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Velkommen til regionårsmøtet 2019
på Stemnestaden lørdag 6. april 2019

Landsstyret sin representant på årsmøte er generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.  
Visjon: Med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Tema: Sammen er vi Normisjon.

Program
10:00 Registrering m/kaffe og rundstykke
11:00 Inspirasjonsmøte v/ Anne Birgitta Langmoen Kvelland m.fl. 
13:00 Årsmøte 
14:00 Middag med kaffe og dessert
15:00 Årsmøte fortsetter
18:30  Kveldsmat

Saksliste til regionårsmøtet: 
1. Konstituering
2. Årsmeldinger 2018
3. Regnskap 2018
4. Valg:  - regionstyre
  - valgkomite
  - revisor
5. Handlingsplan 2019 - 2021
6. Normisjon Rogaland fremover

 
For påmelding, ta kontakt med regionskontoret på epost: region.rogaland@normisjon.no , tlf. 51 68 27 50 

eller meld deg på i Checkin: https://www.checkin.no/event/18286/aarsmoete-2019-stemnestaden

Påmeldingsfrist: 2. april

Velkommen til Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570, Tysvær



Årsmelding og regnskap 2018

4

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd 
 kommer over dere, og dere skal være mine vitner  
i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til 
 jordens ende»

 Apgj. 1.8
 
 
Vår visjon er tydelig på vårt oppdrag – «Jesus 
Kristus til nye generasjoner og folkeslag». 
 
Gjennom en bred deltakelse i identitets prosessen 
har vi valgt tre hovedsatsningsområder som er 
fellesskap, misjon og barn og unge.
 
Regionstyret har forenklet og spisset handlings-
planen for regionen mot de tre satsnings-
områdene basert på det vi satte opp for 2 år 
 siden.
 
Vi ønsker at vår handlingsplan skal være i tråd 
med visjonen og vise en klar retning vi skal 
 arbeide mot. Samtidig ønsker vi at det skal være 
et  levende dokument som vi forholder oss til og 
 følger opp.
 
Regionalt har vi valgt å ha fokus på Agenda 1, 
 Alpha og Acta.
 
Litt om Agenda 1 som er en viktig arena for å 
utvikle fellesskap og ledere. Agenda 1 hjelper 
 fellesskapene og den enkelte til å få et større bilde 
av hva Gud kan og vil gjøre gjennom oss for å 
fullføre oppdraget Jesus har gitt oss.
 
Vi ønsker å skape målrettede fellesskap som opp-
drar den enkelte til å nå mennesker med evan-
geliet.
 

Gjøre disipler som gjør disipler. «For vi er hans 
verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som 
Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle 
vandre i dem». Ef. 2.10
 
Disiplene ble bedt om å starte i nærmiljøet og 
 videre utover til jordens ender. Dette ønsker vi å 
være med på.
 
Derfor er det viktig å støtte og oppmuntre hver-
andre til å leve vårt daglige liv i Den hellige ånds 
kraft blant mennesker som ikke kjenner Jesus, 
men som er elsket av Ham.
 
Vi er ikke avhengige av et stort fellesskap, for-
samlingshus eller at det kommer talere på besøk. 
Vi er heller ikke i den situasjon at det er «noen 
sentrale» som kan bygge felleskapene.
 
Sammen med andre kristne kan vi danne små 
fellesskap som konkret starter med å be for fami-
lie, naboer og andre som vi naturlig har kontakt 
med. Det er inspirerende å høre samtaler om 
hvordan troende mennesker på forskjellige måter 
følger opp personer de har omsorg for.
 
Begynner vi å se på våre egne ferdigheter blir vi 
snart motløse. Jesus var fult klar over kvalitetene 
til de han valgte ut til å være hans vitner. 
 
Det er Jesu Kristi virke 
gjennom sine fellesskap  
og sine disipler som er 
avgjørende.

Trygve B. Svendsen
Regionstyreleder

Utdrag fra lover for Normisjon Rogaland:

§1 Regionen holder hvert år sitt regionårsmøte på det sted som regionsstyret bestemmer.  
På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon, over 15 år, møterett og stemmerett

  
§2 De som ønsker å ha stemmerett ved årsmøtet må ha meldt seg på på forhånd, eller melde 

seg til fullmaktskomiteen senest en time før forhandlingsmøtet settes. 
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Velkommen til årsmøte!
Velkommen til årsmøte på Stemnestaden lørdag 6. 
april. Landsstyret sin utsending er generalsekretær 
Anne Birgitta Langmoen Kvelland og temaet er: 
«Sammen er vi Normisjon.» Dagen vil starte med et 
inspirasjonsmøte med tale av generalsekretæren og 
vi vil løfte frem gode historier fra arbeidet. 

Vi er privilegert som får drive misjon med utgangs-
punkt i vår flotte region. Her har vi lange tradisjoner 
og et godt grunnlag for vårt oppdrag. Vi ser særlig at 
vi må satse på unge ledere (nye generasjoner) og at 
alle generasjoner må utfordres til å investere i barn 
og unge. Det betyr ikke at vi ikke skal satse på seni-
orene, for det skal vi. Men de med ressurser må gi 
inn i barne- og ungdomsarbeidet. Slik vil vi også lyk-
kes med å nå folkeslagene. Det er gjennom å rekrut-
tere unge vi kan vokse. Derfor satser vi på våre leir-
plasser. De skal fremstå som senter for nye 
generasjoner og gi god plass til at den enkelte skal 
finne sitt oppdrag fra Jesus Kristus. For vi er alle 
skapt med en hensikt og et kall i Guds rike. Vår opp-
gave er å legge til rette for dette, og det er spennende.

Vi gleder oss til denne dagen og vil vise at vi står 
sammen om visjonen «Jesus Kristus til nye gene-
rasjoner og folkeslag». Du er hjertelig velkommen!
 

Med hilsen
Erik & Thomas
regionlederteam

Arbeiderne
REGIONLEDERTEAM
Erik Rørtveit
Thomas Thesen 

ACTA, BARN OG UNGE I NORMISJON:
Velaug Trodahl, administrasjon Acta (permisjon)
Lina Fisk Eide, Soul Children og fellesskap/Agenda 1
Kjersti Hausberg Bjerga, leir og fellesskap 
Torunn Fjelde Hansen, leir og fellesskap
Lena Schaal, leir
Jarle Stokka, ungdom og misjon
I tillegg kommer sesongansatte i leirarbeidet.

VOKSENARBEID: 
Roar Flacké, distriktsleder/fellesskapsutvikler
Aud Vihovde Hoftun, voksenarbeider, Fermate
Hans Høie, ledertrener 
Kørner Høie, forkynner/vaktmester  

på Stemnestaden 
Inge Morten Paulsen, daglig leder Alpha Norge  
Line Marie Løge, familiekonsulent Alpha Norge 

(permisjon)
Kenneth Kolltveit, fundraiser Alpha Norge
Unni Sæves Vignes, foreningsarbeider
Ådne Berge, landansvarlig Kambodsja
Anne Kristin Bruns, Agenda 1

ADMINISTRASJON:
Jeanett Habbestad, administrasjon

LEIRSTEDENE:
Hans Høie, daglig leder Horve 
Hilde Trondheim, kjøkkenleder Horve
Bodil Høie, daglig leder Stemnestaden 
Kørner Høie, Stemnestaden, vaktmester/forkynner 
Nebiyo Berhan Bezabeh, vaktmester Horve,  

se egen sak under styrets arbeid.
Gunn Bjørg Slåtto, kjøkkenleder Stemnestaden 
Espen Klingsheim, daglig leder Vaulali
Maira Andersone, leirstedsarbeider Horve 

(permisjon)
Kirsti Byberg, leirstedsarbeider Horve
Kjersti Hausberg Bjerga,  

leirstedsarbeider Stemnestaden
Sveinung Notvik, kjøkkenleder Vaulali

Årsmelding 2018



Årsmelding og regnskap 2018

6

STYRETS ARBEID
Regionstyret
Etter årsmøte i 2018 hadde regionstyret følgende sam-
mensetning: Trygve Svendsen (leder), Jorunn Bø Løge, 
Berit Reinertsen Sandvik (nestleder), Magnus Jansen 
Bru, Øydis Antun og Kjell Ove Sande. 

På regionårsmøtet ble Kjell Ove Sande, Berit Reinert-
sen Sandvik og Magnus Jansen Bru valgt som medlem-
mer til styret. Magne Audun Kloster, Sveinung Fjelde 
og Olav Vikre ble valgt som varamedlemmer. To vara-
medlemmer blir innkalt til hvert styremøte. Kenneth 
Kolltveit har vært ansattes representant, mens Erik 
Rørtveit legger til rette for styremøtene. Kristin Sjo 
Førre overtok for Vidar Aarstad som Acta sin represen-
tant etter deres årsmøte. Johannes Byberg har møtt fra 
seniorkomiteen. 

Regionstyret har hatt seks møter i 2018 og behandlet 48 
saker, blant annet åndelige utfordringer, strategiske 
valg, økonomi og personalsaker. Styrets medlemmer 
har også utgjort årsmøte for foreningen Solborg folke-
høgskole, foreningen Vaulali leirsted og foreningen 
Karmøy begravelsesbyrå. Styret utgjør også general-
forsamling for Norøk AS.

Normisjon Rogaland er også vertskap for Alpha Norge. 
Styret har bedt om at det settes i gang en prosess som 
fører til en større bærekraft for denne viktige enheten. 
Og på sikt kan det være naturlig at Alpha Norge står 
som selvstendig enhet med et eierskap som er represen-
tert fra bredden i kristen-Norge. Det er satt et mål om 
at «nye» Alpha Norge skal startes 1.1.2021.

Sammen med Solborg og IMI-kirken er det startet 
 arbeid med å bygge lokaler til KFskolen på Solborg-
marka. Reguleringsplanen for Solborg sin eiendom ble 
vedtatt høsten 2018. Dette gjør at det nå er klart for 
flere store utbygginger på eiendommen på og ved Sol-
borg. Blant annet gjelder det flere mulige utbygginger 
for Solborg, samt modernisering av Ljosborg. I tillegg 
er det klart at Stavanger kommune vil bygge leiligheter 
til mennesker med Downs syndrom. Og sammen vil vi 
altså bygge lokaler til KFskolen. Skolen har konsesjon 
til litt over 400 elever. For å gjennomføre utbyggingen 
av skolen har Solborg, IMI-kirken og Normisjon Roga-
land sammen stiftet selskapet Solborgmarka AS. Vi vil 
gi siste nytt om hva som skjer rundt dette på årsmøte 6. 
april.

Møtevirksomheten
Våre forkynnere (lønnede og ulønnede) har sammen 
med våre lokale kontakter også i 2018 bidratt til en om-

fattende møtevirksomhet. Det er mye som er ulikt fra 
bedehus til bedehus, fra forsamling til forsamling, i vår 
region. Formen på møtene, antallet som kommer, 
sangvalget osv. kan være veldig forskjellig. Noen plasser 
er det et helt styre som står for arrangementet, andre 
plasser er det gjerne kun en kontaktperson som står for 
hele samlingen. Men, målet er det samme: ”Jesus Kris-
tus til nye generasjoner og folkeslag”. Takk til alle som 
er med og gir av sin tid og sine krefter, måtte dere bli 
rikelig velsignet. Vi merker også at det skjer endringer 
med at forsamlingene etter hvert får frem egne forkyn-
nere. Her hadde en for noen år siden en vanlig foren-
ing, der de fikk besøk av forkynnere, mens de i dag har 
en egen forsamling der de står for det meste av forkyn-
nelsen selv. De har nå egne medlemmer som bidrar i 
møtene til å undervise/forkynne fra Guds ord. Dette er 
en gledelig utvikling og viser at vi har nye generasjoner 
som tar over. Samtidig er det mange flotte foreninger 
som vil drive med foreningen som basis. Og vi som 
 region kommer til å satse på disse også fremover. Det er 
viktig å presisere at det er mange ulike måter å gjøre 
ting på, og vi er åpne for å være med på mange ulike 
uttrykk. Vi har også blitt kontaktet av IMI Instituttet og 
Acta bibelskole om et samarbeid for møtevirksom-
hetene. Dette er gledelig.

Årsmøtet i 2018

130 delegater og 126 stemmeberettigede var samlet på 
Ålgård bedehus til Normisjon Rogaland sitt årsmøte 
14. april. Vi hadde også årsmøte sammen med Acta 
 Rogaland. Odd-Terje Høie gikk av som leder etter 6 år. 
Trygve Svendsen ble valgt som ny leder. Jan Håvard 
Frøyland gikk ut av styret etter to perioder, mens Berit 
Reinertsen Sandvik var på valg etter en periode. Og 
 siden Trygve Svendsen var valgt til ny leder måtte det 
velges ett styremedlem i hans plass. Berit Reinertsen 
Sandvik og Magnus Jansen Bru ble valgt som styre-
medlemmer for 3 år, mens Kjell Ove Sande ble valgt for 
2 år. Magne Audun Kloster, Sveinung Fjelde og Olav 
Vikre ble valgt som varemedlemmer for 1 år. Årsmøte 
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fikk høre historien om Ålgård sin reise fra forening til 
bedehusforsamling. Daglig leder i Acta Kristian Øgaard 
hilste fra Landsstyret og holdt festtalen om kvelden. 
Nils Ove Nygård la frem regnskapet. Regnskapet var 
solid og viste et overskudd på 2.616’ og  regionen hadde 
overført over 7.000’ til arbeidet utenfor regionen i 
2017. Takk til den enkelte for engasjement og oppmøte.

Forsamlinger/Menigheter/Foreninger
IMI-kirken har i dag en av de største forsamlingene i 
Norge. I 2018 avsluttet Martin Cave som daglig leder av 
IMI-kirken etter nærmere 40 år ved roret. Han gav sta-
fettpinnen videre til Egil Elling Ellingsen. IMI-kirken 
står også bak Agenda 1, et læringsnettverk for ledere av 
forsamlinger rundt omkring i Norge. Anne Kristin 
Bruns og Thomas Thesen har sammen med andre an-
satte i regionen jobbet for å få i gang Agenda 1 for lag 
og foreninger i Rogaland. I løpet av 2018 startet det 
flere nye lærefellesskap med Agenda 1 i hele landet. På 
samlingene får en god undervisning og en blir ledet inn 
i gode prosesser, som har som mål å få det enkelte styre 
til å treffe med misjonsbefalingen der en har sitt virke. 
Det er fascinerende å se hva som skjer i slike prosesser. 
Det er også gledelig og se at Agenda 1 nå blir tatt i bruk 
i våre misjonsland. Våren 2018 startet vi opp med 
Agenda 1 på Cuba, og her er det ressurspersoner fra vår 
region som er med.

Det foregår mye spennende arbeid for å nå nye men-
nesker med evangeliet. Og vi må hele veien våge å gå 
nye veier for dette. Her må vi som region være med å 
heie på de som våger å prøve noe nytt. Historisk har det 
vist seg at det ofte oppleves som et brudd med tradi-
sjonen når Gud skaper noe nytt. Men når det har gått 
en tid så viser det seg at det er slik Gud gjør det, Han 
skaper noe nytt for en ny tid. Vi håper vi kan være med 
å gi den samme fullmakt som en engelsk biskop gav 
sine prester: ”Du kan gjøre hva du vil, hvordan du vil og 
hva tid du vil, bare du leder mennesker til tro på Jesus 
Kristus.” Det er faktisk det som er det viktigste. Vi ser at 
vi har nye uttrykk gjennom huskirker og mye av det 
våre forsamlinger og foreninger gjør i Rogaland. Vi 
 håper at vi blir frimodige på å våge på vegne av Gud. 
Det er fantastisk å se utviklingen som er i forbindelse 
med 10:13-festivalen på Horve. I august var hele 308 
deltakere samlet på leirplassen på dagtid, for dere som 
kjenner Horve så vet dere jo at det ikke er internat til 
300. Så mange måtte sove i telt og noen hjemme. Så 
mange deltakere trenger også mange ledere, og i år var 
det hele 112 ledere – fantastisk!

Teologi og Åndelig lederskap
Vår visjon er: «Jesus Kristus til nye generasjoner og 
folke slag.» På en strategisamling for noen år tilbake sa 

tidligere Landsstyreleder i Normisjon Ådne Berge: «Vi 
må bare erkjenne at vi har mistet kontakt med vårt 
folk.» Dette er en viktig erkjennelse. Bedehusbevegel-
sen som vi tilhører har gått tilbake de siste tiårene. I vår 
region er det fremdeles stor aktivitet og som tidligere 
beskrevet har vi noen av de største forsamlingene i lan-
det i Rogaland. Noe av det vi har sett mest på i de siste 
årene er IMI-kirken sin fremgang. Dette har utfordret 
den etablerte oppfatningen av både åndelig lederskap 
og teologi. Styret i Normisjon Rogaland har de siste 
årene hatt tett kontakt med IMI-kirken og vi går 
sammen med dem både i teologi og i åndelig lederskap. 
Og IMI-kirken sin ledelse er i ferd med å bygge opp en 
teologisk kompetanse som er unik i landet vårt. Dette 
vil vår region ha stor nytte av fremover. I Normisjon 
har vi flere senter der en har samlet mye teologisk 
kompe tanse, for eksempel ved Bibelskolen i Grimstad, 
rundt Salem menighet og Gå Ut Senteret i Trondheim 
og rundt de ulike miljøene rundt NLA (Bergen, Kristi-
ansand og Oslo), der vi er medeier. Og det jobbes selv-
sagt med teologi av vår sentrale ledelse i Oslo. Disse 
miljøene vil være en viktig faktor for å nå vår visjon. 
For Jesus Kristus er i går i dag den samme, men vi og 
vår tid forandrer seg stadig. Da må vi jobbe med teo-
logi og åndelig lederskap. Det å skape et miljø som job-
ber med dette vil være svært viktig fremover. Gjennom 
Agenda 1 har vi fått et verktøy som også alminneliggjør 
arbeidet med teologi. Jesus er snekkersønnen som ikke 
brukte fremmedord, men snakket på en måte som gjør 
at vi studerer det han sa og gjorde den dag i dag. Det er 
svært viktig at vi jobber med teologi og åndelig leder-
skap. At det gjøres av den enkelte, i lag, i foreninger, i 
menigheter og vi skal også gjøre det i regionstyret 
fremover.

I 2018 har styret og ansatte brukt en del tid på vitnes-
byrdet fra Sør-Afrika gjennom Nelson Mandela og 
 Desmond Tutu. Mange har lest boken til Mandela, 
«Veien til frihet». Gjennom dette vitnesbyrdet har vi 
fått høre om hvilke følger det kan ha om en våger å 
følge Jesus sin utfordring: Dere skal elske deres fiender! 
Dere skal tilgi, ikke syv men syttisyv. Kristenlivet er 
først en tro, men troen skal utvikle seg til et praktisk liv 
og ikke til meningsutvekslinger om andre sine gjern-
inger. Gjennom Jesu offer på Golgata er vi kjøpt fri til å 
være NÅDEFORVALTERE. Dette er en utfordring som 
må modnes frem gjennom et helt liv, men vi har flere 
eksempler på dette i historien. Historien om Mandela 
er et eksempel som er nær og som kan gi oss næring til 
modning. 

Nebiyo Berhan Bezabeh
11. desember 2017 trappet sivilt politi opp på et av våre 
leirsteder for å transportere ut en av våre ansatte. Horve 
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Ungdomssenter og Normisjon Rogaland valgte i sep-
tember 2017 å ansette Nebiyo Berhan Bezabeh gjen-
nom Plog AS. Nebiyo kom til Norge fra Etiopia i 2003, 
han har jobbet som frivillig på Horve siden 2013. 
 Nebiyo fikk avslag på sin søknad om asyl og har levd 
som papirløs flyktning. Regionstyret og leirstedsstyret 
var seg bevisste på at de også var villige til å bryte norsk 
lov på vegne av Nebiyo. Arne Viste opprettet Plog AS 
for å hjelpe papirløse flyktninger og vi har fått svært 
god hjelp av han i den fasen. Nebiyo har i 2018 bodd i 
Etiopia sin hovedstad, Addis, og vi har tett kontakt med 
han. Og julegaven til de ansatte ble i år gitt til Nebiyo. 
Dette for å markere at vi alle regner med han og ser på 
han som en av våre kolleger.

ALPHA 

Ved å bruke Alpha som redskap kan 
flere få se hvem Jesus er, erfare at de er 
elsket av Gud og oppdage at å være del av et lokalt 
 Alpha-team er å være en Jesu disippel i praksis
Se vår nettside https://norge.alpha.org for å starte 
 Alpha eller samlivskurs. 
Der kan også du eller din forening/forsamling/menig-
het tegne seg som Alpha-partner. Alt materiell til Alpha 
og samlivskursene kan kjøpes i nettbutikken http:// 
alphashop.no.

MISJON ÅRSMELDING 2018 
SAMARBEIDSRÅD MENIGHET 
OG MISJON STAVANGER BISPEDØMME
Me gler oss over det gode samarbeidet me har med 
meir enn 15 kyrkjelydar i Stavanger bispedøme. Dette 
gjev velsigning både lokalt og globalt. Me arbeidar for 
at misjonsarbeidet skal vere ein integrert del av livet i 
kyrkjelydane i vårt bispedøme. Dette vil me og skal 
gjelde i alt Normisjon sitt arbeid her i Rogaland region 
av Normisjon. 

Me i SMMS-rådet har sagt at det er viktigare med godt 
engasjement for misjonsavtalen enn kven som har av-
talane blant organisasjonane. Dette medfører at me av 
og til får nye avtalar fordi tilsette eller frivillige har eit 
sterkt engasjement for eit land og eit arbeid som Nor-
misjon driv. Andre gonger vil me ”tape” på dette, men 
kyrkjelyden og misjonsarbeidet vil vinne på det! 

Informasjonsflyten er viktig for godt engasjement og 
liv i misjonsavtalane. Ver aktive på den fronten om du 
ser du kan bidra.

NEPAL
Det har vore mykje bygging i Okhaldhunga heilt sidan 

2011. Først var det nye bygg, men så kom jordskjelvet 
og det var trong for å gjere meir med eksisterande bygg. 
Heldigvis er det mange i Noreg som svara med store 
gåveinntekter i samband med jordskjelvet og seinare 
har det kome mykje til sjukehusbygginga. I 2018 vart 
alt ferdig! Siste hus som vart ferdig, var bustaden til 
Kristin og Erik Bøhler. Det er ein fantastisk forskjell på 
den bygningsmassen ein nå har kontra den me møtte 
for 10 – 12 år sidan. Det er nesten som ein ikkje skulle 
tru det var mogeleg! 

Ekstra kjekt er det at sjukehuset har fått eigen oksygen-
fabrikk og også eit eige biogassanlegg som gir gass nok 
for matlaging i kantina og på mødreventeheimen.

Til saman 34 familiar som fall utanfor all offentleg 
støtte, har fått eige hus og ein ny start i livet. Eit fantas-
tisk resultat av sjukehuset sitt arbeid med å skape lokalt 
 engasjement for dei som fell utanfor. Ekstra pluss at 
mennene har fått vore med på eige bygg og fått kompe-
tanse som handtverkarar.

Liv Wendel arbeider med vanskelege familieforhold og 
kvinnesituasjonar vest i Nepal. Ho er ein del av eit en-
gasjement som har ført til lovendringar i landet. Utfor-
dringa er å skape haldningsendringar i lokalsamfunn. 
Her ser ein positive endringar i små lokalsamfunn.

Sherpa Church har også dette året vore til stor hjelp for 
sherpagrupper i Dolakha og andre jordskjelvramma 
områder. Kyrkja har etablert seg med systerkyrkjer som 
er i stadig vekst. I 2018 vart kyrkja i Marbu innvia. 
Dette er ei fantastisk glede for dei alle.

Santalkyrkja i sør har eit levande kyrkjeliv. Dette året 
har dei feira at det er 75 år sidan kyrkje vart etablert i 
Nepal. Santalane reknar santalkyrkja for å vere den eld-
ste i Nepal; etablert i 1943.

Heilt fram til 2010 var det berre santalar som var mål-
gruppe for evangelisering. No har dei ei låg-kaste-kyr-
kje og driv diakonalt arbeid for lågkaster. Ei fantastisk 
flott utvikling

Dei tilsette ved ABBS, senter for funksjonshemma, gjer 
år for år eit fantastisk arbeid for å utvikle barna og gje 
dei opplevinga av å bli sett og elska.

MALI/SENEGAL
Mali dukkar framleis opp i media. Dette skyldast dess-
verre enno at det oftast har vore eit terrorangrep eller 
andre formar for uro som norske medier plukkar opp. 
2018 var også eit år med både framskritt og tilbake-
skritt med tanke på varig og god fred. Normisjon arbei-
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dar framleis i Mali. Me er i Mali for å bringe evangeliet 
vidare i ord og handling. 

Me er glade for å kunne rapportere at vi no er godt i 
gong med Agenda 1 i Mali. Me hadde i 2018 to Agenda 
1-samlingar med god oppslutning frå mange kyrkje-
lydar og fellesskap. Rapportane me har fått så langt 
 tyder på at dette er med og bevisstgjer dei som er med 
på kven dei tilhøyrer, og at fellesskapa får tatt gode 
skritt utifrå planane dei laga på den første samlinga. Me 
ser fram til fortsetjinga i 2019. Elles høyrer me om at 
menneske, små og store, har blitt lagt til kyrkjelydane i 
løpet av 2018. 

Normisjon har også i 2018 hatt få faste misjonærar i 
Mali. Som føregåande år har fleire vore ute på kortare 
oppdrag.

Møyfrid og Kristian Moskvil og barna avslutta arbeidet 
sitt i Senegal desember 2018. Nå er det familien Amli 
som er ute i Senegal. Normisjon vil prøve å rekruttere 
nye til dette arbeidet.

KAMBODSJA
Også i 2018 har vårt arbeid i Kambodsja båret rik frukt. 
Vi holder fast på vår strategi der vi ikke bygger vårt eget 
arbeid, men trener og inspirerer lokale samarbeids-
partnere. Igjen kan vi se at menigheter, minoriteter og 
landsbyer har blitt velsignet og mange mennesker har 
møtt Jesus. 

Ledertrening, evangeliserings- og godhetsaksjoner er 
fortsatt en viktig grunn til den store veksten. 125 evan-
gelister har ledet over 5.000 til Jesus i den store veksten. 
Over 1.000 huskirker er etablert for å kunne gi de nye 
kristne nære åndelige fellesskap, slik at de kan bli   
bevart og vokse som kristne. Over 90 menigheter er 

med i Agenda 1 for å utvikle seg som kristne fellesskap 
med felles visjoner. 

Lokale ledere trenes og tar stadig over mer av ansvaret 
for undervisningen. Våre medarbeidere i Light of Life 
Church er sentrale i dette. 

Vår hovedsamarbeidsparter for det humanitære arbei-
det, ICC (International Cooperation Cambodia), 
 arbeider godt og målrettet for å bedre menneskers livs-
vilkår. Fokus er på fattigdomsbekjempelse, gode fami-
lier, barns rettigheter, landsbyutvikling og identitets-
bygging blant minoriteter. 

Gjennom prosjektet History Makers har Normisjon 
gitt økt støtte til kristne studentinternater. Vi ser svært 
gode frukter av arbeidet på internatene og mange av de 
som bor der blir kristne.

INDIA

Som følge av den økonomiske situasjonen i Normisjon 
står flere institusjoner i fare for å legges ned. I desember 
2017 satte regionstyret i Rogaland ned en egen arbeids-
gruppe med budsjett og mandat til å gå inn som  direkte 
samarbeidspartnere med Santal Theological College og 
to bibelskoler. Den 15.februar 2018 signerte vi en avtale 

Orientering om menneskehandel og moderne slaveri
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om samarbeid og videre drift av den ene bibelskolen, 
Marta Maria. 

Skolen betyr mye for jentene som går der, og er også 
viktig for de lokale menighetene og landsbyene de til-
hører. Det er fantastisk å se hvordan jentene får opp-
gaver de kan vokse inn i, og hvordan tidligere elever tar 
ansvar for søndagsskole, kvinne- og barnearbeid. 

Vi håper Marta Maria kan fortsette å utruste flere 
 jenter, og at menighetene med tiden i enda større grad 
vil anerkjenne og sette pris på dem. Fremover blir det 
viktig med god oppfølging og støtte også til tidligere 
elever. Mange står i en spennende tjeneste i et samfunn 
med rask utvikling.

REGIONSARRANGEMENT 2018

Tid Arrangement Sted

12.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden

12.1. Normisjonsfest Bogafjell

24.1. Pusterom Vaulali

2.-4.2. Livgivende Stillhet Horve

2.-3.3. Agenda1-helg Skudenes

6.3. Kvinnesamling Nærbø

13.3. Kvinnesamling Solborg fhs.

14.3. Kvinnesamling Hjelmeland

14.3. Salmekveld Ålgård

21.3. Damenes aften Halsnøy

2.4. Oppstandelsesfest Stemnestaden

5.4. Pusterom Vaulali

10.4. Pensjonisttreff Stemnestaden

11.4. Vaulalibasaren Vaulali

12.4. Temakveld Fermate Stemnestaden

14.4. Regionårsmøte Ålgård bedehus

21.-22.4. Damenes helg Stemnestaden

27.4. Vårbasar Skudeneshavn

10.5. Fellesstevne Stemnestaden

15.5. Kvinnesamling Vestre Åmøy

11.6. Kvinnenes dag Horve

12.6. Kvinnenes dag Jørpeland

28.6.-1.7. PUH-leir Stemnestaden

10.-15.7. Generalforsamling + 
Sommer i Sør

Grimstad

20.-23.8. Seniorleir Vaulali

25.8. Loppemarked Stemnestaden

27.8. Damenes aften Finnøy

31.8.-2.9. Sensommerleir Stemnestaden

5.9. Kvinnesamling Helleland

12.9. Seniorenes festmiddag Horve

18.9. Damenes aften Hommersåk

19.9. Inspirasjonskveld for 
damer

Kopervik

21.-22.9. Normimarken Jørpeland

25.9. Inspirasjonskveld for 
damer

Stemnestaden

28.-30.9. Damenes helg Horve

3.10. Damenes aften Ølen

15.10. Kvinnesamling Vaulali

18.10. Horvebasaren Horve

19.-20.10. Mannstreff Stemnestaden

3.11. Minimesse Stemnestaden

8.11. Temakveld Fermate Stemnestaden

9.-10.11. Julemesse Hå

10.11. Misjonsmesse Karmøy

16.-17.11. Misjonsmesse Haugesund

23.-24.11. Julemesse Finnøy

24.11. Julemesse Sandnes

24.11. Julemesse Vikevåg

30.11. Julemesse Sand

1.12. Julemesse Randaberg

1.12. Julemesse Bru

MESSERESULTATER 2018
Normimarken, Jørpeland – 150 950
Minimesse Stemnestaden – 123 207
Misjonsmesse Karmøy – 143 357
Misjonsmesse Haugesund – 143 530
Julemesse Hå (Nærbø, Varhaug, Vigrestad) – 223 196
Julemesse Ålgård – 63 600
Julemesse Sand – 149 108
Julemesse Sandnes – 140 062
Julemesse Vikevåg – 56 000
Julemesse Finnøy – 47 759
Julemesse Randaberg – 200 725
Julemesse Bru – 50 000

Med forbehold om at det kan være tall som ikke er helt 
eksakte. 

ÅRSMELDING KVINNEARBEIDET 2018
Å lede kvinner i ulike generasjoner til en trygg identitet 
forankret i Guds skapertanke og hans forvandlende 
nåde er selve grunnfundamentet. Derfor har det vært 
hovedfokus på samlinger og samtaler gjennom hele 
året. Her har alt misjonsengasjement sitt utspring. Vi 
ønsker å stimulere til å snakke sant om Gud og livet og 
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leve frimodig som de kvinnene Gud har skapt oss til å 
være.

Tema for DAMENES HELG på Stemnestaden i april 
var NÅDE. På Horve i september var tema: HELLIG 
OG ALLMINNELIG. Vi opplevde at disse helgene gav 
hjelp til ærlig og frimodig trosliv i hverdagen. På begge 
helgene var det mye forbønn og samtaler. Sangen og 
musikken var en bærende kraft. Vi fikk nyte Guds gaver 
gjennom alle sanser.

To flotte team har hatt ansvar for disse helgene. I sør-
fylket har det vært: Jofrid Høie, Hilde M. Viste, Anne E. 
Halsne og Anne S. Sunde sammen med Unni S. Vignes. 
I nordfylket har det vært: Liv Olen S. Sjøen, Anna Borg-
hild Reiersen, Sissel T. Dam, Tove Anita E. Baustad og 
Reidun G. Fjellbakken sammen med Aud V. Hoftun.

KVINNENES DAG var dette året på Horve og Jørpe-
land. Her hadde vi besøk av Nepal-misjonær Kristin 
Bøhler. Gjennom sitt radikale misjonsengasjement ut-
fordret og inspirerte hun til engasjement både lokalt og 
blant mennesker som lever under helt andre livsvilkår. 
INSPIRASJONSSAMLINGER FOR KVINNER OG 
DAMENES AFTEN er viktige møteplasser for felles-
skap og disippelliv omkring i hele regionen. Her har 
mange fått påfyll for hverdagen og opplevd glede ved å 
høre til i en større sammenheng. Vi har hatt 14 slike på 
ulike steder i løpet av 2018.

Kvinneforeningene er fremdeles en viktig resurs i mi-
sjonsarbeidet både lokalt, regionalt og internasjonalt.

NORTRÅKK
En gruppe på ca. 20 personer møter hver onsdag 
kl.10.30 og går tur. Vi er for alle i sørlige del av Roga-
land og starter forskjellige steder etter en liste som  
vi setter opp for 6 måneder om gangen. Vi har ord  
for dagen og samler inn 20 kr fra hver som går til 
 Merdekan barnehjem. En gang i året har vi fest. 
Kontaktperson: Anne Beret Nome Kristensen

ANDRE TILKNYTNINGSFORMER
Det er mange måter å knytte seg til Normisjon på. Her 
er noen tall når det gjelder medlemskap og abon-
nement i regionen (tall i antall personer).

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Direktemedlemskap 205 209 209 207 215  230  231  228  237

Nytt fra Normisjon 3348 3388 3438 3610 3751 3855 3.924 3.643 4.161

Agenda 3.16 1604 1591 1622 1823 1886 1994 2.007 2.024 2.190

INFORMASJON/MEDIA
Nytt fra Normisjon lages med både lokalt stoff og stoff 
fra sentralt hold. Nytt fra Normisjon lages sammen 
med region Agder. Regionene veksler på å ha første del 
av bladet. Nytt fra Normisjon kom ut fem ganger i 2018 
og hadde åtte sider regionstoff og fire  sider fellesstoff 
for hele organisasjonen. Tilbakemeldingene på Nytt fra 
Normisjon er positive, det blir lest og er en viktig 
 informasjonskilde for svært mange. 

Normisjon sine nettsider omhandler hele organisasjon-
en med egne sider for regionene, også region Rogaland. 
Ambisjonen er at de skal være godt fungerende og 
 informative hjemmesider som fører til regelmessig bruk 
av våre Normisjonsvenner. Normisjon og Acta fornyet 
sine hjemmesider i 2018 og nettadressene til region 
 Rogaland er www.normisjon.no/rogaland for Normi-
sjon, og www.acta.no/rogaland for Acta - barn og unge i 
Normisjon.  Leir stedene våre har også egne hjemmesider. 
Horve: http://horveungdomssenter.no/, Vaulali: http://
vaulali.normisjon.no/ og Stemnestaden: http://stemnesta-
den.no/ 

BETANIASTIFTELSEN 2018
Generelt
Bethaniastiftelsen driver BådeOg-huset som består av 
både kommersiell drift av kafé, konferanse, selskap og 
utleie av lokaler, og av et samtalesenter og et gatekapell.
Bethaniastiftelsen legger vekt på å finne samarbeids-
partnere for å drive det diakonale/verdifokuserte arbei-
det i BådeOg-huset. 

Nortråkk
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Internasjonal Café
I samarbeid med KIA og Den norske kirke driver Betha-
niastiftelsen Internasjonal Café hver onsdag kl.16-18. 
Det har vært et spennende prosjekt hvor vi jobber med 
å finne gode måter å organisere oss på. Her er det mange 
frivillige også med internasjonal bakgrunn med. 

Sprell Levende - NYSATSING
Dette er et samarbeidsprosjekt med Søndagsskolen 
Norge. Dette er et tilbud som gis første onsdag i måne-
den når det også er Internasjonal Café, slik at de voksne 
kan bli igjen i caféen mens barna får et eget tilbud i 
nabo rommet. Vi er tydelige på at dette er et tilbud med 
kristen formidling. En del foreldre setter pris på at 
 barna får trosopplæring på norsk, da det ikke er eget 
opplegg for barn i deres egne menigheter. På siste sam-
ling før jul var det 18 barn.

Temakvelder og foredrag m.m.
Denne høsten har vi hatt to utsolgte temakvelder for 
tenåringsforeldre. Dette er en gruppe det er lite tilbud 
for. Det er også solgt ut to kvelder i januar og den femte 
kvelden er lagt ut for salg. Det vil bli oppfølgings-
foredrag utover våren med bakgrunn i ønsker og til-
bakemeldinger fra deltakerne. Det kommer også andre 
temaer og arrangementer i 2019. 

Andre tiltak som drives i BådeOg-huset
- Kafétilbud til mennesker med rusavhengighet i sam-

arbeid med Intro Sandnes og Byprestene
- Godhet Sandnes, samarbeid mellom menigheter i 

Sandnes 
- Lunsjbønn torsdager kl. 11:30 i samarbeid med By-

menigheten Sandnes, Bogafjell menighet og andre 
frivillige

- Skrifterommet i gatekapellet i samarbeid med pros-
ten i Sandnes

- Samtalesenter i samarbeid med Samtaleverkstedet, 
Fermate/Normisjon og Samtaleakutten

Dagbjørg Straume

FERMATE ROGALAND
Normisjon Rogaland er eier av Fermate 
Rogaland.

Virksomheten er tuftet på Fermate Norge 
sin basis og verdigrunnlag. Målet for virksomheten er å 
hjelpe menneske til et sunt forhold til seg selv, andre 
mennesker og Gud. Vi ønsker å stimulere til å snakke 
sant om livet, oppdage Guds skapende nærvær og gi 
hjelp til livsmestring i ulike faser.

Fermate Rogaland har samtaletilbud på BådeOg-huset i 
Sandnes og Kraftsenteret på Stemnestaden. I tillegg har 
vi startet tilbud på Vaulali en dag i måneden. 

Aud Vihovde Hoftun er leder for virksomheten. Hun 
har samtaler alle tre steder. Guro Brakestad (frem til juli 
2018), Vigdis Hadland (fra oktober 2018) og Karstein 
Dragsund er medarbeidere i Sandnes. Hans Høie er 
knyttet til Fermate som mentor for ledere og underviser 
på kurs/temakvelder.

På Vaulali hadde vi våren 2018 to kvelder med fokus på 
den gode livsrytmen. I høst arrangerte vi kurset «Ta vare 
på deg selv og andre». På Stemnestaden har vi hatt to 
temakvelder i samarbeid med kirken i Tysvær. Der had-
de vi også fagdag om «Sunn åndelighet» for ansatte i 
kirken og kristne organisasjoner. Vi har også deltatt 
med undervisning for ledergrupper og i lokale sam-
menhenger. Dette ønsker vi å fortsette med.

Styringsgruppa for virksomheten har bestått av Odd-
Terje Høie, Hans Høie, Sissel Handeland og Aud Vihov-
de Hoftun.

ØKONOMI
Årsregnskapet for regionen totalt viser et overskudd på  
kr. 98.843 (ikke inkludert Alpha).
Overskuddet er ført mot balansen. 
Regnskapet for regionen eksklusiv leirsteder og Alpha, viser 
et underskudd på kr. 215 489. Testamentariske gaver på  
kr. 832.609 er inntektsført, denne har i sin helhet gått til 
Normisjon sentralt. Årets ordinære gaver beløper seg til  
kr. 13.829.993 som er kr. 2.711.161 lavere enn i 2017.  
I 2017 kom det inn en enkeltstående gave på kr. 1.622.839. 

De totale inntektene ble kr 26.159.346 og er kr. 272.987  
lavere enn i 2017. De totale utgiftene eks. overføring beløper 
seg til kr. 18.568.280, det er en økning på kr 1.760.322. I 
2018 ble Vaulali tatt inn som avdeling, det medfører at de 
totale kostnadene øker. Av den totale kostnaden utgjør 
Vaulali kr. 2.422.709. Det har også vært tilsvarende økning 
på inntektssiden på grunn av Vaulali. Mellomregnskapet 
med Normisjons sentralledd viser en overføring på kr. 
7.492.223.  Det er kr. 483.886 mer enn i 2017.

Driftsmessig gikk Stemnestaden og Horve med overskudd, 
mens Vaulali gikk med underskudd. Alpha gikk med 
 underskudd. Resultat fra leirstedene er ført mot balansen. 
Alpha er ført mot balansen i eget regnskap i Alpha Norge. 
Når det gjelder investeringer ved Horve og Stemnestaden, 
viser vi til note 2.
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Alpha Norge – Årsmelding 2018
Alpha Norge arbeider for å gi videre evangeliet slik at 
flere blir frelst, menigheter blir fornyet og lokalsam-
funn forandret. 

175.000 har deltatt på Alpha i Norge. I løpet av 2018 
deltok 3430, hvorav 1200 på Alpha for ungdom. I hele 
verden er det nå 34.000 menigheter som kjører Alpha.

250 par deltok på Samlivskurset og 15 par på forbere-
delseskurset «Klar for samliv?». Foreldrekurset 0-10 
hadde 105 deltakere, og Foreldrekurset 11-18 ca. 15 del-
takere.

Vi leverte i 2018 ca. 5100 kurshefter, bøker, filmer og 
ledermateriell (ned 16 % fra året før), samt 3600 invita-
sjonsbrosjyrer, plakater og annet PR-materiell. 

Vi satset mye på opplæring og oppfølging av ledere, og 
gjennomførte en nasjonal Alpha-konferanse i Storsalen 
i Oslo, flere inspirasjonskvelder og lederweekender, 
samt en rekke menighetsbesøk. Ved årsskiftet 2018/19 
var Alpha filmserie for voksne ferdig oversatt til norsk. 
Filmserien har fått veldig god mottakelse i mange land, 
og det er derfor grunn til å tro at mange menigheter 
hos oss får en ny start i sitt Alpha-arbeid når filmserien 
tas i bruk. 

Normisjon Rogaland er stolt vertskap for Alpha-arbei-
det i Norge, og arbeider gjennom foreningen Alpha 
Norge i et fem års perspektiv (2016-20) for å gi Alpha 
bærekraft og sunn økonomi gjennom et bredt eierskap. 
Et svært viktig satsingsområde her er Alpha-partner, 
der både enkeltpersoner, menigheter, organisasjoner, 
kirkesamfunn og bedrifter inviteres til å tegne seg som 
partner. En partner støtter Alpha-arbeidet gjennom 
forbønn og økonomi, og får tilbud om materiell og le-
dertrening fra Alpha-kontoret. For å oppnå økonomisk 
balanse er behovet å samle inn et betydelig beløp årlig 
gjennom Alpha-partner. 

STYRER OG STAB
Styret for foreningen Alpha Norge har i 2018 bestått av 
Odd-Terje Høie (styreleder), Erik Rørtveit (styremed-
lem) og Inge Morten Paulsen (daglig leder).

Operativt styre har i 2018 bestått av
Leif Gordon Kvelland, Oslo (styreleder)
Bjørn K. Jellestad, Trondheim (nestleder)
Per-Erik Gåskjenn, Bergen (til mai)
Kenneth Kolltveit, Hommersåk (til mai)
Stina E. Bratland, Hamar
Mette Ellinor Boye, Jørpeland
Thor Magnus Odland, Kopervik (til september)
Carina G. Harsem, Asker (fra november)
Jan Bakker, Nederland, 
representant for Alpha International
Inge Morten Paulsen, Hafrsfjord (daglig leder)

Ansatte:
Inge Morten Paulsen, daglig leder
Kenneth Kolltveit, partnerkoordinator (60%)
Line Marie Løge, familiekonsulent (20 %, 
permisjon fra august)
Jeanett Habbestad, administrasjonskonsulent (10 %)

Alpha i Jørpeland menighet.

Klare for nasjonal Alpha-konferanse i Oslo.

Styret i Alpha Norge.
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Årsmelding Agenda 1 – Normisjon
Året 2018 har vært preget av mye aktivitet. 
Både på Ålgård og på Nærbø/Vigrestad har de dette 
året gjennomført lærefellesskap for sine egne grupper. 
Dette for å hjelpe flere til å ha det samme tankesettet og 
sette misjonsbefalingen på agendaen enda sterkere. På 
begge stedene er det ungdomsarbeidet, barne- og fami-
liearbeidet og voksenarbeidet som hadde grupper.

Skudenes er et av stedene der vi har samlet menigheter 
på tvers av kirkesamfunn. Det er spennende å se hva 
dette gjør både med fellesskapet mellom menighetene 
og hva det vil gjøre med byen som helhet. Vi har gjen-
nom hele historien til Agenda 1 sett at enhet er vikti-
gere enn enighet. 
På Jørpeland er vi også i gang med Agenda 1 for flere 
menigheter og husfellesskap fra Normisjon både fra 
Jørpeland og Forsand. 
På Finnøy har vi hatt 6 grupper, der i hovedsak enkelt-
mennesker har fått ny inspirasjon til å leve kristenlivet 
både på hjemmebane og på jobb. 
At flere står sammen i dette målrettede arbeidet gjør 
noe med både relasjonen mellom menighetene og 
 visjonen for byen/lokalsamfunnet sammen. 
11 ulike menigheter har dette året deltatt i Agenda 1 i 
Sandnes. Det representerer blant annet statskirken, 
pinse bevegelsen, baptistmenigheten og frikirken. At så 
mange ulike kirkesamfunn samles fra en og samme 
kommune gjør noe med både målrettethet og sam-
arbeid i et geografisk område. 

Sammen med region Hordaland var region Rogaland 
med på å videreføre Agenda 1 i Mali. 19 menigheter er 
 involvert, fordelt på to læringsfellesskap i Bamako og 
Bafoulabè. Gode prosesser er satt i gang, og det er 
 mange sterke vitnesbyrd om hva Gud gjør gjennom 
forbønn og undervisning. 13 oppfølgere har fått opp-
læring til å følge opp menighetene mellom de halv-
årlige samlingene. Nå har materialet blitt oversatt til 
bruk hos Fulani-folket som dekker flere afrikanske 
land. 
Nytt av året er at Thomas Thesen, Kjell Ove Hatlem, 
Marian Nygård, Thomas Stornes, Anne Kristin og Steve 
Bruns startet opp Agenda 1 på Cuba. Kjell Ove Hatlem 
har over flere år hatt kontakt med kirkeledere der, slik 
at gjennom å starte Agenda 1 bygger vi videre på de 
 allerede eksisterende relasjonene ved 10 menigheter i 
den sørlige delen av Cuba. 
Både i Mali og på Cuba er vitnesbyrdene overveldende 
positive, og de tar med seg både undervisning og er-
faringer av forbønn og helbredelser inn i sine egne 
 menigheter. Gudsrike-kulturen har blitt en viktig del av 
Agenda 1.

Noe av det vi gjør i Agenda 1 er at vi tilbyr lokale leder-
skap et verktøy som utruster dem til å bli tryggere på 
sin egen lederstruktur, og hvordan en gjennom å gå 
sammen i lærefellesskap både blir inspirert og utrustet 
til å møte mennesker og gjøre disipler. Vi har fått ett 
oppdrag gjennom Matteus 28, der vi får oppdraget å gå 
ut og gjør disipler.

Temaene på samlingene:
1. Misjonale muligheter 
2. Misjonalt liv
3. Misjonal ledelse
4. Misjonale fellesskap 
 
På de ulike samlingene har vi tre grunnleggende spørs-
mål vi stiller i forbindelse med undervisning og 
gruppe arbeid:
Hva er? – Hvordan er det i vår forsamling med tanke på 
å bygge disipler?
Hva kan bli? – Kan vi drømme og tenke ut over det 
vanlige? Kan Gud gi oss idéer og tanker som gjør at vi 
må endre på måten vi møter mennesker på og bygger 
disipler?
Hva vil bli? - Ut fra arbeidet med de to foregående 
spørsmålene lager vi en handlingsplan som er forplik-
tende for arbeidet de neste 6 månedene.
 
I mellom samlingene blir de ulike fellesskapene kon-
taktet både via telefon og besøk på styremøter, der man 
jobber videre med det man hadde fokus på på sam-
lingen. I tillegg har det blitt deltatt på møter som for-
kynnere og ledersamlinger utover lederteamene som 
deltar på Agenda 1-samlingene. 
Ledergruppen for Agenda 1 sentralt, består av Egil 
 Elling Ellingsen, Martin Cave, Svein Høysæter, Kjartan 
Sørheim, Thomas Thesen, Anne Kristin og Steve Bruns. 
I tillegg har vi i løpet av 2018 fått to medarbeidere som 
arbeider frivillig sammen med teamet. Tracy Rishton 
og Trygve Maldal. Til sammen har vi i Agenda 1-nett-
verket over 400 menigheter i inn- og utland. De landene 
vi har Agenda 1 i er: Mail, Cuba, Filippinene, Thailand, 
Kambodsja, Finland, Nepal og selvsagt mange steder i 
Norge. Selv om ikke Normisjon er aktivt deltakende i 
alle landene viser dette både omfanget og bredden i det 
arbeidet vi får lov å være en del av. 
Denne prosessen har Rogaland Normisjon kjørt siden 
2012 og vi ser at for mange forsamlinger har dette gitt 
håp, både på det personlige planet og mot til det videre 
arbeidet. Misjon handler om det livet vi lever hver 
eneste dag. 

Anne Kristin Bruns
Leder Agenda 1 i Normisjon Rogaland
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- for etterfølgere som går foran

imiinstitutt.no

Kristen lederutdanning for tjeneste i menighet, misjon og samfunn.
Heltid- og deltidsstudier med spennende emner som Guds rike, 
Lederskap, Misjonal menighet og Veiledning og personlig forming.
Gjennom et samarbeid med VID vitenskapelige høgskole er det 
mulig å ta studiepoeng i utvalgte emner.

     Studiene er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Undervisningen i Lederskap har fått meg til å løfte blikket 
slik at jeg kan se jobben min fra et fugleperspektiv. Ny innsikt 
og kunnskap har gitt meg ny inspirasjon og glede i jobben.
Anne Dahlseng

IMI Institutt_annonse 12,7x18cm_februar 2017.indd   1 10.02.2017   11.48
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Sammen for et bærekraftig forbruk
Å fokusere på et bærekraftig forbruk handler om mer enn å velge 
miljømerkede produkter. 

- Også små, enkle grep i din daglige drift kan gi store miljøgevinster. 

Sammen finner vi helhetlige løsninger som både er bedre for miljøet, 
mer kostnadseffektive for deg og praktiske i hverdagen.
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Styret i 2018 har bestått av:
Styreleder: Liv Milwertz
Nestleder: Johan Bø    

Styremedlemmer: Leif Inge K. Sørskår, Asgaut Nordbø 
og Jeanett Habbestad

Ansatte pr. 31.12.2018:
Daglig leder: Hans Høie
Kjøkkenansvarlig: Hilde Tronheim 
Kjøkkenmedarbeider: Maira Andersone 60 % stilling 
 (i permisjon)
 Kirsti Byberg 60 % stilling 
 (vikar)
I tillegg til timebaserte kjøkkenassistenter.

Styret har hatt 4 møter i 2018.

Vi kan også for 2018 se tilbake på et rikt og godt år for 
Horve. Det har vært stort belegg både i helger og uke-
dager. Det største arrangementet var 10:13-festivalen. 
Da var det samlet vel 400 deltakere og ledere. Dette gir 
oss noen utfordringer som våre positive ansatte tar på 
strak arm sammen med en god dugnadsgjeng og ung-
dommene selv. 
Tilbakemeldingene fra våre gjester er gode for både ser-
vice og plassen. Folk trives på Horve!

Acta er gode ambassadører for Horve. De gjør en 
kjempe jobb med og for barn og unge som kommer på 
leir. God forkynnelse og godt fellesskap, som legger 
grunnlag for nye Jesus- og Horve-venner.

Regnskapet i 2018 gir oss overskudd, noe vi gleder oss 
stort over.

Horvebasaren ble også i år avholdt i oktober med fullt 
hus og kjempe god stemning. 
Andakt ved Leif Inge K. Sørskår og sang av Elise H. 
 Anfindsen m.fl..
Vi retter en stor takk til alle som bidrar med loddsalg og 
gevinster. Uten dere ville ikke dette vært mulig! Totalt 
salg for hovedtrekning og åresalg ble kr. 239.250,-. 
Overskudd går til nye møbler i peisestuen.

Vår trofaste dugnadsgjeng har lagt ned over 1000 timer 
med vedlikehold og renhold både inne og ute. De 
 møtes fast hver mandag. Noe som fungerer bra for 
planlegging og utføring av oppgaver.
Ute skoges og ryddes det. Skogingen resulterte i år til 15 
favner ved som selges til inntekt for Horve.

Det arbeides med planer for utvidelser på Horve. Det 
dreier seg om helt nytt hovedbygg og en utvidelse av 
det ene internatet med 20 sengeplasser. I tillegg vil det 
gamle hovedbygget bli en lekehall. Foreløpig er det en 
ny reguleringsplan det arbeides med. Spennende pro-
sjekt som vi har stort håp om å få gjennomført.

Vi retter en STOR TAKK til store og små Horve-venner 
for innsatsen i 2018. 
Husk på Horve og de ansatte i deres bønner. 

For Horvestyret
Liv Milwertz, Styreleder

Årsmelding for Horve Ungdomssenter 2018

To dugnadskarer lager bønnesti rundt HorveMye skal på plass til festivalen

Både store og små kjøretøy må til på våte plener



Årsmelding og regnskap 2018

18

Årsmelding for Stemnestaden 2018

Et godt driftsår er tilbakelagt. Det har vært arrange-
ment 45 av årets helger. Fra mai og ut september var det 
høysesong, og stor aktivitet hele ukene, bortsett fra 2-3 
uker i juli der det var forholdsvis stille. Acta/Normisjon 
har hatt 10 leirer, og en del enkeltarrangement både i 
egen regi og i samarbeid med andre. Folk på Hauga-
landet er glad i Stemnestaden. Inspirasjonsfest, påske-
fest, stevne Kristi Himmelfartsdag, pensjonisttreff, 
 temakvelder, kvinnesamling, loppemarked og mini-
messa er dager som har samlet mye folk til fellesskap og 
oppbyggelse.

Leirledergruppa har vært samlet jevnlig på Stemne-
staden både til fellesskap og ledertrening. Gruppa 
 vokser, og ungdommene vokser med oppgavene. De 
har tatt ansvar og har vært gode forbilder for barna på 
leir. De har deltatt i møteledelse, lovsang, aktiviteter og 
kreativ utfoldelse. 

Stemnestaden har vært utleid til menighetsweekender, 
bedrifter med møter og kurs, bryllup, konfirmasjoner, 
slektstreff, gebursdager og minnemøter.

Også dette året har 7.klasser fra Haugesund-, Karmøy- 
og Tysvær-skolene hatt ett døgn på leir i forbindelse 
med overgangen til ungdomsskole, dvs. ca. 1100 elever 
i løpet av 4 uker. Det betyr et bredt kontaktnett for leir-
plassen.

Styret i 2018 har bestått av: Arne Baustad, Gunnar 
Tveit, Sigmund Susort, Trond Havn, Brit S. Bakkevig og 
Marit D. Breivik. Gunn Bjørg Slåtto og Bodil V. Høie 
har vært med som ansatte. Det har vært utført noe 
 vedlikehold innvendig, med maling av internatrom og 
fellesrom. I høst er det bygd gapahuk/grillhytte på ute-
område ved fotballbanen. Den er betalt med tildelte 
leirklubbmidler, og satt opp på dugnad.

Styret har dette året satt ned en prosjektgruppe som 
planlegger fornyelse av møtesal. Etter 30 års aktiv bruk 
er det diverse som trenger å skiftes ut, og målet er å få 
gjennomført oppussing i løpet av vinter/vår 2020. 

Ansatte i 2018: Bodil V. Høie – daglig leder 100%, 
Gunn Bjørg Slåtto – kjøkkenleder 100%, Kjersti H. 
Bjerga – leirstedsarbeider 50% og Kørner Høie – vakt-
mester 50%. I tillegg har vi hatt flere på timebasis. 

En stor takk til alle frivillige som har bidratt i løpet av 
året med servering, vedlikehold, hagearbeid, bygnings-
arbeid og arbeid i forbindelse med loppemarked og 
minimessa. I fellesskap bygger vi et kraftsenter for 
framtida.
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Vaulali er et av Normisjon region Rogalands tre leir-
steder. Tilbakemeldingene fra våre gjester er gode. De 
melder om trivsel og omsorg. God standard og flotte 
omgivelser, men ikke minst den flotte innsatsen som 
gjøres av ansatte og frivillige er viktige årsaker til dette. 
Styret for Vaulali har hatt følgende sammensetning i 
2018: Jon Olav Kolstø (styreleder), Tor Soppeland, 
Terje Haugvaldstad, Eli Rypestøl Nygård og Torunn 
Fjelde Hansen. Jarle Fjelde og Torill Landeland gikk ut 
av styret i 2018.

Daglig leder Espen Klingsheim har full stilling, og 
 kjøkkenleder Sveinung Notvik har 60 % stilling. 

Gjennom året har det oftest vært kjøkkenhjelp på dug-
nad. Servering i selskaper har bare vært på dugnad. Vi 
hadde ni personer som jobbet på timebasis, for det 
meste i høysesongen etter sommeren.

Når året er over kan vi se tilbake på et år med mye gode 
møter med folk, mange dugnadstimer og viten om at 
Vaulali er et verktøy i Guds rike, for Normisjon og 
mange andre bevegelser. 
I 2018 huset vi 28 leirer og 20 selskaper, det var 3156 
gjestedøgn og 1400 selskapsgjester.
Rundt 1/3 av gruppene som er her er nye kunder, og vi 
har for det meste gjengangskunder; gjester som 
 kommer igjen år etter år. Vi har huset 16 kurs og konfe-
ranser, og ønsker å bli bedre på dette.

Driften på Vaulali «ruller og går» som før, men det skjer 
også nye ting:
- Vi fikk tilskudd av Strand kommune og kunne 

realisere flere planer på uteområdet.
- Fermate bruker Vaulali til samtaler og kurs
- Dugnadsleir for ungdom i skoleferien før 

påske høytiden med 11 deltakere.

Det jobbes målrettet for å bedre den økonomiske situa-
sjonen. Vi takker spesielt de som er med som faste og 
trofaste givere.
Basarkomiteen stod for Vaulalibasaren i april og «Jule-
middagen» andre søndag i advent, som ble arrangert 
for 9.gang. 
Seniorkomiteen har i 2018 arrangert seniorleir for 
 tiende gang her. De er begeistret for Vaulali og vil være 
med på å videreutvikle og bruke leirstedet aktivt. 

Annenhver mandag er det dugnad, der oppslutningen 
har vært veldig bra og de har fått utført masse godt og 
nødvendig arbeid både inne og ute. Vaulali-foreningen 
møtes siste mandagen i måneden og bidrar økonomisk 
til fornyelse av diverse utstyr til kjøkkenet. 
Styret takker alle som har Vaulali i tanker og bønner og 
som deler våre drømmer og visjoner.

For Vaulalistyret
Jon Olav Kolstø, styreleder

Espen Klingsheim, daglig leder

Årsmelding 2018 for Vaulali Leirsted
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Høsten 2018 markerte vi at det nå er fem år siden vi 
startet opp KFskolen i Stavanger. Hvert år er elvene på 
skolen 190 dager. Disse dagene vil vi ramme inn med 
vår kristne tro og de verdiene som Gud gir oss.. På den 
måten gir vi barn som skal vokse inn i dagens samfunn 
den beste utrustning. 

En mor gir denne responsen til KFskolen: ”En liten 
tirsdagshilsen! Ser situasjon etter situasjon bli løst på 
en fantastisk måte ved skolen, smått og stort, på laveste 
nivå! Takk for at skolen gjør at jeg går hjem i største 
visshet om læring og ivaretakelse. Jeg ofrer det sjelden 
en tanke ut i min egen dag. Du aner ikke hva dette 
 betyr for oss som familie.”

Ved oppstart av skoleåret 2018-2019 var det 115 elever 
som går på KFskolen i Stavanger. Vi holder fortsatt til i 
leide lokaler på Misjonsmarka på Kampen. Her får 28 
ansatte i ulike stillingsstørrelser lov til å møte elevene 
både gjennom skoledagen og på SFO (skolefritids-
ordningen)

Ny KFskole
I september vedtok bystyret i Stavanger en ny regu-
leringsplan for Solborgmarka som gjør det mulig å 
bygge en ny KFskole der. Å få samlet to Normisjons-
skoler vil skape et skolesenter i Stavanger der over 500 
barn og unge vil få være en del av skoler som ønsker  
å gi de god danning og utdanning innenfor kristne 

rammer. Prosjekteringen har startet og i 2019 vil 
 arbeidet med å bygge 4500 kvm til 364 elever starte.

Verdiarbeid
Et av de beste eksemplene på at verdiarbeidet vi driver 
med på KFskolen er viktig fant jeg i innboksen min en 
morgen jeg kom på jobb.

”I dag fikk jeg besøk av to gutter som går på KFskolen. 
De smilte til meg og hadde med tegninger. Han ene 
ønsket meg en god dag. Denne dagen hadde ikke vært 
så god frem til dette hendte, men etter dette besøket 
kjente jeg et helt nytt livsmot til å leve videre.”

Helt nytt livsmot. Denne naboen og pensjonisten fikk 
besøk av to 7 år gamle gutter som hadde tegnet og som 
banket på en dør og ønsket en fremmed en god dag. 
Plutselig var de ikke fremmede lenger, og det de hadde 
lært på skolen om at godhet ikke er et fag, men en livs-
stil, fikk en reell betydning. 

KFskolen Norge
I 2017 ble KF – Norge etablert. Vi ønsker at KFskolen 
sitt konsept skal kunne deles med andre steder som har 
en visjon for kristne friskoler. Normisjon sitt lands-
styre har allerede pekt på KFskolen sitt konsept som et 
godt utgangspunkt for skolestartere og i 2018 knyttet 
Frikirken og Pinsebevegelsen seg også til nettverket.

KFskolen – Stavanger
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KFskolen - Jørpeland eies av Strand Pinsemenighet 
Klippen og Normisjon. Vi holder til i nye lokaler som 
leies av Barnas Kulturhage. Styret for KFskolen – 
 Jørpeland ledes av Rasmus Nordbø og er ellers sam-
mensatt av representanter fra begge eierorganisasjoner 
i tillegg til daglig leder og brukerrepresentanter.

Tilbakeblikk
KFskolen – Jørpeland sitt andre skoleår er tilbakelagt. 
Vi startet i 2016 med 7 trinn og har utvidet med ett år 
om gangen slik at vi er fullt utbygd med 10 trinn neste 
år. Det har vært stor elevpågang med en vekst fra 54 
elever første skoleår til 128 elever nå dette tredje sko-
leår. Skolen var opprinnelig godkjent for 100 elever og 
vi så raskt et behov for å søke utdanningsdirektoratet 
om utvidelse av elevrammen. I januar 2018 fikk vi 
medhold i søknaden om utvidet elevtall til 200 plasser. 
Selv med utvidet plass, har vi per i dag ikke mulighet til 
å ta inn absolutt alle søkere grunnet klassestørrelser og 
organisering. 

Vår korte historie viser klart at det er et tydelig behov 
for det skolealternativ som KFskolen representerer, og 
vi opplever at vi mer og mer får vår naturlige plass i 
kommunen. 

Som relativt ny skole er det mye som skal etableres 
både på drift og miljøside, i tillegg er det ekstra utford-
ringer knyttet til den hurtige elevveksten. Likevel opp-
lever vi at vi kan tilby et miljø der elever med ulik bak-
grunn får utvikle seg faglig, sosialt og åndelig. 
Foresatte melder om elever som opplever trivsel og 
mestring. Foreldre- og elevstemmen er viktig for om-
dømme og videre rekruttering, og vi legger stor vekt på 
samarbeidet her både om det faglige og det sosiale. Vi 
har laget noen tradisjoner som julespill og sommerfest 
for elever med familie, innskriving for nye elver, fot-
ballturnering, karneval og ukentlig felles lunsj med 
andakt. 

Danning og utdanning
KFskolen gir fullverdig undervisning etter læreplanene 
i K06 i alle fag og har et tillegg til KRLE, Daniel sen-
planen. Vi ønsker å ramme inn skoledagen og under-
visningen med de kristne verdier for å gi elevene et 
bilde av hvem Gud er og hvem vi er. Vår visjon Vi vil gi 
barn og unge røtter & vinger rommer noe av dette. Vi 
ønsker at skolen skal være et jordsmonn der elevene får 
bygge en sunn identitet og gode basisferdigheter, slik at 
de kan strekkes mot å bli det beste de kan ut fra sine 
forutsetninger. KFskolene har 5 kjerneverdier: Kvalitet, 
kreativitet, godhet, ekthet og tilgivelse. Disse verdiene 
som vi finner igjen i bibelen skal prege relasjoner, 
 undervisning og den daglige drift på alle nivå.

Satsningsområder
Vi avsluttet ved årsskiftet 2018-2019 det felleskommu-
nale arbeidet med språkløyper og vil i 2019 arbeide 
med å implementere og videreutvikle språkløypearbei-
det. Videre har friskolene en fellessatsning som nå har 
gått på lesing i alle fag. På det psykososiale området er 
vi sammen med KFskolen i Stavanger med på Gleding 
– det motsatte av mobbing, som er et forebyggende 
 program med fokus på det som bygger relasjon og  
godt miljø. Programmet lar seg lett samkjøre med  
KFskolens kjerneverdier. I 2018 ble vi en del av Trivsels-
programmet som involverer og engasjerer enkeltelever 
til elevarbeid og aktiviteter i friminuttene. Ukentlige 
fellesmåltider med varmmat og andakt er også en vik-
tig trivselsfaktor.

Vi ser frem til fortsatt vekst og utvikling av KFskolen - 
Jørpeland i samarbeid med våre eierorganisasjoner 
Normisjon og Strand Pinsemenighet Klippen.

KFskolen – Jørpeland
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Årsmelding for Galleri Normisjon – Sandnes
23.oktober kunne vi feire at butikken har vært 5 år i 
Sandnes. Dagen ble markert med gode priser, kaffe og 
kaker til både kunder og medarbeidere. Om kvelden 
var det festmiddag på Horve Ungdomssenter for våre 
medarbeidere med ektefeller. Vi har nå vel 50 gode 
med arbeidere som skaper et flott miljø i butikken. Flere 
av våre medarbeidere var også med da vi startet på 
Tjelta i 2010. At vi har en trivelig arbeidsplass vises ved 
at ingen har sluttet i butikken av andre grunner enn 
helse messige årsaker.

Vi hadde i 2018 en nedgang i salget. Sluttresultatet ble 
kr. 1.046.000. På tross av nedgangen så var det bare 
 butikken i Oslo som hadde høyere omsetning enn oss. 
Totalt omsatte Galleri Normisjon for ca. kr. 5,8 millio-
ner.

Styret har vært John Urstad, styreleder, Jeanett Habbe-
stad fra regionen, Herdis Kjosavik, Jan Brudeli og Thor 
Bjørn Tjelta, daglig leder. Styret har hatt 4 møter og 
behandlet 39 saker. Leiekontrakten vår gikk ut i ok-
tober og vi har klart å forhandle frem ny avtale som gir 
oss en reduksjon på husleien med kr. 100.000,- i året. 
Det er vi godt fornøyd med.

Myndighetene krevde nye datakasser fra 1.januar 2019. 
I desember var den nye kassen på plass i butikken. 

Noen var nok i utgangspunktet skeptiske, men etter litt 
prøving og feiling fungerer det nå bra. HK i Oslo kan 
nå hver dag lese av vårt salg. Vi har fortsatt jevnlige 
 møter med de to andre gjenbruksbutikkene i Sandnes. 
Vi har laget ny fellesbrosjyre og gått sammen om en 
«Superhelg», felles annonsering og gode priser.

Også dette året deltok noen av våre medarbeidere på 
«Fagdagen». Dette året på Varemessen, Lillestrøm.

«Markedsrådet». For å følge med i alt som rører seg i 
forretningsverden har vi fått knyttet til oss to dyktige 
forretningsledere som skal gi oss råd i markedsføring 
og det som rører seg i de sosiale mediene. Det er styre-
leder og undertegnede som møter her. Vi har allerede 
fått nyttige tips og idéer.

Salget styres i stor grad av inngangen av fine salgbare 
varer. Kort sagt: Vi selger nesten alt som finnes i et 
hjem. Har du noe du vil gi, ta kontakt med oss.

Vi takker alle våre givere og kunder for deres bidrag. Og 
en stor takk til alle våre dyktige medarbeidere. Har du 
lyst å bli vår neste medarbeider? Ta kontakt og velkom-
men i et trivelig selskap.

Thor Bjørn Tjelta



Årsmelding og regnskap 2018

23

Styret: Ingunn Moi (leiar)
 Hans Førre
 Sissel Førland
 Olaug Ytreland
 Gro Waage
 Brita Laugaland (vara)
 Gunn Bjørg Slåtto (koordinator)
 
Me har hatt 4 styremøte og handsama 25 saker

Året 2018:
51 medarbeidarar
Ope tysdag-laurdag gjennom heile året
Prosjekta våre er sluttføring av sjukehuset i Okhald-
hunga (internasjonalt) og Stemnestaden leirsted 
 (lokalt)
1 medarbeidarsamling der Gunn Marit Lygre frå 
 psykisk helse snakka om det å møta kundar som har 
spesielle behov og utfordringar, og dei me kanskje trur 
handlar «over evne»(økonomisk).
1 medarbeidarfest
1 fagdag i Lillestrøm

I løpet av året har vi hatt ulike kampanjar:
Posesal på bøker,
Morsdagsbord,
Musikksal 
50 % på heile butikken
Sal av heimelaga julekaker
Halv pris på julevarer siste dagen før jul
Delteke på Midtsommarfest, Blest og Landsbyfest 
 (fokus på hobby) på senteret, loppemarked i 
Skjoldastraumen og Tysværdagen
Markert 4-årsdag

Me har språkpraksis for våre nye landsmenn, og 
 Basema var i butikken kvar fredag i vår. Me har innført 
betaling på bæreposar for å minska plastforbruket. Det 
er utarbeidd risikoanalyse for butikken, og nå er 
 «huset» på plass rundt varmepumpa.

Den store utfordringa fekk me då me måtte installera 
ny kasse. Me fekk øva ein del på førehand, og det verkar 
som det går veldig fint, trass i at mange grua seg på 
 førehand. Nokre medarbeidarar har vore svært 
 hjelpsame når det gjeld opplæring og ikkje minst opp-
følging.

Det som kan målast konkret, er kronene. Me har selt 
for kr. 496.022 som er ein auke på kr. 29.279 frå i fjor. 
Dermed kan me senda kr. 92.954 til Okhaldhunga og 

det same til Stemne staden. Dette er det stort og 
 meiningsfullt å få vera med på når vi får høyra korleis 
pengane vert brukte og kor mange som har gleda og 
nytte av dette. 

Det som er litt vanskelegare å måla, er den med-
menneskelege gevinsten, men vi får mange tilbake-
meldingar som går på at det er verkeleg ein gevinst her 
også. Ei dame sa ein dag at butikken gjorde at det var 
verdt å stå opp om morgonen. Medarbeidarar uttryk-
kjer at dei tykkjer det er kjekt og meiningsfullt å vera 
med i dugnaden, dei gler seg til oppgåvene. Det viser 
seg også at denne gleda smittar over til kundene som 
rett som det er takkar for at vi fins. Tilgongen på varer 
er veldig bra! 

20.01.2019
Gunn Bjørg Slåtto

Årsmelding for Galleri Normisjon – Aksdal
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Årsmelding fra Seniorkomiteen 2018
Medlemmer 2018: Eldbjørg Byberg 
 Jostein Soppeland
 Leif Berge, sekretær
 Anne Beret Nome Kristensen
 Johannes Byberg, leder
 Aksel Stavnheim
 (frem til 31.12.18)
 Ragnhild Nærland 
 (frem til 31.12.18)
Nye medlemmer fra 01.01.19: Liv Oftedal og Torstein 
Haukalid

Komiteen har fått nye medlemmer og vi ønsker de vel-
kommen til store og spennende oppgaver. Samtidig 
takker vi de som slutter for alt arbeid og engasjement 
som er lagt ned gjennom 6 år. Seniorarbeidet binder 
sammen og åpner for nye muligheter. Gleden ved å få 
til noe sammen gleder og bygger fellesskap også for 
 komiteen – det gir «påfyll» og oppmuntring og fyller 
oss i komiteen med verdier og livsglede. Dette er også 
det vi vil formidle videre. 
Arne Monsen (tidligere Sokneprest i Sola) uttrykker 
dette så tydelig i sangverset «O, Jesus, styr du meg og 
led meg. Og fyll meg med din gode Ånd».
Leiren på Vaulali var fulltegnet også dette året. Leiren er 
for seniorarbeidet plattformen for vårt arbeid. Dette 
året hadde vi besøk av misjonærparet Alf og Hilde 
Halvorsen. Alf hadde bibeltimene og Hilde tok oss med 
til misjonæroppgavene på en levende og god måte – og 
hun fikk god hjelp til dette fra Alf.
Leiren betyr mye for oss, og at den «fylles opp» hvert år 
gir mye tilbake, spesielt til oss i komiteen. Vi takker dere 
som kommer og ber om at leiren også i 2019 vil bli full-
tegnet. Leiren gir oss nye bekjentskaper og gode opp-

levelser, der Guds ord og den kristne sangen betyr alt 
for at det sosiale fellesskapet oppleves som verdifullt. Vi 
glemmer heller ikke grillkveldene – god mat i godt 
 fellesskap.
Dagsturen på denne leiren gikk til den avsidesliggende 
dalen Ulladalen, en god times kjøring fra Vaulali. Været 
var på vår side, noe som gjorde dagen og opplevelsen 
veldig fin.
De andre treffpunktene var tur til Stemnestaden, der vi 
kom til ferdig dekket bord og ferdig oppsett program. 
Også dette året blir det tur til Stemnestaden 19.mars. 
Her melder du deg på ved å ringe Normisjon Rogaland.
Seniorenes festdag på Horve hadde denne gangen 
 rekordstor påmelding. Leif Lie Bjelland sitt foredrag 
om sitt liv som ung og senere som sykehusprest traff 
oss, og skapte den gode mimringen under festmid-
dagen. Senjôres ledet sangen og hadde egne sang-
nummer med god takt og rytme. 
Seniorarbeidet får god plass i Normisjon Rogaland og 
også dette året fikk vi presentere oss på Bogafjell under 
temaet Galleri Normisjon og seniorarbeid. Gjennom 
bilder og kommentarer fikk vi gitt et glimt av hva dette 
betyr. Vi trenger medarbeidere til Galleriarbeid og tror 
flere vil tenke gjennom og bli med i arbeidsfellesskapet, 
arbeidstiden er fleksibel – velkommen til annerledes 
oppgave!!!
Godt samarbeid med ledelse, gir glede og frimodighet 
for den store oppgaven. For tjenesten… Er ikke bare en 
hjelp for de hellige i deres nød; den skal også vise sin 
overflod i at mange takker Gud. (2.Kor.9, 12)

Voll, 22.januar 2019
Seniorkomiteen

Johannes Byberg, leder
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Årsmelding 2018 Acta – barn og unge  
i Normisjon region Rogaland

Vi kjenner på takknemlighet for å være med på det som 
Gud gjør i og blant barn og unge i regionen. Normisjon sin 
visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folke slag». 
Acta, barne- og ungdomsarbeidet i Nor misjon, har både 
gode verktøy og viktige arenaer som vi inviterer til for at 
dette skal skje.

I januar 2018 var det landsmøte i Trondheim for Acta – 
barn og unge i Normisjon. Denne årsmeldingen tar ut-
gangspunkt i hovedpunktene i denne. Handlings planen 
finner du på https://acta.no/om-acta/
 
Lev sammen
Utruste lokale ledere og etablere relasjoner og møtepunkter 
mellom dem. Styrke sammenheng mellom leir og lokallag (fra 
handlingsplanen).

Vi er en del av Guds familie og drømmen er at flere barn og 
unge skal få oppdage og erfare det. De lokale fellesskapene 
er viktige arenaer. I region Rogaland har vi nå rett i over-
kant av 130 lokale fellesskap som er meldt inn. Til sammen 
har vi ca. 6000 medlemmer, så det er mange barn og unge 
som får gleden av å være med. Vi ønsker å uttrykke stor 
takknemlighet til alle lokale ledere som står i en viktig 
 tjeneste.

Vi har ikke mulighet til å følge opp alle fellesskapene like 
tett som før. Resursene har minket med årene og dermed er 
prioritering nødvendig. Vi ser at Agenda 1 er en god og 
viktig arena å invitere til. Gjennom Agenda 1 kan vi stå 
sammen om å disippelgjøre og nå ut til enda flere men-
nesker. Nå er det også barne- og ungdoms ledere med i 
Agenda 1, og vi håper flere blir med etter hvert. 
To ganger i halvåret inviterer vi ungdomsledere til en leder-
lunsj hvor vi deler erfaringer og ber for hverandre. Gode og 
viktige relasjoner bygges gjennom slike møtepunkt.

Soul Children-bevegelsen fortsetter å vokse. I vår region 
har vi nå 27 kor. Det er Soul Kids-kor for 5 år til 4.kl.,  
Soul Children-kor for 5.-10. kl. og i tillegg har vi noen Soul 
Teens i alderen over dette. 
Rogaland har flest Soul Children-kor i hele landet. Vi er 
rikt velsignet. Visjonen er «Å vinne og bevare unge for Je-
sus Kristus med sang og musikk de kjenner seg igjen i.» 
Gjennom det musikalske, det sosiale og det åndelige er 
 korene med og legger til rette for at evangeliet skal nå frem 
og inn i hjertene. Sang og musikk er fantastiske virke-
middel for å nå inn med budskapet. Budskapet får mulig-
het til å bli værende og gro. Korene gir de unge mulighet til 
å vokse i tro, kjennskap og kunnskap til Jesus. Lederne fikk 
tilbud om å reise til Lederkonferanse i Oslo i mars og flere 
kor fra Rogaland var representert. Vi lærte nye sanger, 
 hadde regional samling og fikk mulighet til å velge seminar 
blant aktuelle temaer som gjelder hverdagen i korarbeidet. 

Dette var også et ledd som forberedelse foran den store 
 festivalen for  korene i oktober hvor 2200 barn fra hele 
 landet deltok. Her deltok halvparten av korene fra vår 
 region. En av Soul Children sine verdier er å prege samfun-
net. Vi ser stadig at korene våre er delaktige på forskjellige 
arenaer. Det er en verdi i seg selv at koret sprer sine gode 
tekster og sitt engasjement. De setter spor. Blant annet ved 
å synge på arrangement, som for eksempel Jærgårdsfesti-
valen på Klepp. 

Impuls er vårt største fellesskap og det største arrangemen-
tet som er i regionen. Over 2000 ungdommer og 500 ledere 
samles til ei helg med fokus på Jesus gjennom tilbedelse, 
undervisning og fellesskap. Impuls vet vi har en stor betyd-
ning både for enkeltmennesker og for ungdomsarbeid. 
Hvert år hører vi historier om ungdommer som på Impuls 
tar valget om å følge Jesus. Det er fantastisk! Det er også en 
viktig arena for å møte ungdomsledere og bruke tid 
sammen med dem. Det er en egen lederkafé under Impuls 
som lederne kan  benytte seg av.

Leirarbeidet vårt er vi også utrolig glad og stolt over. Her 
opplever vi barn og unge som gjennom en leir får både 
kunnskap og kjennskap til Jesus. Vi har en fantastisk leder-
gjeng som ønsker å gi videre noe av det de selv har fått høre 
og oppleve gjennom leirarbeidet. Dette året har vi også 
startet prosessen med å få et enda tettere samarbeid mel-
lom leirarbeidet og leirstedet. Dette vil vi fortsette med inn 
i 2019 og vi håper at dette kan være med å styrke både leir-
arbeidet og leirstedene.

10:13-festivalen har blitt flaggskipet i leirarbeidet. Her har 
festivalledelsen, sammen med over 100 ledere, vist at det er 
mulig å sprenge grenser. Over 300 deltakere ble invitert til 
ei uke med fokus på Jesus, fellesskap, misjon, kjekke aktivi-
teter og alt som hører til. Sjekk 1013.no for mer informa-
sjon om denne festivalen.

Vi har i 2018 presentert «Enkel Kirke» som et verktøy for 
våre leirledere. Dette er en modell for å leve livet sammen 
med Jesus på, både alene og sammen med  andre i en hus-
kirke. Vi håper dette kan være med å legge til rette for flere 
fellesskap blant lederne. Modellen er hentet fra arbeidet i 
Kambodsja.

Gå sammen
Styrke rekruttering og oppfølging av medvandrere. Videre-
utvikle regional ledertrening i samarbeid med lokale felles-
skap og i tråd med den helhetlige planen for lederutvikling 
(fra handlingsplanen).

Vi har allerede nevnt at vi har mange ledere som står i en 
viktig tjeneste, både lokalt, i leirarbeidet og på festivaler. 
Lederoppfølging og ledertrening skjer gjennom leirleder-
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kurs på Horve og leirlederkvelder på Stemnestaden og 
Vaulali. I tillegg arrangeres det «Takk-for-innsatsen-leir», 
både nord og sør for Boknafjorden. Dette er ei helg hvor vi 
får vise takknemlighet til alle ungdommene som har deltatt 
det siste året som ledere på leir. Som nevnt er også Agenda 
1 en viktig arena for å gå sammen med ledere.

Når vi reiser på leir utfordrer vi lederne til å ta nye opp-
gaver. Ulike ledere utfordres av ulike oppgaver. En som ofte 
har vært sett på som en «stor» oppgave er det å holde en 
kveldsandakt. For å komme lederne litt i møte har vi derfor 
noen ganger valgt å la dem lese en historie fra en bok sam-
tidig som det vises bilder på storskjerm. Det har vært en 
fornøyelse å sitte og være vitne til når ledere på denne 
 måten holder sin første andakt, mens deltakerne har fulgt 
veldig godt med. Når ledertrener da i etterkant får mulig-
het til å gi respons til andaktsholderen ser vi på dette som 
en måte «å gå sammen».

I 2018 startet vi også opp Impact Ledertrening, som er et 
samarbeid mellom Impuls og Acta Rogaland. Høsten 2018 
gjennomførte vi Onelife lederkurs for noen ungdommer. 
Fokuset her er å bygge karakter, utvikle ledere og påvirke 
samfunn. 

Voks sammen
Bruke leirer og andre arrangement til å styrke arbeidet med 
tro på hjemmebane (fra handlingsplanen).

Det viktigste familiearbeidet skjer i familiene, gjerne 
 hjemme rundt kjøkkenbordet. Det er her hverdags-
samtalene er og det er her de gode samtalene om tro kan 
skje. Vi ønsker å legge til rette for at familier kan få både 
inspirasjon og felles opplevelser de kan ta med seg hjem. 
Derfor har vi leirer som er rettet mot barn og voksne 
sammen. I Rogaland arrangeres det minileirer og beste-
leirer på våre leirsteder. I 2018 hadde vi en ett-døgns leir på 
Stemnestaden for familier. Dette håper vi kan være en ny 
og god arena å invitere familier til.

På den ene besteleiren gikk besteforeldre og deltakere 
sammen på bønnevandring. På en rull med papir  kunne de 
bl.a. skrive eller tegne hva de var takknemlige for. Det er 
mye felles forkynnelse på disse leirene, noe som skaper en 
felles opplevelse. Ikke minst er det flott å se besteforeldre 
som prøver så godt de kan å henge med på alle bevegelsene 
til sangene!

Bygg sammen
Jobbe for at Acta og Normisjon har felles mål og går i samme 
retning. Legge til rette for at ansatte besøker andre regioner og 
skoler. Styrke samarbeidet med Den norske kirke (fra hand-
lingsplanen).

Vi er veldig glad og takknemlig for et regionstyre som er så 
tydelig på at de ønsker å satse på barn og unge. Acta er også 
veldig tydelig på at vi ønsker å stå sammen med Nor-
misjon. Viktige arenaer for oss i 2018 har vært Normisjons-
festen på Bogafjell, Inspirasjonsfesten på Stemnestaden, 
årsmøte og Agenda 1. 

Actastyret og regionstyret hadde også et felles styremøte i 
2018 for å være sammen, dele historier og fortelle om 
 gleder og utfordringer i arbeidet. Dette er også med og for-
sterker at vi er én bevegelse.

Vi stilte med stand på en fagdag i regi av Stavanger 
 bispedømme med informasjon om arbeidet i Acta og 
 Alpha. Bispedømmet inviterte til et møtepunkt mellom 
Dnk og ulike organisasjoner. I tillegg har det blitt ut-
arbeidet en avtale mellom Dnk og misjonsorganisasjonene 
(«Kirkens Unge») som skal gjøre det enklere å få til et sam-
arbeid.

Gi videre
Arbeide målrettet med å etablere flere fellesskap for ungdom 
og unge voksne. Utruste eksisterende fellesskap til misjon 
 lokalt, nasjonalt og globalt (fra handlingsplanen).

I leirarbeidet bruker vi Amigosprosjektet og ønsker gjen-
nom dette å skape misjonsengasjement og giverglede. Vi 
inviterer også med hjemmeværende misjo nærer eller fri-
villige som har et engasjement i et av våre prosjekter.

På 10:13-festivalen har vi et eget «India-telt» hvor del-
takerne fikk informasjon og muligheter til å være med i 
ulike aktiviteter knyttet til landet. Vi ser dette skaper enga-
sjement og det har også blitt opprettet «bønnekontakt» 
mellom deltakere på 10:13 og jentene på  Marta-Maria 
 Bible School.

Ansatte
Per 31.desember 2018 var følgende ansatt i barne- og ung-
domsarbeidet i region Rogaland:
Thomas Thesen (100%), Torunn Fjelde Hansen (100%), 
Lena Schaal (60%), Lina Fisk Eide (60%), Kjersti Haus-
bjerg Bjerga (50%), Jarle Stokka (10%), Velaug Trodahl 
(permisjon).

Actastyret
Etter årsmøte på Ålgård i 2018 ble Actastyret som følgende:
Kristin Sjo Førre (styreleder), Merete Hoftun Bjerga, Elise 
Frønsdal Øien, Henrikke Sandhåland, Tove Karin Hansen 
og Daniel Tytland. Varamedlemmer ble Joakim Skogen, 
Knut Olav Tokheim, Sondre Arnevik og Mads Even Vold. I 
tillegg har regionleder Thomas Thesen vært med og 
 Jorunn Løge har vært med som regionstyrets representant. 
Kristin Sjo Førre har deltatt på regionstyret sine møter.

Vi hadde 4 styremøter i 2018 med fokus på hvordan arbei-
det er i lokale fellesskap, i leirarbeidet, lederoppfølging og 
handlingsplanen.
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Solborg har god elevsøkning. For 
inneværende skoleår hadde vi totalt 
426 søkere. Til skolestart 2. september 
møtte 153 elever. Vi har elever fra alle 
landets fylker unntatt Finnmark. 
Hordaland fylke er best representert 

med 20 elever. Fra Rogaland er det 15 elever. I år har vi 
også 8 utenlandske elever: Vietnam 2, Frankrike 1, 
 Island 1, Moldova/Italia 1, Nederland 1, Sverige 1 og  
USA 1. Skoleåret 2018/19 er elevkull nummer 101 i 
Solborgs historie. Grunnen er at skolen var stengt 5 år 
under krigen.

Solborg profilerer seg gjennom allsidighet og har nå 
følgende linjetilbud: Adventure Action Sport, Bilde, 
Form & Kunst, Filmproduksjon, Global Village 
 Connect, Global Village Foto, GloBall, Klær, Mote & 
Design, Life Changing Fitness, Multisport Pluzz, 
  Rampelys Scene, Musikkproduksjon og Streamteam. 

Vi prøver hele tiden å ha et attraktivt undervisnings-
tilbud som avspeiler trender i ungdomsmiljøene. Et 
folkehøgskoleår vektlegger opplevelser og personlig 
utvikling. Folkehøgskoleloven sier at folkehøgskolene 
skal være allmenndannende og drive folkeopplysning.

Folkehøgskolelærere har følgende oppgaver: Under-
visning, sosialpedagogisk arbeid og pedagogisk utvik-
lingsarbeid. Det miljøbyggende arbeidet og samtale/
veiledning av elever er viktig. Gjennom morgensam-
linger, kristne møter og bibelgrupper ønsker vi å ut-
fordre de unge til kristusetterfølgelse. Vi har god del-
takelse på kristne samlinger.

Det er 32 kristne folkehøgskoler i Norge. Normisjon 
eier helt eller delvis 15 av disse skolene. På disse skolene 
går det ca. 3 600 elever. Normisjon har vært opptatt av 
eierstyring og skolenes kristne innhold, noe vi også på 

Solborg har hatt fokus på. 

Solborg har solidaritetsprosjekt for Normisjon. Skolen 
samler inn penger til et utviklingsprosjekt i Kambod-
sja. I 2018 ble det overført kr. 280 000 til prosjektet.

3. september 2018 ble forslag til detaljregulering av 
Solborg folkehøgskole behandlet av Stavanger kom-
mune. Rådmannens innstilling ble støttet av flertallet i 
bystyret. Dermed ble alle de prosjektene som er fram-
lagt i planforslaget godkjent: Utbygging og rehabili-
tering av Solborg, ny KFskole og omsorgsboliger for 
ungdom med Downs syndrom i regi av Stavanger 
kommune. Det er store prosjekter som nå skal reali-
seres.

Det er Foreningen Solborg Folkehøgskole som eier og 
driver skolen. Det er de til en hver tid valgte medlem-
mer i regionsstyret til Normisjon region Rogaland som 
utgjør Foreningen Solborg Folkehøgskole. Skolen er en 
enhet av eiendom og drift. 

Styret for skolen har hatt 4 møter og behandlet 37 
 saker. Styret har følgende sammensetning: Sveinung 
Lunde (styreleder), Torstein Fjermedal, Helene Andre-
assen, Dag Kjosavik (vara), Kjell Konstali (rektor), 
Hans Petter Nordal (ansattes representant vår 2018), 
Geir Ertzgaard (ansattes representant høst 2018), Ste-
fan Lakselvhaug (elevrepresentant vår 2018) og Karin 
Endal (elevrepresentant høst 2018). 

Vi takker alle som er med og støtter opp om arbeidet 
som drives på Solborg. Vi ønsker å være en skole som 
er aktuell for dagens ungdommer, og som både i form 
og innhold gir de unge det de trenger.

For Solborg folkehøgskole
Kjell Konstali, rektor

Årsmelding for Solborg folkehøgskole 2018
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Acta Bibelskole ligger i Stavanger og eies og drives av 
IMI-kirken. Skolen ble etablert i 1992. Skolen har sin 
undervisning i IMI-kirkens lokaler på Tjensvoll, og gir 
tilbud om å bo på hybelhus som ligger i gangavstand til 
skolen.

Det kristne verdigrunnlaget. 
Acta er en menighetsbibelskole. Skoledriften er tett 
knyttet til livet som leves i menigheten for øvrig. Det 
betyr at studentene får et skoleår hvor de praktiserer og 
erfarer det de lærer. I aldersgruppen 20 – 30 år er stati-
stikken lav når det gjelder å gå i menighet. Vi tror 
 derfor det er så avgjørende at studentene får en god 
erfaring på å tilhøre og tjene i en menighet. Vi gleder 
oss over at stadig flere studenter gjennom et møte med 
Guds godhet, settes i frihet og får en trygghet på hvem 
de er og hva de er kalt til. 

Hvordan jobber vi med faglig utvikling? 
Vi har nå fire ulike linjetilbud på Acta: Bibel, Lovsang, 
Profeti og Helbredelse. I tillegg har Bibelskolen ei 
 global linje hvor vi har studenter fra hele verden. De vil 
fra høsten utgjøre 10 % av studenttallet. Her har vi stu-
denter fra både Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika. 

IMI Instituttet for teologi, misjon og ledelse er nå i sitt 
femte år. Vi har tre kurs godkjent, ett heltid og to 
 deltidskurs. Heltidskurset og ett av deltidskursene 
 kjøres hvert år, slik at det er mulig å ta alle tre over tre 
år. Heltidskurset har en måneds utenlandspraksis knyt-
tet til den anglikanske kirke i Øst-London. Arbeidet 
med Instituttet har vært - og er – et stort steg opp faglig 
sett. Vi har en rekke gjesteforelesere med mye aka-
demisk erfaring som tilfører skolen mye faglig. Vi har et 

godt samarbeid med VID Misjonshøgskolen om pen-
sum og studiepoenggivende moduler. Fra 1. desember 
2017 begynte 2 av lærerne på et doktorgradsløp over 
seks år knyttet til VID Vitenskapelige Høyskole. De skal 
forske på temaene helbredelse og profeti.

Hvilken kontakt har vi med Normisjon? 
Skolens daglige leder deltar på Normisjons rektormøte. 
Stab har også gjennom det siste året hatt faste møte-
punkt med de ansatte i regionen. Vi har også hatt gle-
den av å besøke andre Normisjonsskoler og menigheter 
ved vår turnevirksomhet både i regionen og ellers i 
landet. Regionleder har undervist ved Instituttet. Uten-
landsoppholdet er lagt til IMI og Normisjons sam-
arbeidsland Kambodsja. 

Fakta om skolen- satsningsområder, 
økonomi og nyheter. 
Bibelskolen har per i år 54 studenter og Instituttet har 
15 studenter. Skolen disponerer hybelhus, slik at stu-
denter som ønsker det har mulighet til å leie bolig 
 gjennom IMI-kirkens eiendomsselskap. De globale 
studentene har tolkning til engelsk på fellesfagene, og 
har sin egen globale fordypning på engelsk. Bibelskolen 
og Instituttet samarbeider om en internsordning. Det 
vil si at deltidsstudentene kan får en utvidet praksis 
gjennom året ved å være Intern for en i staben. 

Alle tilbudene har fortløpende søknad, og søknads-
skjema ligger på nettsidene. Les mer om skolen på 
www.actabibelskole.no og www.imiinstitutt.no. 

IMI-kirken Stavanger

Acta IMI-kirkens bibelskole 

www.forretrevare.no tlf. 52 75 44 70

Kjapt levert – ferdig montert!
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Årsmelding for Karmøy begravelsebyrå 2018
Dette året har Karmøy begravelsesbyrå vore med på 
Haugaland TV under vignetten «Historien om». Det 
var fint å få med Anne Karin og Malvin Ferkingstad på 
film. Dei har vore engasjert i begravelsesbyrået så lenge 
og så bra, at «alle» kjenner til dei. Så vil du få tak i den 
over 50-årige historia til byrået, bør du gå inn på www.
karmoybb.no og sjå videosnutten.

Elles merkar me at me har konkurranse av byrået som 
har så likt namn. Me må på ulike måtar arbeide hardt 
med annonsar og informasjon. Viktigast er det å gjere 
ein god jobb i møte med pårørande. I 2016 hadde me 
208 oppdrag, i 2017 hadde me 192. I 2018 vart det 174. 
Men det har vore nedgang også i det totale talet på 
dødsfall i denne perioden.

Byrået har brukt pengar på kartlegging av kor godt 
 byrået er kjent og kva som er viktig i møte med på-
rørande. Dessutan er det brukt pengar på opprusting 
av rom til hjelp for arbeidet.

Begravelsesbyrået har gode medarbeidarar som arbei-
der godt saman og utfyller kvarandre. Me har stabs-
møte annankvar veke der me også set av tid til bibel-
samtale og HMS-runde. Det er viktig å dele liv og 

erfaringar slik at me kan støtte kvarandre til å på best 
mogleg måte å  vere til hjelp for dei me møter i sorg og 
sakn.

Jan Magne Moi  50%
Jostein Høyvik 100%
Jo Kjetil Løsnesløkken  100%
Roar Flacké  10 – 20 %

I styret for byrået sit: Jan Arnstein Liknes, Jan Håvard 
Frøyland, Knut Korsfur, Lillian Munkejord og Linda 
Ferkingstad. Marit Fossmark er varamedlem. 

Styret har hatt 5 styremøte og handsama 32 saker.

Takk til styret og tilsette for innsatsen i året som ligg 
bak.

For Karmøy begravelsesbyrå
Jan Arnstein Liknes, styreleiar

Jan Magne Moi, dagleg leiar

(Gå gjerne inn på sida vår: www.karmoybb.no for å lese 
meir om byrået.)

51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no | www.luratrykkeri.no
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Årsmelding for Norøk AS
Regnskap og økonomikontoret Norøk ble etablert 
1.november 2015. 

Norøk er 100 % eid av Normisjon region Rogaland. Vi 
ønsker å være en profesjonell aktør som kan være med 
å løse administrative utfordringer, slik at våre kunder 
kan holde fokus på sin visjon. Vi ønsker å være tett på 
og involvere oss som «partnere», noe som vi ser at vi 
har lykkes med i forhold til gode tilbakemeldinger fra 
våre kunder.

Vi har kunder i forskjellige størrelser og bransjer, alt fra 
konsern med selskap i inn- og utland, aksjeselskap, for-
eninger og lag, fra teknologiselskap til menighet og 
skole.

I 2018 hadde vi gleden av å ansette en ny autorisert 
regnskapsfører i 100 % stilling. I 2018 ble det utført ca. 
4 årsverk.

Ved utgangen av 2018 hadde vi 65 kunder (økning på 
55 % mot 2017). I 2018 hadde vi en omsetning på 3,8 
MNOK (økning på 52 % mot 2017). 
Foreløpig resultat viser 428.093 kr i positivt resultat før 
skatt.

Einar Larsen
Nils Ove M. Nygård

Gunn Magret Skjørestad
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Normisjon får av og til spørsmål om oppsett av testa-
menter. Derfor gir vi her en liten veiledning til dem som 
tenker på det.

OPPSETT AV TESTAMENTE
Om du ønsker det, kan du i ditt testamente øremerke 
deler av arven til Normisjon. Vil du at arbeidet skal 
 disponeres av regionen må dette merkes spesielt med 
Normisjon Rogaland. Dersom det ikke merkes spesielt 
vil midlene disponeres av Normisjons hovedkontor.

Ved å testamentere midler hjelper du oss i vårt viktige 
arbeid med å nå mennesker i inn- og utland med evan-
geliet. Ønsker du at region Rogaland skal avgjøre hvor 
midlene skal brukes må dette spesifiseres (dersom dette 
ikke spesifiseres avgjøres/disponeres dette av Normisjon 
sentralt). Vær oppmerksom på at dersom du har livs-
arvinger, har loven regler om pliktdels arv som kan 
sette begrensninger over hva en kan disponere over i 
boet. Hvis du ikke har slektninger og ikke setter opp 
testamente vil arven tilfalle staten. Da loven stiller 
strenge krav til formalitetene er det viktig at man får 
hjelp fra en ekspert (f.eks. advokat) til oppsettingen. 
Ønsker du hjelp fra Normisjon til dette, ta kontakt med 
oss på regionkontoret. 
Adresse: Normisjon region Rogaland, Flintergt. 4, 4307 
Sandnes, tlf. 51682750.

Viktige punkter ved oppsetting av testamente:
Formuleringen må være entydig, slik at tolkningsspørs-
mål kan unngås. Det er også viktig å være oppmerksom 
på at testamentets bestemmelser kan bli aktuelle først 
langt inn i fremtiden, slik at formuesforhold kan være 
svært forandret siden opprettelsen. Testamentet skal 
underskrives av testator i nærvær av to uhildede vitner 
(dvs. som ikke selv er arvinger eller har nærmere for-
bindelse med slike - f.eks. slekt eller ansettelsesforhold). 
Disse skal på testamentet undertegne en erklæring om 
at de har vært til stede under testators signering og at 
testator da hadde full dømmekraft. Tilføyelser og end-
ringer av testamente, eventuelt tilbakekalling, må følge 
samme prosedyre som ved oppsetting av testamente.

OPPBEVARING AV TESTAMENTET
Originalen kan oppbevares f.eks. hos den advokat som 
har bistått ved opprettelsen, eller man kan legge den i 
sin bankboks som vil bli åpnet under bobehandlingen. 
Skifteretten kan også tilstilles en kopi, men den har 
 ingen plikt til ved dødsfall å undersøke sitt arkiv etter et 
testamente, dersom den ikke får spesiell anmodning om 
det.

Er det innsatt en hovedarving i testamentet, kan denne 
få en kopi til oppbevaring. Normisjon har et slikt arkiv, 
der testamentkopier oppbevares konfidensielt.

Når testamentet skal skrives...
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INNTEKTER Noter 2018 2017
Varesalg 7 578 932 5 693 340
Annonseinntekter 79 660 16 600
SUM VARESALG/ANNONSEINNTEKTER 7 658 592 5 709 940
Vårgave 186 600 167 750
Sommergave 213 580 505 220
Høstgave 287 000 188 362
Julegave 674 625 536 246
Diverse sesonggaver 0 1 700
SUM SESONGGAVER 1 361 805 1 399 279
Givertjeneste, Norge 2 901 718 3 114 159
Givertjeneste, internasjonalt arbeid 887 429 850 616
SUM GIVERTJENESTE 3 789 147 3 964 776
FORENINGSGAVER, KOLLEKTER 3 219 346 2 188 735
KIRKEOFRINGER 343 433 129 861
Øremerkede gaver, internasjonalt arbeid 2 177 620 3 291 800
Øremerkede gaver, Norge 903 151 840 576
Fadderskap 620 574 552 028
SUM ØREMERKEDE GAVER 3 701 345 4 684 404
ANDRE GAVER 1 414 917 4 174 098
SUM GAVER 13 829 993 16 541 154
Messer 2 184 761 2 039 103
Lotterier, egne note 3 239 420 273 206
SUM MESSER/BASARER/LOTTERIER 2 424 181 2 312 309
Nytt fra Normisjon, kontingent/gaver 88 016 94 400
Offentlig tilskudd 824 487 715 304
Leieinntekter 131 380 179 235
Arrangement - resultat -375 911 75 421
Andre inntekter 376 000 312 640
Galleri Normisjon 370 000 391 931
SUM ANDRE INNTEKTER 1 413 972 1 768 931
Testamentariske gaver 832 609 100 000
SUM INNTEKTER 26 159 346 26 432 333

Årsregnskap Normisjon region Rogaland 2018
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UTGIFTER Noter 2018 2017
VAREKJØP -1 727 002 -1 123 304
Lønn -8 416 826 -8 261 584
Forsikring, pensjonspremie note 4 -1 415 300 -1 015 678
Arbeidsgiveravgift -1 320 099 -1 258 398
Refusjoner 197 407 324 088
Andre personalkostnader -40 994 -211 902
SUM PERSONAL -10 995 812 -10 423 475
Avskrivninger note 2 -759 122 -902 477
Leie av lokaler -140 544 -141 118
Offentlige avgifter -167 179 -139 175
Lys og varme -500 599 -426 125
Renhold -108 092 -68 662
SUM LOKALER -1 675 537 -1 677 557
Leasing -42 251 -25 558
Ikt (Intility), lisenser -208 748 -242 197
Inventar, maskiner -177 497 -122 232
Kontorutstyr 0 -3 594
Reparasjon og vedlikehold -798 283 -420 074
Regnskap/revisjon -983 599 -845 186
Kontorrekvisita -63 942 -37 571
Kopiering 0 0
Trykksaker -54 588 -62 109
Nytt fra Normisjon, trykking/porto -174 538 -104 621
Teleutgifter -52 781 -58 526
Porto -36 460 -42 751
Andre kontorkostnader -306 223 -178 095
SUM ADMINISTRASJON -2 898 910 -2 142 515
Bilgodtgjørsle -99 880 -155 697
Andre reiseutgifter -287 448 -346 853
SUM REISE -387 328 -502 550
Annonser -94 665 -58 790
Forsikringer -295 550 -270 737
Bidrag Andre -159 914 -116 143
Agenda 1 -216 754 -253 910
Andre kostnader -126 211 -174 809
Tapsført note 7 0 -50 000
Renter - netto 9 402 -14 163
Andre finansinntekter 0 -4
SUM ANDRE KOSTNADER -883 691 -938 557
SUM KOSTNADER -18 568 280 -16 807 958
Overføring Hovedkontor -7 492 223 -7 008 337
TOTALE KOSTNADER INKL. OVERFØRING -26 060 503 -23 816 296
RESULTAT 98 843 2 616 038

DISPONERING AV RESULTAT
Brukt av avsetninger 10 090
Føres mot egenkapitalen -98 843 -2 626 128
RESULTAT 0 0

Aktivert Stemnestaden note 2 191 816 56 420
Aktivert Horve note 2 43 432 48 000
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BALANSEOPPSTIL LING PR. 31.12.2018
Eiendeler Noter 2018 2017
Anleggsmidler
Fast eiendom/inventar
Horve - Tomter/bygninger 1 558 173 1 611 500
Horve - Inventar/maskiner 164 706 162 450
Stemnestaden - Tomter/bygninger 2 082 606 2 055 000
Stemnestaden - Inventar/maskiner 114 845 69 143
Vaulali - Tomter/bygninger 9 275 710 9 594 000
Vaulali - Inventar/maskiner 121 316 92 000
Vaulali - Uteanlegg 280 440 258 000
Kraftsenteret 3 074 675 3 236 500
Datautstyr/inventar/musikkanlegg 10 500 15 000
Sum fast eiendom/inventar 2 16 682 971 17 093 593

Finansielle anleggsmidler
Lån til Foreningen Vaulali leirsted 0 160 876
Lån til Norøk 325 000 325 000
Premiefond, DNB 4 0 593
Lån Alpha Norge 1 661 792 836 841
Aksjer 7 259 410 225 410
Sum finansielle anleggsmidler 2 246 202 1 548 720

Sum anleggsmidler 18 929 173 18 642 313

Omløpsmidler
Sum varelager 1 20 339 34 524

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 1 906 592 2 993 074
Andre fordringer 55 500 10 734
Forskuddsbetalt kostnad 305 689 17 625
Sum kortsiktige fordringer 1 2 267 780 3 021 434

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter og bankinnskudd 4 539 195 4 164 664
Skattetrekkskonto 8 461 387 382 890
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 5 000 582 4 547 554

Sum omløpsmidler 7 288 701 7 603 512

Sum eiendeler 26 217 874 26 245 825
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Egenkapital og gjeld Noter 2018 2017
Egenkapital
Egenkapital 5 20 142 074 19 731 205
Avsetning Barne- og ungdomsarbeid 6 345 545 345 545
Avsetning Testament 50 000 50 000
Avsetning Alpha Norge 1 358 000 1 358 000
Sum egenkapital 21 895 618 21 484 750

Langsiktig gjeld
Lån - Sparebanken Pluss 0 440 740
Lån - Horve 500 000 500 000
Private lån - Kraftsenteret 520 000 880 000
Private lån - Vaulali 125 000 125 000
Sum langsiktig gjeld 1 145 000 1 945 740

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 888 949 429 492
Skyldig skattetrekk 8 461 387 382 890
Skyldig merverdiavgift 138 015 74 156
Skyldig arbeidsgiveravgift 428 749 465 542
Skyldig feriepenger 1 186 755 1 244 865
Skyldig div. kostnader 73 401 218 390
Sum kortsiktig gjeld 3 177 256 2 815 335

Sum gjeld 4 322 256 4 761 075

Sum gjeld og egenkapital 26 217 874 26 245 825

Sandnes, den 12. mars 2019

Erik Rørtveit
Regionleder

Trygve Bernhard Svendsen
Styrets leder

Berit Reinertsen Sandvik
Styremedlem

Jorunn Bø Løge
Styremedlem

Øydis Antun
Styremedlem

Kjell Ove Sande
Styremedlem

Magnus Jansen Bru
Styremedlem

BALANSEOPPSTIL LING PR. 31.12.2018
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Normisjon region Rogaland er en organisasjon tilsluttet 
Normisjon i Norge. Organisasjonen har et kristent ver-
digrunnlag og har ikke som mål å drive økonomisk 
virksomhet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven, god regnskapsskikk i Norge og interne 
regler i Normisjon.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige an-
leggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivnings-
plan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som ikke ventes å være forbigående. Langsiktig 
gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varelager
Varelager er talt til innkjøpspris og består av varelager 
på leirstedene.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i ba-
lansen til pålydende etter fradrag for avsetning til for-
ventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av indi-
viduelle vurderinger av de enkelte fordringene. Ingen av 
de eksterne fordringene anses usikre dette året.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000.  Di-
rekte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbe-
dringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidler.

Avdelinger
Total-regnskapet inneholder i 2018: Regionen, Stemne-
staden, Vaulali og Horve. Driften av Vaulali var 2017 i 
egen foreningen, men ble tatt inn som egen avdeling fra 
1.1.2018.

Note 2 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Bokført verdi pr 01.01.18 kr. 17.093.593
+ Overført fra Vaulali kr. 113.252
+ Investering Stemnestaden kr. 191.816
+ Investering Horve kr. 43 432
- Avskrivinger kr. 759 122
= Bokført verdi 31.12.18 kr. 16.682.971

Note 3 Lotteri
Horvelotteriet arrangert av regionen i form av lodd-
bøker, innbrakte netto kr. 214.390.

Note 4 Andre driftskostnader
Det er inngått avtale med ansatte om pensjonsordning 
gjennom DNB Livsforsikring. 
Årets kostnad er utgiftsført.

Lønn og godtgjørelse til regionleder er kostnadsført 
med kr. 625.572.   Honorar til revisor er kostnadsført 
med kr. 53.500 inkludert merverdiavgift. 

Note 5 Endringer i egenkapital

Egenkapital 01.01.18 kr. 21.484.750
+ Vaulali inn som avdeling kr. 312.025
+ Overskudd regionen i sin helhet kr.  98.843
= Egenkapital 31.12.18 kr. 21.895.618

Note 6 Barne- og ungdomsarbeid
Avsatt pr. 01.01.2018 kr.      345.545
- Brukt  kr. 0
= Avsatt per 31.12.2018 kr. 345.545

Note 7 Aksjer
Posten aksjer består av følgende aksjeposter (eierande-
ler i parentes):

Datterselskap/tilknyttede selskap Bokført verdi Årsresultat Egenkapital
Norøk AS (100 %) kr. 137.058 kr. 329 260 kr. 381 180
Solborgmarka AS (34 %) kr. 34.000 kr. 78 127 kr. 178 127

Andre aksjer Bokført verdi
Kristen Friskole Klippen AS (13,8 %) kr. 42 052
Kristen Nærradio Haugalandet (5,81 %) kr. 20 000
Radio Innante AS (1 %) kr. 1 300
Kristen Friskole AS (25 %) kr. 25 000

Det ble i 2017 tapsført 50.000 kr i forbindelse med dek-
king av tap oppstartsår Kristen Friskole Klippen AS (KF 
Skolen Jørpeland)
 
Note 8 Bundne midler
Bundne midler til skattetrekk utgjør kr. 461.387. 
Skyldig beløp kr. 461.387.

Noter
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Nye 
generasjoner
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Regnskap regionen 2018  (ekskl. leirsteder/Alpha) 
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2018 2017 2016
Varesalg 165 254 100 997 76 029
Annonseinntekter 14 660 16 600 12 000
SUM VARESALG/ANN.INNT. 179 914 117 597 88 029
Vårgave 186 600 167 750 137 216
Sommergave 213 580 505 220 311 375
Høstgave 287 000 188 362 252 510
Julegave 674 625 536 246 666 276
Diverse sesonggaver 1 700 76 600
SUM SESONGGAVER 1 361 805 1 399 278 1 443 977
Givertjeneste, Norge 2 567 043 3 248 726 2 806 380
Givertjeneste, internasjonalt 887 429 587 967 400 501
SUM GIVERTJENESTE 3 454 472 3 836 693 3 206 881
FORENINGSG., KOLLEKTER 2 947 190 1 322 884 2 168 427
KIRKEOFRINGER 345 930 127 364 431 306
Øremerkede gaver, internasj. 2 177 620 3 591 800 2 935 242
Øremerkede gaver, Norge 763 228 822 776 344 518
Fadderskap 620 574 547 709 923 907
SUM ØREMERKEDE G. 3 561 422 4 962 285 4 203 667
ANDRE GAVER 1 187 100 4 460 326 2 337 091
SUM GAVER 12 857 919 16 108 830 13 791 349
Messer, basarer, lotteri 1 893 802 1 947 835 1 737 325
SUM MESSER/BAS/LOTT 1 893 802 1 947 835 1 737 325
Nytt fra Normisjon kont/gaver 88 016 198 070 179 056
Offentlige tilskudd 724 487 715 304 198 371
Leieinntekter 53 250 100 070 123 515
Arrangement, resultat -391 301 4 412 -483 307
Andre inntekter 479 561 271 863 708 029
Galleri Normisjon 280 000 312 161 306 183
Renter, netto -27 281 -88 335
Andre finansinntekter 4 991 -4 -170
SUM ANDRE INNTEKTER 1 239 004 1 574 595 943 342
Salg av eiendom 0 2 760 467
Testamentariske gaver 832 609 100 000 2 171 206
SUM EKSTRAORD. INNT. 832 609 100 000 4 931 673
SUM INNTEKTER 17 003 248 19 848 857 21 491 717

UTGIFTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
2081 2017 2016

VAREKJØP -101 331 -52 644 -29 010
Lønn -5 063 195 -5 725 068 -6 490 641
Forsikring, pensjonspremie -693 692 -452 814 -640 232
Arbeidsgiveravgift -772 806 -857 698 -966 802
Refusjoner 17 270 318 971 385 014
Andre personalkostnader -20 735 -19 632 -16 661
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Regnskap regionen 2018  (ekskl. leirsteder/Alpha) 
Kurs og konferanser -4 350 -180 751
Retreat -4 200 -3 800
Personlig utvikling -219
SUM PERSONAL -6 541 708 -6 921 012 -7 729 322
Avskrivninger -166 325 -173 400 -188 000
Leie av lokaler -140 544 -141 118 -118 270
Offentlige avgifter -13 882 -20 529 -36 321
Lys og varme -95 337 -83 905 -104 576
Renhold -44 566 -14 299 0
SUM KONTORLOKALER -460 654 -433 251 -447 167
Leasing -39 493 -14 103 -27 930
Inventar -3 300 -20 847 0
Kontorutstyr -3 594 0
Ikt (Intility), lisenser etc. -179 706 -226 681 -235 375
Reparasjon og vedlikehold -15 985 -66 073 -90 215
Kontorrekvisita -42 289 -33 373 -40 029
Kopiering 0 -4 057
Trykksaker -54 588 -62 109 -81 955
Nytt fra Normisjon, trykk/porto -174 538 -104 621 -114 113
Telefon/internett -31 944 -45 759 -63 099
Porto -35 548 -41 678 -101 382
Regnskap -736 743 -672 572 -810 570
Revisjon -40 000 -35 500
Advokathonorar -177 000
Andre kontorkostnader -82 349 -134 449 -46 131
SUM ADMINISTRASJON -1 613 483 -1 461 359 -1 614 854
Bilgodtgjørsle -89 233 -132 112 -188 967
Andre reiseutgifter -263 467 -288 600 -158 252
SUM REISE -352 700 -420 712 -347 219
Annonser -87 076 -52 955 -154 779
Forsikringer -53 285 -50 807 -22 817
Bidrag andre -108 314 -94 070 -64 839
Agenda 1, foreninger og lag -216 754 -253 910 -305 277
Tap ved realisasjon av aksjer -50 000
Fortellingene -41 153 -13 500
Representasjon og org.bygging -993
Renteutgifter -4 200
Andre kostnader -145 856 -150 474 -107 437
SUM ANDRE KOSTNADER -656 638 -666 709 -655 148
SUM KOSTNADER -9 726 514 -9 955 686 -10 822 721
Leieinntekter Vaulali 369 996 369 996
Forsikring -34 941 -33 584
Avskrivning Vaulali -501 000 -546 190
Reparasjon og vedlikehold V. 0 -79 515
Overføring Hovedkontoret -7 492 223 -7 308 337 -7 201 864
RESULTAT -215 489 2 418 889 3 177 839

Aktiverte investeringer (Vaulali) 33 090
Underskudd overført til annen egenkapital -215 489 2 418 889 3 177 839
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Regnskap Horve 2018
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2018 2017 2016
Egne arrangement, avgiftspliktig 835 918 727 123 772 522
Eksterne arrangement, avgiftspliktig 1 827 436 1 868 350 1 675 418
Kiosksalg 127 312 106 216 114 868
Eksterne arrangement, avgiftsfritt 4 490 75 588
Andre leieinntekter 66 900 74 000 1 600
SUM SALG 2 857 566 2 780 179 2 639 996
Givertjeneste 79 510 55 793 47 750
Foreningsgaver 158 450 23 400 102 850
Andre gaver 102 717 296 240 135 891
Øremerkede gaver 0 0 800
Lotteri 181 002 169 536 212 374
SUM GAVER 521 679 544 969 499 665
Renteinntekter 8 148 13 326 -14
Andre inntekter 41 613 59 910 21 696
SUM ANDRE INNTEKTER 49 761 73 236 21 682
TOTALE INNTEKTER 3 429 006 3 398 384 3 161 344

UTGIFTER
Varekjøp -491 083 -458 162 -464 125
Varekjøp, kiosk -82 640 -45 117 -45 185
VAREKJØP TOTALT -573 723 -503 279 -509 310

PERSONALKOSTNADER -1 645 063 -1 706 809 -1 561 339

ANDRE KOSTNADER
Offentlige avgifter -41 603 -54 627 -37 039
Lys og varme -121 508 -166 080 -154 952
Renhold og diverse -12 548 -28 793 -56 991
Diverse inventar, verktøy etc. -55 460 -66 755 -70 034
Utvikling av leirstedet -122 320 -59 445
Reparasjon og vedlikehold, bygg -124 745 -122 374 -133 584
Reparasjon og vedlikehold, annet -58 474 -40 664 -26 090
Reparasjon og vedlikehold, uteanlegg -11 801 -6 119 -15 873
Serviceavtaler -24 589
Kontorrekvisita -13 974 -950 -1 756
Telefon/porto -10 474 -9 566 -11 628
Drivstoff/andre utgifter transportmidler -2 226 -9 183 -8 973
Reiseutgifter -6 600 -27 059 -27 015
Pr. og annonser -3 600 -2 700 -5 496
Lisensavgifter -5 833 -7 221 -7 302
Forsikring -101 448 -94 108 -89 965
Administrasjon, regnskap etc. -64 452 -68 557 -79 225
Andre kostnader -14 741 -13 072 -46 463
ANDRE KOSTNADER TOTALT -796 396 -777 274 -772 386
TOTALE KOSTNADER -3 015 182 -2 987 362 -2 843 035

DRIFTSRESULTAT før avskrivninger 413 824 411 023 318 308
Avskrivning -94 503 -106 000 -70 000
DRIFTSRESULTAT 319 321 305 023 248 308

Investeringer aktivert i balansen 43 432 48 000 0
Overskudd føres mot balansen 319 321 305 023 248 308
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Regnskap Stemnestaden 2018
INNTEKTER    REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2018 2017 2016
Egne arrangement, avgiftspliktig 412 510 455 117 392 979
Eksterne arrangement, avgiftspliktig 2 280 672 1 843 758 1 956 063
Catering 0 23 939 57 821
Kiosksalg 41 012 50 226 35 882
Eksterne arrangement, avgiftsfritt 3 665 -648
Andre leieinntekter 5 250 76 229 60 090
SUM SALG 2 739 445 2 452 933 2 502 187
Givertjeneste 131 100 121 125 23 577
Foreningsgaver 6 550 0
Øremerkede gaver 51 450 204 237 387 337
Andre gaver 61 690 17 800 4 000
Lotterier 244 991 169 687 185 628
SUM GAVER/BASARER 495 781 512 849 600 542
Galleri Aksdal 90 000 79 770 77 992
Andre inntekter 60 279 137 765 67 330
SUM ANDRE INNTEKTER 150 279 217 535 145 322
TOTALE INNTEKTER 3 385 505 3 183 317 3 248 051

UTGIFTER
Varekjøp -555 508 -538 182 -536 873
Varekjøp kiosk -64 939 -29 200 -22 813
VAREKJØP TOTALT -620 447 -567 382 -559 686

PERSONALKOSTNADER -1 835 914 -1 795 655 -1 596 118

ANDRE KOSTNADER
Offentlige avgifter -57 485 -64 019 -44 699
Lys og varme -188 683 -176 140 -143 939
Renhold og diverse -36 275 -25 570 -45 111
Leie/leasing kontormaskiner -2 758 -21 111
Maskiner/verktøy -31 598 -12 380
Inventar/kontorutstyr -73 907 -98 165 -55 836
Reparasjon og vedlikehold, bygg -56 098 -18 698 -82 702
Reparasjon og vedlikehold, annet -11 449 -23 767 -78 475
Reparasjon og vedlikehold, uteanlegg -5 478 -2 894 -11 668
Serviceavaler -16 477
Kontorrekvisita -1 739 -4 273 -1 721
Telefon/porto -1 659 -2 115 -6 868
Reiseutgifter -7 604 -32 388 -1 664
Drivstoff og andre kostnader transportmidler -1 922 -5 835 -2 628
Pr. og annonser -8 595 -4 505 -9 611
Forsikring -102 916 -96 185 -93 293
Lisensavgifter -16 573 -6 226
Bruk av øremerkede gaver -70 445
Administrasjon, regnskap etc. -64 452 -68 557 -79 625
Andre kostnader -16 141 -30 904 -16 537
TOTALE ANDRE KOSTNADER -740 656 -706 726 -692 983
TOTALE KOSTNADER -3 197 017 -3 069 762 -2 848 787

DRIFTSRESULTAT før avskrivninger 188 488 113 556 399 264
Avskrivninger -118 508 -122 077 -116 527
DRIFTSRESULTAT 69 980 -8 521 282 737

Investeringer aktivert i balansen 191 816 56 420 299 127
Overskudd føres mot egenkapitalen 69 980 -8 521 282 737
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Regnskap Vaulali 2018
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2018 2017 2016
Egne arrangement, avg pl. 51 512 351 311 377 367
Eksterne arrangement, avg.pl. 1 442 240 1 183 119 979 165
Catering 478 0 0
Kiosksalg 57 076 85 812 54 643
Utleie av Vaulali (Liland Hotell) 200 182 160 782
Reklameinntekter 65 000 15 000 45 000
SUM SALG 1 816 488 1 796 025 1 456 174
Foreningsgaver 45 850 28 620 2 600
Givertjeneste 124 065 196 720 153 600
Øremerkede gaver 88 473 56 300 51 900
Andre gaver/kollekter etc. 56 745 23 100 206 850
Basarer/Lotterier,netto 96 677 68 639 121 182
SUM GAVER 411 810 373 379 536 132
Andre inntekter 118 716 36 248 4 600
Renteinntekter 725 501 1 103
SUM ANDRE INNTEKTER 119 441 36 749 5 702
ORDINÆRE INNTEKTER 2 347 739 2 206 153 1 998 009

UTGIFTER
Varekjøp -377 915 -379 315 -384 370
Varekjøp, kiosk -53 587 -36 331 -15 028
VAREKJØP TOTALT -431 502 -415 646 -399 398

PERSONALKOSTNADER -973 127 -942 151 -822 133

ANDRE KOSTNADER
Avskrivning -379 786 -24 000 -15 000
Offentlige avgifter -54 210 -39 319 -42 589
Lys og varme -95 071 -124 164 -127 751
Renhold og diverse -14 703 -16 557 -29 489
Inventar, maskiner/verktøy -37 614 -45 076 -32 024
Kontorutstyr 0 -2 586
IKT -4 579 -5 029 -18 517
Reparasjon og vedlikehold, bygg -22 506 -50 067 -58 475
Reparasjon og vedlikehold, annet -11 325 -26 221 -23 797
Reparasjon og vedlikehold, uteanlegg -117 949 -7 405 -18 476
Serviceavtaler -40 170
Kontorrekvisita -375 -2 436 -1 785
Telefon/porto -9 616 -14 907 -11 526
Drivstoff/andre utg. transportmidler -1 593 -242 -2 617
Pr. og annonsekostnader -6 194 -5 198 -17 741
Reiseutgifter -8 985 -18 024 -548
Revisjonskostnader -13 500 -8 000 -10 020
Administrasjon, regnskap etc. -64 452 -55 828 -84 480
Andre kostnader -46 979 -12 097 -12 687
Leie av bygninger 0 -369 994 -369 996
Bruk av øremerkede gaver -88 473 0
SUM ANDRE KOSTNADER -1 018 080 -824 564 -880 105
TOTALE KOSTNADER -2 422 709 -2 182 361 -2 101 636

DRIFTSRESULTAT -74 970 23 793 -103 627

Investeringer 44 952 32 000
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INNTEKTER RENGSKAP REGNSKAP REGNSKAP
                                        2018 2017 2016
Varesalg 424 215 476 589 755 641
Kirkeoffer, gaver og tilskudd 550 216 644 361 316 306
Andre inntekter 57 166 91 602 129 395
TOTALE INNTEKTER        1 031 597 1 212 552 1 201 342
                                           
KOSTNADER
Varekostnader -186 411 -162 172 -237 712
Personalkostnader -993 480 -1 039 870 -596 881
Driftskostnader -508 210 -557 663 -519 061
TOTALE KOSTNADER -1 688 101 -1 759 705 -1 353 654

RESULTAT -656 504 -547 153 -152 312

Underskudd føres mot balansen -656 504 -547 153 -152 312

Regnskap Alpha 2018

iMi Tysvær 
52 77 61 41 

Stemnestaden, Aksdal 

iMi Haugesund 
52 70 19 70 

Strandgata 196, Haugesund 

www.imibb.no 

Telefon 52 76 22 18 – 5574 Skjold
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Han har sett kraften i budskapet om tilgivelse og 
forsoning på nært hold. Både på fagdagen på dagtid, og 
senere samme kveld på Randaberg tok NRK-veteran 
Einar Lunde forsamlingen med på en spennende og 
dramatisk reise gjennom Sør-Afrika. Stående og helt 
uten manus fortalte den 75 år gamle og nylig 
ryggopererte NRK-veteranen levende og engasjerende 
om sine opplevelser som NRKs Afrika-korrespondent. 
Sterke historier om et undertrykt folk, brutalitet og 
ondskap, men også om kjærlighet og medmenneskelig-
het, om mennesker som omfavnet sitt barns morder, 
midt i den sterke smerten. Og ikke minst om Nelson 
Mandela som etter 27 år i fangenskap talte varmt om 
tilgivelse og forsoning der andre ville ropt på hevn og 
opprør. 

Engasjert
– Når sannheten kommer på bordet, åpner det opp for 
forsoning. Når forsoningen er på plass, kan tilgivelsen 
komme. Uten tilgivelse, er det intet håp, sa Desmond 
Tutu. Det gjelder både for Sør-Afrika, og Midtøsten, sa 
Einar Lunde engasjert. Han var den første norske 
journalisten som fikk intervjue Nelson Mandela etter at 
han ble satt fri. 

– Det var en opplevelse som har preget meg og som jeg 
får takknemlige frysninger av den dag i dag. Etter 27 år 
i fengsel, ropte han ikke på hevn som så mange andre 
geriljaledere gjorde. Til nesten alles store sjokk ba han 
de svarte i Sør-Afrika, som i 350 år var blitt fratatt 
status som mennesker og ofte ble behandlet verre en 
dyr, om å tilgi de hvite undertrykkerne og la seg 
forsone. I sin biografi skriver Mandela om løslatelsen i 
1990: «Jeg visste at dersom jeg ikke lot min bitterhet og 
hat være igjen innenfor murene, ville jeg fortsatt være i 
fengsel». Det er et sterkt budskap som vi alle burde lære 
av, sier Einar Lunde som gjennom 34 år også har hatt 
en nær forbindelse med erkebiskop Desmond Tutu, 
den sørafrikanske kirkelederen som ble verdenskjent i 
1980-årene på grunn av sin motstand mot apartheid og 
fikk Nobels Fredspris for det i 1984. 

– Vi ble kjent med hverandre samme året som han fikk 
fredsprisen og har siden holdt kontakten. Det fyller 
meg med ydmykhet og stor takknemlighet å få kjenne 
et slikt Guds sendebud som Desmond Tutu. Han har 
lært meg mye om Guds grenseløse kjærlighet og om 
tilgivelse og ikke minst har han vært med på å prege 
mitt gudsbilde. 

Biografi som pensum
Også regionleder Erik Rørtveit har fått nytt perspektiv 
på livet etter å ha satt seg inn i budskapet fra Nelson 
Mandela og Desmond Tutu. 

– Jeg har sett storheten i disse to mennenes budskap 
om tilgivelse. Nettopp derfor har jeg sagt at denne boka 
er pensum, sier han og holder opp et eksemplar av 
Mandela-biografien «Veien til frihet».

– For meg har det å lese om Nelson Mandela og 
Desmond Tutu blitt et sterkt vitnesbyrd og en 
øyeåpner. Det har gjort noe med min teologi, min tro 
og mitt gudsbilde. Mandela og Tutu viser oss at seieren 
på Golgata kan brukes i alle sammenhenger, var 
regionlederens engasjerte budskap. 

Nådens nøkkel
Tilstede på fagdagen var flere representanter fra 
Solborg folkehøyskole, fra det forholdsvis nyetablerte 
regnskapsfirmaet Norøk, fra Alpha Norge, IMI-kirken, 
regionstyret og andre representanter for Normisjon. På 
samlingen på Randaberg fortalte Magne Audun Kloster 

Tilgivelse som pensum 
Sannhet, forsoning og tilgivelse var parolen i Normisjon Rogaland 29. august.
Tekst og foto: Hjørdis Halleland Mikalsen 

Einar Lunde fortalte engasjert og levende om 
dramatiske år som Afrika-korrespondent i NRK.
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og Berit Reinertsen Sandvik om hvilke inntrykk det 
hadde gjort på dem å lese biografien om Mandela. Og 
begge trakk frem Mandela sin nådefulle holdning etter 
å ha blitt utsatt for så mye urettferdighet. -Nåden er en 
nøkkel som ikke alle andre religioner har. Den må vi 
bruke for alt den er verdt, sa Henrik Seglem Grydeland. 

Einar Hallesby Lunde 

Født 13. mars 1943 
Begynte i 1968 som sommervikar i NRK Dags-
revyen, der han fra 1970 var fast nyhetsanker. Fra 
1982 til 1986 var Lunde NRKs Afrika-korrespondent, 
og var fra 1990 tilbake som nyhetsanker i Dags-
revyen. Har også ledet to TV-innsamlingsaksjoner. 
I 1986 ble han tildelt Brobyggerprisen, i 2006 fikk 
han Seerprisen, og i 2010 NRKs Gullrosens 
Hederspris og ble tildelt Årets TV-navn Heders-
prisen av Se og Hør. 
Over en toårsperiode fra 1973 til 1975 hadde Lunde 
permisjon fra NRK og arbeidet som program-
medarbeider i Radio Voice of the Gospel, Afrikas 
største radiostasjon drevet av det Lutherske 
Verdensforbund i Addis Abeba, Etiopia. 
Gift med Ellen Westberg Andersen, har fem barn i 
alderen 50 til 18 år. Tre fra sitt første ekteskap. 
Bestefar til tre.

Einar Lunde fortalte engasjert og levende om dramatiske år som Afrika-korrespondent i NRK.

– Denne boka er pensum, sa regionlederteamet 
Thomas Thesen (t.v) og Erik Rørtveit.
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Normisjon har lagt til rette for fast givertjeneste med 
skattefradrag. Grensen for fradrag på skatten for gaver 
til frivillige organisasjoner er kr. 50.000,- pr år. Gir du 
50.000 kr til frivillige organisasjoner i løpet av et år, så 
får du 50.000 kr i fradrag i din inntekt. (Dette kan bli en 
fin ekstra gave til Normisjon?) Er du i tvil om hvordan 
denne ordningen fungerer, så ta kontakt med oss, så 
skal vi sende opplysninger eller du kan fylle ut slippen 
nederst på siden.
Du kan også registrere deg som fast giver her: 
http://tiny.cc/giverglede
Eller skanne QR-koden:

Hvem kan få skattefradrag?
Alle enkeltpersoner kan få fradrag for gaver gitt til Nor-
misjon. Flere og flere ser at de ved å bruke avtale giro får 
mer ryddighet i sin givertjeneste, samtidig som det er 
enklere. Banken passer på å betale ut fra den dato du 
har bestemt. 
Gaver sendt fra givere i vår region, godskrives regionen. 
Fradraget er maksimalt kr 50.000,- kroner pr år, selv om 
giver har gitt mer. Dersom den samlede gave i løpet av 

et år er under kr 500,- gis det ikke skattefradrag. Ved 
årsskiftet vil giverne få tilsendt års-kvittering fra 
 Normisjon (hvor mye som er gitt som gave). Fradrags-
beløpet blir årlig sendt inn til Skatteetaten og vil auto-
matisk komme til fradrag på skattemeldingen (tidl. 
selvangivelse).

Velsignelse ved å gi
Den viktigste motivasjonen for givertjenesten er at Gud 
har satt oss til å forvalte hans eiendom. 
Gjennom profeten Malaki utfordrer Gud oss til å prøve 
seg, ved å bringe «hele tienden til forrådshuset». «Da 
skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere 
 velsignelse i rikt mål», sier Han. (Mal.3,10) Tienden er 
en god og velprøvd ordning, som mange av oss har  
fått smake velsignelsen av. Derfor oppfordrer vi alle 
misjonsvenner til å ha orden på sin givertjeneste. 

Tar du utfordringen?

Skattefritak for gaver til Normisjon

$

           jeg ønsker å bli med i en fast givertjeneste i Normisjon region Rogaland
  Gavene skal gå til arbeid i regionen
  Gavene skal gå til arbeidet der behovet er størst
  Gavene skal gå til arbeidet i Norge
  Gavene skal gå til arbeidet internasjonalt
  Gavene skal gå til Acta – Barn og Unge i Normisjon
  Jeg ønsker å øremerke gavene til ..........................................................

JA!

Navn: ..........................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................

Postnr/sted: .................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................

E-post adresse: ...........................................................................................

Jeg vil gi kr. .........................       
  pr. måned   pr. kvartal
  pr. halvår   pr. år      

Jeg vil betale ved hjelp av:     

  giroblanketter    
  Avtalegiro  

(Vi anbefaler Avtalegiro)

Sendes til: 
Normisjon region Rogaland, 
Flintergt. 4, 4307 Sandnes
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Regnskap      +      Revisjon      +      Rådgivning

www.kallesten.no

Servicestasjon - Merida sykler/el sykler - Dekk&felg
Robomow robotklipper salg &service
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En bedre måte å lære på

- En mangfoldig skole i en mangfoldig by
w w w . s o l b o r g . f h s . n o

Adventure Action Sport
Ski- og surfetur til USA

Bilde & Form 
Storbykunst. Studietur til USA

Film 
Fra tanke til produkt. 
Studietur til Australia

Global Village Connect 
Bistand, reise, solidaritet. 
Studietur til Asia og Afrika

Global Village Foto 
Foto på tre kontinenter. 
Fototur til Asia og Afrika

Global Village Foto Pro 
Foto for viderekommende. 
Fotoekspedisjon til Asia og Afrika

GloBall United 
Ball og bistand. 
Studietur til Asia og Afrika

ICE-line 
Toppidre� is - Kunstløp, Ishockey, 
Curling, Skøyter. Studietur til Canada 

Life Changing Fitness
Helse, trening og livsstil. 
Studietur til Dubai

KMD - Klær, mote og design
Studietur til USA

Multisport Pluzz 
Aktiviteter og opplevelser. 
Studietur til Zambia

Rampelys Musikkproduksjon 
The art of recording. 
Studietur til London og USA

Rampelys Scene 
Teater, skuespill, revy. 
Studietur til London og USA

Mange spennende valgfag!

Egen svømmehall, dansesal,
kinosal, amfi, topp moderne
klasserom, sandvolleyballbane,
stykerom, spinningrom m.m.
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Det er snart 40 år siden Martin Cave ble ansatt som 
bysekretær i Stavanger Indremisjon. På omtrent samme 
tid ble en liten gutt født i Tvedestrand. Han fikk navnet 
Egil Elling Ellingsen. Oppkalt etter far Egil og farfar 
Elling, som begge var predikanter i Indremisjonen. I 
dag gir Martin stafettpinnen videre til Elling. Og det 
gjør han med et hjerte fylt av glede og takknemlighet. 

Ikke vemodig
– Mange spør meg om det er vemodig. Det er det 
overhode ikke. Jeg legger det over i de beste hender. 
Dessuten slutter jeg ikke. Jeg er fortsatt en del av 
teamet. Dette fungerer ikke som i næringslivet hvor 
man takker for seg og går av når man blir pensjonist. 
IMI er ikke en bedrift, vi er en familie. Og det er jo ikke 
sånn at man slutter å være en familie når barna blir 
voksne og klarer seg selv. Den rikeste tiden ligger foran 
oss, sier Martin. Det er snart 40 år siden han fikk 
jobben som bysekretær som leder for en liten menighet 
bestående av rundt 30 hoder, de fleste med grått hår. I 
dag teller IMI-kirken rundt 1200 medlemmer hvorav 
størsteparten er under 40 år. 

Neste spørsmål går til Egil Elling – vanligvis bare Elling. 

– Beklager, men vi er nødt til å spørre: Hvordan føles 
det å hoppe etter Wirkola?

Men før Elling rekke å svare, bryter Martin inn:

– La meg bare få påpeke at de aller fleste som hoppet 
etter Wirkola faktisk hoppet mye lenger enn ham. 

Begge ler. Elling svarer:

– Klart jeg er spent. Men jeg kjenner på en enorm 
trygghet i et sterkt kall, vissheten om at det er her Gud 
vil ha meg. Dessuten er ikke dette noe jeg gjør alene. Vi 
er et fantastisk team som drar lasset sammen. Geir og 
Hanne Therese Lofthus går inn i rollen som pastorer 
for menigheten her i Stavanger, mens jeg overtar 
Martins jobb som leder for hele bevegelsen, sier Egil 
Elling og forteller at Martin har vært en god læremester 
gjennom de 12 årene de har jobbet sammen. Han har 
lært meg at man kommer lengst med å være seg selv. 

Lykkelig lederskifte i IMI – Jeg har ikke pensjonert 

meg. IMI er min familie. Og man pensjonerer seg ikke fra familien sin.
Tekst og foto: Hjørdis Halleland Mikalsen 
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Martin har mange sterke sider, deriblant at han er flink 
til å se og anerkjenne mennesker. Tillit gjennom 
relasjoner er en viktig egenskap for en leder, enten det 
er i næringslivet eller i menighetssammenheng. 

Ryddig prosess
– Det har vært en god og ryddig prosess rundt dette 
lederskiftet. Vi har hatt god tid til å forberede oss, det 
er 8 år siden det ble bestemt at jeg skulle overta etter 
Martin da han ble pensjonist, sier Elling. Det er 
Martins datter og svigersønn, Geir og Hanne Therese 
Lofthus, som har tatt over Ellings stilling som pastorer 
for menigheten i Stavanger. 

– Jeg er heldig som har så mange gode folk rundt meg, 
sier den nybakte lederen. 

– Dere er ganske ulike som personer?

– Ja, ingen tvil om det. Martin er rett fra levra. Han sier 
det som det er. Spør du Martin om noe får du kontant 
svar. Jeg er nok en mer tenksom person, som trenger 
litt mer tid, sier Elling.

– Ikke minst har vi ulik bakgrunn. Ellings bakgrunn er 
litt frommere enn min, sier Martin Cave med et smil. 

Ellings far og farfar var begge predikanter, sistnevnte 
fikk i sin tid Kongens fortjenestemedalje for lang og tro 
tjeneste som kretssekretær i Troms Indremisjonskrets. 
Elling er selv utdannet teolog fra Menighetsfakultetet. 
Martins historie er litt mer brokete, med oppvekst i 
tyskerbrakkene på Ullandhaug og bakgrunn som Bibel-
smugler. 

– Bibel-smugler eller teologisk utdannelse. Det betyr 
lite når vi stå overfor det oppdraget Jesus har gitt oss. 
Da er Martin like mye prest som meg, sier Elling.

HERREN
ER

MIN HYRDE
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BJERKREIM
Bjerkreim bedehus c/o Oddhild Perny Gåsland Versland 40 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Normisjonsforening c/o Oddhild Perny Gåsland Versland 40 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Santalforening c/o Arnfrid Espeland Røyslandsvegen 156 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Ungdomskor c/o Hilde F Ramsli Nedrebøvegen 542 4389 VIKESÅ
Kvinneforening Normisjon Vikeså c/o Anborg Eikeland Sløyfå 7 4389 VIKESÅ
Normisjon Vikeså c/o Christoffer Songe Risbakken 47 4389 VIKESÅ
Veen Normisjonsforening c/o Anna Olaug Veen Gloppedalsvegen 1663 4389 VIKESÅ
Vikeså korvett c/o Olav Engelsgjerd Risbakken 44 4389 VIKESÅ
Vikeså Soul Kids c/o Gunn Anita Vestersjø Vikesdalstjødna 11 4389 VIKESÅ
Vikeså Soul Children c/o Anbjørg Serigstad Fuglestad Fuglestad 45 4389 VIKESÅ
Vikeså YngRes c/o Aina Helland Vikesdalslia 15 4389 VIKESÅ

BOKN
Bokn Normisjon c/o Sigmund Alvestad Lodavegen 321 5561 BOKN

EIGERSUND
Egersund Soul Children c/o Alf Georg Østebrøt Granveien 10 B 4371 EGERSUND
Helleland Normisjonsforening c/o Torunn Birkeland Hetlandsveien 40 4376 HELLELAND
Normisjon Kvinneforening Egersund c/o Bente Fjelde Svanevassveien 4 4373 EGERSUND

ETNE
Etne Normisjon c/o Synnøve Wold-Flokketvedt Ekrheim 5590 ETNE
Etne Soul Children c/o Pål Atle Baustad Haukelivegen 1098 5590 ETNE
Etne Soul Kids c/o Aud Jorunn Grønstad Baustad Haukelivegen 1098 5590 ETNE
Molnes Santallag c/o Marry Lygre Skoga 5593 SKÅNEVIK

FINNØY
Awana Ombo c/o Eli Grindhaug Nes Jørstad 4187 OMBO
Finnøy Fun Children c/o Tolli H. A. Frestad Kindingstadvegen 31 4160 FINNØY
Finnøy Normisjon c/o Astrid H. Throndsen Fåfeltet 7 4160 FINNØY
Fogn Indremisjon c/o Joar Sandanger Sæbø 4164 FOGN
Jubelgjengen c/o Svanhild Eggebø Spanne Badevikvegen 34 4160 FINNØY
Jørstadvåg Bedehus c/o Eli Grindhaug Nes Jørstad 4187 OMBO
Lauvsnes Kvinneforening c/o Anna Lauvsnes Lauvsnesvegen 175 4160 FINNØY
Skartveit Bedehus c/o Leif Inge Eike Halsne 4182 SKARTVEIT
Steinnesvåg Kvinneforening c/o Unni Lisbeth Sæves Vignes Hagatunet 2 4160 FINNØY

FORSAND
Forsand Kvinneforening c/o Annbjørg Strøm Haukalid Rettedalsbakkane 11 4110 FORSAND
Forsand Kvinneforening 2 c/o Ingfrid Helgeland Bergekleiva 31 4110 FORSAND
Fredagsklubben Forsand c/o Irene Idland Thu Espedalsvegen 634 4110 FORSAND
Normisjon Forsand c/o Nils Ove Magnussen Nygård Espedalsvegen 448 4110 FORSAND

GJESDAL
Bedehusforsamlingen på Ålgård c/o Endre O. Haus Hunnedalsvegen 218 4330 ÅLGÅRD
Bedehuskonfirmantene Ålgård c/o Mia Holta Åfaret 17 4330 ÅLGÅRD
Byggeklossen Ålgård c/o Gunn Helen Sandanger Gilje 4330 ÅLGÅRD
Connect c/o Lars Magne Grødem Høgarinda 18 4332 FIGGJO
Dirdal Normisjon c/o Magnar Herredsvela Kroveien 246 4335 DIRDAL
Frafjord Indremisjon c/o Gerhard Frafjord Frafjordgarden 131 4335 DIRDAL

FORENINGER, LAG OG KONTAKTPERSONER PR. 31.12.18
KOMMUNEINNDELT
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Fredly Normisjon c/o Inger Bjelland Gjesdalvegen 726 4330 ÅLGÅRD
Juballong c/o Kate Vold Kyrkjebakken 22 4330 ÅLGÅRD
Kuhagen barneklubb c/o Helene Gilje Ånundlia 9 4330 ÅLGÅRD
Oltedal Normisjon c/o Bjørg Frøysland Oftedal Bygdaveien 5 4333 OLTEDAL
Ålgård Normisjons kvinneforening 1 c/o Grethe Lima Utsikten 32 4330 ÅLGÅRD
Ålgård Soul Children c/o Kate Torunn Vold Kyrkjebakken 22 4330 ÅLGÅRD
Ålgård Soul Kids c/o Kristin H. Wingård Barkveien 11 4330 ÅLGÅRD
Ålgård Yngre Kvinneforening II c/o Ingebjørg Aksnes Heiasvingen 21 4330 ÅLGÅRD

HAUGESUND
Amigos Hobbyklubb Brakahaug c/o Oddveig Bergsager Johan Falkbergets gate 20 5538 HAUGESUND
Blåklokken Kvinneforening c/o Ingeborg Milje Magnussen Storasundgata 111 E 5532 HAUGESUND
Haugesund Soul Children c/o Lina Fisk Eide Liatoppen 39 5568 VIKEBYGD
IMI-Klubben c/o Johannes Skjervheim Strandgata 192 5525 HAUGESUND
Normisjon IMI Haugesund c/o Thorbjørn Thorbjørnsen Jarhaugane 1 5533 HAUGESUND
Normisjons Kvinneforening Haugesund c/o Kari Sandvik Postboks 1201 5508 KARMSUND
Røvær barneforening c/o Reidunn Goodtfredsen Postboks 10 5549 RØVÆR
Santallaget 2 c/o Vibecke Bakkevig Dovafjellsvegen 28 5542 KARMSUND
Småbarnstrall c/o Oddveig Bergsager Johan Falkbergetsgate 20 5538 HAUGESUND

HJELMELAND
Askvik Kvinneforening c/o Ellen Harboe Kleppa Vigavegen 51 4130 HJELMELAND
Bygdens Jenteforening (Kvf) c/o Kari Kvame Kvame 44 4130 HJELMELAND
Fister Indremisjon c/o Ingjerd Nicolaysen Nesvegen 273 4139 FISTER
Hjelmeland Normisjon c/o Magne Audun Kloster Puntsnes 33 4130 HJELMELAND
Ingvaldstad Indremisjon c/o Liv Jorunn Øye Prestagarden 60 4130 HJELMELAND
Jøsenfjorden Normisjon c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134 JØSENFJORDEN
Jøsenfjorden yngres c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134 JØSENFJORDEN
Nedre Årdal Misjonslag c/o Olaug Synnøve Soppeland Dalane 34 4137 ÅRDAL I RYFYLKE
Normisjonsdamene På Hjelmeland c/o Solveig Kloster Puntsnes 33 4130 HJELMELAND
Skiftun Normisjon c/o Gjerd Skiftun Jøsnesvegen 249 4146 SKIFTUN
Vormedalen bedehus c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130 HJELMELAND
Vormedalen Kvinneforening c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130 HJELMELAND
Vormedalen Yngres c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130 HJELMELAND
Årdal Normisjon c/o Olaug Synnøve Soppeland Dalane 34 4137 ÅRDAL I RYFYLKE

HÅ
ACTA-klubben Nærbø c/o Bjarte Harbo Motlandsmarka 154 4365 NÆRBØ
Emmaus c/o Turid Njærheim Gudmestadvn.157 4365 NÆRBØ
Fargeklatten c/o Monica Pollestad Høyland 145 4365 NÆRBØ
follow me Nærbø c/o Torgeir Hauge, Store Ring 53 Nærbø Sokn 4365 NÆRBØ
Gjeng - Vigrestad c/o Line Marie Løge Smedabråtet 3 4362 VIGRESTAD
Glad Sang c/o Elisabet Søvik Kjølvik Alvaliå 60 4365 NÆRBØ
Høyland Intro c/o Monica Pollestad Høyland 145 4365 NÆRBØ
IMF/Normisjon Nærbø c/o Arnfinn Eggebø Opstadvegen 180 4365 NÆRBØ
Khublei-Foreninga Varhaug c/o Solvor Rasmussen Tjemslandshagen 59 4360 VARHAUG
Konfirmanter Nærbø c/o Nærbø Menighet Store Ring 53 4365 NÆRBØ
Litlaforeningen c/o Gerd Lillian Nærland Torlandsvegen 270 4365 NÆRBØ
Momentum c/o Ketil Stokkeland Planetvegen 8 4362 VIGRESTAD
NK Media c/o Torgeir Hauge, Store Ring 53 Nærbø Sokn 4365 NÆRBØ
Norforsamlinga Acta, Vigrestad c/o Norunn Gulaker Hårrvegen 146 4362 VIGRESTAD
Norforsamlinga Vigrestad c/o Ketil Stokkeland Planetvegen 8 4362 VIGRESTAD
Nor-kvinnene Varhaug c/o Gunnhild Nord-Varhaug Nord-Varhaugvegen 151 4360 VARHAUG
Normisjon Nærbø c/o Arne Ege Motlandshagen 15 4365 NÆRBØ
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Normisjon Varhaug c/o Dagfrid B. Skrettingland Odlandsvegen 83 4360 VARHAUG
Normisjons kvinnegruppe Vigrestad c/o Bjørg Aksnes Skoglyvegen 18 4362 VIGRESTAD
Nærbø Stavtjørn Forening c/o Gunhild Karlsen Poppelvegen 5 4365 NÆRBØ
Sirevåg Bedehus c/o Liv Blindheim Nylundbakken 8 4364 SIREVÅG
Varhaug eldre kvinneforening c/o Evy Skretting Toppavegen 9 4360 VARHAUG
Vigrestad kvinneforening c/o Janne Stavnheim Stavnheimsvegen 100 4362 VIGRESTAD
Vigrestad Soul Children c/o Norunn Gulaker Hårrv. 146 4362 VIGRESTAD
Vigrestad Yngreslag c/o Ingebjørg Serigstad Austmarka 10 4362 VIGRESTAD

KARMØY
ACTA Skudeneshavn c/o Åse Korsfur Habnavågvegen 5 4280 SKUDENESHAVN
Avaldsnes Normisjon c/o Lars Magne Skeie Skeievegen 81 4262 AVALDSNES
Betania Langåker c/o Didrik Johan Tønnesen Annemorvegen 21 4274 STOL
Dig Deeper - tweens Veavågen c/o Miriam Kristoffersen Austre Veaveg 173 4276 VEAVÅGEN
Ferkingstad Øst Kvinneforening c/o Synnøve Thomassen Malthusvegen 1 4274 STOL
Follow Me c/o Henrik Dam Sandskeivegen 51 4270 ÅKREHAMN
FORMiTUA c/o Ingeleiv Kringeland Seland Liastien 20 5546 RØYKSUND
Fredagsklubben c/o Tim Golding Bråtavegen 17 4250 KOPERVIK
Hauge Normisjon c/o Helga Hausken Kveitevikvegen 31 4260 TORVASTAD
Håland Normisjon c/o Sven Johan Skjølingstad Misjonsvegen 1 4260 TORVASTAD
Kopervik Barnegospel c/o Åse Vattedal Eiksjø Postboks 14 4291 KOPERVIK
Kvalavåg Musikkor c/o Anne Lin Ytreland Ytralandvegen 7 4250 KOPERVIK
Kvalavåg Normisjon c/o Lars Sigmund Simonsen Kvalavågvegen 580 4264 KVALAVÅG
Kvitveis c/o Sissel Thomassen Dam Sandskeivegen 51 4270 ÅKREHAMN
Langåker Ung Misjonsforening c/o Gunvor Muff Vestre Karmøyvei 523 4274 STOL
Maliforeningen c/o Bjørg Kari Valle Bringaker Granvegen 44 4250 KOPERVIK
Maligruppe Åkrehamn c/o Elise Mosaker Jorundvegen 29 4270 ÅKREHAMN
NorKids c/o Rolf Einar Amdal Esebjør 28 4270 ÅKREHAMN
Norkirken Åkra c/o Roar Flacké Nyevegen 4 4270 ÅKREHAMN
Normisjonsgnisten c/o Karin Mannes Austre Veaveg 229 4276 VEAVÅGEN
Regnbuelandet c/o Olaug Synnøve Vigdal Stongvegen 70 4270 ÅKREHAMN
Sandve Iuf Kvinneforening c/o Oddrun Svendsen Vestre Karmøyveg 739 Y 4272 SANDVE
Sandve Normisjon c/o Kjell Arvid Svendsen Vestre Karmøyveg 737 4272 SANDVE
Semeja Jubel og Glede c/o Åse Vattedal Eiksjø Hålandsdalen 7 4280 SKUDENESHAVN
Skudenes Soul Children c/o Judit Nordanger Heggheimvegen 76 4280 SKUDENESHAVN
Skudeneshavn Normisjon c/o Kjetil Valle Bringaker Solvigvegen 65 4280 SKUDENESHAVN
Stokkastrand Bedehusfellesskap c/o Gro Nesse Melstokkestien 6 4250 KOPERVIK
Sævelandsvik Normisjon c/o Tordy Hellestvedt Vestre Karmøyveg 187 B 4275 SÆVELANDSVIK
Søstermisjon c/o Astrid Wikre Velde Vardenvegen 34 4280 SKUDENESHAVN
Ton Angelon c/o Janne Kristine Eng Nesavegen 64 4280 SKUDENESHAVN
Torvastad Santalforening c/o Helga Hausken Kveitevikvegen 31 4260 TORVASTAD
Tuastad Normisjon c/o Svein Åge Susort Spannavegen 805 5546 RØYKSUND
Vea Soul Children c/o Amanda Bårdsen Nesvn. 63 4276 VEAVÅGEN
Vea Yngresklubb c/o Einar Rasmussen Sæviktun 28 4276 VEAVÅGEN
Ådland Normisjon c/o Edvard Kalstø Søre Ådlandsveg 17 4270 ÅKREHAMN
Åkra Kvinneforening c/o Turid Hauge Postboks 127 4296 ÅKREHAMN
Åkra Soul Children c/o Ingeborg Mannes Alsaker Postboks 217 4296 ÅKREHAMN

KLEPP
Bore Normisjon c/o Peter Lindtveit Borevegen 233 4352 KLEPPE
Fredagstreffet Kleppe Bedehus c/o Lars Lunde Kleppevarden 92 4352 KLEPPE
Gå Ut Gruppa c/o Solfrid Hia Tangarholen 8 4353 KLEPP STASJON
Klepp Soul Children c/o Vigdis Tveita Kleppevarden 80 4352 KLEPPE
Klepp stasjon c/o Arnold Vigdel Myrullvegen 12 4353 KLEPP STASJON



Årsmelding og regnskap 2018

56

Kleppe Kvinneforening Normisjon c/o Torill Damsgård Furuvegen 11 4352 KLEPPE
Misjonsringen c/o Karen Borgen Åsevegen 170 4343 ORRE
Sele Bedehus c/o Harald Sevland Selevegen 240 4354 VOLL
Verdalens Normisjonsforening c/o Borghild Dovland Solsletta 1 4352 KLEPPE
Vitne c/o Harry Arnt Finstad Verdalsvegen 36 4352 KLEPPE

LUND
Moi c/o Kåre Kvamme Øvre Stranda 40 4460 MOI
Moi Soul Children c/o Ingebjørg Teistedal Gjøtterud Øvre Stranda 43 4460 MOI

RANDABERG
Bø Kvinneforening ’Håpet’ c/o Marta Goa Kvernevikveien 180 4073 RANDABERG
Firlingen c/o Grete Askvik Vistvikveien 10 4071 RANDABERG
Forglemmegei mannsforening c/o Torstein Fjermedal Bøveien 235 4071 RANDABERG
Håland Bedehus c/o Byggmester Henry Goa AS Goaveien 95 4073 RANDABERG
Mannsforeningen ’NORMENNENE’ c/o Sven Halsne Nyvollveien 36 4070 RANDABERG
Mauren Normisjonforening c/o Randi Elin Enoksen Sørlibakken 3 4073 RANDABERG
Randaberg Horveforening c/o Solveig Odland Bø Valaveien 4 4070 RANDABERG
Randaberg Normisjon c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072 RANDABERG
Randaberg Soul Children c/o Lars Helgeland Smaragdbakken 3 4072 RANDABERG
Randaberg Soul Teens c/o Randaberg Menighet Postboks 19 4096 RANDABERG
Santalbrødrene Misjonsforening c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072 RANDABERG
Santalmisjonens Kvinneforening c/o Karen Fjermedal Bø Bøveien 233 4071 RANDABERG

RENNESØY
Bru Yngres c/o Andreas Bru Staurland Lomberveien 19 4158 BRU
Normisjon Bru og Sokn c/o Bitten Helgøy Løbakken 12 4158 BRU
Sørbø Kvinneforening c/o Guri Sørbø Stoggdalsveien 6 4150 RENNESØY

SANDNES
2 Rette og 1 Vrang c/o Jorun Marie Hauge Dyre Vaas vei 7 B 4317 SANDNES
Amigosgjengen Ganddal 04 c/o Thomas Edward Thesen Gaupeveien 43 4323 SANDNES
Bethaniastiftelsen Oalsgata 2 4319 SANDNES
Bhutanforeningen c/o Anne Marie Kvam Andersen Ramnafjellveien 20 4310 HOMMERSÅK
Casilla Santalforening c/o Margaret Berland Gamle Somavei 19 4313 SANDNES
Dig c/o Ariane Caixeta Thingnæs Bymenigheten Sandnes, Lundegeilen 18 4323 SANDNES
Dig Junior c/o Anne Marie Vik Røise Markageilen 34 4322 SANDNES
Elim Brass c/o Rein Hetland Gjesdalveien 10 4306 SANDNES
Figgjo Kvinneforening c/o Simonette Håland Tjessheimveien 16 4332 FIGGJO
Figgjo yngres c/o Solveig Overskott Fengjeveien 12 4332 FIGGJO
Fjellbygda Normisjon c/o Geirmund Øglend Noredalen 483 4308 SANDNES
Ganddal Kvinneforening c/o Kjellaug Spanne Vesleveien 3 4322 SANDNES
Ganddal Normisjon Salem c/o Dag Kjosavik Olabakken 36 4322 SANDNES
Gospelkids Anna Mari Skjørestad Grovene 39 4318 SANDNES
Imi-Venner c/o Edith Stangeland Gamleveien 12 4315 SANDNES
K-Klubben Riska c/o Riska menighet v/Wenche Skjørestad Amboltveien 2 4311 HOMMERSÅK
Klubben c/o Marianne Honnemyr Nielsen Sporalandveien 18 4308 SANDNES
Kransalaget Mannsforeningen c/o Ivar Berentsen Riskaveien 128 4311 HOMMERSÅK
Lura Normisjon c/o Anvor Stokka Draugveien 21 4314 SANDNES
Malmheim Normisjon c/o Pål Malmin Prestveien 66 4312 SANDNES
Malmheim Ten-In c/o Magne David Malmin Malminhagen 26 4312 SANDNES
Maudlandkorvettene c/o Mabel Homme Slimestad Ragnhilds vei 8 4311 HOMMERSÅK
Metro Foundation c/o Trond Vigesdal Skogsbakken 30b 4319 SANDNES
Norkirken Sandnes Gjesdalsveien 10 4306 SANDNES
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Normisjonsforeningen Didiko c/o Tove Hoelgaard Pedersen Strondavika 51 4329 SANDNES
Riska barnegospel c/o Hilde Maudal Kydnaveien 66b 4310 HOMMERSÅK
Salems Vennering c/o Berit Dragsund Lundegeilen 7 A 4323 SANDNES
Sandnes Horveforening c/o Synnøve Mjaaland Gustav Vigelands gate 9 4317 SANDNES
Sandnes Horvelag c/o Berit Tengs Åsveien 118 4328 SANDNES
Sandnes Soul Children c/o Ingrid Halvorsen Heskje MARKAGEILEN 52 4322 SANDNES
Santalgruppa Normisjon c/o Oddveig Skåland Fløtre Sandved terrasse 38 4318 SANDNES
Santalvennen Sandnes c/o Astrid Byberg Haualandmarka 41 4321 SANDNES
Skeiane Santalforening c/o Ingrid Augestad Fosse Bekkasinveien 39 A 4318 SANDNES
Smeaheia 10-14 c/o Tom Ryen Skjeneholen 24 4313 SANDNES
Soma Normisjonsforening c/o Elfrid Øksendal Årsvollveien 72 4312 SANDNES
Sporaland Horveforening c/o Marta Austrått Sporalandveien 13 4308 SANDNES
Sviland Normisjon c/o Arne Hetland Løbergsjå 6 4337 SANDNES
T-Gjengen c/o Kari Bjelland Vasshus Brekkemarkå 6 4322 SANDNES

SAUDA
Hellandsbygd Kv F c/o Hanna Småmo Hellelandsbygd 4200 SAUDA
Kvinneforeningen Normisjon Sauda c/o Solveig Andreassen Hamnaflåt 8 4200 SAUDA
Normisjon Sauda c/o Olaug Drarvik Søndenåhaugen 29 4200 SAUDA
Sarepta c/o Synnøve Valheim Birkeland Birkelandsvegen 38 4200 SAUDA
Sauda Soul Children c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200 SAUDA
Sauda Soul Kids c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200 SAUDA

SIRDAL
Sirdal Soul Children c/o Sirdal Sokn Kyrkjesenteret, Postboks 1334441 TONSTAD
Tonstad c/o Ruth Lillian Hompland Hompland 23 4440 TONSTAD

SOKNDAL
Amnura c/o Liv Ingunn Immerstein Immerstein 4380 HAUGE I DALANE
Glede Barnegospel c/o Astrid Irene Berntsen Bergåsveien 12 4380 HAUGE I DALANE
Hobbyklubben BBM c/o Inge Norvald Midtun Høydalsåsen 13 4380 HAUGE I DALANE
Vårgry Kvinneforening c/o Randi Ørsland Sel 4380 HAUGE I DALANE

SOLA
Byggeklossen Ræge menighet c/o Ræge menighet PB 38 4054 TJELTA
Esc c/o Tananger menighet Fakturamottak Postboks 134 4097 SOLA
Horvegruppa Stavanger c/o Ragnhild Tjelta Lensmannskroken 2 4055 SOLA
Imi Tananger c/o Einar Larsen Jåsundvegen 72 4058 TANANGER
IMI Tananger Søndagsskole c/o Jorunn Aurebekk Kolnesvegen 77 4055 SOLA
Jesha-Klubben c/o Tananger menighet Risavika havnering 100 4056 TANANGER
Ljosheim Normisjon c/o Thor Bjørn Tjelta Lensmannskroken 2 4055 SOLA
Nortråkk c/o Anne Beret Nome Kristensen Tjeltavegen 109 4054 TJELTA
Norvesten Misjonsforening c/o Else Marie Øverland Myrvegen 14 4056 TANANGER
PULS c/o Ræge menighet Postboks 38 4054 TJELTA
Ræge Normisjon c/o Anne Marie Tørresen Hanaveien 19 B 4327 SANDNES
Sola Soul Children c/o Sola Menighet - Sola Kommune Fakturamottak Postboks 134 4097 SOLA
Sørnes Normisjonsforening c/o Torunn Madsgaard Prestøyvegen 9 4052 RØYNEBERG
Tananger Mannsforening c/o Ole Johan Mæland Melingsvegen 45 4056 TANANGER
Tananger Normisjon c/o Einar Larsen Jåsundv. 72 4058 TANANGER
UNGkjerkå c/o Ræge menighet Postboks 38 4054 TJELTA
Vonheim Normisjon c/o Gunnlaug Joa Austerheimvegen 22 4055 SOLA
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STAVANGER
B-Gjengen 2006 c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Chupa Chups c/o Janne K.H.Berge, Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Den gyldne gjengen c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Gutta Boyz c/o Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Hafrsfjord Familieforening c/o Torlaug Kjøde Sersjantsvingen 30 4045 HAFRSFJORD
Hundvåg Soul Children c/o Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Hundvåg Soul Kids c/o Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Imi-Brass c/o Unni Hodne Rosehagen 2 4022 STAVANGER
Imi-Gjengen c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
IMI-Tananger c/o IMI-kirken Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
Impuls Leirklubb Stavanger c/o Impuls Bevegelsen AS Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
Join Events c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Jåtten og Hinna Normisjon c/o Peder Idland Refsnesveien 22 4020 STAVANGER
Jåtten og Hinna Y Kvinneforening c/o Ingeborg Espedal Bøen Jåttåveien 133 A 4020 STAVANGER
K00 c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
K01 c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
K02 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
K03 c/o Victoria Angell Hoveveien 5 4306 SANDNES
K98 c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Madla Normisjonsforening c/o Helene Skimmeland Soldatveien 26 4045 HAFRSFJORD
Puls c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Solborg Barnehage c/o Wenche V. Kristiansen Tjennsvollvn 44 4021 STAVANGER
Stavanger Horveforening c/o Aslaug Espedal Jåttåveien 133 A 4020 STAVANGER
Stavanger Im Eldretreff c/o IMI-kirken Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
Stavanger Soul Children c/o Anders Langvatn Molkeholen 21 4041 HAFRSFJORD
Sunde bedehus c/o Torbjørn Walderhaug Tjeldveien 16 4049 HAFRSFJORD
Tjensvoll-Bolettene c/o Tone Søndenå Tennisveien 17 4021 STAVANGER
Torsdagspuls c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER

STRAND
Bjørheimsbygd bedehus c/o Jarle Ove Østerhus Ryfylkevegen 2591 4120 TAU
Fiskå Indremisjon c/o Ove Fiskå Koladalen 3 4120 TAU
Fredagsklubben, Jørpeland c/o Svein Fossdal Loen 31 4100 JØRPELAND
Heia c/o Børge O Berge Heia 97 4120 TAU
Idse c/o Sigrun Idsal Bergflettevegen 12 4100 JØRPELAND
Jørpeland Kvinneforening 1 c/o Rannveig Asbjørnsen Kornblomstvegen 14 4100 JØRPELAND
Jørpeland Kvinneforening 2 c/o Eli Øyen Grobane 1 4100 JØRPELAND
Jørpeland Normisjon c/o Peder Egeland Barkvedbakken 5 4100 JØRPELAND
Klubb & Krik c/o Anita Grødem Fiskåvegen 1014 4120 TAU
Klubben, Tau c/o Arnhild Sørskår Kolabygdvegen 800 4110 FORSAND
Naboen c/o Hanne Helland Voster Sørskårvegen 134 4120 TAU
Nattcafé c/o Mia Raustein Loen 20 B 4100 JØRPELAND
Nordlys c/o Hilde Berland Tauramarkkroken 23 4120 TAU
Nordre Strand Normisjonsforening c/o Constanse Eriksen Austlivegen 37 4120 TAU
Normigruppa 1, Jørpeland c/o Siri Bokn Fjellsveien 23 A 4100 JØRPELAND
Prestemarka c/o Mallin Østerhus Prestetjørnvegen 20 B 4120 TAU
Strand Huskirke c/o Kjetil Andersen Blåklokkevegen 3 4100 JØRPELAND
Strand Soul Children c/o Eli Nesvåg Århaugbakken 28 4120 TAU
Tau Formiddagstreff c/o Beate Nesvåg Strandastøvegen 23 4120 TAU
Tau Kvinneforening c/o Britt Karin Grødem Århaugbakken 26 4120 TAU
Tau Mannsforening c/o Svein J. Risøy Austlivegen 30 4120 TAU
Tau Mannsgruppe c/o Sven Terje Haugvaldstad Furulia 24 4120 TAU
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Tau Mannsgruppe 2 c/o Magne Grødem Århaugbakken 26 4120 TAU
Tau Normisjon c/o Svein Risøy Austlivegen 30 4120 TAU
Tau Normisjon Kvinnelag II c/o Lise Enne Rødlandsvegen 31 4120 TAU
Vatland Bedehus c/o Oskar Eie Kjølevikvegen 12 4120 TAU
Vaulali Trialklubb c/o Roald Stenvik Skolebakken 3 C 4100 JØRPELAND
Vaulaliforeningen c/o Karin Dahle Kvernvegen 53 B 4120 TAU

SULDAL
Barnerøyster c/o Anna Fauskanger Lunde Suldalsvegen 1384 4237 SULDALSOSEN
Erfjord Normisjon c/o Berit Reinertsen Sandvik Sandvikvegen 123 4233 ERFJORD
Hebnes Normisjon c/o Gerd Helland Vormestrandvegen 932 4235 HEBNES
Høyvik Normisjon c/o Turid Lund Jelsavegen 951 4234 JELSA
Jelsa Normisjon c/o Bjørg Nygård Svehaugane 45 4234 JELSA
Nortreff c/o Jarle Halgunset Bogsundvegen 171 4233 ERFJORD
Onsdagsklubben c/o Ingunn Isberg Hoftun Kariåsen 10 4237 SULDALSOSEN
Ropeidhalvøya Kvinnefor c/o Gerd Helland Vormestrandvegen 932 4235 HEBNES
Suldal Normisjon c/o Marta Nerheim Tjordal Osen 4 A 4237 SULDALSOSEN
Suldalsosen Santalforening, Normisjon c/o Torbjørg Skretting Olimstad Salomonskleivo 10 4237 SULDALSOSEN
Tweens Suldal c/o Suldal kyrkjekontor Sandsvegen 134 4230 SAND

TIME
Bryne NLM og Normisjonsforening c/o Kjellaug Ege Ekrevegen 7 4341 BRYNE
Bryne Normisjon c/o Torger Nærland Øgårdsvegen 20 4343 ORRE
Bryne Normisjon og NLM Eldre Misjonsforening c/o Solvor Agathe Ueland Vinkelvegen 13 4345 BRYNE
FOKUS c/o Geir Ådne Vestvik Postboks 43 4356 KVERNALAND
Fotland Normisjon c/o Torleif Vestly Vestlyvegen 156 4347 LYE
Frøyland og Orstad Soul Children c/o Frøyland og Orstad Kyrkjelyd Boks 43 4356 KVERNALAND
Frøyland og Orstad SubUrban c/o Inger Lende Sandve Håbakken 67 4355 KVERNALAND
INN-kyrkja Lye c/o Sigurd Idland Elgvegen 3 4347 LYE
Leirklubben Rogaland c/o Leif Inge Kjærvoll Sørskår Orrevegen 11 4340 BRYNE
Line og Steinsland Santalforening c/o Ingebjørg Stensland Biskop Hognestads gate 4 4344 BRYNE
Orre bedehus c/o Lars L. Salte Saltevegen 87 4343 ORRE
Orstad S-Klubb c/o Bjørg Nese Tuftevegen 20 4355 KVERNALAND
Prem Santalforening c/o Ola Undheim Vardheivegen 7 4340 BRYNE
Safari c/o Martha Tveita Nordbø Orstadbakken 33 4356 KVERNALAND
Undheim Normisjon c/o Nordin Sikveland Skårlandsvegen 82 4342 UNDHEIM

TYSVÆR
Aksdal barnekor, Minisong og KOS Postboks 30 5575 AKSDAL
Aksdal Normisjon c/o Terje Fjeldheim Stølsberg 32 5570 AKSDAL
Etter skoletid c/o Kari Undheim Boks 30 5575 AKSDAL
Førland Yngres c/o Kørner Høie Padlane 15 5570 AKSDAL
Førre Normisjon c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563 FØRRESFJORDEN
Førresfjorden Normisjonsforening c/o Anny Vågen Skrestølen 32 5541 KOLNES
Gla’Sang c/o Johannes Støle Boks 30 5575 AKSDAL
Gledesprederen c/o Marit Sofie Teistedal Vikre Svartmyrvegen 15 5565 TYSVÆRVÅG
Mannsforeningen Manfred c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563 FØRRESFJORDEN
Nedstrand Barneforening c/o Gunvor Hustoft Nedstrandsvegen 1492 5560 NEDSTRAND
Soknatun Normisjon c/o Ståle Hustoft Nedstrandsvegen 1488 5560 NEDSTRAND
Trøste og Bære Tysvær Normisjonsforening c/o Monica Log Bjøllehaugvegen72 5545 VORMEDAL
Tysvær Normisjon c/o Olav Vikre Svartmyrvegen 15 5565 TYSVÆRVÅG
Tysværvåg Småbarnstreff c/o Irene Høyvik Jørgensen Melkevikveien 10 5565 TYSVÆRVÅG
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VINDAFJORD
Blikrabygda Normisjon c/o Arild Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS
Ersland Normisjon c/o Harald M. Dagsland Haukelivegen 363 5574 SKJOLD
Ersland Yngres c/o Anne Margrethe Hjelmeland Gregersen Livegen 9 5574 SKJOLD
Feedback Kor & Aktiviteter c/o Eirik Stople Stoplevegen 7 5585 SANDEID
Husfreden Kårhus c/o Tove Mette Stødle Stokkastrandvegen 142 5578 NEDRE VATS
Isvik Normisjon c/o Børge Løype Skjoldavikvegen 53 5574 SKJOLD
Kårhus Normisjon c/o Sjur Inge Stødle Eidevegen 69 5578 NEDRE VATS
Ljosglimt c/o Martha Alida Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS
Normisjon Indre Vindafjord c/o Olav Eikeland Eikelandsvegen 156 5583 VIKEDAL
Skjold barnekor c/o Oddbjørn Mangrud Nadalsvegen 8 5574 SKJOLD
Snøklokka Barneforening c/o Marta Stople Nedre Austreimsvegen 78 5574 SKJOLD
Vikebygd Bedehus c/o Kjersti Hausberg Bjerga Klovaberget 5 5568 VIKEBYGD
Vikebygd Normisjonsforening c/o Martha Tveit Krekavegen 95 5568 VIKEBYGD
Vindafjord Soul Children c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582 ØLENSVÅG
Vindafjord Soul Kids c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582 ØLENSVÅG
Ølensvåg Normisjon c/o Oskar Feed Vågshagen 28 5582 ØLENSVÅG
Øvre Vats Mannforening c/o Jørgen Landa Blikravegen 207 5576 ØVRE VATS
Øvre Vats Normisjon c/o Tord Alvseike Haukelivegen 542 5576 ØVRE VATS
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Medlemmer i regionstyret er: Trygve Svendsen leder, på valg i 2020, Øydis Antun styre-
medlem, på valg i 2020, Kjell Ove Sande styremedlem, på valg i 2020. Berit Reinertsen 
 Sandvik nestleder, på valg i 2021, Magnus Jansen Bru, på valg i 2021 og Jorunn Bø Løge 
styremedlem, på valg i 2019.

Årsmøte 2019 skal velge ett styremedlem til styret for 3 år. Det skal også velges 3. vara-
medlemmer for 1 år, 2 av varamedlemmene møter fast i styret. Magne Audun Kloster har 
møtt som 1. varamedlem i år, mens Sveinung Fjelde har møtt som 2. varamedlem. Her er 
presentasjon av kandidatene som er innstilt av valgkomiteen:

Navn: Magne Audun Kloster
Alder: 67 
Kommune: Hjelmeland
Yrke: Tannlege

Nevn to saker som du brenner for at regionen skal 
satse på: 
1: Jeg har blitt imponert over arbeidet i Acta.  

Her er det mange brennende ungdommer.
2: Misjonsengasjementet må bygges. Det skjer mye i 

regionen gjennom foreningsarbeidet og målrettet 
kretsledelse.

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret: 
– Det året jeg har møtt i regionstyret har gitt 

inspirasjon og engasjement. Selv om mye 
forskjellig styreerfaring er viktig, er identitet 
avgjørende.

Navn: Sveinung Fjelde
Alder: 59 
Kommune: Strand
Yrke: Lærer, Avdelingsleder 
Jørpeland Ungdomsskole

Nevn to saker som du brenner for at regionen skal 
satse på: 
1: Konkrete misjonsprosjekt i alle forsamlinger 
 og menigheter.
2: Nye møtepunkt med fokus på at Gud matcher 
 en moderne verden.

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret: 
– Ansatt i Santalmisjonen/Normisjon i 26 år som 

sangevangelist med diverse andre oppdrag 
(ledertrening, leirarbeid, kontorfunksjoner).  
Har vært med i regionstyret tidligere i mange år 
som tillitsvalgt. 

Valg til regionstyret
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Navn: Olav Vikre
Alder: 59
Kommune: Tysvær
Yrke: Avdelingssjef for  
Matforsyning, i Helse Fonna HF

Nevn to saker som du brenner for at regionen skal 
satse på:   
«Normisjon skal spre evangeliet, med topp kvalitet og 
være ledende innen videreutvikling av metoder og godt 
materiell, for å nå nye mennesker med evangeliet, både i 
indre- og ytre- misjonsarbeidet.»

Dette oppnår vi bl.a. ved:
1: Tydelig og moderne profilering:
 Å tilby riktig kvalitet på tilbudet vi gir på 

leirstedene og i all forkynnende virksomhet i både 
indre- og ytre- misjon. All forkynnelse på 
Normisjon sine arenaer, må fremstår som tydelig og 
jesusentrert, og være av troverdig kvalitet, som gir 
mennesker konkrete valg for livet.

2: Medarbeidere med riktig kompetanse:
 Det må legges til rette for at våre medarbeidere får 

brukt og utviklet sine nådegaver og kunnskaper i 
tjenesten. Alle medarbeidere i lønnet og frivillig 
arbeid, må ha en grunnleggende brann om å spre 
evangeliet om Jesus til dagens mennesker, enten en 
jobber med praktiske eller forkynnende funksjoner, 
eller er valgt inn i styrer eller råd. Jesus ser oss og 
gir oss den utrustningen vi trenger.

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
– Inngående kjennskap til Normisjon og Indre-

misjonsselskapets arbeid, gjennom over 40 år  
som både som frivillig og ansatt.

– Mange frivillige verv i Normisjon. Lederoppgaver, 
på lokalt-, krets-, og landsplan.

– Som ansatt: ved Bibelskolen i Grimstad, Bibelskolen 
i Staffeldsgate, Hedmark krets (Skogstad og Tron 
leirsteder), og Karmsund krets (Stemnestaden).

– Utdannet Kostøkonom, (økonomi, ledelse  
og ernæring). 

– Over 35 års erfaring fra drift av institusjoner innen 
helse,- og servicebransjen, som internat-, hotell-,  
og sjukehuskjøkken, med ledelse / personal, 
foretningsdrift / økonomi og prosjektledelse,  
som hovedarbeidsoppgaver.

– Jesus utruster når vi stiller oss til disposisjon!

Navn: Jorunn Bø Løge
Alder: 49 
Kommune: Hå
Yrke: Lærer

Nevn to saker som du brenner for at regionen skal 
satse på: 
1. Disippelgjørende fellesskap og forsamlinger for alle 

generasjoner, som kan utruste hverandre til å leve i 
misjon i vår hverdag, fellesskap der vi lever som 
Guds familie, som brødre og søstre for hverandre. 
Agenda 1 er et godt verktøy til å få dette til!

2. Barn og unge – brenner for at vi voksne må gå 
sammen med barn og unge, og at arbeidet vårt skal 
være retta mot neste generasjon.

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret: 
- Jeg har vært med i lederskap og styre i Nor-

forsamlinga Vigrestad helt siden oppstarten av 
forsamlinga for 15 år siden , så har lang erfaring 
med styrearbeid.

- Har vært med i regionstyre i 3 år, og kan ta med 
disse erfaringene inn i en ny periode i styret.

- Kjenner godt til Normisjon som organisasjon, og 
har lyst til å være med å videreutvikle denne flotte 
organisasjonen regionalt.

Revisor
Vi har brukt Credo Revisjon AS som 
revisor. Det skal velges revisor for ett år. 
Det foreslås gjenvalg.

Valgkomité
Anna Henriette Veim Eikje, Tysvær, 
er valgt medlem frem til 2020.
Kåre Bødalen, Stavanger og Jorunn Marie 
Hauge, Sandnes er ferdige med sine 
perioder.
Roar Flacké er ansattes representant, 
valgt av ansatte.

Kandidater til valg for 2 år fra 2019: 
Kåre Bødalen, Stavanger og Toralf Hetland, 
Ålgård
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Tid Arrangement Sted

11.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden

11.1. Normisjonsfest Bogafjell

1.-3.2. Livgivende Stillhet Horve

11.2. Kvinnesamling Sola

12.2. Kvinnesamling Austre Åmøy

21.2. Temakveld Fermate Stemnestaden

7.3. Kvinnesamling Finnøy

7.3.
Inspirasjonssamling 
for damer

Sauda

9.-10.3. Damenes helg Stemnestaden

13.3. Damenes aften Ølen

19.3. Kvinnesamling Bore

19.3. Pensjonisttreff Stemnestaden

21.3. Kvinnesamling Hjelmeland

6.4. Regionårsmøte Stemnestaden

10.4. Vaulalibasaren Vaulali

22.4. Påskefest Stemnestaden

26.4. Vårbasar Skudeneshavn

15.5. Kvinnesamling Mosterøy

27.5. Kvinnenes dag Vaulali

28.5. Kvinnenes dag Horve

30.5. Fellesstevne Stemnestaden

27.-30.6. PUH-leir Stemnestaden

Tid Arrangement Sted

19.-22.8. Seniorleir Vaulali

2.9. Damenes aften Finnøy

6.-8.9. Sensommerleir Stemnestaden

12.9. Seniorenes festmiddag Horve

19.9.
Inspirasjonssamling 
for damer

Skudeneshavn

20.-21.9. Normimarken Tau/Jørpeland

23.9.
Inspirasjonssamling 
for damer

Stemnestaden

27.-29.9. Damenes Helg Horve

17.10. Horvebasaren Horve

18.-19.10. Mannstreff Stemnestaden

2.11. Minimesse Stemnestaden

8.-9.11. Julemesse Hå

9.11. Misjonsmesse Karmøy

15.-16.11. Misjonsmesse Haugesund

23.11. Julemesse Sandnes

23.11. Julemesse Vikevåg

29.11. Julemesse Sand

29.-30.11. Julemesse Finnøy

30.11. Julemesse Randaberg

30.11. Julemesse Bru

Regionarrangement 2019




