
Påsketanker  
Tekst: Kurt Hjemdal 
Påsken i år blir annerledes enn påsken de 
siste mange hundre årene. Ingen samling i 
kirker og bedehus, ingen på påskeferie på 
hyttene i fjellet eller i utlandet. Det norske 
folk er i viruskarantene og har plutselig og 
helt overraskende fått en enestående 
mulighet til å stanse opp, tenke seg om og 
orientere seg på nytt.  

Situasjonen sier til oss: Så liten kontroll har 
vi på tilværelsen. Vi som så gjerne vil ha 
kontrollen, må se i øynene at den ikke er 
vår. Spørsmålet blir: Finnes det noen som 
har kontrollen? Tålmodig har den gamle 
boken sagt det hele veien: Gud er på 
tronen og har kontrollen. Overlat deg 
derfor i hans hånd. Der finner du en 
trygghet som ikke verner deg mot det 
uventede, de ubehagelige overraskelsene, 
men som betyr at uansett er du i hans 
hånd og omsorg. 

Påsken i år gir oss en enestående mulighet 
til å fokusere på det virkelig viktige. Med 
Maria kan vi sette oss ved Jesu føtter, lytte 
til ordet hans og fornyes i forholdet til  

 

ham. Påsken handler om Jesu død for oss 
til soning for våre synder, slik at vi kan få 
fred med Gud. Og om hans oppstandelse 
og seier over de krefter i tilværelsen som 
vil ødelegge oss; synden, døden og 
djevelen.  

Hvorfor ikke bruke påskedagene til å lese 
Jesu lidelseshistorie på nytt? Du finner den 
i de fire evangelier i Det nye testamente. 
Gi deg tid og la tankene arbeide: Hvorfor 
var det nødvendig? Og la det munne ut i 
takk og glede for at Jesus var villig til å gå 
korsets vei for oss. Og i jubel over at han 
lever og er nær. 

Bruk tid alene og sammen til å tenke over 
påskens budskap og samtale om hva det 
betyr i dag. Jesus lengter etter å møte deg. 
Nå kan du møte ham og la påskens 
budskap bli til ny inspirasjon og glede. Og 
dermed et sted å gå med alle bekymringer 
for morgendagen. Han har lovet: Jeg 
slipper deg ikke og svikter deg ikke. Der 
kan du også gå med alle dem som nå er 
redde, både i den nære sammenheng og i 
hele den verden Gud har skapt og elsker. 

 

 

Hvordan blir årsmøtet? 

Tekst: Ingebjørg Berstad Torp 
 
Det er umulig for oss å 
gjennomføre regionårsmøtet 
som vanlig. Det er likevel viktig 
å sørge for legitimitet for 
regionens virksomhet i 
kommende virkeår. Stort sett 
alle regionene i Normisjon 
velger å gjennomføre årsmøte 
digitalt og pr. post. Region-
styret i Agder ber om at 
årsmøtet er gjennomført 
innen midten av mai.  
 
Prosedyren er ikke ferdig 
utarbeidet enda, men det skal 
bli enkelt for alle å forstå.  
Alle foreninger og direkte-
medlemmer får et nytt 
dokument der det står 
beskrevet hvordan dette skal 
foregå. Det sendes på e-post, 
og pr. post til de vi ikke har e-
postadresse til.  
 
Det som er annerledes:  
Hver forening har felles 
stemmegiving. Det betyr at 
det lokalt må gjøres en jobb 
for å finne ut hva som skal 
være deres felles stemme. 
Direktemedlemmers 
stemmer vektes i forhold til 
innkomne stemmer.   
                                                       
Årsmøtet vil altså pågå 
innenfor et gitt tidsrom der 
det også tas hensyn til 
postgangen. Dere som ønsker 
årsmøtepapirene tilsendt  
pr. post, kan kontakte region-
kontoret etter påske. 

 

Nyheter fra Region Agder 
   

       
Utgave 3 Årgang 1           Påsken 2020
    

Dette er dagen som Herren har gjort; 
          la oss juble og glede oss på den! 

Salme 118, 24 

Matt 6,17-18 
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Tekst: Alf Halvorsen
Hilde og jeg er vel hjemme fra Mali nå. Vi sitter fortsatt i en obligatorisk karantene.  
Vi rakk akkurat å komme ut av landet noen få dager før Mali også ble koronastengt.  
Vi er bekymret for både Mali og malinkéene med tanke på det dårlige utgangspunktet til 
å takle en pandemi. 
Vi tenker tilbake med takknemlighet 
på det oppholdet vi fikk ha blant 
malinkéene i vinter, med bibelkurset i 
februar som den viktigste 
begivenheten. Vi gikk gjennom 
Romerbrevet på malinké med de ca 30 
deltakerne fra nesten 20 forskjellige 
landsbyer.  

Hilde og Bambas alfabetiseringskurs 
på ettermiddagene så ut til å bære 
frukter. Mange gjorde tydelig fremgang i sine leseferdigheter. Under og etter kurset har 
det tilsammen vært dåp av 11 malinkéer.  

Mali og Senegal er nå helt uten Normisjonsmisjonærer. Vi følger opp arbeidet hjemmefra 
med hjelp av telefon og PC. Koronarestriksjoner preger også deres hverdag nå, og vi ber 
om at de må bli skånet for store tap av menneskeliv. 

 

 

 
 

Regionkontoret i Agder 
Østerhusmonen 81 
4879 Grimstad 
Tlf: 37 25 68 04 
E-post: 
region.agder@normisjon.no 
Åpent: mandag – torsdag 
09.00 - 14.00 
 
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 
 
Actaleder 
Tonje Margrete Teistedal 
Tlf: 928 61 484 
 
Normisjon Agder 
Trossamfunn 
Forstander: Gunnar Urstad 
Tlf: 481 14 910 
trossamfunnagder@normisjon.no 

 
Nettside: 
www.normisjon.no/agder 
 
Ønsker du å gi en gave 
kan du bruke vipps eller 
kontonummeret  
8220 02 82600 og merk 
det med «gave». 
 
 
 

 

 

                                         NYTT FRA MALI 

                          LEDER 

 

Tekst: Gunnar Urstad  
Det mange av oss har tatt som de største selvfølgeligheter, er ikke det i disse dager. 
Dørene i kirker og bedehus er stengt, og samlingene på bedehuset lar seg ikke gjøre. 

For oss som jobber med å møte mennesker i store og små grupper på bedehuset har 
arbeidsdagen blitt helt annerledes. Vi har brukt de siste ukene intenst på å få oversikt 
over situasjonen, samtidig som vi må finne ut av hvordan vi nå kan hjelpe hverandre 
til å ha fellesskap, uten å møtes ansikt til ansikt. 

Vi opplever at mange i disse tider setter stor pris på å ha noen å snakke med, eller å 
be sammen i telefonen eller via andre digitale plattformer. Dette er noe alle kan gjøre. 
Vi må ta vare på hverandre!  

Selv om regionen har en Facebook-side og en hjemmeside, tenker vi det nå er 
viktigere enn noen gang å bruke disse aktivt. Vi vil jevnlig oppdatere med informasjon, 
små videohilsener, andakter, podkaster og gudstjenester. Vi har også opprettet en 
samtaletelefon for den som trenger en å snakke med.  Telefonnummeret finner du på 
hjemmesiden vår; https://www.normisjon.no/agder/ 

Fortsettelse neste side. 

 



 

Tekst: Marianne Fjell 
Jeg driver og rydder i noen skap hjemme for tiden. Der dukker det opp papirer, gamle 
taler, undervisning som jeg og min mann har både hørt, og holdt. Det meste er om 
ekteskap og familieliv. Mye av det er 15–20 år gammelt. Men det som slår meg når 
jeg leser gjennom noe av det – det er ikke noe nytt under solen, og vi mennesker er 
de samme, da, som nå. Til sommeren har vi vært gift i 40 år. Vi kan se tilbake på årene 
der vi investerte mye tid og krefter i arbeid og fellesskap som handlet om å styrke 
ekteskapet og familien, og lære mer om hva bibelen sier om dette. Vi er dypt 
takknemlige for alt vi fikk være med på, at noen viste vei, at vi fikk gå i andres fotspor. 
Så ønsker jeg å gjøre det samme for de som kommer etter meg. 

Et av de viktigste punktene er: Sørg for å ha gode vaner i familien! Som mor og far er 
vi ansvarlige for å lære våre barn å lese i bibelen, og å be. Selvfølgelig ut fra alder og 
modning, men jeg som mor, nå mormor, må modellere hvordan det kan gjøres, og 
gjerne gjøre det sammen med dem. Slik at når «krisetid» kommer, slik som nå, har vi 
noen gode trospraksiser i hjemmet som kan bære oss, når hverdagene blir krevende! 

Neste punkt vil bli: Høre til et fellesskap. 

Deretter: Hviledagen. 

Ord til oppmuntring i dag: Johannes 14, 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Marianne Fjell er familiekonsulent i 
Acta. Hennes hovedfokus er å 
undervise og inspirere voksne til å 
leve ut troen hjemme, slik at barna 
får en tro som varer livet ut. 

 

                        TRO I HJEMMET 

Mange av oss er vant til å forholde oss til givertjeneste enten digitalt eller som fast 
giver, men noen er også vant til kollektkorga. Den kommer ikke rundt nå, der vi sitter 
foran skjermen eller med mobilen i hånda. Jeg vil oppfordre alle som er vant til å gi, 
at du finner en måte å gjøre det på nå, for det er behov for gaveinntekter til 
regionens arbeid. En mulighet er å bruke Vipps eller nettbank, og informasjon om 
dette finner du på siste side av denne nyhetsmailen. Det er også mulig å øke den 
faste givertjenesten. Det kan vi hjelpe med, dersom du ikke er fortrolig med å ordne 
det selv. 

La oss huske på hverandre, og bry oss om hverandre spesielt i denne tiden, og husk; 
Guds rike er ikke stengt. 

 

Bedehuset  
– en helt ny podkast 
 
Normisjon Region Agder er ute 
med podkast. En podkast som 
handler om å følge Jesus i 2020.  
 
I podkasten inviterer Asbjørn 
Smeland og Johannes Vålandsmyr 
deg inn i bedehusvarmen. Her 
kombineres hverdagslivets mange 
finurligheter med troens rike 
skatter.  
 
I den faste spalten «tømmer og 
teologi» inviteres du til å sende inn 
spørsmål om tømmer (til en 
snekker) og teologi (om Gud og 
sånn). 
Du kan høre på «Bedehuset» på 
Spotify og en rekke andre 
strømmetjenester. 
https://anchor.fm/normisjon-
agder 
 

PÅSKEN I AGDER

 

Hvis du ønsker å følge region Agders 
påskevandring fra palmesøndag til  
2. påskedag, kan du gå inn på 
hjemmesiden vår (normisjon.no).  

Velg bildet som heter «Digital 
Huskirke». Der legges det ut nye 
gudstjenester og andakter gjennom 
hele påskeuka.   

Du kan også finne gudstjenestene 
her: 
https://www.normisjon.no/agder/d
igital-huskirke/ 

 

INFORMASJON OM VÅREN: 

Disippelskolen våren 2020 og «Pinse i Setesdal» er avlyst. På grunn av 
koronasituasjonen blir det muligens endringer på sommerens leirer og 
arrangementer. Vi vil informere på hjemmesiden og Facebook-siden så fort vi vet 
mer om dette.  
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Mitt møte med Jon Olav Gryting 
Tekst: Ingebjørg Berstad Torp  
I februar var jeg på årsmøte i Gjerstad 
Normisjon, foreningen som holder til 
lengst øst i regionen. De har sine samlinger 
i den gamle skolen, Almestua, som er fra 
1800-tallet. Foreningen har ca 25 
medlemmer og møtes i Normisjons regi  
2-3 ganger pr semester. 
Lederen av Gjerstad Normisjon heter  
Jon Olav Gryting. Han er en trivelig kar som 
har hjertet på rett sted. Han har brukt mest tid i sitt yrkesaktive liv til å arbeide for barn og 
ungdom gjennom ulike stillinger i omsorgssektoren i kommunen. Så er han glad i å sitte 
bak rattet! Det gjelder både buss, personbiler, og ikke minst ta turer med motorsykkelen. 
Det er mange som har vært på trivelig busstur med Jon Olav som sjåfør. Nå som pensjonist, 
gleder han seg til hver vår når motorsykkelen kan tas fram, og det er sesong for korte og 
lange turer på tohjulingen. 

Jon Olavs interesse for å kjøre, får også flere av 
bygdas nye landsmenn glede av. Jon Olav har 
investert i en bil «som det ikke er så farlig med», 
den brukes for å tilby kjøretrening for de som 
skal ta sertifikat, men som ikke har noe å 
øvelseskjøre med. «Dette er en diakonal 
tjeneste for meg», sier Jon Olav, «og det 
oppleves veldig meningsfullt og lærerikt. «Vi får 
oss jo også en god «skråll» (prat) underveis». 
Når jeg spurte om et bibelvers som betyr mye 
for han, så velger han 1. Joh. 1, 9.  

Takk for praten og Guds velsignelse over 
dagene, Jon Olav! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                       NYTT FRA AGDER 
Hva betyr påska for deg?  

Vi spurte tre i Agder – les hva de sier! 
 

 
Påska for meg er den stille veka der vi 
samlast i Guds hus, får nattverd og 
fokuserer på Jesu liding. Så er det 
familiesamling med påskelam, lange 
frukostar, skiturar med bål, appelsin 
og Kvikk Lunsj. Høgdepunktet er 
første påskedag. Då vekker eg 
familien med høg musikk: «Rop alle 
sammen i glede, dette er dagen Gud 
har gjort. Dette er dagen da Jesus 
åpnet for alle livets port!» Så er det 
morgonmesse i kyrkja med orgelbrus, 
messingmusikk, jublande lovsong og 
glede over oppstoda. Deretter ein stor 
og god påskefrukost med 
storfamilien. Påska er høgdepunktet i 
kyrkjeåret for meg. Det er berre å gle 
seg!  
 
 

 

Jeg kom hjem fra sjømannskirken på 
El campanario for godt to uker siden. 
Der hadde jeg blant annet ansvar for 
barna. Vi hadde begynt å 
øve på påskesangene og vi sang om 
og om igjen sangen «På Golgata stod 
det et kors» (den sangen likte de). 
«Korset er tomt! Graven er tom! Jesus 
stod opp, og han lever!»  Å se de glade 
barneøynene og foreldre med,  
synge med full styrke og med  
bevegelser; Det var fantastisk! JESUS 
STOD OPP OG HAN LEVER. Hele min 
tro er bygd på det som skjedde 
i påsken. At Jesus døde og stod opp – 
for meg. Jeg skal slippe å gjøre noe for 
min frelse. Jeg er for seint ute, men 
Jesus har gjort alt - ved sin død og 
oppstandelse. 

 
 

Rønnaug Torvik, 
regionstyreleder  
 

Marry Kleiven, 
Seniorutvalget 

 
I disse tider er det blitt så tydelig at påske er så mye mer enn hytte- og påskehygge. 
Påsken handler om et håpsbudskap uten sidestykke. Gjennom å gå i døden og beseire 
dødens makt, møter Jesus oss med liv og håp. Det er i han som beseiret døden, at vi 
lever, beveger oss og er til! Og det er hos han vi kan hvile i trygghet i at alle våre tider 
er i hans hånd. Salmen «Velt alle dine veier» er blitt til både trøst og styrke for meg:  
 
Ham kan du trygt la styre i alt som her skal skje.  
Hans dommer de er dyre, i undring får du se, 
at Han vil allting vende som fyller deg med frykt,  
og føre alt til ende så underfullt og trygt. 
 

 
Anne Honnemyr, Norkirken Vennesla  
 



 

 

 

En annerledes kollektkurv! 
Tekst: Tove Rustan Skaar 
Normisjonsarbeidet er endret, men på ingen måte lagt ned! Dette nyhetsbrevet forteller en god del om det. Våre 
ansatte jobber hardt for å finne nye veier og måter å nå ut på. Kanskje er det nettopp det som kan skje: Det åpnes 
noen nye dører for å nå ut og for å nå hverandre. Men ingen ting skjer av 
seg selv. Derfor er det viktig at vi ikke kutter ned på bidragene våre, men 
gjerne øker dem. Det oppfordrer vi i regionstyret gjerne til. Behovet er stort, 
og alt som blir gitt, blir brukt med stor ansvarlighet. Og så må enhver spørre 
seg – og vår Herre og Skaper - hva som er mulig og riktig.  
Når vonde ting skjer – og det gjør det nå – så kan det også føre til noe 
uventet godt. Derfor er det viktig å be både om kjærlighet og 
oppfinnsomhet! Det snakkes mye om dugnad i denne tiden. La oss bli med! 
Heldigvis er det mange måter å bidra på – også med våre penger.  

 

 

Hilsen regionstyret i Agder 

Rønnaug Torvik   Tove Rustan Skaar 
Geir Ivar Bjerkestrand  Samuel Ebitu 
Terje Andersen   Torbjørg Sandal 
Marianne Fjell   Åse Torhild Guldsmedmoen  
 

 

Ønsker du å gi en gave til region Agder? Du kan vippse på #94272 eller sette inn på konto: 

Betalingsinformasjon: Husk å skrive en merknad om hva gaven gjelder. 
Sender du penger på vegne av en forening, skriv en merknad om dette også. 

Dette er ikke en ordinær giro 

Betalt av         Betalt til 

          Normisjon Region Agder 
          Østerhusmonen 81 

4879 Grimstad 
 
 
 
Melding     Kroner    Til konto 
          8220.02.82600 

 

                                          GI EN GAVE 


