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Hvorfor
årsmøte
en
onsdagskveld?
Ja, noen har spurt om det og er lei seg. Fordi
regionens årsmøte har da
alltid vært på en lørdag, og
hvorfor forandre på noe
som har fungert så bra?
Noen synes det er en god
idè å ha årsmøte på en
ukekveld. Lørdagene er så
dyrebare på våren, alltid
nok å ta seg til i hus og
hage. Noen tenker også at
et årsmøte trenger vi ikke
bruke lenger tid på enn
noen kveldstimer.
Det å arrangere et årsmøte, en hel dag, krever
mye
praktisk
tilrettelegging. Derfor har det vært
så utrolig flott å være på
Bibelskolen, ikke minst
med tanke på all maten
som skal lages og serveres
og det skal ryddes i
etterkant. I høst ble det
klart at kjøkkenet på
Bibelskolen ikke hadde
kapasitet til å ta ansvar for
maten på et årsmøte i
mars/april dette året. Pga
påsken har også elevene
selv bruk for hele skolen
resterende helger i april.
Da prøver vi derfor denne
gangen å invitere til en fin
vårkveld
i
Oddernes
Menighetshus.
BIG Catering stiller med
kveldsmat ved ankomst,
kaffe og kake senere. Så er
det ikke skrevet i stein at
det blir slik framover, men i
2020 blir årsmøtet på
kvelden.

Februar/mars 2020

«Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen
skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din
Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg». Matt 6, 17-18.
Matt 6,17-18

Missionweek i Orlova
Tekst: Tonje Margrete Teistedal
Orlova er en liten by med ca 29.000 innbyggere. Den er regnet
som en av de verste byene i Tsjekkia å vokse opp i; stor
arbeidsløshet, kriminalitet, mye fattigdom og rusmisbruk.
Denne nedadgående spiralen skyldes blant annet at
gruvearbeidet i byen er lagt ned, noe som har medført at
Fra v.: Hanna, Ole Andreas, Henny,
innbyggerne har mistet livsgrunnlaget sitt. Til denne byen
Honza, Saliinka, Nicoleta og Patrik.
sendte vi Vetle Salvesen, Hanna Vorhaug og Ole Andreas
Teistedal fra Actastyret, i tillegg til ettåring Henny Jonsbråten
og Actakonsulent Ole Jakob Pedersen, for å dele vitnesbyrdet
om Jesus. Sammen med et tilsvarende team fra Tsjekkia,
under veiledning fra Daniel Kocyan, ble barn og unge invitert
til det som kan minne om en ukeslang «bo hjemme-leir». I en
nedlagt skole møttes 20-25 barn og unge til ulike aktiviteter.
Relasjonsbygging stod i fokus, og vennskap på kryss og tvers
Vetle Salvesen og Hanna Vorhaug
ble etablert. Og vitnesbyrdet om Jesus ble delt. Norsk og
leder lovsangen.
tsjekkisk ungdom stod side om side hver kveld og delte sin tro
med tsjekkisk ungdom på deres egen alder. Det berørte og satte i gang gode samtaler og behov
for forbønn.
Selv fikk jeg «ta over» for Ole Jakob Pedersen, og fikk med meg de to siste dagene. Det var
sterkt å endelig få erfare en Missionweek fra «innsiden». Dette er misjon og det tenner det
misjonale i enkeltmennesker, men enda viktigere – i
fellesskap. Jeg kjenner en stor glede over å få være med
i dette arbeidet, og håper at Agder ser muligheten til
selv å arrangere Missionweeks i ulike lokalmiljø. Dette
redskapet er med på å oppfylle Actas visjon:
«Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge
møter, følger og ærer Jesus Kristus». Og oppdraget er
ene og alene tuftet på våre verdier; Elsket og Sendt!

Gruppesamtaler: Spør om hva dere vil
om troen. Etterpå ber vi sammen!
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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

Tekst: Hilde og Alf Halvorsen
Februar går mot slutten, 4X4-kurset er i gang igjen på siste uke når deltakerne kommer
til middag senere i dag. Da gjenstår de siste 4 kapitlene av Romerbrevet. Fredag morgen
avsluttet vi med en god og fredelig start med bønn, sang
og dåp av Babougari. Hun er ei spretten dame på 51 år,
ble giftet bort som tenåring som femte kone til en eldre
mann, fått 10 barn, hvorav 7 døde. Nå er troen så viktig
hos henne at hun er med på kurset og fast bestemt på å
følge Jesus. Hun måtte slutte på skolen etter 4. klasse
fordi hun ble giftet bort. Men hun kan dermed skrive og
lese litt, og er en ressurs.

Livet på landsbygda er stritt. Ei annen dame, Mbahili – som var innom i 3 dager, ble giftet
bort da hun var 13 år. Mannen døde etter ett år, og hun ble enke som fjortenåring og giftet bort igjen. Mannen er nokså grei, og kristen, men han
drikker en del. For Mbahili er derfor terskelen ganske høy for å
bli kristen, selv om budskapet og Bibelen tiltaler henne.
Barna er med alle veier, veldig koselig. Her vil Jeanne også
skrive på alfabetiseringskurset, og får låne tavle og kritt. Hun er
veldig from og nydelig, elsker søndagsskolen, og moren er ei
som kan lese bra og utrolig god til å synge. Jeanne begynner
med det hun kan best, et kors, før bokstavene kommer, A og B.

Besøk i landsbyer, alfabetisering, hjelpe noen syke og gudstjenester – og til søndag besøk
fra Norge. Formann i Landsstyret, Hallgeir Solberg, skal være med oss på
misjonærkonferansen i Senegal hele neste uke. Det gleder vi oss til. Da blir vi 20 voksne
og 10 barn, en utrolig oppmuntring.
Misjon er ikke akkurat i vinden for tiden. Skal folkeslagene få høre? Er det en del av Guds
plan før opprettelsen av den nye himmel og den nye jord? Ja, det tror vi faktisk på.
Vi kan bare drømme om et land hvor folk bruker dynejakke, som vi hadde da vi tok
flybussen i januar. Så går det noen
uker, og vi synes ettermiddagen på
lørdag ble ille. Og vi er ikke begynt på
mars ennå. Men hva gjør vel det, som
Paulus skriver. Her på jorden er jo ikke
et blivende sted.

Vipps til Acta:
#94275
Vipps til
Normisjon:
#94272

Vi takker for gaver til misjonen og til dere som vil være med på å gi fast til støtte til lønnen
vår. Vi er oppriktig glade for det. Mens vi merker Saharas voldsomme kanelaktige sand
utenfor (selv om vi ikke er på Gran Canaria som faktisk ikke er langt unna) sier vi takk for
denne gang og ser frem til neste hilsen i mars.
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TRO I HJEMMET

Seniortreff i
Lyngdal Bedehus
Torsdag 23. april

Til vårens seniortreff i Lyngdal får vi
besøk av Mary Anette og Helge
Skaaheim fra Kongsberg. Ekteparet
Skaaheim er ledere av den kristne
medie- og informasjonskanalen
Jesusnett.
Program for dagen:
10.30 Ankomst. Kaffe og kake
11.00 Bibeltime: «Ha blikket
festet på Jesus»
13.00 Middag m/ dessert
14.00 Samling: «Jesus inn i stua»

Tekst: Marianne Fjell
Alle troende foreldre har et inderlig ønske om å gi troen videre til sine barn.
Og, kanskje enda mer, mange besteforeldre ser etter å ha levd noen år,
at noen ting er viktigere enn andre – og bruker mye tid i bønn for sine
etterkommere, for at de skal stå trygt i troen på Jesus!
Prioriteringene våre sier noe om verdiene våre. Det høres kanskje strengt
ut, men det er en sannhet. Hva vi er opptatt av, vil vise seg i vår livsførsel.
Jesus selv sier; «Det hjertet er fullt av, det sier munnen» (Luk. 6, 45)
- og «for der skatten din er, vil også ditt hjerte være» (Matt. 6, 21).
Begge sitatene er hentet fra Bergprekenen som står i Matteus kap. 5–7.
Han har skapt oss, og Han kjenner oss. Han sier også, i den samme talen;
«Søk Guds rike først – så skal dere få alt det andre i tillegg».
Menneskenaturen ligger i strid med den nye åndelige naturen, derfor må vi
stadig kjempe for de gode valgene. Men det gode er at Herren selv vil gå
med oss; «gå i åk med meg», sier Jesus. Vi kan leve i en personlig relasjon
med Gud gjennom Jesus Kristus, og Den Hellige Ånd har tatt bolig i oss som
tror! For en gave! Det gir frimodighet i arbeidet med å gi troen videre til
neste generasjon.
Så, kjære trossøsken, fortsett å investere i generasjonene som kommer
etter oss, så lenge vi kan, og med det vi har, av gaver, evner og ressurser!

LEDER

Tekst: Arne Inge Vålandsmyr
Sang v/Trine og Normann Liene.
Pris: Kr. 350,- pr. person.
Betales ved ankomst (kort, kontant eller Vipps).
I tillegg tas det opp kollekt til
Normisjon region Agder.
Påmelding til
Normisjon region Agder
innen mandag 20. april.
Tlf: 37 25 68 04
E-post: region.agder@normisjon.no
Arrangør:
Seniorutvalget i Normisjon region Agder
Klikk her for å laste ned ferdig plakat som kan
distribueres i din forsamling:
https://www.normisjon.no/content/uploads/si
tes/12/2020/02/Seniortreff-Lyngdal-23.-april2020-PLAKAT-2.pdf

64 undervisningsbolker på 12 forskjellige steder er resultatet av
Disippelskolen 2020. Alle med fokus på Bibelen, som eksempler kan nevnes:
Bergprekenen, Kolosserbrevet, Johannes Åpenbaring osv. Man har fått
kommentere og spørre. De aller fleste stedene har deltakerne også fått med
seg undervisningen skriftlig. Så langt vi ser vil dette bli gjentatt hver vinter,
og vi har faktisk holdt på med dette så og si sammenhengende siden 2012.
Men for all del, dette er en måte å gjøre det på. Noen har vært litt urolig over
selve navnet, synes det har smakt litt mye av skole, pugging (?), litt ekstremt.
Hvor er det blitt av kaffen og gitaren? Jo da, den har vært der, i hvert fall
kaffen. Men kanskje skal vi kalle dette noe annet?
Det er ikke et lavterskelarrangement, selv om alle er velkommen. Vi borer i
dybden. Hva tror vi egentlig, og hvorfor gjør vi det? Vi øver oss på
«disippelfokus». Hele NT har jo dette fokuset, disipler hørte, lærte, og har
gitt det videre. Så kanskje skal vi kalle det dette i framtida, «Disippelfokus»?
I alle fall, dette «fokuset» vil vi ikke gi opp, vi trenger å øse av Ordet som aldri
før, og lytte som disipler. For det er det vi er, disipler. Det lød ved vår dåp, og
skal følge oss som vårt «varemerke» resten av livet. Ja, vi trenger i våre dager
et fokus på bibelstoffet, det nye testamentet. Nesten umerkelig kan kursen
dreies. Våre tanker, våre tradisjoner, vår tid blåser i livsseilet, og uten en stø
kurs og en solid kjøl, kan målet så lett bli et helt annet. Forts. neste side.
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LEDER- OG MEDARBEIDERKONFERANSE I STAVANGER
«Så inspirerende!» «Dette MÅ dere bare
arrangere neste år også!» «Utrolig gledelig å
se så mange unge engasjert på denne
konferansen!» Dette er noen av reaksjonene
etter
den
første
Lederog
medarbeiderkonferansen som Normisjon og
Acta arrangerte fra 6. til 9. februar. Ca 70
ansatte og frivillige fra Normisjon og Acta i
Agder deltok på konferansen som ble holdt
hos IMI-kirken i Stavanger.

KALENDEREN
anger.
Vinterleir
på
Skogtun 3.-7.klasse
Vinterleir på Eikely
1.-4. klasse
Regionårsmøtet
Oddernes Men.hus
Seniortreff i
Lyngdal bedehus
Veritaskonferansen

20.-22. mars
20.-22. mars
15. april
Kl. 17.30
23. april
Kl. 10.30
16.-18. oktober

Disippelskolen våren 2020:
https://www.normisjon.no/agder/disippelsk
olen-2020/

Pinse i Setesdal, 29. mai – 1. juni
Påmelding:
https://www.checkin.no/event/22380/pinse-isetesdal
Facebook:

https://www.facebook.com/events/evjetu
n-leirsted/pinse-isetesdal/471678823553750/

Husk å melde dere på Sommer i Sør,
7.-12. juli.
Påmeldingen er åpnet!
https://www.sommerisor.no

Vi tror vi er på rett vei, men noe har skjedd. «Disippelfokus» skal stille de
fundamentale spørsmålene. Hva sa og lærte Jesus egentlig? Når vi har fått
skrellet av «det alle mener», vanen og tradisjonens filtre? Vil vi ta imot det
budskapet som da kommer fram, vil vi innrette livet etter det? Ja, hvilke
alternativer har vi? Nei, vi vil høre «det ord som lød fra begynnelsen». En
disippel følger Han. Sett av datoer nå for neste vinters «Disippelfokus».

NYTT FRA AGDER

Karterød Kvinneforening – TAKK!
Tekst: Hilde Halvorsen
I høst fikk jeg høre om en forening som var skikkelig gammel, ja - kanskje
rekord. Det la seg til rette med besøk en herlig januardag, like før vi skulle
dra til Mali. Jeg hadde aldri hørt om dem, og ante ikke hvor Karterød var,
bare at det var i Aust-Agder.
Inn i bilen, plotte inn adressen, og finne Karterød Kvinneforening, stiftet på
1860-tallet.
Inn i tunet og opp i stuen, hvor 7
misjonskvinner av beste sort
hadde benket seg rundt
salongbordet. Etter andakt og
siste nytt fra misjonsmarken,
kikket vi på gamle bøsser og brev
og foreningsbok. Ei bøsse fra
1870-årene imponerte meg.
Og at de første stifterne faktisk hadde vært i Arendal og hørt selveste Lars
Olsen Skrefsrud gjorde inntrykk. Det hadde gitt dem en brennende nød for
Santalfolket.
Flere Mali-brev fra Eva Asdal var spart, fra den tiden Karterød lå innunder
Telemark krets.
Hjemmelaget
ertesuppe
og
sviskekompott, krumkaker og masse
lokalhistorie
medførte
veldig
begeistring. Tre andre damer var
invitert, og de ble nesten enige om å
slå seg sammen og satse videre. Vi
kikket på hverandre, alle 8, følte det
helt som i det nye testamentet hvor
besøk og nyheter om hva som skjer blant folkeslagene satte nytt mot i både
vertskap og besøkende. Men ettersom alle de fire Karterød-kvinnene nå har
nådd en høy alder, ble det etter besøket likevel bestemt at det nå er tid for
å legge ned foreningen. Jofrid Ottersland har vært foreningsleder i mange år,
og hennes tippoldemor var med ved oppstarten rundt 1860.
Region Agder sender en varm takk til Jofrid og de andre foreningsdamene for
trofast tjeneste i mange år.

