Nytt fra
Nr. 1–2019
19. årgang
www.normisjon.no

Agder/Rogaland
Nåden - jeg trenger den, midt i livet.

Lina Fisk Eide
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Norkirken
Grimstad

Første helga i desember åpnet
den nye Norkirken i Grimstad.
Over 500 mennesker deltok ved
åpningsgudstjenesten. Og siden
har både arbeidet og frivilligheten vokst i menigheten.
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Voksende fellesskap

Anne Kristin og Steve Bruns smitter med sitt engasjement for Agenda1.

Agenda 1 vokser
– Det sies om politikk at det er mulighetens kunst.
Det samme kan man si om Agenda 1. Les mer om
erfaringene etter 10 år med Agenda 1 på side 2–3.

Gå Ut Senterets Story & Media-team har
besøkt Koinonia Patan Church i Nepal, og
latt seg imponere av et tett fellesskap i
stadig vekst.
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NORGE

– Mye å glede oss over
Årsrapporten fra hovedkontorets
avdelinger viser at i et 2018 med mange
utfordringer har det også skjedd mye
som er verdt å glede seg over.

Velkommen
på våre
spreke
Velkommen
på våre
spreke
leir-leirer!
Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark
Friluftsvukku
24 – 28 juni for 9 til 15 år
10–13 år: 24.–28. juni

Fjellferier:
Fjellferier for: FAMILIE 16.–21. juli
Familier 9.–14. juli
Senior: 29. juli–2. august
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
ELDRE Senior: 19.–23. august
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 Tlf.
42 13
7270
42 13
| post@imi-stolen.no
70 | post@imi-stolen.no
| For mer
| informasjon
For merog
informasjon
påmelding,og
sepåmelding,
vår hjemmeside:
se vår www.imi-stolen.no
hjemmeside: www.imi-stolen.no

Følg Normisjon
på Facebook
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–Dette er en drøm som har gått i
oppfyllelse, sier Anne Kristin og Steve
Bruns om de 10 årene som har gått
siden arbeidet med Agenda 1 startet.
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Som ild i
tørt gress
Vi sees på Stemnestaden 6. april.

Velkommen til årsmøte
I år blir årsmøte på Stemnestaden lørdag 6. april. Landsstyret
sin utsending er generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland og temaet er: «Sammen er vi Normisjon.» Dagen
starter med et inspirasjonsmøte med tale av generalsekretæren og vi vil løfte frem gode historier fra arbeidet.
Vi er privilegert som får drive misjon med utgangspunkt 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 seniorene, for det skal vi. Men de med ressurser må gi inn i barne- og ungdomsarbeidet. Slik vil vi
også lykkes med å nå folkeslagene. Det er gjennom å rekruttere unge vi kan vokse. Derfor satser vi på våre leirplasser.
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 oppgave 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 generasjoner og folkeslag».
Du er hjertelig velkommen!
Erik Rørtveit

Tekst & Foto Hjørdis Halleland Mikalsen

160 menigheter i Norge. 240
menigheter i utlandet. Det er
blant fruktene Agenda 1 har
høstet siden starten i 2009.
– Agenda 1 sprer seg som ild
i tørt gres. Vi er vitne til rivende
åndelig utvikling. Dette er stort,
sier ekteparet entusiastisk.
Engasjert ektepar

Det er lite å si på engasjementet.
Det er tydelig at Agenda 1 er noe
de brenner for.
– Agenda 1 har forandret
mange liv, mitt inkludert, sier
Anne Kristin. Hun er en travel
dame for tiden, som nyvalgt
leder for Stavanger KrF i tillegg
til en 25 prosent stilling i
Agenda 1.
– Politikk og Agenda 1 har
flere fellesnevnere; begge deler
handler om positiv innflytelse,
om å påvirke, sette ting i bevegelse. Det sies om politikk at det
er mulighetens kunst. Det
samme kan man si om Agenda
1, sier hun.
– Og når vi snakker om dette
med å se muligheter. Husk at jeg
er vokst opp i en liten vestlandsbygd hvor man skulle vokte seg
vel for å stikke hodet frem eller
å ha for store visjoner. Mannen
min derimot, kommer fra USA,
mulighetenes land. Steve har
lært meg mye om det å tro at

noe er mulig, om å våge å tenke
utenfor boksen. Og det er akkurat det Agenda 1 handler om; å
tenke nytt og å gi slitne kristne
ny glød, sier hun.
En familie i vekst

Det hele startet i januar 2009 da
22 ledere fra fem menigheter
kom sammen i Stavanger til det
som ble det første Agenda 1
lærefellesskap. Siden den gang
har 160 menigheter og fellesskap
fra hele Norge og 240 menigheter fra til sammen ni land kommet til.
– Vi er en stor global familie
i stadig vekst. Oppdraget vårt er
misjonsbefalingen, enten det
gjelder naboen vår her hjemme
eller å reise ut i verden, sier
Steve og forklarer at Agenda 1 er
et redskap som har blitt selvgående.
– Nå ser vi at «våre» menigheter i Thailand gir Agenda 1
videre til menigheter i Nepal,
menigheter fra Kambodsja reiser til Bangladesh. Slik sprer det
seg rundt i verden, sier Steve
som jobber fulltid med Agenda
1. Nylig kom han hjem fra et
besøk på Filipinene og Thailand.
– På grunn av vitnesbyrdene
som vandrer fra person til person, fra land til land, er vi nå
invitert videre til nye land som

Vietnam og USA. Det er utrolig
spennende det som skjer, forteller Steve.
Å tenke nytt

– Agenda 1 handler om å utruste
ledere, det handler om bibelske
prinsipper, om vekst, håp og om
å heie hverandre frem. Men det
handler også om å lære seg selv
å kjenne, sier Anne Kristin og
forteller fra sitt eget liv.
– Jeg ble kristen som tenåring, men opplevde det som
utfordrende å praktisere
misjonsbefalingen. Til slutt
spurte jeg meg selv: Hvem er du
sendt til Anne Kristin? Svaret jeg
fikk var å virke blant kvinner. Et
konkret resultat av dette er konseptet «Kvinner, mat og tro», sier

SENIORSTEVNE

IMI Stølen, Oppdal 17.–21. juni 2019
Velkommen til innholdsrike dager og
godt fellesskap i vakker fjellnatur:
Fottur i fjellet, heldagstur til Røros, halvdagstur til Hjerkinn,
Eysteinskirka, pilegrimsleden og villreinsreservat.
Talere og ledere: Hilde og Alf Halvorsen, Per Jostein Hovde.
Nærmere informasjon og påmelding: www.imi-stolen.no
eller e-post post@imi-stolen.no (Tlf 72 42 13 70)

Påmeldingsfrist 1. juni 2019

Har du vært på et av leirstedene
i det siste? Fra både Horve,
Vaulali og Stemnestaden meldes
det om at de har hatt fokus på
uteområdet sitt. Det er verdt å ta
turen for å se. Ta en vandring på
bønnestien på Horve, eller sett
deg ned og nyt utsikten og roen
i gapahuken på Vaulali eller
Stemnestaden. På alle stedene
har det vært stor dugnadsinnsats
med bygging eller skogrydding
i høst.
Nå er det roligere dager, og

tid for vedlikehold og fornyelse
før aktiviteten igjen øker utover
våren. Gulv bones, møbler og
madrasser skiftes ut, rensing av
møbler og annen vask gjennomføres, og kontrollsystemer oppdateres. Og alle melder om godt
med utleie framover.
Det utføres en stor dugnadsinnsats på alle leirstedene i løpet
av året. Takk for all frivillighet
både i bønn og arbeid. Sammen
bygger vi kraftsenter for framtida.

FOTO: STEMNESTADEN

Gode utsikter

3 gode dugnadsfolk på
Stemnestaden.
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Familieleir:
Saman i tru og i livet

Anne Kristin og Steve Bruns forteller entusiastisk om hvordan Agenda1 har
spredt seg som ild i tørt gress etter starten for 10 år siden.

hun og forteller om en kvinne
hun møtte i Thailand.
– Hun hadde et inderlig
ønske å fortelle de andre i landsbyen sin om Jesus. Hun hadde
en oppfatning av at det var en
oppgave for presten eller misjonæren, helt til det gikk opp for
henne at det var noen hun selv
kunne gjøre. I dag driver denne
kvinnen en barnekirke. Et lokalt
eksempel er menigheten på
Finnøy. De ønsket å øke rekruteringen til Alpha-kursene. Da
en av ildsjelene la frem forslag
om å stille med Alpha-stand på
Tomatfestivalen var det flere
som tenkte at det var et sprøtt
påfunn som umulig kunne la seg

gjøre. Likevel bestemte de seg
for å prøve, og de siste årene har
Alpha-kursene på Finnøy hatt
egen stand på festivalen. Begge
disse historiene er gode eksempel på hvordan Agenda 1 virker
– både lokalt og globalt.

Agenda 1 er et
nettverk av
menigheter og
fellesskap som
vil hjelpe hverandre til å nå
flere mennesker
med evangeliet.

FAKTA AGENDA 1:

• Agenda 1 er et nettverk av
menigheter og fellesskap som
vil hjelpe hverandre til å nå
flere mennesker med evangeliet.
• Hensikten med Agenda 1 er å
skape læringsmiljø hvor ledere
utrustes med ferdigheter og
redskaper til å bygge menighe-

I Sandnes er 10 menigheter fra
samme kommune med på felles
Agenda 1, en måte å tenke
menighetsutvikling på. Vi opplever en utrolig styrke i å stå
sammen. Det har vært en tett
relasjon mellom menigheter i
mange år, og det gjør fellesskapet vi opplever nå spesielt. Vi
samler menigheter fra forskjellige sammenhenger, både pinsemenigheter, Indremisjonsforbundet, Normisjon, Frikirken,
Den norske kirke og Baptistkir-

ken. Da forteller vi hverandre
om våre seiere, svakheter og
utfordringer. Deretter ber vi og
heier på hverandre. Det har gjort
at vi er ærligere med hverandre
og ser en tydeligere enhet. Det
tjener både menighetene som får
jobbe med sine prosesser, og
byen når vi kan be og drømme
sammen. Ut fra dette har det nå
startet et felles bønnearbeid i
byen, og vi gleder oss til å stå
mer sammen på tvers!
Lars Kristian Heggebø
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Agenda 1 Sandnes

ter som er til for å fullføre Jesu
oppdrag om å gjøre mennesker til disipler.
• Inspirert av European Church
Planting Network (ECPN).
IMI-kirken ble med her i 2007
og møtte andre menigheter
med en brann for å nå ut.
• Agenda 1 arrangerer årlige
konferanser og driver et eget
ledernettverk.

Velkommen til Stemnestaden,
30.-31. mars - til ei helg for heile
familien! Med temaet: «Saman i tru
og i livet» har me lyst å få til ei helg
der heile familien eller deler av
familien kan få råd, idear, tid,
samtalar og aktivitetar der den
kristne trua og verdiane er i fokus.
Marianne Skeie Fjell, familiekonsulent i Acta – barn og unge i
Normisjon region Agder, vil bli
med oss. Ho vil dela kunnskap og
erfaring om korleis me kan ta trua
med oss i kvardagen. Korleis kan
me som familie og som venner
fortelja og visa kvarandre kven
Jesus er, og kva Han kan gjera for
oss.
Gjennom felles samlingar,
aldersdelte samlingar, aktivitetar,
leik, gode måltid, hobbyverkstad
med meir skal me få to kjekke
dagar på Stemnestaden.
Me er ein god gjeng med leiarar
som vil ta vare på både små og
store. Ungane kan få liggja på rom
med foreldre eller på eigne rom
ved sida av. Dei som er under 3 år,
bed me om at foreldra følgjer. Dei
største (over 13 år) vil inngå som
ein del av leiarane, og vera med
der det trengst. Dei vil og ha eige
opplegg på kveldane og innimellom. Her skal det vera plass for
både liten og stor.
Det finst mange ulike familiar.
Her er din familie slik den ser ut,
velkommen! Storfamilie med
besteforeldre er og velkomne!
For spørsmål og påmelding ta
kontakt med Kjersti Bjerga på
kjersti.bjerga@normisjon.no eller
tlf. 93833150 (mellom 8.00-15.00).

Etterlysning
sangopptak
Er det noen som har opptak hvor
Lauritz Haarr synger fra stevner/
kretsmøter på 50-tallet?
Ta kontakt med Per Haarr på tlf.
51 43 78 93.

Kørners corner
Alltid litt igjen
Sterke Bill reiste rundt sammen
med sirkuset. Hver kveld hadde
han sitt show. Han var en muskelbunt, stor og tøff. Han kløyvde
mursteiner med hånda, bøyde
stålstenger og rettet ut hestesko.
Som avslutning på showet tok han
en appelsin, knepte til, og tømte
appelsina for saft.
Så spurte han publikum med
sin dundrende stemme: - Er det
noen som får mer saft ut av
denne? Han får hundre kroner
dråpen. Det var stille i teltet.
Helt til en eldre, tynn mann i
terylenbukse og lusekofte kom
fram. Han la sine lange tynne
fingre rundt appelsina og knepte
til så safta dryppet. Sterke Bill
måpte. – Hva jobber du med,
spurte han. – Jeg er innsamlingsleder i Normisjon.

Nytt fra
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Agenda 1 Ungdom

Det var en fornøyelse å være
sammen med dem i to dager
hvor vi brukte tid i tilbedelse,
spiste god mat, lekte, underviste og arbeidet i lederteamene.
Ungdommene tok det seriøst
og jobbet godt med problemstillingene om disippelskap
og hvordan de kan bety noe
for andre ungdommer. De ble
også utfordret på hvordan

dette ser ut i eget liv og ikke
bare med utgangspunkt i
arbeidet på bedehuset eller i
menigheten.
De laget gode handlingsplaner som de skal jobbe videre
med de neste 6 månedene før
neste samling. Det var tiltak
som handlet om bønn, bygge
gode relasjoner i fellesskapet
og ikke minst ulike tiltak for
at flere skal bli en del av Guds
familie. I mellomtiden vil
hovedlederne i ungdomsarbeidene bli fulgt opp av
lederteamet i Agenda 1.
Det er ikke tvil om at neste
generasjon er klar for å være
med på det som Gud gjør.
Vår oppgave er å være med å
legge til rette og investere inn
i arbeidet, både med tid,
penger og erfaring. Til høsten
håper vi at enda flere ungdomsarbeid kobler seg opp.
Vi håper du blir med videre!
Thomas Thesen

Verdifulle unge står
sammen om å nå nye.

Anno 1950 - Vaulali
Over 40 deltakere i alderen 5.-7.
klasse møttes denne første helgen i februar. Mye av opplegget
var som en vanlig leir med
kiosk, undervisning, lek ute og
inne. Lørdag formiddag derimot, var litt annerledes.
Det var sju ulike aktiviteter,
og deltakerne fikk fritt velge hva
de ville gjøre. Tre garn ble satt ut
fredag kveld og neste morgen
kunne de hale inn totalt 33
fisker. Noen laget middag på bål,
mens andre fikset desserten som
var krumkaker med håndpisket
krem og syrekaker. Tre av gruppene gikk mer på å lage ting, så
her ble det både strikket, snekret
og knyttet flotte kurver i tau.
Gjengen som gikk på besøk til
en bondegård, kom også veldig
fornøyd tilbake. De hadde blant
annet fått sett når hunden under
kommando samlet sammen sauene.
Alle disse aktivitetene ville
det ikke vært mulig å gjennomføre dersom vi ikke hadde hatt
så mange frivillige som kom inn
og bidrog denne formiddagen.

FOTO: TORUNN FJELDE HANSEN

I begynnelsen av februar var
det fem ungdomsarbeid, fra
Vigrestad, Sandnes og Stavanger, som startet en
Agenda 1-prosess.

Thale og Sara knytter kurver med tau.

Vi som hadde ansvar for leiren
kjenner på takknemlighet for
alle som var med.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at dette var en
kjekk leir. Det gjør at vi også
neste år kommer til å satse på
Anno 1950. Følg med på nettsi-

dene og meld dere på.
Gikk du glipp av denne leiren, eller gikk du bare ikke i rett
klasse? Husk at neste leir på
Vaulali er 29.-31.mars. Den er
for de som går i 2.-4.klasse. Velkommen!

Når rødt hjerte ikke betyr kjærlighet
kelse stod det ingenting skummelt i brevet.
Selv om jeg egentlig visste det,
er jeg norsk. Jeg tenker på kjærlighet med røde hjerter. Så da
teksten til Agenda 1 kom fra
Norge nikket jeg gjenkjennende
til alle hjerter og rød skrift.
Så skulle en av mine maliske
kolleger oversette teksten. Han
ringte til meg. - Må jeg bruke alle
bildene som de står? Du skjønner når vi ser et rødt hjerte så
betyr det at Gud er rasende. Det
blir litt kontrast til det vi prøver
å formidle i resten av undervisningen.

LEDER
Den barmhjertige

Den barmhjertige samaritanen
er en av de mest kjente av fortellingene i Bibelen. Lignelsen
er et svar fra Jesus til en lovkyndig, som spurte: «Hvem er
så min neste? Fortellingen i
Bibelen avsluttes med: Hvem av
disse tre synes du nå viste seg
som en neste for ham som ble
overfalt av røvere?» Han
svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa
Jesus: «Gå du og gjør som han.»
Fortellingen finner du i Lukas
10.
Jeg husker enda den 7.

Jeg spurte andre hva de tenkte.
Det var ingen som himlet med
øynene, men jeg så at det var like
før. En sa: - Det er noe alle vet.
Gud har et hvitt hjerte. Det å si
at Gud har et rødt hjerte - det
blir helt feil. Da er Gud rasende,
full av hevn. Men Gud har et
hvitt hjerte. Det er noe alle vet.
Kultur. Akkurat når du tror du
begynner å få grepet på det, går
du i en ny felle. Nå har vi sluttet
å bruke rødt for å understreke
kjærlighet og glede. Heretter blir
det bare svart penn!
Therese Glendrange

FOTO: THERESE GLENDRANGE

Vi har hatt Agenda 1 her i Mali.
Undervisningen handler mye
om Gud og hans kjærlighet,
illustrert med et rødt hjerte.
Men i Mali symbolisere rødt
raseri og dårlige nyheter.
En misjonær skrev en gang
brev til en av vaktene. På konvolutten stod navnet med rød
skrift. Han ble skremt da han
fikk det. Hva kunne det være?
Oppsigelse? Informasjon om
dødsfall? Rød skrift varsler alltid
dårlige nyheter. Han torde ikke
åpne brevet, men gikk til en
venn for at de kunne åpne det
sammen. Til deres store overras-

Kanskje var fellesskapet viktigere enn skriftfargen?

Erik Rørtveit | Regionleder Rogaland

februar 2015, jeg satt på et tog
i London, toget stoppet på en
stasjon og der så jeg et skilt
som gjorde inntrykk på meg.
Jeg tok opp kameraet og tok
bildet av skiltet. På skiltet stod
det: «Vi er i ditt hjørne! Hva
enn du har gjort! Hva enn livet
har gjort med deg! Ikke noe
navn. Ikke noe press Ikke noen
dom. Vi er her for deg – alltid!
SAMARITANENE – ring oss.»
Dette skiltet har fulgt meg
siden og når jeg har lest vitnesbyrdet fra Mandela og Tutu i
Sør-Afrika, så har det gått opp
for meg- dette er mennesket

sitt kall. Å være barmhjertig,
eller sagt på en annen måte, å
være nådeforvaltere. Det er
Jesu «enkle» bør til oss mennesker. Jesus tok den tunge bør
for å kunne gi oss mennesker
nåde. Og ikke en av oss er
bedre enn en annen i forhold
til Gud, vi er kun rettferdige i
Jesu blod. Men i troen på frelsesverket kan vi modnes frem
til å forvalte nåde på en måte
som setter mennesker i frihet.
I høst fikk regionstyret en
utfordring fra Mari og Njål
Haugland. De ønsker at Normisjon skal være med på deres

...kan vi
modnes frem til
å forvalte nåde
på en måte
som setter
mennesker i
frihet.

misjonsarbeid. De forteller om
at mye har endret seg i deres
arbeid etter hvert som de har
fått mer erfaring. Styret skal
møte familien i sommer for å
høre mer om dette spennende
arbeidet. Personlig tror jeg at
familien Haugland har medfølelse for det folket de er hos:
«…og da han fikk se ham, fikk
han inderlig medfølelse med
ham.» De har blitt glad i et folk
som de ønsker det beste for og
de ber Normisjon være med.
Og jeg tror at Normisjon i like
stor grad trenger Mari og Njål.

Nytt fra
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Lovsangen runger i hele bygningen når det er gudstjeneste i kirken i Patan

Vekst og velsignelse
Kirkeveksten var ikke populær hos myndighetene, og tre ledere i kirken ble fengslet for å oppfordre til konvertering.
På tross av forfølgelsen fortsatte
menigheten i det skjulte, og i 1984 sto
kirkebygget ferdig.
Koinonia Patan Church har idag 6500
døpte medlemmer og 93 dattermenigheter rundt om i Nepal.
Hver lørdag feirer de fire gudstjenester
i morkirken i Patan. De har kvinnefellesskap, mannsfellesskap, ungdomsfellesskap og internasjonale gudstjenester.
Kirken driver også et hjem kalt Koinonia Social Service Nepal, der kristne
som ikke har noe annet sted å bo, kan
komme å finne trygghet og husly. Her har
de «koinonia» med hverandre.
På dette senteret møter vi Januka. Hun
er en svært livlig gammel dame med et
vennlig smil om munnen. Det var gjennom jobben på en fabrikk at hun hørte
om Jesus for første gang, da en venn delte

Tekst & foto Amalie Holm

Kirken i Patan har fått
navn etter det greske
ordet for fellesskap – og
fellesskapet vokser.
Koinonia Patan Church i Patan, Katmandu-dalen ble etablert i 1982 i Patan.
Det som begynte som et husfellesskap
med fem medlemmer innenfor Gyaneshwar Church i 1974 hadde vokst seg så
stort at det var behov for en egen kirke.
Medlemmene i huskirken tilhørte folkegruppen newar og følte seg ikke helt
hjemme i det nepalske kirkesamfunnet
de var en del av. Behovet for noe eget, på
deres eget språk, var derfor stort, og
munnet ut i en ny kirkedannelse.

evangeliet med henne i 1946. Hun tok
imot Jesus, selv om hun da fikk et vanskelig forhold til familien.
– Jeg måtte til slutt flytte inn i en
kjeller, helt alene, forteller Januka.
Etter hvert ble Januka syk på grunn av
boforholdene. Da tok hun kontakt med
Patan Church. Da Koinonia Social Service Nepal ble kjøpt var hun den første
til å flytte inn på dette tilfluktsstedet.
Kirken har trosset forfølgelse og
økonomiske utfordringer og har stått
sammen gjennom vanskelighetene. De
er samstemte og verdsetter «koinonia»
med hverandre, og Jesus høyt. Lovsangen
runger i hele bygningen og det er tydelig
at Guds nærvær berører menneskene
gjennom gudstjenesten.
– Innen 2020 ønsker vi at kirken vår
skal ha 500 dattermenigheter. Det er
mulig ut fra dagens vekst, men Gud
bestemmer, sier Binod Maharjan, som
er en av lederne i kirken.

Story & Media
David Einan, Amalie Holm, Emilie
Løvaas Wang og Bjørn Aron
Rydland er studenter ved Gå Ut
senteret skoleåret 2018/2019, og
utgjør teamet Story & Media,
et tilbud som er nytt av året ved
skolen.
I stedet for å ha hele utlandsoppholdet på fire og en halv
måned i ett land, som de andre,
skal de fire i løpet av perioden
innom både Nepal, Bangladesh
og Kambodsja.
Alle steder er oppgavene de
samme: De skal møte landene,
misjonsprosjekt og mennesker,
og formidle hjem det de
opplever.

Spennende tider i Mali

Sykepleierskole snart?

Normisjons samarbeidskirke på Cuba, Iglesia
Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) ble
tatt opp som medlem av Det lutherske
verdensforbund (LWF) under rådsmøtet i
Genève i juni 2018. Da meldingen kom til
Cuba, varte feiringen en hel uke!
– For IEU betyr dette en trygghet for at vi
er del av det internasjonale lutheranske
fellesskapet. Vi er ikke alene lenger, vi er i
følge med andre, sier biskop Ismael Laborde
Figueras.

I februar avholdes et fire ukers bibelkurs for
ledere og nye kristne blant malinkeene.
– Vi håper at de skal bli sultne på mer, og
få en brann for å dele videre med andre, sier
Therese Glendrange
I år er det også sju elever på bibelskolen,
som er flere enn i fjor. Bibelskoleåret er fra
januar og ut april. Tre av dem er fra Bamako.
– Det er lenge siden vi har sendt elever
herfra, men dette er en spennende gruppe
og kan bli et godt skoleår, sier Therese.

Arbeidet med å få åpnet sykepleierskolen i
Okhaldhunga er endelig snart i mål.
– Saken er sendt mellom så mange etater,
og det har tatt lang tid. Nå er den sendt til
kontoret som har ansvar for sykepleiestandard i Nepal, og de har besøkt sykehuset,
forteller Kristin Bøhler.
– Det vi mangler er godkjente lærere. Alt
er ikke klart og noen avtaler må på plass. Når
avtaler med lærerkreftene er på deres bord,
skal de være i stand til å gi grønt lys.

Menighetsbygging og evangelisering på
Cuba
Prosjektnr.: 501 002

FOTO: IEU

Feiret i en uke!

Glade kirkemedlemmer på Cuba!

Normisjon i Mali
Prosjektnr.: 401 000

Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnr.: 306 002

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be for våre lokale ledere og
medarbeidere i arbeidet i Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres
overfor barn og unge med
funksjonsnedsettelser
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• Be for ungdomsfellesskapet i
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende
kristne kirke i Bhutan
Cuba
• Takk for oppstart av Agenda 1
• Be for prosessen videre for
menighetene
Ecuador
• Takk og be for Angelica Lucero
og ektemannen Alfredo Mamani
frå Bolivia, som begge har fullført
3-årig studie i teologi og nå er på
plass i Ecuador
• Be for kirka Nuestro Salvador i
Cuenca. Be om forsoning og at
Gud må skape noe nytt
• Be for Bibelinstituttet ,og
spesielt personalsituasjonen
• Be for rektor og styret i
Tamboskolen
Europa
• Be for Tormod Jordet og Elena
Teigen og arbeidet de står i som
ettåringer i byer preget av
ateisme og sosiale utfordringer
• Be for alle som fikk høre om og
erfare Jesus gjennom sommerens Mission Week
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Be for våre 125 evangelister
som når ut til områder av landet
som ikke har hørt om Jesus
• Takk for at kirka har startet
over 1000 huskirker de siste tre
årene
• Takk for at siden 2011 er det
registrert over 100.000 nye
kristne gjennom kirka
Mali og Senegal
• Be for årets 7 elever på
bibelskolen. Be for familiene
deres, rektor og lærere.
• Be for misjonærkonferansen
som skal være fra 6. – 8. mars i
Senegal. Be om godt fellesskap
og visjoner for arbeidet videre
både i Senegal og i Mali.
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for mange nye seere i Iran
og Afghanistan
• Be om at SAT-7 kan nå ut til
dem som lever i størst nød og
fare
• Be for alle de isolerte kristne i
Midt-Østen og Nord-Afrika, at
SAT-7 kan nå dem og styrke dem

Nepal
• Be om at sykepleierskolen
åpner 15 februar!
• Be om at vi skal få ansatt en
tannlege på sykehuset i Okhaldhunga. Vi ber om en som vil
binde seg for 2 år
• Be gjerne for utarbeidelsen av
et nytt prosjekt i Bajhang, om
Guds visdom og ledelse i det.
SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takke for den store gleden at
Norkirken Grimstad nå ha åpnet
sin nye kirke på skolens område
• Takke for alle studentene i år,
og be om at Gud setter oss i
stand til å utruste dem
• Be om at Gud må kalle til
misjon ute og hjemme blant
årets studenter.
Gå Ut Senteret
• Takk og be for 38 flotte studenter.
• Be for slutten av utlandsoppholdet for Global Disippelstudentene.
• Be for Faith in Action-klassen,
om godt felleskap i klassen.
• Be om Guds ledelse til stab og
styre.
Acta bibelskole
• Be om at musikkutgivelsen fra
Lovsangsskolen blir til velsignelse utover landet
• At vi får de rette søkere til
neste høst
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Forbønn og veiledningstjeneste som er i utvikling
• Samlivsarbeid i regi av
menigheten
• Godhetsuke som vi skal ha
sammen med de andre menighetene i byen i uke 21
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom
som kommer på Soul Churchgudstjenestene
• Be for alle samtalene som
gjennomføres via samtaletjenesten
• Be om visdom i ansettelsesprosessen av ny hovedprest
REGIONER:
Agder
• Be over regionens rolle i
framtida, for veivalg og strategi
Hordaland
• Takk og be for arbeidet med
Agenda1 i Mali
• Takk for at Agenda1 er igang i
Bangladesh. Be for fortsettelsen
• Takk for mange Soul Childrenkor i Hordaland, og for godt
leirarbeid for barn og unge
Møre
• Be for ulike lag og foreninger i
regionen. Be også for lederne
deres.
• Be for områdegruppene i
regionen.
• Be for stab og regionstyre.

Nord
• Be for de ansatte i Region
nord, om mot og kraft i tjenesten
• Be for leirstedene Holmen og
Solvang, at de får være en arena
hvor mennesker får møte Gud
• Be for regionstyret, at de får
være et lederskap i Nord. At de
får god planleggelse for årsmøtet
og for gode kandidater til det nye
regionstyret og Solvangstyret.
• Be for Sommer i Nord 2019
Nordland
• Takk og be for en ung kvinne
som nettopp har tatt imot Jesus
• Forberedelsen av «Sommer i
Nord 2019»
• Familiesamlinger og husfellesskap i Bodø
• Ny giv i restart av en forening
Oppland
• Takk og be for nye leirledere
• Be for regionøkonomien og
budsjettarbeidet for 2019
Rogaland
• Be for leirlederkurs og
påskeleirer
• Be for årsmøtet
• Be for Alpha Norge
Sogn og Fjordane
• Takk og be for Actaleder-vikar
Maria Dalsbø Tøsse
• Takk og be for nyansatt daglig
leder på Teigen; Aud Norunn Vig
• Be for stabssituasjonen i
regionen
• Be for bygging av nye og
eksisterende fellesskap og
foreninger
Telemark
• Be fram mennesker som vil
tjene Jesus ved å påta seg
leder- og styringsoppgaver
• Be om frimodig pågangsmot
hos våre lokallagsledere
• Be om at mange må få erfare
evangeliets frigjørende glede
Trøndelag
• Be og takk for Acta leirene.
• Be for regionårsmøte og
valgene der.
• Be for videre organisering og
prosess ang. Normisjons arbeid i
Midt-Norge
Øst
• Be for oppstart av ny runde i
Agenda 1
• Be for utvikling av nye
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige
arbeidet som utføres i Østfold
• Be for små og store lag og
foreninger i Østfold
• Be for planleggingen av vårens
og sommerens leirer
SENTRALT:
• Be for den økonomiske
situasjonen
• Be for vårens arrangementer
rundt om i hele Normisjon
ACTA SENTRALT:
• Be for alle vårens små og store
Acta-leirer
• Be for Kompis og Amigos
• Be for Soul Children-familien.

Mange tidligere misjonærer til Ecuador var samlet for å
markere jubileet på Normisjons generalforsamling i sommer.

Hjertebok
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

I 2018 var det 50 år
siden Santalmisjonen startet
arbeid i Ecuador.
Nå er det blitt bok.
Ecuador en mi corazón. Historien om femti års misjonsarbeid
ved norsk misjon i Ecuador 1968
– 2018 er skrevet av en gruppe
tidligere Ecuadormisjonærer, og
skal fortelle om Santalmisjonen
og Normisjons femtiårige arbeid
i landet. Tittelen betyr, som man
nok kan gjette, «Ecuador i mitt
hjerte».
De første norske lutherske
misjonærene utsendt fra Santalmisjonen landet i Quito i 1968
og etter språkstudier begynte de
å etablere seg i landet. I dag er
‘Misión Luterana Sudamericana
de Noruega’ (MLSN) historie.
– Boken gir en fremstilling av
denne 50-årige misjonshistorien, sier Live Danbolt Drange,
som har er initiativtaker og har
vært redaktør for boken.
Den tar utgangspunkt i bakgrunnen for at misjonen startet
arbeid i landet: situasjonen til
urbefolkningsgruppen Kañaris.
Det er videre en fremstilling av
misjonsarbeidet og det kirkebyggende arbeidet som er gjort.
Boken har også et kapittel om
norsk skole for misjonærbarna

med en oversikt over alle elevene
og en oversikt over alle som har
hatt en tjeneste i Ecuador i minst
ett år.
– Listen over nordmenn som
har arbeidet i Ecuador gjennom
disse årene er imponerende, det
er mange som opplever tilknytning til landet. Dette skriftet er
først og fremst tilegnet dem og
deres barn, men også til misjonsvenner som gjorde arbeidet
mulig og til dem som ønsker å
bli kjent med denne delen av
Santalmisjonens og Normisjons
arbeid, sier Drange.
– Ecuador har endret seg mye
fra vi først kom dit og til i dag.
Mye av hensikten med denne
boken er å forsøke å gi bakgrunnskunnskap og forklare
hvorfor det var nødvendig å ta
opp arbeid i Ecuador.
Drange peker på at selv om
Normisjons engasjement i Ecuador nå er ganske begrenset, er
det to nasjonale kirker som fører
arbeidet videre.
– Når vi først har bygget kirker der, har vi et ansvar for dem,
også når det formelle arbeidet er
avsluttet. De trenger å omsluttes
av misjonsfolkets bønner og
omsorg, sier Drange.
Når utgiftene til trykking er
dekket, vil resten av innbetalingene gå til stipendprogrammet
for den teologiske utdannelsen i
Ecuador, forteller Drange.
Boken kan skaffes fra Normisjons hovedkontor og fra regionkontorene.

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Utvider horisonten

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland finner mye å glede seg over i et 2018 med
mange utfordringer.

Godt år tross alt
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

I et år med økonomiske utfordringer og nedbemanninger
ved hovedkontoret, har det
også skjedd mye positivt i
Normisjon.

Bli abonnent
på Agenda 3:16
og få ett år til
introduksjonspris
449,–

I årsrapporten for hovedkontorets avdelinger sammenfattes året 2018 som et år med store utfordringer, men der det også har vært mye å glede seg
over.
– Identitetsprosessen som ble gjennomført i
2017 fikk i 2018 konkret utløp i en plan for videre
arbeid, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. – Det er vi glade for.
Kvelland trekker også fram som positivt at
Normisjons økonomi i 2018 er blitt analysert og
grundig kartlagt.
– Etter flere år med økonomiske utfordringer
er en omstillingsprosess satt i gang i hele Normisjon, for å sikre økonomisk bærekraft i det arbeidet vi driver, sier Kvelland.
– Det store underskuddet har tvunget oss til
å tenke nytt om måten vi driver på, og denne
omstillingsprosessen vil påvirke oss i positiv
retning, selv om vi selvsagt gjerne skulle vært
de økonomiske utfordringene foruten.

Vi skal sikre økonomisk bærekraft i
arbeidet vårt.

Sommeren kommer!

FOTO: ATLE HAVNERÅS

(Ordinær pris 579,–)

Bestill på
www.agenda316.no

I rapporten kan man også finne gode misjonsnyheter fra både inn- og utland.
– 12 nye menigheter/Norkirker er etablert eller
har vært i ferd med å etableres i Norge i løpet av
2018, forteller Kvelland. – Det er vi selvsagt både
takknemlige og glade for.
Soul Church ble etablert og arrangert hver
måned i Storsalen. Gudstjenesten er utviklet i
samarbeid med Soul Children, og har hatt suksess
i Storsalen. I 2019 vil det bli arrangert Soul
Church-gudstjenester også i Sandnes
Et nytt internasjonalt prosjekt har kommet til
i 2018: Håp for Tomora er en ny samarbeidspartner for Normisjon i Mali. Håp for Tomora jobber
for å hindre at landsbyer tømmes for unge voksne
menn som ønsker å søke lykken i Europa.
Prosjektet har fått Digni-støtte og det rekrutteres
en norsk utsending til prosjektet.
I 2018 ble også mye arbeid fullført og ferdigstilt.
Dette gjelder både gjenoppbygging etter naturkatastrofer, som jordskjelvene i henholdsvis Nepal
og Ecuado og flommen i India og Bangladesh i
2017, og noen mer langsiktige prosjekter.
– Spesielt gledelig er det jo at vi nå er i mål med
utbyggingen ved sykehuset i Okhaldhunga, selv
om vi fortsatt støtter arbeid knyttet til sykehuset
videre, avslutter generalsekretær Kvelland.

Hiv deg med på noe bra
som skjer, da vel!

Sommerens arrangementer begynner å komme på plass, og på
normisjon.no/sommer kan du få oversikten over det meste
som skjer i Normisjon-regi i sommermånedene. Sommer i
Sør-sjef Kristian Bjørkhaug frister med Tenåringsfestival,
Amigosfestival for barna, og forkynnelse fra Egil Elling
Ellingsen og Elin Fagerbakke i Normisjonshallen i Grimstad
9.-14. juli. På samme sted arrangeres Åpen Himmel sommerfestival med bl.a. Roy Godwin og Dara Chhien 24.-28. juli.
Det blir seniorstevne på Oppdal 17.-21. juni, KRIK Høyfjellssenter inviterer til senioruker i slutten av august, og enda er
det flere arrangementer å få med seg!
Les mer på normisjon.no/sommer
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Allerede etter to måneders drift
er det et stort logistikkarbeid å få
plass til alle aktivitetene i kirken.

FOTO: STEINAR RETTEDAL

Norkirken
I høst begynte Åge Løsnesløkken sin tjeneste i Norkirken
Grimstad.

Ny pastor i ny kirke
Åge Løsnesløkken (56) er ny pastor ved Norkirken Grimstad.
Med årene har han pådratt seg en lang CV fra kirke- og
organisasjonsliv innenfor media/informasjon, undervisning
og prestetjeneste både i inn og utland.
– Hvordan ble du tatt imot av menigheten i Grimstad?
Jeg fikk kjenne på en varm velkomst og opplevde at jeg var
ventet.
– Hva synes du om kirke og menighet så langt?
Overgangen fra Sjømannskirken på Tenerife er stor. Fra å
være prest for ferierende pensjonister, har jeg kommet til en
menighet som inneholder alle aldersgrupper og hvor unge
familier er drivende krefter. Norkirken Grimstad er en offensiv
menighet med mange frivillige og mange muligheter.
– Hvordan har de første månedene vært for den nye
pastoren?
De har vært spesielle. Først fordi vi i høst mistet vår
svigersønn i sykdom. Det tok mye både av tid og krefter.
Dernest fordi jeg kom til en menighet som bokstavelig talt
var i oppbrudd og nydannelse.
– Hvordan ser Norkirken Grimstad ut i framtiden?
Da må jeg si som Per Lønning: - Jeg er prest og ikke profet!
Men det er mitt håp at Norkirken Grimstad er en menighet
med klart Jesus-fokus i alt sitt arbeid, og så får tiden vise
hvilke virkemidler og former som er riktig å ta i bruk.

www.konsmohus.no
Tlf. 38 28 13 00 | E-post: firmapost@konsmohus.no

Grimstad
Tekst Løsnesløkken/Teistedal
Foto Steinar Rettedal

Etter 20 år var IMI-huset i Lillesandsveien blitt for lite. En
enorm satsing og et stort dugnadsarbeid og felles løft ligger
bak den nye Norkirken Grimstad. Et bygg på 2000 kvm, som
inneholder storsal og lillesal,
ungdomsrom og en rekke grupperom, moderne kjøkken og
kontorfløy. Dette blir det nye
hjemmet til Norkirkens menighet i Grimstad. Nærmeste nabo
er Normisjonshallen og Bibelskolen.
Norkirken Grimstad har
våget å satse stort. Før dørene
ble åpnet, var det spenning knyttet til hvorvidt alle som hadde
deltatt i Lillesandsveien, ville
følge med over i det nye bygget.
Men pessimistene ble raskt gjort
til skamme. To måneders drift
viser at oppslutningen har økt.
Seniorene trenger mere plass

60+ har merket det veldig godt.
De hadde planlagt å ha sitt seniorarbeid i Lillesalen. Men et økt
fremmøte, har gjort at de må ta
i bruk både Lillesalen og Storsalen på sine arrangementer.
– En gledelig utvikling. Vi har
hatt opp til 120 på våre samlinger, konstaterer Svein Lilleaasen,
som er leder for 60+. Han innrømmer at seniorene ikke hadde
sett for seg at de skulle få for

liten plass i planlagte lokaler
allerede samme måned som kirken åpnet.
Det synges i alle kroker

Piffi øver på mandager. Men det
er onsdagen som er den store
sangkvelden. Disse dagene øver
F13-bandet, Høysangerne og
Lovsangskollektivet. Og et nytt
kor for de mellom 35 og 60 starter i mars. Et lovsangsteam til er
også på trappene.
– Heldigvis er det ikke øvinger hver uke. Så med litt koordinering og tilpassing får vi plass
til alle, sier pastor Åge Løsnesløkken.
Menn i all verden

Mange aktiviteter har holdt det
gående i årevis, der trofaste frivillige har stilt opp som ledere
og hjelpere. Men med nye lokaler, vokser også nye ting fram.
Det siste skuddet på stammen er
det som foreløpig har arbeidstittelen «Menn i all verden». Det
er en samling for menn etter leggetid for små barn, der de kan
samles til uhøytidelig prat over
en kopp kaffe.
– Som gammel sjømannsprest, kjenner jeg at denne typen
samlinger står mitt hjerte nær,
sier Løsnesløkken. – Det er ikke
alltid det er de proffe oppleggene

som gir resultater. Uansett hvor
flott det er, kan det ikke erstatte
kjennskap og vennskap.
I denne sammenhengen er
også kirkekaffen etter gudstjenesten viktig. Her kan nye bli
møtt og bli kjent med andre over
kaffekoppen.
Barn og ungdom

Ved en vanlig gudstjeneste i
Norkirken deles forsamlingen i
fire like før prekenen. «Kjempegjengen små», «Kjempegjengen
store» og Tweens går til hvert sitt
rom. De voksne blir igjen i Storsalen.
– Norkirken Grimstad er privilegert, sier Åge Løsnesløkken.
– Vi har frivillige ledere som står
ansvarlige for alt vårt barnear-

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

«Jeg trives hver dag her i Mali,»
utbryter Liv Simonsen begeistret. Hun og Håkon nærmer seg
avslutningen av en seksmåneders frivillig tjeneste i sitt gamle
misjonsland.
Her tjenstegjorde de fra 1994
til 2001 i tillegg til at Håkon
hadde jevnlige byggemisjonæroppdrag helt tilbake til 1985.
Diakonen/hjelpepleieren fra
Grimstad mangler ikke på
omsorgsoppgaver i kirke og
lokalsamfunn i det fattige landet, mens Håkon har hendene

FOTO: KAREN EKERN

Trivsel i tjenesten
fulle med praktiske utfordringer
i en misjonsbase som har vært
utsatt for 35 år med varm slitasje.
Misjonærkollega
Karen
Ekern har sluppet å være alene
på basen dette året og kunnet
glede seg over å arbeide blant
både kvinner og barn i team
med Liv.
Håkon og Liv er gode eksempler på trivsel i tjenesten.
Liv og Håkon Simonsen
jobber som volontører i Mali.
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Takk til Camilla
Vi vil få takke av Camilla Gaarn
Røed etter godt og vel ett års
vikariat som administrasjonskonsulent. Hun har vært vårt vindu
utad, og vi er mange som har blitt
glad i henne. Takk for godt
samarbeid. Vi ønsker henne lykke
til videre.

Velkommen tilbake
til Lena!

Fest, fyr og flamme: Åpningskonsert med Jesus loves electro.

Det er hyggelig å kunne ønske
Lena Mjelde Moholt tilbake som
administrasjonskonsulent etter ett
års foreldrepermisjon. Frem til
sommeren vil hun jobbe i en 60 %
stilling. Rutinene hadde hun ikke
glemt, så etter halvannen dags
overlapp, var hun inne i tralten
igjen.

Kommende leirer
Acta
Det blir barneleirer på Eikely og
Skogtun. Temaet for alle leirene er
«Sammen». Se kalender s.12.

Fullt hus under åpningshelgen, og siden har oppslutningen
på gudstjenestene vært stor.

Det er mye allsidig sang og musikk i Norkirken Grimstad. Her
representert ved Høysangerne

beid. Både det som skjer under
gudstjenestene og det som skjer
ellers gjennom uka.
Ungdomsarbeidet F13 har
gjennom nybygget fått nye
muligheter med eget rom med
kjøkkenavdeling og spillrom der
blant annet et biljardbord har
kommet på plass. I ungdomssalen er det plass til ca. 100 personer, og det er egen scene med
instrumenter og lys og lyd.
– Det er viktig og riktig for
en menighet at barne- og
ungdomsarbeidet er prioritert,
sier pastor Løsnesløkken, som
håper at den yngre generasjon
i ung alder vil oppleve Norkirken som et sted der de hører

til og kjenner seg hjemme.
Som i mange andre menigheter, utfordres også Norkirken
Grimstad på å finne gode tilbud
for dem som står i overgangen
mellom ungdom- og voksenliv.
– Denne gruppen fra 16 år og
oppover, tror jeg mange menigheter og forsamlinger strever
med å nå frem til, sier Åge Løsnesløkken. – Vi vet at de er der,
men ser at mobiliteten er høy og
mange er i utdanningsfasen.
-Kanskje har vi noe å lære av
idretten her, spør han. – De har
jo klart å etablere attraktive juniortilbud for denne gruppen.

Vi vil være en
kirke med et
klart Jesusfokus og en
tydelig bibelbruk; det skal
skinne gjennom
i alt vi gjør.

Håper det aldri blir ferdig

Fortsatt er det en del dugnadsarbeid som står igjen før alt er
på plass i den nye Norkirken.
– Forhåpentligvis blir vi aldri
ferdig med det, sier Åge Løsnesløkken. – Dugnad og praktisk
arbeid er en viktig del av et
levende menighetsliv. Slik sett
håper jeg at bygget aldri blir helt
ferdig, men at vi alltid ser muligheter til utvikling og forbedring.
– Men det er det vi fyller
huset med, som er avgjørende;
Vi vil være en kirke med et klart
Jesus-fokus og en tydelig bibelbruk; det skal skinne gjennom i
alt vi gjør.

Disippelskolen og ledermøter
fremskritt, Når Herren kommer
og Livet i menigheten. Disippelskolen har vi hatt i Kristiansand, Bykle, Byremo, Bjelland,
Lillesand, Vegårshei, Åmli, Bøylestad og Eydehavn. Høsten 19
er det igjen tid for ledermøter.
Høsten 18 hadde vi ledermøtene
på den måten at representanter
fra Regionen kom på besøk til
den enkelte foreningens styre.
Dette var meget lærerikt for alle
parter. Det vil bli gjentatt i en
eller annen fasong høsten 19.

«Lær oss elske hverandre, og se hva
det er, du har ment med at vi bor der
vi bor. Hjelp oss vitne om Jesus for
fjern og for nær, la ditt ord nå ut til
hele vår jord.»

Messer og basarer
Vi vil rette en stor takk til alle som
har stått på også i 2018 med
messe- og basararbeid. Det har
kommet inn tett på kr 1 million til
Regionen i 2018 gjennom dette
arbeidet, og det er flott. Det er
beundringsverdig å se på nært
hold det arbeidet som legges ned
og gleden «messe- og basarfolket»
viser ved denne tjenesten.

Takk for gaven!
Takk for gaven som ble gitt i
forbindelse med sist nummer av
avisa. Foreløpig har det kommet
inn kr 12 150,- til dette prosjektet.
FOTO: ADOBE STOCK

Disippelskolen 2019 fikk et
annerledes nedslag enn forrige
år. I år er det enkeltforeninger
som har benyttet seg av tilbudet.
Det var satt opp tre temarekker
med fire undervisninger i hver
rekke: 1. Guds rike, Gudsrikets
livsstil, Guds rike er nær og
Guds rike kommer. 2. Sannheten
om Gud, Sannheten om mennesket, Sannheten om livet og
Sannheten om verden. 3. Fire
tema fra 1.Tessalonikerbrev;
Ordet og Livet, Gjør enda større

Acta onMission til Tsjekkia
I påska skal flere fra Actastyret og
familien Lande m.fl, på teamtur til
byen Trinec i Tsjekkia. Sammen
med lokale ungdommer skal de
være på den videregående skolen
på dagtid og ha åpen kirke på
kveldstid. Målet er å formidle Jesus
til nye ungdom og oppmuntre de
som allerede er kristne til å dele
sin tro.
Vær gjerne med å be for disse
ungdommene, som bruker
påskeferien til å være et vitne for
Jesus. Og be om hvordan du selv
kan være et Jesusvitne der du er.

Flere foreninger har benyttet seg av tilbudet om
bibelundervisning gjennom regionens disippelskole.

Nytt fra
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Bønn på hjemmebane

Marianne Fjell ønsker å se
troen rotfestet i hjemmene.

privilegium å kunne be til
Gud den Allmektige i Jesu
navn. I Ef. 6 står det om
Guds fulle rustning. Dette
kan vi be for barna, ikle dem
rustningen gjennom bønn.
Fra hode til tå, for tanker og
sinn, for hjerte og følelser.
Om beskyttelse mot den
ondes angrep. Vi kan be for
deres tro og om Guds nåde
og velsignelse over alle områder i livene deres. Slik at de
står rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet i møte med livets
oppturer og nedturer. Slik at
de «når stormen» kommer,
har bygd sine liv på fjell og
kan stå fast på klippen som er
Jesus Kristus!
Våre bønner blir hørt og
«oppbevart» i himmelen. Joh.
åp. 8, 3-5.
Kjære mor, far, besteforeldre, ja alle som ber for barn/
unge, ikke gi opp! Se på Han
som er troens opphavsmann
og fullender. Han vil også
fullføre det Han har begynt i
livene til dem du ber for!

Nytt fra Mali

må nok vente enda to år til vi
kan holde hele Bibelen på kassonké fysisk i hånden,» sier Guri
Enger.
I dag drar Hilde og jeg, nyankommet etter juleopphold i
Norge, vestover til malinkéområdet. Med oss har vi 50 trykte
eksemplarer av Markusevangeliet på malinké. For første gang
kommer et nytestamentlig skrift
i aktivt bruk i kirkelig sammenheng blant malinkéene. Om en
god uke begynner nemlig årets
månedlange bibelkurs blant
malinkéene i Normisjons

LEDER
Stueren misjon?

Ja, vi har fortsatt menighetsbyggende arbeid i Normisjons
«ytremisjon». Men etter en titt
i prosjektkatalogen, og med
kjennskap til arbeidet ellers,
aner vi en trend. Det har blitt
mer humanitært og sosialt
arbeid. Prosjekter. Hva tenker
vi om det? Det første jeg tenker
er at menneskelig nød kan vi
aldri være likegyldig til. Mannen som falt blant røvere og
Lasarus er her fortsatt, så til de
grader. Vårt engasjement i
denne sammenheng må gå så
dypt at det får konsekvenser for

I region Agder er det åtte menigheter. Regionstyret ønsker at
Årsmøtedagen skal ha dette
arbeidet i fokus. Det er uten tvil
i disse fellesskapene vi ser at det
vokser; mennesker blir kristne
og blir en del av menigheten.
Her samles alle generasjoner
regelmessig og får undervisning
og veiledning for sin tro. Folk
blir tiltrukket av å være med i et
fellesskap som kan ligne på en
familie; store og små som betyr
noe for hverandre og for «andre
i nabolaget». Det skapes engasjement for misjon blant unge
mennesker, og de tenner igjen
glød hos eldre generasjoner.
På formiddagen er det
menighetene som har ansvar for
programmet. De vil lede lovsang
og fortelle fra arbeidet de står i.
Spennende og utfordrende tema
som vil bli belyst: Hva er en
Norkirke, og hvorfor opprette
menighet? Hva er forskjellen på

arbeidsområde. Vi kaller det
4X4, fordi det er folk fra bushen
(hvor man ofte må ha firehjulstrekk for å komme med bil) som
får undervisning i fire uker, fire
dager i hver. Markus er den som
har den enkleste og lettest forståelige presentasjonen av Jesus
fordelt på 4X4 kapitler. Til kurset hører også leseopplæring i
malinké hver ettermiddag. Forhåpentligvis vil flere av deltakerne for første gang bli i stand
til å tilegne seg Guds ord alene
på sitt eget språk. Takk til
Region Agder) som sentral
bidragsyter.

Regionens årsmøte avholdes 6.april i Norkirken Grimstad.

en velfungerende forening og en
menighet? Veien/prosessen fra
forening/forsamling til menighet. Norkirkene og det internasjonale arbeidet, er menighetene
seg selv nok?
Felleskapsutvikler og med i
Lederteamet for Normisjon
Norge, Vegard Tennebø, er

Landsstyrets utsending og vil
forkynne for oss. Etter middag
blir det «Internasjonalt utblikk»
og Årsmøte.
Velkommen på Årsmøte 6.
april i Norkirken i Grimstad.

FOTO: HILDE HALVORSEN

Normisjon gjør Bibelen tilgjengelig i Mali. I dag 25.januar 2019
- er teksten til hele Bibelen på
kassonké ferdig godkjent. Det
skjer ved at oversetterteamet
med misjonær Guri Enger i spissen sammen med professor
Youssouf Dembele, gjennomgår
oversettelsen av de fire siste
kapitlene av profeten Ezekiel.
Dette skjer på Normisjons senter i Bamako. Arbeidet med NT
på kassonké begynte i 1988. 20
år etter var de første nytestamenter ferdig trykket. Nå elleve år senere - er arbeidet
med GT-teksten ferdig. «Men vi

Fokus: Norkirker i
Region Agder

FOTO: ÅGE LØSNESLØKKEN

Denne gangen har jeg lyst til
å skrive om bønn! Løftene
knyttet til bønn - og mulighetene vi har som foreldre,
besteforeldre, faddere, tanter/
onkler, venner osv. til å be for
barna og kommende generasjoner.
I Matt. 7, 7-8 står det:
Be, så skal dere få. Let, så
skal dere finne. Bank på, så
skal det lukkes opp for dere.
Og, lenger ned i avsnittet,
står det om «hvor mye mer»
vår gode Far i himmelen vil
gi gode gaver til dem som
ber!
Vi har et ansvar og en fantastisk mulighet, ja, det er et

Velkommen til årsmøte

Guri Enger sammen med oversetterteamet i Mali

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet i Agder

vår livsstil, og ikke slik at det
bare blir en almisse for litt
bedre samvittighet. Vi må også
våge å pirke borti de urettferdige strukturene (selv om
mange ting ville bli dyrere), de
undertrykkende systemene og
korrupsjonen som rir enkelte
deler av verden som en mare.
Risikoen med det siste kan
være at en blir kastet ut. Med
troen og evangeliet må det
følge engasjement for menneskers hverdag og liv. Men nøden
i vår verden er så stor at en kan
bli slukt av den og blinde for at
det faktisk finnes en enda

større nød. Alle mennesker skal
en gang møte Gud, og alle
gjerninger som er gjort på jorden, skal opp i lyset. Jesu
offentlige forkynnelse begynte
slik: «Guds rike er kommet
nær, vend om, og tro evangeliet». Rettferdige ordninger og
sosiale reformer kan vi stå
sammen om med mange mennesker og bevegelser av en god
vilje. Enkelte steder i verden
står det bevegelser i kø for å
hjelpe. Evangeliet om Guds rike
kan bare bringes videre av de
som kjenner evangeliet. Dette
skulle også være en ledestjerne

Evangeliet om
Guds rike kan
bare bringes
videre av de
som kjenner
evangeliet..

for hvordan vi som misjonsfolk, skulle prioritere våre
gaver. Bibelen forteller oss ikke
historien om at med kirken i
førersetet, vil verden gradvis bli
bedre og bedre. Tvert imot, det
går i bølgedaler, men verden vil
bli verre. Men snart kommer
han som «alle tiders floker løse
kan, fredens morgen uten skyer
bryter inn». Endelig! Gjør disipler blant alle verdens folkeslag, det var ordren. De som
har lært å holde hva han har
sagt, gjør gode gjerninger. Vi
må ikke kaste bort gullet for
sølvet.

Nytt fra
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Andakt

Lina Fisk Eide | Acta / Soul Children

Nåden midt i livet

Innspill
Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
ablkvelland@normisjon.no

Glede – over hva da?
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! Oppfordringen fra Paulus er herved overlevert til dere. (Fil 4,4)
Ja vel, men hvordan lever vi etter dette de dagene vi ikke er
glade? Hva med de dagene jeg ikke synes det er stort å glede
seg over, spesielt ikke i meg selv? Hva gjør jeg da?
Da jeg var midt i tenårene, ble jeg kjent med to menn som
gjorde sterkt inntrykk på meg. Den ene var Gordon Johnsen,
og den andre Einar Lundby. Begge bar med seg en indre glede
som smittet over på oss rundt. I voksen alder har jeg lurt på
hva denne gleden besto i, og hva som gjorde at de to bar den
med seg slik jeg ble smittet av den?
Jeg tror det handler om to forhold. For det første hentet de
ikke gleden i seg selv, men i Gud. Gleden var forankret i noe
utenfor dem selv; i det eneste faste punktet som finnes.
Dermed ble ikke gleden noe flyktig som fulgte humørskiftninger eller dagsform, men var noe de eide uansett hva som
skjedde. De var glade fordi de levde sammen med Jesus!
For det andre dreide ikke gleden seg om dem selv, men om
andre mennesker. Den handlet om å være til stede i livet slik
at andre mennesker kunne få det bedre.
Minnene om disse to og det de betydde for meg, har dukket
opp igjen mens jeg har lest og gledet meg over Oskar Skarsaunes bok «Etterlyst: Bergprekenens Jesus». I denne skriver
Skarsaune om hvordan Jesus presenterer et annerledesrike
preget av kjærlighet og glede. Og han skriver om hvordan
mennesker settes fri i møte med dette annerledesriket.
Oppfordring til deg - og til meg selv: Gled deg fordi du
hører til Jesus! Og tren på å leve i gleden så den smitter rundt
deg!
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SOMMER
I SØR

Vi mennesker har en tendens til
å flytte grenser. Bevisst eller ubevisst. Det kan være grenser for
oss selv, familien vår, grenser i
arbeidet, eller i samfunnet. Det
kan handle om etikk og moral,
og det kan handle om grensesetting i livet. Mange ganger kan
vi kjenne på at vi feilet. At vi
ikke klarte å sette tydelige grenser for oss selv og for andre. Som
mor kjenner jeg ofte at jeg kommer til kort på dette området.
Var jeg for streng? Lot jeg meg
overtale? Skulle jeg ha vært mildere i tonen? Nå burde jeg nok
si unnskyld.

I denne virkeligheten, og i et
samfunn som stadig flytter grenser for hva som regnes riktig og
galt er det godt å minne oss om
Nåden. For det kan være overveldende med alle spørsmål
som stilles med hva som er rett
og feil. Å ta de rette valgene,
sette de riktige grensene. Og det
kan være overveldende med alle

krav og alt som forventes av oss
og alt som vi tror forventes.

Trygve Skaug, låtskriveren fra
Østfold, har skrevet noe om
dette i et av sine refrenger: «Men
kan du tilgi meg nå, kan du
glemme det jeg skylder. Børste
av støvet og gå, igjennom kaos,
gjennom mylder. Kan du tåle å
se at jeg bare er et menneske. For
om jeg trygler på kne, det vil
ikke hjelpe meg det. For det er
fortsatt Du som gir meg nåde».
Dette er virkeligheten, som vi
aldri må slutte å tro på. Det finnes en nåde, som ingen andre
enn Jesus kan gi. Men han
ønsker virkelig å gi den, nåden,
til den som ber om det.
Kong David fant nåde hos Gud.

Det synger han om i den sjette
salmen. Han er klart og tydelig
oppgitt over det han står i. Dette
uttrykker han gjennom sangen
sin: «Herren lytter til mitt rop
om nåde, Herren tar imot min
bønn».
Der kan du og jeg også få
stemme inn, da vi har lyst til å
trygle på kne. Da vi føler at
grenser flyttes, hos oss selv eller
i samfunnet. Vi kan få be om
nåde, at Gud griper inn i kaos
og mylder. Med sin dype kjærlighet griper han inn. Han setter
våre føtter på fjell. Han gjør
marken under oss stødig. Og vi
kan synge med, både i salmisten
David sin salme eller i Trygve
Skaug sin sang «Det er fortsatt
Du som gir meg nåde»!

Vi kan få be om nåde, at Gud
griper inn i kaos og mylder.
Med sin dype kjærlighet griper han inn.

Gjenbrukskroken
Nå er det ny forfatter av
Gjenbrukskroken!
Jeg heter Anita Næss
Thorängen og har overtatt
jobben etter Lillian Dombestein.
Jeg er «bondekjærring»
som vi sier der jeg kommer
fra, nærmere bestemt Løken
i Høland, i Akershus.
I tillegg til ulike jobber
gjennom årene, har jeg siden
mars i fjor jobbet i eiendomsavdelingen til Normisjon og jeg har vært misjonær i Mali.
En allsidig bakgrunn kan

komme godt med inn i
denne jobben også. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne
jobben og kanskje kunne
være med å utvikle dette
konseptet videre.
Tenk så flott at brukte ting
kan komme til nytte for
andre dersom vi ikke har
bruk for de selv! I vår del av
verden er det mange som
har mulighet til å kjøpe mye
og bytte ut eiendeler ofte.
Godt at det da er en
mulighet for å kunne levere
det der andre kan få glede av
det. I tillegg går overskuddet

til en god sak, misjonsarbeid
i inn- og utland. En fin
diakonal arena er det også.
Stor takk til alle som støtter opp om gjenbruksbutikken i regionene.
Hilsen Anita Næss
Thorängen
daglig leder

TALERE: Elin Fagerbakke og Egil Elling Ellingsen mfl.
LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud
www.sommerisor.no

Meld deg på checkin.no nå!
Hovedsponsor:

Sponsor:

Arrangører:
barn
og unge i

acta
normisjon

en 5,

nnsvei

Mjåva

nsand
Kristia 00
4628
9
8 18 5
Tlf. 3
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NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger,
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Kalender Rogaland
ARRANGEMENTER
7. mars kl.12, 13, 14, 17, 18 og 19
Kvinnenes internasjonale
bønnedag, Betel, Finnøy
Karen Midttun, Astrid Vadla
Ravnås, Anne Østhus og Hanne
Sørmoen m.fl.
7. mars
Inspirasjonssamling for damer
Sauda
8.-10. mars
Leirlederkurs, Horve
8.-10.kl., påmelding i Checkin
9.-10. mars
Damenes helg, Stemnestaden
Åpen himmel over hverdagen
Taler: Irene Cave m.fl.
Påmelding: fra torsd.03.01.2018
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Tlf. 9821 6185
Onsdag 13. mars
Damenes Aften
Kyrkjetunet i Ølen kl.19.30
Taler: Thea Lund Brekkå
19. mars
Pensjonisttreff, Stemnestaden
Middag m/kaffi og hjemmebakt.
Andakt: Ole Dagfinn Østhus
Musikk/sang: Johannes Byberg+
Historier: Magne Eidesvik.
Glimt fra misjonsarbeidet. Åresalg.
Påm. før 12.mars. Buss fra sørfylket.
Mer info på hjemmesiden.

19. mars
Kvinnesamling Bore
Bore bedehus, Klepp kl.19.00
Tema: Guds tankar og våre tankar
Ingunn Moi, Jorun E. Brunstad,
Synnøve Grøtteland, Hilde Viste+
21. mars
Inspirasjonssamling Hjelmeland
bedehus kl.19.30 (menn og kvinner)
Tema: Jesus midt iblant oss
Astrid og Roy Throndsen
Leirer - påmelding i Checkin:
22. -24. mars
Påskeleir Horve, 2.-4.kl.
29. – 31. mars
Påskeleir Vaulali, 2.-4.kl.
30. – 31. mars
Familieleir, Stemnestaden

Lørdag 6. april Stemnestaden
Årsmøte Normisjon Rogaland
Påmelding innen 2.4. i Checkin
eller til region.rogaland@normisjon.no / 5168 2750.
22. april
Påskefest, Stemnestaden
26. april
Vårbasar, Skudeneshavn
15. mai
Kvinnesamling Mosterøy
bedehus kl.19.00, Tema: Sendt!
Modgunn Brynjelsen, Kjellaug
Bødalen, Unni Vignes m.fl.

27. mai kl.19.00
Kvinnenes dag på Vaulali
Karen Midttun, Bente Eggebø m.fl.
28. mai kl.19.00
Kvinnenes dag på Horve
Karen Midttun, Hans Høie m.fl.
30. mai
Fellesstevne, Stemnestaden
7. -9. juni
Minileir Stemnestaden, 4-7 år
Påmelding i Checkin
17. -21. juni
Seniorstevne IMI Stølen Oppdal
Talere og ledere: Hilde og Alf
Halvorsen, Per Jostein Hovde
For mer informasjon, se https://
www.normisjon.no/rogaland
21. -23. juni
Aktivitetsleir Stemnestaden,1.-4.kl.
Påmelding i Checkin
27.- 30. juni
PUH-leir, Stemnestaden
19. – 22. august
Seniorleir på Vaulali
Hans Høie blir med
Påmeldingen starter 24.april
2. september kl.19.00
Damenes Aften, Betel, Finnøy
6. -8. september
Sensommerleir, Stemnestaden
12. september
Seniorenes festdag på Horve

DISIPPELSKOLE VÅREN 2019
Over halvparten er gjennomført,
men det er fortsatt mulig å få med
noen samlinger:
Åmli , 5.mars og 26.mars
Arne Inge Vålandsmyr
Lillesand, 12.mars og 2.april
Arne Inge Vålandsmyr
Bykle, 13.-14.mars
Arne Inge Vålandsmyr
Bøylestad, 19.mars
Arne Inge Vålandsmyr
Norkirken Kristiansand,
3., 10., 17. og 24.mars
Arne Inge Vålandsmyr/Erik Albert
Vegårshei 28.mars
Arne Inge Vålandsmyr
ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
VINTER / VÅR 2019
Påmelding: www.checkin.no
3.-7.klasse
8.-10.mars, Skogtun
Leirsjef: Kristine Kjetså-Norum

1.-4.klasse
29.-31.mars, Eikely
Leirsjef: Kristine Kjetså-Norum
Ungdomsleir
10.-12.mai (sted ikke bestemt).
Leirsjef: Ole Jakob Pedersen og
Torill Delin

UNGDOM OG LIVSMESTRING
Actaleder Tonje M. Teistedal
underviser i dette høyaktuelle
temaet. Ønsker du dette i ditt
Actalag/Normisjonsforsamling,
ta kontakt med Tonje:
928 61 484
tonje.teistedal@normisjon.no

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

REGIONENS ÅRSMØTE 2019
Lørdag 6. april på
Norkirken Grimstad
Felleskapsutvikler og med i Lederteamet for Normisjon Norge,
Vegard Tennebø, er Landsstyrets
utsending og vil forkynne for oss.
For mer info, se side 10.

Følg oss Facebook:
Leir Acta Agder og
Acta Agder

Følg oss Facebook:
Normisjon og Acta region Agder

ACTA TILBYR VEILEDNING /
UNDERVISNING OM:
Tro på hjemmebane
Familiekonsulent Marianne Fjell
tilbyr tilpasset undervisning om
tro på hjemmebane.
Ønsker du dette i din forsamling,
ta kontakt med Marianne:
926 44 221
marianne.fjell@normisjon.no

SENIORTREFF PÅ FOLKEHØGSKOLEN SØRLANDET
23.mai, kl 10.30.
Talere: Hilde og Alf Halvorsen.
Påmelding til regionskontoret.
SOMMER I SØR
9.-14. juli 2018
Hold av datoene allerede nå!
Vil du være med som leder på
Amigosfestivalen eller Tenåringsfestivalen?
Ta kontakt med Tonje M.Teistedal,
928 61 484

V I N T E R/VÅ R 2019

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET I ROGALAND
Flintergt. 4, 4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 27 50
Åpningstid:
mandag, onsdag–fredag 10.00–14.00
tirsdag 12.00–14.00
Bankgironr. 3000.14.71267
DISTRIKTSKONTORET/KRAFT
SENTERET I NORD-ROGALAND
Ved Stemnestaden. Tlf.: 982 16 185
Åpningstid: mand.-torsd. 10.00–14.00.
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder: Roar Flacké, tlf. 90600239
Regionstyreleder:
Trygve B Svendsen, tlf. 906 96 489
Regionlederteam:
Erik Rørtveit, tlf. 982 16 140
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no
Kontor/gjenbruk:
Jeanett Habbestad, tlf. 51 68 27 50
ALPHA NORGE
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf. 413 21 901
FERMATE ROGALAND
Sandnes:
Bådeoghuset, Oalsgt. 2, 4319 Sandnes
Haugalandet:
Stemnestaden, Grindev.87, 5570 Aksdal
E.post: fermate.rogaland@gmail.com
www.fermaterogaland.no Tlf.98216181

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
24. april.

Kalender Agder
ARRANGEMENTER

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
24. april.

LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Mobil: 404 12 855
Daglig leder: Hans Høie
Stemnestaden
Grinde, 5570 AKSDAL
Tlf.: 52 77 55 53 Mobil: 975 89 956
Daglig leder: Bodil Høie, tlf. 975 89 956
Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 993 15 458
E-post: post@vaulali.com
konst. daglig leder: Espen Klingsheim
Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER
Tlf.: 51510100, www.solborg.fhs.no
Norøk
Daglig leder: Nils Ove M. Nygård
E-post: post@norok.no
Telefon: 975 18 152
Normisjon på Internett:
www.normisjon.no
www.acta.as
www.normisjon.no/rogaland
E-post til regionen og ansatte
Regionen: region.rogaland@normisjon.no
Ansatte: Se www.normisjon.no/rogaland

Nytt fra Normisjon Rogaland
Utgis av Normisjon region Rogaland.
Redaktør: Roar Flacké
Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit
Frivillig kontingent: kr 250,– pr. år.
Bankgironr.: 3000.14.71267

V I N T E R/VÅ R 2019

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

EIKELY SENTER
Daglig leder: Rune Metveit
Tlf: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon.no
Nettside: www.eikely.normisjon.no
EIKELY BARNEHAGE
Daglig leder: Audun Dertz
Tlf: 37 03 84 83
E-post: styrer@eikelybarnehage.no

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

«NYTT FRA NORMISJON»
REGION AGDER
Redaktør: Tonje M.Teistedal
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Ansv. redaktør: Arne Inge Vålandsmyr
Korrektur: Gunhild Ingrid Aabel

Administrasjonskonsulent
Camilla Gaarn Røed
Tlf: 37 25 68 04

Kontingent
Frivillig, men send gjerne en gave til
kontonummer 8220 02 82600

Regionstyrets leder
Ole Magne Omdal
Tlf: 909 28 841
E-post: firmapost@omomdal.no

Redaksjonskomité
Ingebjørg Berstad Torp
Arne Inge Vålandsmyr
Gunnar Urstad
Tonje Margrete Teistedal
Alf Halvorsen
Lena Mjelde Moholt

Acta Region Agder
Tonje Margrete Teistedal, Actaleder
Tlf: 928 61 484
E-post: tonje.teistedal@normisjon.no
Nettside: www.acta.as/agder
Normisjon Agder trossamfunn
Forstander: Gunnar Urstad
Tlf: 481 14 910
trossamfunnagder@normisjon.no
Nettside: www.normisjon.no/agder

FERMATE SØR
Påskeveien 2, 4823 Nedenes
Tlf: 453 93 142
E-post: post@sor.fermate.no
Åpent på tirsdager 08.30 – 15.00
Nettside: www.sor.fermate.no
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