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Agder/Rogaland
Dette er bibelens medisin for et bedre klima i menighet, familie og samfunn.
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AGDER

ROGALAND

Søsken med
stort engasjement
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På Helgøy finner vi dype røtter
som har gitt rike frukter. Det
gjelder både epletrærne og den
misjonsengasjerte storfamilien.
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UTLAND
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Nytt liv i gammelt hus
Konfirmanter fra Grimstad på menighetstur. Her kjempes det om seieren i Camp F13.

Ung i Norkirka
I Mandal, Vennesla og Grimstad leker de ikke
ungdomsarbeid. Her blir undring tatt på alvor,
retning blir satt og ungdommer blir frelst. Side 2-3.

Normisjons kontor i Sheki huser nå et
gjestehus! I første etasje tilbys språkundervisning, psykologtjenester og tjenester for
barn og unge med spesielle behov.
7

NORGE

TV-aksjon mot fattigdom
Onsdag 5. desember kan du få med deg
en spennende sending på TV Normisjon
– og gi en gave på direkten – når Normisjon arrangerer sin første TV-aksjon!

VANSKELIG Å VELGE VGS?

KANSKJE
TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!
BLI MED PÅ TOMB CAMP! FÅ EN SMAK AV
INTERNATLIVET OG EN SPENNENDE SKOLEDAG!

Naturbruk (landbruk/hest), Bygg (bygg-/ anleggsteknikk), TIP (kjøretøy), Studiespesialisering. Alle veier kan føre til studiekompetanse.

Følg Normisjon
på Facebook
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«Det er her det skjer!» Stadig flere blir en del av
fellesskapet i Norkirken Kristiansand.

Vekst i i Kristiansand
Ettervirkningene av Mission Week - En opplevelse av å
være med på noe Gud gjør !
Et dekket langbord strekker seg tvers over kirkerommet. Det
er torsdag kveld, og i underkant av 40 studenter og unge voksne
har kommet sammen. Samtalen rundt bordene er varm. Lytter
du, kan du høre det snakkes flere språk. Matlaging, oppvask,
rigging av border. Alt gjøres sammen. Podiets kortrapper fylles opp. En oppmuntring før det synges lovsang.
Det som er igjen av kvelden, brukes til gode samtaler i de store
sofaene plassert bakerst i kirkerommet. Det er her de gode
historiene kommer frem - om forvandlede liv. Ei fortalte om
et fjorår som var alt annet en godt. Men etter tre dager, hadde
møtet med fellesskapet snudd alt opp ned. «Gud har vært god
mot meg», sa hun.
Norkirken Kristiansand har noen sene lørdagsnetter delt ut
vafler, kaffe og vann på bedehustrappen. Folk har kommet fra
pubene i byen. De hørte ryktene om at «det er på bedehuset
det skjer». Flere som har kommet igjen til bedehuset, var beruset første gangen de var innom.
Dette har også forandret søndagsgudstjenestene. Da regionlederen kom som gjestetaler, gled brillene langt nedover nesen,
og han utbrøt følgende: «Det er jo en helt annen forsamling».
Ikke bare har det kommet nye til. Som noen sa det så beskrivende: «Dere ber også annerledes»!

Landes
Landes
Begravelsesbyrå
Landes
Begravelsesbyrå
as as
Begravelsesbyrå as

Døgnvakt: 38 34 10 71
Døgnvakt: 38 34 10 71
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I Agder har vi flere norkirker, og vi
har spurt tre ungdomspastorer
om de kan fortelle hva som skjer
blant de unge i menigheten.

Ung i
Norkirka
Tekst Nesbru/Gilde/Høie
Foto Nesbru/Høie

Refill - ungdommer i
Norkirken Vennesla
Skrevet av barne- og ungdomspastor Kristian Nesbru Vatne
Nicolai er 17 år og var konfirmant hos oss for tre år siden.
Han valgte konfirmasjon i Norkirken Vennesla fordi det var
der vennene hans skulle konfirmere seg. I begynnelsen syntes
Nicolai at konfirmanttiden var
kjedelig. I slutten av januar var
det en obligatorisk tur til Impuls
i IMI kirken i Stavanger. Jesus
møtte Nicolai på Impuls, og
Nicolai tok et bevisst valg på å
følge Jesus. Etter konfirmanttiden var ikke Nicolai så mye
med i Refill. Likevel ble han
hvert år med tilbake til Impuls.
Han måtte opp på fjellet for å få
påfyll.
På Impuls i år skjedde det noe
som hjalp Nicolai videre i troen.
To eldre gutteledere spurte om
han og kompisene ville bli med
i en bibelgruppe. Nicolai var gira
og sa ja. Gruppa møttes annen
hver uke og snakket om livet,
troen og Bibelen. Han fikk hjelp
til å leve kristenlivet i hverdagen.
Han ble også med på misjonstur
til Romania i sommer. Der fikk
Nicolai igjen noen «fjelltopp» opplevelser med Gud.

Det var 14 konfirmanter i
Nicolai sitt konfirmantkull. I dag
er fem av dem aktive i ungdomsarbeidet. Jeg mener ikke å si at
de andre ikke er kristne idag. Jeg
tror og håper det er mye kristen
tro blant dem! Men det er lettere
å leve kristenlivet i fellesskap
med andre troende. Hvordan
kan vi hjelpe flere ungdommer
frem til en levende tro i fellesskapet? En tro de kan ta med
videre i livet. Noe av svaret ligger i historien til Nicolai. Stikkordet er relasjon. Vi må ha nok
ledere som kan være tett på ungdommen. Hjelpe dem å leve
Jesus-livet i hverdagen. Kan du
være en sånn?
Ungdomsarbeidet i
Norkirken Mandal
– Skrevet av ungdomspastor
Isak Gilde
Ungdomsarbeidet i Norkirken
Mandal bygges rundt ungdomsklubben 13-19, som har vært et
aktivt ungdomsarbeid siden
midten av 60-tallet. Mye spennende har skjedd det siste året.
Flere nye har hørt evangeliet om
Jesus for første gang, flere ungdommer har blitt frelst og
mange ungdommer har tatt
tydelige steg i troen på Jesus

Kristus. Jeg har fulgt mange av
disse ungdommene tett det siste
året, og det er spennende å se
hva Gud gjør. Det har vært en
fryd å investere i, og følge, ungdommene i Mandal.
Vi hadde senest for tre-fire
uker siden, åtte nye ungdommer
som tok sitt livs viktigste valg;
nemlig å gi livet sitt til Jesus.
Fantastisk! For i tillegg til at vi
møtes hver tirsdag, har vi bibelgrupper, Åpent hus, turer, festivaler, etc.
Hvis ungdom skal bli engasjert og få lyst til å bruke av sin
tid i ungdomsarbeidet, må de
føle at de blir sett, møtt og utfordret. De skal føle seg elsket, og
de skal føle at de kan få være seg
selv 100 %. Vi som ledere, skal

Døgnvakt: 38 34 10 71
FOTO: PRIVAT
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Er du medlem av et fellesskap i
Normisjon, og ikke medlem i
noe trossamfunn?
– Hvorfor ikke også bli medlem i trossamfunnet vårt?
– Da blir du med i statistikken over de kristne i Norge
– Du kan øremerke det kommunale tilskuddet til ditt lokale
Normisjonsfellesskap

– Du blir tilknyttet et trossamfunn som «tilhører» Normisjon
Vil du bli medlem?
Sjekk: www.normisjon.no/
agder/trossamfunn
Eller kontakt: Gunnar Urstad
tlf. 48114910
Gunnar Urstad er forstander i
trossamfunnet.
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Nytt fra
regionsstyret
Ole Magne Omdal har av personlige årsaker bedt regionstyret om
avløsning fra vervet som leder fra
september 2018 til regionårsmøte
2019. Han ble valgt som leder i
2015 og gjenvalgt i 2017.
Vi vil uttrykke stor takk til Ole
Magne for godt lederskap og
samarbeid og ber om Guds
velsignelse over liv og tjeneste.

Fullt hus! Konfirmanter i Norkirken Vennesla i dyp
konsentrasjon.

Geir Ivar Bjerkestrand ble valgt
som nesteleder etter årsmøte i
2018. Han overtar ledervervet og
fungerer som leder fram til
regionårsmøte i april 2019. Tove
Rustan Skaar er valgt som ny
nestleder.

GLIMT FRA SCF
2018

Steminingen er på topp! Konfirmantene i Norkirken Grimstad
er i klatreparken Høyt og Lavt i Kristiansand.

Ungdommer er ikke bare framtida, de er HER og NÅ, og
VIKTIGE for menighet og lokalsamfunn.

være med å elske fram det Gud
har lagt ned i hver enkelt.
Når ungdommer reiser ut for
å studere, er det viktigste at de
finner seg et kristent felleskap
der de får vokse i troen og finner
et miljø der de blir utfordret til
å leve det misjonale liv sammen
med andre kristne

mantene i Norkirken Grimstad.
Under forberedelsene hadde jeg
ikke forestilt meg at det var forholdet mellom Jesus som Gud
og menneske som skulle engasjere konfirmantene, men det
var det.
Ulike forslag på hvordan vi
kan forstå dette, kom på løpende
bånd - og gjerne samtidig. Jeg
hadde heller ikke sett for meg at
en diskusjon om et tungt teologisk tema kunne være både
leken og kreativ, men det var
den.
Ett av mine høydepunkt fra
samlingen, var da en av konfirmantene ropte ut at Jesus kunne
sammenlignes med Supermann!

Kirkefedrene, Supermann,
undring og Jesus
Skrevet av ungdomspastor
Morten Høie
Engasjementet var høyt og lydnivået – om mulig – enda høyere, da temaet «Hvem er Jesus?»
stod på agendaen for konfir-

Vi som ledere,
skal være med å
elske fram det
Gud har lagt
ned i hver
enkelt.

På samme måte som Supermann
får superkreftene sine fra sola,
fikk Jesus sine krefter fra Gud.
Dette ble et godt eksempel for
meg på en konfirmant, som
gjennom å undre seg på en kreativ og leken måte, forsøkte å
bruke sine egne ord for å forstå
hvem Jesus er. Det tror jeg er en
god måte å vokse i troen sin på.
Til slutt fikk jeg presentere
hvordan kirkefedrene forklarte
at Jesus var fullt ut både Gud og
menneske, noe som er et mysterium. Et mysterium som jeg
opplevde at konfirmantene
hadde stor glede av å dukke
ned i.

Brev fra Mali
i Mali enn i Norge. Moussa ble i
vår ferdig med tre år på Normisjons bibelskole i Mali. Far hans,
Bamba, ledet gudstjenesten og
oppfordret de troende til å ta del
i de planer man hadde etter siste
Agenda 1-samling for kort tid
siden: å ukentlig besøke ikkekristne gårdsplasser for å vitne
om Jesus.
Be om at det må bære frukt.
- Alf Halvorsen

Slutter som daglig
leder på Eikely
Rune Metveit hadde sin siste
arbeidsdag på Eikely Leirsted 31.
oktober. Vi vil takke han for jobben
han har gjort. Mange har satt pris
på Runes imøtekommenhet.
Det har vært godt å komme til
Eikely Leirsted under hans ledelse.
Vi ønsker Rune lykke til i nye
oppgaver.

Takk for gaven

FOTO: HILDE HALVORSEN

Hilde og jeg er tilbake blant
malinkeene i Mali.
I dag har vi fått en påminnelse om at årets gode regntid
ikke helt er slutt. Nattevakten
vår er fornøyd fordi dagens lille
regnskyll gjør det lettere for han
å ta opp peanøttene han har dyrket frem i år.
På søndag hørte vi Moses
(bildet) preke over Matteus
kap.5. Han heter Moussa på
malinke. Bibelske navn (fra
Adam til Salomo) er mer utbredt

2201 tweens! Helt unike! Villet av
Gud for å møte, følge og ære han.
Soul Children Festivalen 2018 ble
fantastisk. Slik uttrykker en leder
fra Grimstad Soul Children det:
«Festivalen er en stor opptur hver
eneste gang og årets event var
skikkelig bra. Det var høy stemning
i minibussen hjem til Grimstad
søndag kveld!»
Noen glimt: Lørdag 27.oktober
marsjerte barna opp hele Karl
Johan mens de sang og danset. Fra
universitetsplassen runget «Gi
meg Jesus» utover Oslo sentrum!
Søndag kom 2000 til gudstjeneste i Oslo Spektrum. Tweensa
blir gjennom korbevegelsen møtt
og berørt av Jesus. På verdensbasis
er det snart 400 kor, og det
fortsetter å ekspandere. Bare i
Agder er det over 20 kor.
Be for arbeidet – at visjonen
oppfylles og Soul Children
fortsetter å prege små og store
lokalsamfunn over hele verden.

Moussa taler på gudstjenesten. Han er nylig ferdig med tre år
på Normisjons bibelskole i Mali.

Vi vil takke for gaven til Agenda1arbeidet, som ble gitt ved tilsendt
giro. Det har kommet inn
kr 22 250,- til nå.
Vi vil også takke for gaven som
ble gitt i forbindelse med forrige
utgivelse av regionavis på kr
38600.- til bibelkvinne-arbeid
i Mali.

Nytt fra
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Tro på hjemmbane
Vi har et ansvar for de som
kommer etter oss. I livstil,
våre valg, våre ord osv.
Noen andre bibeloversettelser sier det slik i Ordspr
22,6, «Omslutt den unge,
omring den unge, tren opp
den unge». Det utvider min
forståelse av mitt ansvar som
voksen.
En engelsk oversettelse
sier det slik: «Pek på retningen den unge skal gå, så går
han seg ikke vill som voksen».
Dette er mitt/ditt ansvar!
Ved Guds nåde, og fordi vi
har fått motta Hans fullkomne tilgivelse og kjærlighet, kan vi gjøre det med
frimodighet!
La oss peke på veien, Jesus,
for de unge!
Et tips til å lese Ordspråkene som har 31 kapitler.
Les et hver dag, i samsvar
med datoen.
Vær velsignet!
Familiekonsulent
Marianne Fjell.

Ny rektor på Sørlandet
En god start for
Geir Reinertsen
Jeg føler meg veldig heldig som
har fått denne jobben! Det har
vært en sann glede å begynne
som rektor på Folkehøgskolen
Sørlandet. De 30 ansatte har
tatt utrolig godt imot meg, ja
de har egentlig vært veldig
snille med meg. Takket være
den engasjerte og kunnskapsrike staben, så drives skolen
særdeles bra selv om jeg er
fersk i lederstolen og i folkehøgskoleverdenen.
Folkehøgskolen Sørlandet er
helt klart en skole som har
vært drevet godt i mange år. Vi
har en fantastisk beliggenhet
med store og fine arealer både
ute og inne. Viktigst av alt, er
at vi har et personale som virkelig har hjertet på rett plass i
forhold til å gi ungdommen
ballast for resten av livet.
Hver dag får vi treffe 125
flotte unge mennesker som har
valgt å bruke ett år av livet sitt

FOTO: SVENN TOMMYE NORDHAGEN

Ordspråkene er ei
fantastisk bok!
En kilde til visdom! Boka
innledes med å si at den er
gitt for å gi kunnskap om visdom og formaning, til å forstå forstandige ord, til å gi
innsikt om ærlighet, rettferd
og rett, etc. Les gjerne videre
kap. 1, 1–7.
Så leser vi i kap 22.6 (kap.
22,6): «Lær den unge veien
han skal gå, så forlater han
den ikke når han blir gammel»
Dette er ord til oss voksne,
foreldre, besteforeldre, ja alle
som forholder seg til barn - i
menigheten, og ellers i livet.

Geir Reinertsen har blitt tatt godt i mot på folkehøgskolen.

sammen med hverandre og
med oss ansatte. Det blir man
ydmyk av! Jeg blir også stolt
over å få lov til å hjelpe ungdommene med å fylle livene
deres med gode verdier og en
drøm om å bli den beste utgaven av seg selv.
Vi veileder dem i valg av

yrke, vi lærer dem opp til å bli
gode samfunnsborgere og sist
men ikke minst, så deler vi
hver dag troen på Jesus Kristus
med dem.
Vær gjerne med å be om at
det vi sår, skal føre dem
nærmere Jesus!

Actastyret deler fra Agenda 1
egenskaper, kan vi leve livet ved
å se på hvordan Jesus gjorde det.
Når mennesker får et glimt av
Jesus gjennom oss, kan de
begynne å undre seg. Kanskje de
begynner å lure: «Hvem er
denne Jesus?». Vi fikk god
undervisning om misjonal identitet, misjonalt disippelliv, misjonal støtte og utfordring, misjonale praksiser og om å bygge en
misjonal livsstil. Sammen jobbet
vi i grupper med spørsmål knyttet til disse temaene. Vi la konkrete planer om hvordan vi
kunne bruke det vi lærte i kraft
av å være actastyret.

LEDER
Gi meg Jesus, bare Jesus!?
Slik er innledningsordene i en
sang som har mye rett og godt
i seg. Men det kan også stå som
overskrift for en trend -ny
«evangelisme - vi opplever i
våre dager. Får folk bare Jesus i
«ren form», så er det langt flere
som vil ta imot og tro, ja, de
tror nesten allerede. Jesus har
vært skjult for folk, pga. «den
kirkelige debatt». Mange ganger også av kristnes uvettige
oppførsel og dømmende holdninger. Mennesker jeg har møtt
sa det slik: Vi orker ikke alt
dette som følger med; etikk og

Her er noen av tankene fra actastyret før Agenda 1 samlingen:
Visste ikke helt hva vi gikk til.
Trodde det skulle bli vanskelig å
bidra. Litt negativ.
Her er noen av tankene fra
actastyret etter Agenda 1:
Nå kan vi få bety noe i praksis.
Ikke bare det formelle som styremøter bringer med seg. Positivt
overraska. Nå skal vi være med
å gjøre noe misjonalt. Vi ønsker
å bety noe for regionen og har
satt opp en konkret plan for det.
Noe som jeg tenkte jeg ville når
jeg sa ja til actastyret.

FOTO: KARIANNE LANDE

12. oktober var en flott actastyregjeng klar for Agenda 1. Vi
hadde alle litt ulik erfaring med
Agenda 1. Alt fra å ha vært med
på det før, til ikke helt å vite hva
vi gikk til. Helga ble åpnet med
flott lovsang ledet av Norkirken
Hald. Fint å få løfte våre øyne
mot Herren. Han som er grunnen til at vi alle var samlet.
Denne helgen var fokuset på
misjonalt liv. Vi er lys i mørket
og jordens salt. Alle trenges vi
når vi vil gjøre Gud synlig gjennom hans kjærlighet til verden
og gjennom hans ord. Jesus bor
i oss. Hver og en med våre unike

Actastyret gjør ord til handling: Vaffelutdeling i Kristiansand!

Arne Inge Vålandsmyr

moral, bestemte dogmer og
trosformuleringer - nei, gi meg
bare Jesus!! Hvilken Jesus?
Når Jesus var sammen med
«syndere og tollere», hvilken
Jesus var han da? Eller når han
var sammen med disiplene,
eller fariseerne, hvem var han
da? Jeg føler meg ganske overbevist om at han var den han
var, uansett. Alle steder var han
kommet for å frelse det som var
fortapt; syndere, fariseere, disipler. Jeg tror Jesus møtte alle
mennesker med kjærlighet.
Alle – Kyrie eleison. Men også
sannhet, Jesu sannhet er kjær-

lighet. Hvor lurt var det av
Jesus å snakke med kvinna ved
brønnen om hennes fem
menn? Eller hvilket inntrykk
måtte Sakkeus ha av Jesus,
siden han som sin første
bekjennelse, sier at «han skal
betale alt tilbake?»
NT`s Jesus har virkelig med
etikk og moral å gjøre, for
«Han er en soning for våre synder». Så det finnes ingen Jesus
som bare ser og bekrefter
MEG, men det finnes en Jesus
som elsker på slik en måte at
han ber oss vende om, vende
om til Ham.

Jesu kjærlighet
er sannhet

Skal kirken bli både en vekkende og lokkende bevegelse,
må den selv leve som Jesus. Vi
må «rense oss selv liksom Han
er ren» (1. Joh). Mesteparten i
NT handler om dette nye livet.
Det er et positivt budskap. For
vi er ikke bare «syndere frelst
av nåde», vi er også nye mennesker ved Guds nåde. Nye
mennesker som elsker Guds
vilje. Denne positive «formaning» skal ikke lyde til alle,
men til de som er blitt nye.
Den som bare blir i Jesus, bærer
mye frukt.

Nytt fra
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Engelskundervisning i Sheki.

Nyåpnet gjestehus i Sheki
våren 2017 har over halvparten av rommene i huset stått tomme. Normisjon
vurderte å selge huset, men kom fram til
at det fremdeles er viktig for å være tilstede i området, blant annet med tanke
på at det er en liten flokk troende som nå
samles der, og man ønsket å finne måter
denne eiendommen kunne bli til velsignelse.
Det var Normisjons direktør, Neal
Williams, i samarbeid med Viator PIC’s
lokale leder i Sheki, Adila Jabbarzada,
som kom på ideen med å opprette gjestehus i husets andreetasje.
Midler ble satt til side til oppussing,
og på slutten av 2017 startet arbeidet med
å pusse opp og lage innendørs bad. Senger har blitt kjøpt inn, og sommeren 2018
stod det klart.
Adila, som fungerer som leder av gjestehuset, forteller at det kommer mange
turister til Sheki, og at det er et godt marked for gjestehus. Gjestehuset har nå 16

sengeplasser, men de håper å utvide til
20. Så langt har de hatt 40 gjester, og Normisjons direktør Neal Williams forteller
at håpet er at gjestehuset kan brukes til
mindre leirer og konferanser, i tillegg til
ordinære besøkende, og på denne måten
bl.a. bidra til å bringe troende fra hovedstaden til Sheki.
I tillegg til gjestehuset, har Normisjon
også andre mindre prosjekter i Sheki.
Man forsøker å finne aktiviteter som er
innteksbringende, slik at de kan være
bærekraftige og ikke avhengig av givermidler fra Normisjon.
En lokal engelsklærer, Samira, har
siden høsten 2016 drevet engelskkurs,
først og fremst for barn, men hun har
også noe enkeltundervisning med voksne
som ønsker å forbedre engelskferdighetene sine. Dette prosjektet er bærekraftig,
ved at studentene som kommer betaler
lønna til Samira.
I løpet av det siste året har en barne-

psykolog, Peri, også blitt engasjert ved
kontoret. Det er få tilbud for barn med
spesielle behov i Sheki, til tross for at det
er en ganske stor by, og det er et område
Normisjon ønsker å bidra innen.
Peri arbeider også som skolepsykolog
ved en av de lokale grunnskolene, og på
Normisjons kontor tar hun imot familier
som har barn med ulike adferdsproblemer. Så langt har hun fullført konsultasjoner med 4 barn, og forteller at hun får
gode tilbakemeldinger fra familiene hun
har hjulpet.
Normisjon har også engasjert en
dame, Hicran, som tilbyr terapitjenester
til barn med spesielle behov, liknende det
Heyat Ressurssenter i Baku gjør.
Adila, som står i bresjen også for dette,
ser store behov og potensiale innen også
dette arbeidet.

Ute på korttidsopphold

Bytte i Senegal

Suksessamling i India

Liv og Håkon Simonsen er ute som frivillige
på et halvt års opphold i Mali. De to var tidligere misjonærer i Mali. Håkon er pensjonist
og Liv har permisjon fra jobb som vernepleier. De holder til i Bafoulabé der også
Karen Ekern bor og arbeider. Håkon arbeider
med vedlikehold på eiendommene Normisjon eier, mens Liv skal arbeide sammen
med Karen med kvinnearbeid i menigheten
med hovedvekt på evangelisering og diakonalt arbeid.

Over åtte år etter at de første gang reiste ut
for Normisjon, den gang til Mali, har Møyfrid
og Kristian Moskvil avsluttet sin tjeneste i
Senegal. Familien kom hjem igjen til Norge i
midten av november.
Ingrid og Einar Amlie fortsetter arbeidet i
øst-Senegal sammen med de utsendte ettåringene og med familien Haaland som er
utsendt fra Ungdom i Oppdrag.

Asiabasen arrangerte i midten av oktober
samlingen «Emerging Leaders Forum South
Asia» i Hyderabad i India. Denne er et ledd i
arbeidet for å støtte ledertrening i Sør-Asia.
150 deltagere fra fem land møttes for å få
undervisning, samtale med veiledere, be og
lovsynge sammen og bygge nettverk.
– Vi gleder oss stort over det Gud gjorde
under denne konferansen og det han gjør i
denne regionen, sier Gladstone Kumar ved
Asiabasen.

Tekst Synnøve Aandstad Baghirova
Foto Synnøve Aandstad Baghirova

På Normisjons kontor i
Sheki kan man få rom
for natten. Bygget huser
nå en rekke ulike tilbud.

Mali
Normisjon i Mali
Prosjektnummer 401 000

FOTO: PRIVAT

Fra 2007 til 2012 ble «Håpets hus,» yrkesopplæringssenteret for fattige barn og
unge, drevet i dette huset. Da dette prosjektet avsluttet, brukte Normisjons
bistandsorganisasjon NHE huset som
kontor, fram til prosjektene i Sheki ble
avviklet i løpet av 2014, og fram til 2017
leide man ut deler av huset til et engelskkurs for voksne.
Huset er i dag eid av Normisjons
lokale selskap Viator Property and Investment Company (Viator PIC), men siden

Liv og Håkon Simonsen er tilbake i
Mali for et korttidsopphold

Senegal
Pionerarbeid i Senegal
Prosjektnummer 402 001

Sør-Asia
Asiabasen
Prosjektnummer 302 017

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
• Be for arbeidet som pågår med
å skape nye, mer tjenlige
strukturer innen Normisjons
arbeid i Aserbajdsjan, for visdom,
ledelse og innsikt
• Be for våre lokale ledere og
medarbeidere i arbeidet i Aserbajdsjan
• 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 kirkene i Ecuador
• Be for elever og lærere ved
skolen i Tambo
Europa
• Be for Tormod Jordet og Elena
Teigen og arbeidet de står i som
ettåringer i byer preget av
ateisme og sosiale utfordringer
• Be for strategi og visjonssamlingen med nøkkelledere i
Prosjekt Europa, 14-16. desember
• Be for alle som fikk høre om og
erfare Jesus gjennom sommerens Mission Week
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Be om at alle de nye kristne må
si ja til å bli med i huskirker i sitt
eget nabolag
• Be for de samfunnsbyggende
prosjektene som drives i
Kambodsja
Mali og Senegal
• Takk for en flott runde med
Agenda1 i oktober. Be om
fortsatt entusiasme i menighetene for arbeidet. Be også for de
13 lederne som er satt til å følge
opp menighetene.
• Be for misjonærene i Senegal.
En familie avslutter tjenesten og
reiser hjem i begynnelsen av
november. Be om en god utgang
og en god inngang for dem i
Norge.
• Be for den familien som er
igjen i Senegal, for oppmuntring,
kraft og fred.
• Be om at Gud må kalle nye
elever til bibelskolen i Bafoulabé.
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be for de første programmene
med disippelundervisning på
språket tadsjik, til Tadsjikistan

• Takk for alle de som blir kristne
gjennom sendingene til
Afghanistan
Nepal
• Be for United Mission to Nepal
som er i en stor omstruktureringsprosess
• Be for prosjektet i Bajhang; for
prosjektteamet om Guds ledelse
og velsignelse i arbeidet.
• Be om at oppstart av sykepleierskolen ikke hindres av byråkrati
• Be for kirken i Okhaldhunga
som bygger ut for å ha barmhjertighetshjem i sin midte.
• Be om helbredelse for
pasienter som kommer til
sykehuset.
SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takk for at skolen er full. Be om
at vi som arbeider på BiG kan
utruste studentene slik at de kan
leve et liv til glede for Gud og
mennesker.
• Be om at samlokalisering med
Norkirken Grimstad lykkes både
for skolen, regionen og menigheten.
• Be om at Gud kaller nye
studenter til BiG også neste år.
Takke for at mange søknader
allerede har kommet inn til
skolen.
Gå Ut Senteret
• Takk og be for 38 flotte studenter.
• Be for utreise og oppstart i
utlandet for Global Disippelstudentene.
• Be for Faith in Action-klassen,
om godt felleskap i klassen.
• Be om godkjenning hos UDIR
av nye studietilbud!
• Be om Guds ledelse til stab og
styre.
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Konfirmantarbeid som
planlegges oppstart høsten 2019
• Vekstgruppe for ungdom
• Be for alle vekstgruppeledere
og nestledere i menigheten
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom
som kommer på Soul Churchgudstjenestene
• Be for alle samtalene som
gjennomføres via samtaletjenesten
• Be om visdom i ansettelsesprosessen av ny hovedprest
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjonssenteret
• 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
• Takk og be for en ung kvinne
som nettopp har tatt imot Jesus
• Forberedelsen av «Sommer i
Nord 2019»
• Familiesamlinger og søndagsskole i Bodø
• Ny giv i restart av en forening
Oppland
• Takk og be for nye leirledere
• Be for regionøkonomien og
budsjettarbeidet for 2019
Rogaland
• Be for adventsleirene og
lederkurset
• Be for Agenda 1 sitt arbeid i og
ut ifra regionen
• Be for Ellen og Jarle Stokka
som reiser til India som volontører.
Sogn og Fjordane
• Be om en god vikar i Actaleder-stillingen så snart som mulig
• Be for julefeiringen på Innvik
Fjordhotell 23.-27. desember
• Be for bygging av nye
fellesskap og for eksisterende
foreninger og lag i regionen
Telemark
• Be fram mennesker som vil
tjene Jesus ved å påta seg
leder- og styringsoppgaver
• Be om frimodig pågangsmot
hos våre lokallagsledere
• Be om at mange må få erfare
evangeliets frigjørende glede
Trøndelag
• Takk og be for skolene i
regionen, Bakketun, Fredly, Øya,
KVT og GUS
• Be for ansatte i Acta og
regionen og ansatte på IMI
Stølen
• Be for Actas lederhelg i januar
Øst
• Be for oppstart av ny runde i
Agenda 1
• Be for utvikling av nye
fellesskap i regionen
Østfold
• Be om hjelp og visdom til å se
utfordringene i arbeidet, og vilje
og utrustning til å gjøre nødvendige tiltak.
• Be for små og store lag og
foreninger i Østfold
• Be for frimodighet og
utrustning til alle våre ledere og
medhjelpere.
• Be for arbeidet blant barn og
unge og for ansettelse av ny
medarbeider
SENTRALT:
• Be for den økonomiske
situasjonen
• Be for vinterens arrangementer rundt om i hele Normisjon
ACTA SENTRALT:
• Be for alle vinterens små og
store Acta-leirer
• Be for Kompis og Amigos
• Takk for en fantastisk Soul
Children festival i oktober, be om
fortsatt vekst i arbeidet

Bjørn Aron Rydland, Amalie Holm, Emilie Løvås Wang og
David Einan utgjør Story & Media-teamet på Gå Ut Senteret.

Vil fortelle
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto GUS

Fire studenter på
Gå Ut Senteret har
et spesielt oppdrag
– de skal bruke all
sin tid på å fortelle.
David, Emilie, Bjørn Aron og
Amalie har et litt annerledes
teamopphold foran seg enn de
fleste andre som går på linjen
Global Disippel på Gå Ut Senteret i Trondheim. De er nemlig
del av det teamet Story & Media,
et tilbud som er nytt av året ved
skolen.
I stedet for å ha hele utlandsoppholdet på fire og en halv
måned i ett land, som de andre,
skal de fire i løpet av perioden
innom både Nepal, Bangladesh
og Kambodsja.
Alle steder er oppgavene de
samme: De skal møte landene,
misjonsprosjekt og mennesker,
og formidle hjem det de opplever.
– Jeg søkte på Story & Media
fordi jeg ønsket et annerledes år
med fokus på Gud og misjon.
Jeg gikk på medier og kommunikasjon på videregående og
tenkte jeg kunne bruke kompetanse jeg fikk i løpet av de årene
inn i formidling av misjon, sier
David Einan, som ser fram til
tiden ute.
Bjørn Aron Rydland, som i
likhet med flere på teamet opp-

rinnelig søkte på Global Disippel og så flyttet over til Story &
Media, gleder seg over muligheten til å få formidle hjem det han
ser.
– Det er viktig å formidle
misjonsarbeid fordi vi som er
her hjemme er avhengig av at
noen formidler hva slags arbeid
som blir gjort ute i feltet. De som
gir er avhengig av å få et eierskap
til det arbeidet de allerede støtter, og for at folk som gir skal se
hvor stort behovet ute faktisk er,
sier han.
– Målet er å bidra til i enda
større grad å få ut historiene fra
arbeidet vårt, sier rektor Ørjan
Tinnen. Han er svært fornøyd
med at Gå Ut Senteret har fått
på plass et fullt team som kan
bruke tiden sin på formidling.
Alle fire har bakgrunn innen
diverse medieproduksjon og ser
fram til å få bruke denne kompetansen til å formidle fra
misjonsarbeidet.
– Jeg gleder meg mest til å
utvikle min egen formidlingsevne og ta med meg alt jeg har
lært i tiden vi har hatt i Trondheim ut i praksis. Det er en trøst
å vite at vi har en Gud som blir
med oss på reisen, sier Emilie
Løvås Wang.
– Jeg har lyst til å jobbe med
journalistikk så dette er en glimrende mulighet til å få prøvd seg,
sier Amalie Holm.
– Jeg håpe jeg sitter igjen med
minner og erfaringer jeg kan
bruke senere i livet og i framtidige jobber.

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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Satser på live TV

:

Våre
linjer

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Ill./Sunniva Vikan

Onsdag 5. desember sparker
Normisjon i gang sin aller
første TV-aksjon – direkte på
internett! Alle kan være med
og bidra til innsamlingen.

Veritas

Fra 19.30 onsdag 5. desember sender TV Normisjon direkte i tre timer fra Storsalen i Oslo. Opplegget er modellert på NRKs TV-aksjon, dog i et
mindre format. I løpet av sendingen vil flere kjente
artister dukke opp, det blir sofaprat med kjente
fjes og glimt fra Normisjons internasjonale arbeid.
Blant artistene som er bekreftet er folkpop-sangeren Valborg.
– Dette er en spennende ny mulighet for Normisjon, sier prosjektleder Sunniva Vikan. – Vi har
mange nye muligheter med TV Normisjon, og
dette er noe vi har tenkt helt fra begynnelsen av
at vi ønsker å prøve.
Aksjonen går til inntekt for Normisjons prosjekt Ut Av Fattigdom, som omfatter utdanning,
jobbtrening, helsearbeid og samfunnsutviklingsprosjekter.
736 millioner mennesker på jorda lever i
ekstrem fattigdom. FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030.
– Vi tror vi er kalt til å forvalte det som er blitt

Idrett & friluft

Musikk

Vekst

oss til del på en god måte. Det innebærer en fordeling av godene og at vi bidrar til å bekjempe
urettferdighet, sier generalsekretær Anne Birgitta
Langmoen Kvelland, som blir å se på scenen i
løpet av sendingen og skal oppfordre seerne til å
grave litt ekstra i lommeboken i førjulstiden.
– Normisjon jobber systematisk med å hjelpe
folk til selvhjelp gjennom utdanning, jobbtrening,
helsetilbud, rettighets- og holdningsskapende
arbeid, og vi håper at vi kan samle inn mye penger
til dette arbeidet 5. desember, sier Kvelland.
Normisjons menigheter og forsamlinger er blitt
oppfordret til å la kollekten helga før aksjonen gå
til dette prosjektet, og prosjektleder Vikan håper
at mange også lokalt vil benke seg sammen for å
se på sendingen.
– Vi skal vise fram Normisjon, hvem vi er og
hva vi gjør, denne kvelden, i tillegg til å samle inn
penger til et godt og viktig prosjekt. Vi tror dette
blir en god sending å samle seg rundt for mange.
Normisjons aller første TV-aksjon blir å se på
tv.normisjon.no og på Normisjons Facebook-side
fra klokka 19.30 onsdag 5. desember. Det er mulig
å gi en gave til aksjonen både i forkant og på selve
kvelden. Gaver kan gis på Vipps-nummer 540417.

Vi skal vise frem
Normisjons arbeid
og samle inn penger til et
godt og viktig prosjekt.

Til tjeneste

Julebutikken er åpen

FOTO: SUNNIVA VIKAN

World wide walk

Søk nå!
bibelskolen.no

#bibelskolenbig

En tversover fra Basha kan
bli årets beste gave!

Normisjon har tradisjonen tro åpnet julebutikken på
gaver.normisjon.no og selger et stort utvalg gaveprodukter.
Som i fjor kan man finne skjerf i yak-ull, sjal i eksklusiv
kashmir og de svært populære gryteunderlagene i tovet ull,
alle laget i Nepal, kaffe og sjokolade.
Nytt av året er produkter fra senteret Basha i Bangladesh,
der Gerd Eli Haaland jobber som utsending fra Normisjon.
Ved Basha får tidligere ofre for menneskehandel opplæring og
arbeidsplass, og blant produktene de lager er tversoversløyfer
og smykker i sølv og kobber.
Inntektene fra julebutikken går til Normisjons internasjonale prosjekter. Se mer på www.gaver.normisjon.no.
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På Helgøy har vi møtt fem søsken
som representerer en storfamilie
med et uvanlig stort engasjement
for misjon.

FOTO: LEIF BERGE

Engasjert
for misjon
Fra seniorenes festdag på Horve Ungdomssenter.

Seniorer i Normisjon
Seniorarbeid er et uttrykk som i den senere tid brukes mye.
Hvem er seniorer? Ordet er mye brukt i personalsammenheng for bedrifter – de ønsker å bruke erfaring og klokskap
fra ansatte, selv om pensjonsalderen er nådd.
Pensjonistene (seniorene) er verdifulle for Normisjon. Og
når vi regner at du er senior fra 55 år og oppover, er vi
mange. Hvordan kan vi i Normisjon gi deg valgmuligheter
slik at du blir med oss? Til det trenger vi gode tanker om
valgmulighetene. Pensjonist er et uttrykk for når den offisielle arbeidstiden slutter. Men helsen skrus ikke av denne
datoen. Vi ønsker å bli sett og brukt.
Normisjon har sentralt og regionalt egne utvalg som
arbeider for å gi sosialt fellesskap gjennom sammenkomster
som bibelhelger, fagdager, kultur med mer. Misjonen har
mange praktiske oppgaver, og mitt store ønske er å tydeliggjøre behovet og misjonens mangfold. Vi trenger frivillige
innenfor mange områder. Vi trenger å oppmuntre hverandre
slik at gleden ved delta merkes!
Normisjon har behov for fornyet innsats på arbeidet i
Norge. Det er selve grunnlaget for et godt misjonsarbeid ute.
Normisjon trenger seniorarbeid. I Rogaland har vi hatt veldig god deltakelse på arrangement som seniorkomiteen har
gjennomført. Informasjon om aktiviteter og konkrete tiltak
får du på regionens nettside.
Johannes Byberg

Se normisjon.no for mer informasjon
Kontakt Mari-Anne Nybraaten
på tlf. 922 18 100
eller e-post man@normisjon.no

– Velkommen til Helgøy, sier
Håkon Helgøy og trykker samtlige av sine gjester varmt i hånden.
– Beklager at været er så dårlig, men selv ikke her på Helgøy
er det vi som rår over den slags.
En historisk dag
– Dette er en historisk dag, sier
Erik Rørtveit. Følget har tatt
plass ved Håkon og Margarets
romslige og rause spisebord.
– Vi er samlet hos en familie
som kanskje har verdensrekord
i misjonsengasjement, og rundt
bordet her sitter mennesker som
har gjort en fantastisk innsats
gjennom mange, mange år, sier
han.
Og det er litt av en bukett han
har samlet. En gjeng som har
lagt ned et imponerende stykke
arbeid for misjonen, og som
fortsatt er aktive selv om pensjonsalder for lengst er passert.
Englevakt og tap
Praten flyter lett rundt det romslige spisebordet til Håkon og
Margaret. En herlig blanding av
erfaringer fra lange forkynnerliv,
personlige vitnesbyrd, alvor og
skjemt. Og de fem søsknene
Helgøy deler gladelig historier
fra sin barndom på Helgøy. Om
hasardiøse svømmeturer over

sundet og andre sprø påfunn fra
den livlige søskenflokken.
– Englene måtte jobbe overtid for å passe på oss, forteller
Else Helgøy Malde, yngst i flokken.
– Jeg ville egentlig bli dyrlege,
men så fikk jeg et klart og tydelig misjonskall, forteller Else
som reiste flere perioder som
misjonær for NLM i Sør-Amerika. Else mistet Kristian i kreft
for to år siden og er mor til fire
barn. Det er mye glede og
humor i familien på Helgøy,
men de har hatt sin del av sorg
og savn. Også Synnøve Landro
(født 1949), nummer seks i søskenflokken, ble tidlig enke og
satt alene tilbake med syv barn
da ektemannen Gordon døde i
2011. De to eldste i søskenflokken, Ola og Einar, er begge døde.
Godt humør
Håkon, Jon Arne og Synnøve er
de av søsknene som er fastboende på Helgøy.
– Misjon og bedehuskultur
var en del av oppveksten vår. Jeg
husker at vi lekte basar, vi tok
inngangspenger; 50 øre, som
selvsagt skulle gå til fattige barn
i Afrika. Og Håkon måtte holde
andakten, enda han var den
mest sjenerte av oss alle, minnes
Synnøve lattermildt. Så har også

Håkon tilbragt mye tid på talerstolen, både som forkynner og
politiker. Håkon er født i 1947
og den fjerde av søsknene.
– Jeg ble spurt om å være
hjemme og ta meg av alt til Jon
Arne ble voksen…
Han får ikke engang fullføre
setningen. Alle som kjenner Jon
Arne ler hjertelig, inkludert Jon
Arne selv.
– …men vi som kjenner han
vet jo at det har Jon Arne aldri
blitt.
Jon Arne er nest yngst, født i
1955 og er den som har utmerket seg i størst grad av søsknene.
Først og fremst på grunn av sitt
gode humør og smittende latter,
men også for å ha etablert og
drevet Helgøy Skyssbåt i en

Familietid
God stemning rundt bordet når
mor, far og barna deltar i felles
aktivitet. Gode samlinger der
Jesus står i sentrum og lovsangen stiger. Barn som kommer i
kjøkkenluka og spør om hva vi
skal ha til middag, eller om vi vil
være med og leke. Fullt hus,
madrasser på gulvene når det
ikke er nok senger, eller campingvogn som et tilskudd til
internatene. Menigheter på
weekend har vi hatt mange av på
Stemnestaden i høst, og det er
slik vi ønsker å ha det.

Leir for voksne mannfolk, inspirasjonssamling for kvinner,
temasamlinger, leirlederkvelder,
kursdager og 70 årsdager har
også vært på programmet.
Veien inn til Stemnestaden
har lenge vært en anleggsvei. Nå
er den ferdig med nytt asfaltdekke og fortau. Belysning kommer også.
Gravemaskin er på plass for
å starte arbeidet med gapahuken
som skal bygges ved sjøen.

FOTO: STEMNESTADEN

Har du vurdert
å testamentere
en gave
for fremtiden?

Tekst & Foto
Hjørdis Halleland Mikalsen

Mange aktivitetsmuligheter
på Stemnestaden.
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5 år med gjenbruk i
Sandnes

Reisefølget fikk et levende møte med Helgøy og velsignelsen
som folket der representerer.

Fem av søsknene fra v., Berit Helgøy Kloster, Synnøve Landro,
Else Helgøy Malde, Jon Arne Helgøy og Håkon Helgøy.

Taxitur på Helgøy.

årrekke. En familiebedrift som i
dag teller fem båter. Jon Arne
har nå, bokstavelig talt, overlatt
roret til sønnen Kristen.

Sør- Amerika, han også som misjonær for Normisjon (Santalmisjonen) i Ecuador. Jan er nummer tre i rekka, han er bosatt på
Sunnmøre, har vært ordfører og
aktiv i kristent arbeid i en
årrekke. Marit Helgøy Byberg er
nummer 8. Hun er lærer og
bosatt i Sola. Marit er også aktiv
i misjonsarbeid.
– Tre av ti søsken har reist ut
som misjonærer. Ikke verst?
– Nei, men man trenger absolutt ikke å reise ut i verden for å
virke som misjonær. Se på Jon
Arne, han har også vært en misjonær, på sitt vis. Det er det viktig
å få med seg, sier Else og legger
til: – Også vil jeg gjerne løfte

Misjonskall
Berit Helgøy Kloster født i 1946
og eldst av jentene. Et enkelt søk
på Berit på internett og du finner ordet «misjonsaktivist»
nevnt flere ganger. Berit har teologisk utdannelse og bakgrunn
som lærer og mangeårig misjonær i Ecuador for Normisjon
(Santalmisjonen). Hun er en
ivrig samfunnsdebattant, og
engasjementet er fortsatt stort.
Foruten Else og Berit reiste
også broren Kjell (født i 1951) til

Mor var en hverdagskristen og
en trygg base
for oss alle.

frem mor også. Hun var ikke
den som stakk seg frem, men
hun var likevel bærebjelken i
familien vår. Mor var en hverdagskristen og en trygg base for
oss alle. Jeg har ofte tenkt på
hvor vi hadde vært uten henne.
Høstmørket har senket seg over
Helgøy når det er på tide for reisefølget å dra hjem.

Tysvær Soknehus var pyntet
med ballonger og vimpler da 90
store og små samlet seg til jubileum i september. Jubilanten var
Småbarnstreffet. Det var bursdagssang og bilder fra starten i
1978. Det vanket blomster til
initiativtakere, og etter møtedelen ble Tysværs lengste geletog
spist opp. Det hadde 45 vogner,
og sammen med vaniljesaus gled
det lett ned. 90 store og små feiret sammen. Gledesprederen
delte flotte sanger og Kjersti
Bjerga hadde andakt. Et høyde-

punkt var det på slutten da en
Pinata skulle få sine slag til den
sprakk og godteriet raste ut.
Gjennom 40 år har førskolebarn
og voksne hatt et treff på formiddagstid. Det begynte i bedehuset med Liv Solveig Gjerde og
Ingunn Lundervold. Ledere har
kommet og gått, det har vært
oppturer og nedturer. Og nå er
det Irene Jørgensen som er
hovedleder. Hurra for Småbarnstreffet!

FOTO: KØRNER HØIE

Barna først i Tysværvåg

Inge Lundervold forsyner seg av geletoget. Mange av de
voksne her trådte sine barnesko på Småbarnstreffet.

Normisjons gjenbruksbutikk i
Sandnes ble etablert i 2013. I
oktober ble de fem årene behørig
feiret. I god gjenbruksånd klipper
vi her fra artikkelen om dette på
våre nettsider.
En av de mange kundene på
jubileumsdagen var Magne Salte.
Denne gangen kjøpte han et
veggur. – Jeg handler ganske ofte
her, fordi jeg synes gjenbruk er
viktig. Dessuten blir jeg tatt veldig
godt imot her, sier han.
Elizabeth Frøytlog var i butikken for første gang. Hun ble
oppmerksom på butikken da hun
fant en vare derfra på finn.no.
– Jeg liker godt gamle ting og
synes det er fint her i butikken. Det
er viktig at vi ikke kaster ting, men
at de kan brukes på nytt, sier hun.
En av de rundt seksti frivillige
medarbeiderne, Torhild Maldal,
synes det er kjekt å ha noe å gå til.
– Her får jeg sosialt fellesskap, det
er lærerikt og jeg treffer nye
mennesker som jeg ellers aldri ville
blitt kjent med. Dessuten er
arbeidet veldig viktig, ikke bare for
misjonsarbeidet, men for samfunnet ellers. Torhild forteller videre at
engasjementet i butikken har fått
henne til å interessere seg for
gamle møbler og andre ting av
eldre dato.
Butikken i Sandnes er en av de i
Galleri Normisjon som har størst
omsetning. I løpet av fem år har de
omsatt for nesten seks millioner
kroner, og overskuddet på vel førti
prosent har gått til Normisjons
arbeid i Region Rogaland og ute
på misjonsfeltene.
I tillegg til feiring i butikken på
jubileumsdagen med kake,
ballonger og gode tilbud, var det
fest for alle de frivillige på Horve.
Butikken har nå rundt 60 frivillige,

Kørners corner
Dårlig fiske
Tysværbuen og karmøybuen stod
på hver sin side i Etneelva og
prøvde seg på laksen. Karmøybuen hadde fått to fine fisker da
klokka var fem. Tysværbuen hadde
ikke hatt et napp engang. Tysværbuen var nesten oppgitt da han
spurte om han kunne komme over
til karmøybuen, siden det var der
fisken beit. Og karmøybuer er
alltid hyggelige folk. –Bare kom
du, sa han. –Men det er ingen bro i
nærheten, og ingen båt, jeg vet
ikke hvordan jeg kommer over,
jamret tysværbuen. Det var alt
begynt å skumre. Karmøybuen
rakte ut armen og sa: - Jeg har en
god lykt her. Nå lyser jeg over til
deg, så går du på stråla over elva.
–Nei, så dum er jeg ikke. Når jeg er
midt utpå, så slår du av lykta!

Nytt fra
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Heia-gjengen
Flere var tøffe nok til å være
med og padle i kano, og
ingen måtte berges. Det var
en fornøyelse å se hvordan de
koste seg i Østerhusvatnet. Et
ord som faller meg inn er
«mestring».
Etter god mat var det tid
for gudstjeneste. Vi stilte opp
ute, og gikk så inn i prosesjon. Ståle i presteklær først,
medlemmer etter med blomster, kors og lys som skulle
stå på alteret. Det var noe
«hellig» over samlingen.
Siden jeg var på besøk i
august, har jeg tenkt mye på
klubben. Det er sjelden jeg
møter en så hjertelig klubb,
på tross av at de er veldig
ulike. Og en tanke dukker
opp: Skulle ønske flere kunne
lære av denne klubben.
Hjelpebehov eller ei – jeg
skulle ønske ALLE hadde et
slikt Normisjonsfellesskap de
var en del av.
Torunn Fjelde Hansen
Ståle og Sveinung foran.
Tim Bjørnar og Hallgrim bak.

50 år i Ecuador
ranarar konfirmerte. Fleire av
desse er universitetsstudentar og
aktivt med i ungdomsarbeid og
søndagsskule. Normisjon er lite
kjend for dei, men dei har møtt
Jesus og har større muligheter
for framtida enn tidlegare generasjonar.
Frå starten satsa misjonen på
utdanning. Vi la til rette for studier, gjennom internatet «Verdens Lys» og stipendordningar.
Frukta av det var at mange fekk
ei utdanning: agronomer, leger,
lærarar, sjukepleiarar... På internatet fekk dei ein god start, også
som kristne. Dette er ein arv som

LEDER
Etter et møte kom en velmenende mann og sa at vi må ha
litt mer «underholdning» på
møtene for å få flere til å
komme på samlingene. Vi ble
fort enige i at det først og
fremst er oss selv som må bli
bevisste på å være vitner for de
som ikke kommer til våre
møter. Vi møter til daglig mennesker som aldri har tenkt seg
inn på et bedehus eller i en
kirke. Vi har alle noen som vi
har god kontakt med og som vi
jevnlig treffer. Fellesskapene
våre må ha en kultur og være
så sterke og gode at vi inspire-

Alle lederne samles på Vaulali i
en hel helg med masse kos,
fantastisk stemning, lovsang og
ikke minst en pause fra den
travle hverdagen.
Da jeg kom til TFI i år
kjente jeg at jeg for første gang
på lenge kunne slappe av og
senke skuldrene. De siste to
ukene før leiren hadde jeg hatt
fulle dager med skole, jobb og
andre ting jeg er engasjerte i.
Jeg hadde ikke fått tatt meg
skikkelige pauser og tid med
Gud, og jeg kjente at jeg ikke
kunne vente til TFI.
Kveldsmøtene er favorittdelen min på Acta-leirene. Det er
helt unikt å komme sammen
med andre troende ungdommer og kunne prise Gud.
På første kveldsmøte kjente
jeg at etter noen lange uker
med mye stress trengte jeg
noen å snakke med. Det gikk
ikke lang tid før en av lederne

er ført vidare gjennom skolen i
Tambo, «Mushuk Kawsay».
Den lutherske kyrkja i Ecuador
er framleis ung. Medlemane får
ofte høyre at dei ikkje er frelst
nok, fordi dei praktiserer barnedåp. Andre meiner at dei bør
vende tilbake til den katolske
kyrkja. I dette krysspresset er
sunn, Jesus-sentrert forkynning
viktig. Hovudfokuset til Bibelinstituttet er å støtte trusopplæringa, utfordre til disippelskap og
utruste til leiaroppgåver. Oppdraget blir ført vidare i og gjennom den ecuatorianske kyrkja.
Åse Røsvik

Hanne Andersen, en av leirlederne som var på
Takk For Innsatsen.

kom og satte seg ved siden av
meg for å spørre hvordan jeg
hadde det. Vi hadde en veldig
god samtale, noe jeg hadde
kjent et behov for lenge. Dagen
etter kjente jeg behovet for en
slik samtale igjen. Rett etter
møtet satt jeg igjen for å bare
nyte lovsangen da en annen av
lederne kom bort til meg.

Begge disse lederne gjorde det
på eget initiativ, men det
betydde så utrolig mye for
meg. Det er noe helt fantastisk
og unikt med lederne.
En fantastisk helg med både
nye og gamle venner, lovsang
og tid til å virkelig ta en pause
og fokusere på det som virkelig
betyr noe – nemlig Han.

FOTO: ÅSE RØSVIK

For 50 år sidan landa dei første
misjonærane frå Santalmisjonen
i Ecuador. Små kyrkjer vart
planta og trusfellesskap vaks
fram. Gjennom arbeidet vart det
vist omsorg for heile livssituasjonen til folk, og respekt for kultur
og språk.
Når dei første kristne i Canjarbygdene fortel om si omvending,
snakker dei om misjonæren som
evangeliserte dei og om forfølginga dei opplevde. No har nye
generasjoner vakse fram. Ved
åpninga av ei nybygd kyrke for
eit par månader sidan, vart 12
unge tredjegenerasjons luthe-

TFI - garantert et av
årets høydepunkt

FOTO: ISABEL FORNÉ

Jeg var på besøk hos «Klubben for ungdom med hjelpebehov», en klubb som møtes
i Jørpeland kirke. Denne
gang var det tur til Vaulali. På
programmet stod stafett, pølser, kano og gudstjeneste.
Stafett, ikke sikkert alle
ville kalt det det, men hva
betyr vel det? Noen løp, noen
trillet rullestol mens andre
hadde behov for å en hånd
for å komme seg rundt
banen. Det som slo meg var
alle «heia-ropene» som hørtes over Vaulali. Dette var
tydelig en gjeng som heiet på
hverandre!

Min TFI

Konfirmasjon i Juncal.

Trygve Svendsen, leder i regionstyret

rer hverandre til å leve det livet
som Jesus har kalt oss til.
Agenda 1 har betydd mye
for hvordan vi tenker når det
gjelder å nå nye mennesker. Jeg
mener alle ledergrupper eller
styrer i fellesskap og forsamlinger bør gjennomgå et Agenda
1-opplegg. For å karikere noe
har vi tradisjonelt tenkt at det
er i forsamlingen med en profesjonell taler at nye mennesker
skal bli lagt til. Vi fikk det ene
oppdraget om å gå ut. I tillegg
lovet han å være med oss med
sin hellige Ånd. Vi skal slippe
å overbevise noen, vi skal være

medvandrere med lave skuldre.
Vi har alle kontakt med
noen som ikke deler troen,
men som vi har et godt forhold
til. La oss be om at vi blir ledet
nærmere de personene slik at
vi kan få vise dem vår interesse.
Om vi alle har noen vi følger
opp blir det mange mennesker
som blir berørt av vår omsorg.
Jeg ser for meg en liten hær
som virker blant de menneskene som er rundt oss. La oss
snakke om saken og oppmuntre hverandre til å finne mennesker som vi bruker tid
sammen med.

...alle ledergrupper eller
styrer i fellesskap og
forsamlinger
bør gjennomgå
et Agenda 1

En gjennomgang på hva vi bruker tiden på i våre fellesskap er
viktig. Det er ikke sikkert vi
skal prioritere alle de oppgaver
og aktiviteter som er i gang
fordi det har vært slik i «alle
år». Også i menighetssammenheng må det være lov å diskutere om hvordan vi arbeider og
om det gir resultat. I tillegg
handler det ikke om aktiviteter,
men om å vandre i de gode
gjerningene som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi
skulle vandre i dem.
Lykke til!

Nytt fra
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Andakt

Inge Flaat | Pastor i Norkirken Nedenes

Innspill
Svein Granerud
Seniorrådgiver, Misjon i Norge
svein.granerud@normisjon.no

Gud lønner annerledes
Vi mennesker venter lønn etter innsats. Lignelsen om arbeiderne
i vingården i Mat 20 viser at Gud gjør det annerledes. Han følger
ikke en rettferdighetssans som måler timer og kroner mot hverandre.
De som hørte Jesus, var godt kjent med hva som krevdes av
arbeidsinnsats i en vingård. Ikke minst under innhøstningen
var det stort behov for innleid mannskap. Når en ble hyret inn
for en dags arbeid, ble lønn for dagen avtalt. At det var ønskelig med full innsats fra morgenen av, er rimelig. Mer underlig
er det at husbonden også gikk ut for å hente inn arbeidsfolk ut
over dagen, ja, helt til siste time før dagen var slutt. Disse siste
rakk jo knapt å komme i gang før arbeidsdagen var over! Når
de da fikk samme lønn som de som hadde strevet hele dagen,
var det kanskje ikke underlig at de med full dag møtte vingårdseieren med irritasjon og sinne. Han fastholdt at ingen
urett hadde skjedd. Av det skal vi lære:
• Gud lønner rikelig. Han holder det han har lovet, og gir
mer enn vi fortjener og mer enn vi kan vente oss.
• De siste blir de første. De som hadde grunn til å vente lite,
blir stilt på samme linje som de som hadde vært med fra
starten.
• De første blir de siste. De som tenker om seg selv at de har
prestert mer og er mer verd enn andre, blir satt på plass.
At Gud er slik, overrasker mange. Men det gir håp for oss alle.
Og det gir frimodighet til å fortsette å invitere inn i troens felleskap og troens tjeneste. For hva det egentlig handler om, er
nåde.

Julebutikken
www.gaver.normisjon.no

La oss hedre hverandre
Slarvesynden og
Bestemors lov
Arvesynden har sikkert de fleste
av oss hørt om. Læren om den
står sterkt i mange kirkesamfunn, men kanskje aller sterkest
i vår egen lutherske tradisjon.
Men har du hørt om «slarvesynden» og Bestemors lov? Knapt…

Begrepene er nok ikke hentet fra
kristen dogmatikk eller klassisk
kristen forkynnelse. Men aktuelle vil jeg likevel mene de er.
Å slarve, er å være «løsmunnet». Det er å komme med verbale sleivspark, krenke andre
med ord og være usann i beskrivelsen av medmennesker. Baktalelse er et annet ord på det.
Når Gud i begynnelsen skapte
himmel og jord, brukte Han
ordet. «Bli lys», sa Han. Og det
ble lys. Gud kan skape av ingenting, med sine ord. Bibelen er
en slik bok, full av ord som kan
skape nytt.

Om ikke våre ord er som Guds,
kan vi også skape med ordene
våre.
Slarving er en måte å skape
på. Da skaper vi anstrengte relasjoner, fraksjoner i menigheten,
dårlige og anstrengende fellesskap, nedbøyde medmennesker,
sjalusi og misunnelse. Vi må
legge bort slik destruktiv språkbruk.
La oss heller gjøre det motsatte, nemlig følge Bestemors
lov!
Bestemors lov er en lov som
svarer godt til bibelens egen
oppmuntring: «La oss hedre
hverandre!» Bestemors lov lyder
slik: «Grip noen på fersken i å
gjøre noe godt og la de få vite at
du ser det.» Framsnakking heter
det nå for tiden.

Det er ikke ofte bibelen oppfordrer oss til å konkurrere. Men
akkurat når det gjelder å løfte
hverandre, maner den nettopp
til det! La oss sette hverandre
høyt. Ja – den overgår til og med
Bestemors lov, for den byr oss å
sette hverandre høyt uavhengig
av om en blir «knepet» i å gjøre
godt eller ikke.
«La oss elske hverandre
inderlig som søsken.» Dette er
bibelens medisin for et bedre
klima i menighet, familie og
samfunn. La ikke «slarvesynden» få ødelegge!
Les for øvrig Romerne 12, 9–21.

Gud kan skape av ingenting, med
sine ord. ...Om ikke våre ord er
som Guds, kan vi også skape med ordene
våre.

Gjenbrukskroken
Det meste som skrives om
Normisjon for tiden handler
om store underskudd og
kraftige grep som må tas for
å få organisasjonens drift i
økonomisk balanse. Misjon
handler mye om frivillighet.
Det er ikke så lett å administrere og budsjettere med
folks giverglede og frivillige
innsats. Men i den tiden vi
er inne i nå er det viktig å slå
fast at dette også blomstrer.
Nylig feiret Normisjons
gjenbruksbutikk i Sandnes
fem år. Rundt 60 frivillige
var samlet til feiring, mange

av dem har vært med siden
starten. Galleri Normisjon
har ni aktive gjenbruksbutikker i Norge. Uke etter uke
stiller medarbeidere opp for
å selge gavene folk har gitt til
butikkene. Dessuten er det
mye annet som skal gjøres. I
alt dette arbeidet skapes det
fellesskap og nye relasjoner,
nye midler til misjonsarbeidet - dessuten er dette viktig
i dagens klimakrise. Har du
noe å bidra med i dette
arbeidet – varer, tid og krefter – kanskje også kunnskap
om forretning og butikk? Du

trengs mer enn noen gang.
«Der det er vilje er det en
vei», skrev vitenskapsmannen Albert Einstein på en
lapp en gang….ordtaket
gjelder fortsatt. For har du
vilje har du også tid og
mulighet til å engasjere deg.
Galleri Normisjon trenger
deg – bli med!
Hilsen Lillian
Dombestein
daglig leder

Kjøp en julegave eller
et gavekort. Da støtter du Normisjons
internasjonale prosjekter.
4
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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
7.–9. desember
Adventsleir 4: 2.–5.kl., Vaulali
Påmelding i Checkin
7.–9. desember
Adventsleir 2: 5.–7.kl.,
Stemnestaden
Påmelding i Checkin
29. desember–1. januar
:reFresh, nyttårsleir, Vaulali
9.kl. og eldre, påmelding i Checkin
11. januar
Normisjonsfest
i Bogafjell kirke kl.18:30
Variert program og god mat
Påmelding innen 9. januar til
region.rogaland@normisjon.no
eller 98216160
11. januar
Inspirasjonsfest
på Stemnestaden kl.18.30
Tema: Gleden ved å gi
Talar: Svein Høysæter
Sang/musikk: Kerysso
Variert festprogram. Åpent
barnerom m/leker.
Pris: Kr 250,-. Barn under 12 år
halv pris. Familie kr 600,-.
Påmelding innen 6.januar til:
kraftsenteret@gmail.com /
98216185

1.–3. februar
Livgivende stillhet – ei helg med
stillhet og ettertanke.
Horve Ungdomssenter
Påmelding innen 18.januar til
Epost: region.rogaland@normisjon.no /Tlf.: 51 68 27 50
8.–10. februar
Leirlederkurs
Horve Ungdomssenter
8.-10.kl., påmelding i Checkin
11. februar
Kvinnesamling
Vonheim, Sola kl.19.00
Inger Lise Skauge m.fl.
12. februar
Kvinnesamling
Austre Åmøy kapell kl.19.00
Inger Lise Skauge
Torsdag 21. februar
Temakveld
på Stemnestaden kl.19.30
v/diakon Hans Eskil Vigdel
Arr: Fermate i samarbeid med
Førresfjorden menighet
9.–10. mars
Damenes helg på Stemnestaden
Tema: Åpen himmel over hverdagen

Taler: Irene Cave m.fl.
Påmelding: fra torsd.03.01.2018
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Tlf. 98 21 61 85

Onsdag 13. mars
Damenes Aften
på kyrkjetunet i Ølen kl.19.30
Taler: Thea Lund Brekkå
19. mars
Kvinnesamling
Bore bedehus kl.19.00
Berit H. Kloster, Jorunn E. Brunstad
21. mars
Inspirasjonssamling
Hjelmeland bedehus kl.19.30
(menn og kvinner)
Lørdag 6. april
Regionårsmøte
Normisjon region Rogaland
på Stemnestaden
15. mai
Kvinnesamling
Mosterøy bedehus kl.19.00
27. mai
Kvinnenes dag på Vaulali kl.19.00
Karen Midttun m.fl.
28. mai
Kvinnenes dag på Horve kl.19.00
Karen Midttun m.fl.
5.–9.august
10:13-festivalen
Horve Ungdomssenter
Påmeldingen starter 15.januar
kl.18:00, se 1013.no

DISIPPELSKOLEN VÅREN 2019
Foreløpige datoer, endringer kan
komme.
Grimdheim Normisjon
13.jan., 27.jan., 10.feb., 24.feb.
Bykle
22 og 23. jan. 13 og 14.feb.
Bjelland Normisjon
7.feb., 14.feb.,21.feb., 28.feb.
Lillesand Normisjon
29.jan., 12.feb., 12.mars., 2.april
Bøylestad
19 feb. og 19.mars.
Åmli Normisjon
5. og 26.mars.
Vegårshei
28.feb. og 28.mars.
ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
VINTER / VÅR 2019
Påmelding fra 1.februar på: www.
checkin.no
Ønsker du hjelp til din lokallagsleir? Ta kontakt med en av Actas
ansatte eller administrasjonen.

ACTA TILBYR VEILEDNING
UNDERVISNING OM:

ÅPNINGSHELG
NORKIRKEN GRIMSTAD

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

Norkirken Grimstad skal inn i nye
lokaler. Dette skal feires og
markeres tre dager til ende helga
30. november – 2. desember, med
konserter, familiefest og innvielses- og festgudstjeneste.

«Ungdom og livsmestring»
Actaleder Tonje M. Teistedal
underviser i dette høyaktuelle
temaet. Ønsker du dette i ditt
Actalag/Normisjonsforsamling,
ta kontakt med Tonje:
928 61 484
tonje.teistedal@normisjon.no

Fredag 30. november
Kl. 20.00: Konsert med Jesus Loves
Electro. Billett kr 100,–. Dørene
åpner kl. 19.00.

VIL DU STARTE EN
DISIPPELGRUPPE?
Kontakt Ole Jakob Pedersen:
911 92 483
REGIONENS ÅRSMØTE 2018
Lørdag 6.april.
Sted: Norkirken Grimstad
Middag på Bibelskolen i Grimstad
Vi får besøk av Vegard Tennebø
Mer info i neste nummer av avisa.

Programmet for åpningshelga:

Lørdag 1. desember
Kl. 16.00: Familiefest. Bl.a trylleshow og påfølgende pølsefest. Alt
på barnas premisser.
Søndag 2. desember
Kl. 11.00: Innvielsesgudstjeneste
og festgudstjeneste med pastor
Åge Løsnesløkken og generalsekretær i Normisjon Anna Birgitta
Langmoen Kvelland. Kirkekaffe
med hilsener.
Kl. 16.00: Julebuffet. Påmelding:
bigcatering@normisjon.no /tlf: 37
25 69 00.
Kl. 18.00: Adventskonsert med
musikklinja på BiG.

VINTER 2018

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
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/KRAFTSENTERET 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
4. februar.

Kalender Agder
ARRANGEMENTER

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
4. februar.

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

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

VINTER 2018

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

EIKELY SENTER
Daglig leder: Rune Metveit
Tlf: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon.no
Nettside: www.eikely.normisjon.no
EIKELY BARNEHAGE
Daglig leder: Audun Dertz
Tlf: 37 03 84 83
E-post: styrer@eikelybarnehage.no

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

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

Administrasjonskonsulent
Camilla Gaarn Røed
Tlf: 37 25 68 04

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

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

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

Acta Region Agder
Tonje Margrete Teistedal, Actaleder
Tlf: 928 61 484
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Nettside: www.acta.as/agder
Normisjon Agder trossamfunn
Forstander: Gunnar Urstad
Tlf: 481 14 910
trossamfunnagder@normisjon.no
Nettside: www.normisjon.no/agder

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