er
på plass, og vi har en flott gjeng
med ungdommer som jevnlig
møtes og er klar til å være ledere
på leirene våre. Vær med og be
for leirarbeidet som er det viktigste som skjer i arbeidet vårt.

FOTO: ARKIV

www.normisjon.no

Uten baktanker
Og dermed var hjulene i gang.
Det som startet med tilbud om
gratis bilvask har nå blitt en
landsdekkende bevegelse av
godhet, helt uten baktanker. I
2017 ble Godhet gjennomført på
26 steder rundt om i Norges
land, med samarbeid mellom
flere menigheter på et sted. Over
1500 mennesker har vært i sving
og lagt ned over 3500 arbeidstimer, eller godhetstimer, som er
et mer passende ord i denne
sammenhengen. Et år malte
medlemmer av IMI-kirken hele
11 hus. På en uke.
– Min drøm er å skape en
godhetskultur som tar feste i
hele landet. Vi er allerede godt
på vei, sier Norunn og gir et
eksempel.
– I IMI-kirken har vi etablert
en tradisjon der alle som har fått
barn får middag hjem på døra

første 1–2 ukene etter fødselen.
Det er et eksempel på at det å
planlegge godhet gjør det
enklere å få til en etablert rutine.
Martin Cave nikker samtykkende.
– Det er viktig å få med at
dette er noe vi gjør helt uten
baktanker. Det er ikke sånn at vi
bare maler huset ditt om du går
med på å bli frelst eller begynner
å gå i menigheten vår. E du med,
spør IMI-lederen på sitt sedvane
vis.

Rett før jul fikk vi på plass 18
nye madrasser til sengene på
murbygget. Vi skal bygge gapahuk ved bålplassen, fornye
blomsterbed og håper på å få
asfaltert parkeringsplassen i
løpet av året. Det pågår stadig
vedlikehold, både ute og inne for
å holde plassen i god stand.
Alle leirstedene er nå på
Facebook, Instagram og har
egne hjemmesider.
Kilde til liv...

Nytt fra
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Årsmøte 14. april!

Mette Ree (foran) trengte hjelp til å male huset. Ved hjelp av
en håndfull gode hjelpere fra IMI-kirken, ble jobben gjort.

Martin Cave starta det hele for 12 år siden. Norunn Kvamme
Bakkebø leder nå en landsomfattende bevegelse.

– Hva har Godhet gjort for IMI
som menighet?
– Å, hvor skal vi begynne, sier
Norunn og ser smilende bort på
Martin. Mye, veldig mye. Det
har styrket fellesskapet. Å utføre
organisert godhet er en fantastisk form for teambuilding som
vi kan anbefale på det sterkeste,
sier hun.
– Ja, det har absolutt vært
styrkende for oss som menighet,
men også for byen vår, sier Martin og fortsetter;
– Godhet er oppskriften på et
bedre og varmere samfunn, og
var sentralt i de første kristne
sine liv. Vi tror at det også er
ment til å kjennetegne oss som

er kristne i dag. I apostelgjerningene står det at Jesus ble salvet
av Gud med Hellig Ånd og kraft
og gikk omkring overalt og
gjorde godt. E du med?

Godhet er ikke
bare til velsignelse og glede
for den som får
hjelp, men også
for den som
hjelper.

E DU med? Da kan du:
1. Melde deg på vår årlige Godhetskonferanse og få inspirasjon
fra andre som har gjort erfaringer, samt praktisk hjelp til oppstart og videreutvikling!
2. Få menigheten, fellesskapet
eller organisasjonen din til å
bestille GodhetNorge sin ressurspakke for oppstart av Godhet.
Den inneholder praktisk materiell og inspirerende materiell
(godhetsmanual, taler, videoer,

vitnesbyrd...). Alt for å gjøre det
så enkelt og så tilgjengelig som
mulig for menigheter som vil ta
dette videre.
3. Invitere GodhetNorge eller
andre i nærheten av der du bor
som har erfaring med Godhet
på inspirasjonsbesøk. Vi er klare
til å gi veiledning og oppfølging
underveis - så langt vi får det til.
Ønsker du/ditt fellesskap å starte
opp Godhet i deres by, eller lurer
du/dere på noe knyttet til dette,
ta gjerne kontakt på e-post:
godhet@godhet.no eller på
telefon 45236960.

Har du lyst å bli med på en opplevelsestur utenom det vanlige?
4.-15 oktober tar Ingunn og Jan
Magne Moi igjen med seg ei
gruppe dit.
Nepal er landet med verdens
høyeste fjell, en mangfoldig religiøs kultur og fargerike, gjestfrie
mennesker. Du får se storslagne
tempel, myldrende byliv, besøke
skoler og institusjoner og
komme inn i hjem der vi møter
mennesker som forteller sine
livs- og troshistorier.

En del av turopplegget blir å
besøke Okhaldhunga sykehus.
Der møter vi Kristin og Erik
Bøhler. De tar oss med i møte
med pasienter, menigheten og
lokalsamfunnet.
Turen er ingen luksus-tur,
men gir opplevelser du sent vil
glemme.
Ta kontakt med Ingunn
(48187933) eller Jan Magne Moi
(91359668), meld din interesse
og få mer informasjon.

FOTO: ROAR FLACKÉ

Tur til Nepal

Okhadunga sykehus vokser og moderniseres, og er til rik
velsignelse i et stort område sør for Mount Everest.

Du er velkommen til årsmøte på
Ålgård bedehus, 14. april. Også i år
vil vi ha årsmøte sammen for Acta
Rogaland og Normisjon Rogaland.
Vi skal få høre de siste års utvikling
for Normisjon på Ålgård, det er en
spennende historie.
Siden vi skal ha årsmøte med
Normisjon og Acta sammen, så
passer det godt at det i år er
Acta-leder Kristian Øgaard som er
Landsstyret sin utsending. Han vil
helt sikkert både synge og snakke
om Jesus. Og han vil nok ha noe
på hjerte til både unge og seniorer.
I år er det slik at vi skal velge ny
styreleder. Odd-Terje Høie har vært
leder i 6 år og da kan han ikke
gjenvelges. Odd-Terje har gjort en
meget god jobb og vi skal takke
han for jobben. Det skal også
velges nye styremedlemmer for
både Acta og Normisjon.
Årsmeldingen sendes ut i
midten av mars. Der har vi to
fortellinger om noen som har et
stort engasjement for å gi Jesus til
nye generasjoner. Og det er det
som Acta og Normisjon kan bygge
på, at vi har mennesker som er
engasjerte for vår visjon. Vi er
heldige som har det her i vår
region. På årsmøtet vil vi også få
høre fortellinger fra noen av våre
ungdommer og deres vitnesbyrd.
Vi håper at du kommer på
årsmøte 14. april. Og ta gjerne
med deg flere!

Kørners corner:
Trygg bading
Lille Espen på seks år ruslet langs
badestranda på Gran Canaria. Han
så med våkent blikk på alle som
solte seg der. Et vell av folk,
solsenger og parasoller.
Ganske bevisst stoppet han ved
en dame uten solbriller i 60-årene
som satt på solsenga si. Han så på
henne og spurte forsiktig:
- Tror du på Gud?
- Å, ja, det har jeg alltid gjort.
Espen tørket litt svette:
- Leser du i Bibelen?
- Å, ja, nesten hver dag. Espen
skrapte litt i den myke sanden
med høyre stortå før han fortsatte:
- Ber du til Jesus?
- Ja, mange ganger til dagen,
svarte dama litt forlegen og litt
glad. Da kommer det spørrende
fra gutten:
- Tror du at du kan passe
pengene mine mens jeg bader?

Nytt fra
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En del av noe større

Det var ikke noen kontroversielle saker på innkallingen,
men det skulle vedtas en ny
handlingsplan for de neste tre

årene. Det var bra engasjement og det er flott å høre
ungdommer som har et
hjerte og engasjement for at
flere barn og unge skal få
møte, følge og ære Jesus
Kristus. Under overskriftene
Lev sammen! – Gå sammen!
– Voks sammen! – Bygg
sammen! – Gi videre! ønsker
vi å sette fokus på fellesskap,
medvandring, familiearbeid,
misjon og ikke minst at vi må
gjøre det sammen med Normisjon.
I regionen vil det være viktig
for oss å følge opp ledere i
ulike settinger. Enten det er
leirledere, lokale ledere eller
andre som har et hjerte for å
bety en forskjell i samfunnet.
Vi gleder oss over alle som er
med og vi ser frem til fortsettelsen. Vi takker for alle som
er med og ber for barne- og
ungdomsarbeidet i regionen.

Rogalandsfolk: Kjersti, Torunn,
Elise, Henrikke og Merete.

Bak bokstavene
står det: Takk for
innsatsen!

FOTO: THOMAS THESEN

Tørt, kjedelig, uforståelig.
Kjekt, interessant, bra.
Vi opplever ting ulikt og slik
er det også med et landsmøte.
Første helgen i januar var
det nemlig tid for landsmøte
i Acta – barn og unge i Normisjon. Denne gangen skulle
vi være i Trondheim. Gjengen fra Rogaland representerte både Actastyret, Leirklubben og andre lokale lag.
Vi var klar for forhandlingene!

TFI
Våre flotte leirledere inviteres til
en helg hvor vi får vist at vi setter
pris på den innsatsen som er
gjort i løpet av det siste leiråret.
Lørdag kveld var det intervju
med 2 gutter og 2 jenter som var
tøffe nok til å la seg bli intervjuet
en slik kveld. Det er mye flott
disse ungdommene deler. Det
handler først om hva som har
vært bra med å reise som leder.
Tanker som ble delt var: På leir
får vi nye venner og pusher
grenser. Leir er en plass hvor vi
hører sammen og hvor vi kan få
være den vi er. De ble også
utfordret til å fortelle en historie
som de med takknemlighet
kunne se tilbake på. Her ble det
trukket fram at det var kjekt når
en ble gjenkjent på gata. Tidligere deltakere kunne komme
bort og si «Hei, husker du meg?

4 ledere som kan fortelle om mye flott som skjer på leir.

Jeg var på leir og du var lederen
min!». En kunne fortelle at han
hadde vært romleder for to gutter. Når leiren startet var det en
som trodde på Gud, og en som
ikke trodde. Når leiren var over,
var det to som trodde på Gud!
Så sitter jeg altså der og hører på
disse ungdommene fortelle, og
tar meg i å tenke: Dette skulle
mange flere hørt! De som går på

dugnad på leirstedene våre, de
som er med og selger lodd, de
som lager ting til julemessene og
alle andre som på ulikt vis er
med og «heier» på arbeidet som
blir gjort. Det er nettopp dette
vi holder på med på leir! Jesus
Kristus til nye generasjoner og
folkeslag.

Fortsatt stor vekst i Kambodsja
Vi har hovedvekt på trening av
lokale pastorer og menighetsledere. Vi inviterer menigheter fra
ulike kirkesamfunn. Vi skal ikke
bygge opp vårt eget, men bidra
til å styrke deres arbeid. Dette
har skapt mer samarbeid og
åpenhet mellom menighetene.
Treningen vektlegger erfaringen
av at Gud utruster den enkelte.
Vi ber og arbeider for at lederne
skal vokse i nåde og kjennskap
slik at de kan ha omsorg for sine
menigheter, ta vare på de nye
kristne og nå ut til flere. Mer enn
80 evangelister hjelper menig-

LEDER
Getsemane…
Påskefortellingen sitter godt
hos de aller fleste av oss i
Normisjon. Men etter hvert
som årene går og livet gir sine
avtrykk, så endrer vår opplevelse av fortellingen seg.
Personlig hadde jeg en opplevelse i Gand kirke for noen år
siden. Påskefortellingen ble
dramatisert og jeg spurte meg
selv hvor jeg var i dette. Og svaret var at jeg lå og sov i Getsemane, og det beste av alt var at
jeg gjorde det med god samvittighet. Jeg må bare innrømme

hetene med undervisning og
veiledning. Flere hundre huskirker gir livsnære fellesskap.
Jeg møtte i høst et menighetsråd ute i en landsby. De fortalte
at buddhistene hadde negative
holdninger til kristne og sa at
de var dårlige barn, som ikke
respekterte sine foreldre, fordi
de ikke gikk i Pagoden og ofret
mat til sine forfedre. De svarte:
Vi tror at de som er døde er hos
Gud og at vårt ansvar er å ta vare
på de som lever nå! Evangeliet
har kraft til å skape nytt liv!
Ådne Berge

FOTO: ROAR FLACKÉ

Vi har sett mange tusen nye
mennesker bli kristne gjennom
det arbeidet vi er en del av. Og
veksten bare fortsetter. Det er en
stor glede og et stort ansvar.
Mange av de lokale menighetene
er små og den store veksten gir
store utfordringer i å ta vare på
de nye kristne. De fleste kommer fra en buddhistisk bakgrunn og er uten kjenneskap til
Bibelen og den kristne tro. Forkynnelsen er ofte fulgt av tegn
og mange blir helbredet. Dette
gjør stort inntrykk og er et vitnesbyrd om en levende og mektig Gud.

Stadig flere unge synger om Jesus i Kambodsja!

Erik Rørtveit, regionleder

det, jeg er ingen bønnekjempe.
Og jeg kommer trolig heller
aldri til å bli det. Jo, visst ber
jeg, men våk! Jeg ser jo at jeg
hadde sovet med Peter, Jakob
og Johannes. Og jeg ser at det
bare er en som forstod hva som
skjedde i Getsamene. Og det
var bare en som kunne gå stegene opp til Golgata og korset,
nemlig navnet over alle navn
- Jesus - Guds sønn og Maria
sin sønn, sant menneske og
sann Gud.
Du og jeg er sanne mennesker, og er vi sanne mennesker
så vet vi at vårt kjød er skrøpe-

lig. Det er vel slik for de fleste
av oss, at etter hvert som årene
kommer så blir dette mer og
mer virkelig.
Men det jeg har oppdaget
og som er gledelig, det er styrken i et fellesskap. For felleskapet kan våke! Tar vi hver vår
vakt, så kan det bes døgnet
rundt. Det tar svært lang tid å
lese Bibelen, men tar hver sin
tørn så tar det omtrent 80
timer. Om noen få av oss vil
grave tunnel over Boknafjorden så ville vi nok aldri blitt
ferdige, men når felleskapet
bestemmer seg, så vil det ta

Men det jeg har
oppdaget og
som er gledelig,
det er styrken i
et fellesskap.

åtte år. Det er en enorm kraft i
fellesskapet.
Og kampen i Getsemane er
over. Jesus vant. Kampen på
Golgata er også vunnet. Jesus
vant. Vi er frie til å være oss
selv og en del av fellesskapet
der vi kan være ærlige og sårbare sanne mennesker. Og jeg
tror det er helt nødvendig at vi
har fokus på denne skrøpeligheten og sårbarheten, for et fellesskap med ærlighet er sterkt.
Så er det også godt å vite at
Ånden er villig.
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Andakt

Unni Sæves Vignes, kvinnearbeider

Innspill
Stein Ole Kolstad Varhaug
Økonomi- og administrasjonsleder
steinole@normisjon.no

Ute hjemme
I min verden er det sjelden til ulempe å være kristen; det har
så langt jeg kan se ikke fratatt meg noen muligheter, ei heller
har jeg møtt særlig motstand for det. Snarere oppleves det
motsatt, og det har selvsagt sine fordeler. Nylig var jeg der i
India hvor deler av det som i dag er Normisjon startet, og
under fjerne himmelstrøk aner jeg kanskje noen konturer av
hva jeg kan ha mistet langs veien.
Jeg blir ydmyk når jeg treffer venner i India som grunnet sin
tro har måtte forlate landsby og familie, og som opplever dette
som en mulighet for å reise dit hvor behovet for å la evangeliet
slå rot kanskje er enda større. Som med hele seg, i en vakker
kombinasjon av tro og tillit til at Guds omsorg holder, stolt
går inn i en tjeneste for å gjøre Hans navn kjent på stadig
nye steder. Motstanden øker, styresmaktene strammer grepet
godt, og gjør utfordringene store for dem som ønsker å
bekjenne navnet Jesus. Det er en kamp som kjempes,
forfølgelse får rotfeste, trosfriheten taper terreng.
Disse heltene er misjonærer i eget land. De vet at de er elsket,
de forstår at de er sendt, og de evner å danne nettopp dette
om fra høytsvevende teori til dypt inngripende praksis.
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Jeg kan slå blikket ned idet jeg innser at mangel på motstand
også fører til større grad av likegyldighet. I stedet løfter jeg
hodet i takknemlighet over å møte mennesker som utfordrer
og inspirerer. Også jeg vet at jeg er elsket, jeg forstår at jeg er
sendt, og jeg ber ærlig om at jeg må få være et redskap til å la
mennesker rundt meg se at Jesus er selve livet.
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Skatten i leirkrukka
I brevene som Paulus skriver til
menighetene er han en mester i
å beskrive hvor lite vi har å stille
opp med for å gjøre oss fortjent
til å bli frelst, og hvor fullkomment Gud har frelst oss, fordi
han elsker oss så høyt! Paulus
bruker mange bilder for at vi lettere skal forstå Guds rikes hemmeligheter. Han taler om «evangeliet om Kristi herlighet». Den
Hellige Ånd åpenbarer dette
evangeliet og gjør oss i stand til
å ta imot og gi det videre. For å
forklare dette bruker Paulus bildet om skatten i leikrukka.
«Vi forkynner ikke oss selv,
men Jesus Kristus som Herre og
oss som tjenere for dere - for Jesu
skyld. For Gud, som sa: «Lys skal
stråle fram fra mørket:» Han har
også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds
herlighet i Jesus Kristi ansikt skal
lyse fram. Men vi har denne
skatten i leirkrukker, for at den
veldige kraften skal være fra Gud
og ikke fra oss selv.» (2.Kor.4,5-7)

Vi skal med frimodighet forkynne den kraften som går ut fra
Jesu kors og som til de grader
kommer til syne i Jesu oppstandelse. Leirkrukka er og blir en
skrøpelig ting. Det endrer seg
ikke. Skatten er evangeliet om
Jesu Kristi herlighet.
Leirkrukka er et bilde på oss
som er kristne. Leire var det billigste materialet for kjøkkenutstyr i oldtida, og det var og det
skjøreste. Leirkrukkene gikk
veldig lett i stykker. De har liten
verdi i seg sjøl, men kunne
romme den mest verdifulle av
alle skatter. Vår egen skrøpelighet er ingen hindring for å stå i
tjeneste for den store skatten Det
kan tvert imot være et vitnes-

byrd om at den overveldende
kraften er fra Gud!
Å være en kristen er ikke å bli
forherliget i seg selv, men det er
å kjenne ham som er herlighetens Herre og kjenne styrken
som bare Gud kan gi. Vi skal få
rette blikket mot Gud. Da kan vi
erfare kraften, og Gud får æren!
På samme måten skal vi slippe å
ha leirkrukka i sentrum, men ha
fokus på skatten. Da blir skatten
mer og mer verdifull og skinnende. Leirkrukka kan ha
mange sprekker. Det gjør at
skatten blir enda mer synlig og
skinnende! Vi skal få lov til å
sette Jesus i sentrum og si: Se på
Ham!

Leirkrukka kan ha mange
sprekker. Det gjør at skatten blir
enda mer synlig og skinnende! Vi skal få
lov til å sette Jesus i sentrum og si: Se på
Ham!

Gjenbrukskroken
Det er gjenbruk i ordets rette
betydning når jeg for tredje
gang inntar kvartalet mellom Staffeldts gate og Linstows gate i Oslo. Mye er forandret siden jeg kom hit for
første gang i 1973. Da skulle
jeg gå på bibelskole og bo to
år i internatet som nå er
kontor for Normisjon, og
hvor jeg nå sitter og skriver.
Etter bibelskolen var ikke
veien lang til For Fattig og
Riks redaksjon på den andre
sida av gårdsplassen. Senere
gikk turen til andre redaksjoner, men innimellom

dette var jeg tilbake i huset,
og jeg var ansatt både på
høgskolen og i Normisjon.
I fjor valgte jeg å ta ut
pensjon som 62-åring. Jeg
veide fram og tilbake om det
var klokt å hoppe av i så
«ung» alder. Men en telefon
fra Lillian i Galleri Normisjon i desember tar jeg som
et tegn på at jeg gjorde rett i
å bli pensjonist.
Spørsmålet var om jeg
kunne lede sammenslåingen
og flyttingen av de to gjenbruksbutikkene i Oslo.
Svaret ble ja, og jeg trives

med å bli «brukt» om igjen.
Med andre ord; det er ikke
bare varene i butikkene som
kan kalles «gjenbruk», men
også oss pensjonister som er
engasjert i dette arbeidet. Til
slutt en oppfordring til
andre i samme situasjon
– ikke nøl med å engasjere dere. Det er fortsatt
bruk for oss. Det har jeg
fått erfare.
Hilsen
Arne Sæteren
prosjektleder
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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
23.-25. FEBRUAR
Lederkurs, Horve, 8.-10.kl.
Påmelding i Checkin
2.-3. MARS
Agenda 1-helg, Skudenes
6. MARS KL.19:00
Kvinnesamling Nærbø bedehus
Tema: «Navnet over alle navn er
Jesus»
Unni Vignes, Solvor Rasmussen,
Hilde Viste, Sanggruppe fra
Nærbø, Gunn Berit Soldal
9.-11. MARS
Påskeleir 1, Horve, 2.-4.kl.
Påmelding i Checkin
13. MARS KL.19:00

Kvinnesamling Solborg folkeh.sk.

Karen Midttun, Kjellaug Bødalen
m.fl. Sang av Unni&Unni
14. MARS KL.19:30
Kvinnesamling Hjelmeland
bedehus (menn og kvinner)
Svein Skarholm. Sang av
Unni&Unni
14. MARS KL.19:00 ÅLGÅRD
BEDEHUS
«Salmeboka minutt for minutt»
v/Helge Gudmundsen

Øyvind Berg er med som musiker
16.-18. MARS
Påskeleir 2, Horve, 5.-7.kl.
Påmelding i Checkin
16.-18. MARS
Påskeleir 3, Vaulali, 2.-4.kl.
Påmelding i Checkin
2. APRIL
Påskefest, Stemnestaden
5. APRIL KL.19:30
Pusterom på Vaulali
Team: Den gode livsrytmen

27. APRIL
Vårbasar, Skudeneshavn
21.- 22. APRIL.
Damenes helg Stemnestaden
Barbro Dragsjø og studenter frå
Gå ut senteret blir med.
Sang/musikk: Thea Lund Brekkå,
Berit Johannne Folkedal og Liv
Olen Skorpe Sjøen.
Påmelding fra 10.01.2018:
Mail: kraftsenteret@gmail.com
Tlf. 98 21 61 85
10. MAI
Fellesstevne, Stemnestaden

10. APRIL KL.13:00-16:00
Pensjonisttreff, Stemnestaden
Middag m/kaffe og hjemmebakt
Andakt: Norodd Stavenjord
Sang: Magne Kristoffersen
Historier v/ Lars Lundal.
Misjonsglimt og åresalg.
Inngangspenger kr 150,Påmelding innen 4. april. tlf.
98216185
Busstur til Stemnestaden fra
sørsiden: Påmelding innen 2.april
til regionskontoret: tlf. 51682750,
region.rogaland@normisjon.no
Pris kr. 600,- betales kontakt på
turen (inkluderer busstur, fergebillett, middag og kaffe)

15. MAI KL.19:30

14. APRIL
Regionårsmøte Ålgård Bedehus
Acta og Normisjon Rogaland

For andre sommerleirer, se:
https://www.acta.as/artikkel/
article/1408960

Kvinnesamling Vestre Åmøy kapell

Irene Ege, Magnhild Ueland m.fl.
1.-3. JUNI
Besteleir, Vaulali, 4-10 år
Påmelding i Checkin
8.-10. JUNI
Minileir, Horve, 5-7 år
Påmelding i Checkin

ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
VINTER / VÅR 2018
Påmelding: www.checkin.no
Påskeleir Eikely
16.–18. mars
1.–4. klasse
Påskeleir Skogtun
23.–25. mars
3.–7. klasse
Sommerleir Eikely
1.–3.-juni
1.–4. klasse
15.–17.juni
4.–7.klasse

BIBEL-LUNSJ VÅREN 2018
NORKIRKEN KRISTIANSAND
Annenhver tirsdag kl. 11.00
Taler: Knut Svein Dale
Datoer:
* 20. februar
* 6. mars
* 20. mars
* 3. april
REGIONENS ÅRSMØTE 2018
Lørdag 7. april på
Bibelskolen i Grimstad
Vi får besøk av
Normisjons generalsekretær
Anne Birgitta Langmoen Kvelland.
For mer info, se side 3.
Acta avholder sitt årsmøte i
regionen samme dag og sted.

Leir på Vigmostad
27.–29.juni
1.–4.klasse

SENIORARBEID
Treff for seniorledere på Bibelskolen i Grimstad
26.april kl 18.00

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

Seniorstevne på
Folkehøgskolen Sørlandet
31.mai
SOMMER I SØR MED
GENERALFORSAMLING
10.-15. juli 2018
Hold av datoene allerede nå!

REGIONKONTORET I ROGALAND
Flintergt. 4, 4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 27 50
Åpningstid:
mandag, onsdag–fredag 10.00–14.00
tirsdag 12.00–14.00
Bankgironr. 3000.14.71267
DISTRIKTSKONTORET/KRAFT
SENTERET I NORD-ROGALAND
Ved Stemnestaden. Tlf.: 982 16 185
Åpningstid: mand.-torsd. 10.00–14.00.
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder: Roar Flacké, tlf. 90600239
Regionstyreleder:
Odd Terje Høie, tlf. 902 07 538
Regionlederteam:
Erik Rørtveit, tlf. 982 16 140
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no
Kontor/gjenbruk:
Jeanett Habbestad, tlf. 51 68 27 50
ALPHA NORGE
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf. 413 21 901

12. JUNI KL.19:00

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

Kvinnens dag Jørpeland bedehus

Kristin og Erik Bøhler m.fl.

VINTER 2018

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

11. juni kl.19:00
Kvinnenes dag, Horve
Kristin og Erik Bøhler m.fl.

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

Kalender Agder
ARRANGEMENTER

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

LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Mobil: 404 12 855
Daglig leder: Hans Høie
Stemnestaden
Grinde, 5570 AKSDAL
Tlf.: 52 77 55 53 Mobil: 975 89 956
Daglig leder: Bodil Høie, tlf. 975 89 956
Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 993 15 458
E-post: post@vaulali.com
konst. daglig leder: Espen Klingsheim
Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER
Tlf.: 51510100, www.solborg.fhs.no
Norøk
Daglig leder: Nils Ove M. Nygård
E-post: post@norok.no
Telefon: 975 18 152
Normisjon på Internett:
www.normisjon.no
www.acta.as
www.normisjon.no/rogaland
E-post til regionen og ansatte
Regionen: region.rogaland@normisjon.no
Ansatte: Se www.normisjon.no/rogaland

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

VINTER 2018

ACTA TILBYR VEILEDNING /
UNDERVISNING OM:

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

Tro på hjemmebane
Familiekonsulent Marianne Fjell
tilbyr tilpasset undervisning om
tro på hjemmebane.
Ønsker du dette i din forsamling,
ta kontakt med Marianne:
926 44 221
marianne.fjell@normisjon.no

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

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

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

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

«Generasjon Prestasjon»
Actaleder Tonje M. Teistedal
underviser i dette høyaktuelle
temaet. Ønsker du dette i ditt
Actalag/Normisjonsforsamling,
ta kontakt med Tonje:
928 61 484
tonje.teistedal@normisjon.no
VIL DU STARTE EN DISIPPELGRUPPE?
Kontakt Ole Jakob Pedersen:
911 92 483
For mer info, se side 4.

Regionstyrets leder
Ole Magne Omdal
Tlf: 909 28 841
E-post: firmapost@omomdal.no
Acta Region Agder
Tonje Margrete Teistedal, Actaleder
Tlf: 928 61 484
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Nettside: www.acta.as/agder
Normisjon Agder trossamfunn
Forstander: Gunnar Urstad
Tlf: 481 14 910
trossamfunnagder@normisjon.no
Nettside: www.normisjon.no/agder

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

Kontingent
Frivillig, men send gjerne en gave til
kontonummer 8220 02 82600
Redaksjonskomité
Ingebjørg Berstad Torp
Arne Inge Vålandsmyr
Gunnar Urstad
Tonje Margrete Teistedal
Alf Halvorsen
Lena Mjelde Moholt
FERMATE SØR
Påskeveien 2, 4823 Nedenes
Tlf: 453 93 142
E-post: post@sor.fermate.no
Åpent på tirsdager 08.30 – 15.00
Nettside: www.sor.fermate.no
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