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Lærefellesskap
på Sørlandet
Også på Agder har tanken om
Agenda 1 slått rot. Les om hvilke
tanker deltakerne gjør seg etter
første weekend om disippelgjøring. Stedet er Hald.
UTLAND
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Bønnetur til Bangladesh
Den gode samtalen.

Det viktigste ordet
«Vår drøm er at alle i Norge skal få en sjanse til å se
hvem Jesus er.» Bla videre og les om Alpha, som
bidrar til å forvandle liv, menigheter og samfunn!
Luthernyhet:
Anne-Margrete
Saugstad
Bibelen for hode
og hjerte
249,-

Lunde & Luthers

Sommer
Salg

I vår kom sentrale kirkeledere fra India og
Bangladesh sammen for å be.
– Det var stor økumenisk bredde på
deltagerlista, forteller Dag-Håkon Eriksen.
NORGE

7

Flere bibel-elever
På Normisjons bibelskoler er det forventet
å komme 215 elever neste skoleår. Dette er
ny rekord.

Lundenyhet:
Kathryn Springer
Løvetannblomst
329,-

Følg Normisjon
på Facebook
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Hvordan gjøre forsamlingen
levende og voksende? Hva er det
viktigste ordet i vårt arbeid – på
fem bokstaver?

FOTO: KØRNER HØIE

Alpha leder
til Gud
Elin Rikstad hadde mange, mange kritiske spørsmål da
hun begynte på Alpha.

Skulle bare være grei
Elin Rikstad (46) fra Tysvær fikk mer ut av Alpha enn hun
hadde regnet med. Hun skulle bare være grei og følge en
venninne på kurset, en som var redd hun havnet blant bare
ukjente. Selv karakteriserte Elin seg som ateist.
Hvordan ble du mottatt? - Helt åpent. Jeg fikk lov til å
stille kritiske spørsmål uten å bli halshogd.
Hendte det at du provoserte bevisst? – Det hendte ja, men
jeg var veldig kritisk på den tiden. Jeg hadde virkelig grunn
for å spørre og krangle.
Fikk du svar? – Nei. Og jeg var litt skuffet over lederne
som ikke kunne gi meg svar. Ikke klarte jeg å hisse dem opp i
diskusjonene heller. De tok ting med knusende ro, og sa at
de ikke visste alt. Men jeg fikk ting å tygge på.
Det skjedde en forandring med deg? - Det ene var at jeg
var redd jeg skulle havne på feil sted. Men jeg fikk også et
syn på den tiden som virkelig rystet meg. Da jeg etter to-tre
uker skjønte hva det betydde, fikk jeg fred.
Du har nå levd tre år med Jesus. Merker mannen og dine
tre barn forskjell på deg? – Det tror jeg, men det er best du
spør dem selv.
Du er nå medarbeider på Alpha, hvorfor? – Jeg tenkte at
dersom andre går og baler med samme spørsmål som jeg
gjorde, kan det være greit at de møter noen som forstår dem.

Kjøp brukt!
Velkommen til gjenbruksbutikkene
våre i Agder og Rogaland!
Iveland:
Gamle Iveland sparebank,
Frigstadveien 22
Lørdag: 11–16 og
etter avtale
E-post: galleri.iveland@
normisjon.no
Tlf: 404 48 848
facebook.com/galleriiveland
Aksdal:
Aksdal senter,
Onsdag – fredag: 11–17
Lørdag: 11–15
E-post:galleri.aksdal@
normisjon.no
Tlf: 488 69 175
facebook.com/galleriaksdal

www.gallerinormisjon.no

Sandnes:
St. Olavsgate 25
Mandag – onsdag: 10–17
Torsdag: 10–19
Fredag: 10–17
Lørdag: 10–15,
E-post: galleri.sandnes@
normisjon.no
Tlf: 488 69 174
facebook.com/galleri
normisjonsandnes
Du kan støtte oss ved:
• Å handle i butikken
• Å gi varer
• Å bli frivillig
medarbeider

Nylig gikk jeg av toget i en by,
og satte meg for å spise kinamat
før en avtale. Servitøren spurte
om jeg var der på jobb, og jeg
bekreftet. Jeg begynte å si litt om
Alpha, men det ble for mange
vanskelige ord for den smilende
kinesiske damen. Da jeg skulle
gå, ga jeg henne «Hvorfor
Jesus?», og spurte om hun ville
ta imot det lille Alpha-heftet.
Hun nikket, og vi fikk prate litt
om å bli ledet til tro.
Nå er det ikke alltid enkelt å
snakke om vår tro på Jesus. For
hva skal jeg si? Hvordan skal jeg
ordlegge meg? Jeg ønsker jo å bli
oppfattet som åpen og positiv,
men frykter kanskje å bli avvist
og at fine relasjoner kan bli forstyrret.
Tydelig og skånsomt
Alpha er et godt hjelpemiddel til
dette. Kurset forteller hvem
Jesus er, og vil føre våre naboer,
venner og sambygdinger inn i
menighet og forsamling på en
tydelig og samtidig skånsom
måte.
Mange kjenner Alpha etter mer
enn 20 år i Norge, og det fungerer fint med oppdaterte kurshefter osv. Men det er også veldig
enkelt å arrangere Alpha med de

nye filmene som er produsert for
både ungdom og voksne. Vi
arbeider med norske tekster til
disse. Og vi vil at de skal kunne
brukes som del av den globale
kampanjen som rulles ut fra september, der mange land starter
Alpha noenlunde samtidig.
Alpha-pioneren Nicky Gumbel
er sokneprest i Holy Trinity
Brompton i London, der Alpha
først startet. Han sier «det er når
vi har «brukt opp» menighetskjernen at Alpha virkelig
begynner». Jeg tror vi må be
Gud om å lede oss til å snakke
om Jesus også utenfor trygge og
vante miljøer. Ved å invitere til
Alpha er vi med på å legge til
rette for at flere får et møte med
Jesus, og slik kan forsamlingen
vokse.
Hvordan realisere drømmen?
Vår drøm er at landet vårt skal
re-evangeliseres; at alle i Norge
skal få en sjanse til å se hvem
Jesus er. Vi vil se menighetene
bli fornyet og levendegjort, og
samfunnet forvandlet.
Alpha Norge skal ikke betjene
kun noen få, spesielt interesserte. Alle kristne og alle menigheter i alle trossamfunn og alle
organisasjoner er invitert til å

være med! La oss kjøre Alpha,
samlivskursene og foreldrekurset, men også gi arbeidet økonomisk handlingsrom.
Normisjon Rogaland er stolt
vertskap for Alpha Norge. Gang
på gang viser styret og ledelsen
sin begeistring over at hele landet tar kursene i bruk. Vi har i
2016 lansert et program vi kaller
«Alpha-partner». Vi har klar en
«partnervideo», og regionstyret
har stilt til rådighet midler til en
egen prosjektleder eller koordinator for en periode fremover.
Alpha-partnere vil få en tettere
relasjon til arbeidet fordi vi
jevnlig vil fortelle om hva som

Glød på Horve
Det er mye oppussing og praktisk aktivitet på Horve. Rundt 40
liter maling er brukt innvendig
på internatene i vinter.
Ute prøver vi å holde skogen
på avstand og har åpnet opp
flere gjengrodde naturperler.
Nærmere 15 favner ved ligger i
sekk og er klar for salg til høsten.
Så løp og kjøp!
Hver mandag dukker det opp
fra fire til åtte pensjonister som
vasker i internatene, fikser opp
og har seg en bedre lunsj i godt
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Her finner du oss:

Tekst Inge Morten Paulsen
Foto Helge Brunstad

lag. Noen ildsjeler fra Finnøy
har skiftet tak og oppjustert
hytta betydelig de siste ukene.
Frivillige legger ned over 200
dugnadstimer hver måned på
Horve.
Det betyr at vi er i ferd med å
utvikle leirplassen betydelig og
er klar til å ta imot gjester nesten
hver eneste helg fram til desember!
Hans Høie

Johan Bø etter traktorlass
nummer 50 med sand.
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Personalendringer
Økonomiansvarlig Helene
Skimmeland og administrasjonsleder Einar Larsen blir begge
pensjonister i løpet av sommeren.
Helene har jobbet for vår
bevegelse hele sitt yrkesaktive liv.
Hun begynte som misjonær i
Bangladesh, og har vært i administrasjonen både i Santalmisjonen,
Indremisjonen og Normisjon.
Einar har jobbet for oss i snart ti år.
Begge har vist god og tro og
kompetent tjeneste. Under
regionårsmøtet og på en samling
for de ansatte fikk de velfortjent
oppmerksomhet.
Det at de slutter medfører en del
endringer. Oppgavene dere
fordeles og organiseres nå på en
ny måte.
Når det gjelder kontrollen på
økonomien så er den overført til
vårt eget firma Norøk as. Firmaet
har kontor på Jørpeland og har
levert sine første regnskapsrapporter for leirstedene og regionen.
Firmaet har også andre kunder og
det er nå 3 ansatte i firmaet, det er
Nils Ove Nygård, Gunn Magret
Skjørestad og Steinar Berge.

Nasjonal lederkonferanse i IMI-kirken i januar ble avsluttet med Alpha-middag. Konferanser som dette utruster til nye kurs.

skjer, invitere til konferanser i
Norge og i London, og arrangere
egne partnersamlinger. Både
enkeltpersoner og menigheter
inviteres til å bli partnere.
Alpha-partnere gir et fritt valgt
beløp på 300 kroner og oppover
pr. måned til utvikling av arbeidet i Norge. Det gis skattefradrag på gavene utfra vanlige
regler. Menigheter gir et avtalt
beløp årlig.
Hittil har 40 enkeltpersoner og
én menighet blitt partnere. Et
stort antall Alpha-partnere er
nødvendig, for dette blir vårt
grunnlag for å nå drømmen.
Alle dere som vil bli Alpha-part-

ner kan sende epost til partner@
alphanorge.no eller kontakte
regionkontoret i Rogaland for
brosjyre.

Et stort antall
Alpha-partnere
er nødvendig,
for dette blir
vårt grunnlag
for å nå
drømmen.

tigste ordet er JESUS. Vår Frelser
er den røde tråden gjennom
Alpha.

Det viktigste ordet
Hvilket ord på fem bokstaver er
viktigst i vår virksomhet? Kanskje noen tenkte det måtte være
Alpha? Alpha som kan hjelpe
forsamlinger til å bli levende og
til å vokse. En av pastorene i
Filadelfiakirken i Oslo sa det så
treffende da vi gjorde opptak til
Alphas partnervideo: «Enhver
kirke har som sitt viktigste og
største kall å lede mennesker til
Gud, og Alpha er genialt til å
gjøre akkurat det.» Men det vik-

Suldal består av mange små bygder. Gjennomsnittsalderen blant
den trufaste kjernen på bedehusa er aukande. Samstundes
har der flytta der ein del unge
familiar til.
Ein draum vaks fram om eit
fellesskap for små og store på
tvers av bygdene. Dette har blitt
til storsamling om lag ein søndag i månaden og ein weekend
kvar vår. Her er det fokus på
livsnær bibelformidling for ulike
aldersgrupper, muligheit til for-

bøn og god tid til sosialt fellesskap rundt felles middagsbord.
Dei eldre gledar seg over nye
generasjonar. Småbarnsfamiliar
finn fellesskap med andre på
same alder. Det er lett å ta med
nye, også menneske frå andre
kulturar. Me ser at menneske får
hjelp og tar nye steg på trusvegen. Dei unge får verdifull ballast med seg på vegen vidare.
Aud Vihovde Hoftun

FOTO: OLE JØRGEN NØSTBAKKEN

Yrande fellesskap på tvers

Trivsel er viktig. Små og store flokkar seg rundt matbordet.

Når det gjelder Einar sine oppgaver så har Bodil Høie overtatt det
faglige ansvaret for leirstedene,
mens Roar Flacké overtar ansvaret
for media delen.
Einar har utgjort lederteamet
sammen med Thomas Thesen og
Erik Rørtveit. Nå overtar Thomas
Einar sitt ansvar som administrasjonsleder. Styret har besluttet at
vi gjør som Agder og får et
regionlederteam. Det vil si at
Thomas og Erik sammen utgjør
lederteamet i regionen og begge
har tittelen regionleder. Erik har
ansvaret for regionstyret, mens
Thomas har ansvaret for Actastyret.

Kørners corner
Er du pensjonist nå?
Jeg var innom Strandgaten
Jernvare i Haugesund en dag. Bare
et besøk der er en opplevelse du
aldri glemmer. Gammeldags
butikk med rikholdig utvalg. Det
du ikke finner andre steder i byen,
det har Danielsen. Mens en kunde
står og stirrer oppunder taket på
noen ljåer kommer en bekjent av
han inn kledd i kjeledress.
– Er du her midt på dagen? Er
du blitt pensjonist kanskje, spør
han i kjeledressen.
– Nei, jeg har et år igjen, men
akkurat i dag har jeg fri, svarer han
med ljåen.
– Enn du da, spør han tilbake.
– Ja, jeg har vært pensjonist et
år jeg nå. Og det er fint kan du tro.
Nå har jeg god tid og kan hjelpe
både her og der. Unntatt på
torsdagen, for da fyller jeg bensin.

Nytt fra
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Lyttebønn – personlig språk

FOTO: KENNETH KOLLTVEIT

På et lagsbesøk brukte vi lyttebønn. Vi ba Den hellige
ånd vise oss noe mens vi var
stille. Når vi delte etterpå
hadde flere av ungene fått
noe. En gutt på 10 år fikk et
bilde av en blomst med kronblader. Jesus var i sentrum og
navnene våre sto på bladene
som hang rundt. For en oppmuntring. Gud er midt iblant
sine barn. Det gjør noe med
oss når vi opplever Gud
snakker personlig til oss på
en slik måte.

Illustrasjonsfoto

Godhet - språk for alle
Første uken i juni ble det arrangert «Godhet» i nærmere 30
byer og steder i Norge. Hundrevis av mennesker har fått hjelp
til mindre eller større oppgaver. Godhet nevnes som en av
Åndens frukter og er en erfaring av Gud. Det kjennetegnet
Jesus og de første kristne. Vi tror Godhet forandrer verden.
Det er et språk folk forstår, uavhengig av tro. Gå inn på
youtube.com/godhetnorge og hør historien om da Lin Iren og
Marius fikk huset malt og andre historier. Har du eller din forening/forsamling lyst å være med på en bevegelse som berører
og betyr en forskjell i samfunnet? Gå inn på godhet.no.

Godt fulanerarbeid

FOTO: ADAMA BAH

Opplæring i fulanercamp.

arbeid for å gi folk ein betre
kvardag. Kan menneska lese
og skrive kan dei ta betre
hand om eige liv, helse, familien, dyra sine og bidra meir
aktivt inn i samfunnet.
I år har dei i tillegg vore
med og starta ein hage i ein
landsby. Adama reiser mykje
for å fylgje opp dette arbeidet
og ikkje minst for å besøkje
og oppmuntre mange som
driv med lokalt radioarbeid.
Han sjølv sender radioprogrammer til 14 ulike radiostasjonar.
Gjermund Lygre

Folket hadde akkurat hørt om
Guds storverk på eget språk. Et
språk de forstod, men de visste
ikke hva de skulle tro. Pinseunderet er mer enn tungetale. Det
handler om Guds åpenbaring i
hver enkelt sitt liv ved Den hellige ånd, på et språk de forstår.
Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag er visjonen.
Skal vi se dette skje er vi avhengig av å snakke et språk folk forstår. Det var vanskelig for folket
å tro selv om de forstod hva som
ble sagt, men det må ha vært
enda vanskeligere å tro hvis du
i tillegg ikke forstod hva som ble
sagt.
Språket er i endring. For 15
år siden fantes ikke ordene
framsnakking, askefast eller
apper. Selv ord i Bibelen endres.
Ved nye oversettelser er det alltid diskusjon om nye ord og
begrep. Hensikten med endrin-

Er vi mer opptatt av ordene enn mottakeren?

gene er å gjøre det enklere for
folk å forstå.
Skal nye generasjoner og folkeslag ha mulighet til å ta imot
budskapet, må vi gjøre det tilgjengelig for dem. Da må vi
være der de er, være opptatt av
deres liv, snakke et språk de forstår, for å kunne formidle budskapet til dem.

Grensesprengende fellesskap
handler av og til om å tenke
utenfor boksen, utenfor det etablerte, med et annet språk enn
det vi bruker på bedehuset eller
i kirken. Et språk som bygger
relasjoner og vennskap, og som
igjen kan føre til at de møter
Jesus gjennom det vi formidler.

Nytt liv i kichwakirka
For to år sidan syns Magdalena
Lucero det var kjedeleg å gå i
kirka. Forandringa kom då
Felipe Guaman vart pastor. No
er Magdalena med i dansegruppa og går på bibelkurs. Dei
øver akkurat no for å opptre på
ein kampanje i ei nabobygd.

Det var berre 3 familier som
gjekk i kirka før. Lederen i kirka
var alvorleg sjuk og aktiviteten
var laber. No fortel Magdalena
om ei kirke i vekst. Søstera
hennar, Angelica, reiste nyleg til

Peru for å studere teologi. Dei to
har jevnleg kontakt på chat, så
Magdalena veit at ho trivs. Sjølv
går Magdalena på lærarskulen,
på linja for tospråkleg undervisning. Slik kom ho til Mushuk
Kawsay for å jobbe med ei oppgåva. Ho vart stolt over å sjå at
elevane har luther-rosa på uniformen, og syns det er flott at
skulen heiter «Mushuk Kawsay»
- Nytt Liv. For Magdalena har
erfart at Gud kan skape nytt.
Åse Røsvik

FOTO: ÅSE RØSVIK

Adama Bah fortel at han har
jobba med lese og skriveopplæring i 7 landsbyar saman
med lokale lærerar dette året.
Dette er eit svært viktig

«For hver enkelt
hørte sitt eget
morsmål bli talt.»

FOTO: ISTOCKPHOTO

Av og til opplever vi at
ordene våre ikke alltid strekker til eller når frem. Da er
det godt med en praktisk tilnærming som lyttebønnen.

Et nytt språk

Magdalena og dansegruppa i
Gualaceo-menigheten.

LEDER Odd-Terje Høie, styreleder Normisjon region Rogaland
Fokus på Jesus
Mange av oss synes at det er
krevende å forholde seg til alt
det som skjer rundt oss for
tiden. Situasjonen i Den Norske Kirke er krevende, og
mange opplever det så vanskelig at de melder seg ut av kirken. I tillegg har også den
kristne presse vært full av historier om mange mennesker i
felleskap utenfor Den Norske
Kirke som har fått dype sår
som et resultat av måten som
lederskap har vært utøvd i disse
menighetene.

Det er lett å bli urolig når vi
opplever dette. Men Jesus har
bedt oss om å holde blikket festet på Ham. Når Peter ble kalt
ut av båten var det røff sjø, men
så lenge han holdt blikket på
Jesus så kunne han gå på det
urolige vannet. Det var da situasjonen rundt ham fikk større
fokus enn Jesus at han begynte
å gå under.
Jeg tror at det er viktigere enn
noen gang at vi som kristne
fokuserer på Jesus og øver oss
i å høre stemmen til den gode
hyrden. Hvordan kan vi være

sikre på at det er Hans stemme
vi hører når det er så mange
slags stemmer rundt oss? Bibelen er full av historier om de
som hørte Guds stemme. Felles for dem er at de fokuserte
på Ham som er større enn
omstendighetene de var oppe
i.
Da Jesus gikk på jorden gjorde
han ingenting som han ikke så
at hans Far gjorde, og ha sa
ingenting som han ikke hørte
fra sin Far. For oss er det også
viktig å holde denne tette kontakten med Jesus. Han har tatt

bolig i oss og han taler til oss
om vi bare vil høre etter.

... fokuserer på
Jesus og øver
oss i å høre
stemmen til
den gode
hyrden.

I denne utfordrende tiden er
det derfor viktigere enn noen
gang at vi prioriterer den stille
stunden sammen med Jesus der
Han får tale til oss og der vi
hører Hans stemme og ikke alle
andre stemmer. Da tror jeg vi
får visdom til å stå tydelig frem
som Jesu disipler inn i en tid
som sårt trenger det.

Nytt fra
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– Det er spennende å bruke det en har av erfaring, kunnskap og nådegaver. En blir ikke pensjonist i Guds rike, sier tidligere misjonær og internasjonal leder i
Normisjon, Hans Thore Løvaas. Sammen med sin kone, leder for internasjonal avdeling og regionlederen i Hordaland, representerte de Normisjon i Norge.

Bønnetur til Bangladesh
Normisjon er til stede i Bangladesh
med en egen Asia-base. Den er etablert i
Dhaka og tanken er at arbeidet i regionen
skal ledes av folk fra regionen og ikke
bare styres fra Norge.
– Basen ledes av Gladstone Kumar, gift
med Priya. De har gjort en formidabel
innsats for å samle så mange kirkeledere
og fortjener honnør for måten de leder
og utvikler Asia-basen på. Steve Suiting,
vår tidligere direktør i Bangladesh, er
også med. Det samme er Nelson Sarkar,
vår nåværende direktør. Han sier videre
at en viktig del av denne basen er nettopp
bønnemobilisering med blant annet konferanser som en sentral komponent. Eriksen mener at denne konferansen bare var
starten på langt flere initiativ av samme
karakter.
Hans Thore og Anne Helene Løvaas
har tidligere vært utsending i Bangladesh.
Som tidligere internasjonal leder i Normisjon, har Hans Thore Løvaas vært utal-

Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto Dag-Håkon Eriksen

I vår kom sentrale kirkeledere fra India og
Bangladesh sammen
for å be i Dhaka.
Hit kom de sammen med rundt 70
deltakere fra India, Bangladesh og Norge.
– Det var stor økumenisk bredde på
deltakerlista med alt fra katolikker,
lutheranere, baptister og pinsevenner,
forteller leder for internasjonal avdeling
Dag-Håkon Eriksen. Han sier at
hensikten med konferansen var å komme
sammen som kirkeledere, fremme økt
enhet og gjensidig forståelse. Det var også
viktig å stå sammen i bønn og å be for
Bangladesh.

lige ganger tilbake i landet i øst.
– Konferansen var både til inspirasjon
og motivasjon, sier Løvaas som forteller
at et av elementene på konferansen var
bønnevandring i storbyen Dhaka.
– Vi ble delt inn i grupper og gikk
rundt i byen og ba for institusjoner, skoler og mennesker vi passerte. I 1,5 timer
gikk vi i 35 grader og ba i en by full av
mennesker, sier Løvaas som synes dette
var en spesiell opplevelse.
Han synes det var inspirerende å høre
om bønnemobiliseringen i India, blant
annet fra Patrick Joshua som har ledet
National Prayer Network. I India har de
delt inn landet i områder og har mobilisert katolske menigheter, pinsevenner og
evangeliske til å be målrettet for viktige
utfordringer, kan Løvaas fortelle.
Dag-Håkon Eriksen mener konferansen resulterte i økt enhet og konkrete
planer for fellesskirkelig samarbeid og
bønn i Bangladesh.

Bønn for Asia
• April 2016: 70 deltagere fra
•
•
•

India, Bangladesh og Norge var
samlet til bønnekonferanse i
Dhaka, Bangladesh
Konferansen samlet katolikker,
lutheranere, baptister og pinsevenner.
Arrangert av Normisjons Asia
base som ønsker å mobilisere
og utruste mennesker til misjon.
Dr. Augustin, ledende biskop for
UELCI/India, som innbefatter
cirka tre millioner lutheranere i
India, var med på konferansen
og ble inspirert til å involvere de
lutherske kirkene i bønnebevegelsen. - Kirkene i Bangladesh
ble også inspirert til å prioritere
bønn.

Latterlig billig vann

Sykehusinnflytting

Etter å ha gått en lang og kronglete vei,
undertegnet Normisjon Bangladesh ved
leder Nelson Sarker, avtalen om tomtekjøp til det fremtidige Martin Luther
College (MLC). Bangladesh er et av
landene i verden med høyest befolkningstetthet, noe som gjør at tomteprisene stiger til værs. Valget falt på en
tomt ca. 30 minutter utenfor Dhaka. 7.5
mål for 5 millioner kroner er betydelig
mindre enn tomtene inne i sentrum.

I høst ga Normisjon midler til å installere
et vanntårn i en av menighetene i
Bamako. Et styre holder orden på vanntårnet og på pengene som kommer inn.
Selv om menigheten selger vann latterlig
billig, så blir det litt penger i kassen. I
april fikk menigheten inn rundt 1700 kr.
Fruktene har begynt å synes: pastoren får
ordentlig lønn, koret fikk ordentlige korkapper til påske og nå holder de på å
bygge et ekstra rom på pastorboligen.

Onsdag 27.04 var en ærefull dag i
Okhaldhunga, Nepal. Sykehusutbyggingen har pågått over flere år og det var
med stor glede at man åpnet hovedbygningen ved sykehuset.
- Det vil gjøre arbeidet vårt mye bedre,
og mye lettere. Dette har vi sett fram til
i mer enn sju år. Og i dag, 27. april
2016, kunne vi endelig flytte inn. Vær
med å takke for den velsignelsen dette
er, sier lege ved sykehuset Erik Bøhler.

Utdanning i Bangladesh
Prosjektnummer 122 47 755
Konto 1503 02 13537

FOTO: HANS-JØRGEN HAGEN

Tomtekjøp i Bangladesh

Direktør Nelson Sarkar og Torunn
Tjelle på den nye tomten.

Vanntårn i Mali
Prosjektnummer 7001193
Konto 1503 02 13537

Helse i Nepal
Prosjektnummer 122 47 631
Konto 1503 02 13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan

·
·
·
·
·
·

Reåpning av Heyat senter
for barn med funksjonsnedsettelser.
Karriere rådgivning og kurs i
forretningsvirksomhet til unge
og arbeidsledige.
For barna til direktør Neal som
har hatt et utfodrende år.
Bangladesh
Takk for kjøp av tomt		
til Martin Luther College.
For oppfølging av bønnekonferansen og åndskampen i
landet.
For visum til Steve Suiting så
han kan reise fritt mellom India
og Bangladesh
Bhutan
For den lille voksende kirken.
For de som lever med 		
funksjonsnedsettelser og vår
samarbeidspartner som jobber
for å bedre deres situasjon.

··
·

Cuba
For vår samarbeidskirke på
Cuba, om vekst og evne til å
gripe de mulighetene som
åpner seg.
Ecuador

·
·

De som er rammet av jord		
skjelvkatastrofen, for hjelpearbeidet og gjennoppbygging.
For planlegging og gjennom
føring av et nødvendig og
etterlengta lederkurs i 		
Kichwakirken.
Be for Odd Magnus og Kathy
Venås med to barn som er i
ferd med å avlutte tjenesten i
Ecuador og for oppstart, jobb
og lokalmiljø i Norge.
India

·
·

For Lutheran World Service
India Trust som driver et 		
omfattende arbeid for fattige
og marginaliserte i India.
For helse til biskop Shiblal 		
Soren i NELC etter slag i mars.
Han er fortsatt på sykehus.
Kambodsja

·
·
·

De fire elevene fra Kambodsja
som går på Acta bibelskole.
Samarbeidet mellom
International Cooperation
Cambodia og Viator om sosiale
virksomheter for å løfte folk ut
av fattigdom.
Mali

·

Oversettlse av manuset til 		
Jesus-filmen til kassonke og
malinke. Det er et krevende
arbeid.
Normisjons samarbeidskirke i
Mali, EELM, ønsker å jobbe
med organisasjonsutvikling i
tiden framover.
Be for fredsprosessen i 		
nord-Mali og fred i resten av
landet.
Midtøsten/Nord-Afrika

·
·
·

For det nye programmet 		
Medisin for livet som tar sikte

på å jobbe med flyktninger i
Midtøsten og Nord-Afrika 		
og adressere deres fysiske og
psykologiske behov.
Nepal

·
·
·

Takk for innflytting i nytt 		
sykehusbygg i Okhaldhunga!
For arbeidet blant jordskjelvrammede og jordløse.
For arbeidet i Baijhang som
ønsker å gi jenter og kvinner et
bedre liv, og for Sherpakirken.
Senegal

·

For oppstarten av arbeidet i
Senegal. Må Gud vise oss sine
visjoner og la misjonærene
komme i kontakt med de rette
personene i området der.
Tsjekkia/Europa

·

Tre familier som er i kontakt
med menighetsplantingen i
Ostrava. Be om at de blir 		
kristne.
For nabogutten Adam (11)
med autisme og hans familie.
Uganda
Vår anglikanske samarbeidskirke i Uganda

·
·

FORSAMLINGER/FELLESSKAP
Norkirken Hald

·
·

Om vellykket oppstart av 		
Agenda 1. Om Guds ledelse og
visdom, og gode prosesser.
For menighetens barn og 		
unge. At de alle må lære Jesus
å kjenne.
Norkirken Sandnes

·
·
·
·
·
·
·
·
··
·
·

Be om at menigheten 		
fortsetter å vokse i tro, og lar
seg utfordre til å ta nye skritt.
Be for barnearbeidet 		
for både ledere og barn.
Norkirken Åkra
At mennesker blir kjent med
Jesus gjennom oss.
At Gud åpenbarer sin plan for
oss ved konkrete veivalg.
At vi hele tiden modnes som
disippler av Jesus.

Sandefjord Normisjon
Flyktningekafeen som startes i
Sandefjord Normisjon.
Dem som har mistet noen de
var glade i.

Storsalen menighet
Implementering av ny visjon i
menigheten.
Arbeidet vårt med flyktninger.
Forkynnelse og barne- og 		
tweensarbeidet.
Vigeland Normisjon
For den økonomiske
situasjonen.
Utfordringer knyttet til at man
ikke har økonomi til å ha noen
ansatt lengre.

SKOLER

·
·

Rekruttering av elever, ansatte
og ettåringer for neste skoleår.
Planlegging av kommende
skoleår.

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

··
·
·
·
·
·
·
·
·

Møre
Om gode folk inn i Acta 		
Møre sitt styre.
For gjennombrudd i arbeid for
nye fellesskap.
Nord
Menighetene, forsamlingene
og fellesskapene.
Sommer i Nord.
Nordland
Karihaug Leirsted og avgjørelser omkring dets fremtid.
Det nyoppstartede ungdomsarbeidet Audun Jonassen står i
gjennom Acta Fauske.
Oppland

··

Rekruttering av ny Actaleder.
Arbeidet med bygging og 		
oppstart av ny kristen 		
barnehage på Gjøvik.
Rogaland

··
·
·

Alpha Norge.
Barne- og ungdomsarbeidet.
Sogn og Fjordane
Acta-sommerleirene på
Fjordly og Teigen.
Leirstedene, retreatsenteret,
folkehøgskolene, hotellet og
barnehagene i regionen.

··
·
·

Telemark
Takk for Løp for Mange.
Mulighetene i Skien.
Trøndelag
Velsignelse og beskyttelse for
regionstyret og alle frivillige
ledere i regionen.
Guds ledelse i planlegging og
gjennomføring av sommerens
leirer og arrangement.
VeBu

··
··
·
··

Takk for Løp for Livet og
Horisont som var vellykket.
Øst
For de nyansatte i regionen.
For sommerleirene i regionen.
Østfold
For høysesong med leir på
Sauevika og Sjøglimt! 		
For «Bibelen til alle i Østfold»
Om at Den Hellige Ånd stadig
berører, utruster og frimodig
gjør oss alle til levende og 		
virksom tro.

SENTRALT

··
··

Sommer i Sør
Skjærgårds Music & Mission
Ansatte og frivillige
Bibeloversettelsesarbeidet

Eusebio stod i andre etasje når jordskjelvet kom. På 43
sekunder raste huset hans. Mange mistet alt i jordskjelvet.

Jordskjelv
Tekst Odd Magnus Venås
Foto Odd Magnus Venås

Under jordskjelvet i
Ecuador 16. april
raste veggene
rundt Eusebio.
Huset kollapset.
Dagen jordskjelvet kom var han
i andre etasje og datteren og barnebarnet i første etasje. Heldigvis klarte datteren og barnebarnet å komme seg ut, men for
Eusebio var bevegelsene så
sterke at han ikke rakk å komme
seg ned og ut. Veggene rundt
han begynte å rase sammen, og
hele fundamentet på huset var i
ferd med å rakne.
- Jeg kunne ikke gjøre annet
enn å gå ned på kne og be til
Gud om å bli beskyttet, forteller
han til Normisjons utsendinger.
Mens han sto på kne kollapset
hele første etasje. Utrolig nok
kom han uskadd fra det. Likevel
er det nå en fortvilt situasjon.
Han har mistet alt han eier, er
enkemann og har ikke ressurser
til å kunne bygge opp huset sitt
igjen. Situasjonen hans er dessverre ikke unik. I Pedernales
som er den hardest rammede
byen er mer enn 90 % av husene
ødelagt, og mer enn 200 er
omkommet.

En lokal menighet har tatt i bruk
en fotballbane der de hver dag
deler ut mat til de som enda ikke
har mulighet til å skaffe dette
selv. Normisjons utsendinger og
samarbeidspartnere hadde med
mer enn 1000 fat og skåler slik
at menigheten kan fortsette å
dele ut mat en god stund fremover.
Med på turen inn i de jordskjelvrammede områdene var
også et team med medisinsk
personell. Selv om det nå har
gått en stund siden jorskjelvet og
det ikke lenger er førstehjelp
som trengs, er det mange som
sliter med helsen. Først og
fremst gjelder dette underærnæring, men også at veldig mange
både voksne og barn har veldig
høy puls som ikke går ned. Alle
etterskjelvene og usikkerheten
de nå lever i, er helt klart mye av
årsaken til dette.
Traumer er noe av det vanskeligste og mest utfordrende
som barna nå forholder seg til.
Mange klarer ikke å sove på nettene enda, og på dagtid er det
derfor viktig at de får gode opplevelser og kan ha det gøy.
Ungene viste en enorm glede
over å kunne leke, og høre at
Gud passer på dem, selv etter
noe så vanskelig som det de nå
har opplevd. Utdeling av litt
godteri på hver plass var selvsagt
også veldig populært.

Jordskjelv i Ecuador
Prosjektnummer 7001205
Konto 1503 02 13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Vidar Børjessson underviser elever ved Gå Ut Senteret. Bibelskolene til Normisjon ser ut til å
få en real oppsving i elevtall til neste år.

Flere bibel-elever
Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto Ørjan Tinnen

generelt på agendaen, og at effekten ikke bare
måles i søkertall her og nå, men i synligheten til
skolen over tid.

På Normisjons bibelskoler er
det forventet å komme 215
elever neste skoleår. Dette er
ny rekord.

Foto: Dreamstime.com

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

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

Normisjon har tre bibelskoler; Gå Ut Senteret i
Trondheim, ACTA bibelskole i Stavanger og Bibelskolen i Grimstad. Nå viser tallmaterialet for kommende skoleår at antall elever samlet sett for første gang blir over 200.
– Dette er fantastisk. Det sier noe om hvor godt
arbeid som drives ved disse skolene. Bibelskolene
våre er svært viktige, sier generalsekretær Anne
Birgitta Langmoen Kvelland.
TV-effekt i Stavanger
– Det er bekreftet 55 elever ved ACTA for neste
skoleår, og 22 på IMI Instituttet, sier Egil Elling
Ellingsen, rektor ved ACTA og IMI Instituttet.
I vår har TV-seerne fått følge fire elever ved
ACTA bibelskole i Stavanger gjennom serien Guds
lærlinger. Ellingsen forteller at det har kommet et
jevnt tilsig av søkere under TV-serien, og at dette
skjer i en periode på året der det ofte er ganske
stille på søkerfronten.
– Samtidig tror vi nok at serien har like mye å
si for skolen i et langsiktig perspektiv. Jeg tenker
at serien setter både ACTA spesielt og bibelskoler

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

Over all forventning i Trondheim
Rektor ved Gå Ut Senteret i Trondheim, Ørjan
Tinnen, forteller at skolen nå ligger an til å få cirka
40 studenter neste skoleår. I 2015 flyttet Gå Ut
Senteret til Trondheim fra Hurdal.
– Flyttingen til Trondheim har så langt gått over
all forventning, og vi har hatt et kjempefint kull i
år som har hatt meningsfulle opplevelser både
hjemme i Norge og under praksis i utlandet. Men
vi må fortsatt jobbe godt hver eneste dag for å
sørge for at Gå Ut Senteret forblir attraktiv som
bibel- og misjonsskole.
Ikke flere sengeplasser
I Grimstad kan rektor Kjetil Haga ved Bibelskolen
glede seg over et forventet elevtall på 105 til neste
skoleår.
– Plusser vi på de 15 som skal gå på Til Tjeneste-linja, er vi oppe i 120 elever. Det er veldig
gøy, sier Haga. Han forteller at skolen har hatt
inntaksstopp siden påske.
– Vi kunne ha tatt i mot mange flere elever, men
vi har ikke flere sengeplasser.
Utvikling i antall elever

SIKRER VERDIER.
SKAPER VERDIER.

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

FOTO: PRIVAT

Nye misjonærer

Familien Amlie reiser til
Senegal høsten 2017.

Landsstyret vettok på sitt møte i april å ansette Ingrid og Einar
Amlie i fast stilling som misjonærer i Senegal med en intensjon om langtidstjeneste, og med sikte på utreise til Senegal
høsten 2017. Ekteparet har nå takket ja til stillingene.
Familien Amlie skal gå på Gå Ut Senteret på misjonærforberedende kurs til høsten før språkkurs står på agendaen før
utreise til Senegal. Her vil de jobbe i team med ekteparet og
småbarnsforeldrene Moskvill som allerede jobber med pionerarbeid i Sengal.
Landsstyret ønsker Ingrid og Einar Amlie og barna Johan
Nikolai og Rebekka, Guds velsignelse.
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AGDER

Santutu Sissoko (t.h.) fra Sollinta i Mali har nettopp fått
Bibel fra Karim, pastor i Bafoulabé.

Santutu Sissoko i Mali
Egentlig heter han Brehima, en malisk variant av Abraham.
Sissoko er et vanlig etternavn i Mali. Han kom til tro og ble
døpt for mer enn 25 år siden i malinkélandsbyen Sollinta, i
Oualia kommune. Siden den gang har det alltid vært noen
kristne i Sollinta, selv om den viktigste menigheten i mange
år var i kommunesenteret Oualia, 9 km unna.
Nå er menigheten i Oualia blitt redusert til noen få
kristne som samles kun ved besøk utenfra. I denne litt triste
situasjonen er Sollinta blitt lyspunktet. Det er 6 kristne familer der. 6.desember var det misjonærbesøk i landsbyen. Det
var første gang på mange år. Da overrakte pastor Karim
Fofana en bambara-bibel til Santutu, som leder for de kristne
i Sollinta. Santutu fikk storfamiliens velsignelse til å begynne
på Bibelskolen i Bafoulabé. Sammen med kone og barn har
han nå fullført første året i sin lederutdannelse. Det gir håp
for fortsatt vekst blant malinkéene i Oualia kommune.

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

Landes
Landes
Begravelsesbyrå
Landes
Begravelsesbyrå
as as
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Besøk fra IMI-kirken i Stavanger er
inspirerende for Agder-folket.
Steve Bruns kom og underviste en
weekend på Hald ved Mandal.

Å stille egen
diagnose!
Tekst & Foto
Alf Halvorsen

Agenda 1 på Sørlandet er nå en
realitet. Halvannet år etter at
regionen startet å drømme om
dette konseptet, gikk den første
Agenda 1-weekenden av stabelen på Hald i Mandal 16.-17.
april. Vertskap var Norkirken
Hald. Sistnevnte var samtidig en
av åtte deltagende menigheter/
forsamlinger. Hele fem av disse
var Normisjonsfellesskap. I tillegg til Norkirken Hald, var det
Norkirken Grimstad, Kristiansand Normisjon, Mandal Normisjon og IMI-kirken Arendal.
Lørdag og søndag
Lørdagen gikk med til å stille
diagnosen på eget fellesskap i
forhold til viktigheten av fokus
på disippelgjøring og disippelbygging. Innimellom undervisningsbolkene ble det brukt mye
tid på gruppesamtaler internt.
Resultatet av disse gruppesamtalene ble eksponert i plenum.
På den måten kom effekten av
lærefellesskap frem. Søndag var
det tid for å drømme, for deretter å skrive disse tankene ned i
en konkret handlingsplan.
Besøk fra Stavanger
Hovedansvarlig for undervisningen, Steve Bruns fra IMIkirken i Stavanger, kunne fortelle at med dette er det nå 12
lærefellesskap på gang i regi av

IMI-kirken, fra Tromsø i nord
til Mandal i sør. Disse samler 70
forskjellige menigheter. I tillegg
kommer lærefellesskap i Thailand og Kambodsja. Der samles
hele 90 forskjellige menigheter.
Dynamikk på Sørlandet
Steve opplever at det er mye liv
i forsamlingene på Sørlandet.
Dette merkes på dynamikken
som skjer når man kommer
sammen i lærefellesskap. «Det
er et stort potensiale for at det
liv som leves i disse menighetene, nå kan bli enda sterkere og
mer målrettet,» sier han. Han
registrerer mange mennesker
som våger å utfordre egne grenser, og som våger å søke Gud for
å se nye muligheter. De har også
mot til å gå. «Dette er ikke et
vanlig evangeliseringskurs,»
understreker han. «Det handler
mer om å forstå seg selv i den
bibelske virkelighet som allerede
er der. Poenget med undervisningen og lærefellesskapet er
først og fremst å gi en ny forståelse, ikke en ny teknikk.»
Disipler, ikke sauer
Noe av den viktigste endringen
er å betrakte fellesskapets medlemmer primært som disipler og
ikke som sauer. Ikke det at
hyrde/saue-bildet ikke er både
bibelsk og relevant, men over-

drevet kan det få en utilsiktet
passiviserende funksjon. Jesu
befaling levner ingen tvil om
hvor tyngdepunktet ligger og
hva som er hensikten med Hans
menighet. Det er «å gjøre dem
til disipler». Guds menighets
agenda er bibelsk sett uten tvil
disippelgjøring og disippelbygging. Og det er en prosess som
pågår kontinuerlig. Det er ikke
bare snakk om å bli disippel
gjennom en kristen omvendelse,
men også om å bygges som en
Jesu etterfølger, helt til vi møter
ham ansikt til ansikt. Enhver
aktivitet har godt av å bli målt
mot dette.
Hva faren svarte
Hildegunn Endresen er en av

Døgnvakt: 38 34 10 71

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

Normisjonslivet begynte tidlig
for Randi Solbjørg Ellingsen. Et
halvt århundre før fusjonen, var
hun fast med sin mor på Santalmisjon/Indremisjons-foreningen på Nordmela på Andøya.
Som kona til forkynner, ungdomssekretær,
bysekretær,
kretssekretær og leirstedsleder
Egil, har hun levd indremisjon
store deler av sitt voksne liv på
forskjellige steder fra nord til sør
i landet. Kontinuiteten ser ut til
å være sikret gjennom sønnen

Egil Elling i IMI-kirken i Stavanger.
Randi rundet 77 like etter 17.
mai. I Bakkeveien i Tvedestrand
har hun kort vei til sin aktive
deltakelse i Normisjonsarbeidet
på bedehuset. «Det å bygge neste
generasjons kristne gjennom
barne- og ungdomsarbeid, ligger
fremdeles mitt hjerte nær,» sier
hun, som selv drev barneforening hjemme til hun var 70.

FOTO: SISSEL BÆKØ

Fru Normisjon

Randi og Egil Ellingsen har
mange år bak seg i misjonen.
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Skjernøya og
Åshild Aalvik
FOTO: RONNY GREIPSLAND

Åshild med Iselin og Karoline
Det var etter snart 40 år slutt trodde man, men sannelig dukket
det opp nye ledere. «Dere må be
om at ny leder vil komme og ta
over i barneforeningen på
Skjernøya», sa Åshild. Og underet
skjedde. Dyktige damer ville
fortsette. Her er bildet fra årets
basar som innbrakte 15.000 til
Ecuador. Hilde Halvorsen fortalte
fra Mali, og hun hadde aldri sett så
mange gevinster - håndlagede og
kjøpte ting. Kapellet var helt fullt,
tanter og onkler og besteforeldre,
flott bygning med ny spiseavdeling og kjøkken, virkelig et bygg
for å drive misjonsarbeid i. Takk!!

Besøk av GUS
FOTO: HILDE HALVORSEN

Deltakerne satt i grupper, her Norkirken Grimstad som drøftet hvordan bruke det de har lært. Hildegunn Endresen til høyre.
Ingelin og Hanna på besøk.

fem deltagere fra Norkirken
Grimstad. Før hun dro på samlingen, hadde hun en forestilling
om at fokuset ville være på strategi og strategiplan. Samtidig
hadde hun kort tid i forveien fått
vite hva hennes avdøde far i sin
tid hadde svart på spørsmålet
om hva som var det viktigste i
misjonsbefalingen. «At Jesus er
med oss alle dager inntil verdens
ende», var svaret hans. Med
disse to tankene i bakhodet,
opplevde hun weekenden på
Hald som en bekreftelse på
farens understrekning av vandringen med Jesus fremfor aktivitetsplanlegging.

Ingen motsetning
For henne ble det ingen motsetning mellom det å være sau og
det å være disippel, men to sider
ved det å leve nær Jesus.
«Det bibelordet som ble
sterkt for meg under denne samlingen, var Jesu ord om at hvis
dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler» (Joh.8,31),
sier Hildegunn ettertenksomt.
«Å være Jesu disippel betyr konkret å forholde seg til hans ord.
Å leve i ordet og la ordet bli mat
for meg, slik at jeg gjør etter det,
det ble på en måte konklusjonen
for meg om konkret å være Jesu
disippel», fortsetter hun.

At Jesus er med
oss alle dager
inntil verdens
ende.

Hente ideer
«Lærefellesskap» som arbeidsform var nok ny for mange av
deltagerne på Agenda 1-samlingen på Hald. «Den måten å
jobbe på synes jeg var veldig
fin», sier Hildegunn. «Det å
hente ideer fra hverandre og å
lære av andre menigheters gode
og dårlige erfaringer, var en
interessant læringsmåte. I tillegg
satte jeg stor pris på at det ble
avrundet med konkret forbønn
for den enkelte forsamling»,
avslutter Hildegunn.

Eikely-dagen i 2016
rart, i tillegg kaffe, brus, is, pølser
og lapskaus. Og kaker, selvfølgelig. Folk sto i kø, de fartet ut og
inn av lokalene, opp på hemsen,
ned på parkeringsplassen, bort til
minibanken, og alle virket fornøyde.
Det er et stort arbeid som ligger bak Eikely-dagen som i sin
tid ble startet av Halvor Torp.
Eikely har mange venner, og alle
ønsker stedet skal bestå i god
stand og godt vedlikeholdt.

Sommer i Sør
«TENN PÅ NYTT»
12-17. JULI 2016
Hjertelig velkommen til Norges
sommerby nummer én og
Normisjons festival Sommer i Sør.
Velkommen til herlige dager
sammen med familie og venner
– til en festival som ønsker å
inspirere, utruste, utfordre og
engasjere. Det blir en spennende
festival med et godt program.

Takk for girogaver i
forrige avis
FOTO: HILDE HALVORSEN

I pøsende regnvær strømmet folk
til. Det sto biler mest halvveis til
Setesdalen, aldri har de sett flere
biler. Og folk kom, dro hjem med
bæreposer med saker og ting,
fulle tilhengere med sykler og
kommoder til femti kroner osv.
osv.
Fornøyd med dagen og salget
og auksjonen var de, alle som var
med på denne tradisjonsrike
dagen på Eikely Leirsted. Nettogevinsten var kr. 100.000,-.
Masse fint å få kjøpt, gammelt og

Vi hadde besøk av to GUS-elever
på Agder i april. «Gå Ut Senteret» i
Trondheim sender ut sine elever
for å fortelle om det de har sett og
hørt i praksis. De var med på
kveldsmøte på Byglandsfjord, og
på Regionårsmøtet fortalte de for
oss fra Bali, India og Ecuador.
Hanna Drengsrud Dahl (t.h.) og
Ingelin Minde anbefaler GUS på
det sterkeste, og sier at skolen har
ventelister!

Litt surt vær, men FOR en kjøpeglede, og mange brukte ting.

I forrige nummer av regionavisa
vår ble du oppfordret til å gi en
gave til regionens arbeid ved å
bruke vedlagte giro. Kampanjens
navn var «Heia region Agder – vi
vil misjon.
Takk til deg som responderte
ved å gi en gave. Vi har til nå fått
inn kr 9570,- på denne kampanjen.

Nytt fra

1 0 AG D E R | N R 3 – 2 0 1 6

Langt, langt inni skauen

FOTO: HILDE HALVORSEN

Her heiser de gevinster opp
til galleriet, lettvint!

– overfylt der og langsetter
veien, og studd på galleriet og
storsalen, kor fra Holum,
masse mat og enormt med
gevinster. Alt VELDIG ekte
og hjemmelaget.
Hvert år på onsdag før
Kristi Himmelfartsdag, blir
denne «Samlingsheimen» en
plass for andakt, sang, bønn
og misjonsengasjement. De
kommer fra Søgne, Arendal,
Kristiansand
– ja, alle steder. Foreningen arbeider hele året for
denne dagen. Følg med neste
år! Misjon i fokus!

Ledermøter til høsten
Internasjonal misjon vil stå i fokus på høstens ledermøter i
region Agder. Tidligere generalsekretær og internasjonal
leder, Hans Thore Løvaas, blir med som hovedtaler på disse
samlingene. Han har nylig kommet tilbake fra en lengre rundreise i Bangladesh sammen med sin kone, Anne Helene, hvor
de bl.a. underviste på flere lederseminarer.
Hans Thore er en ressursperson når det gjelder misjon.
Hilde og Alf Halvorsen blir også med på møtene. Ledermøtene blir mandag 10.oktober i Lyngdal, tirsdag 11.oktober i
Kristiansand bedehus og torsdag 13.oktober på Bibelskolen i
Grimstad.

Sommerbasar på heia

FOTO: HILDE HALVORSEN

Vertsfolket Tjomsland, og årer
med 20 tall og 3 kulører!

huset på Tjomsland og flyttet
den siden hit til gården på
Kaddan,» forteller Theodor
Tjomsland. Han og Oddlaug
er på ny vertskap for den tradisjonelle sammenkomsten i
slutten av mai. Siden Samemisjonens kretskontor er lagt
ned, ønsker de at begivenheten skal tjene Normisjons
arbeid.
Med 25 mennesker i stua,
andakt og misjonsinformasjon fra Mali, samt hjemmelagde årer med nummer på
begge sider, ble forsommerkvelden både sosial og
misjonsutfordrende.

LEDER
«Misjon, - kun for gamle
damer?» Slik lød overskriften i
en brosjyre i min ungdom. Jeg
var student ved misjonshøyskolen Fjellhaug og forberedte
meg på en langtidstjeneste,
men jeg var ikke gammel dame.
La meg slå fast at misjon er
også for gamle damer. Jeg må
gi kvinner i vår organisasjon
honnør for å ha vært en stor del
av støtten til ytremisjonsarbeid.
Som ytremisjonsorganisasjon er det to ting vi skal
bestrebe oss på: Vi skal forkynne Bibelens budskap om
hva som er kirkens oppdrag,

Ecuadornød gir
stor giverglede.

Det begynte med en mobilisering på facebook, sier Pablo Vargas. Han er sønn til Ecuadormisjonærene Reidun (Tjomsland)
og Tarcisio Vargas. Sammen
med en annen Kristiansandecuadorianer, Monica Bernal
Pedersen, dro han i gang en
basar som fant sted i Oddernes
menighetshus på selveste pinseaften. Pinseferie til tross, det ble
en skikkelig mobilisering av
Ecuador-venner i Kristiansandsområdet, mange av dem tidligere misjonærer for Normisjon
i landet. Opplegget ble ikke bare
for de grå hår, men for hele
familien. «Vi gjorde dette for å
hjelpe de som har kommet i en
vanskelig situasjon etter jordskjelvet,» sier Pablo. «Og vi er
takknemlige for alle som ga
gevinster og stilte opp under
basaren.» Tidligere Ecuadormisjonær Helge Drange var en

Pablo Vargas og Monica Bernal Pedersen er godt fornøyd!

av dem. «Det var et initiativ som
godt kan gjentas. Vi glemmer
ikke vår første kjærlighet,»
understreker Drange, som minner om at Normisjons arbeid i
Ecuador har 50-årsjubileum i år.
Noen dager senere representerte
han Normisjon da han sammen
med forkynner Knut Svein Dale
kunne ta i mot resultatet, kr.

35.400,-. Pengene går til hjelpearbeidet som Normisjons representanter Odd Magnus og Cathy
Venås driver i katastrofeområdet, et område som i tillegg til
hovedskjelvet også ble rammet
av to etterskjelv så sent som
18.mai. En videosnutt fra det
arbeidet ble også vist under
spontanbasaren.

4 x 10 = 40 møter

Det blir disippelskole til høsten
på ti forskjellige steder i regionen, fire kvelder på hver plass.
«Situasjonen krever at vi tar opp
igjen de grunnleggende og fundamentale spørsmålene,» sier
initiativtaker
Arne
Inge
Vålandsmyr. «Ofte er det de som
ligger under når det er teologisk
uenighet. Derfor må vi begynne
med de nederste og viktigste
steinene. De må stå fast først. En
enighet som ikke er en enighet i
det fundamentale, er ingen reell
og varig enighet,» understreker

regionlederen. Basert på spørsmål reist under rundturen med
Kurt Hjemdal og Øyvind Benestad i januar, er følgende undervisningstema bestemt:
1. Bibelen avgjør saken. 2.
Hvorfor døde Jesus – om forsoningen. 3. I den Helliges nærhet.
4. Skal derfra komme igjen – om
dommen.
Med ti forskjellige møtesteder
fra Lyngdal i vest til Vegårshei i
øst, skulle de fleste i Agder
kunne delta uten for lang reisetid.

FOTO: ODDMUND STRØMSTAD

I 50 år har det vært basar på
heia mellom Laudal og
Konsmo. Den var opprinnelig for Samemisjonen. «Min
mor Agnes, begynte på bede-

Spontanaksjon!
FOTO: PABLO VARGAS

Brunvatne – du ser skiltet
langs E39 innerst i Trysfjorden ved Søgne. Men har du
vært der? Ikke det? Da har du
gått glipp av noe! Ny parkeringsplass (til 30 biler)

Arne Inge: «Grunnleggende
undervisning er viktig».

Gunnar Urstad | Regionlederteamet Agder

nemlig å gjøre alle folkeslag til
Jesu disipler. Dette er ikke noe
som bare gjelder spesielt interesserte. Det er alle kristnes
oppdrag, og alle kan bidra.
Misjon er Gud-villet. Dernest
skal vi formidle hva som skjer,
så mennesker blir berørt og
engasjert. Jeg vet hvor lett det
er å bli seg selv nok. Selv jeg
som er misjonær og til tider
jobber i et annet land (Japan),
merker hvor lett det er å fokusere på mine egne saker.
Lag ei bønneliste der du
skriver ned konkrete bønner
som har med ytremisjon å

gjøre. La det få sin rytme i bønnelivet. Konsentrer deg gjerne
om ett land eller ei folkegruppe og søkt aktivt på våre
hjemmesider etter informasjon om det som skjer der.
Normisjon har i sin visjon:
«Evangeliet til nye generasjoner
og folkeslag.» Skal Normisjon
forbli en ytremisjonsorganisasjon, må vi fortsatt be om at
Herren reiser opp nye arbeidere. Vi må prioritere å sende
misjonærer ut. Innenfor
misjonsstrategi har det blitt
diskutert om vi skal sende penger til partnere som kan drive

Misjon, – kun
for gamle
damer?

arbeidet, eller om vi i Norge
skal sende misjonærer. Det
siste er som regel mer kostbart.
Normisjons motto sier at vi vil
gjøre begge deler. Det er jeg
glad for. Jeg vil fremheve viktigheten av at vi fortsatt sender
misjonærer. Det gjør noe med
engasjementet vårt og skaper
en større forpliktelse når vi sender ut våre egne. Det er en
fysisk sendelse av mennesker
Jesus har i tankene når han sier:
«Som far har sendt meg, sender
jeg dere». Denne sendelsen av
mennesker gjelder fortsatt.

Nytt fra
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Andakt

Ingebjørg Berstad Torp | Regionlederteamer Agder

Annerledesfolket

Innspill
Ørjan Tinnen
Rektor, Gå Ut Senteret
Orjan.Tinnen@normisjon.no

Misjon over alt, alltid!
Tenk om det var på gudstjeneste i din menighet eller på foreningsmøte hjemme hos deg at Jesus sa: «...og dere skal være
mine vitner - i Bergen og hele Hordaland, i Norge og helt til
jordens ende.» Eller hvor du nå bor i landet.
Befalingen fra Apostlenes gjerninger sto sentralt da indremisjon og ytremisjon smeltet sammen til Normisjon for 15 år
siden. Oppdragsbeskrivelsen fra Jesus ble en mal på hvordan
vår bevegelse skal forstå misjon lokalt, regionalt, nasjonalt og
globalt.
Blant de ca 1 000 små og større fellesskapene i Normisjon
vrimler det av mangfold og egenart. Mange av de har nærmest ensidig støttet misjon i utlandet og bidratt med svimlende summer til misjonsarbeidet ute gjennom årtier. Andre
fellesskap kommer fra 150 år med diakoni og misjon lokalt,
og har fortsatt utgangspunkt i en indremisjonsforståelse av
seg selv.
Er dette mangfoldige fokuset problematisk? I utgangspunktet
høres det ut som en god strategi å dele det store oppdraget
mellom oss på denne måten. Men her er noen gode grunner
til at alle våre fellesskap bør ha et misjonsfokus som starter i
vår egen stue og slutter ved jordens ende:
Misjon i Norge er et viktig fokus fordi kristen tro taper terreng, og fordi stadig flere av våre venner og naboer aldri har
fått anledning til å bli kjent med Jesus. Når Jesus gir misjonsbefalingen i Lukasevangeliet presiserer han også at oppdraget
starter lokalt: «... dere skal begynne i Jerusalem.»
Misjon i utlandet er et viktig fokus fordi vi må nekte å ha nok
med oss selv. Evangeliet må for all del ikke stoppe hos oss, så
lenge det ennå finnes folkeslag som venter på de gode nyhetene. La oss ha samme innstilling som Peter og Johannes: «Vi
kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»
Til slutt kan det se ut til at flere av oss, spesielt unge voksne,
kanaliserer givertjenesten til lokalmenigheten i stedet for til
misjonsorganisasjonen. Antallet misjonsforeninger som har
finansiert misjonsarbeidet i utlandet blir stadig færre. Da må
menighetene og de nye fellesskapene være sitt ansvar bevisst;
å utfordre, utruste, sende og gi til misjon – lokalt, regionalt,
nasjonalt og globalt.

Her får du lese deler av et brev
fra det 2.århundret e.Kr. Mottakeren heter Diognet, en innflytelsesrik mann som visste lite
om «de kristne». Vi vet ikke
hvem forfatteren er. Diognet
lurte på hvem disse kristne var.
Dette er svaret han fikk:
«Det som skiller de kristne
fra andre mennesker, er verken
fedreland, språk eller skikker. De
bor ikke i egne byer og taler ikke
fremmede språk.
I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever
blant grekere og barbarer, slik
det falt seg for den enkelte. De
følger stedets skikk med hensyn
til klær, mat og adferd for øvrig.
Likevel er deres vandel slik at
den vekker alminnelig undring
og beundring.
De bor i sine land, men som
utlendinger. De tar del i alt som
borgere, men må finne seg i alt
som om de var fremmede.
Ethvert fremmedland er for
dem et fedreland, ethvert fedre-

land er fremmed land. De gifter
seg som andre og får barn, men
setter ikke ut sitt avkom. De
deler bord, men ikke ekteseng
med andre.
De er i kjødet, men lever ikke
etter kjødet. De bor på jorden,
men har sitt hjem i himmelen.
De adlyder de gjeldende lover,
men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle,
og blir forfulgt av alle.
Man kjenner dem ikke, og
likevel fordømmer man dem. De
blir slått ihjel, men blir gjort
levende. De er fattige, men gjør
mange rike. De mangler alt, men
har overflod i alt.
De blir vanæret, men i vanæren vinner de heder. De spottes,
men får sin rett. De blir utskjelt,
men velsigner. De som hater

dem, kan ikke forklare årsaken
til sitt hat. Sjelen bor i legemet,
men er ikke av legemet. De
kristne bor i verden, men er ikke
av verden»
Det begynte med elleve disipler. Evangeliet spredte seg som
ild i tørt gress. De kristne våget
å leve annerledes, de levde ut sin
tro på Jesus i hverdagen.
Dette brevet gjør inntrykk på
meg. Kan det samme sies om
kristne i dag? Oppdraget gjelder
fortsatt:
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor
og gjør alle folkeslag til disipler.»
(Matt.28.18)

De kristne vågde å leve annerledes, de levde ut sin tro på Jesus
i hverdagen.

Gjenbrukskroken
Nå er den her igjen – sommeren vi har lengtet etter.
Lyset, fargene og varmen ligger over landet vårt og får
smilet fram hos de fleste.
Det er ferie, sommergjester
og avbrekk fra hverdagslivet
på så mange måter. I Normisjons åtte gjenbruksbutikker
er sommeren også litt annerledes enn året ellers. Endret
åpningstid, litt feriestengt –
men også en annen kundegruppe. Turister, feriegjester
med god tid til både å
handle og å prate. Galleri
Normisjon Askøy har flere

år på rad hatt årets beste
omsetning i juli, og i fjor
hadde Galleri Normisjon
Gjøvik også sin omsetningsrekord i juli. Det viser at juli
er en måned folk har tid for
egne prosjekter, og det gleder oss at folk søker til gjenbruksbutikker når de skal
kjøpe nytt og ominnrede.
Dessuten spirer nye skudd
fram i denne virksomheten.
I Trondheim er ei gruppe i
full gang med å tenke oppstart av det som skal bli Galleri Normisjon Trondheim. I
en by med 185 000 innbyg-

gere og rundt 30 000 studenter, tror vi det er rom for en
gjenbruksbutikk for Normisjon. Medarbeidere rekrutteres og lokaler må finnes.
Poenget er at det vokser og
gror, vi blir flere og det blir
penger til Normisjons
arbeid. Det er stort å få være
med på. Med det vil jeg
ønske deg en riktig
god sommer!
Hilsen Lillian
Dombestein
daglig leder

FESTIVAL PÅ BIBELSKOLEN I GRIMSTAD
Meld deg på i dag!
www.sommerisor.no
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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
15.–18. AUGUST
SENIORLEIR PÅ VAULALI

Torill Solli Haugen, seniorkonsulent i Normisjon blir med.
Bibeltimer, foredrag mm.
Gaute Rasmussen, misjonskveld
Sang/musikk:
Hege Tungland Langbakk og
Marianne Frantzen Hagen,
Elling Hodne, Karl Nærland.
Båttur, grilling... (kr. 200.-)
Spaserturer rundt Vaulali.
Ta med badetøy for en dukkert.
God tid til samtale og bønn.
Påmelding til regonkontoret:
Tlf. 51 68 27 50. Email:
region.rogaland@normisjon.no
Pris kr.2.350 pr. pers. (dobbeltrom)
Noen enkeltrom (tillegg kr.300)
Påmeldingsfrist: 8.juli.
Arr: Seniorkomiteen, Normisjon,
region Rogaland

20. AUGUST

LOPPEMARKED
STEMNESTADEN

Lopper mottas Stemnestaden
v/ Kørner tlf 98 21 61 82.

20. AUGUST
VAULALI 50 ÅR

19.00 Mimresamling med variert
program og festmiddag.
Svein Granerud blir med.
Påmelding: post@vaulali.com,
tlf/sms: 99315458 - eller:
region.rogaland@normisjon.no
tlf/SMS: 98216160
Mulighet for overnatting til
Vaulalidagen for de som ønsker
det.

21. AUGUST
VAULALIDAGEN

11.30 Gudstjeneste
14.30 Misjonsmøte
Eget opplegg for barna fra ca
kl.13.00.
Svein Granerud blir med.

26.–28. AUGUST
SENSOMMERLEIR
FOR VOKSNE
STEMNESTADEN

Barbro Sulebakk, Erik Rørtveit,
Helge Gaard, Klaus Muff med flere
Program sendes. Info: 97589956.

24. SEPTEMBER
STILLE DAG PÅ
STEMNESTADEN

KVINNESAMLINGER
HØSTEN 2016
25. august kl.19.00
Emmaus, Finnøy
7. september kl.19.00
Bø bedehus og menighetssenter,
Sokndal
12. september kl.19.30
Betania, Langåker
14. september kl.19.00
Stemnestaden
Tema: «Meirsmak» v/ Gunnhild
Wold Osaland m.fl.
20. september kl.19.00
Norkirken, Sandnes
28. september kl.19.30
Hjelmeland bedehus
(menn og kvinner)
24. oktober kl.19.00
Forsand bedehus
26. oktober kl.19.30
Damenes Aften på kyrkjetunet i
Ølen

14.–16. OKTOBER
KVINNEHELG PÅ HORVE
Tema: «Glimt av Jesus»
Unni S. Vignes, Gunn Magret
Skjørestad, Gunhild T. Vignes,
Anne Aabø m.fl.

SOMMER I SØR

Tirsdag 12. til søndag 17. juli,
(det er uke 28) på Bibelskolen i
Grimstad.
Se på nettet under normisjon.no
på Agder, og der ligger det
progrqam og påmeldingsskjema.

AMIGOSFESTIVALEN

På Bibelskolen sammen med
Sommer i Sør 12.-17.juli

TENÅRINGSFESTIVALEN

På Bibelskolen, sammen med
Sommer i Sør 12.–17.juli

KONFCAMP

5.–10. juli på Risøya, i forbindelse
med sommerens Skjærgårds
Music & Mission Festival. Dette er
en flott anledning til å dra på leir
med folk du kjenner. Du hører god
musikk og god forkynnelse, og
blir bedre kjent med de andre
konfirmantene.

DISTRIKSONTORET/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. 90 60 02 39
Regionstyreleder:
Odd Terje Høie, tlf. 902 07 538
Regionleder:
Erik Rørtveit, tlf. 98 21 61 40
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Kontor/gjenbruk:
Torunn Fjelde Hansen, tlf. 51 68 27 50
ALPHA NORGE
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf. 41 32 19 01
ACTA – barn og unge i Normisjon:
Acta-leder Thomas Thesen,
tlf. 900 65 363

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.: 51 74 64 43 Mobil: 99 31 54 58
Telefaks: 51 74 37 70
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
Alle ansatte i Normisjon har egen
e-postadresse.
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

SOMMER 2016

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

ARRANGEMENTER

Høstens seniortreff på Eikely
senter blir 22.september. På dette
treffet vil Tom Martin Berntsen
holde bibeltime kl. 11.

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

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
19. august

Kalender Agder

SOMMER 2016

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

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

Kl.10.30-15.00
Gunnhild Andersen, Gudrun Tora
Husveg m.fl.

SENIORARRANGEMENT

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
19. august

ÅPEN HIMMEL
SOMMERFESTIVAL
OG ÅPEN HIMMEL
YOUTH CAMP

27.–31.juli på Bibelskolen, med
IMI-kirken fra Stavanger
Se mer på www.åpenhimmel.no

MISJONSWEEKEND:

«Motivasjon» på GUS i Trondheim
19.–21.august 2016.
Meld dere på leirer NÅ – voksenleir og barneleir
Vi opplyser om høsten
hendinger nå, Disippelskolen.
Det vil finne sted på ulike
bedehus, i Mandal, Byremo, Kristiansand, Vennesla, Evje, Lillesand,
BiG/Grimstad, Arendal og
Vegårshei i løpet av september og
oktober.
Forkynnere: Knut Svein Dale, Inge
Flaat, Arne Inge Vålandsmyr, Tove
Rustan Skaar, Alf Halvorsen, Kurt
Hjemdal, Johannes Vålandsmyr.
Følg med på program for ditt
bedehus.

HØSTENS LEDERMØTER

Det blir 10., 11. og 13.oktober i
Lyngdal, Kristiansand og
Grimstad.
Last ned brosjyrer på alle sommerens leirer på www.Normisjon.no
Neste nummer kommer ut midt i
september.
Send inn stoff til NfN nr. 4 innen
20.august. Alt om møter,
hendelse, leirer, så skal vi prøve å
få med mest mulig om hva som
skjer der du bor.
Send gjerne inn noe fra
sommerens leirer! Vi ser hva vi
får plass til i bladet. Legg ved
tekst og navn.

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

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