
 

Nyheter i nytt format 

Tekst: Ingebjørg Berstad Torp 

 

Nå leser du første utgave av 

nyhetsmailen fra Normisjon region 

Agder. I 2020 vil ikke avisa «Nytt fra 

Normisjon» komme ut her i 

regionen. Hovedårsaken er at det 

totalt sett ble et 

underskuddsprosjekt. Samtidig vet 

vi at avisa med giro både gav viktig 

informasjon, og bidro med 

kjærkomne inntekter til øremerkede 

prosjekter til arbeidet i regionen og 

internasjonalt. 

Hvordan kan vi, på best mulig 

måte, få ut viktig informasjon, 

inspirasjon og nyheter til 

Normisjonsfolk og andre som følger 

oss? Vil folk slutte å gi gaver når 

giroen ikke kommer i avisa som før?    

Det har vært ganske mange 

refleksjoner rundt det. 

 

Avisa kom ut fire ganger pr år. Nå vil 

vi oftere «ut til dere», med 

informasjon og nyheter.  Det vil bli 

sendt som mail, du vil finne omtrent  

det samme på telefon og 

hjemmesider.  Vi blir, for eksempel, 

mer aktive på Facebook med linker 

 

 

 

til nyhetsstoff.  Vi tenker også at de 

som særlig ønsker det, kan få 

nyhetsmailen pr post.  

Avisa «Nytt fra Normisjon i Agder» er historie. 

 

I første omgang vil mailen bli sendt 

til styreledere, kontaktpersoner, osv. 

Vi håper etter hvert at 

enkeltpersoner vil abonnere på 

mailen, eller at de finner oss på 

andre digitale plattformer, slik som 

nettsiden og facebook. Alle som 

fikk «Nytt fra Normisjon» skal få tilbud 

om å fortsette som abonnenter på 

nyhetsmailen.   

 

Nå er vi i prøvefasen med det 

meste. Vi ber om en smule 

tålmodighet.  Men vi vil i alle fall 

gjerne fortelle at det er liv i oss, og 

at vi gjerne vil være i kontakt med 

dere!   

 

Årsmøtet 2020 

Normisjon region Agder sitt 

årsmøte finner sted i 

Oddernes Menighetshus 

onsdag 15. april kl. 17.30 - 

ca kl. 21.30. 

Saker som ønskes 

behandlet der, må være 

sendt til regionstyret to 

måneder før, det vil si 

senest 15. februar.   

Se adresser i margen på 

side 2.  

 

Takk 

Det er tid for å takke alle 

som har lagt ned en 

betydelig innsats i 

forbindelse med høst- og 

julemessene. Totalt har vi 

fått inn nærmere  

1 million kroner på messer 

og basarer i 2019. Dette er 

et viktig bidrag til vårt 

arbeid, og dere er med på å 

virkeliggjøre det vi holder 

på med. Vi vil særlig trekke 

frem vårt gode barne- og 

ungdomsarbeid her. I 2019 

hadde vi en stor  

Soul Children Gathering i 

Normisjonshallen  

i Grimstad med 230 barn og 

unge tilstede. Hele 

Actastaben var involvert, 

og la ned et utrolig flott 

arbeid som vi alle har grunn 

til å være stolte av. 

Nyheter fra Region Agder 

   

       
Utgave 1 Årgang 1            Januar 2020
    

Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, 

begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden 

med livets vann som gave». Joh. Åp. 21,5-6 

 
 



 

GODT NYTT ÅR! 

Tekst: Arne Inge Vålandsmyr 

2020, det er nesten litt magisk, for når vi sier 2020, så er det 2020 år etter Kristus. 

Han er altså opphavet til vår tidsregning. Dette var urkirkens fundamentale tro, 

Jesus var Messias, Kristus. Det står om de førstes misjonsforkynnelse, «de viste ut 

fra Skriftene at Jesus var Messias». Han var den frelserkongen som Det gamle 

testamentet hadde gitt løfter om. Han skulle få et evig rike, et rettferdighetens 

rike, en ny verden. Løftene og forventningene var enorme.  

Men hva ble det til? Jesus, Messias forsvant, og siden har ingen sett ham? Hva 

blir dette til? Kanskje har du tenkt det samme? Hva blir det til? Handler våre 

bønner, givertjeneste og samlinger bare om å opprettholde en kristenkultur i 

landet vårt, et bidrag til et varmere samfunn? Godt å ha noe å tro på?                                                                                                

Eller er det virkelig sant hva vi sier i vår trosbekjennelse: «Han skal derfra komme 

igjen for å dømme levende og døde»? 

At det ikke blir noe av dette med Jesus, var faktisk en litt hånlig kommentar som 

allerede apostlene fikk høre. Hva svarte de til det?  Jo, Han kommer igjen, det 

er det ingen tvil om, men han drøyer. Hvorfor gjør han det? Han gjør det for 

deres skyld! Så dere kan bli klare til å møte Ham. Så din nabo, din venn, dine 

barn, de i Mali, de i Bangladesh skal bli klare til å møte Ham.  

Går det an å drive med noe mer meningsfullt, noe mer fylt av håp, og spenning, 

enn å bruke liv og krefter på å forberede mennesker for den verden som 

kommer, for Han som kommer! Godt bønnemøte, god givertjeneste, godt 

møte, godt nytt år! 

 

 

 

Vinterleirer og teamtur til Tsjekkia 

Tekst: Tonje Margrete Teistedal 

I uke 8 reiser Vetle Salvesen, Hanna Vorhaug og Ole Andreas Teistedal fra 

Actastyret, sammen med ettåring Henny Jonsbråten, på Missionweek til 

Tsjekkia. Ole Jakob Pedersen og Tonje M. Teistedal er med fra Actastaben.  

Be for teamet og for tjenesten de skal inn i denne uka. Dere vil få rapport i en 

senere nyhetsmail.   

I løpet av vinteren arrangeres det flere leirer i Agder (se kalenderen side 3).  

Vi ber om forbønn for dette viktige arbeidet for barn og unge i Agder. Be om 

at våre deltakere får møte Jesus på leirene og at de vil følge han. Be også om 

beskyttelse for deltakere og ledere.  

I Agder har vi for tiden 103 barne- og ungdomslag, inkludert kor og 

familiegrupper.  

 

 

                                                      LEDER 

Vipps til Acta: 

#94275 

Vipps til 

Normisjon: 

#94272 

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 ACTA 
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Årsrapport fra 

Malinkéarbeidet 

Tekst: Alf Halvorsen 

Hilde og jeg tilbrakte ca 100 

dager av 2019 i 

malinkéarbeidet i Mali fordelt 

på månedene januar til mars 

og oktober til desember. Den 

mest intense måneden er 

februar, hvor vi innbyr 

nøkkelpersoner fra hele 

området til fire ukers 

bibelkurs. Ca. 30 malinkéere 

ble med oss gjennom Markus-

evangeliet og fikk i tillegg øvd 

seg ytterligere i å lese og 

skrive malinké. Oversettelsen 

av alle Paulusbrevene er nå 

gjennomgått og revidert av 

malinkéer fra grasrota.  

 

 

Man er også kommet langt med de 

resterende brevene i NT.  

20 malinkéere ble døpt i 2019.  Et av 

de store øyeblikkene var dåpen av 

tre menn og en kvinne i en landsby 

45 km unna den 4. desember. Det 

oppleves som at det skjer en liten 

vekkelse i og rundt denne landsbyen. 

Vi ser frem til å være i Mali igjen fra 

skrivende stund og frem til slutten av 

mars. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Tekst: Marianne Fjell 

Jesus sa: «La de små barna komme til meg, hindre dem 

ikke, for Guds rike tilhører slike som dem». Han overlot oss 

et stort og viktig oppdrag: «å gjøre disipler – gjennom å 

døpe, og lære alt det Han befalte oss». Han sa også noe 

om rekkefølgen i alt dette: Først å elske Ham, med hjerte, 

sjel og forstand, så vår neste som oss selv! Og, veldig viktig, 

Han sier, «Jeg er med dere, alle dager!» Målet for alt 

arbeid med barn og unge, i menigheter og foreninger, er: 

at de skal ha en LEVENDE TRO, utvikle barnetroen til en 

trygg voksentro, som blir med dem når de flytter 

hjemmefra. Men det vi også vet, er at hjemmet/foreldre 

har størst påvirkning på barn/unge, også når det gjelder 

tro. Derfor er det så utrolig viktig at vi er bevisste på 

oppdraget vårt: å gi troen videre, legge til rette for, og 

ikke hindre, at barna får komme til Jesus tidlig. Dette klarer 

vi ikke alene, vi trenger hverandre/fellesskapet. Vi trenger 

at hjem og forsamling samarbeider om dette store 

oppdraget, at vi spiller på lag. Denne spalten vil handle 

om det framover. 

 

 

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. 

 

Dåp i Mali 

Takk for gaven 

i forbindelse med siste nummer 

av regionavisa. Det har 

kommet inn kr 17.300,- til  

«Tid for leir»-aksjonen. 

Vi vil også takke for gaven på 

kr 36.048,- innkommet på giro til 

«Bedehus i sør»- aksjonen. 

Viktige datoer i 2020 

Menneskeverd - 
konferansen 

1. februar 
kl 10-16 

Lederkonferansen 6.-9. feb. 

Mannsmøte Eikely 14. februar 

Vinterleir på Eikely 
4.-7. klasse 

13.-15. 
mars 

Vinterleir på 
Skogtun 3.-7.klasse 

20.-22. 
mars 

Vinterleir på Eikely 
1.-4. klasse 

20.-22. 
mars 

Regionårsmøtet 
Oddernes Men.hus 

15. april  
kl 17.30 

Pinse i Setesdal 
Evjetun Leirsted 

29. mai –  
1. juni  

Sommer i Sør 7.-12. juli  

Veritaskonferansen 16.-18. okt. 
 

                                         NYTT FRA MALI 

                                        TRO I HJEMMET 

Mannsmøte på Eikely  
Fredag 14. februar 2020 kl. 18.00  

Velkommen til vinterens mannsmøtekveld på 

Eikely Senter i Froland.  Taler blir Arvid Hunemo. 

Sang og musikk av Svend Erik Udjus,  

Vidar Søyland, Arvid Vold og Geir Føreid.  

Program: 

Kvelden starter med middag kl. 18.00. 

Meny: Stekt flesk.  

Kl. 19.30: Tale og sang - anledning til å gi en 

gave til Eikely.  

Kl. 21.00: Bløtkake og kaffe. 

Kvelden avsluttes med personlige vitnesbyrd.  

Påmelding Eikely: Tlf: 37 03 96 80. 

E-post: eikely@normisjon.no  

Pris kr 300,-.   

Frist for påmelding: Mandag 10. februar. 

Velkommen til et hyggelig 

mannfolktreff! 
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  Disippelskolen 

Igjen er det mange foreninger som arrangerer Disippelskole. 

Denne våren er det stort sett tre kvelder hvert sted, med to 

undervisningsbolker hver kveld. Hovedtema er Bibelen i fokus, 

men en har kunnet velge ulike temarekker innenfor dette 

hovedområdet. Som dere ser i oversikten til venstre er det 

mange muligheter til å bli med på Disippelskole.  Det er bare å 

komme «på besøk». Bestemmer noen seg for å reise flere til et 

sted er det fint om dere sier i fra til kontaktpersonen på det 

aktuelle stedet (så det blir kaffe til alle). 

 

Full fart på Sommer i Sør 

7.-12. juli 2020 

 

Viktig identitetsskapende arbeid i Normisjon 

På Normisjons landsstyremøte i september, ble det vedtatt at 

generalsekretæren skulle utfordre andre aktører i Normisjon til å 

overta ansvaret for å arrangere sommerstevne i Grimstad. 

Bibelskolen i Grimstad (BiG) sitt styre svarte at de var villige til å 

gjøre dette under forutsetning av at det er et 

Normisjonsarrangement, at felleskontoret stiller seg bak stevnet 

og er med og bidrar.  Landsstyret responderte med 

takknemlighet for at BiG er villige til å overta ansvaret og ser på 

arrangementet som et viktig, identitetsskapende arbeid i 

Normisjon. 

Flere regioner og Norkirker allerede med 

Vi på BiG har satt full fart på planleggingen av årets festival.  

BiG har en flott og dyktig stab som er gode på arrangementer, 

og flere samarbeidspartnere har allerede meldt at de vil være 

med. Både regionene Agder og Rogaland har sagt at de stiller 

sine ressurser til rådighet. Det er inspirerende! Norkirkene 

Grimstad og Vennesla har flere pastorer med i planlegging og 

gjennomføring, og ønsker å ta med seg mange av sine. 

Frida Hegge Larsen har Amigosfestivalen, og BiG-studenter 

Johannes Jahr Hauger og Håvard Nandrup Pettersen er klare for 

å lage tidenes tenåringsfestival. 

Mobiliser! Sett av datoene allerede nå! 

7.-12. juli 2020 braker det altså løs med Sommer i Sør. Vi som har 

tatt ansvar for festivalen skal gjøre vårt ytterste for å lage en 

herlig uke med familie, forkynnelse og fellesskap i sommerbyen 

Grimstad. Nå utfordrer vi deg: Bli med til sommeren – og ta med 

deg både familie og venner. På Sommer i Sør sin 

facebookside kommer det fortløpende mer informasjon 

fremover. Følg med, følg med!  

Bykle Kontakt 26. februar 

Bykle Kontakt 27. februar 

Eydehavn og Saltrød 
Normisjon 8. januar 

Eydehavn og Saltrød 
Normisjon 11. mars 

Eydehavn og Saltrød 
Normisjon 22. april 

Gjerstad Normisjon 26. februar 

Gjerstad Normisjon 4. mars 

Gjerstad Normisjon 18. mars 

Holum Misjonsforening 11. februar 

Holum Misjonsforening 18. februar 

Holum Misjonsforening 3. mars 

Konsmo Forening for 
Normisjon 15. januar 

Konsmo Forening for 
Normisjon 16. januar 

Konsmo Forening for 
Normisjon 17. januar 

Lillesand Normisjon 4. februar 

Lillesand Normisjon 18. februar 

Lillesand Normisjon 21. april 

Lyngdal 
Bedehusforsamling 11. mars 

Lyngdal 
Bedehusforsamling 18. mars 

Lyngdal 
Bedehusforsamling 25. mars 

Norkirken Kristiansand 3. februar 

Norkirken Kristiansand 10. februar 

Norkirken Kristiansand 17. februar 

Valle Normisjon 12. mars 

Valle Normisjon 19. mars 

Valle Normisjon 26. mars 

Vegårshei Normisjon 27. februar 

Vegårshei Normisjon 12. mars 

Vegårshei Normisjon 26. mars 

Åmli Normisjon 17. mars 

Åmli Normisjon 21. april 

 

For klokkeslett og mer informasjon, 

se våre nettsider: 

https://www.normisjon.no/agder/di

sippelskolen-2020/ 

                                          VI ANBEFALER 


