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Peter Scazzero

Under overflaten
Om samspillet mellom menneskelig 
modning og åndelig sunnhet
Mykb. m/klaff  299,-

Peter Scazzero

Puls
En 40 – dagers reise med  
overkommelig hverdagsbønn
Innb. 249,- Følg Normisjon  

på Facebook

Normisjon sentralt går inn i arbeidet IMI-
kirken driver i Thailand gjennom Thailand 
Christian Network. – En tydeliggjøring av 
relasjonen som allerede ligger i bunn. 
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Nytt samarbeidsland

Presset økonomi
Regnskapet viser at Normisjon gikk totalt 
23,5 millioner kroner i underskudd i 2017. 
På generalforsamlingen ble den økono-
miske situasjonen gjenstand for debatt. 

NORGE          6-7

Jeg har passert 62 år. Da har jeg hatt snaut ni år med bare søndager. 
Over 3200 søndager.

Kørner  
Høie 

Hva gjorde Luther når han 
oppdaget hvor dårlig det stod til 
med kristendomskunnskapen? 
Han skrev sin Lille Katekisme. 
Vi kaller det: Tro på hjemmbane!

Trosopp-
læring i Mali

Nebiyo har en historie, som utfordrer vår 
bekvemmelighet. Tur/retur Etiopia - Horve. Godhet 
på tvers. Les mer på side 2 og 3.

Nebiyos historie
Horve gir muligheter for trygg trivsel for mennesker og planter.
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Generalforsamlingen ble avholdt i Grimstad sammen med 
Sommer i Sør fra 10. til 15. juli. Det ble festdager i nydelig 
vær og med mangfoldig og inspirerende program. 

Tormod Kleiven takket for seg etter 6 år som Landsstyre-
leder og han oppsummerte Generalforsamlingen 2018 med 
at det som gledet han mest var at han opplevde et stort vi. 
Og det er dette som er det beste grunnlaget for å ta tak i de 
mange utfordringene som ligger foran organisasjonen de 
neste årene. 

Det ble selvsagt en del fokus på de store økonomiske 
utfordringene, men også mange flotte historier fra Norge og 
våre samarbeidsland som gir all grunn til optimisme for 
fremtiden. 12. juli ble det markert at det var 50 år siden vårt 
arbeid i Equador ble startet. 

Det nye Landsstyret som skal lede bevegelsen fremover 
har mange ansikter fra vår region: Trygve Svendsen, Torstein 
Nordal, Berit Reinertsen Sandvik og Roar Flacké. Ny Lands-
styreleder ble Hallgeir Solberg (63) fra Melhus. Han var rek-
tor for Øya videregående skole til han gikk av med pensjon i 
2017. Solberg har bakgrunn som kretsleder og i ulikt for-
eningsarbeid flere steder i landet. I tillegg består Landstyret 
av: Ekatarina Samara, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk 
og Magne Supphellen. Vi oppfordrer til forbønn for vårt nye 
Landsstyre. 

Stort engasjement på misjonsløpet utenfor Normisjons-
hallen under generalforsamlingen i Grimstad.
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Sammen om utfordringene!

Soul Children inviterer til  
festgudstjeneste i Oslo Spektrum

OSLO SPEKTRUM OCT 26–28

FESTIVAL2018

The International Soul Children

Det blir en gledesfylt gudstjeneste søndag 28. okt.
kl. 15.00 for store og små med mye musikk, ledet av 

det store festivalkoret, Soul Children Mass Choir. 

Blant gjestene er biskop Kari Veiteberg, samt flere 

internasjonale artister og korledere. 

www.soulchildren.no

 

Arrangører: Vertskapskor: 
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ROGALAND – Jeg føler meg alene. Hjertet mitt 
er i Norge og på Horve, men jeg er 
her, sier Nebiyo Bezabeh på dårlig 
telefonlinje fra Addis Abeba.   

Det er så mange historier som 
denne. Om mennesker på flukt. 
Mennesker som ikke har god-
kjente papirer. Som er papirløse. 
Identitetsløse. Det er en virkelig-
het som er vanskelig å ta innover 
seg – å forstå. Det preller av. 
Men sannheten er at bak disse 
historiene er det mennesker. 
Personer med tro, håp, lengsler 
og drømmer. Nebiyo er en av 
disse. Dette er hans historie. 

Alene og forvirret
– Jeg føler meg alene og forvir-
ret, og jeg savner vennene mine 
i Norge, sier Nebiyo. Men han 
smiler, og han er takknemlig.

– Det er godt for meg å vite 
at jeg har venner som gjør alt de 
kan for å hjelpe meg, sier han.

Nebiyo er født i Etiopia våren 
1971, og vokste opp under et 
kommunistisk regime. Han opp-
levde at en nær venn ble skutt på 
åpen gate, og så ingen annen 
utvei enn å flykte. I august 2003 
søkte han asyl i Norge – og fikk 
avslag. Men han hadde ikke noe 
sted å dra.  Så Nebiyo ble 
værende, og i 2006 fikk han 
arbeidstillatelse. Han hadde 
ulike jobber i Stavanger-områ-
det og betalte skatt til den nor-
ske stat. I 2011 ble han imidler-
tid fratatt skattekortet.

– Fra den dagen hadde jeg 

ingen jobb og ingen papirer. Jeg 
ble en av de mange papirløse 
flyktningene. Ureturnerbar og 
helt uten rettigheter. Det er en 
situasjon som ikke kan beskrives 
med ord. 

Ensom og usikker
Med sitt vinnende vesen hadde 
Nebiyo fått mange gode venner 
i Norge og Normisjon som støt-
ter ham med et fast beløp hver 
måned som gave. Han fikk seg 
jobb som altmuligmann på 
Horve, hvor han også fikk kost 
og losji. -Vennene mine på 
Horve ble som en familie for 
meg, et åndelig og sosialt nett-
verk som jeg savner inderlig, sier 
han. 

Like før jul bli Nebiyo tatt av 
norsk politi og fraktet ut av lan-
det. Siden har han bodd under 
kummerlige forhold i Addis 
Abeba. 

– Det verste er ensomheten 
og usikkerheten – og ikke minst 
det at jeg ikke har noen rettig-
heter, fordi jeg er papirløs. Etio-
pia vil ikke vite av meg, og jeg 
kjemper en daglig kamp for å få 
en identitet. 

Han har havnet i en gråsone. 
Etiopiske myndigheter vil ikke 
vite av ham, og norske myndig-
heter har toet sine hender. 

– Situasjonen er fortvilet, 

men jeg gir ikke opp. Gud er 
med meg, og jeg stoler på at Han 
vil hjelpe meg gjennom. Han har 
reddet meg fra døden mange 
ganger, og jeg har fått oppleve 
hans omsorg, nåde og kjærlighet 
hver dag.

Regionleder i Normisjon 
Rogaland, Erik Rørtveit, 
bekymrer seg ikke over at orga-
nisasjonen brøt norsk lov da de 
ansatte Nebiyo.

 – Det var et gjennomtenkt og 
bevisst vedtak Horvestyret og 
styret i Normisjon Rogaland 
gjorde da de ansatte Nebiyo. 
Begge styrene fikk god hjelp av 
Arne Viste og Plog AS i denne 
saken. Hovedargumentet var de 
umenneskelige påkjenningen 
den er å leve som papirløs uten 

Nebiyos 
historie

Vi gleder oss veldig over å få 
huse vel 400 barn og ledere på 
Horve igjen. Hele festivalen er 
et gigantisk dugnadsprosjekt. Vi 
har over 100 frivillige ledere i 
5-6 dager. Vel 20 av disse har 
jobbet flere dager i forkant av 
denne store leiren. Under festi-
valen stiller folk med vakthold 
og rengjøring. I tillegg arbeider 
vår faste dugnadsgjeng og andre 
voksne i flere uker med rigging 
før og etter denne festuka.
    Mye skal på plass. Fryserom-

met fylles med pizzahorn og 
andre godsaker. Mer enn 120 kg 
mel gikk med. Badebasseng med 
50.000 liter vann monteres. Nær 
500 m2 telt og påbygg skal reises 
og innredes. Teltleir til vel 100 
skal ordnes med doer og dusjer. 
Nesten 50 køysenger monteres i 
alle ledige kroker for å nevne 
noe.

Torsdag morgen gikk det 
med 64 brød til frokost! Ny 
rekord!

10:13 dugnad

Vidar Aarstad steker lasagne 
til vel 400.
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Hjørdis Halleland Mikalsen
Hans Høie
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at noen avgjørelse blir gjort. Det 
er vår plikt å hjelpe når med-
mennesker lever under uverdige 
forhold, sier han.

Tenker på Nebiyo hver dag
Daglig leder ved Horve Ung-
domssenter, Hans Høie, ble godt 
kjent med Nebiyo de fire årene 
har var ansatt ved Horve.

– Jeg savner Nebiyo, og ten-
ker på ham hver dag. Han var 
min nærmeste medarbeider i 
fire år, og jeg har bare gode 
skussmål. Nebiyo er et varmt 
menneske med et stort hjerte for 
sine medmennesker. Jeg vil også 

påstå at han er det mest inte-
grerte menneske jeg har møtt. 
Han har hatt et vanskelig liv, og 
opplevd mye vondt, likevel er 
han mest opptatt av å spre god-
het til andre mennesker. 

– Jeg opplevde det vanskelig 
å ikke kunne betale ut lønn til 
en ansatt, heldigvis hadde han 
et nettverk som støttet han øko-
nomisk, sier Hans Høie.

– Hadde du betenkeligheter 
med at Normisjon brøt norsk 
ved å ansette Nebiyo?

– Kanskje til å begynne med, 
men etter hvert som jeg fikk se 
det store bildet fant jeg ut at det 

finnes en sterk skyggeside av det 
norske samfunnet. En kynisk og 
totalt urimelig behandling av 
enkelte grupper mennesker som 
i utgangspunktet har mer og stri 
med enn andre. Dette kan vi 
ikke bare stå passivt å se på, men 
rekke ut en hånd for å hjelpe. 
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Soul Children var med på Jær-
gårdsfestival en lørdag i august, 
sammen med artister fra både 
innland og utland. Impuls fra 
IMI-kirken sto for lovsang, og 
litt seinere var det tid for Roga-
land Soul Children Mass Choir. 
Det var altså fem kor fra vår 
region som øvde noen timer 
sammen for å ha konsert etterpå. 
Hilde Svela, dirigent i Frøyland 
og Orstad Soul Children, fikk 
korene til å bli så samkjørte som 
mulig. I tillegg til koret hennes 

var det sangere fra korene på 
Klepp, Stavanger, Tonstad, 
Strand og Moi.  Når flere kor 
møtes slik kan det virke som en 
umulighet å få det til å høres fint 
ut på noen få timer. Men ikke i 
Soul Children-bevegelsen. Det 
merkes at korene er bygget opp 
på samme grunnvoll og de har 
samme DNA. De lærer mye av 
det samme på forhånd. «We are 
the Soul Children, we are a 
family, we are the Soul Children, 
that`s who we are!» 

Rogaland Soul Children Mass Choir inntok Jærgårdsfestivalen.

Soul Children inntok Jærgårds 

Kurs på Vaulali
Torsdag 25. oktober, 8. november, 
22. november. kl.19.00 - 22.00 
inviteres du til et viktig kurs på 
Vaulali. Temaet er «Ta vare på deg 
selv og andre». Det blir fokus på 
troshistorie, gudsbilde, selvbilde 
og identitet.

Hans Høie og Aud V. Hoftun står 
for undervisningen.

Kursavgift: kr 600 + kr 200 for 
kursboka: Nærhet.

Påmelding: aud.vihovde.
hoftun@normisjon.no innen 19.10.

Mannfolk på leir
19.-20. oktober inviterer mannsko-
miteen til leir på Stemnestaden. 
Tema: Krysse grenser. Både Toralf 
Steinsland, Ådne Berge og Lars P. 
Haga kommer. Leiren varer akkurat 
et døgn. Nok tid til å bli kjent med 
nye, dele måltider, sove litt og bli 
inspirert til å krysse nye grenser.

Kørners corner:
Hjelpsom far
Marianne og Per på Jørpeland 
hadde en stor dag. Endelig var 
bryllupsdagen her. Det var stor fest 
på forsamlingshuset. Middagen 
smakte godt, stemningen var god 
og talene var i gang. Marianne var 
lett nervøs da hun skulle holde 
tale. Dette hadde hun aldri gjort 
før. Men hun kom godt i gang der 
hun leste fra manuset sitt.  Mot 
slutten av talen lød det slik: – Så vil 
jeg takke mamma og pappa og 
søstrene mine for alt hva dere har 
betydd for meg mens jeg har bodd 
hjemme. Og særlig vil jeg takke 
deg pappa for at du alltid har stilt 
opp, eh eh eh . Hun stammet litt, 
stoppet, myste inn i manuskriptet 
og brøt ut : – Det er litt vanskelig å 
forstå skrifta di pappa!
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Vennene mine 
på Horve ble 
som en familie 
for meg.

Nebiyo steller blomsterbed på Horve. Han er takknemlig for 
hva venner rundt Horve har betydd for ham.

Nebiyo sammen med noen av våre faste dugnadsfolk. 
Fra v. Alfred Haukelid, Steinar Ims, Johan Bø og Nebiyo.

Nebiyo befinner seg nå et eller annet sted i storbyen
Addis Abeba.

Leir for psykisk 
utviklingshemmede
Endelig var det leir igjen, for de 
over 18 år som har en psykisk 
utviklingshemming. Strålende sol 
gjorde at Stemnestaden ble, om 
mulig, et enda bedre sted enn til 
vanlig for deltakere og ledere. 
Tema i år var Skapt av Gud og 
Elsket for den jeg er. Det var godt å 
være i lag og få be sammen, synge 
i kor og synge sammen på møter 
og gudstjeneste. Dele nattverd 
sammen. Vi lo mye på underhold-
ningskvelden der alle fikk bidra 
hvis de hadde lyst. Trofaste ledere 
er nøkkelen til en trygg og herlig 
leir der hvor deltakere får møtes i 
troen. Her gis rom for et møte 
mellom himmel og jord. Neste 
sommer er det 40-års jubileum. 
Det skal feires!
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Teologi! 
I Normisjon har vi en flott 
visjon: «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag.» 
Som bevegelse har vi for tiden 
store utfordringer. Personlig 
tror jeg at vi må jobbe med vår 
teologi for at vi skal nå flere. I 
den lokale forening og i våre 
forsamlinger bør vi stille oss 
spørsmål som: «Er vi aktuelle? 
Berører vi mennesker? Hjelper 
vi de sårbare?» Jeg mener Jesus 
er like aktuell i dag som i går. 

Men jeg tror vi har gått oss 
fast teologisk. Vi må utvide vårt 
pensum. Bibelen gir oss grunn-

muren for vår teologi, men vi 
må lese mer enn Bibelen, den 
slutter i samme generasjon som 
Jesus. 

Personlig fikk jeg fornyet 
min tro med å gå på et Alpha-
kurs. Svært mye i min teologi 
ble da forandret og det var sær-
lig mitt bilde av Gud som ble 
forandret. Jeg oppdaget en Gud 
som var større enn mine tidli-
gere oppfatninger. Videre gikk 
jeg på et teologistudium og ble 
etterhvert ordinert til prest. Det 
gjorde også noe med min teo-
logi. 

Så har jeg fått være en del av 

Normisjon i flere år, og vi er en 
lekmannsbevegelse og det er 
viktig- her er alle prester og 
teologer. Alle i Normisjon må 
jobbe med sin teologi, det er 
svært viktig. Og det er viktig 
hvilket pensum vi leser. Bibelen 
er selvsagt, men skal vi være 
aktuelle og forstå oss på tidene 
må vi kjenne til Den Hellige 
Ånd/kirken sitt arbeid i gene-
rasjonene etter Bibelen ble fer-
digskrevet. 

De siste årene har jeg lest 
meg opp på vitnesbyrdet fra 
Sør-Afrika gjennom Nelson 
Mandela og Desmund Tutu. 

Det har gjort noe med min teo-
logi- Gud er større en den nor-
ske guden og den norske teolo-
gien. Mandela og Tutu viser oss 
at seieren på Golgata kan bru-
kes i store og små sammenhen-
ger. På korset vant Jesus en 
ufattelig seier. Men hvordan 
praktisere vi denne seieren? Se 
filmen Invictus, her bruker 
Mandela sin innsikt på det Sør-
Afrikanske rugbylaget. Les 
bøker om Mandela og Tutu, her 
møter du mange problemstil-
linger som er aktuelle i dag, og 
selvsagt… fortsett med å lese 
Bibelen.
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LEDER Regionleder Erik Rørtveit

Og det var 
særlig mitt 
bilde av Gud 
som ble 
forandret.

Kvifor leirleiar?
Henrikke: «Eg brenn for 
misjon! Dette er viktig lokalt 
misjonsarbeid! Det utfordrar 
meg, og trua vert styrka».
Elise er einig og seier: «Det er 
eit av dei beste vala i mitt liv! 
Å fortelja om Jesus er viktig 
for meg. For mange barn er 
det vanskeleg å vera kristne, 
dei kjenner seg åleine, og veit 
ikkje korleis dei kan bli meir 
kjent med Jesus. Å vita at eg 
kan hjelpa nokon å finna 
Han, visa Hans godhet og at 
det går an å leva eit liv med 
Han, gir meg eit skikkeleg 
energikick!» 

Korleis er det å koma til 
Stemnestaden? 
Svaret er kontant: 
 «Det er som å koma heim!»
«Leirleiarmiljøet på Stemne-
staden er som ein familie. Me 
er glade i kvarandre, og har 
utruleg sterke band. Det 
betyr mykje, og fleire har blitt 
med som leirleiarar fordi dei 
har høyrt så mykje bra om 
leir på Stemnestaden. Derfor 
vil me halda miljøet godt og 
samansveisa ved å finna på 
ting utanom leir og, som 
nyttårsfeiring, sosiale kveldar, 
og kontakt elles».

Elise legg til: «Då eg blei med 
som leirleiar, var det godt å 
kjenna at her fekk ein lov å 
vera kristen, uansett om ein 
er sterk eller svak i trua. Eg 
føler meg heldig som får vera 
ein del av dette miljøet. Alle 
er ulike, men me er saman. 
Eg gruar meg aldri for kven 
eg skal vera leiar saman med, 
fordi eg veit at eg vil bli 
inkludert og ivaretatt».

At et leirsted og forsamlings-
lokale som Stemnestaden står 
stille er for de alle fleste en 
selvfølge, bygninger skal tross 
alt stå i ro. Det betyr ikke nød-
vendigvis at tiden står stille. 
For å være mer presis, kan det 
sies at det skjer spennende 
ting. 

Hvordan kan vi si dette tenker 
du kanskje? Vi er vervet inn 
som nye medlemmer i styret 
for Stemnestaden. Dermed er 
vi så heldige at vi får innsyn i 
hva som rører på seg litt før 
alle andre. Vi sa ja til å være 
med i styret blant annet for å 
kunne gi noe tilbake av kunn-
skap og arbeid, og være med 
på utviklingen. Stemnestaden 
har alltid vært en plass vi kan 
komme til både for å ha det 
koselig, men også for åndelig 
påfyll.

Arne og Gunnar ivrer for Stemnestaden.

Elise Frønsdal Øien og 
Henrikke Sandhåland.

Normisjon søker ettåringer til Senegal
Normisjon er i Senegal fordi vi 
vil bringe evangeliet til Malinké-
folket. Ettåringene er helt nød-
vendig for at dette skal være 
mulig, og er derfor en viktig del 
av misjonærfelleskapet.

I Senegal, har Normisjon sta-
sjonert to norske barnefamilier 
med til sammen 5 barn- tre gut-
ter (to født i 2013 og én i 2017) 
og to jenter født i 2015. Den ene 
familien har bodd der i til 
sammen 3 år fra 2014, den andre 
flyttet dit høsten 2017. I tillegg 
arbeider de nå sammen med en 
familie som er utsendt av Ung-
dom i Oppdrag. Normisjon har 

én ettåring, men ønsker fra nå av 
to ettåringer med hovedoppgave 
å passe misjonærbarna og invol-
vere dem i utviklende aktiviteter.

Ettåringene vil bo og arbeide 
sammen i småbyen Kedougou i 
Senegal, øst i Senegal. De norske 
familiene bor i hvert sitt hus. På 
samme tomt som det ene huset, 
er det gjesteleiligheter hvor ett-
åringene vil bo. Byen har god 
internett-dekning, svært lavt 
prisnivå og grei tilgang på mat-
varer o.a. Senegal er preget av en 
gjestfri, åpen og sosial kultur. 
Det er lett å komme i kontakt 
med naboer og få nye venner. 

Senegal kaller...

To av dei unike En bauta i utvikling
Nye engasjerte i styret 
for Stemnestaden.

For tiden fremover og nå i høst 
planlegges det bygging på 
Stemnestaden. Målet for høs-
ten er å bygge en gapahuk som 
kan brukes til samlinger, gril-
ling og bål. Den skal settes opp 
bak fotballbanen ved siden av 
den eksisterende bålplassen og 
finansieres av leirklubbmidler 
gitt til Stemnestaden. 

Det er også satt en byggeko-
mite for å planlegge fornyelsen 
av møtesalen i hovedbygget. I 
løpet av året skal det ferdigstil-
les et forslag som presenteres 
på medarbeiderfesten til
Normisjon ved Stemnestaden i 
januar neste år. 

Gunnar Tveit og Arne Baustad

Personen vi ser etter må være 
over 20 år og være glad i små 
barn, ansvarsfull, trygg, 
omsorgsfull, sosial og selvsten-
dig. Søker må være lojal mot 
Normisjons verdigrunnlag og 
kunne levere politiattest.

Vilkår: lønn 5000 per måned, 
fri bolig og internet. Normisjon 
dekker også utgifter til reise, 
visum, vaksine, forsikring og 
helseundersøkelse ved utreise og 
hjemkomst. 

For mer informasjon og søknad 
ta kontakt med Bjørnar Lemvik, 
tlf. 40 83 05 29. E-post: bjornar.
lemvik@normisjon.no.
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

– Vår drøm, som allerede begynner å bli 
virkelighet, er å se enkeltmennesker og 
menigheter som grunnfestes i sin rette 
identitet i Kristus og som utrustes til et 
misjonalt liv, sier Kjartan Sørheim i IMI 
Internasjonal.  
 Imi-kirkens engasjement i Thailand 
strekker seg et drøyt tiår bakover i tid.  
Samarbeidet med NMS og Den evange-
lisk-lutherske kirken i Thailand har gitt 
opphav til stiftelsen Thailand Christian 
Network (TCN), som nå fungerer som 
en uavhengig og tverrkirkelig stiftelse 

med både lokale medarbeidere og norske 
misjonærer/volontører knyttet til IMI 
Internasjonal. Dette arbeidet går Normi-
sjon sentralt nå inn i. 

Stiftelsen starter ikke egne kirker, men 
går sammen med lokale menigheter gjen-
nom sitt nettverk. 

–Vårt arbeid forankres gjennom ulike 
læringsfellesskap i Agenda 1, og forvaltes 
videre gjennom Impuls-konferanser, 
bofellesskap kalt disippelhus og pastor-
nettverk, forteller Sørheim. 

– Når vi nå fra Normisjon sentralt går 
inn i arbeidet i Thailand, gjør vi det fordi 
dette har vært IMI-kirken og IMI Inter-
nasjonals arbeid i flere år, og IMI-kirken 
er en del av Normisjon.  Derfor er det helt 
naturlig at vi nå gjør dette sammen, sier 
internasjonal leder i Normisjon Dag-
Håkon Eriksen. 

IMI Internasjonal skal fortsatt ha 
ansvar for den økonomiske driften av 
prosjektet. 

– For oss er dette en tydeliggjøring av den 
relasjonen som allerede ligger i bunn, sier 
Sørheim. 

– Vi er bevisste vår tilhørighet til Nor-
misjon og er stolte av denne. Derfor kjen-
ner vi det naturlig at vårt sterke misjons-
engasjement i Thailand også får en plass 
i Normisjons internasjonale portefølge. 
Samtidig kjenner vi en stolthet over at en 
organisasjon med den tyngde og erfaring 
som Normisjon har ser verdi og potensial 
i TVN. Det gir en økt trygghet for at vi 
gjennom TCN gjør noe riktig og viktig. 

Sørheim sier at han håper mange vil 
la seg inspirere av arbeidet som drives i 
Thailand og lar seg utfordre til fast for-
bønns- og givertjeneste. 

– I forlengelsen av det håper jeg mange 
vil våge spranget videre ut i det vi kaller 
«langsiktig korttidsmisjon». Å reise på 
teamturer tilfører en betydelig ekstra 
dimensjon til et misjonsengasjement. 

Tik, nestleder i TCN staben, underviser under et Agenda 1-lærefellesskap i provinsen Mae Hong Son på grensen til Myanmar. 

Vil utruste til misjonale liv

Like før sommeren dro 76 ungdommer fra 
Dhaka Youth Fellowship på en to dagers leir i 
Prayer Garden i Rajendrapur. 

Fokus for undervisning på leiren var blant 
annet å lese Bibelen med tanke på hva det 
har å si for ens eget hverdagsliv. Priya Sudha 
forteller at for mange var dette en ny opple-
velse:  – Flere av ungdommene har nå 
bestemt seg for å sette av tid til bibellesing 
hver dag og fokusere på hvordan ordene de 
leser kan omsettes i handling. 

I strålende sol gikk årets misjonsløp av sta-
belen på Sommer i Sør. Store og små hadde 
trukket i kostyme, flere klovner, en and, 
Jesus og disipler. En gjeng ungdommer skal 
gå løpet baklengs og en jente slår hjul hele 
veien rundt løypa. For ikke å snakke om de 
mange uten kostyme, som løper så fort de 
kan for en god sak: Like Mye Verdt, Normi-
sjons prosjekt for å fremme jenters og kvin-
ners rettigheter. Store og små løpere samlet 
inn 120.000 kroner til prosjektet.

I tillegg til det thailandske flagget var det 
enda et nytt flagg i flaggborgen på Normi-
sjons generalforsamling i sommer.  Arbeidet 
i Senegal vokser, og i høst ankommer en ny 
familie for å leve og arbeide sammen med 
familiene Moskvil og Amlie. Miriam og Arne 
Haaland er utsendt av Ungdom i Oppdrag 
og skal i utgangspunktet være i Senegal i to 
år. I tillegg reiser Anne Solfrid Myrseth ut 
som ettåring fra Normisjon for å drive barne-
hage for de norske barna. 

To legionærer med keiser lillebror i 
vogna fant veien til misjonsløpet

Like Mye Verdt
Prosjektnummer 300 002

Senegal 
Pionérarbeid i Senegal
Prosjektnummer 402 001

Asia-basen
Prosjektnummer 302 000

Flere til Senegal Mange ungdommer på leir

Thailand
– Tydeliggjøring av 
relasjonen mellom IMI-
kirken og Normisjon som 
allerede ligger i bunn.

Misjonsløp for alle

Sigrid Rege Gårdsvoll
Kjartan Sørheim
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• Kongedømme i Sørøst-Asia 
siden 1300-talllet. 

• Konstitusjonelt monarki siden 
1932. 

• Eneste land i regionen som 
ikke på noe tidspunkt har 
vært kolonisert. 

• 68 mill innbyggere, ca 94 % 
buddhister, 4 % muslimer og 
0,7 % kristne.

• Ulike europeiske misjonsorga-
nisasjoner har sendt misjo-
nærer til landet siden midten 
av 1800-tallet. 

• Fra Norge er det primært NMS 
som har drevet misjonsar-
beid i Thailand. Deres arbeid 
startet opp i 1976. 

Tekst
Foto
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– Vi må ikke slippe vissheten om 
at vi har fått tid, penger og talen-
ter for å være med i Guds arbeid, 
for å lindre nød her, og få folk 
med i Guds rike. Hvis vi vil at 
folk skal bli møtt med Guds kjær-
lighet, så kan vi ikke bare gi av 
det som blir til overs, sa Therese 
Glendrange, Normisjons direktør 
i Mali og Senegal, i sin tale på 
Sommer i Sørs åpningsmøte. 

Utfordringen til fast givertje-
neste fulgte flere talere under 
Sommer i Sør, og ble også tema 
under forhandlingene på gene-
ralforsamlingen. Økte giverinn-
tekter ble av mange pekt på som 
den viktigste muligheten til å 
bedre Normisjons økonomi. 

På generalforsamlingen la 
økonomi- og administrasjonsle-
der Trude Andersen frem tall for 
treårsperioden 2015-2017, som 
viste at underskuddet samlet er 
på rundt 50 millioner. 

– Den økonomiske situasjo-
nen er dramatisk, sa generalse-
kretær Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland i sitt visjonsforedrag.

Like før generalforsamlingen 
ble det kjent at Normisjon hadde 
gått 23,5 millioner kroner i 
underskudd i 2017.

– Pengene har gått til misjon, 
men vi har utført mer misjons-
arbeid enn vi har hatt inntekter 
til å dekke, sier generalsekretær 
Kvelland.

– En av de største utfordrin-
gene er at vi, for å gi samarbeids-
partnerne våre økonomisk for-
utsigbarhet, har garantert for vår 
del av deres budsjett før vi har 
fått inn pengene.

I tillegg til for høyt aktivitets-
nivå internasjonalt i forhold til 
inntektene, bidrar konkursen i 
Vivo og nedskrivning i Viator, 
Normisjons forretningsvirksom-
het i samarbeidsland til under-
skuddet.

– Snuoperasjonen vi startet i 
2015 ga resultater, men var ikke 
tilstrekkelig til å nå målet om et 
budsjett i balanse i 2018. Vi bud-
sjetterte med et underskudd på 
ca 7 millioner for 2017, og dette 
var ment å være et steg på veien 
mot bærekraftig økonomi. Dette 
har vi altså ikke klart, og det 
betyr at vi må gjøre store end-
ringer. 

I sitt visjonsforedrag oppfor-
dret Kvelland oppfordret gene-
ralforsamlingen til å møte de 
drastiske valgene organisasjonen 
må ta i tiden som kommer for å 
få økonomien på riktig spor.

Langmoen Kvelland forteller 
at det er satt i gang en økt satsing 
på innsamling og hentet inn for-
sterket økonomisk kompetanse 
på hovedkontoret. Det vil også 
bli jobbet langs flere akser for å 
snu den økonomiske situasjo-
nen. 

– Vi må tørre å ta valg, og vi må tørre å stå for dem, var  
budskapet da generalsekretæren snakket om økonomien. 

Minus i 2017
Sigrid Rege Gårdsvoll

Sunniva Vikan

Regnskapet viser 
at Normisjon 
gikk totalt 23,5 
millioner kroner i 
underskudd i 2017.

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres for 
å re-etablere Udi-kirken, for 
arbeidet med å gjenskape liturgi 
og en kirkekalender
• Be for våre lokale ledere og 
medarbeidere i arbeidet i Aserba-
jdsjan
• Be for arbeidet som gjøres 
overfor barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• Be for ungdomsfellesskapet i 
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
Cuba
• Takk for oppstart av Agenda 1
• Be for prosessen videre for 
menighetene
Ecuador
• Be for oppstarten av to 
evangeliserende cellegrupper i 
menigheten Nye Jerusalem i 
Guayaquil og de fem unge som 
skal lede gruppene
• Be for den nye formannen i 
Den nasjonale kichwakirken, 
Lorenzo Gallegos
• Be for innvielsesfesten for det 
nye kirkebygget i Juncal 
Europa
• Takk for frelse, dåp og unge og 
gamle som har tatt sine første 
steg i misjon gjennom somme-
rens mission weeks
• Be for de tre ettåringene som 
tjenestegjør i Europa dette 
skoleåret
• Be høstens herre drive ut 
arbeidere til Europas misjons-
mark
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Be om at alle som sier ja til 
Jesus får tilbud om et fellesskap 
hvor de vokser som disipler av 
Jesus
• Be om at vekkelsen ikke må 
stoppe på grunn av manglende 
midler til videre evangelisering
• Takk Gud som åpner folks 
hjerter for Jesus gjennom et 
møte med godhet, mirakler og 
enkle ord om Ham
Mali og Senegal
• Be for Agenda1 arbeidet i Mali 
og de menighetene som er med 
på dette arbeidet
• Be for planlegging og oppstart 
av bistandsprosjekt i Mali 
• Be for en god avslutning på 
regntiden i Mali og Senegal. Be 
om gode avlinger og nok mat i 
området

• Be for misjonærene i Mali og 
Senegal. Be spesielt for ettåring i 
Senegal og arbeidet hun gjør i 
barnehagen for misjonærbarna
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for den nye åpenheten 
som mange i Midt-Østen nå viser 
for evangeliet
• Be om tilstrekkelige midler i en 
situasjon med store muligheter 
og stor mangel på penger
Nepal
• Be om at våre planer for 
sykepleierskole må bli endelig 
godkjent
• Be også om at vi må få gode 
lærerkrefter
• Be for kirken i Okhaldhunga, 
be om at de må få styrke til å 
bygge ut kirken så vi kan få et 
Mercy Home i kirken for 
mennesker i nød
• Be for det året i Okhaldhunga 
som Erik og Kristin nå reiser ut til, 
at de dette året må få se og følge 
Hans fotspor der
• Be for hele teamet som jobber 
for likeverd og frihet i Bajhang
• Be gjerne om trygghet for alle 
reiser som gjøres til og fra de 
forskjellige landsbyene og 
stedene

SKOLER:
Gå Ut Senteret
• Be om en god oppstart på det 
nye skoleåret
• Be for alle nye studenter
• Be for alle ansatte, at Gud må 
gi kraft, styrke og ledelse i 
arbeidet de står i
Acta Bibelskole: 
• Be om at de som enda er i tvil 
om de skal ta imot plass eller 
søke på Bibelskolen, skal ta 
valget om å bruke dette året til å 
bli bedre kjent med Gud
• Be om at de ikke må bli fristet 
eller distrahert i sitt valg og at de 
ender opp med noe som gir en 
annen retning for livet
• Be om Guds beskyttelse over 
oppstarten på skolen. At 
studentene raskt skal kjenne seg 
trygge, få gode relasjoner og 
kjenne at de hører til

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be for Alphakurs som starter i 
september
• Be for vekstgruppene og om at 
nye og gamle må finne fellesskap 
med hverandre og med Gud
• Takk for alle som har begynt å 
gå hos oss. Be om at de må finne 
sin plass i menigheten

REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda 1-nettverket

Møre
• Be for ulike lag og foreninger i 
regionen. Be også for lederne 
deres
• Be for områdegruppene i 
regionen
• Be for stab og regionstyre
Nord/Nordland
• Be for møteuke på Reipå i 
oktober
• Be for økonomien i regionene
• Be for Acta-lagene i Bø og 
Hadsel
Oppland
• Be for styre og ansatte
• Be for foreninger og leirsteder
 Rogaland
• Be for ledere og deltakere på 
leir
• Be for Godhetsuken
Sogn og Fjordane
• Takk for flotte sommerarrange-
ment
• Be for lag og foreninger i regio-
nen
• Be for nyansatt felleskapsutvi-
kler i Acta, og hans arbeid i 
Sunnfjord
• Be for økonomien i regionen
Telemark 
• Be for høstens virksomhet i 
foreningene 
• Be om at både unge og eldre 
må få hjelp til å bli bevart i troen 
• Be om at nye må oppdage 
Jesus gjennom vår virksomhet
• Be om nye krefter og ny 
frimodighet til våre ledere
• Be for alle som gjennom 
vitnesbyrd og taler skal forkynne 
evangeliet
 Trøndelag
• Takk og be for sommerens 
leirer
• Be for Agenda 1-nettverket
• Be for de fellesskapene som 
tenker å begynne med Alpha til 
høsten
Øst
• Be om større søkning til Ferma-
te-kontoret
• Be om god respons på fast 
givertjeneste-kampanjene til 
regionens arbeid
• Be for alle som har vært og er 
på leir
• Be for det nystartede felles-
skapet for unge voksne i 
regionen: Acta-Input
Østfold
• Be om hjelp og visdom til å se 
utfordringene i arbeidet, og vilje 
og utrustning til å gjøre nødven-
dige tiltak
• Be for forberedelse av høstens 
virksomhet

SENTRALT:
• Be for alle nyansatte ved 
hovedkontoret

ACTA SENTRALT:
• Takk og be for de nyansatte 
ved Actas hovedkontor

Bønneemner

Nytt fra



     N R  4 – 2018 |  NORGE    7   Nytt fra

NORGE
TO

MB VG
S «Du kan være 

den du er»

Malin (16)

«Det er bare kjempe-hyggelige folk her»Gabriel (16)

«Det aller beste med  

Tomb er alle lærerne som  

tar seg tid til oss»

Guro (17)

KRISTEN 
VIDEREGÅENDE
SKOLE
MED INTERNAT

TOMB.NO

Ingen dager er like på en inter-
natskole. Både i fag og fritid 
gir nærhet til naturen og 
gårdsdriften unike mulighe-
ter til læring og aktivitet. Du 
bor med vennene dine, og 
internat livet er en super start 
når du flytter hjemmefra.

I tillegg til studiespesialisering 
har vi flere valg innen natur-
bruk, bygg og tip. På Tomb 
kan alle veier føre til studie-
kompetanse.

NÅ OGSÅ STUDIE-  SPESIALI -SERING

WWW.TOMB.NO
TOMBVGS
/TOMBVGS

FORTSATT NOEN 

LEDIGE PLASSER

Tekst
Foto

– Vi har stått her så mange ganger og bedt dere 
om å gå med oss – og nå er vi nesten ferdige!

Gledesbudskapet kom fra Kristin Bøhler, Nor-
misjons direktør i Nepal. Sammen med Joel Haf-
venstein, generalsekretær i United Mission to 
Nepal, og Tirtha Rai, som er oppvokst nær syke-
huset i Okhaldhunga, var Kristin og Erik Bøhler 
på scenen på under åpningen av Sommer i Sør for 
å formidle en takk til Normisjonsfolket som har 
støttet arbeidet på sykehuset i Okhaldhunga. 

Det gjenstår fortsatt noe arbeid på bygningene, 
og, som Erik Bøhler påpekte, det koster også pen-
ger å drive sykehus. 

– Jeg sjekket hva som er budsjettet til Sykehuset 
Sørlandet, som betjener en like stor befolkning 
som Okhaldhunga sykehus. Hvis vi fikk ett års-
budsjett for det sykehuset, kunne vi drevet i 
Okhaldhunga i 7-800 år. 

I løpet av Sommer i Sør ble også 50-årsjubileet 
for Santalmisjonen/Normisjons arbeid i Ecuador 
markert med en samling for misjonærene og en 

takk fra scenen. Åse Røsvik, som nå er Normisjons 
eneste utsending i Ecuador, har vært i landet i om 
lag 30 år, og fortalte at hun har sett innsatsen og 
engasjementet til de tidligere misjonærene bære 
frukt og vokse. 

– Jeg har sett enkeltpersoner som har fått livet 
sitt forandret, kirker som er blitt plantet – og nye 
kirker igjen plantet av nasjonale! 

Generalforsamlingen vedtok handlingsplan for 
2018-2021. 

– En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret 
kan gjøre alene, den må vi gjøre sammen som 
Normisjon, sa generalsekretær Anne Birgitta 
Langmoen Kvelland i innledningen til behandlin-
gen, og det var stort engasjement i debatt og 
behandling av handlingsplanen. 

Ny landsstyreleder i Normisjon er Hallgeir Sol-
berg (63) fra Melhus i Trøndelag. Med seg fikk 
han nyvalgte landsstyremedlemmer Magne Gry-
vill (57) fra Oslo, Morten Dahle Stærk (37) fra 
Oslo og Magne Supphellen (50) fra Straume, og 
varaene Berit Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord 
Marie Harbo Øygard (31) fra Oslo og Ingebjørg 
Stubø (66) fra Gjøvik. Torstein Eidem Nordal, 
Ekaterina Aleksandrovna Samara og Trygve 
Svendsen sitter videre i landsstyret og var ikke på 
valg i 2018.

Sommer i Sør med generalforsamling ble 
avsluttet med Soul Church-gudstjeneste. Soul 
Church er et nytt konsept fra Soul Children. Guds-
tjenesten er utviklet for ungdom, deres familier 
og venner – og alle som vil være med, og enga-
sjerte bredt blant de nærmere 1000 fremmøtte. 

Innholdsrik GF
Oslo Soul Children og Ragnhild Hiis Ånestad kom til Grimstad på sin sommerturné, og deltok 
på festmøte lørdag kveld, i tillegg til festgudstjeneste søndag.

Sunniva Vikan
Sigrid Rege Gårdsvoll 

Sommer i Sør med Normisjons 
Generalforsamling ble inn-
ledet med takk fra Okhald-
hunga, og avsluttet med en 
heidundrende Soul Church.

I disse dager lanserer Normisjon og Acta 
internplattformen Fellesskapet. Fellesskapet 
er andre trinn av Normisjons nye nettsider, 
som ble lansert i juni. 

– Fellesskapet skal være en kunnskaps-
bank, en arena for erfaringsdeling og utvik-
ling og gi rom for samarbeid på tvers av ulike 
nivåer og ulike deler av organisasjonen, sier 
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland. 

På Fellesskapet vil du finne informasjon, 

nyheter og arrangementer fra Normisjon og 
Acta sentralt og fra din region. I tillegg kan 
du velge å få mer informasjon fra de delene 
av Normisjon og Actas arbeid som du er spe-
sielt interessert i. Du vil også finne en rikhol-
dig ressursbank, og få mulighet til å samar-
beide tett med andre i Normisjon som er 
opptatt av det samme som deg, enten det er 
fellesskapsplanting, barne- og ungdomsar-
beid, internasjonal misjon eller andre ting.

Finn ut mer og bli med på fellesskap.no.

Ny plattform for samarbeid lansert
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Kirke er mennesker som har felles-
skap i troen på Jesus. Les historien 
om Mariyama Dembele og det som 
ble starten på kirkevekst i Koflaben.

Verden er full av enker, og ver-
den er full av kvinner som heter 
Maria - verdens mest utbredte 
kvinnenavn. Enken i Sarepta og 
enken i Nain er eksempler på at 
Gud har spesiell omsorg for 
enker og farløse. Derfor skriver 
også Jakob i sitt brev at det er en 
ren og feilfri gudstjeneste å 
hjelpe enker og foreldreløse 
barn i deres nød (Jak.1,27).

Mariyama Dembele har hatt 15 
fødsler før hun ble enke. Fire 
døde i fødselen og fem av de 
levende-fødte, er døde siden. 
Den siste av disse døde nylig 
som mor til flere barn. Mariya-
mas yngstemann, sønnen Los-
seni, er døv. Det er ofte utfallet 
når barn overlever hjernehin-
nebetennelse. Han var fire år da 
det skjedde. Nå bor han med sin 
mor, og de to har flyttet - som 
enken Noomi i Ruts bok - til der 
de har hørt rykter om at det er 
mulig å livnære seg. I malinké-
land er det ennå rikelig med 
dyrknings land til innflytere. En 
annen av Mariyamas sønner var 
dradd dit i forkant og kunne 
bekrefte det.

Flere år før Mariyama forlot 
Øst-Mali for å slå seg ned blant 
malinkéene, var hun blitt en 
kristen. Annerledes praksis i kir-

ken i Øst, gjorde at hun ennå 
ikke var døpt. Men når hun kom 
til den lille grenda Koflaben 
langt inne i malinkébushen, fant 
hun ut at det var en kristen 
familie i nabogrenda. Det var 
lenge siden de hadde hatt kon-
takt med kirke og misjon, på 
grunn av at de levde så isolert. 
Ingen av dem kunne lese. Det 
kunne derimot Mariyama. Hun 
fikk med seg den kristne nabo-
mannen til gudstjeneste i Tam-
baga og fikk dermed signalisert 
til både kirke og misjon at det nå 
var lesekyndige kristne i Kofla-
ben-grenda.

Hva gjorde Luther når han opp-
daget hvor dårlig det stod til 
med kristendomskunnskapen 
ute på landsbygda? Han skrev 
sin Lille Katekisme og oppfor-
dret alle familieansvarlige til 
enfoldig å undervise husfolket 
sitt. I våre dager kaller man den 
strategien for «tro på hjemme-
bane».

Kontingenten fra Koflaben-
området som kom til fire ukers 
katekisme-undervisning i Tam-
baga i februar, var på fem perso-
ner. Barnebarnet til Mariyama, 
Oussmane, var en av dem. Han 
hadde sett bestemors trosmot og 
ville følge i hennes spor. Både 

han og Losseni ble sammen med 
Mariyama døpt i løpet av kurset. 
Misjonærer og evangelister opp-
daget på nytt det ubesøkte 
området rundt Koflaben. I etter-
kant av katekisme-kurset har så 
langt ytterligere åtte barn blitt 
døpt i området. Jesus-filmen på 
malinké har blitt vist for et fem-
titalls besøkende på jordet uten-
for Mariyamas enkle bush-bolig. 
Evangeliet er sådd og familieo-
verhoder er ansvarliggjort. En 
modig og trossterk enke var 
begynnelsen til det hele.

Alle har mobiltelefon i Mali. Det 
har man, selv om man ikke har 
mat nok. Mobiltelefon får man 

Enken i   
Koflaben

Denne sommeren har vi hatt tre 
flotte og fine sommerleirer. To 
på Eikely leirsted og en på Vig-
mostadhytta nord i Lindesnes 
kommune. Ca 70 barn fra store 
deler av Agder har vært på leir. 
Vi har vært heldig og hatt mye 
fint vær. Da har det blitt vann-
krig, vannsklie og bading til stor 
glede for ungene. Vi har bedt 
sammen, sunget sammen, ledd 
sammen, hatt kiosk, eksperi-
menter og aktiviteter sammen. 
Vi har også hatt basar på leirene. 

Det var stor stas for både delta-
kere og ledere. Og selvfølgelig 
har vi lært og hørt om Jesus. 
Temaet for sommerens leirer har 
vært himmelen. Barna har fått 
høre om Jesus som er den eneste 
veien til himmelen. Gjennom 
illustrasjoner har vi snakket om 
hvordan himmelen kommer til 
å være. Et evig liv sammen med 
Han som kjenner oss best og vet 
hva som er det beste for oss. 

Vi er så takknemlige for alle 
barna som kommer på leir.

Leirsommeren

Leir byr på spennende 
aktiviteter for deltakerene!
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«Godheten rører ved noe dypt inne i oss fordi vi er skapt av 
en Gud som er Godhet! Derfor, når vi viser andre godhet, 
viser vi dem glimt av Gud!» Stiller du spørsmålet; «hvorfor 
Godhet Arendal»?  får du blant annet dette som svar fra 
gjengen som arrangerte godhetsfestivalen i Arendal i mai. 

Vi i lederteamet opplevde  Godhetsfestivalen som enormt 
givende! 100 frivillige, fra 6 forskjellige menigheter, 600 dug-
nadstimer og 30 forskjellige oppdrag. De frivillige viste stor 
innsats og arbeidsglede. Det var stor variasjon i prosjektene; 
vindusvask, hagearbeid og diverse praktisk hjelp. I slutten av 
uka, klarte vi å klemme inn et ambisiøst prosjekt; å male et 
helt hus på to kvelder!  Det gikk, sånn akkurat. 

Godhetsfestivalen ble i år arrangert over 30 forskjellige 
plasser i landet. Håpet er at festivalen kan være med å skape 
en godhetskultur, der godheten og diakonien skjer helt 
naturlig og spontant gjennom hele året. 

En motivert gjeng er klar for Godhetsfestivalen i Arendal.
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Godhet Arendal

  E-post: post@helektro.no  •  www.helektro.no
4646 Finsland  •  Tlf: 913 56 110

  

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

Landes
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71

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

LEDIG 
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tak i på en eller annen måte. I 
Koflaben går det ikke så mange 
tellerskritt. Her er det dårlig 
dekning, kun på enkelte steder, 
og da sent på kvelden. Men det 
er lenge siden mobil-telefon 
bare var til å ringe med.  Mariya-
mas mobil spiller nesten konti-
nuerlig kristen musikk til opp-
muntring for henne og andre 
tilhørere i den isolerte grenda. 
Ofte sovner hun under stråtaket 
til evangeliske sanger fra telefo-
nen.

Kirkevert er et nyere uttrykk for 
det å ta imot folk i kirke-bygget. 

De nytestamentlige kirkeverter 
huset hele menigheten. Filemon 
var en av dem og førte til at ett 
av nytestamentets 27 skrifter, er 
et kirkevertbrev. 

Priskilla og Akvilas er ett annet 
kirkevertpar. Lydia og Nymfa 
viser at kvinner ofte hadde 
denne tjenesten.  Den aller før-
ste kirkevert het Maria, var mor 
til Johannes Markus og bodde i 
Jerusalem. 

Navnesøster Mariyama i Kofla-
ben står i en lang tradisjon som 
fremdeles er svært aktuell. Kirke 

er nemlig ikke et hus. Kirke er 
mennesker som har felleskap 
i troen på Jesus. Demografi- 
en i denne verdens mange 
grisgrendte strøk, tillater ikke så 
store kirkestrukturer. 

Jesus befaler oss å gjøre folk til 
disipler. Og våre Lutherske fedre 
sørget for at vi fikk den korteste 
og mest tilpasnings-dyktige kir-
kedefinisjon i verden; «troende 
mennesker samlet om ord og 
sakrament». Koflaben og 
Mariyama er med.

Hvorfor er vi med i Normisjon, 
- og hva betyr det for oss? Hvor-
for holder vi på? Hva er det som 
driver oss? Når vi ser håndball-
kamper på TV, tar treneren av 
og til time-out. Det er for å foku-
sere på nytt, inspirere til samspill 
og fortelle hvorfor det er viktig 
å vinne - stå på til siste slutt!

Vi i misjonsarbeidet trenger 
også innimellom slike time-out.  
For å bli best mulig istandsatt til 
å gjøre det Jesus ba oss om: gå ut 
å gjøre disipler.

Derfor vil noen ansatte, ofte fra 
Normisjon og Acta sammen, i 
høst bruke mye av sin tid på å 
samtale rundt bordet med styrer 
og ledere.  

Hvordan kan vi bli gode 
sammen?  Vi fortsetter samta-
lene fra Årsmøtet og General-
forsamlingen.  

Dersom flere ønsker styrebe-
søk, ta kontakt med regionskon-
toret.  

Ansatte fra Normisjon og Acta  ser fram til høstens møter 
med styrene i de ulike foreningene i Agder.

Spennende samtaler i høst

Takk for gavene!
Til vårt spennende arbeid i Europa 
har det kommet inn kr. 22700,- så 
langt på giroen som kom sammen 
med avisa i Juni. 

Samtidig kan det opplyses om 
at ved giroen til arbeidet i Mali i 
april, kom det inn kr 50550.- 

Takk for gaven!

SKOLESTART! 
Folkehøgskolen Sørlandet melder 
om en god start med 127 elever.  
Risøya er i gang med  125 elever 
og Bibelskolen i Grimstad har 125 
studenter.  Vi oppfordrer dere til å 
be for ansatte og elever/studenter. 
Året kan bli avgjørende for mange 
ungdommers relasjon til Jesus 
gjennom hele livet.

Knut Svein Dale
Vår alles kjente og trofaste 
predikant, Knut Svein Dale, har nå 
trått inn i pensjonistenes rekker 
(fra 1. juni).  Senhøstes fyller han 
69 år. 

Etter over 40 år i misjonens 
tjeneste, legger han nå reiserutene 
på hylla. Det ble over 20 år i 
Indremisjonen og 18 år i Normi-
sjon. Knut Svein har gledet mange 
både med sin sang og sin forkyn-
nelse. Forkynnelsen endret seg 
noe med årene. Fra å være 
evangelisten med aksjoner og 
teltmøter, ble han bibellæreren 
med «Jesusfilmene». Bedehusfol-
ket satte pris på begge deler. 

Vi er mange som takker for en 
lang og tro tjeneste! Og som 
ønsker fred og velsignelse over de 
kommende år!

HØST = MESSETID!
Det er snart tid for Høst- og 
Julemesser i regionen. Allerede 13. 
oktober går den første høstmessa 
av stabelen. På messene kan en få 
med seg et Guds ord og en god 
prat rundt matbordet i en 
avslappende atmosfære. 
Samtidig bidrar messene til et 
godt økonomisk bidrag til 
misjonens arbeid. Se datoer for 
messene på siste side.

GDPR I NORMISJON
Bokstavene står for General Data 
Protection Regulation, som er en 
ny personvernforordning. Kort 
sagt består det i at en må jobbe 
systematisk med personvern i 
henhold til et lovverk. 
På normisjon.no/personvern kan 
du lese mer om hvordan dette 
håndteres i Normisjon og Acta. 
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Evangeliet er 
sådd.....
En modig og 
trossterk enke 
var begynnelse 
på det hele.

Mariyama flyttet til Koflaben i Mali, og fikk  kontakt med en 
kristen familie i nabogrenda. 

Mariyama med andre kvinnelige kursdeltakere.

Kurs for familiekatekister.

Nytt fra
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Vekkelse?
Du har hørt ordet? Å ja, noen 
(eldre) mener vel at de også har 
opplevd det. For mange av oss 
er det bare noe vi leste om i ei 
bok. 

Noen fortalte om en atmos-
fære i bygda, enkelt-mennesker 
satt «kalt av Gud», men hadde 
ikke vært på et møte. Noen ste-
der ble hele bygdekulturen 
endret. Fra England for eksem-
pel ble det fortalt at ølkneipene 
måtte stenge for ingen kom der 
lenger. Men det er lenge 
siden……..

Men selv har jeg sett, og selv 
har jeg snakket med mange 
som opplevde dette, at noe 
vondt må ha skjedd i etterkant, 
for hvor er de nå? De som kom 
med, de som sang i koret, gikk 
i Skolelaget osv, osv. Vi må med 
sorg erkjenne at frafallsprosen-
ten i mange «vekkelser» på 50 
og 60 - tallet er uhyggelig høy. 
En fristes til å tenke på liknel-
sen om såmannen, «noe falt på 
steingrunn, de tok med glede i 
mot ordet, men……..» 

Og her er vi, i 2018, mye har 
endret seg. Før, er det sagt, 

holdt det å kunne tre grep på 
gitaren, så var vekkelsen i 
gang. I dag er det definitivt 
ikke slik, om du så har et helt 
lydanlegg og samler tusener til 
kule festivaler.

Men det er vekkelse vi tren-
ger. Vi. I Guds vekkelse, skjer 
det en fullstendig ompriorite-
ring; øye, fot og hånd, foreldre, 
naboer og venner, blir mindre 
viktig enn Gud og Hans rike. 
Hva sier de? Spiller ingen rolle, 
for Gud har sagt…..  I all Ånds-
drevet vekkelse er det en stor 
dimensjon av gudsfrykt. «Da vi 

kjenner frykten for Herren, 
søker vi å vinne mennesker».  

I all vekkelse er det noen 
såmenn, som sår med sine liv. 
Deres liv er preget av guds-
frykt. En mørk kveld i det 
nordvestlige Bangladesh spurte 
jeg en kirkeleder; «hva kan 
misjonen hjelpe dere med»? Gi 
oss integrerte ledere», var sva-
ret. Disipler blir menneskefis-
kere. Retreat har betydd uende-
lig mye for mange, Gud var i 
stillheten. Men der ute i ståket 
er det noen Gud kaller på. 
Gjennom oss?

LEDER Arne Inge Vålandsmyr

Vi kan ikke, 
men Gud kan, 
i 2018.
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Hva skal til for å «gi troen 
videre» til neste generasjon?

Statistikker viser at hjem-
met er det viktigste stedet for 
at troen skal slå rot i barna 
våre. Det organiserte arbeidet 
i kirker og bedehus, er et vik-
tig supplement og støtteap-
parat. Samarbeid mellom 
hjem og menighet er derfor 
veldig viktig.

Jeg vil komme tilbake til 
denne tematikken utover 
høsten, men her er i hvert fall 
noen viktige faktorer for at 
barna våre skal bli bevart i 
troen på Jesus Kristus:

At troen er dypt rotfestet i 
familiens identitet og livsstil. 

At kristne verdier er synlige 
gjennom familiens valg og 
levemåte. Guds ord som 
rettesnor.

- 
At barna har noen voksne 
som er forbilder på en 
levende tro. De må se hvor-
dan karakter og integritet får 
et uttrykk.  Liv og lære må 
stemme.

- 
At barna har venner i menig-
heten, opplever fellesskapet 
meningsfylt. 

- 
At barna/ungdommene tidlig 
får være med å tjene i menig-
heten. Gjerne sammen med 
en voksen, som lærling nær-
mest. Da vokser tilhørighet 
og identitet til fellesskapet.

Husk «ingenting» kan skille 
deg og din familie fra Guds 
kjærlighet i Kristus Jesus! Det 
er en sannhet som står fast til 
evig tid. 

Romerbrevet 8.

Siden 1. januar 1970 har 
begrepet trossamfunn vært 
norsk lovs betegnelse på grup-
per med felles religiøs tro. 
Trossamfunn som oppfyller 
visse betingelser, fastsatt i 
loven, får offentlig økonomisk 
støtte for sine medlemmer.

Trossamfunnet avgjør 
internt på hvilken måte det 
skal være organisert. Hoved-
skillet er om det kun er indivi-
duelt organisert, eller om det 
er menighetsorganisert. I det 
siste tilfellet blir man automa-
tisk medlem av trossamfunnet 
når man blir medlem av 
menigheten.

Siden flere av Normisjons 
medlemmer hadde meldt seg 
ut av DnK, meldte behovet for 
en kirkerettslig tilhørighet seg.  
Normisjon Agder trossamfunn 
ble for dem svaret.

Dette trossamfunnet er en 
del av Normisjon Region 
Agders arbeid, men med eget 
styre og forstander. Dette 
trossamfunnet er individuelt 
organisert. Virksomheten er 

Normisjon Agder trossamfunn er individuelt organisert.

Familiekonsulent
Marianne Fjell.

Tretten på Teamtur til Tsjekkia
I løpet av sommeren har tre 
team, med medarbeidere fra 
både Kristiansand, Konsmo, 
Mandal, Valle, Grimstad og 
Vegårshei, vært i Tsjekkia på 
Mission Week (MW). Vel 
hjemme snakkes det om nye 
vennskap, mennesker som har 
fått hørt om Jesus for første gang 
og inspirasjon til å dele Jesus i 
egen hverdag.  I Karviná ble et av 
flere store høydepunkt å treffe 
igjen Nicola som fikk høre om 
Jesus for aller første gang i fjor på 
MW. At Nicola hadde fått et nytt 
liv, var klart. Hennes flittige 
bibellesning, ærlige vitnesbyrd 

og venners nysgjerrighet på hva 
som hadde skjedd med henne, 
kunne vitne om forandringen. 
Sammen med Nicola og andre, 
inviterte det norske teamet men-
nesker til å ta del i et fellesskap 
der nye vennskap ble stiftet og de 
gode nyhetene om Jesus Kristus 
ble delt.  Det var på samme måte 
Nicola fikk høre om Jesus året 
før. I menigheten i Navsi har et 
ungt ektepar lenge hatt lyst til å 
starte et arbeid i nabobyen 
Jablunkov, der det ikke er noen 
evangelisk menighet. De har 
prøvd å få med seg ungdommene 
i menigheten, men har ikke lyk- Team fra Kristiansand på Mission Week  i Jablunkow.

Gi det videre! Hva er et trossamfunn?
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Region Agders virksomhet.
Trossamfunnet er opprettet 

av Region Agder men det er 
per definisjon åpent for alle, 
samme hvor en bor i landet. 

Om man blir medlem av en 
Norkirke eller en forening i 
Normisjon blir man ikke 
dermed medlem av trossam-

funnet. På den annen side kan 
man bli medlem av tros- 
samfunnet uten å være 
medlem av noen enhet i 
Normisjon, så sant man deler 
trossamfunnets trosgrunnlag.

kes. I sommer dro de likevel i 
gang en MW sammen med et 
team fra Kristiansand og Trinec 
(Cz). I løpet av uken fikk de se 
ungdom i Jablunkov bli berørt av 
Jesus, og de fikk se at de kristne 
ungdommene gikk fra å være 
skeptiske og redde til å hive seg 
utpå å bli med. Daniel (18) ble 
kristen under MW i Orlova i fjor, 
og årets uke begynte med at han 
ble døpt under menighetens 
gudstjeneste, med blant annet to 
nordmenn som faddere. Fest og 
glede!! 

Vær med i bønn for dette 
grensesprengende arbeidet.

Nytt fra



TRO

Nytt fra     N R  3 – 2018 |  TRO    11   

Andakt

En mann døde brått. Han var 
bare 70 år. Han var i aktivitet til 
det siste. – Så synd at det gikk så 
fort, sa kameraten. - Han fikk 
ikke tid til å til å omvende seg 
før han døde. Da skyter broren 
inn: - Jo visst hadde han tid til å 
forberede seg. 10 år av livet hans 
var søndager! Der slutter samta-
len.  Jeg har passert 62 år. Da har 
jeg hatt snaut ni år med bare 
søndager. Over 3200 søndager.

Gud er praktisk. Han har en 
plan med oss alle. Vi skal for-
valte jorden. Vi skal samarbeide 
og bygge et godt samfunn. Vi 
skal bygge familier der det er 
trygt og sunt å vokse opp. Og vi 
skal ta oss av de svake. Og vi skal 
leve med ansiktet vendt mot 
ham. Så gir han oss seks dager 
til å arbeide, og så en hviledag. 
Da skal kropp og sjel få restitu-
eres. Det som krever oppmerk-
somhet og tid skal jeg få sette til 
side. 

Kirkeklokkene kaller. Noen 
hører bare at de sier kling-klang. 
Andre hører de sier: Kom og et! 
Den praktiske Gud har satt av en 
dag i uken. Den dagen er til 
frelse og fornyelse. Og på alle 
kontinent samles mennesker på 
søndagen for å høre Herrens 
ord, be til ham, klage til ham, 
takke ham. Og så vender de til-
bake til mandagen med en ny 
dimensjon over uken: Mitt liv 
kan ikke måles i penger. Jeg eier 
noe mye mer: Guds velsignelse 
over hverdagen og et evig liv. 
Helligdagen kaster lys over hver-
dagen.

Disiplene var samlet, sier Johan-
nes i kapittel 20,19-23. Det var 
den første dagen i uken, altså 
søndagen. De var fortvilet og 

redde. Jesus var borte. «Da kom 
Jesus, han stod midt iblant dem 
og sa: Fred være med dere. Da 
han hadde sagt det, viste han 
dem sine hender og sin side. 
Disiplene ble glade da de så Her-
ren.»  

Mange ganger har jeg vært trett 
og utmattet etter en stri uke. Så 
kommer søndagen. Jeg liker hvi-
ledagen. Og jeg liker å møte 
Jesus og alle hans venner. Og er 
jeg heldig får jeg en tur i skog og 
mark. Foreldrene min var nok 
litt strenge med hva de tillot på 
søndagen. Men de lærte meg 
iallfall noe: Søk først Guds rike 
og hans rettferdighet, så skal 
dere få alt dette andre i tillegg. 
Takk for søndagen og takk for 
Jesus! 

Hurra for søndagen!
Kørner Høie | Forkynner / vaktmester ved Stemnestaden

Jeg har passert 62 år. Da har jeg 
hatt snaut ni år med bare 

søndager. Over 3200 søndager.

Mjåvannsveien 5 , 4 6 2 8  Kristiansand

Tlf.   3 8  1 8  5 9  0 0

Etter ein rekordvarm og tørr 
sommar, er hausten like 
rundt hjørnet. 

I eit miljøperspektiv har 
vi hatt ein skremmande 
sommar med stadig nye 
rekordar; varmare, villare og 
tørrare. Eg har gått rundt 
med blanda kjensler, sol og 
varme er nydelig, men….

Stakkars bøndene! sa folk. 
Men tanken må rekke len-
ger… Stakkars oss alle om vi 
øydelegg livsgrunnlaget vårt! 
Kva blir det neste på klima-
fronten? 

På ein dag fylt av slike 

mismodige tankar fekk eg 
sms frå ein frivillig medar-
beidar i Galleri Normisjon. 

Ho har meldt seg inn i ein 
miljøorganisasjon i sommar 
og hadde lese følgande: «Å 
reparere, leie eller å kjøpe 
brukt er noe av det viktigste 
du kan gjøre for å kutte mil-
jøbelastningen.» Det hjalp!

Godt at vi har Galleri 
Normisjon! Ni gjenbruksbu-
tikkar er glade for å få besøk 
av deg enten du vil gi bort 
noko du ikkje treng, eller du 
vil handle. 

Trivelig, miljøbevisst han-

del i Galleri Normisjon er 
krafttak for framtida. Her 
kan alle bidra!

PS: Ta ein titt på vår 
nyoppussa nettside 
www.gallerinormisjon.no. 

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian 
Dombestein
daglig leder

Et direkte spørsmål fra en kamerat fikk meg til å tenke meg 
om; snakker jeg ofte med Jesus? Nei, jeg måtte innrømme at 
jeg ikke gjør det, og allerede neste løpetur ble teori satt ut i 
praksis. «Jesus, du får løpe her, rett ved siden av meg» sa jeg. 
Som om Han var der i egen person, snakket vi om det jeg 
hadde på hjertet – og jeg ba om at dersom jeg måtte være opp-
merksom på noe, ville det være greit med en påminnelse.

En jevn stigning ble forsert, tankene fløy, og den bratteste bak-
ken i skogen forbi Rikshospitalet lå foran. Det var som om jeg 
sa til Jesus at «nå må vi være stille, for nå kommer det tyngste» 
– som når Il Tempo Gigante i Flåklypa lukker igjen øyelok-
kene for å gyve på den siste runden rundt banen – «nå må vi 
ha fullt fokus.» 

«Er det ikke nå du skal slippe meg til?» var det som Jesus sa, 
og jeg holdt på å begynne å argumentere mot. Jeg ble ten-
kende på dette resten av turen, og overføringsverdien til hver-
dagslivet har vært stor. Når hellingen på bakken øker, pulsen 
stiger, utfordringer av ulikt slag oppstår, jeg ser mer stykkevis 
og delt enn jeg liker, ja, da er jeg den første til å skulle ordne 
opp på egenhånd. «Følg meg», sier Jesus. 

Vi har avholdt generalforsamling med alvorstynget innhold. 
Nå er det vår tur til å spenne musklene og smøre leddene for 
hard innsats. Utfordringen til oss alle er å følge Jesus gjennom 
alt. Får Han slippe til, også i tøffe tider, ja, så kan vi fortsette å 
gjøre Jesus kjent for nye generasjoner og folkeslag – i mange år 
fremover.

Følg meg

Stein Ole Kolstad Varhaug
Økonomi- og administrasjonsmedarbeider 
sokv@normisjon.no 

Innspill

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

eller e-post man@normisjon.no
  

 
Har du vurdert  

en gave  
for fremtiden?

å testamentere
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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.

18. september kl.19:00
Damenes aften, Hommersåk 
bedehus. Tema: Ærlig om livet. Aud 
Vihovde Hoftun taler, Torunn Fjelde 
Hansen gir glimt fra Nepal. Sang ved 
Torunn og Unni.

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

21.–22. september
Normimarken Jørpeland
Erik Rørtveit blir med som taler.
Fredag kl.20: Sang-/musikk-kveld
Lørdag: 10.00 Klassisk torgsalg, aktivi-
teter for store /små. Apell. Gråtass m.m
13.00 Bedehuset, leker/aktiviteter for 
alle, loddsalg og matsalg.
14.30 Familiemøte m/barnebasar
19.00 Festmøte

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

28.–30. september
Damenes Helg på Horve
Tema: Hellig og alminnelig.
Taler: Mette Ellinor Boye. 

Anne Aabø og Gunhild Vignes leder 
sangen. Fokus Nepal.
Påmelding innen 8.september til: 

region.rogaland@normisjon.no / 
51682750 / Checkin.no

3. oktober kl.19:30
Damenes aften, Ølen
Taler: Solveig Eike Bringaker

15. oktober
Kvinnesamling Vaulali
kl.19:00 
Tema: Meirsmak
Gunhild Marie Vold Osaland taler og 
synger. Eli Haraldseid deler fra livet 
sitt.

18. oktober
Horvebasaren, Horve kl.19:00
Tale av Leif Inge K. Sørskår
Sang, servering, god drøs og informa-
sjon om leirarbeidet.
Åresalg med flotte gevinster. Trekning 
av lotteriet for Horve.

19.–20. oktober
Mannstreff, Stemnestaden
Toralf Steinsland, Ådne Berge, Lars 
Haga. Tema: Krysse grenser. 

Kurs på Vaulali
Torsdag 25. oktober, 8. november, 
22. november. kl.19.00 – 22.00.
«Ta vare på deg selv og andre»
Hans Høie og Aud V. Hoftun står for 
underisningen. 
Kursavgift: kr 600 + kr 200 for kurs-
boka: Nærhet.
Påmelding: aud.vihovde.hoftun@
normisjon.no innen 19.10.
3. november
Minimesse, Stemnestaden

8. november
Temakveld Fermate, 
Stemnestaden

9.–10. november
Julemesse Hå

10. november
Misjonsmesse, Åkra

15. november kl.19:00
Temakveld på Stemnestaden
Tema: Sunn åndelighet - om den 
nødvendige brytningen mellom tro 
og liv. Undervisning v/ Gunnar Fagerli 
fra Modum bad.
Musikk. Hjemmebakst og kaffi/te. 
Inngangspenger: kr 150.

16.–17. november
Misjonsmesse, Haugesund

23.–24. november
Julemesse på Finnøy

24. november
Julemesse Vikevåg

24. november
Julemesse Sandnes

30. november 
Julemesse, Sand

1. desember 
Julemesse Randaberg

1. desember
Julemesse Bru

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

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

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

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

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

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«NYTT FRA NORMISJON» 
REGION AGDER
Redaktør: Tonje M.Teistedal
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Ansv. redaktør: Arne Inge Vålandsmyr
Korrektur: Gunhild Ingrid Aabel

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

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

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

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

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

Administrasjonskonsulent
Camilla Gaarn Røed
Tlf: 37 25 68 04

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 

MESSER / BASARER HØST 2018

13. okt - Høstmesse Åseral
20. okt - Otrahallen Høstmesse
13.okt - Flekkerøy Høstmesse
03. nov - Santaldagen Farsund
03. nov - Søgne Høstbasar
10.nov - Iveland Julemesse
16.-18. nov - Mandal Julemesse
17. nov - Stallemo Julemesse
November - Risør Julemesse
24. nov - Valle Julemesse
01. des - Flekkerøy Julemesse

LEIRER HØSTEN 2018
Påmelding: www.checkin.no

Ungdomsleir, Vigmostadhytta
9.–11.november

Adventsleir 1, Skogtun
23.–25. november
3.–7. klasse

Adventsleir 2, Eikely
23.–25. november
4.-7. klasse

Adventsleir 3, Eikely
7.–9. desember
1.–4. klasse

Følg med på Acta.as for oppdate-
ringer og informasjon.

SENIORTREFF PÅ EIKELY
Torsdag 20.september
Kl 10.30 - Pris: 350,-
Taler: Arvid Hunemo 
Sangere: Monica og Per de Lange
Påmelding:  tlf. 37 25 68 04 eller 
e-post: region.agder@normisjon.
no

STYREMØTEBESØK 
3.sept: Evje/Byglandsfjord 
Normisjon
Kristine Kjetså-Norum og Arne 
Inge Vålandsmyr

6.sept: Hornnes og Moisund 
Normisjon
Tonje M.Teistedal og Arne Inge 
Vålandsmyr

12.sept: Grindheim Normisjon
Ole Jakob Pedersen og Arne Inge 
Vålandsmyr 

18.sept: Lillesand Normisjon
Arne Inge Vålandsmyr og Ole 
Jakob Pedersen

20.sept: Holum Misjonsforening
Marianne Fjell og Gunnar Urstad

24.sept: Vigeland Normisjon
Kristine Kjetså-Norum og Gunnar 
Urstad. 

24.sept: Norkirken Mandal
Asbjørn Smeland og 
Arne Inge Vålandsmyr

25.sept: Åmli Normisjon
Marianne Fjell og Arne Inge 
Vålandsmyr

26.sept: Skilsø
Ingebjørg B.Torp og Arne Inge 
Vålandsmyr

2.okt: Norkirken Kristiansand
Asbjørn Smeland og Arne Inge 
Vålandsmyr

8.okt: Nedenes
Ingebjørg B.Torp , Gunnar Urstad 
og Ole Jakob Pedersen

9.okt: Birkeland Normisjon
Ingebjørg B.Torp,  Ole Jakob 
Pedersen og Marianne Fjell

10.okt: Vegårshei Normisjon
Inge Flaat og Tonje M.Teistedal

17.okt: Eydehavn
Gunnar Urstad og Tonje M.
Teistedal

22.okt: Norkirken Hald
Ingebjørg B.Torp  og Marianne-
Fjell.

5.nov: Norkirken Vennesla
Kristine Kjetså-Norum og Arne 
Inge Vålandsmyr


