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Agder/Rogaland
Dersom det vi vil levere videre til våre barn kun er jordiske rikdommer –
hva gir vi oss selv og barna våre av den åndelige rikdom?
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AGDER

Inge Flaat
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ROGALAND

Takknemlig!
På side 8 og 9 møter du Kjellaug
og Eirik J. Varhaug. Eirik fikk
nylig HM Kongens fortjenestemedalje for sitt frivillige engasjement. Begge stråler av takknemlighet for det Gud har gitt
dem gjennom livet.
5

UTLAND

FOTO: TONJE MARGRETE TEISTEDAL

FOTO: ISTOCK

Agenda1 i 13 land

Barna på Soul Children Gathering strålte på scenen i Normisjonshallen.

Ekte glede
Det manglet ikke på sang- og danseglede da 235
barn og unge fra 15 ulike kor i Agder var samlet til
Soul Children Gathering i Grimstad.

Naturbruk (landbruk/hest),

Bygg (bygg-/ anleggsteknikk),

TORSDAG 23. TIL LØRDAG 25. JANUAR 2020

En helt ny konferanse i Normisjon
arrangeres i IMI- kirken i Stavanger i
februar 2020. Invitasjonen til konferansehelg går bredt ut til hele organisasjonen.
TIP (kjøretøy),

BLI MED PÅ TOMB CAMP! FÅ EN SMAK AV
INTERNATLIVET OG EN SPENNENDE SKOLEDAG!

Konferanse for alle

Studiespesialisering.

KANSKJE
TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!
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NORGE

Alle veier kan føre til
studiekompetanse.

VANSKELIG Å VELGE VGS?

Misjonsverktøyet Agenda1 brukes av totalt
44 lærefellesskap. 442 grupper fra 392
menigheter er med i en rekke land over
hele verden. Nå står USA for tur.

Følg Normisjon
på Facebook
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Sprudlende glede, musikalsk trøkk
og omsorgsfullt fellesskap er hovedinntrykkene etter en fantastisk
Soul Children Gathering i Grimstad.

Eikely-kveldene slår an. Her forteller Jon Fløistad om
Hans Nielsen Hauge. Etterpå er det kaffe og bløtkake.

Eikely-venner
Eikely, Normisjons senter i Froland, har vært et viktig samlingssted i misjonens tjeneste i 65 år. Det startet i 1954 som
leirsted, og gjennom årene har det skjedd stor utbygging til
et innholdsrikt senter. Man ønsker å være et kraftsenter for
Normisjons arbeid i østre Agder.
I vår ble det kjent at økonomien for kjøkken- og overnattingsdelen var anstrengt. Eikely-styret tok da et nødvendig
grep. De erfarne kokkene, Solveig Aas og Irene Larsen, med
henholdsvis 24 og 10 års virke på Eikely, overtok også bestyreransvaret, og kostnadene er betydelig redusert. De får nå
god støtte av en aktiv venneforening. Den startet med
oppussing av værelser, bidrar med hagestell, og hjelper til
med markedsføring.
Venneforeningens «Eikely-kvelder» har slått an. Det startet med en minnerik kveld der Svein Kleivane kåserte om sin
far; emissæren og skomakeren Ånon Kleivane. Over hundre
var samlet, og kvelden ble rundet av med samtale om veien
videre for Eikely. Mange tegnet seg som støttespillere. Måneden etter ble det holdt ny Eikely-kveld, igjen med over hundre i salen. Jon Fløistad fortalte om Hans Nielsen Hauge, og
Haugefilmen som Hans Lindal laget på 1950-tallet, ble vist.
Det blir nye Eikely-kvelder i tiden framover, og vennene
planlegger en heidundrende kompefest utpå vinteren. Før
den tid blir det velsmakende julebuffeter flere søndager på
rad.

Vil du bli medlem?
Gå inn på: www.normisjon.no/agder/trossamfunn
Eller kontakt: Gunnar Urstad (Forstander)
tlf.: 481 14 910

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

Tekst Tonje Margrete Teistedal
Foto Tonje Margrete Teistedal

Den siste helgen i oktober var
235 barn og unge fra 15
forskjellige kor i Agder samlet
til Soul Children Gathering i
Normisjonshallen i Grimstad.
Og det ble en fest vi sent vil
glemme! Fra Oslo kom David
Leithe og Helene Byholt spekket
med smittende soul- og livsglede. Sammen med Marte
Frivold drev de øvelsene framover til sanger og bevegelser var
på plass. Musikerne var av det
helproffe slaget, og jeg blir så
stolt over at vi har mulighet til å
gi barna det beste - også når det
kommer til musikalsk kvalitet!
Vi hadde også bandseminar der
strålende fornøyde bandmedlemmer fra Mandal og Grimstad
deltok, i tillegg til Nameless 5,
som er kjent fra MGPjr. Sistnevnte hadde minikonsert på
lørdagskvelden. Så mye energi
og glede som var samlet på et og
samme sted, må du lete lenge for
å finne! Samtidig – det vi opplevde denne helgen, er jo nettopp det som er Soul Children.
Om koret har fem eller 50
medlemmer, så er de alle en del
av den store, vide Soul Childrenbevegelsen som vokser og vokser. Den spres over hele verden,
og i Agder spretter det opp nye
kor jevnt og trutt.

Oppmuntrende fellesskap

Det som for mange oppleves
genuint i korbevegelsen, er det
tydelige fokuset på oppmuntring
og inkludering. Og dette var vi
vitne til på lørdag kveld under
Saturday Night Live. Det var en
internkonsert for deltakerne, der
de ulike korene kunne bidra
med sang og dans. Korene som
sang - enten de var mange eller
få, hadde holdt på i årevis, eller
bare i noen uker – ble møtt av
heiarop fra et begeistret publikum. Ett av de sterkeste
øyeblikkene var da nyoppstartede Risør Soul Children skulle
opptre for aller første gang. Fra
første strofe ble de båret av
tweens fra 14 andre kor, som
reiste seg, danset med dem og ga
dette koret med ni medlemmer,
en opplevelse av mestring, glede
og verdi. Soul Children er tuftet
på fem verdier: Ære Gud; Hedre
mennesker; Prege samfunnet;
Se og bli sett og Ekte glede og
ærlighet. I løpet av denne helgen
fikk vi se disse verdiene i
funksjon. Og jeg tenker – i mye
av arbeidet Acta og Normisjon
driver - har vi mye å lære av Soul
Children og det tydelige fokuset
på sammenhengen mellom
visjon og verdier.

Trosopplæring i særklasse

Visjonen til Soul Children går
rett på sak: Å vinne og bevare

unge for Jesus Kristus gjennom
sang og musikk de kjenner seg
igjen i! Det er ingen tvil om hva

som er målet: Tweens skal bli
kjent med Jesus. Musikken er et
virkemiddel for det. Og det
funker. Det kan øyenvitner fra
Gatheringen fortelle om. Gjennom sanger som har et frimodig
vitnesbyrd, får barn og unge,
men også ledere og foreldre,
opplæring i troen og troens
mysterium. Denne helgen var
temaet Aldri Alene, som er
hentet fra det rykende ferske
trosopplæringsmateriellet som

Uro i Mali
I Mali vokser uroen. I forbindelse med et nytt opphold der
ute, registrerer vi økt bekymring
for den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i landet.
1. oktober led maliske og vestafrikanske styrker store tap etter
angrep fra jihadister. Familiene
til falne og forsvunne soldater
demonstrerer mot myndighetene. På samme måte er man
misfornøyd med FN-styrkene.
Tilliten til offentlige etater er
også mange steder på et lavmål
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Bli medlem i Normisjon Agder trossamfunn!
Du tilknyttes et trossamfunn som tilhører
Normisjon
Du får mulighet til offentlig støtte til ditt lokale
Normisjonsfelleskap

Ekte glede

og fører til lokale opptøyer.
Foreløpig er det rolig i vårt
arbeidsområde i sør-vest. Vår
landsbymenighet var nylig for
første gang vertskap for leir for
malinkéer fra hele Mali. Men
aldri har det vært så vanskelig å
få visum til Mali som denne
gangen.
Be for land, folk, kirke og
misjonssituasjonen.
- Hilde og Alf Halvorsen

Ekteparet Halvorsen befinner
seg i Mali i skrivende stund.
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Retreat på Gautestad Misjonssenter

Mat må man også ha når man er på Soul Children Gathering!

Stillhet har blitt en knapp faktor i
manges liv. Fra 17. til 20. oktober
prioriterte femten unge voksne
tid til hvile og stillhet under
Retreat 19, som ble ledet av
Geir Otto Holmås. Gjennom
tidebønn, tema-refleksjon og
åndelig veiledning, lå forholdene
godt til rette på Gautestad
Kurs- og misjonssenter. Men
viktigst av alt, var stillheten.
Å gå inn i stillhet, er et middel for å
komme nærmere Gud og nærmere
seg selv. Det fikk deltakerne erfare.
Tilbakemeldingene har vært
overveldende. Ønsket om igjen å
sette av dager for å søke Gud i
stillhet, er til stede blant unge
voksne i Agder. Samtidig er det
kanskje vel så viktig å prioritere tid
med Gud også i den vanlige
hverdag.

Siste utgave av
Nytt fra Normisjon?

Gatheringen ble avsluttet med Soul Church i en fullsatt
Normisjonshall. Det var trøkk, glede og begeistring!

På lørdagen kunne deltakerne være med på ulike seminarer.
Her et glimt fra danse-workshop!

er utviklet av NLM, Søndagsskolen og Acta. Og går du i et
Soul Children-kor, har du de
beste forutsetninger for å vite at
dette er sant: «Jeg er aldri alene,

sammen med Norkirken-koret
Piffi, som fikk gleden av – og
jobben med – å være vertskap.
Fasilitetene var på plass, sånn
sett er vi utrolig heldige – ja velsignet. Normisjonshallen og
Norkirken er som skapt for slike
arrangementer. Alt ligger godt
til rette. Men det trengs villige
frivillige. Og vi fikk dem. Folk
fra Frikirken, Norkirken og
Bibelskoleelever sto på fra
morgen til kveld – ja til og med
på natten. Det er sagt at «uten
frivilligheten stopper Norge».
Og en gathering er intet unntak.
Uten frivillige hadde vi ikke lykkes. Når det er sagt, har det også
vært imponerende å se dug-

du er alltid sammen med meg
- når jeg ikke kan se det, ser du
allting sammen med meg».
Dugnadsånden lever

For å få stablet et så stort arrangement på beina, kreves det
nøye planlegging. Det kreves
kreativitet og pågangsmot, og
ikke minst – det kreves dugnadsfolk. Og heldigvis, det var
mange som ville stille opp!
Denne helgen var det Soul Children-koret i Grimstad Frikirke

Det som for
mange oppleves
genuint i
korbevegelsen,
er det tydelige
fokuset på
oppmuntring
og inkludering.

nadsånden hos de som tjener
frivillig i et Soul Children-kor.
Det er tydelig at de gleder seg
over å bygge opp og lede et kor
der tweens blir kjent med Jesus
og ærer Han gjennom sangen.
Soul Church

Gatheringen ble avsluttet søndag
formiddag med Soul Church i
en fullsatt Normisjonshall. Det
var trøkk, glede og begeistring
fra første til siste tone. Gud ble
æret, mennesker ble hedret, syngende tweens satte sitt preg på
gudstjenesten, de så og ble sett,
og det var ekte glede og ærlighet.
Og best av alt - det var Jesus!

Takk for tjenesten
Vi vil også rette en stor og
varm takk til Solveig og Brynjulf
Aagesen og alle de andre
medarbeiderne på Galleri
Normisjon på Iveland. Dette
arbeidet har blitt båret av
frivillige hender, og på denne
konkrete måten har det blitt
penger til mer misjon! Butikken
på Iveland ble nedlagt i høst,
men vi ber om at frukten av
arbeidet, blir til frukt som varer
i våre samarbeidsland.

Gi en gave - og få
skattefradrag!
Du kan få fradrag i skattepliktig
inntekt for pengegaver på inntil kr
50.000,- til Normisjon. Følgende
vilkår må da være oppfylt:
1. Gaven må være på minst kr 500,2. Gaven må være kommet inn på
Normisjon sin konto før 31.12.2019
3. Du må gi Normisjon personnummeret ditt.
Ved spm, kontakt Gunnar Urstad.

Hjertelig takk for
gaven!
Takk for gaven i forbindelse med
forrige nummer av regionavisen.
Det har kommet inn kr. 32.300,- til
«Guds ord er ikke bundet»-aksjonen.
Vi vil også takke for gaven på kr.
18.350,- innkommet på giro til
«Bedehus i sør»-aksjonen.
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Acta og Normisjon ønsker å
takke Ingvild Kristine Skovli
for tjenesten i Agder. Ingvild har
formidlet bibelens utømmelige
skatter på en måte som har
engasjert barn og unge. Hun har
administrert leirer og Soul
Children Gatheringer med stø
hånd. Hun vil bli savnet i våre
lokallag, på våre leirer og i
staben. Vi takker Ingvild for
tjenesten og ønsker henne Guds
rike velsignelse i det som nå
venter.

Ja, kanskje sitter du med siste
utgave av avisen i hendene nå.
Det har vært en lengre prosess der
mange faktorer er blitt vurdert.
Hvor mye ressurser brukes på å
lage dette bladet? Hva koster det å
produsere det og å gi det ut? Og
ikke minst, hvor mange leser det?
Informasjonen som gis, kan være
et bindeledd mellom de lokale
enheter og regionen, men
forutsetter at den leses. Alt tatt i
betraktning, så heller det mot en
nedleggelse i nåværende form.
Men det jobbes med alternative
løsninger - nettverksbasert, sosiale
medier, hjemmeside, nyhetsbrev,
for å nevne noe. Målet er å få en
informasjonskanal som er minst
like god, ikke så kostbar og som
leses av enda flere. Følg med i
«neste utgave».

Brynjulf og Solveig Aagesen har vært de mest sentrale
pådriverne i arbeidet for Galleri Normisjon på Iveland.

Nytt fra
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Tro på hjemmebane

Marianne Fjell gir råd og
tips om tro i hjemmet.

elske din neste som deg selv».
Hva betyr dette for troen i
hjemmet?
Jeg tenker det betyr at jeg
som ansvarlig voksen, har et
ansvar for å modellere at
Jesus er på tronen i mitt liv!
Å elske Ham av hele mitt
hjerte, må bety at Han har
herredømme i mitt hjerte.
Og her kommer heldigvis
nåden inn; jeg er elsket og
tilgitt og renset fra mitt eget
pga Jesu død og oppstandelse. Jeg er frelst, rettferdiggjort, helt uforskyldt! Og jeg
ønsker å ære Han tilbake
med mitt hjerte, min sjel,
min kraft og forstand. Jeg må
vise i handling at livet med
Jesus får konsekvens for
hvordan jeg disponerer
penger, krefter og tid, hvordan jeg forholder meg til
andre mennesker, om jeg
elsker mine neste som meg
selv.
Det jeg ønsker å se i mine
barn og barnebarn, eller de
barna som «ser meg», må jeg
leve selv.

Meningsfull weekend
Relasjoner på tvers
av generasjoner
Flere og flere forsamlinger og
menigheter drar på årlige turer
sammen, og her i Agder er det
intet unntak.
Pastor Anne Honnemyr i
Norkirken Vennesla kan fortelle at de har menighetstur
hvert år, og at de har holdt på
med dette helt siden 1999.
I september i år var de ca 250
personer på Solstrand Leirsted
i Lindesnes. Aldersspennet på
deltakerne var fra 0 til ca 60 år,
med barnefamilier som hovedgruppe.
- Menighetstur er kjempeviktig og fint, forteller Anne
engasjert. – Vi har bedre tid til
fellesskap, forkynnelse, forbønn, lek, latter og måltider.
Dette fører til at vi blir bedre
kjent med hverandre, nye relasjoner blant barn, ungdom og
voksne knyttes. At vi er
sammen over en hel helg gjør
at skuldrene ofte senkes mer.
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I forrige artikkel i denne
serien begynte vi å se nærmere på avsnittet i 5. Mos. 6,
4-9.
Det begynner med
«Herren er Gud, Herren er
en», og vi vet det samsvarer
med det første budet; «Du
skal ikke ha andre guder enn
meg». Videre står det «Du
skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte, hele din sjel,
og av all din makt». Dette
henviser Jesus til i Matteus
22, etter å ha fått spørsmålet
«Hvilket bud er det største?».
Da svarer Jesus nettopp dette
og legger til at det er et annet
som er like stort; «Du skal

Ikke bare åndelig påfyll, men også fysisk aktivitet kan gjøre susen på
menighetstur. Her en glad gjeng fra Vennesla etter en joggetur.

Man blir tilstede både i forkynnelse, forbønn og fellesskap på
en annerledes måte.
Erik Albert, som er pastor i
Norkirkene Mandal og Kristiansand, kan fortelle at han har
vært på to menighetsturer i år,
sammen med Grindheim Normisjon og Norkirken Mandal.

- Turene er en flott måte å
bygge fellesskapet videre på.
Mange gode samlinger, samtaler, lek og moro som er med på
å bygge sunne menigheter.
Å være sammen over tid, er
alltid positivt. Både relasjonene
og den åndelige utviklingen
forsterkes, forteller han.

Vi nevnte i forrige «Nytt fra Normisjon» at vi skulle presentere
Seniorutvalget i regionen. Her er
vi: Lederen er Marry Kleiven fra
Vigmostad. Ellen Tesaker fra
Fevik har vært nestleder og
sekretær. Hun fikk blomst på
forrige møte fordi hun nå går ut
etter fem år. Jon Dagfinn Kjetså
er kjent over hele nedre Setesdal,
bosted Moisund. Gunvor Lyngroth er en ekte austegd fra
Eydehavn. Hilde Halvorsen fra
Nodeland. Nyeste medlem er
Einar Kristiansen fra Flekkerøy.
Hva gjør vi? Vi har ansvaret for
seniorarbeidet i Agder, hovedsa-

kelig treffene vi har hver høst og
vår. I 2020 drar vi vestover. Vi
håper seniorer fra hele Agder
møter opp på Lyngdal Bedehus
torsdag 23. april 2020. Det blir
god mat, sang, tale og foredrag.
Vi vurderer å sette opp buss som
plukker opp folk fra Arendalsområdet og vestover. Følg med
på nettsiden til Normisjon
region Agder.
Torsdag 3. oktober var det dekket til seniortreff på Eikely. En
god og grundig bibeltime av
Johannes Vålandsmyr ble etterfulgt av velsmakende middag.
BAP-trioen fra Arendal gledet

LEDER
Bibelen nok en gang

I dagens teologiske debatt
skimter en to veier. Enten:
Skriften er klar, det er vi som er
uklare. Den har sine røtter i
evigheten, vi lever i den skiftende tiden. Eller: Skriften er
uklar (i det minste tvetydig),
det er vi som er klare (klartenkte). Det er vi som er de
«nyeste», Skriften er gammel.
Det er vi som har de beste brillene, inntil videre, og de heter;
«Hva oppleves livgivende og
frigjørende for mennesker
nå?»

oss med god sang. Det var også
fint å få synge sammen noen av
de kjente og kjære sangene fra
Sangboka. Samlingen ble avsluttet med et engasjerende foredrag
om Fanny Crosby, fremført av
Ruth Grøndahl og Gunvor Robstad.
Hva skjer fremover? 15. - 19.
juni blir det seniortur til Østfold,
arrangert sentralt, altså for hele
landet. Stikkord for turen er
Hauge, gamle Fredrikstad og
gode bibeltimer. På sikt vil vi i
Agder se om Hovden-turene kan
gjenopptas. Dette blir en av tingene vi vurderer i løpet av 2020.
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Glimt fra seniorarbeidet

Fra venstre: Hilde Halvorsen, Ellen Tesaker, Jon Dagfinn Kjetså,
Marry Kleiven, Gunvor Lyngroth og Einar Kristiansen.

Arne Inge Vålandsmyr | Regionlederteamet i Agder

Ut fra dette må vi få danne våre
bekjennelser/forestillinger slik
de i gammel tid etter beste evne
dannet sine. Alt er likevel bare
forsøk, ingen vet helt. Derfor
må vi lytte til enhver tid, og
altså også vår egen, som prøver
seg med sin bekjennelse. Den
kan være sann, ut fra situasjonen nå. Konsekvensen av dette
blir en utstrakt retusjering.
Gud, Jesus, frelseslæren må
retusjeres så de/den ikke virker
hemmende på «livet og frigjøringen». Akkurat denne problemstilling og situasjon står
norsk kristenhet midt oppi.

De som i sin tid dannet de oldkirkelige bekjennelser, tenkte
i grunnen stikk motsatt.
Moderne filosofi hadde ikke
gitt dem noe nytt, for alle visdommens skatter var (allerede,
og hadde alltid vært) i Kristus
(Kol. 2, 39). Hans apostler
hadde fått åpenbart hvem han
var, hva han hadde gjort og hva
det betød (1. Kor 2, 12). De
kjempet for å holde fast på det
opprinnelige og overgitte ordet,
ikke komme med noe nytt.
Skriften har sine røtter i Kristus, han som vet alt, også alt i
vår tid. Gud har gjennom de

Skriften har
sine røtter i
Kristus, han
som vet alt,
også alt i vår
tid.

førstes vitnesbyrd og lære gitt
oss et helt evangelium. Er det
mere å si? Sikkert, men Gud
har gitt oss nok, det vi trenger.
De førstes bekjennelse handlet
særlig om hvem Kristus var.
Når det først var falt på plass,
åpnet en Skriften med en ny
ydmykhet, det leste Guds Ord!
I så fall blir det aldri gammelt,
for det er evig. Det er mer enn
klart nok. Men vil vi se? Dåren
skal ikke fare vill, men hva med
den «vise»? (1. Kor. 1, 20).

Nytt fra
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UTLAND

– Agenda1 er en mulighet for ledere og menigheter til å sette fokus på det viktigste i den kristne tro, sier Dag-Håkon Eriksen, internasjonal leder i Normisjon.

Agenda1 ut i hele verden
– Agenda1 er et nettverk og en kollaborativ læringsprosess der alle tar med seg
noe til bordet. IMI-kirken la premissene og fasiliterte prosessen, men alle
som har vært med, har bidratt.

Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto iStock

Menighetsverktøyet og
nettverket Agenda1
vokser seg større og
større. Nå venter USA.

Vekst og utvikling

Siden den gang har Agenda1 vokst
enormt og bredt om seg. Hovedfokuset
i Agenda1 er i Asia og i utviklingsland.
– De aller fleste menigheter har opplevd vekst og utvikling gjennom deres
deltagelse i Agenda1. Mange av disse
har vært med å starte opp nye lærefellesskap her hjemme og i utlandet. Det
er hovedsakelig derfor vi ser så mye
vekst, sier Bruns.

Steve Bruns er leder for Agenda1. Han
forteller at reisen med Agenda1
begynte tilbake i 2007. Da ble IMI kirken invitert til å være med i et europeisk menighetsplantingsnettverk.
– Her møtte vi en ny måte å forstå
vår menighet, vårt oppdrag og lærte en
arbeidsmetode som kalles «lærefellesskap». Det betydde så mye for oss
som menighet og vi tenkte at vi måtte
dele dette med flere. I januar 2009
inviterte vi med oss noen Normisjonsmenigheter og forsamlinger og startet
vårt eget lærefellesskap.

USA neste

Nå skal Steve Bruns, som er fra Boulder, i Colorado USA, være med på å
starte Agenda1 lærefellesskap der.
– Det er veldig spesielt for meg personlig at vi som bevegelse kan bidra

med noe som hjelper menighetene der
til å bli sterkere og mer misjonale. Det
var aldri i mine planer å starte med
Agenda1 i USA. Tvert i mot, jeg tenkte
at der har de alt de trenger av kurs,
konferanser, ekspertise og så videre.
Det er jo der de har utviklet lærefellesskapsverktøy og her bor de fleste som
har gitt oss input. Så viste det seg at det
er akkurat dette de trenger, sier Bruns.
Vokse som kristne og ledere

Internasjonal leder i Normisjon, DagHåkon Eriksen, er glad for utviklingen
som skjer gjennom Agenda1.
– Vi ser at mange av våre samarbeidskirker internasjonalt bruker
muligheten Agenda1 gir til å fokusere
på at alle i menigheten kan være aktive,
at de bygger et godt fellesskap, men at
de også bli mer bevisst på å bety forskjell for lokalmiljøet. Agenda1 er et
verktøy for lederne til å vokse og
utvikle seg som kristne og ledere.

Agenda1:
• Er både et misjonalt verktøy og
navnet på en læringsprosess
• I Agenda1 tar alle deltakerne
med seg «noe til bordet» og
fordeler ansvar seg i mellom
• Første gang dette ble gjort
utenlands, var i Thailand
• Totalt deltar 44 lærefellesskap
med 442 grupper
• 392 menigheter er representert
• I Norge finnes 13 lærefellesskap med 92 grupper fra 60
menigheter - Nå starter
samlinger i USA
• Blant land som deltar i
Agenda1, er Norge, Bangladesh, Mali, Cuba, Kambodsja
og Thailand

Pionérarbeid i Senegal

Nytt hus til Samira

Yub Raj Acharya (45) er ny direktør på sykehuset i Okhaldhunga. Han kommer fra vest i
Nepal og har vokst opp i en høykaste hindufamilie, men tok avstand fra hinduismen og
ble kristen senere i livet. Han har kone og
nesten voksne barn i Kathmandu. Kona vil
etterhvert komme etter for å jobbe som
sykepleier på sykehuset. Tidligere har han
arbeidet ved to ulike misjonssykehus vest i
Nepal.

Silje og Gunnar Svanholm Skogesal og Kari
og Andres Jøssang med familier skal reise ut
som misjonærer til Senegal i 2020.
		 – Det er veldig gledelig at de har sagt
seg villig til å reise ut til Senegal. Dette er et
langsiktig og viktig arbeid i oppdraget med
å formidle Jesus Kristus til nye folkeslag.
Familien Haaland (fra Ungdom i Oppdrag)
er også i Senegal, opplyser Ole Martin
Rudstaden, assisterende generalsekretær i
Normisjon.

En teppeknytter i Aserbajdsjan, Samira, kom
i kontakt med Normisjon for mange år siden.
Hun har gjennom en årrekke solgt tepper og
andre håndverksprodukter gjennom Folk
Art. Etter en familietragedie ble Samira
ene-forsørger for to døtre, og hadde mange
utfordringer. En av disse var at huset de
bodde i ikke var egnet som bolighus. Hun
fikk hjelp fra Normisjon og fikk høre
evangeliet. Nå er hun med i et kristent fellesskap og har fått hjelp til å ordne huset sitt.

Okhaldhunga sykehus
Nepal
Prosjektnummer 306 002

FOTO: ERIK BØHLER

Ny direktør på sykehuset

Sykehuset i Okhaldhunga har fått ny
direktør: Yub Raj Acharya.

Pionérarbeid i Senegal
Senegal
Prosjektnummer 402 001

Normisjon i Aserbajdsjan
Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 000

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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Takk og be
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be for våre lokale ledere i
Normisjons arbeid. Be om
visdom og styrke for dem til å
lede arbeidet på en god måte
• Be for barna på barnehjemmet i
Merdekan og for teamet vårt
som jobber der. Be også at vi må
få visdom til å strukturere
arbeidet vi gjør for barn og unge
med funksjonsnedsettelser
• Be for våre kristne brødre og
søstre i Aserbajdsjan, særlig for at
Gud må reise opp gode, sunne
ledere i fellesskap og menigheter
• Be for udi-kirken og prosessen
med å re-etablere gudstjenester
på udi. Be om enhet blant
udi-folket
• Be for landbruksarbeidet som er
inne i en sluttfase, om at alle
nødvendige prosesser må foregå
på en god måte
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 Agenda1
• Be for prosessen videre for
menighetene
Ecuador
• Be for ledelsen ved
Bibelinstituttet
• Be for Tamboskolen
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Takk for IMPULS Kambodsja
som har vokst til en trening av
ungdomsledere fra alle landets
25 fylker
• Be for aksjonen i februar 2020,
og be om nye givere
• Be for studenter og team fra
skoler som skal være med på tur
til Kambodsja
Mali og Senegal
• Be for alt det som er sådd av
Guds ord. Be om at det må skape
tro og forandre liv
• Be for alle fellesskap i Mali som
har deltatt på Agenda1undervisning
• Be for teamet i Senegal, at Gud
må lede dem til maliké-familier
som er åpne og klare til å starte
bibelgrupper
• Be for to norske familier som
forbereder seg på å reise ut som

misjonærer til Senegal
• Be om fred for landet. Det er
store konflikter i nord og sentralt
i Mali

Rogaland
• Be for adventsleirene
• Takk og be for julemessene
• Be for lagsledere i regionen

Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for de millioner av arabiske
barn som regelmessig får høre
om Jesus gjennom barnekanalen
SAT-7 KIDS
• Be om at SAT-7s budskap om
Guds kjærlighet kan skape
forsoning der det råder hat og
ufred

Sogn og Fjordane
• Be for bygging av nye og
eksisterende fellesskap og
foreninger
• Be for arbeidet ved enhetene i
regionen; folkehøgskolene,
leirstedene, retreatstedet,
hotellet og barnehagene

Nepal
• Be om en god avslutning på
HTP-prosjektet i Bajhang
• Be om at vi må finne en god
måte som oppmuntrer folk til å
fortsette det gode arbeidet som
vi startet
• Be for det nye prosjektet i
Bajhang, om Guds visdom og
ledelse i utforming og oppstart
Tjekkia
• Mange ble berørt av Jesus
gjennom årets Mission Week. Be
om at Den Hellige Ånd fortsetter
å arbeide i dem
• Det er startet arbeid blant unge
tre nye steder i Tjekkia. Be om
visdom, mot og utholdenhet for
lederne
• Be for Henny Johnsbråten,
ettåring i Europa-arbeidet dette
skoleåret
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjonssenteret
• Be for Agenda1-nettverket
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 om ressurser til de mange
oppgaver som skal gjøres
• Be om beskyttelse over arbeidet
og over leirstedene
Nordland
• Be for regionstyret
• Be for tre nyfrelste
• Be for Sentrumskirken
• Be for Acta Fauske
Oppland
• Be for leirene våre
• Be for nasjonalt lederkurs
• Be for julesalget
• Be for kloke avgjørelser om
fremtidig drift

Telemark
• Be for regionstyret og Actastyret
• Be for de som på de siste leirene
har tatt imot Jesus
Trøndelag
• Takk og be for regionstyret
• Be for elevrekruttering til
Normisjons skoler i regionen
• Takk og be for de ansatte
Øst
• Be for utvikling av nye
fellesskap i regionen

Assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole Martin
Rudstaden, fikk overlevert en sjekk med rekordbeløp fra KG.

– Rekord

Østfold
• Takk for alt det frivillige arbeidet
som utføres i Østfold

Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto Camilla Gullbrekken

SENTRALT:
• Be for assisterende
generalsekretær

Aldri før har det
blitt samlet inn så
mange penger til et
skoleprosjekt på
KG i Oslo.

ACTA SENTRALT:
• Be for Kompis og Amigos
SKOLER:
Gå Ut Senteret:
• Be for at mange skal få lyst å gå
på bibelskole neste år
• Be for studentene som snart
reiser i utenlandspraksis
• Be for behandling av søknad i
Kunnskapsdepartementet
Acta bibelskole:
• Takk for et flott Acta-kull
• Be om at musikken må nå langt
• Be for Acta sin reisevirksomhet i
Norge
• Be for adventsleirene
• Takk og be for julemessene
• Be for lagslederne i regionen
Bibelskolen i Grimstad:
• Be om at årets kull får med seg
det Gud vil de skal ha med seg
• Be for lærere og stab at de får
visdom, kraft og arbeidsglede
• Be om at samlokaliseringen
mellom Agder, BiG og Norkirken
Grimstad lykkes i tråd med Guds
plan

– Dette er helt fantastisk. Jeg er
dypt imponert og inspirert, sier
Ole Martin Rudstaden, assisterende generalsekretær i Normisisjon. Han er takknemlig etter
årets skoleaksjon ved Kristelig
Gymnasium (KG) i Oslo, kalt
«Verdifull», som samlet inn
rekordbeløpet til Normisjons
arbeid i Bangladesh. Hele to
millioner, fire hundre og tretten
tusen, ett hundre og femtifem
kroner kom inn i elevenes
aksjon.
Drift av skoler og internater

– Det gjør meg varm om hjertet
å se ungdommer som tar eierskap til kampen for kvinner og
undertryktes rettigheter, som
forstår hvor viktig det er, og som
evner å få til en slik innsamlingsaksjon med slike resultater.
Dette var en helt enestående
innsats, sier Rudstaden. Han forteller at pengene i første rekke
skal gå til drift av en rekke skoler
i Bangladesh, i tillegg til drift av

internater og stipend til elever
som ikke har råd til høyere
skolegang. Videre støttes
Normisjons utsending Gerd Eli
Haaland og arbeidet hun er en
del av på Basha i Dhaka.
– For de menneskene dette
kommer til gode, kan det være
forskjellen på et liv i fattigdom
og en mulighet til å løfte både
seg selv og familien til et bedre
liv.
Elever ble berørt av historier

Hallgeir Haaland, som er utsending for Normisjon i Bangladesh
sammen med sin familie, synes
dette er et fantastisk beløp.
– Jeg synes det er utrolig flott at
elevene ved KG igjen har satt ny
innsamlingsrekord for elevaksjonen, sier han. Han forteller
at familien Haaland har hatt
besøk av elever ved skolen som
ville se nærmere på arbeidet.
– Det gleder meg også når
Kristin Måre Areklett melder
tilbake at de elevene som var på
besøk her for å formidle hjem,
ble berørt av menneskene de
møtte og deres historier. Det er
godt når vi kan løfte blikket litt
utover oss selv og våre egne
grenser. Det er mange som trenger at vi er villige til å berøres av
deres liv og dele av alt det Gud
har velsignet oss med, sier Haaland som sier at pengene skal
komme de aller fattigste til gode.

Like Mye Verdt
Prosjektnummer 300 002

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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Det er duket for konferanse for bredden i Normisjon. Her skal organisasjonens fremtid
formes, mennesker møtes og ideer utveksles.

Ny konferanse

:

Våre
linjer

Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto iStock

Veritas

Alle ansatte, frivillige ledere
og medarbeidere i Normisjon
ønskes velkommen til
konferanse i IMI-kirken i
Stavanger i februar 2020.

Idrett & friluft

6.-9. februar er det klart for storinnrykk av
normisjonsfolk i IMI- kirken i Stavanger. Da er
det duket for en helt ny konferanse for Normisjon.
– Sammen er vi elsket og sendt, og sammen skal
vi utforske hvordan Normisjon skal se ut på
2020-tallet, sier Oddvar Søgård. Han er administrasjonsleder i Salem i Trondheim og sitter i arrangementskomiteen for konferansen. Han er i disse
dager med på å planlegge denne festen av en stor
konferanse.

Musikk

For hele arbeidslaget

– Dette er en nyvinning som fornyer den tidligere
konferansen for ansatte. Normisjon er et stort og
mangfoldig arbeidslag av både ansatte og frivillige
lærlinger av Jesus. Sammen kan vi oppmuntre,
dele, lytte og lære for å bringe Jesus til nye generasjoner og folkeslag også det neste tiåret. I tillegg er det utrolig artig når mange møtes, sier
Søgård. Han forteller at det blir et variert
konferanse-program.

Vekst

– Her tror jeg alle kan finne noe de synes er spennende. Vi har storsamlinger for alle med bibelundervisning og forkynnelse fra noen av våre beste
på området. Vi skal også ha inspirerende lovsang,
sier Søgård. Han forteller videre at det skal være
spor-samlinger hvor en kan gå i dybden på ens
tjeneste-og interessefelt. I løpet av fire sporsamlinger kan man lytte, dele og samtale.
Sammen inn i et nytt tiår

Søgård lover et stort utvalg av seminarer hvor en
kan glede seg over førsteklasses undervisning om
aktuelle og viktige temaer. Talere blir blant andre
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Acta-leder Kristian Ødegaard og Andreas
Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag Norge.
Søgård forteller at konferansen arrangeres av
Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon.
– Med konferansen håper vi å oppnå at vi står
og går sammen inn i et nytt tiår, og at vi som kommer kan løfte blikket mot veien videre, møte Jesus,
møte venner, og bli inspirert til å gå frimodig inn
i et nytt tiår. Bli med, oppfordrer Søgård og sier
at mer info finnes på lederkonferansen2020.no.
Assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole
Martin Rudstaden, legger til at konferansen
arrangeres for å samle organisasjonen.

Sammen er vi
elsket og sendt

Til tjeneste

Økonomien på rett vei
World wide walk

bibelskolen.no

FOTO: ISTOCK

Søk nå!
#bibelskolenbig

Normisjons økonomi blir
stadig bedre.

Assisterende generalsekretær Ole Martin Rudstaden sier at
budsjettmålet for 2019 var et lite overskudd etter skatt.
– Vi har grunn til å tro at vi vil klare dette. Men året er ikke
omme ennå, så det gjenstår et betydelig arbeid også for 2019.
Vi jobber hardt med budsjettet og for å opprettholde budsjettdisiplinen inn i et nytt år, sier Rudstaden. Han synes at alt i alt
har de økonomiske grepene vært nødvendige og gode.
– Men det betyr jo ikke at det ikke har vært både vondt og
krevende for mange, særlig i forbindelse med nedbemanningen og kuttene som er tatt internasjonalt. Det smerter, sier
han. Rudstaden legger vekt på at det må jobbes videre med å
fullføre de økonomiske prosessene som er satt i gang.
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Det går ikke lang tid i samtalen
mellom Kjellaug, Eirik J. Varhaug
og meg før jeg har forstått hva
som må være overskriften på
denne artikkelen.

FOTO: ARKIV

Takknemlig!
Aud Vihovde Hoftun er leder for Fermate i Rogaland.

Fermate: et pusterom
Vi lever i en tid med mange krav og forventninger. Mange
stemmer prøver å definere hvem vi skal være og hva vi bør
mestre. Det er lett å bli styrt utenfra. Vi trenger derfor å hjelpe
hverandre til å stoppe opp og justere det indre kompasset. Hva
er min egen stemme? Hva er ekko av andres stemmer? Hvor
er Guds røst midt i det hele?
Fermate ønsker å være et sted for den viktige samtalen om
livet og troen - et pusterom der den enkelte kan få hjelp til å
komme til rette med seg selv, livet rundt seg og med Gud.
Noen ganger floker livet seg til og en trenger hjelp til å
sortere, legge fra seg og finne en vei videre. Da kan det være
viktig å samtale med noen som kan se situasjonen utenfra og
som har faglig kompetanse og erfaring. Vi vil gjerne gå med
gjennom viktige prosesser.
Fermate Rogaland har samtaletilbud på BådeOg-Huset i
Sandnes og på Kraftsenteret på Stemnestaden i Tysvær. I
tillegg har vi tilbud 1 dag i måneden på Vaulali.
I Tysvær er nå Gjermund Lygre samtalepartner i tillegg
til Aud V. Hoftun. Medarbeidere i Sandnes er: Vigdis H.
Hadland, Karstein Dragsund og Aud V. Hoftun.
Alle medarbeidere har tausthetsplikt.
Du kan bestille samtale ved å ta kontakt med Fermate
Rogaland på tlf. 98216181 eller via epost: fermate.rogaland@
gmail.com.

Tekst Erik Rørtveit
Foto Erik Rørtveit

Både Kjellaug og Eirik uttrykker
det på mange forskjellige måter
at de er svært takknemlige for
det livet har gitt dem til nå. For
de er rike på en stor familie, 5
sønner, 20 barnebarn og 6
oldebarn. Eirik vokste opp som
alenebarn og viser nå stolt frem
bilder av denne flotte storfamilien.
Sammen har de hatt mange
flotte opplevelser. Kjellaug nevner at familieleirene i Sirdal og
på Horve var noen av høydepunktene. De er også rike på
mange ulike utfordringer som
de har tatt opp gjennom livet.
Begge har de hatt gleden av å ta
høyere utdanning, Eirik i ung
alder, mens Kjellaug tok lærerutdanningen når ungene var
«klar» for det. Begge har de vært
aktive i det frivillige arbeidet i
flere organisasjoner og i det
politiske. Eirik har også uttrykt
sine meninger gjennom mange
leserinnlegg i forskjellige aviser
og tidsskrift.
Eirik hadde i sommer invitert til
80-årsdag og fikk seg en skikkelig overraskelse da han ble tildelt
Kongens fortjenestemedalje for
sitt engasjement. Ordfører Jonas
Skrettingland sa i sin tale til

NORMISJONS
SENIORSTEVNE
15. – 19. juni på Haugetun
Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.

Bibeltimer og forkynnelse: Reidun og Kurt Hjemdal
For mer informasjon ta kontakt med Svein Granerud:
Tlf.: 906 55 448 / Svein.Granerud@normisjon.no

Eirik har som nevnt lagt ned
mye innsats i idrettslaget også,
og har selv vært en ivrig utøver.
Ordfører Jonas Skrettingland
har hatt æren av å gå Sesilåmi
med Varhaug flere ganger og
drar spesielt fram en av episodene han husker best: – Eirik var
på sykehuset, og skulle operere
på fredagen, men de kunne av
en eller annen grunn ikke operere han før på mandagen. Da
var jo ikke Eirik verre enn at han
spurte fint om å få permisjon
sånn han kunne stille på
Sesilåmi, og det fikk han lov til.
Så da kom han gående på lørdagen, med armbåndet som
viste at han var pasient, og full-

Liv på leirstedene
Fra alle tre leirstedene meldes
det om stor aktivitet. Høysesongen er ikke lenger om sommeren
og i ferier, men når livet i menigheter og forsamlinger starter
opp igjen. Vi har hatt fulle hus
med folk i alle aldre helg etter
helg, og får tilbakemelding om
at dette har stor betydning for
forsamlingene. Lovsang og god
forkynnelse, lek og underholdning, god mat, foreldre og barn
som har tid sammen, og
sammen med andre.

Det veksler mellom egne
arrangement og utleie. Det ikke
bare leirer for barn og ungdom
i egen regi. To leirer for seniorer,
kvinnehelg og mannshelg har
regionen hatt i høst, inspirasjonssamlinger og temakvelder,
basarer og leirsted-dag. Ansatte
gjør sitt beste for å kunne
betjene gjestene på en god måte,
og får god hjelp av timelønte og
frivillige. Leirstedene våre er
gode møteplasser.

førte Sesilåmi som vanlig.
Ja, den festen ble jo helt annerledes enn jeg hadde tenkt, sier
Eirik. Kjellaug forteller at hun
fikk vite om det og måtte sørge
for at mest mulig av familien
også fikk med seg denne begivenheten. Utfordringen var at de
hadde hatt en egen feiring for de
nærmeste først.
Eirik forteller om noe han
mener har hatt stor betydning
for ham, nemlig at mor ikke gav
seg før jeg kunne Fader Vår
utenat. Da var jeg bare 6 år gammel. Denne bønnen har jeg hatt
med meg hele livet og jeg tror
denne har vært til stor velsignelse for meg og gitt meg en ret-

FOTO: ARKIV

Gamlebyen i Fredrikstad

Eirik at han fikk medaljen fordi
han hadde gjort mer for samfunn og medmennesker enn det
en kan forvente. Eirik har hatt
svært mange verv innen frivillige organisasjoner og alle har
han utført med stil. Det er litt av
en bredde i hans engasjement.
Særlig nevnte ordføreren Eirik
sin rolle som brobygger mellom
bedehus og idrettsmiljøet. Han
fikk også ros for sin politiske
innsats blant annet som varaordfører i Hå kommune og
medlem av fylkestinget i Rogaland.
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Regionkontoret i
Sandnes
Åpningstidene i resepsjonen på
regionkontoret vil fra 1. august
være tirsdag til torsdag kl.10-14.
Telefonen vil være betjent tirsdag
til fredag kl.10-14. Dette gjelder
både Normisjon og Alpha Norge.
Det er selvfølgelig fortsatt
mulig å ta direkte kontakt med de
du ønsker. Se oversikten over
ansatte på nettsidene: www.
normisjon.no/rogaland/ansatte.
Vi ser etter frivillige som vil bli
en del av resepsjonsteamet. Det
innebærer å svare på telefoner og
enkle kontorrutiner.

Sandnes Horvelag
femti år!

Kjellaug og Eirik er takknemlige for det livet har gitt dem.

ning i livet. Fra far fikk jeg flere
ganger gode råd som da jeg som
ung var ivrig for å oppnå de
beste resultatene på skolen. Men
jeg hadde en far som ville at jeg
også måtte komme meg ut blant
jevnaldrende og ikke bare sitte
hjemme og lese. Og det var ute
på en nyttårsfest han traff Kjellaug. Hver mann skulle trekke
en lapp der navnet på kveldens
borddame skulle stå.
Gavene som var ønsket for 80års dagen sier mye om hva
Kjellaug og Eirik mener er viktig
å investere i for alle generasjoner, nemlig: Utdanning innen
jordbruk og kristendom for den

yngste generasjonen. Halvparten
av gaven gikk til NMS sin jordbruksutdanning på Madagaskar,
mens den andre halvparten gikk
til Horve Ungdomssenter.
Begge mener de det er svært
viktig at en har Jesus som
grunnlag gjennom livet. De har
begge vært aktive i seniorarbeidet til Normisjon i Rogaland,
men det er i de yngste årene det
legges et grunnlag for vår tro.

Mor gav seg
ikke før jeg
kunne Fader
Vår utenat.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og
æren i evighet.
Amen

Og som mor til Eirik gjorde
oppfordrer vi svært gjerne til å
lære Fader vår utenat:

Alpha er en viktig del av det som
skjer i regionen vår. Stadig hører
vi om mennesker som møter
Jesus gjennom Alpha. Vi sier
ofte at nye blir kristne og kristne
blir nye på Alpha, og det er sant.
Drømmen er at alle i Norge skal
få se hvem Jesus er. Derfor jobber vi bevisst mot et bredere
eierskap til Alpha i kristennorge.
Derfor inviterer vi mange fra
ulike sammenhenger til å stå
sammen med oss som en Alpha
partner. Det siste året har vi

fokusert på menigheter, forsamlinger og litt på enkeltpartnere.
Vi møter fantastisk mange flotte
mennesker fra hele landet vårt,
som brenner for at mennesker
skal få møte Jesus. Det gir tro på
fremtiden. Så langt har vi fått 14
partnermenigheter, 88 enkeltpartnere og Normisjon som
organisasjonspartner med på
laget. Takk for at dere står
sammen med oss for å vise hvem
Jesus er.

FOTO: ALPHA NORGE

Alpha Norge

Carina Harsem fra Alpha-styret i samtale med tidligere Alphadeltagere.

De begynte å be for leirledere på
Horve. Det har de fortsatt med - i
50 år!
En torsdag i september var det
tid for å feire og mimre litt. Det
som startet som ei bønnegruppe
ble en viktig støtteforening for
Horve. Marit Haukalid kunne i sitt
historiske tilbakeblikk fortelle at et
møte ble sterk amputert av en
snøstorm på 80-tallet, og noe
redusert av isjas-smerter hos Berit
Tengs på 70-tallet. Gunvor
Rossavik beskrev også stemningen
i deres hjem og omgivelser da
hennes far, Hans Gilje var med på
å kjøpe eiendommen i 1960.
Jubilanten ble feiret på Horve
med besøk av Stavanger Horve
forening. God mat, nytt fra Horve,
andakt og mye lått og løye gjorde
kvelden til en fest. Takk for lang og
tro tjeneste!
Hans Høie

Noen av medlemmene: Randi Haga,
Aslaug Espedal, Oddbjørg Friestad
Holter, Ingjerd Ørke og Inger Nedland.

Kørners corner
Stri sykkeltur
Terje Fjeldheim i Aksdal har
stundom noen lyse øyeblikk. En
dag vi var i selskap fortalte han
følgende: To ungkarer bodde
sammen på Fauske. Det var Lars
og Ola. De gikk begge på jobb.
Men en morgen er Lars så vanskelig å få opp av senga. Han klager at
han er så trøtt og utslitt. Ola prøver
igjen og igjen å få kameraten opp
på gulvet. Men Lars snur seg med
hodet mot veggen: - Jeg orker ikke
stå opp. Jeg er så utslitt. Jeg
drømte i natt at jeg syklet til Alta.
– He he, svarer Ola. - Da har jeg
hatt det mye bedre i natt. Jeg
drømte at jeg lå midt mellom
Sissel Kyrkjebø og Mari Maurstad.
– Åh, hvorfor vekte du ikke meg
da? – Nei du, du var jo på vei til
Alta!
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Escape Room
Men vi begynte. Ulike forslag
ble lagt frem. Vi prøvde,
feilte, prøvde igjen, feilte
igjen, fant et lite tegn og
prøvde igjen. Vi nådde noen
delmål, og feiret hvert enkelt
av dem.
Det var 34 år mellom eldste og yngste deltaker i gruppen. Ulike interesser, ulike
evner og anlegg. Noen la
merke til noe, andre til noe
annet. Noen tenkte logisk,
andre tenkte «ut-av-boksen»,
altså litt annerledes. Vi var
flere som gjorde feil, men
møtte stor raushet fra de
andre. Her var det rom for å
feile. Noen ganger går en
time veldig raskt. Med litt
hjelp klarte vi å finne løsningen. Å oppleve
seier, det liker
vi! Men det
som er enda
bedre: Opplevelsen av slike
fellesskap!
Torunn F Hansen

Herlige leirledere!

Fordi det er Gud sin
misjon.
Noen mener at tiden for de
gamle misjonsforeningene er
over. De unge vil ikke være
med på noe slikt sies det. Ja,
kanskje er det noen former og
uttrykk som ikke tas videre.
Men det betyr ikke at misjonsengasjementet forsvinner!
Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag er en visjon for
både unge og gamle. Denne
visjonen samler oss som bevegelse og gir oss muligheten til å
være med i misjonsforeninger,
barnelag, kor, menigheter eller
nye misjonsgrupper.
I slutten av september ble
det etablert en ny forening i
regionen med fokus på India
og arbeidet på Martha Maria
Bibelskolen i Chondorpura og
Radio Ministry i Bandorjuri.
Jarle Stokka har siden 2009
bygget gode relasjoner til våre
samarbeidspartnere og har
gjennom årene hatt med ulike
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Du har kanskje vært med på
det, eller kanskje bare hørt
ordene? Det kan minne om
sporlek, men har mye større
grad av leting, og ikke minst
grubling.
Vi var på TFI, altså takkfor-innsatsen helg. Vi ønsket
å takke siste års ledere for
innsatsen og inviterte til
Vaulali. Lørdag ettermiddag
ble vi delt i grupper og fikk
en oppgave vi sammen skulle
løse. Gjennom de ulike oppgavene skulle vi komme frem
til et telefonnummer.
Noen av oss satt som
spørsmålstegn de første
minuttene. Hæ? Hvordan?
Tror det var mange som
tenkte: «Fatte ingenting!»

Misjonen dør ikke ut!

Ny forening med Tormod Høie, Jarle og Ellen Stokka, Karen Midttun,
Kristian Eiane, Einar og Gerny Vestbøstad.

team for å engasjere og involvere seg i arbeidet. Et resultat
av dette arbeidet er etableringen av denne gruppa. De tar
ansvaret for Normisjon region
Rogaland sin del av samarbeidsavtalen med skolen og
radioen. Målet er å hjelpe dem
å utruste jenter som går på
skolen og evangelister som

jobber i radioen til å bety en
forskjell i landsbyene de er en
del av. Vårt bidrag vil være
utrustning gjennom læringsfellesskap og økonomi som kan
gjøre det mer bærekraftig. Her
er det mye spennende på gang.
Vær gjerne med å be for arbeidet og invester i det.

Glimt frå Nepaltur
Først i oktober var det ny tur til
Nepal. Me var 16 personer som
reiste med koffertar og bager
fulle av tepper som kvinner har
strikka til kvinner og barn som
treng det i Okhaldhunga. Vegen
opp var noko strabasiøs sidan
monsunen nettopp hadde sluppe
taket og hadde etterlete seg
mange nye ras. Vel framme i
Okhaldhunga fann me sjukehuset i endå betre stand enn sist.
Det er utruleg kor mykje som er
gjort med midlar som er samla
inn blant vener av Normisjon og
Okhaldhunga.

Kristin og Erik Bøhler nyt stor
tillit. Mange gode ord vart delt
under kveldssamlinga me hadde
med husfellesskapet deira. Me
fekk møte Sally og John som skal
overta arbeidet til Kristin og
Erik. Claire, skotsk fysioterapeut,
skal leie eit prosjekt i distriktshelsetenesta. Prosjektet går ut på
å kartleggje og leggje til rette for
funksjonshemma. Me traff også
Lars, ortoped frå Drammen, som
er i korttids-teneste. Me ber no
at det må ordne seg for Liv
Wendel å få visum til arbeid ved
sjukehuset og ved den nye sjukepleiarskulen i Okhaldhunga.

LEDER
Takk Gud

Når noen av de store sakene i
samfunnsdebatten er bompenger, skattelette, pengebruk på
kunst og hvilken idrettshall
som skal bygges, så forteller det
meg at vi lever i et godt land. Et
land bygget på gode verdier og
hvor vi har hatt folkevalgte som
har forvaltet dette på en god
måte. Det er ingen selvfølge.
Mye vil ha mer, er det noe som
heter. Vi kan fort bli selvopptatt
og tenke at vi må ha enda mer.
Vi fortjener det. Det er jo vårt.
Da er det viktig å stoppe opp
og se det i et litt større perspek-

Denne skulen er siste nye i
Okhaldhunga. Skulen er open
for lågkastene og det er mange
veldig gode studentar på skulen.
Me fekk også vitje sherpakyrkja
House of Hope. Det var ei trusstyrkjande oppleving. Ungdomane hadde vore på weekend til
ei ny kyrkje i det området som
var sentrum for det andre store
jordskjelvet i 2015. Glade reiste
dei seg ein etter ein og vitna om
kva turen hadde betydd for dei.
Song, bøn og lovprising. Det var
ei fantastisk oppleving.
Jan Magne Moi

Gruppa som var med Ingunn og Jan Magne Moi til Nepal.

Thomas Thesen - regionleder

tiv. Da ser vi at vi ikke har så
mye å klage over. Vi har faktisk
utrolig mye å være takknemlige
for.
Vi nærmer oss slutten på
året og det er ei god tid for å
stoppe opp eller i hvert fall gå
litt saktere, slik at vi kan se tilbake. Det er som regel når vi
ser tilbake at vi ser hva vi kan
være takknemlige for. Det er da
vi oppdager de små glimtene vi
kanskje ikke oppdaget i øyeblikket.
Så er det av og til godt å se
tilbake på et helt liv. Det er fantastisk å lese om Eirik J. Var-

haug i hovedartikkelen i dette
nummeret. En mann som har
vært med på utrolig mye og
som kjenner på takknemlighet
for alt han har fått oppleve.
Eirik er takknemlig for foreldre
som hjalp ham å sette retning i
livet. En retning han har fått gå
sammen med Jesus. Han
understreker hvor viktig det er
å gi Jesus videre til neste generasjon.
Paulus skriver til tessalonikerne «takk Gud under alle
forhold». Ja det er krevende å
finne noe å takke Gud for når
det stormer og det er mørkt i

Vi har godt av å
høre mer om
hva vi er takknemlig for, enn
klaging over
skatter og
avgifter.

livet. Men kanskje er det nettopp i slike situasjoner at takknemligheten kan være en vei ut
av mørket. Det kan i hvert fall
være et lysglimt i mørke.
Det nærmer seg adventstid.
Bruk tiden til å se tilbake og se
hva du kan takke for. Og vær
frimodig på å fortelle det til
andre. Vitnesbyrdet om vår
takknemlighet kan være lysglimtet i andres mørke. Vi har
godt av å høre mer om hva vi
er takknemlig for, enn klaging
over skatter og avgifter. Takk!
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Andakt

Inge Flaat | Pastor i Norkirken Nedenes og sjelesørger i Fermate Sør

Innspill
Vegard Tennebø
Fellesskapsutvikler Sogn og Fjordane
vegard.tennebo@normisjon.no

Kan vi be for Jesus?
Ordene er en av mine sønners. En kveld satt jeg på sengekanten hans og snakket om en i storfamilien som ikke var helt
frisk. Tydelig bekymret og lei seg, spurte han: Kan vi be for
Jesus? Jeg trakk på smilebåndet, og svarte at selvfølgelig kan
vi gjøre det. For jeg skjønte jo hva han mente og enn så lenge
tåler jeg godt at min fireåring ikke har kontroll på alle
konjunksjonene i språket. Vi ba – til Jesus – for den syke,
og så falt han til ro.
Det er stor forskjell på ordene «til» og «for». Å blande disse
to gjør mottaker om til giver og giver om til mottaker. Retning
og rekkefølge forandres helt.
Det tror jeg vi skal minne hverandre på i ny og ne, vi som
har tjeneste i Normisjon og Acta, uavhengig av om tjenesten
er ulønnet eller lønnet.
For vi er Guds barn, Ikke på grunn av noe vi har gjort for
Jesus, men ene og alene fordi Han har gjort noe for oss.
Mye av kristen tjeneste og liv kan fort hentes fra et ønske og
behov om å selv være viktig, eller fra en tanke om at Gud på
en eller annen måte trenger at JEG gjør en hel masse.
Men Gud trenger ikke deg eller din tjeneste. Og du trenger
ikke din tjeneste for å bevise noe ovenfor Gud. Den som prøver
å hente verdi og status fra tjenesten, vil alltid måtte se til egeninnsatsen for bekreftelse. Men venner: Vi må se på nåden!
Bjørn Eidvåg, selv om han nå er aktuell med en ny og dels
merkelig teologi, sa det godt i sangen «Til alle tider».
«Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull ser
jeg ned – det var du som led»
Så vi ber ikke for Jesus – vi ber til Jesus, han som har gjort
og gjør alt godt for oss.



Vi er rike, men er vi det?
To menn gikk og kikket på noen
flotte sørlandseiendommer. Da
spurte den ene; «Vet du hva han
gav for denne eiendommen?»
«Han gav sin sjel», svarte den
andre.
At lommeboka og kontoen blir
tom, pleier ikke å være det største problemet for oss oljerike
nordmenn. Nordsjøens gass- og
oljeressurser har gitt oss helt
andre og mer alvorlige utfordringer. Ikke bare globale klimautfordringer, men også tap av
det sunne åndelige klima.
I lignelsen om den rike bonden
sier bonden til seg selv: «Nå har
du mye godt liggende, nok for
mange år. Slå deg til ro, min sjel,
spis, drikk og vær glad! Men
Gud sa til ham: Uforstandige
menneske! I natt kreves din sjel
tilbake. Hvem skal så ha det du
har samlet? Slik går det med
den som samler skatter til seg
selv og ikke er rik i Gud!»
(Lukas 12, 19-21).

Prisen blir så mye høyere enn
det som trekkes fra kontoen.
Dersom det vi kjøper og eier, det
vi vil levere videre til våre barn
kun er jordiske rikdommer - hva
gir vi oss selv og barna våre av
den åndelige rikdom? Rikdommen kan «margstjele» oss.
Å spare seg til fant, er et velbrukt
og godt ordtak. Det går an å
spare så mye av vår overflod, at
vi blir fattige. Vi sparer på tida
til gudstjeneste og fellesskap
(hverdagen er jo krevende for en
velholden nordmann, tida er
dyrebar), vi sparer på talentene
til tjeneste (finnes jo viktigere
saker i livet) og på pengene til
misjon og kirke (den forretningen går trått). Guds rike er rett
og slett blitt skjøvet nedover på

prioriteringslista. Slik blir vi
åndelig fattige.
«Memento mori» sa de gamle
romerne når man stod i fare for
å bli for overmodig. Det betyr:
«Husk at du skal dø». Jesus er
minst like radikal når han advarer mot rikdommens bedrag.
Den kan få oss til å glemme
hvem vi er og dermed miste vår
sjel.
Også Paulus advarer: «Forman
dem som er rike i denne verden,
at de ikke må være overmodige
og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud,
han som gir oss rikelig av alt for
at vi skal nyte det».
(1. Tim 6, 17).

Jesus er minst like radikal når
han advarer mot rikdommens
bedrag. Den kan få oss til å glemme
hvem vi er og dermed miste vår sjel.

Gjenbrukskroken
Vil du være med å starte en
Galleri Normisjon butikk i
ditt nærmiljø? «Det er så
mange sånne gjenbruksbutikker allerede», sier du,
«kan det være grunnlag for
flere»?

vestlige verden har samla på
oss så mye ting og mange
tenker nå, at det kanskje
kan komme andre til nytte.
I stedet for å kjøre det på
fyllinga, leveres det inn varer
daglig.

Ja, jeg tror at det er grunnlag
for flere bruktbutikker. Og
hvorfor tror jeg det? Jo, gjenbruk av varer er absolutt i
tiden og vi ser at bevissthet
og etterspørsel etter brukte
ting øker. Dette tror jeg vil
fortsette å øke, for vi i den

Vi som organisasjon har et
medansvar for å redusere
forbruk og produksjon av en
del varer. I tillegg samler vi
inn penger til Normisjons
arbeid, i Norge og internasjonalt. Og ikke nok med
det, disse butikkene er et

møtested for mange. Dette
må vi si er en vinn – vinn
situasjon!
Nå ønsker vi å åpne butikker
flere steder og kanskje nettopp du kan være med i dette
arbeidet. Jeg håper å få
besøkt flere av seniorutvalgene i ulike regioner, kanskje
vi treffes da og kan slå av en
prat om dette tema?
Hilsen Anita Næss
Thorängen
daglig leder

en 5,
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Mjåva
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Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731

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
15. – 16. november
Misjonsmesse, Haugesund
i Vår Frelsers Menighetshus
23. november
Julemesse, Sandnes

10. januar kl.18.30
Normisjonsfest i Bogafjell kirke
Variert program og god mat
Påmelding innen 7. januar til
region.rogaland@normisjon.no
eller 98216160

29. november
Julemesse, Sand

10. januar kl.18.30
Inspirasjonsfest
på Stemnestaden
Tale v/ Rolf Kjøde: «Gi meg Jesus»
Variert program. God mat.
Påmelding innen 7. januar til:
kraftsenteret@gmail.com /
98216185

29.-30. november
Julemesse, Finnøy
Taler: Ingunn Moi

31. januar -2. februar
«Anno 1950», Vaulali, 5.-7.klasse
Påmelding i Checkin

23. november
Julemesse Vikevåg

30. november
Julemesse, Randaberg
30. november
Julemesse, Bru
10.-16. januar
10:13-festivalen påmelding
ved loddtrekning
Mer info på hjemmeside: 1013.no

31. januar-2. februar
Livgivende stillhet – ei helg med
stillhet og ettertanke
Horve Ungdomssenter
Påmelding innen 17. januar i
Chekcin (søk på stille helg) eller til
epost: region.rogaland@normisjon.no /tlf.: 51 68 27 50
7.-9. februar
Normisjons leder- og
medarbeiderkonferanse
IMI Forum, Stavanger
For alle som er eller ønsker å være
frivillige ledere i Acta/ Normisjon.
Info/påmelding:
www.lederkonferansen2020.no

12. februar
Damenes Aften
på kyrkjetunet i Ølen kl.19.30
5. mars
Temakveld på Stemnestaden
kl.19.00
Magnhild Handeland Helberg: Å
møte mennesker i krise
Arr: Normisjon / Fermate i samarbeid med Førresfjorden menighet
6. -8. mars
Leirlederkurs, Horve Ungdomssenter, 8.-10.klasse
Påmelding i Checkin

Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
3. februar.

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

21.-22. mars
Damenes helg - Stemnestaden
Taler: Wenche Egeland
Sang / musikk: Thea Lund Brekkå,
Berit Johanne Folkedal og Liv
Olen Skorpe Sjøen m. fl.
Tema: OPPREIST
Påmelding frå 2.12.: Checkin (søk
på Damenes helg) eller til
e-post:kraftsenteret@gmail.com /
tlf. 98216185

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

Kalender Agder
ARRANGEMENTER
ACTA
LEIRER / ARRANGEMENTER
ADVENT 2019
Påmelding: www.checkin.no
Adventsleir Skogtun
29. november – 1. desember
3.–7. klasse
Adventsleir Eikely
29. november – 1. desember
1.-4. klasse
Acta Dagsleir, Norkirken Hald
7. desember
1.-4. klasse
JULEMESSER
Mandal Julemesse
Fredag 15., lørdag 16. og
søndag 17. november
Norkirken Mandal
Valle Julemesse
Lørdag 23. november
Sæbyggjen, Sentrumsstoga i Valle
Flekkerøy Julemesse
50-års jubileum
Lørdag 30. november
Flekkerøy Bedehus

JULEBUFFET PÅ EIKELY
Eikely Senter, Froland
Søndagene 1. desember,
8. desember og 15. desember
For priser og mer info, se:
www.eikely.com
NORMISJONS LEDER- OG
MEDARBEIDERKONFERANSE
6. – 9. februar 2020
IMI Forum, Stavanger
Leder- og medarbeiderkonferansen er for
alle ansatte og alle som er,
eller som ønsker å være,
frivillige ledere i
Acta og Normisjon.
For info, se hjemmesiden:
www.lederkonferansen2020.no
Påmelding: www.checkin.no
REGIONENS ÅRSMØTE 2020
Onsdag 15. april
Oddernes Menighetshus
Møtet blir på ettermiddagen/
kvelden
DISIPPELSKOLEN 2020
Det blir disippelskole flere
steder i region Agder i løpet
av våren 2020.
Mer info blir lagt ut på våre
hjemmesider før nyttår.

VINTER 2019

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

VINTER 2019
ACTA TILBYR VEILEDNING /
UNDERVISNING OM:

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

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

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 – torsdag
		
09.00 – 14.00
Kontonummer: 8220 02 82600

EIKELY SENTER
Tlf: 911 77 663
E-post: eikely@normisjon.no
Nettside: www.eikely.com

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

Regionlederteam
Ingebjørg Berstad Torp
Tlf: 905 43 423
Arne Inge Vålandsmyr
Tlf: 907 66 458
Gunnar Urstad
Tlf: 481 14 910
Administrasjonskonsulent
Lena Mjelde Moholt
Tlf: 37 25 68 04

«NYTT FRA NORMISJON»
REGION AGDER
Redaktør: Lena Mjelde Moholt
E-post: region.agder@normisjon.no
Ansv. redaktør: Arne Inge Vålandsmyr
Korrektur: Gunhild Ingrid Aabel

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/
normisjonregionagder/

Regionstyrets leder
Rønnaug Torvik
Tlf: 488 94 317
E-post:
ronnaug.torvik@bykle.kommune.no

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

Vi i redaksjonen takker for
følget, og ønsker alle våre
lesere en velsignet adventstid.

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

EIKELY BARNEHAGE
Daglig leder: Audun Dertz
Tlf: 37 03 84 83
E-post: styrer@eikelybarnehage.no

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

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
Telefonnr. og e-post til alle ansatte
finner du på våre nettsider.
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