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Agder/Rogaland

Bijoj Munmu (25) fullfører det siste året sitt 
på en bachelorgrad i allmennfag i 
Dinajpur. En stipendordning gjennom 
Normisjon har gjort det mulig.
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Velsignet for å velsigne

Ola Didrik Saugstad

Kampen om oksygenet
Mitt engasjement for de minste

349,-
Ny biografi om kampen for medisinske 
       sannheter og kristen tro!» 249,-

Dietrich Bonhoeffer

Etterfølgelse
En av de viktigste og mest siterte 
bøker om disippellivet.

Bøkene kjøper du i din lokale bokhandel eller på www.lundeforlag.no

NYHET!

Følg Normisjon  
på Facebook

«Mini» jubileumskonsert 
Storsalens minikor feirer 50 år i høst og 
feirer med storstilt jubileumskonsert i 
september.

NORGE          7

Paulus oppfordrar oss til å kome fram for Gud med alt vi har på hjartet. Rønnaug  
Torvik

Hans Høie og Toralf Hetland har 
et stort hjerte for å se og ivareta 
unge kristne ledere. Les om deres 
engasjement og råd fra side 8.

Klippekort på 
kinarestaurant

Høydepunktet er det stor enighet om: Når over 100 
ungdommer strømmer inn på siderommet til 
konsertlokalet fordi de ønsker å vite mer om Jesus.

Acta på team
Fullt hus på ungdomskveld i Tsjekkia etter at teamet hadde besøkt skolene i nærmiljøet
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Fra forening til menighet
Når startet vi arbeidet med å bli menighet? Vi kan nok gå 
tilbake i historien og se at mange ting har vært med å føre 
oss til der vi er nå. Men jeg tror nok at den største endringen 
skjedde da Nedre Setesdal Normisjon ansatte medarbeider. I 
tillegg var vi med på M4 kurs. Dette hjalp oss til å planlegge 
og sette ord på hva vi ville. Visjonen har vært sentral i det vi 
har gjort:

Jesus verdens lys skinner i vårt fellesskap, brenner i våre 
hjerter og preger vår hverdag slik at menneskene rundt oss 
ser Jesus.

I januar 2014 laget vi en handlingsplan for Nedre Setesdal 
Normisjon. Ett av målene var menighet, men med et stort 
spørsmålstegn. Var dette noe vi ønsket? Var vi mange nok?

 Med fokus på at alle generasjoner skulle med, startet vi 
opp ungdomsarbeid, Søndag for alle, Alphakurs, smågrup-
per og Ut på tur. Flere ble med i fellesskapet og sa at dette 
var deres fellesskap. Spørsmålet om menighet kom stadig 
frem, og tiden var moden, nesten overmoden. Februar 2019 
ble det vedtatt på årsmøte. Vi ble noe vi allerede var: Norkir-
ken Evje.

Fokuset er fremdeles at menneskene rundt oss skal møte 
Jesus. Derfor er utfokuset vårt stort. Vi ser at vi er ett av flere 
fiskelag her på Evje, som skal være med å gi menneskene 
rundt oss Guds godhet og kjærlighet - slik at nye generasjo-
ner kan være med å gi det videre.

Norkirken Evje

N
O

RK
IR

KE
N

 E
VJ

E

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

     

Bli medlem i Normisjon  
Agder trossamfunn!

 Du tilknyttes et trossamfunn som 
tilhører Normisjon

 Du får mulighet til offentlig støtte til ditt 
lokale normisjonsfelleskap.

Vil du bli medlem?
Gå inn på:  www.normisjon.no/agder/trossamfunn
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AGDER Les om hvordan ungdommer i 
Tsjekkia  – og Norge – får livet 
forandret når Jesus blir gjort 
kjent!  

Teamtur inneholder mye: Nye 
vennskap, pizzaparty med stu-
fullt ungdomsrom, inspirerende, 
plukke søppel sammen med 
ungdom som aldri har vært i 
kirka, servere brunost og 
makrell i tomat, språkbarriere, 
lære vekk norske leker (sherif-
fen, støvelleken ++), lærerikt, 
quiz om Norge … Innspillene er 
mange når vi prater om turen på 
vei hjem. 

Høydepunktet er det stor 
enighet om: Når over 100 ung-
dommer under konserten ons-
dag kveld, strømmer inn på 
siderommet fordi de ønsker å 
vite mer om Jesus. 

Et engasjert Actastyre
Det er Actastyret som har vært 
på teamtur, med to studenter fra 
Norkirken Kristiansand på slep. 
Sammen med ungdomsgruppen 
i den lokale menigheten og et 
dansk band, var vi med på Exit 
Tour på tre forskjellige skoler i 
Trinec, øst i Tsjekkia. En inn-
holdsrik uke.
 På vei til Tsjekkia fikk vi over-
natte på bedehuset i Skien, før vi 
fløy til Katowice i Polen. Etter 
mye om og men, fikk vi omsider 
tak i en leiebil og satte kursen 
mot Tsjekkia. Etter en time på 
nakken fikk vi møte ungdom-
mene vi en uke senere skulle ta 

en tårevåt avskjed med. Det 
begynte med stor latter når våre 
tsjekkiske venner skulle prøve å 
uttale navnene våre. Spesielt 
Torill bød på utfordringer, den 
sørlandske uttalelsen av Marte 
var heller ikke bare enkel. Det 
hele endte med at det ble utdelt 
kallenavn til de fleste av oss. 
Torill ble Terka, Marte ble 
Marta, Maria ble Marushka og 
Trygve ble Trinek.  

Tett program
Innimellom ungdomsgruppe, 
teamtrening og gudstjeneste, ble 
det tid til besøk både på spa og 
et tsjekkisk tehus. 
Mandag morgen braket det løs 
på den første skolen. Det bød på 
visse utfordringer å begynne rig-
ging av scene og andre forbere-
delser allerede 06.15, men det 
gav også mersmak å treffe masse 
ungdommer og se at det som 
skjedde hadde en positiv innfly-
telse på skolen deres. 
Vi norske bidro i engelsk-under-
visningen sammen med de 
lokale ungdommene. Det ble 
god tid til både samtaler og lek, 
og flere av dem vi ble kjent med 
på skolene, kom igjen på etter-
middagene i kirka. 
 Både vi utlendingene, de 
lokale kristne og alle de nye ung-
dommene som kom, koste seg 

med iskremparty, pizzaparty og 
norskkveld på disse ettermid-
dagene/kveldene. 

Ulike tjenester
Det var moro å se hvor bra vi 
norske utfylte hverandre som 
team. Siste kvelden, for eksem-
pel, styrte Maria mekking av 
norsk mat i kjøkkenkroken, 
Trygve og Torill løp rundt og 
serverte og pratet med ungdom-
mer, Kristian forkynte, Karianne 
pratet med noen ledere og Marte 
ledet quiz som om hun aldri 
hadde gjort noe annet. 
Og mens alle vi var i full gang 
med å bidra til fellesskapet i 
ungdomsrommet, satt Asbjørn 
og tre av de kristne tsjekkiske 
ungdommene på samtalerom-

Acta på 
teamtur

I flere år har virksomheten ved 
Eikely leirsted strevd med å få 
endene til å møtes. Å drive leir-
stedet, har blitt mer og mer kre-
vende - med sviktende inntekter 
og  økte kostnader. 

Styret for leirstedet har brukt 
mye tid på løsninger som kan gi 
en sunn drift.

Styret så seg nødt til å nedbe-
manne. Med dette tiltaket, styr-
ket fokus på annen kostnadbe-
sparelse og målrettet markeds-

føring, skal virksomheten 

kunne bygge seg opp til å bli 
bærekraftig. 

Virksomheten fortsetter som 
før, men med lavere bemanning. 
Det betyr at kjøkkenet opprett-
holder sin kapasitet og kan fort-
sette med å levere mat til 
catering,selskaper, leirer, kon- 
feranser og søndagsbuffeet. 
Overnattingsmuligheten fortset-
ter med den standard som vi har 
i dag.

Eikely leirsted

Eikely fortsetter driften
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Kristian Lande
Kristian Lande
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met ved siden av. I løpet av kvel-
den kom fem nye ungdommer 
inn for lange og dype samtaler, 
alle endte opp med å gi livet sitt 
til Jesus.

Agenda 1
Teamturen er en av konsekven-
sene av at Actastyret har vært 
med på Agenda 1 det siste året. 
Prosessen der har ledet til at vi 
ønsker at styret skal være mer 
enn et tradisjonelt styre. Vi 
ønsker at det skal være et opera-
tivt lederteam av ungdommer 
som både knytter ungdomsar-
beid i Agder sammen, går foran 
i nye initiativ og heier på de 
lokale lederne. 

Veien videre
Ansatte i Acta kommer også til 
å bruke tid og ressurser på å 
investere i disse ungdommene, 
hjelpe dem til å vokse som 
kristne og ledere. 
 Vær gjerne med i forbønn for 
denne prosessen. Det er store 
behov for å nå ut med evangeliet 
til ungdom i Agder, og det er 
stort potensiale for å rekruttere 
mange flere sørlendinger til 
misjon også utenfor Norge.
 Gjengen som var i Tsjekkia i 
påska er i alle fall giret på nye 
teamturer. Vi håper og tror de 
går både til Tsjekkia og andre 
land, men også på kryss og tvers 
av Agder, og til de krokene av 

vårt eget land som ikke har 
kristne ungdommer i det hele 
tatt. 
 Korttidsteam er en super 
mulighet til å bidra til endinger 
lokalt, og til å ta steg for dem 
som er med. Man får strukket 
seg, man kjenner på språkbar-
rierer, man blir dyktig sliten, 
men jammen er det gøy, og jam-
men er det stort å få være med å 
gi Jesus til andre ungdom!
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Risøyhallen er nå i full bruk ved 
Risøy Folkehøyskole.  

Offisiell åpning var 9. mars 
med taler ved bl. a. nestleder i 
styret, Arne Inge Vålandsmyr og 
Tvedestrands  ordfører, Jan 
Dukene.  

Uttrekkbar amfi, 500 sitte-
plasser, 900 kvm, flott styrketre-
ningsrom, velegnet klatrevegg, 
m. m.  

Hallen kostet 18 mill. kr, hoved-
sakelig støttet gjennom den stat-
lige såkalte husleieordningen for 
folkehøyskoler.  
Hallen er allerede et flott til-
skudd i skoledriften, og den vil 
også styrke sommerdriften på en 
god måte i årene som kommer. 

          Per Kristiansen, rektor

Risøyhallen - en moderne flerbrukshall

Ny hall på Risøya

Takk for gaven! 
Takk for gaver som ble gitt i 
forbindelse med sist nummer av 
avisa og på tilsendt giro.  Det har 
kommet inn kr 33200,- som frivillig 
abonnementsgave for regionavisa 
og kr 40000,- til prosjektet «Den 
gamle mannen i Bondjalaya».

Søknadsfrist til 
Fondet
2019 blir det siste året det er mulig 
å søke om fondsmidler fra fondet 
«Barn og Unge, hjemme og 
ute». Se regionens hjemmeside 
https://www.normisjon.no/agder/ 
for fondsstatuttene. Du kan 
også kontakte Gunnar Urstad 
(gunner.urstad@normisjon.no, tlf 
48114910) for mer informasjon. 
Søknadsfrist) er 1. september.

Fasthet 
i Mali
Det er dessverre ingen selvfølge, 
hverken i Mali eller i Norge for den 
saks skyld, at mennesker som er 
blitt kristne, greier å holde fast ved 
troen når vanskelighetene setter 
inn. I flere nytestamentlige brev er 
dette en apostolisk bekymring. 

Desto mer oppmuntrende er 
det når man blir overrasket av 
uventet fasthet. Det skjedde i 
landsbyen vår en dag i mars. 
Evangelisten ringte begeistret og 
fortalte at på en og samme dag 
hadde han fått to uventede besøk, 
en familiefar og en enslig mann, 
begge fra landsbyer hvor misjons-
aktiviteten er avsluttet. 

Begge disse bekreftet at de 
holdt fast ved troen og for 
familiefarens vedkommende, 
gjaldt det hele familien. 

Regionstyret etter 
årsmøtet 2019
Styreleder: 
Rønnaug Torvik fra Bykle,  
 2019- 2021
Terje Andersen fra Konsmo,  
 2019- 2022
Samuel Ebitu  fra Mandal,  
 2018- 2021
Torbjørg Sandal fra Lyngdal,  
 2018 – 2021
Tove Rustan Skaar fra Lillesand,  
 2017 – 2020
Geir Ivar Bjerkestrand fra  
 Grimstad, 
2017 - 2020

Vær med i forbønn for det nye 
regionsstyret og arbeidet som 
ligger foran. Be om Guds ledelse 
for alt som skjer i hele vår region.
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....det er stort å 
få være med på 
å gi Jesus til 
andre ungdom!

Teamdeltakere fra Agder sammen med bandet fra Danmark. 

Nye vennskap ble etablert. Torill Delin (t.v.) og Lenka.

Marte Frivold (nr.  to fra høyre) sammen med  tre nye venner 
fra Tsjekkia. 
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I EN TID SOM DENNE
Vi lever i en ny og annerledes 
tid. Ting som sto fast og var 
sant før, er ikke sant lenger. Før 
var det sant, fordi det sto i 
Bibelen. Nå heter det, «jeg har 
nå min tro». Om magen er sen-
teret for alle våre behov, lyster 
og emosjoner, så er vi blitt en 
«mage generasjon». Magen er 
blitt vår gud. «Ser noen meg, 
og mine behov?» 

Som kristne, kan vi kjenne 
oss akterutseilte stabukker som 
prøver å holde fast på noe som  
betyr lite for folk flest. Mismo-
tet banker på døra. I en nokså 

liknende situasjon sier aposte-
len Paulus til sin medarbeider 
Timoteus: «Forkynn Ordet, stå 
klar i tide og utide……..for det 
skal komme en tid da de ikke 
lenger tåler den sunne lære»  
(2. Tim. 4,1ff). 

Det finnes en kraft i Guds 
rike og i Guds ord som kan 
bergta selv det postmoderne 
mennesket i Norge i 2019. Men 
likevel, i en tid som denne, kan 
vi ikke henvise til forhåndsla-
gret kunnskap, tradisjoner eller 
vedtatte sannheter. Utgangs-
punktet må være, som hos 
Jesus,  at alt vil forgå, men ikke 

Hans Ord. Den kirke som ikke 
holder fast på Hans Ord, vil i 
lengden bli en kraftløs og uin-
teressant kirke. Og her utfor-
dres vi til ikke bare å holde fast 
på det som gir mening, men 
holde fast på Ordet fordi det er 
sant. 

Vi må i langt større grad en 
før, bygge en «armering». Ikke 
la oss blende av mengde, akti-
viteter og kontaktflate. Men 
bruke tid og krefter på «få», 
som får kjenne Gudsrikets 
hemmeligheter, og etter hvert 
er villig til å blø for det de har 
sett  (slik Jesus gjorde). Våre 

foreninger og Norkirker må bli 
et bedende folk. Hvorfor? For 
det er Gud som kan, ikke vi. 
«Gud rekk ut din hånd, til tegn 
og under ved din hellige tjener 
Jesu navn», ba den første kirke 
i trengselstider. 

Ja, vi trenger noe som ryster 
oss ut av vår boble der Gud 
ikke finnes. Kirken med men-
nesker som har et hjerte større 
enn verden, er etterlyst. Noen 
lever annerledes, for de er blitt 
tatt av at Guds rike er kommet 
nær.  Et slikt folk vil kunne 
redde mange i Norge i en tid 
som denne.
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LEDER Arne Inge Vålandsmyr

.... det er 
Gud som kan, 
ikke vi.
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Her forleden leste jeg i en 
artikkel om «frafallet» fra 
troen på Jesus blant unge 
mennesker. 

Tallet var så høyt som  
70 %! 

Da var det snakk om men-
nesker som er vokst opp i 
kristne felleskap - høykirke-
lig, lavkirkelig, karismatisk 
og tradisjonelt -  som forlater 
fellesskapet når de går inn i 
20 årene. Det er trist lesning.

Men det maner til «å 
brette opp ermene», fortsette 
å investere i å legge til rette så 
våre barn og unge vil følge 
Jesus hele livet!

Noen av grunnene som 

undersøkelsen viste, var: 
manglende disippelgjøring, 
manglende kobling mellom 
generasjonen og manglende 
kobling mellom tro og 
arbeid.

Noe av dette kan jeg, og 
du, gjøre noe med: 

Jeg kan for eksempel 
involvere meg i yngre men-
neskers liv. Være interessert i 
de unge familiene, være til-
stede i familiesamlingene, bli 
kjent med barna deres osv. 
Tilby min bønnestøtte, tilby 
min erfaring,  bygge relasjon 
på tvers av generasjonene! 
Foreslå bibelgrupper/celle-
grupper/husgrupper med 
flere generasjoner, par, ens-
lige, unge , eldre. 

Og vi som ikke har små 
barn, kan jo tilby «stuene» 
våre, og lage noe god mat! 
Det er alltid et godt utgangs-
punkt for et fint fellesskap 
sammen!

«Det er jo inspirerende bare å 
komme inn her!» Det sa folk når 
de kom til Norkirken i Grimstad 
for å være med på regionens års-
møte lørdag 6. april. Folk lar seg 
stadig begeistre av huset til 
denne menigheten.  Og denne 
menigheten, og de andre sju 
menighetene i Normisjon region 
Agder, var i  fokus på formid-
dagen.  Inge Flaat var program-
leder  og hadde ulike gjester fra 
de forskjellige menighetene i 
sofaen på scenen.

Landsstyrets utsending, fel-
lesskapsutvikler Vegard Ten-
nebø, underviste om temaet 
«Hvorfor menighet?»  Her var 
det mye nyttig, motiverende og 
lærerikt å lytte til.  Dersom noen 
ønsker undervisningen, ta kon-
takt med regionkontoret. 

Regionstyret ønsket at denne 
formiddagen kunne være til 
inspirasjon. Ett av temaene som 
ble snakket om, var om det 

Menighetene i Agder var i fokus under årsmøtet. 

Marianne Fjell gir råd og 
tips om tro i hjemmet.

Bedehuskoret fyller 85 år! 
Dette var som i gamle dager! 
Journalisten måtte opp på gal-
leriet for å telle alle, og med 50 
der oppe og 35 sangere i koret 
og full hovedsal, ble vi rundt 250 
glade Normisjonsfolk som ville 
høre og ære koret i Bedehuset.

 Programmet var rikholdig 
med prolog, mange sanger, 
intervjuer, fiolinspill, andakt, 
hilsener og gratulasjoner - og 
selvfølgelig bløtkake og kaffe 
etterpå.   

John Aanonsen leste fra korets 
historie, som startet 17.oktober 
1934. Siden den gang har san-
gerne turnert over hele Sørlandet 

og i utlandet. Det startet opp 
med flere ganske unge folk, og 
dessuten musikk i form av fiolin, 
gitar, trekkspill og piano.

I 1947 var der 40 medlemmer, 
og gjennomsnittsalderen i 1954 
var 20 år. Nå i 2019 er rundt 35 
sangere med, men legger man 
sammen deres alder kan man 
telle tilbake til før Jesu fødsel. Da 
det nærmet seg siste sang, ble 
alle tidligere medlemmer i salen 
bedt om å komme frem og bli 
med å synge. Kvinner og menn 
sto nærmest i kø for å komme på 
podiet, og bildet viser hele flok-
ken. 

Bedehuskoret under ledelse av Inger Marit Olsen

Når de unge forlater troen Årsmøte 2019
Fokus på 
Norkirkene i Agder
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internasjonale arbeidet kom i 
bakgrunn i menighetene.  Men 
det ble tydelig at alle menighe-
tene har et stort fokus på andre 
enn seg selv.  De vil gjerne bety 
noe for lokalmiljøet sitt og har 
også et stort engasjement for 
arbeidet blant andre folkeslag.  
Alle generasjoner tas med; både 

i forbønn og økonomiske bidrag. 
Etter middag fikk vi høre siste 
nytt fra Mali og Senegal og vi 
fikk også et innblikk i misjon i 
verden i dag. Selve årsmøtet var 
siste post på programmet.

Erik Albert hadde en god 
appell om den fortapte sønn og 
den lengtende Far som ønsket 
sitt barn så sterkt tilbake. Det er 
godt å være hjemme, og det er 
godt å få komme hjem. 

Praten gikk livlig i kakekøen. 
Her var det flere kjentfolk, og 
noen hadde ikke sett hverandre 
på lang tid. Mange minner og 
gode opplevelser ble løftet frem 
fra en opplevelsesrik historie på 
85 år med øvelser, møter, buss-
reiser og utallige bedehusbesøk.

  Noen lurte på om de kom til 
å feire 100 år?
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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.

Bijoj Munmu (25) kommer fra en fattig 
familie på seks, og er eldst i søskenflok-
ken. Selv om økonomien tidligere har 
vært ustabil, er den i dag betydelig bedre. 

Familien har vært med å bidra til å 
finansiere utdanningen hans, men stipen-
det fra Normisjon har vært et nødvendig 
bidrag for Bijoj. 

– I tillegg til økonomisk støtte gir sti-
pend bekreftelse på at noen heier på deg, 
og dette motiverer meg, sier han. 

Sitt første stipend fikk Bijoj allerede i 
sjette klasse, og han fikk da oppleve selv 

hvor oppløftende dette var. Selv om belø-
pet var lite, ga det ham muligheten til å 
drømme større. 

Da tiende klasse var bestått, økte sti-
pendbeløpet og drømmen om et bedre 
liv kom enda nærmere.

I dag, åtte år senere, er han i ferd med 
å fullføre en generell bachelorgrad. Han 
har i tilegg en lærerjobb ved siden av som 
bidrar til å dekke utgiftene for studiet. 

Fremtiden ser lys ut og Bijoj drømmer 
om å få en statlig jobb. Han forteller at 
slike jobber er bedre betalt. 

Ønsket videre er å ta en master med 
fordypning i historie, noe som vil åpne 
opp for flere muligheter.

I tillegg til studiene er Bijoj ungdoms-
leder i sin kirkesektor. 

– Håpet mitt er å inspirere ungdom-
mer til å ta del i arbeidet som drives i 
lokale menigheter. Ungdommene spiller 

en stor rolle i menighetene og det er også 
vår plikt å stille opp, sier Bijoj. 

Muligheten til å bli ungdomsleder 
kom som en tilfeldighet inn i livet hans. 
Gud jobbet mye med Bijoj og fikk han til 
å innse at Gud også kan bruke han til å 
nå ungdom. Bijoj bestemte seg for å stille 
til valg som ungdomsleder og fikk drøm-
mejobben.

Gjennom hardt arbeid og en sterk tro 
har Bijoj utviklet seg. Utdanning har 
skapt et godt grunnlag i livet hans, men 
mye av tiden bruker han sammen med 
ungdommene fra menigheten. Her får 
han uttrykke takknemlighet til Gud for 
alt han har fått, gjennom å være en vel-
signelse for andre. 

– Det er en velsignelse, vil jeg si, sier 
Bijoj om sin rolle i arbeidet.

Bijoj er i ferd med å avslutte studiene sine. Han er takknemlig for mulighetene han har fått. 

Velsignet for å velsigne igjen

Normisjons landsstyre har vedtatt å opprette 
en stilling ved felleskontoret som assiste-
rende generalsekretær, og å ansette Ole 
Martin Rudstaden i denne stillingen. Han 
tiltrådte i stillingen 1. mai. 
 – Ole Martin kjenner organisasjonen vår 
godt, og har jobbet på flere plan i Normisjon 
gjennom mange år, sier landsstyreleder Hall-
geir Solberg. – Vi er glade for at han har sagt 
ja til å gå inn i denne stillingen.
 – Jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg ser med 
glede på hvordan Acta og Normisjon utvi-
kler seg og opplever en organisasjon som 
setter seg i stand til å drive misjon i dag og i 
framtiden, sier Rudstaden.

Den siste uken i mars var det ny gjennom-
gang av Agenda 1 i Mali, og Therese Glen-
drange forteller om gode opplevelser under 
samlingen. 

– En ting er at de fleste som kom på 
denne samlingen har vært med et par gan-
ger før, så det var mindre usikkerhet. Men 
det var også en varme i fellesskapet som 
ikke bare kom av de høye temperaturene. 
Det var en sterk følelse av fellesskap og sam-
hørighet, og det ble en veldig god samling.

– Blant noen av barna vi har jobbet med i 
flere år, ser vi mye positiv utvikling, også i 
det sosiale. Blant dem er en gruppe jenter, 
de fleste med cerebral parese, noen av dem 
er allerede tenåringer. Tidligere sloss de om 
oppmerksomheten, men de har nå utviklet 
gode sosiale og empatiske ferdigheter, samt 
kommmunikasjonsferdigheter. Ingen av 
dem kan snakke rent, men de er blitt en ven-
ninnegjeng som er glade i hverandre, fortel-
ler utsending Synnøve Aandstad Baghirova.

Det er mye dans og glede på Agenda 
1-samling!

Mali 
Menighet og evangelisering i Mali
Prosjektnummer 401 011

Aserbajdsjan 
Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 007

Fremgang i Merdekan Ny i ledelsen

Story & Media
Bijoj fullfører nå studier 
i Dinajpur. Stipend 
gjennom Normisjon har 
gjort dette mulig.

Agenda 1 i Mali

Amalie Holm
Emilie Løvås Wang
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Team Story & Media fra Gå Ut 
Senteret besøkte tre land i Asia i 
løpet av sitt utenlandsopphold, 
og tilbrakte seks uker hver i 
Nepal, Bangladesh og 
Kambodsja. 

Hele veien har David Einan, Bjørn 
Aron Rydland, Amalie Holm og 
Emilie Løvås Wang produsert 
tekst, bilder og video for Normi-
sjon, og vært våre korrespon-
denter ute. 

Du kan se mer av innholdet 
teamet har produsert på 
www.normisjon.no og 
tv.normisjon.no

Tekst
Foto
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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.

Høres ikke det flott ut? I over et 
år har vi arbeidet med å starte 
sykepleieskole her ved sykehu-
set. Og så ble det mer enn som 
så! 

«Okhaldhunga School of Health 
Sciences» er det offisielle navnet 
på skolen, som foreløpig har 
bare ett studieprogram, og det 
er i sykepleie. Men, som navnet 
indikerer, vil det komme flere i 
årene framover, antagelig først 
en linje for Health Assistants, 
senere kommer laboratorietek-
niker-linje og andre. 

Den 8. april 2019 ble skolen høy-
tidelig åpnet. Alle de tjue stu-
dentene på første sykepleier-kull 
er kasteløse jenter som har fått 
så gode karakterer og kommer 
fra en så fattig bakgrunn at de 
har fått stipend av staten som 
dekker både studieplass, husrom 
og mat gjennom hele studiepe-
rioden på tre år. Til stede på 
åpningen var skolens nytilsatte 

lærere, og ulike politiske og 
andre ledere i distriktet.

Åpningsfesten ble en stor fei-
ring, med tradisjonell nepali 
sang og dans, som er med ved 
alle høytidelige anledninger.

Vår uoppslitelige direktør Tuk 
har mesteparten av æren for at 
sykepleierskolen nå endelig kan 
starte. Som vår lokale Harald 
Hårfagre hadde han latt hår og 
skjegg gro gjennom hele året. 
Han var ganske nedgrodd da 
han holdt åpningstale for skolen, 
men dagen etter viste han seg i 
ny og yngre versjon. Mange 
måneders innsats kronet med 
seier!

Første skoledag, dagen etter 
åpningsfesten, ventet tjue spente 
studenter ved pultene, og nesten 
like spente lærere for å presen-
tere seg. Dette har vi ikke gjort 
før. 

Historien om Florence Nightin-
gale, som la grunnlaget for 
moderne sykepleie basert på 
erfaringer fra arbeidet med 
sårede soldater under Krimkri-
gen på 1850-tallet, er fremdeles 
en viktig inspirasjon for syke-
pleierne våre. Hennes portrett 
henger også på vår sykepleier-
skole. 
 

Elever og lærere ved den nye skolen på åpningsdagen. 

Ny skole
Kristin og Erik Bøhler

Kristin og Erik Bøhler

Etter utallige møter 
og utsettelser ble 
sykepleierskolen i 
Okhaldhunga 
åpnet 8. april!

Nepal 
Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnummer 306 002

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som pågår med 
å skape nye, mer tjenelige 
strukturer innen Normisjons 
arbeid i Aserbajdsjan, for visdom, 
ledelse og innsikt
• 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
• Be for CRED-leir i sommer 
(KRIK-leir)
Ecuador
• Be for Bibelinstituttet, og 
spesielt personalsituasjonen. At 
omstrukturering og svakare 
økonomi må møtast med 
kreativitet og handlekraft, slik at 
kyrkjene fortsatt kan få gode 
tilbod om kurs og leiaropplæring
• Be for Tamboskolen. Om godt 
samarbeid og gode løysinger 
møte med nye utfordringer og 
krav frå Utdanningskontoret
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Takk Gud for fortsatt sterk 
vekst i Kambodsja. Over 15000 
flere kristne. Samtidig er det 
registrert over 1000 nye huskirker 
de siste tre årene
• Be om at kirka må nå enda 
lenger ut med evangeliet om 
Jesus og at hver nykristen får 
mulighet til å ha kort vei til en 
huskirke. Vi ber om at enkle ord 
om Jesus, godhet og mirakler 
skal åpne enda flere hjerter for 
relasjon med Jesus
• Be om at ikke begrenset med 
penger må stoppe vår mulighet 
til å forvalte vekkelsen i Kambod-
sja 
Mali og Senegal
• Be for alt det som er sådd av 
Guds ord. Be om at det må skape 
tro og forandre liv
• Be for bibeloversetterarbeidet. 
Be for klare hoder og gode øyne 
når teamet i løpet av året skal 
lese gjennom alle tekstene på 
nytt og sikre at alt er riktig
• Be for styrke gjennom 
varmetiden, om en god regntid 
og gode avlinger (juni – oktober)
 

• Be for oppstart av prosjektet 
«Ikke reis over havet». Be for en 
god inngang for de fire ansatte i 
prosjektet, at de må få gode 
kontakter i landsbyene og være 
redskap for endringer i lokalsam-
funnet
• Be for teamet i Senegal. At Gud 
må lede dem til malinké-familier 
som er åpne og klare til å starte 
bibelgrupper
• Be for handikapforbundet som 
vi arbeider med i Senegal. Be om 
at de må klare å organisere seg, 
og at de må lykkes med produk-
sjon av såpe og moringapulver, 
slik at de får inntekter
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for de millioner av 
arabiske barn som regelmessig 
får høre om Jesus gjennom 
barnekanalen SAT-7 KIDS
• Be om at SAT-7s budskap om 
Guds kjærlighet kan skape 
forsoning der det råder hat og 
ufred
Nepal
• Takk for åpning av sykepleier-
skolen 8. april
• Be om helse og styrke for oss

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
• Be om styrke og visdom for vår 
nye daglige leder og Actaleder
• Be for det nye regionstyret. 
Om arbeidsglede og visjon for 
arbeidet i nord
• Be om at leirstedene våre blir 
mye brukt til samlinger om Guds 
ord
• Be for Sommer i Nord 8.-11. 
august. Om Guds velsignelse 
over medhjelpere og deltakere 
– unge og gamle
Nordland
• Be for det nye regionstyret
• Be for forberedelsen av 
Sommer i Nord 2019
• Be for sommerstevnet i 
Helligvær og på Givær
• Be om ny giv i restart av en 
forening 
Oppland
• Be for situasjonen i region 
Oppland. For styret og om kloke 
valg
• Be for salgsprosessen rundt 
Kirketeigen
• Be for TotenCampen på 
Skjærgårds
• Takk og be for nyvalgt 
Actastyre 

Rogaland
• Takk for et flott regionårsmøte
• Be for sommerleirene
• Be for 10:13-festivalen
• Be for seniorleiren
Sogn og Fjordane
• Be for sommerleirene på 
Fjordly og Teigen
• Be for Nordfjordsommer 2.-7. 
juli; Normisjon og KRIK sin 
friluftsfestival for hele familien
• Be for bygging av nye og 
eksisterende fellesskap og 
foreninger
• Be for arbeidet ved enhetene i 
regionen: folkehøgskolene, 
leirstedene, retreatstedet, 
hotellet og barnehagene
Telemark 
• Be for det nye regionstyret og 
Actastyret som er valgt på vårens 
årsmøter. Be om visdom, 
oppfinnsomhet og krefter
• Be for sommerens leirer og 
forberedelsene til disse
• Be for de som på de siste 
leirene har tatt imot Jesus, at de 
må bli bevart og finne et 
fellesskap å vokse i
 Trøndelag
• Takk og be for det nye 
regionstyret
• Ber for sommerens leirer
• Ber for elevrekruttering til 
Normisjons skoler i regionen
• Takk og be for de ansatte
Øst
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige 
arbeidet som utføres i Østfold
• Takk for god oppstart av 
leirsesongen
• Be om beskyttelse og velsig-
nelse over sommerens leirer
• Be for planleggingen av vårens 
og sommerens leirer.

SENTRALT:
• Be for sommerens arrange-
menter
• Be for ny assisterende 
generalsekretær

ACTA SENTRALT:
• Be for alle sommerens små og 
store Acta-arrangementer
• Be for Kompis og Amigos
• Takk for en flott KonfCamp 
Etne og be for KonfCamp på 
Skjærgårds

 

Bønneemner

Nytt fra
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www.kristendate.no

STØRSTE
for kristnemøteplass

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Test vår app!

Tekst
Foto

Trond Andersen var ansatt som musikksekretær 
i Indremisjonselskapet i 1968, og i 1970 ble han 
lærer på den nyopprettede musikklinjen på Bibel-
skolen i Staffeldts gate. Dette var lenge før Nor-
misjons tid, og det var Indremisjonsselskapet som 
både drev Bibelskolen og virksomheten i Storsa-
len. Den unge musikklæreren ville danne et kor 
som både kunne løfte den rike musikkarven i 
bedehustradisjonen og samtidig lansere det beste 
av det nye.

Navnet ble snart endret til Storsalens Minikor – i 
dagligtale Minikoret –  og i flere tiår framover var 
Minikoret et begrep langt utover indremisjonens 
og bedehusfolkets rekker.

Det ble utallige besøk på bedehus og i kirker 
landet rundt og en rekke plateinnspillinger. 
Minikoret var faste gjester i Ønskekonserten og 
ofte benyttet i NRK´s morgenandakt. På TV var 
de bl. a. med i programmet Tro og Liv. Trond 

Andersens var en engasjert og inspirerende diri-
gent, og stod også for en rekke friske og nyska-
pende arrangementer. Det er ikke for mye sagt at 
Minikoret under hans ledelse brakte med seg en 
ny retning innen kristen sang og musikk. Den 
friske stilen, en smittende sangglede og høy kva-
litet gjorde at mange dro lange veier for å høre 
Minikoret. Det var kø langt nedover Sven Bruns 
gate når Den Store stjerna sto på programmet i 
Storsalens adventkonsert.

Utover 80-tallet ble korets aktivitet etter hvert 
redusert, men helt fram til de siste årene har det 
vært holdt liv i koret med halvårlige samlinger.

Lørdag 28. september markeres 50-årsjubileet med 
en stor jubileumskonsert i Storsalen. Sangeren 
Gunstein Draugedalen og pianisten Jens Harald 
Bratlie opptrådte begge sammen med Minikoret 
i glansårene, og de er gjestesolister denne kvelden. 
Dirigent for koret er Arne Ness og Kjetil Bjerke-
strand, og Jon Børge Askeland akkompagnerer. 
Konsertens konferansier er Helge Gudmundsen.

Dette vil bli et fint gjenhør og en god opplevelse 
for mange!

Minikoret 50 år!
Slik husker nok mange Minikoret. 28. september er det flere grå hår og færre fargede 
brilleglass når koret feirer sine femti år. 

Ill.
Svein Granerud

Høsten 1969 startet Trond 
Andersen «Storsalens lille 
kor». I år feirer koret rundt år 
– og det skal feires med  
jubileumskonsert 

Alle hadde hørt om 
Minikoret.

Og med sommeren kommer Sommer i Sør 9.-14. juli ! 
Blant talerne på årets festival finner vi Imi-pastor Egil 

Elling Ellingsen, Elin Lind Fagerbakke som er leder for Kvin-
ner i Nettverk og pastor i Salem misjonsmenighet, samt 
Andreas Nordli som leder Ungdom i Oppdrag Norge. 

Mary Elizabeth Kolsrud med band leder lovsang gjennom 
hele uka, og fredag kveld kan man glede seg til konsert med 
Kristin Minde, som også hadde konsert på fjorårets festival. 

Festivalgeneral Kristian Bjørkhaug lover en innholdsrik 
uke for store og små i Normisjonshallen i Grimstad! 

Du kan lese mer og melde deg på på www.sommerisor.no.

Sommeren kommer!

Sommer i Sør i Grimstad 
9.-14. juli.
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Møt Hans Høie og Toralf Hetland 
– to «gamle gubber» med stort 
hjerte for å ivareta unge kristne 
ledere.  

Latteren sitter løst på pauserom-
met i Normisjon sine lokaler i 
Sandnes sentrum. Hans Høie 
har akkurat fortalt at han kom-
mer rett fra frisøren - til ære for 
fotografen.

– Ja, ja, jeg sparer de pengene, 
sier Toralf og stryker hånda over 
sin blanke isse. Begge ler hjerte-
lig. Journalisten spør forsiktig 
om alder.

– Huff, må du vite det? Kan 
du ikke bare skrive at vi er to 
gamle gubber, sier Hans. Latter 
igjen.

 
Utbrent ungdom
Gamle eller ei, dette er to enga-
sjerte voksne med et stort hjerte 
for ungdommen. 

– Vi trenger unge ledere, men 
det er ikke nok å bare rekruttere 
og deretter overlate de til seg 
selv. Ingen unge ledere skal stå 
alene. Jeg har møtt 18-åringer 
med tydelige symptomer på 
utbrenthet. Sånn skal det ikke 
være. Ungdommen skal blom-
stre, ikke visne. Vi som har noen 
flere år på baken har en viktig 
oppgave i å fungere som sikker-
hetsnett, vi skal være oppmerk-
somme og fange opp de som 
strever, sier Hans og lener seg 
frem i stolen. Han er tydelig 
engasjert. Dette er hjertesaken. 
Toralf nikker samtykkende. 
– Vi må gjøre de unge kristne 

lederne oppmerksomme på at vi 
ser det arbeidet de gjør. Den 
gode samtalen er avgjørende, 
sier han. 

– Ja, og der har Toralf fått til 
et flott konsept, skyter Hans inn 
og forteller at Toralf, som er 
bosatt på Ålgård, i alle år har 
invitert unge kristne ledere med 
seg til kinarestauranten like ved 
Kongeparken. 

– Her har han hatt utallige 
samtaler. Det er ikke få relasjo-
ner Toralf har klart å bygge opp 
på den måten. Du skulle hatt 
klippekort på den kinarestau-
ranten du, Toralf.

– Jeg er veldig glad i kinamat, 
svarer Toralf lattermildt.

– Spøk til side, dette handler 
ikke om kinamat, det handler 
om å få til en god prat på et nøy-
tralt sted. Og når det er sagt vil 
jeg påpeke at Hans og jeg er et 
godt team, vi utfyller hverandre. 
Hans er god på å se hvert enkelt 
menneske, og har lært meg 
enormt mye om det. Jeg er mer 
praktisk anlagt, løsningsorien-
tert og opptatt av å bygge opp 
gode systemer som hindrer at 
unge ledere møter veggen. Da 
jeg var ung ble jeg fortalt at min 
tjeneste skulle være å fungere 
som predikant. Men det viste seg 
at det ikke samsvarte med mitt 
kall. Det er viktig at de unge selv 
får finne hvilken tjeneste de 

ønsker å stå i. På den måten blir 
det basert på glede, ikke på plikt. 
Alle mann på dekk, heter det i 
barnesangen. Men det er viktig 
at hver enkelt finner sin plass 
selv, uten å kjenne på forvent-
ningspress, sier Toralf.

Om å møte veggen
De vet hva de snakker om disse 
to «gamle gubbene». Begge har 
vært engasjerte i kristent arbeid 
hele sitt voksne liv. Begge har 
opplevd å møte veggen. Hans 
var i midten av 30-årene da han 
fikk en alvorlig psykisk knekk og 
ble langtidssykemeldt. Også 
Toralf har opplevd å kjøre seg 
selv for hardt for dermed å 
havne helt på felgen.

Med hjerte 
for de unge

De første månedene i året er litt 
rolige på Horve. Det gir mulig-
het til å vaske litt grundig og ha 
noen mindre oppussinger. Alle 
100 madrassene i internatene er 
skiftet ut og peisestua viser stolt 
fram nye møbler. Hele beløpet 
fra Horvebasaren gikk til møbler 
i år. Litt roligere uker er nødven-
dig etter en svært travel høst 
med rekordstor utleie. Vi gleder 
oss over at så godt som alle hel-
gene i høst var utleid, og mange 
ukedager. 

En ekstra glede er bønnestien på 
Horve. En tre km lang løype 
rundt eiendommen der det er 
lagt spesielt til rette for bønn. 
Mange timer med dugnad har 
gått med for å åpne denne ruta 
gjennom ulendt og gjengrodd 
terreng. Stien ble offisielt åpnet 
av de ansatte i Normisjon på en 
samling på Horve i oktober. 
Ukentlig går det noen og ram-
mer Horve inn i bønn.

Hans Høie

Glede på Horve

Fra bønnestien på Horve
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Hjørdis Halleland Mikalsen
Hjørdis Halleland Mikalsen
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Vi er vant med å se filmer, serier og dokumentarprogrammer 
på TV – ofte på engelsk med norske tekster. Nå er Alpha til-
gjengelig på samme måte. ALPHA FILMSERIE for voksne er 
en mix av undervisning og dokumentar, og ble nylig tatt i 
bruk med norske tekster. 

Først ut i Norge var Bogafjell menighet i Sandnes. Menighe-
ten hadde erfart utrustende fellesskap i sine smågrupper, og 
da de trengte å fokusere på evangelisering, ble Alpha løftet 
fram som beste tilgjengelige ressurs. De oppfordret derfor 
smågruppene til å invitere sine venner til egne Alpha-kvel-
der for å se ALPHA FILMSERIE og snakke om innholdet. 
De fordelte selv oppgavene som vertskap og gruppeledere.

Sokneprest i Bogafjell menighet er Torstein Eidem Nordal, 
som også sitter i Normisjons landsstyre. I et nyhetsbrev fra 
Alpha Norge, sa han: «Alpha har penset oss inn på sporet av 
hva som er viktig. Det misjonale fokuset har fått et løft, og vi 
er blitt mer bevisst vår rolle som kirke. Vi lever drømmen 
som folkekirke og disippelkirke fordi Alpha gir oss redskaper 
til hvordan vi kan møte andre mennesker der de lever sine 
liv.»

Nå er det blitt enda enklere å arrangere Alpha! Alpha Norge 
tilbyr serien gratis til menigheter og forsamlinger.

Inge Morten Paulsen

Av og til er det utfordrende å finne egnede undervisere. 
Ved å bruke Alpha filmserie er dette nå tatt hånd om! 

A
RK

IV

Alpha filmserie

FJELLFERIE FOR SENIORER (60+)
Krik, Hemsedal  25.–30. august 2019   

Normisjon og KRIK inviterer til KRIK Senior  
på KRIK-senteret i Hemsedal.

Opplev augustdager i herlig natur og godt fellesskap.  
Fotturer i fjellet tilpasset ulikt fysisk nivå.

Talere og ledere: 
Reidun og Kurt Hjemdal,  

Reidun og Torstein Huseby
Info. og påmelding: 

Tlf. 32 06 23 60  eller e-post: post@khh.no
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– Da vi var unge ledere fantes 
det ikke noe sikkerhetsnett. Der-
for er det veldig viktig at vi bru-
ker våre dyrekjøpte erfaringer til 
å gi en hjelpende hånd til dagens 
unge, sier han. 

Hans og Toralfs tre råd for å 
være til hjelp for unge ledere.

•  Se etter gleden. Det er vik-
tig at de unge finner glede og lyst 
i det arbeidet de gjør. Man-
glende glede kan være et tegn på 
utbrenthet.

• Vær en samtalepartner – 
eller sørg for at de unge har en 
voksen, trygg person å snakke 
med.

• Vær en medvandrer. Til-

bring tid sammen med de unge 
– både i lek og alvor. La de føle 
at du bryr deg og at du interes-
serer deg for det de gjør. 

FAKTA: 
• Hans Høie (59), gift med 
Jofrid, 4 barn, bosatt på Sand-
nes, vaktmester og bestyrer på 
Horve Ungdomssenter. Har tid-
ligere vært ungdomsarbeider og 
kretssekretær i Ryfylke og Jæren 
Indremisjon, forsamlingsleder i 
Ålgård bedehus, ansatt ved Staf-
feldsgate Bibelskole i Oslo og 
tømmermann. 

• Toralf Hetland (55), gift 
med Marit, 4 barn, bosatt på 
Ålgård, hvor han er engasjert i 

kristent barne- og ungdomsar-
beid. Jobber som bakerisjef i 
Bakehuset på Bryne. Jobbet 10 
år i Ryfylke og Jæren Indremi-
sjon i ulike stillinger, derav seks 
år som barne- og ungdomsse-
kretær. Har også jobbet som 
miljøarbeider og vaktmesteras-
sistent ved Solborg Folkehøg-
skole.

Som det ble vist på årsmøte til 
Normisjon Rogaland i april så 
vil det bli bygget mye på Tjen-
svoll i Stavanger fremover. IMI-
kirken, Solborg Folkehøgskole 
og Normisjon Rogaland er 
sammen om å bygge lokaler til 
KFskolen. Dette vil tilføre områ-
det enda flere ressurser som job-
ber under vår visjon og som 
lever under en virkelighetsfor-
ståelse med Faderen, Sønnen og 
Ånden. Fra før av har vi Norges 
ledende forsamling; IMI-kirken, 

og vi har en ledende Folkehøg-
skole i Solborg. Det vil også være 
naturlig for oss som region og 
være aktive i dette miljøet. I den 
tiden vi lever i så er det viktig 
med kompetansesentre. For oss 
så er det viktig å utvikle sentre 
med kompetanse på formidling 
av den kristne tro til nye gene-
rasjoner. Dette ser vi vil være 
viktig at vi er med og investerer 
i på Tjensvoll, og at de ulike 
enhetene gjør dette sammen.

Mye skjer i Tjensvoll-området i Stavanger.

Ideologisk senter

Personalnytt
Unni Sæves Vignes går av med 
pensjon til sommeren. Line Marie 
Løge overtar hennes stilling i 
kvinnearbeidet. Gunn Bjørg Slotto 
går tilbake til læreryrket. Kjersti 
Bjerga vil jobbe mer på Stemnesta-
den, mens Linn Magritt Jansen Bru 
kommer inn i Acta-arbeidet 
- begge foreløpig for tre måneder. 
Velaug Trodahl har gitt beskjed om 
at hun ikke kommer tilbake fra 
permisjon i Acta. Hans og Kørner 
Høie fikk på regionsårsmøte en 
oppmerksomhet for å ha jobbet 40 
år i Indremisjonen og Normisjon. 

Erik Rørtveit

PUH-leiren
PUH-leiren, eller leiren for perso-
ner med utviklingshemming, går 
av stabelen 27.- 30. juni. I år for 
trettiniende gang. 

Leiren er tilrettelagt for den 
som er over 18 år. Leirstedet 
Stemnestaden er en ypperlig plass 
for dette felleskapet. I år skal vi 
benytte oss av den nye gapahuken 
ved fotballplenen. Og som alltid 
blir det mye sang og musikk, lek 
og moro og ikke minst fellesskap i 
troen. 

Påmelding eller spørsmål 
sendes før 6. juni til kraftsenteret@
gmail.com eller tlf  982 16 185 
(mandag-torsdag kl 10-14).

Lina Fisk EIde

Ny medarbeider i 
Fermate Haugaland
Gjermund Lygre går fra mai 2019 
inn som medarbeider i Fermate 
Rogaland.

Dette er et frivillig engasjement 
ved siden av sokneprest-stillingen 
i Førresfjorden menighet.

Han har mulighet til å ha noen 
samtaler i måneden på Kraftsente-
ret på Stemnestaden.

Kontakt: fermate.rogaland@
gmail.com / 98 21 61 81

Kørners corner:
Alvorlig trussel
Anita i Sogn lærte tidlig å lese. Hun 
var bare sju da hun begynte å lese 
Bibelen på langs.  Hun leste noen 
stykker før hun sovnet. Men et 
sted uti mosebøkene begynte det 
å bli dramatisk med krig og drap, 
og det var vanskelig å sove 
etterpå. 

Pappa nektet henne å lese mer 
fra gamle testamentet når hun 
skulle sove. Han  fant i stedet en 
passende barnebok for alderen 
hennes. Og det fungerte fint. 

En kveld etter at foreldrene 
hadde sagt god natt, ropte hun: 
-Jeg er så tørst, kan jeg få noe å 
drikke? – Nei sov nå! var svaret hun 
fikk. To ganger gjentok dette seg. 
Men da ble lille Anita forarget og 
svarte: Hvis jeg ikke får noe å 
drikke nå så leser jeg i det gamle 
testamentet!
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De unge skal 
blomstre, 
ikke visne.

Hans Høie og Toralf Hetland har et stort engasjement for ungdomsarbeid generelt og unge ledere spesielt. 
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De sa til hverandre: «Brant ikke 
hjertet i oss da han talte til oss 
på veien og åpnet skriftene for 
oss?»

På oppstandelsesdagen var 
to av disiplene på vei fra Jeru-
salem til Emmaus. Alle disi-
plene var spredt og ingen ven-
tet at Jesus skulle stå opp av 
graven. Vi møter to motløse og 
sorgfulle menn som ville bort 
fra det som hadde hendt i Jeru-
salem. Alt var så vanskelig og 
tungt. Mens de samtalte om det 
som hadde skjedd, kom Jesus 
og slo følge med dem. De 
kjente ham ikke igjen og sa at 

‘du må være den eneste tilrei-
sende som ikke vet hva som er 
hendt i Jerusalem’. De hadde 
satset alt på Jesus. «Og vi som 
hadde håpet...» I tillegg hadde 
noen kvinner gjort dem forvir-
ret fordi de ikke fant kroppen 
hans ved graven. Emmausvan-
drerne øyna ikke håp. De var 
langt nede.

Jesus bebreidet disiplene at 
de var så trege til å tro alt det 
profetene har sagt. Han kunne 
sagt at husker dere ikke at jeg 
mettet fem tusen eller at jeg 
vekket opp Lasarus. Det er godt 
med gode erfaringer og opple-

velser, men når motgangen 
kommer er det skriften som 
gjelder. Han la ut for dem det 
som står om ham i skriftene.  I 
løpet av en 500 års periode ble 
det skapt rundt 300 profetier 
om Jesus og bare på langfredag 
ble 29 av dem oppfylt.

Når Jesus tok brødet, brøt 
det og ga dem, ble øynene deres 
åpnet. Dette hadde de sett før 
under det siste måltidet med 
Jesus. Da sa de til hverandre: 
«Brant ikke våre hjerter…». 
Det er først og fremst i ordet vi 
finner inspirasjon til å gå videre 
med budskapet om at Jesus er 

den gode far som venter på oss 
mennesker.

Veien tilbake til Jerusalem 
på 15 km og 800 høydemeter 
gikk nok lettere nå som de 
hadde et gledens budskap å gå 
med. Dette måtte de fortelle 
selv om det var langt på dag. 
Møtet med Jesus med utlegging 
av skriftene fikk en forvand-
lende virkning på de to ned-
brutte emmausvandrerne. 
Brann i hjertene skapes i nær-
kontakt med Jesus ved Den hel-
lige ånd. Han innbyr oss til å 
komme nær hans omsluttende 
kjærlighet.

LEDER Trygve Svendsen, leder i regionstyret

Brant ikke 
hjertet i oss da 
han talte til oss 
på veien og 
åpnet Skriftene 
for oss?
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«Hei pappa! Takk for at du er 
sammen med oss på denne 
leiren». Det er Signe-Andrea 
fra Ørnes i Nordland som 
har ansvar for å lede denne 
bibeltimen. Hun går for tiden 
på Tryggheim og er en av 
våre leirledere. 

Totalt er vi ca 55 deltakere 
og ledere. På forhånd har 
Signe-Andrea «advart» oss. 
Det er ikke bare dialekten 
som er annerledes, men også 
hvordan hun starter en bønn: 
«Når dere hører noen ber, 
starter de ofte med «Kjære 
Gud», eller «Kjære Jesus». 

Gud er min himmelske 
pappa. Når jeg skal be, altså 
snakke med han, syns jeg det 
er naturlig å starte med «Hei 
pappa».

Det er flott å være på leir. 
Når vi er sammen over tid, 
gir det oss en mulighet til å 
bli bedre kjent. Ulike men-
nesker har ulike måter å 
uttrykke sin tro på. Med 
bredde i ulikheter, har vi 
mulighet å formidle bredde 
til deltakerne. Lederne er for-
skjellige, og det samme er 
deltakerne. 

Jeg kjenner på en stolthet 
over det jeg får være med på. 
I leirarbeidet gir vi rom for at 
den enkelte skal få lov til å 
være som de er og bidra med 
det de er best på. Signe-
Andrea kunne selvsagt 
begynt «Kjære Gud», som de 
fleste andre. Men hun velger 
å gjøre det på sin måte. Det 
er flott å være en del av ett 
fellesskap som gir rom for 
originaler!

Skal vi se «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag» må vi 
investere i dagens ungdom. Vi 
ønsker å utruste dem til å bli 
samfunnsbyggere som påvirker 
miljøene de er en del av, og sam-
tidig har en forståelse av hvem 
de er i Kristus og i fellesskapet. 
Vi ønsker å se en ny generasjon 
som er salt og lys i verden. Da 
må vi, både som enkeltmennes-
ker og organisasjon, være en 
stemme inn i livene deres fra 
tidlig alder og fortelle dem og 
legge til rette for at de kan vokse 
opp og bli den Gud har skapt 
dem til å være.

10:13-festivalen har, som du 
kanskje har fått med deg, vokst 
til å bli en stor festival med nær-
mere 350 deltakere. For noen år 
siden kom spørsmålet «Hva med 
8. klassingene?». De som er for 
gamle til å være med på 10:13, 

Ny generasjon ledere: Jonas, Vilde og Marius.

Full trøkk i sangen på 
påskeleir på Vaulali.

Huskirker for nye kristne i Kambodsja
Også i år kan vi glede oss stort 
over at mange ble kristne gjen-
nom godhets- og evangelise-
ringsaksjonen. Det er flott å se 
de unge fra Norge og Kambod-
sja finne sammen i teamene og 
gjøre nye erfaringer med økt 
innsikt i hvem de selv er og 
hvem Gud er.

De mange nye kristne er en 
velsignelse for menighetene, 
men også en utfordring. Hvor-
dan skal de følges opp slik at de 
blir bevart som kristne? Den 
nærmeste lokale kirken kan ligge 
1-2 timers reise vekk og gjør det 
utfordrende for pastorene å 
rekke over alle.

I år ble det prøvd ut det de kal-
ler umiddelbar huskirke. Kon-
septet er at i det de nykristne har 
bekjent troen på Jesus, så ropes 
en og en landsby opp. De nye 
kristne fra den landsbyen går da 
til et anvist område. Denne beve-
gelsen er krevende. Det blir som 
en bekjennelse nummer to å 
sette seg i huskirke sammen med 
folk fra samme landsby. Før de 
forlater dette første møtet i hus-
kirken blir alle registrert og  
avtale blir gjort for neste møte. 
Over 1500 mennesker er regis-
trert på denne måten. 
Denne raske tilknytningen gir 
de nye kristne umiddelbart et Huskirkelærere i Kambodsja.

Hei pappa! Ny generasjon ledere
Acta vil utruste nye 
unge ledere.
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men for unge til å være ledere. I 
år satser vi videre og inviterer de 
som er ferdig med 8. klasse til 
egen ledertrening under 
10:13-festivalen. De vil være på 
leirstedet på Alsvik med eget 
opplegg på formiddagen, før de 
blir en del av festivalen på etter-
middag/kveld og blir med som 
ledere i de ulike teamene. Kjen-

ner du noen som går i 8. klasse? 
Send dem på 10:13 ledertrening!

Vi tror dette vil være med å 
utruste neste generasjons ledere, 
og vi håper du vil være med å be 
for dem og investere i dette 
arbeidet. 

For mer info, se 1013.no/
ledertrening.

livsnært kristent fellesskap der 
de deler vitnesbyrd, Guds nær-
vær, bibel og utsendelse til å 
snakke enkelt om Jesus, gjøre 
godt og be for syke. Mange av 
lederne er selv relativt nye på 
veien, men de er ivrige etter å 
lykkes. De har vært samlet til 
trening i forkant av aksjonen og 
det sendes ut team etter 1,5 mnd 
for å følge opp og hjelpe dem til 
å lede huskirkene på en god 
måte.

Vær med å be om at huskirkene 
får være et sted der mennesker 
får kjenne fellesskap, vokse i tro 
og frimodighet til å tjene Herren.
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Andakt

Vi har nettopp feira påske. Det 
er fint å ha fastetida og den stille 
veka, der vi kan gje oss tid til å 
la tankane og andaktsstundene 
handle om Guds forunderlege 
plan for å frelse oss. 

Før Gud oppretta den nye pakta, 
var det berre jødane som var 
hans folk. Nå får alle del i dette, 
berre vi vil ta imot. Det er så 
stort at det er vankeleg å skjøne! 
Difor treng eg tid til å lese tek-
ster frå bibelen og andre tekster 
som er skrivne rundt dette 
temaet. Fastetida er ei tid der vi 
blir inviterte til å fordjupe oss i 
dette.

Eg veit ikkje kva påska betyr for 
deg, men for meg er morgon-
gudstenesta første påskedag den 
store gudstenesta i året.

I kyrkja vår har vi ei altartavle 
som er som eit skåp. I den stille 
veke let vi att skåpet, og ein 

lidande Jesus på krossen, i ei 
tung gråfarge, møter oss når vi 
løftar blikket. Påskedag morgon 
opnar vi skåpdørene og ei farge-
rik tavle med lysskin utanfrå , 
full av kristne håpsymbol, lyser 
mot oss - samstundes som vi 
jublar ut: «Påskemorgen slukker 
sorgen». Vi har god grunn til å 
feire. Jesus vann over den vonde 
og opna vegen vi kan gå for å 
kome til Gud.

I forlenginga av dette gav han 
oss Den Heilage Ande, som er 
Gud i oss. Vi er aldri åleine len-
ger. Paulus oppfordrar oss til å 
kome fram for Gud med alt vi 
har på hjartet. Vi synes det er 
stor stas viss vi får treffe kongen 
i landet vårt og snakke med han. 

Kor mykje større er det ikkje at 
vi når som helst og kvar som 
helst kan få snakke med Gud - få 
vere hans elska born?

Gleda over dette kan vi ta med 
oss frå påskedag og vidare 
utover våren og sommaren, ja 
den held i tunge haustdagar og. 
Jesus har gitt meg liv, han har 
gitt meg håp, han har tilgitt syn-
dene mine, eg kan kalle han for 
bror. 

Eg er aldri meir åleine. Eg kan 
få legge kvar dag i hans hand. La 
oss difor be han om å leie oss på 
sin veg denne dagen og kvar ny 
dag han gir oss slik at vi kan bere 
gleda ut til andre.

Gleda som varer
Rønnaug Torvik  | Styreleder i Agder

Kor mykje større er det ikkje at vi 
når som helst og kvar som helst 

kan få snakke med Gud?

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

En klok misjonær sa til meg en gang: «Folk flest ser sjelden 
prinsippet bak aktivitetene, bare mønsteret til aktiviteten». 
Det betyr at vi ofte gjentar måten vi opplevde noe som fint på, 
uten videre refleksjon over hva det var som var så fint. Slik kan 
vi noen ganger miste kontakten med vår kjernevirksomhets 
«hvorfor» fordi vi bare ser «hva» eller «hvordan».
 Dette er en stor utfordring til oss som ønsker å gi Jesus  
Kristus til nye generasjoner og folkeslag. For tenk om de vi 
skal gi Han videre til, er litt annerledes enn oss, har andre  
kulturelle preferanser og litt andre behov? Tenk om de ikke 
kjenner vårt interne språk eller forstår våre historiske koder?

I det internasjonale misjonsarbeidet vårt har dette vært 
selvsagt siden starten. Arbeidet med kulturforståelse, språk  
og historie har vært nødvendig for å finne ut hvordan vi kan  
formidle evangeliet inn i en annen kultur. Men det samme  
har ikke alltid vært like tydelig i indremisjonsdelen av vår 
virksomhet. Mon tro om ikke tiden er kommet til at også vi 
anvender misjonærens innsikter på vår egen lokale situasjon.

Mange foreninger opplever i dag motløshet: De kommer jo 
ikke, de unge, på våre misjons - og bønnemøter. Og så blir 
kanskje konklusjonen at «de er sikkert ikke så interessert».

Men det er de – de er veldig interessert – i hvorfor! Men jeg 
tror de ofte ikke forstår eller får helt tak på dette «hvorfor» i 
den småmøtekulturen vi i stor grad holder på med. Hva skal  
vi gjøre med det, folkens? Forslag: hold fast på hvorfor – vær 
fleksibel på hva og hvordan! 

Der to eller tre er samlet 
– også på andre måter

Vegard Tennebø 
Fellesskapsutvikler
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

SOMMER  
I SØR

N O R M I S J O N S F E S T I V A L  F O R  H E L E  F A M I L I E N  
I  G R I M S T A D  9 . – 1 4 .  J U L I  2 0 1 9

  

   

Meld deg på checkin.no nå!

acta

normisjon

 barn  
og unge i

Hovedsponsor: Arrangører:Sponsor:

TALERE: Elin Fagerbakke og Egil Elling Ellingsen  
og Andreas Nordli mfl.

LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud

www.sommerisor.no

Jeg er så mektig imponert 
over alle medarbeiderne vi 
har i Galleri Normisjon! Det 
legges ned masse arbeid og 
mange timer for å drive disse 
butikkene. Og det er, stort 
sett, pensjonister som holder 
dette apparatet i gang. 
Mange er godt over 70 og 
flere har passert 80, og jam-
men vet jeg om ei som er 90 
også! Mange føler de har en 
restarbeidsevne igjen som de 
vil bruke til en sak de liker 
og har tro på. Flere av med-
arbeiderne har sagt til meg 
at «Jeg er så glad jeg har 

dette å gå til, det blir så stille 
hjemme. Her har vi det så 
hyggelig og jeg kan være til 
nytte». Kanskje det fins flere 
«der ute» som ønsker å bidra 
i en gjenbruksbutikk? Kan-
skje du tenker at dette kunne 
jeg også tenkt meg å være 
med på? Du liker kanskje å 
jobbe i butikk eller du tenker 
at vi er nødt til å gjøre noen 
grep for å stoppe overforbru-
ket vårt. Du kanskje tenker 
at det er en fin ting å kombi-
nere salg av brukte ting og 
innsamling til Normisjons 
internasjonale arbeid. Da 

syns jeg du skal ta kontakt 
med noen av oss i Galleri 
Normisjon og så kan vi finne 
ut hvilke oppgaver som  
passer best for deg.  
Velkommen!

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita 
Næss Thorängen
daglig leder
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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.

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

12. august.
Kalender Rogaland V Å R / S O M M E R  2 0 1 9

27. mai kl.19.00
Kvinnenes dag på Vaulali
Tema: Jesus midt iblant oss.
Karen Midttun og Bente Eggebø 
taler. Natalie Bjørkeland synger. 

28. mai kl.19.00 
Kvinnenes dag på Horve 
Tema: Jesus midt iblant oss.
Karen Midttun og Hans Høie.
Sang av Aslaug Elin Kleven og 
Helen Fatland

30. mai - Kr. himmelfartsdag
Fellesstevne, Stemnestaden
Rolf Gunnar Heitmann m.fl.

7. –9. juni
Minileir Stemnestaden, 4-7 år
Påmelding i Checkin

17.–21. juni
Seniorstevne IMI Stølen Oppdal
Talere og ledere: Hilde og Alf 
Halvorsen, Per Jostein Hovde
For mer info, se hjemmeside

21. –23. juni
Aktivitetsleir, Stemnestaden, 
1.-4.kl. Påmelding i Checkin

27.–30. juni
PUH-leir, Stemnestaden
Se info side 10.

19.–22. august
Seniorleir på Vaulali
Kørner Høie og Erik Rørtveit.
Påmelding før 24.6. til tlf.51682750 / 
epost: region.rogaland@normisjon.no
Mer info: normisjon.no/rogaland

2. september kl.19.00
Damenes Aften, Betel, Finnøy
Magnhild Ueland, Irene Ege m.fl.

4. september kl.19.00
Inspirasjonssamling for damer 
Menighetssenteret i Egersund
Berit Helgøy Kloster m.fl.

6.–8. september
Sensommerleir, Stemnestaden
Leir for voksne. Tema: «Jesus kan». 
Aud V. Hoftun, Magnhild Helberg og 
Ingunn Moi taler. Jorunn Baustad, 
Unni Vignes og Asbjørn Sivertsen 
synger. Påmelding: stemnestaden@
normisjon.no. Tlf.97589956 eller 
41689404. Info: stemnestaden.no.

12. september kl.11.00
Seniorenes festdag på Horve, 
Sang, musikk og andakt. God mat. 
Ernst Båsland kåserer. Påmelding 
innen 3.9. til tlf. 51682750/epost: 
region.rogaland@normisjon.no. 
Pris kr. 350,- Arr: Seniorkomiteen

18. september kl.19.00
Inspirasjonssamling for damer 
Hana kirke, Sandnes
Ingunn Moi m.fl.

19. september kl.19.30
Inspirasjonskveld for damer  
Skudeneshavn bedehus 
Frå generasjon til generasjon 
Ingebjørg Stokka, Aud V.Hoftun m.fl.

23. september kl.19.30
Inspirasjonskveld for damer 
Stemnestaden
Frå generasjon til generasjon 
Ingebjørg Stokka, Aud V.Hoftun m.fl.

27.–29. september
Damenes helg på Horve
Tema: Velsignelsens vei
Talere: Bente S. Eggebø, Anne Kristin 
Bruns og Siri U. Bjørsvik. Sang&musikk: 
Anne Aabø og Gunhild T. Vignes.
Påmelding i Checkin.no eller tlf. 
51682750 eller epost: region.roga-
land@normisjon.no 

14. oktober kl.19.00
Inspirasjonssamling for damer 
Forsand bedehus

17. oktober kl.19.00
Horvebasaren
Tale av Håvard Høie. 
Sang, servering, god drøs og 
informasjon om leirarbeidet.
Åresalg med flotte gevinster. 
Trekning av lotteriet for Horve.

18.–19. oktober
Mannstreff, Stemnestaden
Svein Granerud, Lars Haga og to 
gamle gubbar på sykkel. 
Påmelding/info 41689404 / 97589956. 

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

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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EIKELY SENTER
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
Nettside: www.sor.fermate.no

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

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

Administrasjonskonsulent
Lena Mjelde Moholt
Tlf: 37 25 68 04

Regionstyrets leder
Rønnaug Torvik
Tlf: 488 94 317
E-post: 
ronnaug.torvik@bykle.kommune.no

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

Normisjon Agder trossamfunn
Forstander: Gunnar Urstad
Tlf: 481 14 910 
trossamfunnagder@normisjon.no
Nettside: www.normisjon.no/agder

ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
SOMMEREN 2019
Påmelding: www.checkin.no

Amigosleir på Eikely
14.-16. juni 
1.-4. klasse 
Leirsjef: Kristine Kjetså-Norum

Tweensleir på Eikely
26.-28.juni
4.-7.klasse
Leirsjef: Ole Jakob Pedersen

Sommerleir på Vigmostadhytta 
21.-23. Juni
1.-4. klasse 
Leirsjef: Kristine Kjetså-Norum

VIL DU HJELPE TIL PÅ 
KJØKKENET?
Vi trenger alle slags ledere på våre 
leirer, og det er et stort behov for 
deg som kan hjelpe til med å gi/
lage mat til barna som er på leir!
Kontakt Kristine Kjetså-Norum, 
970 82 850  

Følg oss Facebook: 
Leir Acta Agder og 
Acta Agder

ACTA TILBYR VEILEDNING /
UNDERVISNING OM:
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

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

SOMMER I SØR 
9.-14. juli 2019
Påmelding: http://www.somme-
risor.no

LYNGDAL BEDEHUS 
31.aug,  kl 10-18

Program
10.00 Ankomst, registrering/noe å 
bite i
10:30 «Samlivsrevolusjonen og 
Bedehuset» v/ Øivind Benestad, 
13.00 Middag
14.00 «Forening, forsamling, 
menighet – bedehuset i 2019»
v/ Marit Andersen,
16:00 Kaffe
16:30 «Bedehuset som kristent 
fellesskap» v/Alf Halvorsen

Påmelding: 
tsandal4@hotmail.com eller 
tlf.: 404 66 063
Pris: kr 200,- 

Kalender Agder
Send 

inn tekst og 
bilder til neste 

nr. innen
12. august.

Bedehus   i   sør
 
 

-  ØIVIND BENESTAD -
-  MARIT ANDERSEN -   

-  ALF HALVORSEN -
-  STÅLE ANDERSEN -    

WWW.LYNGDALBEDEHUS.NO
 

Lørdag  31.  aug
 

Lyngdal  bedehus
 

INSPIRASJONSDAG

Påmelding til Torbjørg Sandal
mob: 40466063

e-post: tsandal4@hotmail.com
 

 

10.00 - 18.00
 


