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Velkommen til regionårsmøtet 2020
på Horve lørdag 18. april 2020

Landsstyret sin representant på årsmøtet er Jann Even Andresen.  
Visjon: Med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. 

Program
10:00 Registrering m/kaffe og rundstykke
11:00 Inspirasjonsmøte v/ Jann Even Andresen, Arne Viste m.fl.  
13:00 Årsmøte 
14:00 Varm mat
15:00 Årsmøtet fortsetter
18:30  Kveldsmat

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

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

eller meld deg på i Checkin: https://www.checkin.no/event/22634/aarsmoete-2020-horve 

Påmeldingsfrist: 15. april

Velkommen til Horve Ungdomssenter, Ryfylkeveien 757, 4308 Sandnes.
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«Følg meg».
 Joh. 21, 19 og 22 

 
Jesus uttalte disse ordene når han for første gang 
kalte disiplene. I Joh. 21 sier Jesus igjen til Peter 
«følg meg».

Sammenhengen denne gangen er når Jesus viser 
seg for disiplene ved Tiberiassjøen. Peter 
bestemmer seg for å dra ut og fiske. Noen av de 
andre disiplene ble med. Regner med at 
hendelsene i Jerusalem fortsatt gjorde disiplene 
usikre.

Vi kjenner til at de ikke fikk noe fisk den natten. 
Så står det så fint: «Da morgenen kom stod Jesus 
der på stranden». «Har dere fått noe, barna 
mine?» sa Jesus til dem. De kjente han ikke igjen 
da.

Jesus møter sine der vi er, slik vi er og slik vi har 
det. Ikke alltid vi føler han er så nær, men han er 
der for sine barn.

Etter fiskefangsten og måltidet hadde Jesus og 
Peter en samtale. Jesus kommer ikke med kritikk 
eller bebreidelser. Han nevner ikke noe om at 
Peter sviktet Jesus tre ganger. Jesus spør ikke om 
Peters lederevner eller kunnskaper. Han spør 
heller ikke om hans tro. Men han stiller tre 
ganger det avgjørende spørsmålet: «Elsker du 
meg?». Hva svarer vi på det spørsmålet?

Senere i samtalen etter at Jesus hadde sagt noe 
om hva som skulle skje med Peter sier Jesus til 
han: «Følg meg!» 

Peter ville også vite hva som skulle skje med 
Johannes. Han får da klart svar fra Jesus: «Om 
jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår 
det deg? Følg du meg!» Jesus vil at Peter skal ha 
fokus på Jesus, elske og følge ham. 

Vår prioritet skal ikke først 
og fremst være aktiviteter, 
planer og oppgaver. Han 
kaller oss til å ha fokus på 
ham og følge ham.

Trygve B. Svendsen
Regionstyreleder

Utdrag fra lover for Normisjon Rogaland:

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

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

seg til fullmaktskomiteen senest en time før forhandlingsmøtet settes. 
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Velkommen til årsmøtet!
Velkommen til årsmøtet på Horve lørdag 18. april. 
Landsstyret sin utsending er Jann Even Andresen. 
Dagen vil starte med et inspirasjonsmøte med tale av 
Jann Even og vi vil løfte frem gode historier fra 
 arbeidet. 

I Normisjon og i Acta ser vi at vi fremover må ha et 
særlig fokus på å være med og forme unge ledere. 
Her vil det være viktig med et godt teorikurs og det 
vil være viktig å gi gode praktiske utfordringer – kjø-
retimer. For om kristenlivet bare blir teorikurs så 
 mister mennesker fort interessen. Organisasjonen 
må ha som mål å være en del av et samfunn og i de 
problemstillingene som kjennes på kroppen der. Vi 
skal samles på Horve, en av våre flotte leirplasser. 
Disse er flotte arenaer for å samle ungdommer i 
Guds navn og be Høstens Herre om at de unge må 
bli utsendt og utrustet gjennom det arbeidet vi står i. 
Som organisasjon må vi bygge et arbeid som er til sin 
tid – og skal Normisjon lykkes med målet om å 
 bygge nye ledere i sin tid, må alle generasjoner bidra 
til dette. I denne årsmeldingen kan du lese om Arne 
Viste, og du kan også få møte han på årsmøtet. Arne 
er et eksempel for oss andre når det gjelder å gå fra 
en teori til å sette planen ut i praksis. Han er et godt 
forbilde for oss andre og skal han lykkes så trenger 
han oss som organisasjon også, som fellesskap utgjør 
vi Kristus i dag – intet mindre. 

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

Med hilsen
Erik & Thomas
regionlederteam

Arbeiderne
REGIONLEDERTEAM
Erik Rørtveit
Thomas Thesen

ACTA – BARN OG UNGE I NORMISJON:
Velaug Trodahl, administrasjon Acta (sluttet mai 

2019)
Margrethe Sundvoll, ledertrener (fra oktober 2019)
Lina Fisk Eide, Soul Children og fellesskap/Agenda 1 
Kjersti Hausberg Bjerga, leir og fellesskap  

(til 1. september 2019)
Torunn Fjelde Hansen, leir og fellesskap
Lena Schaal, leir (sluttet juni 2019)
Jarle Stokka, ungdom og misjon (10% stilling)
I tillegg kommer sesongansatte i leirarbeidet.

VOKSENARBEID:
Roar Flacké, distriktsleder/fellesskapsutvikler
Aud Vihovde Hoftun, voksenarbeider, Fermate
Hans Høie, ledertrener 
Kørner Høie, forkynner/vaktmester på Stemnestaden 
Inge Morten Paulsen, daglig leder Alpha Norge  
Kenneth Kolltveit, fundraiser Alpha Norge
Unni Sæves Vignes, foreningsarbeider  

(pensjonist fra juli 2019)
Line Marie Løge, foreningsarbeider (fra august 2019)
Ådne Berge, landansvarlig Kambodsja
Anne Kristin Bruns, Agenda 1

ADMINISTRASJON:
Jeanett Habbestad, kontorleder 

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

se egen sak under styrets arbeid.
Gunn Bjørg Slåtto, kjøkkenleder Stemnestaden  

(sluttet juli 2019)
Espen Klingsheim, daglig leder Vaulali
Maira Andersone, leirstedsarbeider Horve 
Kirsti Byberg, leirstedsarbeider Horve
Kjersti Hausberg Bjerga, leirstedsarbeider,  

kjøkkenleder Stemnestaden (fra 1. september)
Sveinung Notvik, kjøkkenleder Vaulali 
Solvor Kringeland Sundfør, leirstedsarbeider 

Stemnestaden (fra 1. august)

Årsmelding 2019
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STYRETS ARBEID
Regionstyret
Etter årsmøtet i 2019 hadde regionstyret følgende 
 sammensetning: Trygve Svendsen (leder), Jorunn Bø 
Løge, Berit Reinertsen Sandvik (nestleder), Magnus 
Jansen Bru, Øydis Antun og Kjell Ove Sande. 

På regionårsmøtet ble Jorunn Bø Løge gjenvalgt som 
medlem til styret. Magne Audun Kloster, Sveinung 
Fjelde og Olav Vikre ble valgt som varamedlemmer. To 
varamedlemmer blir innkalt til hvert styremøte. 
 Kenneth Kolltveit har frem til september vært ansattes 
representant i styret, mens Bodil Høie har deltatt fra 
oktober. Kristin Sjo Førre har møtt som Acta sin repre-
sentant. Johannes Byberg møtte fra seniorkomiteen på 
første møte i januar, mens Torstein Haukalid har møtt i 
styremøtene fra mars. Som daglig leder legger Erik 
Rørtveit til rette for styremøtene.

Regionstyret har hatt seks møter i 2019 og behandlet 51 
saker, blant annet byggingen av KFskolen, strategiske 
valg, økonomi og personalsaker. Styrets medlemmer 
har også utgjort årsmøtet for foreningen Solborg 
 Folkehøgskole, foreningen Alpha Norge og foreningen 
Karmøy begravelsesbyrå. Styret utgjør også general-
forsamling for Norøk AS.

Sammen med Solborg og IMI-kirken er det startet 
 arbeid med å bygge lokaler til KFskolen på Solborg-
marka. Reguleringsplanen for Solborg sin eiendom ble 
vedtatt høsten 2018. Dette bidro til at det da ble klart 
for flere store utbygginger på eiendommen på og ved 
Solborg. Blant annet gjelder det flere mulige utbygging-
er for Solborg, samt modernisering av Ljosborg. I 
 tillegg er det klart at Stavanger kommune vil bygge 
 leiligheter til mennesker med Downs syndrom. Og 
sammen vil vi altså bygge lokaler til KFskolen. Skolen 
har konsesjon til litt over 400 elever. For å gjennomføre 
utbyggingen av skolen har Solborg, IMI-kirken og 
 Normisjon Rogaland sammen stiftet selskapet Solborg-
marka AS. På grunn av momsreglene er det slik at det 
er best at KFskolen står for byggingen selv, men at 
 Solborgmarka AS er klar om 10 år for å kjøpe bygget 
tilbake, dette er det inngått en intensjonsavtale om. Vi 
har hatt et felles styremøte sammen med styret i 
 Solborg Folkehøgskole, dette for sammen å få forståelse 
for de utfordringer og muligheter som nå ligger frem-
over for Normisjon Rogaland og Solborg. Årsmøtet for 
Solborg Folkehøgskole vedtok at deler av oppgjøret for 
tomten på Solborg skal brukes til finansiering av bygget 
til KFskolen. Argumentasjonen bak dette vedtaket er at 
årsmøtet ønsker at Solborg og regionen skal være 
 aktive eiere i lag med IMI-kirken i det som skjer rundt 

KF skolen. Å drive skole er i tråd med alle parter sin 
 visjon og er å foretrekke som forvaltning av tomten. Å 
gå inn og bidra til finansieringen av skolen er også å 
være en aktiv forvalter, men det er også å ta en risiko. 
Til sammen har partene gått inn med 44 millioner i 
egenkapital, IMI-kirken har bidratt med 22 millioner, 
 Normisjon Rogaland med 15 millioner, mens Solborg 
har bidratt med 7 millioner. Det er Sparebanken Sør 
som er vår bankforbindelse og de har godtatt vår 
 finansieringsplan som pr. dags dato har en ramme på 
totalt 168 millioner. Det at Solborg, IMI-kirken og 
Normisjon Rogaland satser så stort sammen vil bidra 
til at vi vil komme nærmere hverandre og hjelpe 
 hverandre til og lykkes sammen og som selvstendige 
enheter. I tillegg vil vi hjelpe KFskolen i den vanskelige 
etableringsfasen.

Styret har som mål å få en god økonomi for Alpha 
Norge. Normisjon Rogaland har siden 2009 tatt ansvar-
et for Alpha i Norge. Alpha er brukt av hele Kristen-
Norge og det er derfor feil at det er Normisjon  Rogaland 
som skal ta størstedelen av utgiftene for at kurset skal 
være gratis for deltakerne. Vi har nå jobbet med å  skaffe 
partnere til arbeidet i litt over to år. Sakte, men sikkert 
kommer flere partnere på plass. Vi har som mål at 
 Alpha Norge skal komme i balanse i 2020, og videre 
komme i posisjon til å bli en selvstendig organisasjon. 
Til nå har Alpha Norge opparbeidet en gjeld til 
 Normisjon Rogaland på ca 2.000.000. Vi har i år skrevet 
av 1.000.000 i tap, siden Alpha Norge ikke har forutset-
ninger i dag til å betjene en slik gjeld. Men styret har 
som mål at hele gjelden skal betales tilbake til 
 Normisjon Rogaland. Mer om dette på årsmøtet.

I 2019 ble eierskapet av våre Galleri Normisjon  butikker 
i Aksdal og Sandnes overført til regionen fra Normisjon 
sentralt. John Urstad og Thor Bjørn Tjelta ledet dette 
arbeidet på vegne av styret i Normisjon Rogaland. 
 Derfor vil du i denne årsmeldingen også se egne 
 regnskap for våre flotte butikker. Våre erfaringer så 
langt tilsier at dette har vært bra, og styret takker alle 
medarbeiderne og styrene for våre to butikker for 
 innsatsen.

Møtevirksomheten
Våre forkynnere (lønnede og ulønnede) har sammen 
med våre lokale kontakter også i 2019 bidratt til en 
 omfattende møtevirksomhet. Det er mye som er ulikt 
fra bedehus til bedehus, fra forsamling til forsamling, i 
vår region. Formen på møtene, antallet som kommer, 
sangvalget osv. kan være veldig forskjellig. Noen plasser 
er det et helt styre som står for arrangementet, andre 
plasser er det gjerne kun en kontaktperson som står for 
hele samlingen. Men, målet er det samme: «Jesus 
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 Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Takk til alle 
som er med og gir av sin tid og sine krefter, måtte dere 
bli rikelig velsignet. Vi merker også at det skjer endring-
er med at forsamlingene etter hvert får frem egne 
 forkynnere. Her hadde en for noen år siden en vanlig 
forening, der de fikk besøk av forkynnere, mens de i 
dag har en egen forsamling der de står for det meste av 
forkynnelsen selv. De har nå egne medlemmer som 
 bidrar i møtene til å undervise/forkynne fra Guds ord. 
Dette er en gledelig utvikling og viser at vi har nye 
 generasjoner som tar over. Samtidig er det mange flotte 
foreninger som vil drive med foreningen som basis. Og 
vi som region kommer til å satse på disse også frem-
over. Det er viktig å presisere at det er mange ulike 
 måter å gjøre ting på, og vi er åpne for å være med på 
mange ulike uttrykk. Vi har også blitt kontaktet av IMI 
Instituttet og Acta bibelskole om et samarbeid for 
 møtevirksomhetene. Dette er gledelig.

Årsmøtet i 2019
128 delegater og 121 stemmeberettigede var samlet på 
Stemnestaden leirsted til Normisjon Rogaland sitt års-
møte 6. april. Generalsekretær Anne Birgitta  Langmoen 
Kvelland holdt inspirasjonsforedrag rundt tema 
«Sammen er vi Normisjon». Nils Ove Nygård la frem 
regnskapet. Regnskapet viste et overskudd på 98’ og 
 regionen hadde overført over 7.492’ til arbeidet utenfor 
regionen i 2018. Videre ble det avholdt valg (se  ovenfor) 
og Handlingsplan for 2019-2021 ble drøftet og vedtatt. 
Takk til den enkelte for engasjement og oppmøte.

Forsamlinger/Menigheter/Foreninger
IMI-kirken har i dag en av de største forsamlingene i 
Norge. IMI-kirken står bak Agenda 1, et lærings-
nettverk for ledere av forsamlinger rundt omkring i 
Norge. Anne Kristin Bruns og Thomas Thesen har 
sammen med andre ansatte i regionen jobbet for å få i 
gang Agenda 1 for lag og foreninger i Rogaland. På 
samlingene får en god undervisning og en blir ledet inn 
i gode prosesser, som har som mål å få det enkelte styret 
til å treffe med misjonsbefalingen der en har sitt virke. 
Det er fascinerende å se hva som skjer i slike prosesser. 
Det er også gledelig og se at Agenda 1 fortsatt brukes i 
våre misjonsland. Agenda 1 er et arbeid som utvider seg 
stadig, se egen melding.

Det foregår mye spennende arbeid for å nå nye 
 mennesker med evangeliet. Og vi må hele veien våge å 
gå nye veier for dette. Her må vi som region være med 
å heie på de som våger å prøve noe nytt. Historisk har 
det vist seg at det ofte oppleves som et brudd med 
 tradisjonen når Gud skaper noe nytt. Men når det har 
gått en tid så viser det seg at det er slik Gud gjør det, 

Han skaper noe nytt for en ny tid. Vi håper vi kan være 
med å gi den samme fullmakt som en engelsk biskop 
gav sine prester: «Du kan gjøre hva du vil, hvordan du 
vil og hva tid du vil, bare du leder mennesker til tro på 
Jesus Kristus.» Det er faktisk det som er det viktigste. Vi 
ser at vi har nye uttrykk gjennom huskirker og mye av 
det våre forsamlinger og foreninger gjør i Rogaland. Vi 
håper at vi blir frimodige på å våge på vegne av Gud. 
Det er fantastisk å se utviklingen som er i forbindelse 
med 10:13-festivalen på Horve. I august var hele 350 
deltakere samlet på leirplassen på dagtid, for dere som 
kjenner Horve så vet dere jo at det ikke er internat til 
350. Så mange måtte sove i telt og noen hjemme. Så 
mange deltakere trenger også mange ledere, og i år var 
det hele 150 ledere – fantastisk!

Teologi og Åndelig lederskap
Vår visjon er: «Jesus Kristus til nye generasjoner og 
 folkeslag». På en strategisamling for noen år tilbake sa 
tidligere landsstyreleder i Normisjon Ådne Berge: «Vi 
må bare erkjenne at vi har mistet kontakt med vårt 
folk.» Dette er en viktig erkjennelse. Bedehusbeveg-
elsen som vi tilhører har gått tilbake de siste tiårene. I 
vår region er det fremdeles stor aktivitet og som 
 tidligere beskrevet har vi noen av de største forsamling-
ene i landet i Rogaland. Noe av det vi har sett mest på i 
de siste årene er IMI-kirken sin fremgang. Dette har 
utfordret den etablerte oppfatningen av både åndelig 
lederskap og teologi. Styret i Normisjon Rogaland har 
de siste årene hatt tett kontakt med IMI-kirken og vi 
går sammen med dem både i teologi og i åndelig leder-
skap. Og IMI-kirken sin ledelse er i ferd med å bygge 
opp en teologisk kompetanse som er unik i landet vårt. 
Dette vil vår region ha stor nytte av fremover. I 
 Normisjon har vi flere senter der en har samlet mye 
teologisk kompetanse, for eksempel ved Bibelskolen i 
Grimstad, rundt Salem menighet og Gå Ut Senteret i 
Trondheim og rundt de ulike miljøene rundt NLA 
(Bergen, Kristiansand og Oslo), der vi er medeier. Og 
det jobbes selvsagt med teologi av vår sentrale ledelse i 
Oslo. Disse miljøene vil være en viktig faktor for å nå 
vår visjon. For Jesus Kristus er i går i dag den samme, 
men vi og vår tid forandrer seg stadig. Da må vi jobbe 
med teologi og åndelig lederskap. Det å skape et miljø 
som jobber med dette vil være svært viktig fremover. 
Gjennom Agenda 1 har vi fått et verktøy som også 
 alminneliggjør arbeidet med teologi. Jesus er snekker-
sønnen som ikke brukte fremmedord, men snakket på 
en måte som gjør at vi studerer det han sa og gjorde den 
dag i dag. Det er svært viktig at vi jobber med teologi og 
åndelig lederskap. At det gjøres av den enkelte, i lag, i 
foreninger, i menigheter og vi skal også gjøre det i 
 regionstyret fremover.
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Nebiyo Berhan Bezabeh og Arne Viste
11. desember 2017 troppet sivilt politi opp på et av våre 
leirsteder for å transportere ut en av våre ansatte. Horve 
Ungdomssenter og Normisjon Rogaland valgte i 
 september å ansette Nebiyo Berhan Bezabeh gjennom 
Plog AS. Nebiyo kom til Norge fra Etiopia i 2003, han 
har jobbet som frivillig på Horve siden 2013. Nebiyo 
fikk avslag på sin søknad om asyl og har levd som 
 papirløs flyktning. Regionstyret og leirstedsstyret var 
seg bevisste på at de også var villige til å bryte norsk lov 
på vegne av Nebiyo. Arne Viste opprettet Plog AS for å 
hjelpe papirløse flyktninger og vi har fått svært god 
hjelp av han i den fasen. Nebiyo har også i 2019 bodd i 
Etiopia sin hovedstad, Addis, og vi har kontakt med 
han. Og julegaven til de ansatte ble i år gitt til Nebiyo og 
Arne Viste. Dette for å markere at vi alle regner med 
han og ser på han som en av våre kolleger. Og vi vil også 
støtte Arne Viste i hans kamp for de papirløse. Styret 
ønsker også å ta frem dette på årsmøtet på Horve.

INTERNASJONAL MISJON 2019
SAMARBEIDSRÅDET FOR MENIGHET OG 
MISJON  I STAVANGER BISPEDØMME (SMMS)
Gjennom SMMS deltar Normisjon, sammen med 6 
 andre misjonsorganisasjoner, i samarbeidet for å øke 
misjonsengasjementet i menighetene i bispedømmet. 
Det er nå 16 menigheter i bispedømmet som har 
 misjonsavtaler som støtter prosjekter i Normisjon i 
Bangladesh, Kambodsja, Mali/ Senegal og Nepal.

Vi ser det som viktig at misjon er en naturlig del av livet 
i menighetene. Vi i vår region må bidra med informa-
sjon om arbeidet ute som øker engasjementet. 
 Regionen har ikke hatt egen stilling på dette området i 
2019, og det er viktig at våre lokale misjonsvenner er 
aktive med å dele informasjon i sine menigheter.

ASERBAJDSJAN
Aserbajdsjan er et  muslimsk, men ganske  sekularisert 
land. Det er på mange måter et lukket land for misjon 
og menighetene må være forsiktige når de samles. Vi får 
likevel bidra til at sårbare grupper, som barn med 
 nedsatt funksjonsevne, får hjelp til et bedre liv. Vi 
 investerer også i dagens og morgendagens ledere i det 
aserbajdsjanske samfunnet, gjennom å tilby kursing 
innen økonomi og verdibasert lederskap.

Minoritetsfolkegruppen udi har vært en sentral 
 målgruppe siden oppstarten. Normisjon arbeider 
 kontinuerlig for å styrke udiene og hjelpe dem i 
 arbeidet med å ta vare på og utvikle sin egenart. De har 
etter en lang prosess nå fått registrert sitt eget kirke-
samfunn og i kirken i Nich kan de nå holde 
 gudstjen ester og døpe nye medlemmer.

BANGLADESH
Også Bangladesh er et muslimsk land. Under 1 % er 
kristne, og åpen evangelisering tolereres ikke. 
 Normisjon støtter tre lokale kirkesamfunn som i all 
 hovedsak består av marginaliserte folkegrupper. Vi 
 ønsker å hjelpe disse kirkene til å være misjonale og 
bygge gode ledere. Normisjon støtter også arbeid for å 
redusere sosial undertrykkelse av minoriteter og å 
 hjelpe dem med inntektsskapende arbeid.

Jenter, fattige og unge fra urfolksgrupper stiller ofte 
bakerst i køen om en skoleplass. Gjennom den videre-
gående skolen Martin Luther College i Bangladesh gir 
Normisjon disse en kvalitetsundervisning som gir dem 
bedre fremtidsutsikter. Det er nå 200 elever, hvorav 
halvparten er jenter.

Martin Luther College.

Like mye verdt.

Julegudstjenesten.

Fremtid og håp.
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I Bangladesh blir hver femte jente offer for barne-
ekteskap. Denne skadelige praksisen bryter med jenters 
rettigheter til helse, utdanning og muligheter. Derfor 
har Normisjon startet prosjektet «Like Mye Verdt», for 
å bidra til å endre holdningene til denne praksisen.

Som misjonsbevegelse  ønsker vi at kirkene og 
 bistands-organisasjonene skal bli enda flinkere til å nå 
ut til sine egne. Gjennom Asia-basen ønsker Normisjon 
å styrke kompetansen og kapasiteten i våre samar-
beidskirker og bistandspartnere, slik at de blir i stand til 
å nå sine mål. Basen tilbyr leder- og disippelkurs der de 
kan komme sammen, bli inspirert og lære av  hverandre.

CUBA
Normisjon har lenge hatt kontakt med en luthersk 
 kirke på Cuba, og også med en pinsemenighet. I 2019 
har regionen engasjert seg på Cuba gjennom å være 
med på å introdusere Agenda 1 menighetsutviklings-
program og team fra Rogaland har vært sentrale. Dette 
er et program som Normisjon nå bruker i flere land, 
med svært gode resultater. På Cuba har menighetene 
opplevd Agenda 1 som en virkelig øyeåpner for hva de 
kan være som menighet og hvordan de kan utvikle 
denne videre. Det har gitt stor inspirasjon og fornyelse 
i menighetene.

INDIA
Den voksende hindunasjonalismen i landet gjør det 
mer utfordrende å drive kristent arbeid og også å være 
kristen. Regionen har engasjert seg for å sikre videre 
drift av Marta Maria Bible School. Skolen betyr mye for 
jentene som går der og er også viktig for de lokale 
 menighetene og landsbyene de tilhører. Tidligere elever 
tar ansvar for søndagsskole, kvinne- og barnearbeid. Vi 
håper Marta Maria skolen kan fortsette å utruste flere 
jenter, og at menighetene i enda større grad vil 
 anerkjenne og sette pris på dem. Fremover blir det 
 viktig med god oppfølging og støtte også til tidligere 
elever. Mange står i en spennende tjeneste i et samfunn 
som er i rask utvikling, men som også har store 
 utfordringer, ikke minst overfor minoriteter og svake 
grupper. 

KAMBODSJA
I Kambodsja har Rogaland et spesielt ansvar for å lede 
og utvikle dette arbeidet. Også i 2019 har vårt arbeid i 
Kambodsja båret rik frukt. Vi holder fast på vår strategi 
der vi ikke bygger vårt eget arbeid, men trener og 
 inspirerer lokale samarbeidspartnere. Fortsatt kan vi se 
at menigheter, minoriteter og landsbyer har blitt 
 velsignet og mange mennesker har møtt Jesus. 

Vi har nå snart vært rundt i alle provinsene i landet. Vår 
ledertrening og evangeliserings- og godhets aksjoner er 
fortsatt en viktig grunn til den store  veksten. 125 
evange lister har ledet flere tusen til Jesus. Over 1.000 
huskirker er etablert for å kunne gi de nye kristne nære 
åndelige fellesskap slik at de kan bli bevart og vokse som 
kristne. Over 90 menigheter er med i  Agenda 1 for å 
utvikle seg som kristne fellesskap med felles  visjoner. 

Lokale ledere trenes og tar over stadig mer av ansvaret 
for undervisningen. Våre medarbeidere i Light of Life 
Church er de sentrale i dette og det er flott å se hvordan 
de vokser inn i oppgavene. 

Vår hovedsamarbeidsparter for det humanitære 
 arbeidet, ICC (International Cooperation Cambodia), 
arbeider godt og målrettet for å bedre menneskers 
 livsvilkår. Fokus er på fattigdomsbekjempelse, gode 
 familier, barns rettigheter, menneskehandel, landsby-
utvikling og identitetsbygging blant minoriteter. 

Vi har økt støtten til kristne studentinternater. Vi ser 
dette som et strategisk viktig arbeid som også gir svært 
gode frukter ved at de som bor der får gode eksamener 
og at mange blir kristne. Ved årsskiftet ble 11 studenter 
fra internatet døpt.

11 studenter ble døpt.

Ny Indiaforening.

Agenda 1.
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MALI/SENEGAL
Mali og Senegal ligger i Vest-Afrika og har en lang felles 
historie. Begge er tidligere franske kolonier.

Sikkerhetssituasjonen i Mali er fortsatt krevende og 
 deler av landet er preget av islamistisk terror. Kirkene er 
svake og Normisjon ønsker fortsatt å være i Mali for å 
hjelpe dem til utvikle seg og bringe evangeliet videre i 
ord og handling. Vi har et begrenset antall faste 
 utsendinger i landet, men flere fra Norge har vært ute på 
kortere oppdrag, ikke minst i forbindelse med  
Agenda 1.

Det ser ut til at Agenda 1 virkelig er til hjelp og inspira-
sjon for de menighetene og fellesskapene som deltar på 
samlingene. Den bevisstgjøringen de får på hva de er og 
hva de kan være som menighet har hjulpet dem til å 
tenke og legge planer for hvordan de vil utvikle sine 
 menigheter. Og ikke minst gleder vi oss over rapport ene 
om at de også har gjennomført viktige tiltak som 
 fornyer arbeidet.

Senegal er også et land med lange muslimske tradisjon-
er. Vi kan dra nytte av mye av det vi har gjort i Mali og 
vi har startet et pionerarbeid hvor målet er å plante 
 bærekraftige menigheter. Utsendingene bruker mye av 
sin tid på relasjonsbygging. De snakker med naboene, 
deler tradisjoner, kultur og troen sin med hverandre. 
De har også skapt noen sosiale treffpunkt og startet 
med fotballtrening og aerobic. Området Normisjon 
 arbeider i er svært fattig.

Ved årsskiftet dro familien Jøssang fra Rogaland til 
 Senegal som misjonærer.

NEPAL
I Nepal har det de siste årene vært sterkt fokus på 
 utbyggingen av sykehuset i  Okhaldunga og Normisjon 
har vært en stor bidragsyter.  Mange i Rogaland har 
vært  engasjert i Okhaldunga og også i 2019 var det 
grupper herfra som besøkte sykehuset. Nå er selve 
 sykehusutbyggingen ferdig, men det skal bygges 
 sykepleieskole på området. 

Nepal er et land med 
mye skjønnhet, men 
også med mange 
 utfordring er.  Mino ri - 
tets grupper og barn med 
nedsatt funksjonsevne 
blir diskriminert og 
 nedprioritert i Nepal.   
I flere år har  Normisjon 
samarbeidet med den 
lokale organisasjonen 
Asha Bal Bikas Sewa 
(ABBS), som driver tre 
dagsentre der det gis opptrening og  omsorg til 
 funksjonshemmede barn. De ansatte gjør et fantastisk 
arbeid for å utvikle barna og gi de opplev elsen av å bli 
sett og elsket.

Vi arbeider også med vanskelige familieforhold og 
kvinnesituasjoner vest i Nepal. Det er et engasjement 
som har ført til lovendringer i landet. Utfordringen er å 
skape holdningsendringer i lokalsamfunnene.

I Nepal er det kommet ny lovgivning som gjør det 
straffbart å bidra til at mennesker skifter religion. 
Evangeliserende virksomhet er derfor blitt risikabelt og 
menighetene må finne nye måter å dele evangeliet på.

Sherpa-kirken House of Hope driver et frimodig 
 utadrettet arbeid med forkynnelse og hjelp for sherpa-
grupper både i Kathmandu og i avsidesliggende og 
 fattige områder. De har etablert flere søsterkirker som 
er i stadig vekst. 

Santalkirken sør i Nepal har et levende menighetsliv og 
santalene regner den for å være den eldste i Nepal; 
 etablert i 1943. I de senere årene er det ikke bare 
 santaler som er målgruppe for arbeidet. Nå er de en 
lav-kaste-kirke og driver diakonalt arbeid for lavkaster. 
En flott utvikling.

Utsendelse av familien Jøssang.

Menigheten i Dandkhola.

En av mange.
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INFORMASJON/MEDIA/MEDLEMMER
Nytt fra Normisjon lages med både lokalt stoff og stoff 
fra sentralt hold. Nytt fra Normisjon har blitt lagt 
sammen med region Agder ut år 2019, men fra 2020 vil 
region Rogaland ha utgivelser alene. Nytt fra  Normisjon 
kom ut fire ganger i 2019 og hadde åtte sider regionstoff 
og fire sider fellesstoff for hele organisasjonen. 
 Regionene har veksler på å ha første del av bladet. 
 Tilbakemeldingene på Nytt fra Normisjon er positive, 
det blir lest, og er en viktig informasjonskilde for svært 
mange. 

Normisjon sine nettsider omhandler hele organisa-
sjonen med egne sider for regionene, også region 
 Rogaland. Ambisjonen er at det skal være godt 
 fungerende og informative hjemmesider som fører til 
regelmessig bruk av våre Normisjonsvenner. Nettadres-
sene til region Rogaland er www.normisjon.no/ 
rogaland  for Normisjon og www.acta.no/rogaland for 
Acta – barn og unge i Normisjon. Leirstedene våre har 
også egne hjemmesider. Horve: http://horveungdoms-
senter.no/, Vaulali: http://vaulali.normisjon.no/ og 
Stemnestaden: http://stemnestaden.no/. 

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

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Direktemedlemskap 202 205 209 209 207 215  230  231  228

Nytt fra Normisjon 3315 3348 3388 3438 3610 3751 3855 3.924 3.643

Agenda 3.16 1500 1604 1591 1622 1823 1886 1994 2.007 2.024

REGIONSARRANGEMENT 2019

Tid Arrangement Sted

11.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden

11.1. Normisjonsfest Bogafjell

1.-3.2. Livgivende Stillhet Horve

11.2. Kvinnesamling Sola

12.2. Kvinnesamling Austre Åmøy

21.2. Temakveld Fermate Stemnestaden

7.3. Kvinnesamling Finnøy

7.3. Inspirasjonssamling 
for damer

Sauda

9.-10.3. Damenes helg Stemnestaden

13.3. Damenes aften Ølen

19.3. Kvinnesamling Bore

19.3. Pensjonisttreff Stemnestaden

21.3. Kvinnesamling Hjelmeland

6.4. Regionårsmøte Stemnestaden

10.4. Vaulalibasaren Vaulali

22.4. Påskefest Stemnestaden

26.4. Vårbasar Skudeneshavn

15.5. Kvinnesamling Mosterøy

27.5. Kvinnenes dag Vaulali

28.5. Kvinnenes dag Horve

30.5. Fellesstevne Stemnestaden

19.-22.8. Seniorleir Vaulali

2.9. Damenes aften Finnøy

6.-8.9. Sensommerleir Stemnestaden

12.9. Seniorenes festmiddag Horve

19.9. Inspirasjonssamling 
for damer

Skudeneshavn

20.-21.9. Normimarken Tau

23.9. Inspirasjonssamling 
for damer

Stemnestaden

27.-29.9. Damenes Helg Horve

17.10. Horvebasaren Horve

okt Damenes aften Ølen

18.-19.10. Mannstreff Stemnestaden

2.11. Minimesse Stemnestaden

8.-9.11. Julemesse Hå

9.11. Misjonsmesse Karmøy

15.-16.11. Misjonsmesse Haugesund

23.11. Julemesse Sandnes

23.11. Julemesse Vikevåg

29.11. Julemesse Sand

29.-30.11. Julemesse Finnøy

30.11. Julemesse Randaberg

30.11. Julemesse Bru

MESSERESULTATER 2019
Normimarken, Tau – 165 723
Minimesse Stemnestaden – 98 555
Misjonsmesse Karmøy – 144 282
Misjonsmesse Haugesund – 141 590
Julemesse Hå (Nærbø, Varhaug, Vigrestad) – 209 244
Julemesse Ålgård – 62 500
Julemesse Sand – 154 202
Julemesse Sandnes – 130 294
Julemesse Vikevåg – 68 796
Julemesse Finnøy – 174 366
Julemesse Randaberg – 195 532
Julemesse Bru – 60 000

Med forbehold om at det kan være tall som ikke er helt eksakte. 
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ØKONOMI
Årsregnskapet for regionen totalt viser et overskudd 
på 1.309.680 kr (ikke inkludert Alpha). Regnskap-
et  for  regionen eksklusiv leirsteder og Alpha, viser et 
overskudd på 791 917 kr. Testamentariske gaver på 
1.954.188 kr er inntektsført, av denne har 981.365 
kr gått til Normisjon sentralt. Årets ordinære gaver 
beløper seg til kr 16.703.163 kr som er 2.040.561 kr 
høyere enn i 2018. I 2019 kom det inn en enkeltstående 
gave på 820 689 kr. Overskuddet er ført mot balansen.

De totale inntektene ble 30.454.863 kr og er 3.506.588 
kr høyere enn i 2018. De totale utgiftene eks. over-
føring beløper seg til 21.569.719 kr, det er en økning på 
2.212.511 kr. I 2019 ble Galleri Aksdal og Galleri  

Sandnes tatt inn som avdeling og dermed øker de 
 totale inntektene og utgiftene. Det er i 2019 overført 
7.575.464 kr til Normisjon sentralt. Det er 83.241 kr 
mer enn i 2018.

Driftsmessig gikk Stemnestaden, Vaulali, Galleri 
Sandnes og Galleri Aksdal med overskudd, mens Horve 
gikk med underskudd. Horve har i 2019 brukt 310.301 
kr på reguleringsarbeid for videre utvikling av leir-
stedet. Alpha gikk med underskudd. Resultat fra leir-
stedene og galleriene er ført mot balansen. Alpha er ført 
mot balansen i eget regnskap i Alpha Norge. Når det 
gjelder investeringer ved Horve og Stemnestaden, viser 
vi til note 2.

HANDLINGSPLAN NORMISJON REGION ROGALAND 2018-2021
Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag

Verdier: Elsket og sendt
– Leve i bønn og bli ledet av ånden!

Sammen vil vi…. Regionalt innebærer dette å ha fokus på: 

Fellesskap - Videreutvikle og plante fellesskap der mennesker  
 i alle aldre møter, følger og ærer Jesus Kristus
- Dele godhet og gjestfrihet
- Gjøre mennesker til disipler av Jesus
- Identifisere og utvikle ledere i hele  organisasjonen
- Leve oppriktig liv som hele mennesker

- Bygge en sterk organisasjon med samhold og 
 tilhørighet der vi spiller hverandre gode

- Styrke nettverksbygging og samarbeid med andre  
 misjonsorganisasjoner og lutherske kirke- 
 samfunn, som vi står sammen med teologisk

- Agenda 1: Skape/bygge disippelkultur i våre felles-  
 skap gjennom Agenda1
- Utrustning og ledertrening
- Seniorarbeidet: Se mulighetene seniorarbeidet gir

- Skape større organisasjonsbevissthet blant våre   
 enheter 
- Støtte dannelsen av nye fellesskap

- Legge til rette for livsnær undervisning og    
 veiledning

Misjon - Bringe evangeliet til nye generasjoner og folkeslag

- Arbeide for undertryktes rettigheter og en bedre   
 framtid for fattige mennesker

- Arbeide for å øke respekten for livsrett og    
 menneskeverd
- Forvalte skaperverket til beste for kommende slekter

- Alpha: 

- Oppmuntre til å ta i bruk Alpha-verktøy i    
 evangeliseringsarbeidet

- Øke antall partnere

- Utruste eksisterende fellesskap til misjon lokalt,    
 nasjonalt og internasjonalt, og sende misjonsteam.  
 Utfordre forsamlinger og foreninger til å ta større   
 ansvar og eierskap for misjonsprosjekt.

- Leirsteder: En arena for å nå nye mennesker i alle  
 generasjoner

- Galleri-butikkene: En arena for å møte mennesker  
 som ikke er en del av våre felleskap

Barn og Unge - Være medvandrere

- Engasjere oss i barne- og ungdomsarbeid og støtte  
 Acta

- Styrke familiearbeidet slik at det inspirerer og    
 utruster familier til å dele tro i og gjennom hjemmet

- Videreutvikle våre skoler og barnehager der Jesus  
 formidles og der barn og unge utvikler seg som hele  
 mennesker

- Acta: Støtte det lokale arbeidet

- Skape større bevissthet rundt betydningen av å være  
 medvandrere for barn og unge 
- Acta sitt leirarbeid: 

- Styrke arbeidet med tro på hjemmebane

- Styrke samarbeidet mellom leirarbeid og    
 felleskapene våre

- Være med å løfte fram og prege skoler hvor vi har  
 eierskap
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KVINNE ARBEIDET
Grunnfundamentet i arbeidet er: Å lede kvinner til en 
trygg identitet forankret i Guds skapertanke og nåde. Vi 
ønsker å stimulere til ærlig hverdagsliv og til å leve fri-
modig som den Gud har skapt oss til å være. Vi er en del 
av Normisjon sin visjon: Jesus til nye generasjoner og 
folkeslag. I år har vi hatt spesielt fokus på de ulike gene-
rasjonenes betydning for hverandre.

I sørfylket har det vært et generasjonsskifte i ledelsen av 
kvinnearbeidet. Unni S. Vignes som har vært primus 
motor i mange år, har nå gitt stafettpinnen videre til Line 
Marie Løge. Det ble markert på Kvinnenes dag på Horve 
og Vaulali i vår.

I løpet av året har vi hatt DAMENES HELG på Stemne-
staden i mars med tema: ÅPEN HIMMEL OVER 
HVERDAGEN, og på Horve i september med tema: 
VELSIGNELSENS VEI. Vi opplevde begge steder et 
sterkt fellesskap gjennom lovsang, undervisning og ved å 
være sammen inne og ute. Mange søkte forbønn og sam-
tale, og vi fikk nyte Guds gaver gjennom alle sanser.

To flotte team har hatt ansvar for disse helgene.   
I  sørfylket har det vært: Hilde M. Viste, Anne E. Halsne, 
Eli Haraldseid, Siri U. Bjørsvik og Anne S. Sunde 
sammen med Unni S. Vignes og Line Marie Løge.  
I nordfylket har det vært: Anna B. L. Reiersen, Tove  Anita 
E. Baustad, Reidun G. Fjellbakken, Elin Tyse Hansen og 
Ingvild Gangsøy sammen med Aud V.  Hoftun. 

INSPIRASJONSSAMLINGER FOR  KVINNER OG DA-
MENES AFTEN er viktige møteplasser på tvers av gene-
rasjonene. Her har mange fått påfyll for  hverdagen og 
opplevd gleden ved å høre til i en større sammenheng. Vi 
har hatt 15 slike på ulike steder i løpet av 2019. 
Kvinneforeningene er fremdeles en viktig  resurs i 
 misjonsarbeidet både lokalt, regionalt og  internasjonalt.

SENIOR KOMITEEN
Medlemmer i komiteen:
Eldbjørg Byberg
Anne Beret Nome Kristiansen
Jostein Soppeland
Liv Oftedal – ny 2019
Torstein Haukalid, leiar – ny 2019
Leif Berge, sekretær

Johannes Byberg, Ragnhild Nærland og Aksel 
 Stavnheim slutta desember 2018 etter å ha vore svært 
aktive i seniorarbeidet i Normisjon Rogaland. Mange 
takk for det flotte arbeidet de gjorde!

Seniorkomiteen har eit mål om at arbeidet vårt skal 
vera:
- Inspirasjonssamlingar der me seniorar gløder   
 kvarandre til å vera aktive Kristus-ambassadørar. 
- Ein møteplass for personleg oppbygging og sosialt  
 samvær.
- Ein stad der ein formidlar kunnskap om det gode   
 arbeidet som Normisjon gjer, særleg då for at barn og 
  unge skal læra Jesus å kjenna og fylgja han.
- Ein stad der ein får kjennskap til Normisjon sitt   
 arbeid ute i samarbeidslanda.

Arrangement som seniorkomiteen har hatt ansvar 
for i 2019:
- 19. mars: Busstur til Stemnestaden der våre venner i  
 nordfylket inviterte oss til pensjonisttreff med god  
 middag og fint program. To fullasta bussar med   
 glade seniorar reiste frå sørfylket.
- 19.–22. aug.: Seniorleir på Vaulali. Bibeltimar ved  
 Kørner Høie og Erik Rørtveit. Flott utflukt til   
 fruktøya Helgøy og inspirerande foredrag av Rasmus 
 Nordbø. Marta og Johan Vistnes var med som   
 songarar. Marit Nag var fast pianist. På misjons - 
 kvelden var Riskakameratane med og song. Leiren  
 var fullteikna.
- 12. sept: Senioranes festmiddag på Horve. Me fekk  
 servert nydeleg middag. 130 personar møtte. Det var  
 tale ved biskop Ernst Båsland. Song og musikk ved   
 Johannes Byberg, Kjell Stangeland og Inger Marie   
 Olsen. Hans Høie fortalde frå leirsommaren og   
 arbeidet på Horve.

Leiaren i seniorkomiteen møter fast i Normisjons 
 regionsstyre. Me er takksame for at me blir involverte 
og rekna med i arbeidet i Normisjon Rogaland.

Rapporter fra arbeidet



Årsmelding og regnskap 2019

14

Så ynskjer me vel møtt til nye seniorsamlingar i 2020! 
Oppfordrar unge seniorar til å bli med!

Nytt i 2020 blir kveldssamlingar på Solborg, første gong 
12. mars. Programmet vil vera bibeltime, kveldsmat og 
Normisjons-info.

Torstein Haukalid, leiar.

NORTRÅKK
Vi går tur hver onsdag kl. 10.30. Det har vært med 
 mellom 15 og 25. 20 turer på våren og 16 turer på 
 høsten. Vi har en årlig fest i februar.

Styret er på tre personer som legger opp en plan. Der 
står det hvor turen starter og hvor vi skal gå. Det er 
 ingen påmelding. De som kommer går. 

Vi har matpause med ord for dagen og sang. Vi gir en 
frivillig gave på ca. kr. 20 hver når vi går. I 2019 samlet 
vi inn kr. 13.539.- til et barnehjem i Aserbajdsjan.
Vi som går er fra Rennesøy til Bjerkreim. Vi går på 
mange forskjellige steder.

FERMATE ROGALAND 
Eies av  Normisjon  Rogaland
Virksomheten er tuftet på Fermate Norge 
sitt basis og verdigrunnlag. Målet for 
virksomheten er å hjelpe mennesker til et 

sunt forhold til seg selv, andre  mennesker og Gud. Vi 
ønsker å være et sted der hele livets virkelighet kan 
snakkes om og der man kan få hjelp til å stå i livet   slik 
det er. Fremfor alt ønsker vi å formidle håp.

Fermate Rogaland har samtaletilbud på BådeOg-huset 
i Sandnes og på Kraftsenteret på Stemnestaden.  

Vi har også tilbud på Vaulali en gang i måneden. I løpet 
av 2019 har vi hatt 308 samtaler med til sammen 79 
ulike  mennesker på disse tre stedene. I tillegg har Hans 
Høie jevnlig mentorsamtaler knyttet til Horve 
 Ungdomssenter.

Aud V. Hoftun er leder for virksomheten. Hun har 
samtaler alle tre steder. Vigdis Hadland og Karstein 
Dragsund er medarbeidere i Sandnes. Gjermund Lygre 
har i år gått inn som medarbeider i inntil 4 samtaler pr. 
måned på Stemnestaden. Hans Høie er knyttet til 
 Fermate som mentor for ledere.

I løpet av året har vi hatt 2 temakvelder på Stemne-
staden i samarbeid med kirken i Tysvær. På temakveld i 
november var også litteraturfestivalen i Tysvær 
 medarrangør. Da hadde vi besøk av professor Ola 
 Didrik Saugstad som satte fokus på: Menneskeverd 
 under press? Han underviste også om dette temaet på 
to av de videregående skolene i distriktet. Det var et 
spennende samarbeid.

Vi ser et tydelig behov for undervisning innen sjele-
sørgeriske tema. I løpet av året har vi deltatt med dette 
på arrangement knyttet til leirplassene og i noen lokale 
sammenhenger. Dette ønsker vi å fortsette med.

Styringsgruppa for virksomheten har bestått av 
 Odd-Terje Høie, Hans Høie, Sissel Handeland og Aud 
V. Hoftun.
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AGENDA 1  
I regionen har vi dette året ikke satt i gang nye lære-
felleskap. Det kan være flere grunner til det, men for 
mange menigheter handle det om både tid og priori-
teringer hos de menighetene som vi har vært i kontakt 
med. Noen har blandede erfaringer med å ha Agenda 1 
alene i sin menighet. Derfor ønske vi å knytte flere 
 kirkesamfunn og menigheter sammen fra samme by 
 eller bygd/område. Dette arbeidet krever litt mer tid og 
vi må jobbe med gode relasjoner og kontakter. Dette 
har Roar Flacké gjort i nordfylket og Anne Kristin 
Bruns i sørfylket. Vi har begge tro på at vi skal få til 
flere lærefellesskap framover. 

Sammen med region Hordaland var region Rogaland 
med på å videreføre Agenda 1 i Mali. Rundt 20 menig-
heter er involvert, fordelt på to læringsfellesskap i 
Bamako og Bafoulabè. Gode prosesser er satt i gang, og 
det er  mange sterke vitnesbyrd om hva Gud gjør 
 gjennom forbønn og undervisning. 13 oppfølgere har 
fått  opplæring til å følge opp menighetene mellom de 
halvårlige samlingene. Nå er vi i en ny fase der vi lærer 
de nasjonale opp til å ta Agenda 1 videre i flere nye 
 læringsfellesskap. Dessuten har materialet blitt oversatt 
til bruk hos Fulani-folket som dekker flere afrikanske 
land. Svein Høysæter leder teamet.

Thomas Thesen, Kjell Ove Hatlem med team videre-
fører Agenda 1 på Cuba. Dette arbeidet har nå spredt 
seg til andre byer og kirkesamfunn. Det er spennende å 
se hvordan relasjoner i menigheter og fellesskap gjør at 
flere land i Sør- og Mellom-Amerika vil vite mer om 
hvordan og på hvilke måter man kan ta verktøyet i 
bruk. 

Både i Mali og på Cuba er vitnesbyrdene overveldende 
positive, og de tar med seg både undervisning og 
 erfaringer av forbønn og helbredelser inn i sine egne 
menigheter. Gudsrike-kulturen har blitt en viktig del av 
Agenda 1. En viktig faktor i dette arbeidet er forbønn, 
bønn for syke, tilbedelse og Gud som far. 

Noe av det vi gjør i Agenda 1 er at vi tilbyr lokale 
 lederskap et verktøy som utruster dem til å bli tryggere 
på sitt eget lederskap og hvordan en gjennom å gå 
sammen i lærefellesskap både blir inspirert og utrustet 
til å møte mennesker og gjøre disipler. Vi har fått ett 
oppdrag gjennom Matteus 28, der vi sendes ut for å 
gjøre disipler.

Ledergruppen for Agenda 1 sentralt, består av Egil 
 Elling Ellingsen, Martin Cave, Svein Høysæter, Kjartan 
Sørheim, Thomas Thesen, Anne Kristin og Steve Bruns. 
I tillegg har vi to medarbeidere som arbeider frivillig 
sammen med teamet, Tracy Rishton og Trygve Maldal. 
Til sammen har vi i Agenda 1-nettverket over 400 
 menigheter i inn- og utland. De landene vi har Agenda 
1 i er: Mali, Cuba, Filippinene, Thailand, Kambodsja, 
Finland, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Nepal og 
 selvsagt mange steder i Norge. Selv om ikke Normisjon 
er aktivt deltakende i alle landene viser dette både 
 omfanget og bredden i det arbeidet vi får lov å være en 
del av. 

Denne prosessen har Normisjon Rogaland kjørt siden 
2012 og vi ser at for mange forsamlinger har dette gitt 
håp både på det personlige planet og mot til det videre 
arbeidet. Misjon handler om det livet vi lever hver 
eneste dag. 

Anne Kristin Bruns
Leder Agenda 1 i Normisjon Rogaland
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BETHANIASTIFTELSEN

Generelt
Bethaniastiftelsen driver BådeOg-huset som består av 
både kommersiell drift av kafé, konferanse, selskap og 
utleie av lokaler, og av et samtalesenter og et gatekapell. 
Vi opplever at våre kunder opplever det som menings-
fylt å legge igjen penger i et hus som betyr så mye for 
byen og området.

Bethaniastiftelsen legger vekt på å finne samarbeids-
partnere for å drive det diakonale/verdifokuserte 
 arbeidet i BådeOg-huset. Huset er til for ALLE og vår 
drøm er at våre gjester skal oppleve å «komme hjem» 
når de kommer inn døren hos oss.

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

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

Temakvelder og foredrag m.m.
Dette året har vi hatt flere foredrag. Blant annet fire 
 temakvelder for tenåringsforeldre, temakveld for 
 bonusforeldre og foredrag om ungdom og gaming. Vi 
ønsker å sette fokus på temaer som det ikke er mye 
 tilbud om, samt utnytte mulighetene det gir oss at 
 mange opplever at terskelen på BådeOg-huset er lav. Vi 
har hatt to HelAften som er et nytt konsept der vi tilbyr 
god mat i hyggelig selskap sammen med et innslag som 
kan variere av type fra gang til gang.

Andre tiltak som drives i BådeOg-huset
- Kafétilbud til mennesker med rusavhengighet i  
 samarbeid med Intro Sandnes og Byprestene
- Godhet Sandnes, samarbeid mellom menigheter i  
 Sandnes 
- Skrifterommet i gatekapellet i samarbeid med   
 prosten i Sandnes
- Samtalesenter i samarbeid med Samtaleverkstedet,  
 Fermate/Normisjon og Samtaleakutten.

Dagbjørg Straume
Daglig leder
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IMI-BEVEGELSEN 
Det å være med på det Gud gjør, er overhodet ikke 
 kjedelig! Bli med en tur inn i noe av det som vi gleder 
oss over når vi ser tilbake på 2019 i IMI-kirken. 

Først og fremst gleder vi oss over alle mennesker som 
står opp, rake i ryggen som etterfølgere av Jesus. Vi vil 
gjøre verdifulle mennesker til etterfølgere av Jesus 
 Kristus, det er målet med alt vi gjør. 

Det primære er at stadig flere vokser i sin relasjon til en 
far i himmelen som elsker. Men, statistikk og tall er jo 
litt morsomt, da. Derfor kommer noen kjappe høyde-
punkter her: 

• 2500 deltakere (inkl. ca. 400 frivillige) på Impuls,  
 som ble arrangert for 20. gang i 2019
• 1200 deltakere på Åpen Himmel Sommerfestival i  
 Grimstad, tidenes best besøkte 
• 400 menigheter med i Agenda 1, fordelt på 14 land,  
 ca. 80 av dem norske
• 45 huskirker tilhører nå fellesskapet i IMI-kirken
• IMI-kirken Kollektivet i Oslo, med utspring fra   
 Filadelfiakirken, ble del av IMI-bevegelsen i 2019.  
 Kollektivet samler nå over 200 mennesker på sine  
 gudstjenester
• 6 menigheter/felleskap utenfor Tjensvollkrysset   
 tilhører nå IMI-kirken

Nye KFskolen bygges
Vi må også nevne at byggingen av KFskolen på 
 Solborgmarka er i gang, en stor milepæl i vår historie 
– og i vår felles historie med Normisjon Rogaland og 
Solborg Folkehøgskole, som begge er medeiere i den 
nye skoleeiendommen. Den nye KFskolen skal være 
klar høsten 2021 – og gi plass til 364 elever. En fantas-
tisk utvikling fra 2013, da skolen begynte i det små med 
 under 10 elever i brakkene på Misjonsmarka. 

Lovsanger med 1 million avspillinger
Vi gleder oss også over utviklingen som lovsangsmiljø-
et i IMI-kirken/Impuls/ACTA Bibelskole har. Hver dag 
er det nærmere 1500 personer som hører en av våre 
låter på Spotify. Flere av låtene nærmer seg 1.000.000 
avspillinger på samme kanal – og vi takker Gud for 
 vitnesbyrd vi får over hva lovsangene betyr for 
 mennesker rundt oss. 

Avtale med HLT gir bachelor 
I desember 2019 inngikk vi avtale med HLT (Høyskol-
en for ledelse og teologi), som oppretter en ny avdeling 
hos oss, kalt HLT Stavanger. HLT Stavanger er første 
avdeling utenfor Stabekk for HLT – og blir en videre-
føring av vårt studietilbud på IMI Institutt. Ved HLT 
Stavanger får du full årsenhet innen teologi og ledelse. 
Du får også mulighet til å ta en bachelorgrad innen 
samme fag med utgangspunkt i IMI-kirken på 
 Tjensvoll, noe vi synes er fantastisk. De to siste årene 
kan du studere ved HLT i Oslo, men bli boende i 
 Stavanger-regionen og ha praksis her. 

Serie om nådegavene
Til slutt; høsten 2019 hadde vi en taleserie – 12 uker på 
rad – om nådegavene vi er velsignet med. Vi opplever at 
fokuset har gitt mange av våre medlemmer nye bilder 
av hvem Gud er, hvem de selv er, hvilke gaver de har – 
og nye bilder av hvordan framtiden kan se ut for dem. 
Det gleder vi oss stort over! 

Til sjuende og sist handler det ikke om alle aktivitetene 
våre, over alt vi gjør. Det handler om hvem Gud er, at vi 
er på lag med den allmektige, at han, som har skapt alt, 
opprettholder alt, at han heier på alle som sier ja til han. 
At han ønsker å følge oss dag for dag. At han går foran. 
Det takker vi for!
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SOLBORGMARKA
 
Målsettinger og nøkkeltall
Kapasitet til 364 elever.
  1.-7. klasse 28 elever pr trinn. 
  8.-10. klasse 56 elever pr trinn.

Investeringsramme
 110 mill. til skolebygg
 50 mill. til tomtekjøp, infrastruktur og   
 uteanlegg.

Elevprognoser
 170 elever ved oppstart
 Full skole senest etter 10 år.
Økonomisk selvbærende skoledrift.

Status pr. februar 2020
Samarbeidet med Backe nærmer seg nå inngåelse av en 
«samspill kontrakt.» Innledende samarbeid går  dermed 
inn i en fase hvor de fleste forutsetningene er lagt og 
detaljprosjektering og bygging er de neste aktivitetene 
frem mot en ferdig skole.

31. mars er det markering av nedleggelse av grunnstein 
i bygget. Betongarbeid er startet, og riggområdet er 
 tilrettelagt og brakkerigg med kontorplasser og møte-
rom er i bruk.

All utvendig fasade er besluttet som tre. Dels trykk-
impregnert og malt/beiset vestlandspanel og dels 
 superwood.

Backe er nå i siste fase av prising basert på detalj-
prosjekteringen så langt og forhandlinger med 
 underentreprenører.

Oppdatert utendørsplan er mottatt og blir behandlet 
av KFskolen. 

Fremdrift og 4 milepæler
1. Rammesøknad ble godkjent 10. oktober.
2. Rivearbeid fullført i oktober
3. Oppstart graving i januar 2020.
4. Overlevering mai/juni 2021.

Margrete Urdal Stople
Daglig leder, Solborgmarka AS

Tegning av skolebygg fra skolegården.

Tegning av skolebygg: Hovedinngang.Fra byggelpass.
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Du kan bidra!
Vær med og gi flere hundre 10-13-åringer en fantastisk uke med 
Jesus i sentrum!

Horve Ungdomssenter, 3.–7.august 2020

Vi trenger hjelp til:
- Bønn
- Måltidsvakt
- Kjøring

- Renhold
- Penger 
- Bakst

- Rigging
- Og mye mer

For å bli med på dugnad eller få mer informasjon, se 1013.no/dugnad 
eller ta kontakt med region s kontoret på tlf. 51 68 27 50 
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Hva vil du gi videre til dine etterkommere? Vår visjon 
er å gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag! 
Hvordan ser det ut? Det finnes selvfølgelig mange 
 måter å gjøre det på, men vi tror fellesnevneren handler 
om å være til stede. Selv om vi har passert 30, 40, 60 
eller 80 år, så kan vi bety noe for neste generasjon. 
 Derfor er det en fornøyelse å se alt det fantastiske 
arbeid et som skjer i barne- og ungdomsarbeidet i 
 regionen. Vi takker alle som er med og legger til rette 
for at barn og unge skal møte, følge og ære Jesus 
 Kristus. Vi er en frivillighetsbevegelse, og der ligger 
både potensialet og mulighetene for at flere barn og 
unge skal få møte Jesus.

Vi får ikke med alt arbeidet som skjer i en årsmelding, 
men vi trekker frem noen ting. Utgangspunktet er 
handlingsplanen som ble vedtatt på Acta sitt landsmøte 
i 2018.

Lev sammen
Utruste lokale ledere og etablere relasjoner og møte
punkter mellom dem. Styrke sammenheng mellom leir og 
lokallag.

Vi har et stabilt antall lokale fellesskap i regionen, ca. 
135 stk. Noen melder seg ut, men vi får også nye felles-
skap som blir en del av Acta. Trenden er at andelen 
 fellesskap som tilhører Normisjon sine menigheter 
 eller menigheter knyttet til Den norske kirke utgjør en 
større del enn før. Fellesskap i hjemmene eller på bede-
hus med små foreninger blir det færre av.

I 2019 hadde vi ulike arenaer hvor vi inviterte lokale 
ledere. I Soul Children-bevegelsen hadde vi leder-
samlinger på begynnelsen av året og en Gathering i 
Stavanger i oktober. Det bygges gode og viktige 
relasjon er mellom lederne og vi tror dette gjør det både 
enklere og bedre å være leder gjennom året.

For ungdomsledere har vi invitert til Lederlunsj. Dette 
er en lunsj med fokus på relasjonsbygging, bønn og 
hvor vi kan dele utfordringer vi står i. Vi hadde tre slike 
møtepunkt gjennom året. Et annet viktig møtepunkt er 
Impuls Lederdag i IMI-kirken, som er en dag etter selve 
Impuls-konferansen. Begge deler er viktige for ung-
domsarbeidet i regionen. På selve konferansen var det 
mange ungdommer som bestemte seg for å følge Jesus.

I 2019 startet vi opp med Agenda 1 Ungdom etter 
 samme modell som Agenda 1. Seks ulike ungdoms-
arbeid var med i år. Her får de hjelp til å utvikle  arbeidet 
sitt videre ut ifra hvor de er, med fokus på disippel-
gjøring og misjon. 

Gå sammen
Styrke rekruttering og oppfølging av medvandrere. 
 Videreutvikle regional ledertrening i samarbeid med 
 lokale fellesskap og i tråd med den helhetlige planen for 
lederutvikling.

Det regionale leirarbeidet er viktig for både deltakere 
og ledere. Vi hører mange historier om hvor viktig leir 
har vært for å bevare og styrke troen til mange barn og 
unge. Leir er også en god arena for å arbeide med leder-
trening. Gjennom små og store utfordringer opplever 
vi at leirlederne vokser i rollen og utvikler seg som 
 ledere. 

I år startet vi opp med 10:13 Ledertrening. Et konsept 
for de som er ferdig med 8. klasse til sommeren. Under 
10:13-festivalen på Horve fikk de eget ledertrenings-
opplegg, med både teori og praksis. I tillegg fikk de litt 
fri til å være med på selve festivalen også. Dette var en 
suksess og vi er utrolig takknemlige for alle ledere som 
bidrar inn i 10:13. 

10:13-festivalen utvides og utvikles år for år. I år ble 
festivalen fulltegnet på en time og vi hadde ca. 350 
 deltakere og 150 ledere med oss. Det er en enorm inn-
sats som legges ned gjennom hele året. Det er mange 
høydepunkt og vi kunne skrevet en egen årsmelding 
om alt som blir gjort i forbindelse med denne festival-
en. Det er verdt å nevn at det var over 50 av deltakerne 
som bestemte seg for å følge Jesus og nærmere 2/3 av 
deltakerne ga uttrykk for at de hadde blitt bedre kjent 
med Jesus. Det er all grunn til å feire og rope et 
 halleluja! En spesiell takk rettes til ledelsen bestående 
av Leif Inge K. Sørskår, Jeanett Habbestad, Filip Bjerga 
og Elise H. Anfindsen.

På Stemnestaden har vi hatt leirlederkvelder hvor 
 fellesskap, input og forberedelser til leir har vært på 
agendaen. Det er kjekt å se en god gjeng leirledere som 
er med her og som tar eierskap til leirarbeidet.

Årsmelding for Acta – barn og unge 
i Normisjon region Rogaland
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Årlige leirer som leirlederkurs og TFI (både i sør og 
nord) er også viktige arenaer for å invitere nye leir-
ledere og for å utruste de som er med i leirarbeidet. 

I år startet Acta sentralt opp med et nasjonalt leder-
utviklingsprogram som ble holdt i Gå Ut Senteret sine 
lokaler i Trondheim. Dette er et toårig løp med to 
 samlinger i året, samtaler med mentor og praksis i et 
ungdomsarbeid. Første samling var i oktober.

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

Konseptene Besteleir og Minileir er to typer leirer hvor 
vi gir barn og voksne en felles opplevelse på leir som de 
tar med seg hjem. I tillegg har vi også skrevet et brev 
hjem til foresatte etter noen av leirene hvor vi forteller 
litt om det som har skjedd og gir dem noen stikkord 
som de kan snakke med sine barn om. Vi håper dette 
kan gjøre det enklere å samtale om tro også etter de har 
kommet hjem fra leir.

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

Vi opplever at det er liten forskjell på Acta og 
 Normisjon, både på region- og lokalnivå. Vi er én 
 bevegelse som går i samme retning. I regionen har 
 regionstyret og Actastyret et felles styremøte i året, og 
de har en representant som er med på hverandre sine 
møter.

Arrangement i 2019 hvor vi ønsket å legge til rette for at 
våre unge ledere kunne være sammen med Normisjon 
var Vaulalidagen, Vaulalibasaren, Horvebasaren, Mini-
messa på Stemnestaden, Inspirasjonsfesten på Stemne-
staden, Normisjonsfesten på Bogafjell, Fellesstevnet på 
 Stemnestaden og regionårsmøtet.

Gi videre
Arbeide målrettet med å etablere flere fellesskap for ung
dom og unge voksne. Utruste eksisterende fellesskap til 
misjon lokalt, nasjonalt og globalt.

En av våre største utfordringer er overgangen mellom 
Acta og Normisjon. Her opplever vi ikke at vi når 
 målene våre når det gjelder flere fellesskap for ungdom 
og unge voksne. 

Våren 2019 var Jarle og Ellen Stokka i India som volon-
tører. Her fikk de følge opp arbeidet som regionen har 
sammen med den lokale kirken. I påsken var det også et 
team med ungdommer som reiste til India for å være 
på Marta Maria Bible School. Dette er et av prosjektene 
som deltakerne på 10:13-festivalen er med og støtter.

Ansatte
Per 31. desember 2019 var følgende ansatt i barne- og 
ungdomsarbeidet i region Rogaland:
Thomas Thesen (100%), Torunn Fjelde Hansen 
(100%), Margrethe Sundvoll (100%), Lina Fisk Eide 
(60%), Jarle Stokka (10%). Lena Schaal avsluttet sitt 
engasjement til sommeren. Linn Magritt Jansen Bru, 
Raymond Bicaglia Nesse og Lone Jeanette Stranden 
Storstein hadde et kortere engasjement i løpet av året.

Actastyret
Etter årsmøtet på Stemnestaden i 2019 ble Actastyret 
som følgende:
Kristin Sjo Førre (styreleder), Elise Frønsdal Øien, 
 Daniel Tytland, Tove Karin Hansen og Håvard  Frøiland. 
Varamedlemmer: Thea Marie Fløysvik, Hilde 
 Grønning, Joakim Skogen og Alise Haraldseid Larsen.   
I tillegg har regionleder Thomas Thesen vært med og 
Jorunn Løge har vært med som regionstyrets represen-
tant. Kristin Sjo Førre har deltatt på regionstyret sine 
møter.

Vi hadde 5 styremøter i 2019 med fokus på hvilke 
 prioriteringer vi skal gjøre i arbeidet, navnesaken, 
 leirarbeidet, personal, ledertrening og regionale 
arrange ment.

På årsmøtet på Stemnestaden ble følgende vedtak 
 enstemmig vedtatt:
«Årsmøte vil fremme en sak til landsmøte i Acta – barn og 
unge i Normisjon i 2021 om å endre navn fra Acta – barn 
og unge i Normisjon til Normisjon Ung.»

For Actastyret er det viktig med en tett kobling til 
 Normisjon og at alle opplever vi står sammen i én 
 bevegelse. Årsmøtet mener et navneskifte vil bidra til 
dette og håper vi får gjennom dette på landsmøtet i 
2021.
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Årsmelding for Alpha Norge
Oppdraget Alpha Norge har, er å 
 utruste og tjene menigheter og 
 forsamlinger, slik at de kan lykkes med 
sitt oppdrag, nemlig å hjelpe mennes-
ker til å oppdage og utvikle et felles-

skap med Jesus. Vår visjon er å evangelisere landet vårt, 
fornye kirker og menigheter og forvandle samfunnet. 
Alpha kan hjelpe flere til å se hvem Jesus er, og erfare at 
de er elsket av Gud. Å være en medarbeider kan gi et 
fornyet kristenliv.

Over 178.000 i Norge har deltatt på Alpha. I løpet av 
2019 deltok 3370, hvorav 900 på Alpha for ungdom. 

352 deltok på Samlivskurset (gjerne kalt «7 kvelder om 
å være 2»). Kurs for foreldre med barn opp til 10 år, 
«Foreldrekurset 010», hadde 96 deltakere. 

«Klar for samliv?» er fem kvelder for de som planlegger 
å gifte seg. «Foreldrekurset 11-18», er for foreldre med 
ungdommer og større barn. Disse to kursene hadde 
kun noen få deltakere i 2019. 

Vi leverte i 2019 ca. 5300 kurshefter, bøker, filmer og 
ledermateriell (en oppgang på 4 % fra året før), samt 
3300 invitasjonsbrosjyrer, plakater og annet 
 PR-materiell. 

Vi satset mye på oppfølging av ledere, med bl.a. inspira-
sjonskvelder og samtaler, og dessuten en lang rekke 
menighetsbesøk, særlig i områdene rundt Oslo, Hamar 
og Bergen, samt i Agder og Rogaland. Over 40 
 menigheter har tatt i bruk Alpha filmserie, som vi tror 
vil føre til en fornyelse i undervisningen på Alpha. 

Ved juletider 2019 var også den nyeste versjonen av 
 Alpha ungdomsserie ferdig tekstet til norsk, sammen 
med en samtaleguide for ledere. 

Alpha Norge utøver sin virksomhet med base i 
 Normisjon Rogaland, gjennom foreningen Alpha Norge 
og med god støtte fra regionen. Vi nærmer oss 
 oppløpssiden av en periode på fem år (2016-20) med et 
uttalt mål å kunne oppnå en bærekraftig økonomi for 
Alpha-arbeidet. Vi ønsker å se et bredt eierskap fra 
 enkeltpersoner, menigheter, organisasjoner og kirke-
samfunn. For å redusere kostnader er Alpha-staben 
nedbemannet fra 1,9 til 1,3 årsverk fra 1.1.20. 

STYRER OG STAB
Styret for foreningen Alpha Norge har i 2019 bestått av 
Odd-Terje Høie (styreleder), Erik Rørtveit (styre-
medlem) og Inge Morten Paulsen (daglig leder).

Operativt styret har i 2019 bestått av:
Leif Gordon Kvelland, Oslo (styreleder)
Bjørn K. Jellestad, Trondheim (nestleder)
Stina E. Bratland, Hamar
Mette Ellinor Boye, Jørpeland
Carina G. Harsem, Asker
Paul Davie, Edinburgh, (Alpha International)
Inge Morten Paulsen, Hafrsfjord (daglig leder)

Ansatte:
Inge Morten Paulsen, daglig leder
Kenneth Kolltveit, Alpha partner (60% - fra 1.1.20 
20%)
Line Marie Løge, familiekonsulent (20% til des.)
Jeanett Habbestad, administrasjon (10%)

Alpha.
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Styret: Sigmund Eggebø (leiar)
  Lina Kalstø
  Gro Waage
  Gerd Marit Selvåg
  Hans Førre
  Sissel Førland (vara)
  Ingunn Moi (koordinator)

Etter 4 gode år med Gunn Bjørg Slåtto trygt ved roret, 
gjekk me inn i 2019 med ny arbeidsfordeling. Oppgåv-
ene ho hadde hatt blei fordelt på mange fleire, og til 
saman blei det gode løysingar der alle deler ved butikk-
arbeidet blir ivaretatt. Ca. 45 frivillige medarbeidarar 
gjer ein stor innsats for å halde butikken open 5 dagar i 
veka, fylle romma med varer og by på kaffi og prat. 
Bakom dette blir også mykje tid brukt på å køyre varer 
til og frå, vurdere verdi og finne passande prisar og 
plassering i butikken, sette opp vaktplan, vise fram på 
Finn.no og Facebook og halde den innbyrdes kontakt-
en med alle medarbeidarane. 

Styret har i løpet av året hatt 5 møter, fleire gonger i 
kombinasjon med rydding i butikken. I vår gjekk 
 butikken frå å vera tilknytta Normisjon sitt hovud-
kontor til å bli lagt under regionen. Overgangen har 
ikkje endra på vår drift i vesentleg grad. 

Me har nokonlunde same fordeling av overskot, som 
også nå blir fordelt mellom Normisjon, Stemnestaden 
og Okhaldhunga sjukehus i Nepal. 

Anita Næss Thorängen besøkte oss i mai og gav god 
respons og råd for drifta av butikken. I august fekk me 
meir storfint besøk; Utviklingsminister Dag Inge 
 Ulstein valde ut Galleri Aksdal som ei av dei bedriftene 
han ville sjå. Det var inspirerande!

I løpet av året har me også hatt fleire utflukter. Tre 
 representantar var med på fagdag i Ål. Ein var på 
 Omatt-kurs i Molde, og heile styret + pristeamet var på 
inspirasjonstur til Galleri Normisjon Sandnes. Alle 
medarbeidarane har vore invitert til to samlingar; Års-
fest på Stemnestaden i februar og medarbeidarsamling 
i samband med 5-årsmarkeringa i oktober.

Me har eit mål om at butikken skal vera ein god plass å 
komme til. Folk skal kjenne seg velkomne, og gjerne 
møte nokon det er lett å prate med. Sofakroken er 
 sentral, midt i butikken, og der er det plass for alle. At 
folk i tillegg kan gjera gode «varp» og finna både nyttig 
og unyttig å ta med seg heim, er rein bonus!

28.01.2020
Ingunn Moi

Årsmelding for Galleri Normisjon Aksdal
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Årsmelding for Galleri Normisjon Sandnes

Galleri Normisjon Sandnes leier lokaler i St. Olavsgt. 25 
og hadde ved utgangen av 2019 55 medarbeidere. 
 Omsetning ca. kr 1.119.000,- en økning på ca. 6,5% i 
forhold til 2018. Kr 371.000,- er overført til regionen 
(kr 280.000,- i 2018). I tillegg har vi sendt kr 78.000,- til 
hovedkontoret i Oslo. Dette er vår andel av felles-
kostnadene til Galleri Normisjon.

Styret består av John Urstad, formann, Herdis Kjosavik, 
Leif Berge, Thor Bjørn Tjelta og Jeanett Habbestad, 
som er regionens representant. Styret har hatt 4 møter 
og behandlet 39 saker.

På grunn av nedskjæringer i stillinger sentralt forsvant 
80 % stilling fra Galleri Normisjon. To regioner, 
 Hordaland og Rogaland, har derfor overtatt deler av 
ansvaret for sine butikker. I den daglige drift merkes 
ikke dette, men administrativt har regionen overtatt en 
del ansvar. Økonomisk betyr det at utgiftene til Oslo 
blir redusert.

Daglig leder, Thor Bjørn, har lenge ønsket lederskifte. 
Inntil ny leder er på plass, har vi nå et lederteam, 
 bestående av Herdis Kjosavik, Ragnhild Nærland, John 
Urstad og Thor Bjørn Tjelta.

I år deltok vi ikke på Gallerienes fagdag på grunn av 
6-årsjubileum for butikken. I stedet fokuserte vi på 
 faglig innhold på medarbeidersamlingen i høst. 

Tom Rune Tjelta orienterte om lover og regler som 
gjelder for oss, og hvordan forholde oss til regelverket. 
Han påpekte viktigheten av balansen mellom lovens 
bokstav og å vise raushet. Fornøyde kunder skaper en 
god atmosfære i butikken. Han påpekte også at vi er 
mer enn en vanlig butikk. Vi er en sosial møteplass 
både for kunder og ansatte. Vi vil gi våre kunder gode 
opplevelser. Samtidig spiller vi på lag med miljøet. 
 Bruke om igjen, i stedet for bruk og kast.

Vi ser at salget i stor grad styres av fine salgbare varer. 
Vi er takknemlige for dere som bidrar, både som givere 
og kjøpere. Vi selger ikke hvitevarer, men ellers selger vi 
det meste som finnes i et hjem. Har du noe du vil gi så 
bare ta kontakt. Vi er også interessert i varer fra dødsbo. 
Vi kan hente og bringe.

Frivillige medarbeidere 
Noen begynte fordi de var interessert i gjenbruk. 
Andre fordi de hadde lyst å komme ut å møte folk i et 
godt fellesskap og samtidig gjøre en innsats for 
misjonen. Bakgrunnen var forskjellig, men resultatet 
er blitt en hyggelig og entusiastisk medarbeiderstab. 
Har du lyst å bli medarbeider så ta kontakt med oss, vi 
trenger flere.

For styret 
Thor Bjørn Tjelta.

Hvor skal vi plassere dette? Stadig noe nytt!
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Styret i 2019 har bestått av:
Styreleder: Leif Inge K. Sørskår
Nestleder: Elisabet Kjosavik
Styremedlemmer: Jeanett Habbestad, Asgaut Nordbø, 
Ole Morten Svendsen, Kristian Eiane
Styret har hatt fire møter i 2019

Ansatte pr. 31.12.2019: 
Daglig leder: Hans Høie (80%)
Kjøkkenansvarlig: Hilde Trondheim (100%)
Kjøkkenmedarbeidere: Maira Andersone (60%),   
Kirsti Byberg (60%)
I tillegg er det timebaserte kjøkkenassistenter

Horve Ungdomssenter er et leirsted i stadig utvikling 
og som fortsatt skaper engasjement hos både yngre og 
eldre. Leirstedet har i mange år betydd mye for mange, 
og vi er mange som arbeider for at leirstedet skal ha en 
stor betydning i å gi Jesus til kommende generasjoner. 

Aktiviteten på Horve er høy, og det er godt belegg i 
både helger og ukedager. Den største stresstesten for 
leirstedet er 10:13-festivalen som i år samlet over 500 
deltakere og ledere i fem døgn. Tross 25 % økning i 
 personantall klarte de løsningsorienterte og fleksible 
ansatte å servere god mat og tilby gode fasiliteter til 
samtlige. Normisjon Rogaland har i tillegg til festivalen 
arrangert 4 leirer (2 ble avlyst) og 2 voksenarrangement 
på leirstedet. Øvrig utleie er til Normisjonsforsamling-
er (3) og menighetshelger (5), til konfirmantgrupper 
(8) og ellers spredt på ulike menigheter og andre. 

Antall overnattingsdøgn har stor betydning for 
 leirstedsøkonomien, og totalt endte 2019 opp med 
6440 overnattingsdøgn, litt mindre enn 2018, men 
samtidig i en positiv trend de siste årene. Horvebasaren 
er også en viktig inntektskilde for leirstedet, og brakte i 
2019 inn netto 190.000 kr. Til tross for økte inntekter 
på rundt 70’, viser regnskapet for 2019 et negativt 
driftsresultat 213 108,-, som er rundt 275’ under 
 budsjett. Da er planer om fremtidig nybygging, og 
kostnader til reguleringsarbeid og utvikling på 286’ er 
tatt med i regnskapet. Sett bort fra dette ville leirstedet 
fått et positivt økonomisk resultat.

På dugnadssiden er det jevnt over god og stabil aktivi-
tet. Hver mandag er det 5-12 faste som kommer for å 
bidra. I tillegg til vedlikehold og vasking, er det fokus 
på å åpne opp og tilgjengeliggjøre områder utendørs. Et 
frivillig initiativ har ført til etablering av en bønnesti 

med ulike poster rundt eiendommen. Bønnestien er et 
verdifullt bidrag for leirstedet og er i stadig økende 
bruk. 

Horvestyret fikk i starten på året et lederbytte, og 
tidlig ere styreleder Liv Milwertz og nestleder Johan Bø 
fikk sitt siste styremøte i mars. Liv og Johan har vært en 
del av styret og aktivt med i dugnad på Horve i mange 
år, og fortjener en stor takk for innsatsen! 

Vi setter ENORMT PRIS på alle dere som bidrar til at 
Horve Ungdomssenter fortsatt drives og utvikles! Husk 
å be for de ansatte og all aktiviteten som skjer. Hvert år 
er det noen som møter Jesus for første gang på Horve 
– ikke glem det!

For Horvestyret
Leif Inge K. Sørskår, styreleder

Årsmelding for Horve Ungdomssenter

Noen av dugnadsfolket. Fra v. Steinar Ims. Astri Håvardstein. 
Ragnhild Rettedal, Alfred Haukelid, Johan Bø, Gezinus Hoiting, 
Magne Goa og Rolf Riska.

Et klassetrinn fra Stavanger Katedralskole på dagstur.

Kirsti og Eldbjørg Byberg lager dessert til seniormiddag.
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Januar: Inspirasjonsfest og leirledersamling
Februar: Leirlederkveld, medarbeiderfest Galleri 
 Normisjon Aksdal og Temakveld
Mars: Damenes helg, leirlederkveld og pensjonisttreff
April: Regionsårsmøte og oppstandelsesfest
Mai: Kristi himmelfartsdag – organisasjonenes 
 fellesstevne
Juni: Minileir 4 -7 år m/voksne og Amigosleir 1.-4.kl.
September: Sensommerleir og medarbeidersamling 
ansatte
Oktober: Mannshelg
November: Minimessa, TFI, Temakveld og adventleir 
Desember: Adventsleir og Nyttårsfeiring 

Dette var egne arrangement i 2019. Vi har hatt en flott 
gjeng med leirledere som har vært sammen jevnlig 
gjennom året, og gjennomført gode leirer. De avsluttet 
også året sammen på Stemnestaden. Dessverre måtte vi 
avlyse 3 leirer på grunn av liten påmelding. Det var 
 familieleir, aktivitetsleir for 5.-7.kl., og PUH-leir. 

Ellers har vi hatt mye utleie til eksterne grupper med 
totalt 42 utleiehelger, og godt med utleie også i 
 uke dagene. Galleri Normisjon Aksdal har lager på 
 Stemnestaden, og vi har tett kontakt med medarbeid-
erne der. I september startet Tysvær kommune graving 
gjennom vår eiendom for å legge om kloakknettet i 
Grinde. Arbeidet skal stå ferdig i løpet av våren 2020.

Gunn Bjørg Slåtto hadde permisjon fra sin stilling som 
kjøkkenleder første halvår og sluttet 1.august etter 5 år 
på Stemnestaden. Kjersti H. Bjerga økte fra 50 til 100 % 
fra 1.september og har overtatt som kjøkkenleder. 
 Solvor Kringeland Sundfør ble tilsatt i 50 % stilling fra 
1. august. Kørner Høie har nå 60 % stilling som vakt-
mester og Bodil V. Høie daglig leder i 100 %. Vi har 
heldigvis hatt god tilgang på vikarer og timeansatte, 
som vi har leid inn når det har vært nødvendig.

Styret har i 2019 bestått av: Arne Baustad jr. –  formann, 
Trond Havn, Gunnar Tveit, Gunnbjørg Nesbu og 
 Solveig Sjo. Bodil V. Høie har møtt på alle styremøter. 
Styret har dette året hovedsakelig jobbet med planer 
om oppussing av møtesal. Det ble bestemt at det skulle 
leies inn fagfolk til å utføre jobben, for å få kortest 
 mulig driftsavbrudd. Det er hentet inn priser, satt opp 
budsjett og gjort avtaler med de aktuelle firma. Planen 
har vært å få arbeidet gjort i januar og februar 2020, 
men arbeidet startet allerede i romjula 2019. John 
 Birger Wold er byggeleder for prosjektet.

Hagearbeid, plenklipping, skogrydding, vedlikehold, 
monteringsarbeid m.m., her er det stor dugnads-
innsats. Og vi takker alle frivillige som er med i arbeid, 
bønn og givertjeneste på så mange måter. Vi er stolte 
over leirplassen vår.

Bodil V. Høie
Daglig leder – Stemnestaden leirsted

Årsmelding for Stemnestaden

Dugnad – ny buffé i spisesal.Dugnadsfolk inne til lunsj. Skogrydding langs elva.
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Vaulali er et av Normisjon region Rogalands tre leir-
steder. Tilbakemeldingene fra våre gjester er gode. De 
melder om trivsel og omsorg, god standard og flotte 
omgivelser.

Styret for Vaulali har hatt følgende sammensetning i 
2019: Jon Olav Kolstø (styreleder), Tor Soppeland, 
Oddvar Holta, Terje Haugvaldstad, Eli Rypestøl 
 Nygård og Torunn Fjelde Hansen.

Daglig leder Espen Klingsheim har full stilling, og 
kjøkkenleder Sveinung Notvik har jobbet i 80% 
 stilling. 

I høysesongen leier vi inn vaskehjelp og kjøkkenhjelp.
Gjennom året har mange jobbet dugnad på kjøkkenet, 
både under leirer og selskaper. Mye av vedlikeholdet er 
også utfør på dugnad av Mandagsdugnaden, og den 
gjengen bidrar samlet med et ekstra årsverk.

Når året er over, kan vi se tilbake på et år med mye 
gode møter med folk, og viten om at Vaulali er et 
 verktøy i Guds rike for Normisjon og mange andre 
 bevegelser. I 2019 huset vi 31 leirer (26 % er Acta og 
Normisjon), 17 selskaper, 10 kurs/møter og 2 basarer. 
Vi hadde bare en avbestilling, men fikk fire nye kunder.
Blant annet Rogaland 4H, som arrangerte fylkesleir 
med 125 deltakere som bodde i telt på naboens 
 beitemark.

Vi signerte en ny avtale med Lilland Hotell om leie av 
leirstedet i juli og august, som gjør at Sveinung og 
 Espen kan avvikle sommerferie uten å legge ned  driften 
i noen uker. 

Vi takker alle faste givere og hjelpere. De bidrar til det 
økonomiske overskuddet. En økonomisk hjelpemotor 
er Vaulalibasaren, som gir oss nærmere 100.000  kroner.

Dette har vi blant annet brukt til å asfaltere en grusvei, 
som vi til nå har brukt mange dugnadstimer på å fikse 
etter regnskyller. Vi har også oppgradert og utvidet 
brannalarmen på stedet, slik at styrerboligen er 
 sammenkoblet hovedbyggets alarmer. Ved hjelp av 
Vaulaliforeningen har vi også fått inn midler til å kjøpe 
inn mer bestikk.

Vaulalidagen hadde i år et misjonsløp som samlet inn 
40.000 til tre formål; Leirstedet, Normisjons arbeid i 
India og Normisjons arbeid i Senegal. Det er gledelig at 
det er så mye engasjement rundt denne dagen og 
misjonsprosjektene.

Styret takker alle som har Vaulali i tanker og bønner 
som deler våre drømmer og visjoner.

For Vaulalistyret
Jon Olav Kolstø, styreleder

Espen Klingsheim, daglig leder

Årsmelding for Vaulali Leirsted
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Årsmelding for Solborg folkehøgskole
Solborg har god elevsøkning. For inne-
værende skoleår hadde vi totalt 382 
søkere. Til skolestart 24. august møtte 
159 elever. Vi har elever fra alle landets 
fylker unntatt Finnmark. Akershus 

 fylke er best representert med 28 elever. Fra Rogaland 
er det 15 elever. I år har vi også 5 utenlandske elever: 
Sør-Korea 2, Island 1, Vietnam 1 og Sveits 1. 

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

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

Folkehøgskolelærere har følgende oppgaver: Under-
visning, sosialpedagogisk arbeid og pedagogisk 
 utviklingsarbeid. Det miljøbyggende arbeidet og 
 samtale/veiledning av elever er viktig. Gjennom 
 morgensamlinger, kristne møter og bibelgrupper 
 ønsker vi å utfordre de unge til kristusetterfølgelse. Vi 
har god deltakelse på kristne samlinger. 19. august 
 arrangerte vi en fagdag sammen med Normisjon. Tema 
var kristen forkynnelse for ungdom.

Det er 33 kristne folkehøgskoler i Norge. Normisjon 
eier helt eller delvis 15 av disse skolene. På disse skolene 
går det ca. 3 600 elever. Normisjon har vært opptatt av 
eierstyring og skolenes kristne innhold, noe vi også på 
Solborg har hatt fokus på. 

Solborg har solidaritetsprosjekt for Normisjon. Elevene 
samler inn penger til et utviklingsprosjekt i Kambodsja. 
I 2019 ble det overført kr. 225 000 til prosjektet.

Rektor Kjell Konstali leverte sin oppsigelse til styret 26. 
september 2019. Konstali har vært ansatte på Solborg i 
42 år når han slutter inneværende skoleår og blir 
 pensjonist. I 18 år har han vært skolens rektor.

I 2019 har Solborg solgt tomt til KFskolen for 25 milli-
oner. Vi har også solgt tomt til Stavanger kommune for 
9 millioner. En god del av disse pengene skal brukes til 
rehabilitering av Solborg folkehøgskole sine bygninger. 
Vi skal også bygge ny idrettshall. På skolens område vil 
det være stor byggeaktivitet de nærmeste årene. 

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

Styret for skolen har hatt 4 møter og behandlet 42 
 saker. Styret har følgende sammensetning: Sveinung 
Lunde (styreleder), Torstein Fjermedal (vår 2019), 
 Helene Andreassen (vår 2019), Dag Kjosavik (vara), 
Kjell Konstali (rektor), Geir Ertzgaard (ansattes 
 representant), Monica Straume (høst 2019), Odd-Terje 
Høie (høst 2019), Karin Endal (elevrepresentant vår 
2019) og Michael Fladgård (elevrepresentant høst 
2019).

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

For Solborg folkehøgskole
Kjell Konstali, rektor
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Det er 190 skoledager i året. KFskolen har muligheten 
til å ramme dagene inn med vår kristne tro og de verdi-
ene som Gud gir oss. På den måten gir vi barn som skal 
vokse inn i dagens samfunn den beste utrustning. 

En mor gir denne responsen til KFskolen: «En liten 
 tirsdagshilsen! Ser situasjon etter situasjon bli løst på en 
fantastisk måte ved skolen – smått og stort! Takk for at 
skolen gir meg visshet om læring og ivaretakelse av barnet 
mitt. Dere aner ikke hva dette betyr for oss som familie.»

Ved oppstart av skoleåret 2019-2020 var det 149 elever 
som startet sitt skoleår hos oss. Skolen har vokst fra å 
være fådelt til nå å ha egne klasser på alle trinn. Vi 
 holder fortsatt til i leide lokaler på Misjonsmarka på 
Kampen. Stadig nye rom må tas i bruk for å favne et 
økende elevtall. Totalt er det 44 ansatte ved skolen i 
ulike stillinger. Pedagoger, miljøarbeidere, miljø-
terapeuter og administrativt personell jobber hver dag 
for at elevene ved skolen skal få oppleve å være en del av 
noe som er «mer enn en skole». Det er oppmuntrende 
å få tilbakemeldinger fra foresatte på at arbeidet vårt 
betyr en forskjell: «Jeg må bare si deg at meg og mannen 
min mange ganger i det siste har fått spørsmål om hvorfor 
barna våre snakker som de gjør og møter andre barn på 
en sånn fin måte. Vårt svar er KFskolen. Tusen takk for 
den flotte gjengen som jobber».

KFskolen har satsningsområdene SOL (systematisk 
 observasjon av lesing), stasjonsundervisning, «Det 
varme blikket» og KFkreativ. 

Nye læreplaner skal tas i bruk fra høsten 2020. KF-
skolen samarbeider med friskoler i Rogaland om de nye 
læreplanene. Dette samarbeidet ledes av Lesesenteret i 
Stavanger.

KFskolen arbeider målrettet for at elevene skal oppleve 
at skoledagen er trygg og preget av trivsel. Dette gjøres 
gjennom å ha trivselsledere i friminutt, sosiale arrange-
menter fra elevråd, leirskole for ulike trinn, høsttur, 
snødag m.m. 

På KFskolen setter vi verdiene våre høyt. Godhet, 
Sannhet, Tilgivelse, Kreativitet og Kvalitet skal skinne 
gjennom arbeidet vårt på skolen. Elevene jobber med 
en og en verdi fordelt utover skoleåret.

Moren til en ny elev på mellomtrinnet forteller at 
 datteren hennes kom hjem fra skolen med et kort med 
budskapet om at hun er glad i mor. Dette har mor ikke 
hørt fra sin datter på veldig lang tid. Mor opplever å ha 
fått tilbake datteren sin etter at hun har blitt preget av 
KF-kulturen og verdiene ved skolen. 

Dette gir ansatte glede og pågangsmot til å fortsette å 
arbeide målrettet mot at alle elever skal se seg selv som 
elsket og verdifulle - uavhengig av skole prestasjoner.

Nytt skolebygg
Ansatte og elever gleder seg over at arbeidet med ny 
skole er i gang på Solborgmarka. 

Å få samlet to Normisjonsskoler vil gi 500 barn og unge 
en mulighet til danning og utdanning innenfor kristne 
rammer. 

Våren 2019 ble det valgt totalentreprenør og arkitekt. 
Ansatte og elever fikk gjennom våren være med i arbeid 
knyttet til medvirkning. Noen ungdomsskoleelever 
deltok på møter med arkitektene og elevrådet fikk 
komme med innspill/ønsker. I august 2019 var det 
overtakelse av tomt.

Rammesøknaden ble godkjent i oktober og riving av 
eksisterende bygg ble gjennomført i oktober. Utgraving 
av tomt starter opp i januar 2020 og vi ser frem til å 
fylle en ny KFskole med elever på Solborgmarka høsten 
2021.

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

Tilbakeblikk
KFskolen – Jørpeland sitt tredje skoleår er tilbakelagt 
og det fjerde er påbegynt. Fra starten i 2016 med 54 
elever fordelt på 7 trinn, var det høsten 2019 hele 153 
elever fordelt på 10 trinn. Til våren har vi vårt første 
avgangskull. Skolen var opprinnelig godkjent for 100 
elever og vi så raskt et behov for å søke utdannings-
direktoratet om utvidelse av elevrammen. Vi fikk 
 medhold i denne, men selv med utvidet plass, har vi per 
i dag ikke mulighet til å ta inn alle søkere, grunnet 
 klassestørrelser og organisering. For å kunne imøte-
komme behovet om elevplasser, har styret vedtatt at det 
igjen søkes om elevtallsutviding og søknad sendes i 
starten av 2020.

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

Som relativt ny skole er det mye som skal etableres både 
på drift og miljøside, i tillegg er det ekstra utfordringer 
knyttet til den hurtige elevveksten. Vårt hovedfokus er 
hele tiden å kunne tilby et best mulig miljø der elever 
med ulik bakgrunn får utvikle seg faglig, sosialt og 
 personlig. Foresatte melder om elever som opplever 
trivsel og mestring. Skolen ønsker å komme raskt på 
banen når det oppstår ting som er ugreit. Vi oppfordrer 
til å melde fra da vi ønsker at terskelen for tilbake-
melding skal være lav. Foreldre- og elevstemmen er 
viktig for omdømme og videre rekruttering og vi legger 
stor vekt på samarbeidet her både om det faglige og det 
sosiale. Ved siden av det formelle samarbeidet som 
-foreldremøter og utviklingssamtaler legger vi derfor 
opp til tett dialog i hverdagen. Ellers begynner noen 
aktiviteter å bli innarbeidede tradisjoner som julespill 
og sommerfest for elever med familie, overnatting på 
skolen for mellomtrinn, innskriving for nye elver, 
 fotballturnering og ukentlig varm lunsj. 

Danning og utdanning
KFskolen gir fullverdig undervisning etter læreplanene 
i K06 i alle fag og har et tillegg til KRLE, -Danielsen-
planen. Vi ønsker å ramme inn skoledagen og under-

visningen med de kristne verdier for å gi elevene et 
bilde av hvem Gud er og hvem vi er. Vår visjon «Vi vil 
gi barn og unge røtter & vinger» rommer noe av dette. 
Vi ønsker at skolen skal være et jordsmonn der elevene 
får bygge en sunn identitet og gode basisferdigheter, 
slik at de kan strekkes mot å bli det beste de kan ut fra 
sine forutsetninger. KFskolene har 5 kjerneverdier: 
Kvalitet, kreativitet, godhet, ekthet og tilgivelse. Disse 
verdiene som vi finner igjen i bibelen skal prege relasjo-
ner,  undervisning og den daglige drift på alle nivå.

Satsningsområder
De to foregående satsningsområder språkløyper og 
 lesing i alle fag, ble formelt avsluttet i januar 2019. 
 Begge var i samarbeid med UiS og Lesesenteret i 
 Stavanger. Språkløyper i samarbeid med Strand som 
språkkommune og Lesing i alle fag i samarbeid med 
friskolenettverket. Våren ble det arbeidet med imple-
mentering og vi opplever at utviklingsarbeidene har 
økt vår kunnskap og gitt oss verktøy til videre arbeid. 
Friskolenettverket lagde våren 2019 en strategiplan for 
videre arbeid og valgte i fellesskap nytt område; Fag-
fornyelsen. Fagfornyelsen trer i kraft i august 2020, og 
dette arbeidet i samarbeid med andre skoler og lese-
senteret, er en del av forberedelsene til fornyelsen.

Miljøarbeid er en kontinuerlig og nødvendig priori-
tering i arbeidet med å etablere og opprettholde 
 samhold, trygghet og trivsel i elevgruppen. På det 
 psykososiale området er vi sammen med KFskolen i 
Stavanger, med på Gleding – det motsatte av mobbing, 
som er et forebyggende program med fokus på det som 
bygger relasjon og godt miljø. Dette fungerer godt i 
småskolen. Høsten 2019 gav vi også en introduksjon til 
programmet LINK – livsmestring i norske klasserom 
under skolenes felles planleggingsdag. Dette er vi i 
startfasen på, men håper å kunne implementere 
 programmet i forbindelse med oppstart av fagforny-
elsen. Begge programmene lar seg lett samkjøre med 
KFskolens kjerneverdier. Ellers så fungerer Trivsels-
programmet, et aktivitetsprogram for å forebygge 
mobbing, godt. Det involverer og engasjerer enkelt-
elever til elevarbeid og aktiviteter i friminutt. 

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

Årsmelding for KFskolen – Jørpeland
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Årsmelding for Karmøy begravelsebyrå
Karmøy begravelsesbyrå har hatt eit driftsår med 
 oppdrag omlag som tidlegare år; 171 (174).

Nytt dette året er at Karmøy begravelsesbyrå saman 
med IMI begravelsesbyrå og Ølen begravelsesbyrå fekk 
oppdrag frå Sør-Vest politidistrikt til å rykke ut når 
 politiet har behov. Byråa gjekk saman i ein anbuds-
konkurranse nord for Boknafjorden, og fekk anbudet. 
Det er utfordrande tidsfristar på oppmøte, men første 
halvår er handtert på ein god måte. Oppgåva med 
 politioppdrag kravde også ei investering i kjøle for 
 kister. Denne investeringa har ved fleire høve synt seg 
verdfull å ha på plass.

Me er framleis utfordra av konkurrerande byrå på 
 Karmøy. Dette gjer at me må bruke ein del pengar på 
annonsar og informasjon. Viktigast er å gjere ein god 
jobb i møte med pårørande. 

Kvart år arrangerer Karmøy begravelsesbyrå og IMI 
 begravelsesbyrå ein minnekonsert for dei pårørande 
som har mista ein av sine i året som er gått. Dei siste 
åra, har arrangementet vore i Kopervik kirke. I fjor var 
det over 350 på konserten.

Begravelsesbyrået har gode medarbeidarar som 
 arbeider godt saman og utfyller kvarandre. 

Me har stabsmøte annankvar veke der me også set av 
tid til bibelsamtale og HMS-runde. Det er viktig å dele 
liv og erfaringar slik at me kan støtte kvarandre til på 
beste måte å vere til hjelp for dei me møter i sorg og 
sakn.
Jan Magne Moi  50%
Jostein Høyvik 100%
Jo Kjetil Løsnesløkken  100%
Roar Flacké  10 – 20 %

I styret for byrået sit: Jan Arnstein Liknes, Jan Håvard 
Frøyland, Knut Korsfur, Lillian Munkejord og Linda 
Ferkingstad. Marit Fossmark er varamedlem. 
Styret har hatt 5 styremøte og handsama 32 saker.

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

For Karmøy begravelsesbyrå
Jan Arnstein Liknes

Styreleiar

Jan Magne Moi
Dagleg leiar

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

Totalleverandør av trykksakerTotalleverandør av trykksaker
Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no | www.luratrykkeri.no
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Årsmelding for Norøk AS
Regnskap og økonomikontoret Norøk ble etablert den 
1. november 2015.

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

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

Høsten 2019 ansatte vi en ny regnskapsmedarbeider på 
vårt kontor. Nå er vi 5 ansatte.

2019 2018 2017

Salgsinntekter 4 397 311 3 800 017 2 395 821

Driftskostnader 4 014 211 3 328 514 2 281 156

Årsresultat 299 031 354 136 75 757

Antall kunder 79 56 42

Med vennlig hilsen styret i Norøk
Einar Larsen – Nils Ove M. Nygård – Gunn Magret 

Skjørestad

www.forretrevare.no tlf. 52 75 44 70

Kjapt levert – ferdig montert!
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H LT  S TAVA N G E R
I  S A M A R B E I D  M E D  I M I

Ta 60 studiepoeng i Misjon og kirke i Stavanger
Les mer om årsstudiet på hlt.no/stavanger

MIK

Årsstudium
i misjon og kirke
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INNTEKTER Noter 2019 2018
Varesalg 7 446 324 6 191 471
Annonseinntekter 80 250 79 660
SUM VARESALG/ANNONSEINNTEKTER 7 526 574 6 271 131
Vårgave 237 085 186 600
Sommergave 239 700 213 580
Høstgave 256 242 287 000
Julegave 781 205 674 625
Diverse sesonggaver 75 207 0
SUM SESONGGAVER 1 589 439 1 361 805
Givertjeneste, Norge 3 430 135 2 901 718
Givertjeneste, internasjonalt arbeid 1 114 944 887 429
SUM GIVERTJENESTE 4 545 080 3 789 147
FORENINGSGAVER, KOLLEKTER 3 037 542 3 219 346
KIRKEOFRINGER 359 167 343 433
Øremerkede gaver, internasjonalt arbeid 1 229 608 2 177 620
Øremerkede gaver, Norge 1 976 420 903 151
Fadderskap 584 586 620 574
SUM ØREMERKEDE GAVER 3 790 614 3 701 345
Andre gaver 1 427 133 1 414 917
Testamentariske gaver 1 954 188 832 609
SUM ANDRE GAVER 3 381 322 2 247 526
SUM GAVER 16 703 163 14 662 602
Messer, lotterier 2 265 159 2 424 181
SUM MESSER/BASARER/LOTTERIER 2 265 159 2 424 181
Nytt fra Normisjon, kontingent/gaver 49 450 88 016
Arrangement - inntekter 2 277 775 2 156 588
Leieinntekter 197 885 131 380
Offentlig tilskudd 795 940 824 487
Andre inntekter 415 998 376 000
SUM ANDRE INNTEKTER 3 737 048 3 576 472
Renteinntekter 3 222 919 13 890
SUM FINANSINNTEKTER 222 919 13 890
SUM INNTEKTER 30 454 863 26 948 275

Årsregnskap Normisjon region Rogaland 2019
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UTGIFTER Noter 2019 2018
VAREKJØP -1 708 967 -1 727 002
Lønn 4 -8 438 904 -8 416 826
Forsikring, pensjonspremie 4 -977 521 -1 415 300
Arbeidsgiveravgift -1 337 818 -1 320 099
Refusjoner 99 142 197 407
Andre personalkostnader -72 764 -40 994
SUM PERSONAL -10 727 865 -10 995 812
Avskrivninger 2 -798 502 -759 122
Leie av lokaler -623 435 -140 544
Lys og varme -726 351 -500 599
Annen kostnad lokaler -279 122 -275 271
SUM LOKALER -2 427 410 -1 675 537
IKT, lisenser -235 772 -208 748
Inventar og maskiner -292 049 -219 748
Reparasjon og vedlikehold -961 823 -798 283
Regnskap/revisjon -966 987 -983 599
Kontorrekvisita/trykksaker -206 279 -293 068
Porto/telefon -109 668 -89 241
Andre kontorkostnader -304 779 -306 223
SUM ADMINISTRASJON -3 077 356 -2 898 910
Bilgodtgjørelse -129 588 -99 880
Andre reiseutgifter -270 334 -287 448
SUM REISE -399 921 -387 328
Annonser -63 052 -94 665
Forsikringer -480 272 -295 550
Bidrag andre -95 665 -159 914
Agenda 1 -317 422 -216 754
Arrangement – utgifter -1 024 365 -775 038
Andre kostnader -245 584 -126 211
SUM ANDRE UTGIFTER -2 226 360 -1 668 131
Tapsavsetning 9 -1 000 000 0
Renteutgifter -591 -4 488
Andre finansutgifter 7 -1 250 0
SUM FINANSUTGIFTER -1 001 841 -4 488
SUM UTGIFTER -21 569 719 -19 357 208
Overføring Hovedkontor -7 575 464 -7 492 223
TOTALE KOSTNADER INKL. OVERFØRING -29 145 183 -26 849 432

RESULTAT 1 309 680 98 843

DISPONERING AV RESULTAT
Brukt av avsetninger 0 0
Føres mot egenkapitalen -1 309 680 -98 843
SUM DISPONERINGER -1 309 680 -98 843
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BALANSEOPPSTIL LING PR. 31.12.2019
Eiendeler Noter 2019 2018
Anleggsmidler
Fast eiendom/inventar
Horve - Tomter/bygninger 1 504 848 1 558 173
Horve - Inventar/maskiner 376 855 164 706
Stemnestaden - Tomter/bygninger 1 980 533 2 082 606
Stemnestaden - Inventar/maskiner 308 626 114 845
Vaulali - Tomter/bygninger 8 944 954 9 275 710
Vaulali - Inventar/maskiner 96 284 121 316
Vaulali - Uteanlegg 252 396 280 440
Kraftsenteret 2 912 850 3 074 675
Datautstyr/inventar/musikkanlegg 7 350 10 500
Sum fast eiendom/inventar 2 16 384 697 16 682 971

Finansielle anleggsmidler
Lån - Norøk 0 325 000
Lån - Alpha Norge 9 1 027 977 1 661 792
Lån - KFskolen 10 6 960 000 0
Aksjer 7 258 110 259 410
Sum finansielle anleggsmidler 8 246 087 2 246 202

Sum anleggsmidler 24 630 784 18 929 173

Omløpsmidler
Sum varelager 1 25 671 20 339

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 1 784 732 1 906 592
Andre fordringer 517 55 500
Forskuddsbetalt kostnad 308 470 305 689
Sum kortsiktige fordringer 1 2 093 718 2 267 780

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter og bankinnskudd 8 5 901 108 4 539 195
Skattetrekkskonto 8 470 671 461 387
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 6 371 779 5 000 582

Sum omløpsmidler 8 491 168 7 288 701

Sum eiendeler 33 121 952 26 217 874
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Egenkapital og gjeld Noter 2019 2018
Egenkapital
Egenkapital 5 21 451 753 20 142 074
Avsetning Barne- og ungdomsarbeid 6 345 545 345 545
Avsetning Testament 1 358 000 1 358 000
Avsetning Alpha Norge 50 000 50 000
Sum egenkapital 23 205 298 21 895 619

Langsiktig gjeld
Lån - Rogaland Fylkeskommune 12 500 000 500 000
Lån - Solborg Folkehøgskole 11 5 460 000 0
Private lån - Kraftsenteret 460 000 520 000
Private lån - Vaulali 125 000 125 000
Sum langsiktig gjeld 6 545 000 1 145 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 977 878 888 949
Skyldig skattetrekk 8 471 174 461 387
Skyldig merverdiavgift 114 505 138 015
Skyldig arbeidsgiveravgift 470 926 428 749
Skyldig feriepenger 1 210 371 1 186 755
Skyldig div. kostnader 126 800 73 401
Sum kortsiktig gjeld 3 371 653 3 177 256

Sum gjeld 9 916 653 4 322 256

Sum gjeld og egenkapital 33 121 952 26 217 875

Sandnes, den 16. mars 2020

Erik Rørtveit
Regionleder

Trygve Bernhard Svendsen
Styrets leder

Berit Reinertsen Sandvik
Styremedlem

Jorunn Bø Løge
Styremedlem

Øydis Antun
Styremedlem

Kjell Ove Sande
Styremedlem

Magnus Jansen Bru
Styremedlem

BALANSEOPPSTIL LING PR. 31.12.2019
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Normisjon region Rogaland er en organisasjon tilsluttet 
Normisjon i Norge.Organisasjonen har et kristent 
 verdigrunnlag og har ikke som mål å drive økonomisk 
virksomhet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven, god regnskapsskikk for ideelle 
organisa sjoner i Norge og interne regler i Normisjon.

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

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

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

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
 balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
 forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
 Ingen av de eksterne fordringene anses usikre dette året.

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

Avdelinger
Total-regnskapet inneholder i 2019: Regionen, Stemne-
staden, Vaulali, Horve, Galleri Aksdal og Galleri 
 Sandnes. I 2018 var det kun netto resultatandel fra 
 Galleri Aksdal og Galleri Sandnes som ble tatt til 
 inntekt, da regnskapet ble registrert sentralt.

Note 2 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Bokført verdi pr. 01.01.19 kr. 16.682.971
+ Investering Vaulali kr. 0
+ Investering Stemnestaden kr. 216 748
+ Investering Horve kr. 283 480
- Avskrivinger kr. 798 502
= Bokført verdi 31.12.19 kr. 16 384 697

Note 3 Lån KFskolen
Det er i 2019 ytet lån til bygging av ny KFskole på kr 
6.960.000.

Det er avtalt en rentesats på NIBOR + 4 %. Inntekts-
førte renter i 2019 kr 203.626. Lånet er avdragsfritt 
 inntil annet blir bestemt.

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

Lønn og godtgjørelse til regionleder er kostnadsført 
med kr. 646.980. Honorar til revisor er kostnadsført 
med kr. 43.500. 

Antall årsverk lønnet arbeidskraft  
2019: 15,6 årsverk  2018: 16,3 årsverk

Note 5 Endringer i egenkapital

Egenkapital 01.01.19 kr. 21.895.618
+ Overskudd regionen i sin helhet kr.  1.309.680
= Egenkapital 31.12.19 kr. 23.205.298

Note 6 Barne- og ungdomsarbeid

Avsatt pr. 01.01.2019 kr.     345.545
- Brukt kr. 0
= Avsatt per 31.12.2019 kr. 345.545

Note 7 Aksjer
Posten aksjer består av følgende aksjeposter  (eierandeler 
i parentes):
Datterselskap/tilknyttede selskap Bokført verdi Årsresultat Egenkapital
Norøk AS (100 %) kr. 137.058 kr. 299.031 kr. 705.087
Solborgmarka AS (34 %) kr. 34.000 kr. 201.328 kr. 403.251

Andre aksjer Bokført verdi
Kristen Friskole Klippen AS (13,8 %) kr. 42.052
Kristen Nærradio Haugalandet (5,81 %) kr. 20 000
Kristen Friskole AS (25 %) kr. 25 000

Det ble i 2019 solgt aksjene i Radio Innante AS med et 
tap på kr 1.250.

Noter
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Note 8 Bundne midler/ konsernkonto
Bundne midler til skattetrekk utgjør kr. 461.387. 
Skyldig beløp kr. 461.387.

Av bankkontoene står kr. 5.239.108 på konsernkonto 
knyttet til Normisjon.

Note 9 Tapsavsetning/Lån Alpha Norge

Lån til Alpha Norge 1.1 kr. 1.661.792
+ Låneopptak i 2019 kr. 366.185
= Lån til Alpha Norge 31.12 kr. 2.027.977
- Tapsavsetning kr. 1.000.000
= Netto bokført lån Alpha Norge kr. 1.027.977

Tapsavsetning er en avsetning til mulig tap, men ikke en 
gjeldsettergivelse. Netto bokført lån inkluderer ikke 
utestående kundefordring mot Alpha Norge.

Note 11 Gjeld til Solborg Folkehøgskole
Solborg Folkehøgskole har gitt et lån regionen på kr 
5.460.000. Lånet er rentefritt og tilbakebetales ved 
 påkrav innen 2025. 

Note 12 Offentlige tilskudd
Posten offentlige tilskudd består av

Driftsstøtte Rogaland 
Fylkeskommune

kr.     288.000

MVA-kompensasjon kr. 507.940
Sum tilskudd kr. 795.940

MVA-kompensasjon bokført i 2019 gjelder 2018.
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Regnskap regionen 2019
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2019 2018 2017
VARESALG/ANN.INNT. 205 435 179 914 117 597
   Sesonggaver 1 589 439 1 361 805 1 399 278
   Givertjeneste 4 248 080 3 454 472 3 836 693
   Foreningsgaver, kollekter 2 883 293 2 947 190 1 322 884
   Kirkeofringer 359 167 345 930 127 364
   Øremerkede gaver 3 752 614 3 561 422 4 962 285
   Testamentariske og andre gaver 2 821 728 1 187 100 4 460 326
SUM GAVER 15 654 320 12 857 919 16 108 830
MESSER/BAS/LOTTERI 1 862 498 1 893 802 1 947 835
ANDRE INNTEKTER 1 307 570 1 239 004 1 944 591
EKSTRAORD. INNT. 832 609 100 000
SUM INNTEKTER 19 029 824 17 003 248 20 218 853

UTGIFTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
2019 2018 2017

VAREKJØP -60 365 -101 331 -52 644
PERSONAL -6 363 371 -6 541 708 -6 921 012
KONTORLOKALER -449 289 -460 654 -934 251
ADMINISTRASJON -1 558 012 -1 613 483 -1 461 359
REISE -362 102 -352 700 -420 712
ANDRE KOSTNADER -550 632 -439 884 -447 740
AGENDA 1 -317 422 -216 754 -253 910
ALPHA NORGE -1 001 250
SUM KOSTNADER -10 662 443 -9 726 514 -10 491 626
Overføring Hovedkontoret -7 575 464 -7 492 223 -7 308 337

RESULTAT 791 917 -215 489 2 418 890
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Regnskap Galleri Aksdal 2019

Regnskap Galleri Sandnes 2019

REGNSKAP
INNTEKTER 2019
Salg 393 315
Andre inntekter 7
SUM INNTEKTER 393 322

UTGIFTER
Leie lokaler -86 614
Andre kostnader -144 066
SUM UTGIFTER -230 680

DRIFTSRESULTAT 162 642

REGNSKAP
INNTEKTER 2019
Salg 950 975
Andre inntekter 2 038
SUM INNTEKTER 953 013

UTGIFTER
Leie lokaler -397 806
Andre kostnader -198 478
SUM UTGIFTER -596 284

DRIFTSRESULTAT 356 729

Regnskapet er i 2019 tatt inn som avdeling under region Rogaland. Salgsinntektene er registrert delvis netto og 
delvis brutto. Det vil si at reelt salg fra galleriene er betydelig høyere.  Galleri Sandnes: Brutto totale inntekter i 2019 
var 1 118 698 kr. Galleri Aksdal: Brutto totale inntekter i 2019 var 437 893 kr.
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Regnskap Stemnestaden 2019
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2019 2018 2017
Salg 2 708 545 2 739 445 2 452 933
Gaver 560 627 495 781 512 849
Andre inntekter 123 603 150 279 217 535
SUM INNTEKTER 3 392 775 3 385 505 3 183 317

UTGIFTER

Varekjøp -581 657 -620 447 -567 382
Personalkostnader -1 641 213 -1 835 914 -1 795 655
Andre kostnader -870 170 -740 656 -706 726
SUM UTGIFTER -3 093 040 -3 197 017 -3 069 762

DRIFTSRESULTAT 299 735 69 980 -8 521

Investeringer aktivert i balansen 216 746 206 516 56 420

Regnskap Horve 2019
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2019 2018 2017
Salg 2 764 968 2 857 566 2 780 179
Gaver 535 300 521 679 544 969
Andre inntekter 27 733 49 761 73 236
SUM INNTEKTER 3 328 001 3 429 006 3 398 384

UTGIFTER

Varekjøp -596 402 -573 723 -503 279
Personalkostnader -1 858 446 -1 645 063 -1 706 809
Andre kostnader -1 090 261 -796 396 -777 274
SUM UTGIFTER -3 545 109 -3 015 182 -2 987 362

DRIFTSRESULTAT -217 108 319 321 305 023

Investeringer aktivert i balansen 283 479 55 431 48 000
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Regnskap Vaulali 2019

Regnskap Alpha 2019

INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
2019 2018 2017

Salg 2 135 823 1 816 488 1 796 025
Gaver 312 454 411 810 373 379
Andre inntekter 13 637 119 441 36 749
SUM INNTEKTER 2 461 915 2 347 739 2 206 153

UTGIFTER

Varekjøp -470 178 -431 502 -415 646
Personalkostnader -864 835 -973 127 -942 151
Andre kostnader -1 075 285 -1 018 080 -824 564
SUM UTGIFTER -2 410 298 -2 422 709 -2 182 361

DRIFTSRESULTAT 51 616 -74 970 23 793

Investeringer aktivert i balansen 44 952

INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
2019 2018 2017

Varesalg 392 268 424 215 476 589
Kirkeoffer, gaver og tilskudd 570 584 550 216 644 361
Andre inntekter 84 097 57 166 91 602
TOTALE INNTEKTER        1 046 949 1 031 597 1 212 552

KOSTNADER

Varekostnader -152 502 -186 411 -162 172
Personalkostnader -1 030 016 -993 480 -1 039 870
Driftskostnader -444 450 -508 210 -557 663
TOTALE KOSTNADER -1 626 968 -1 688 101 -1 759 705

RESULTAT -580 019 -656 504 -547 153

Underskudd føres mot balansen -580 019 -656 504 -547 153
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Arne Viste deltar på årsmøtet på Horve i april. 

Det hele startet julen 2012. Frem til da hadde Arne 
Viste vært fredsommelig og sindig sørlending, bosatt 
på Sola utenfor Stavanger, lykkelig gift og far til to, fast 
jobb og trygg økonomi. I dag er situasjonen en ganske 
annen. Han er sytti prosent arbeidsledig, økonomien 
er ikke trygg lenger, og han er idømt en bot på til 
sammen tre millioner i tillegg til en dom på et års 
betinget fengsel.

Startet med juleselskap
Det var advent, Arne og kona hadde bestemt seg for å 
invitere en familie fra asylmottaket på middag. Det ble 
en hyggelig kveld, med en uventet avslutning. Etter 
middagen kjørte Viste familien tilbake til Sandnes. Da 
han slapp dem av, snudde faren seg mot ham og sa 
alvorlig:

- Det er en ting jeg ikke skjønner. Jeg hadde en jobb.  
 Jeg hadde noe å gå til hver dag. Jeg bidro til noe  
 positivt. Nå er jeg bare på vent.

Familiefaren hadde tidligere jobbet som rengjører på 
sykehuset i Stavanger i flere år frem til myndighetene 
tok skattekortet hans. Det var ikke noe han ønsket mer, 
enn å forsørge familien sin. Det var et enkelt spørsmål, 
og han forventet ikke noe svar. 

- Det var mer et hjertesukk. Men jeg fikk virkelig noe  
 å tenke på. Jeg har aldri vært spesielt politisk  
 engasjert, men nå våknet noe i meg. Jeg tenkte på  
 Jesus. Han var flyktning. Da foreldrene hans ba om  
 ly, fikk de beskjed om at ikke var plass i herberget. 

Opprørt
Arne satte seg inn i de papirløses situasjon, og ble 
opprørt over det han fant. 

- Jeg har selv vært arbeidsledig, og vet hvordan det  
 tærer på psyken. Dette handler om rett til et verdig  
 liv, om en grunnlovfestet rett til arbeid, sier Arne  
 

 Viste og viser til grunnlovens paragraf 110 hvor det  
 står at «statens myndigheter skal legge til rette for at  
 ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets  
 opphold ved næring eller arbeid». 

- Det står jo der, svart på hvit; «ethvert arbeidsdyktig  
 menneske..», ikke «enhver arbeidsdyktig norsk  
 borger…», sier sivilingeniøren som opprinnelig  
 kommer fra Kristiansand. 

Dømt til fengsel
Resten av historien er kjent. Arne Viste og hans 
engasjement har vært mye omtalt i media. Han startet 
bemanningsbyrået Plog, et selskap med formål å hjelpe 
ureturnerbare flyktninger i arbeid – noe som er et klart 
brudd på utlendingsloven. Arne Viste anmeldte eget 
selskap til politiet, og holdt både politiet, skatteetaten 
og UDI oppdatert om hvem som til enhver tid var 
ansatt. 

En stemme for de papirløse 
I snart åtte år har Arne Viste kjempet for ureturnerbare asylsøkere. Nå er han 

idømt både fengselsstraff og bot. Men han har ikke tenkt å gi seg. – Det er dette 

Gud har kalt meg til å gjøre, sier han.  
Tekst og foto: Hjørdis Halleland Mikalsen 

Bibelfortellingen om David som kjempet mot 
Goliat har for Arne Viste vært en inspirasjon i 

kampen for de ureturnerbare asylsøkerne. For å gi 
de papirløse en jobb startet Arne Viste nettsiden 

pbok, her i boklageret i Hillevåg.
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- Grunnlovens rett til arbeid er en menneskerett som  
 veier tyngre enn Utlendingsloven, sier Arne Viste.   
 I fjor vinter kom rettsaken han ventet på endelig  
 opp. Han ble dømt til å betale tre millioner i bot,  
 samt et års betinget fengsel. Arne Viste anket saken. 

- Nå venter vi på avklaring. Mye tyder på at det kan ta  
 tid, sier Arne Viste som har mottatt flere priser for  
 arbeidet han gjør. 

- Hender det aldri at du tenker at du ikke orker mer,  
 at du har lyst til å gi opp?

- Nei, det tenker jeg ikke. Det er klart det kan være  
 slitsom, men det er dette Gud har kalt meg til å  
 gjøre. Kampen for de ureturnerbare flyktningene er  
 min jobb nå, og jeg ser på det som et konstruktivt og  
 meningsfullt arbeid som jeg har tenkt å fullføre, sier  
 Arne Viste. 

Takknemlig
18. april blir han med på årsmøtet på Horve. 

- Jeg er takknemlig til Normisjon for den drahjelp  
 dere gav i en viktig fase med innleie av Nebiyo som  
 var en av «mine» papirløse flyktninger, sier han.

- Hva har vært det mest utfordrende for deg  
 personlig? 

- For meg personlig har hovedbelastningen vært  
 økonomi. Jeg står uten full jobb, og det har tidvis  
 vært lite å leve av. Vi har lagt både saken og  
 økonomien i Guds hender, og i løpet av høsten kom  
 det 800.000 i gaver inn fra utallige givere over hele  
 landet som gjør at vi ikke er i akutt pengenød nå.  
 Det er jeg veldig takknemlig for. Denne støtten fra  
 IMI-kirken har vært avgjørende i kampen for de  
 ureturnerbare asylsøkernes rett til arbeid.

- Hva tenker du vil være viktig for en organisasjon  
 som Normisjon fremover?

- Det må være å fokusere på det Bibelen sier om  
 menneskeverd, barmhjertighet og pengekjærlighet.  
 Disse bibeltekstene bør løftes fram med frimodighet 
i forkynnelsen og aktualiseres inn i dagens samfunn. 
Da er det også godt med rollemodeller som bryter med 
det etablerte og viser vei. Løft fram de som våger å 
velge annerledes!

Hva er egentlig en ureturnerbar asylsøker? Arne Viste forklarer:
Mennesker som ikke har papirer på at de har lovlig opphold i Norge, kalles ofte «papirløse». Kategorien 
spenner fra utlendinger som er her for å jobbe svart, rene tyveribander med varebiler, prostituerte og 
ofre for menneskehandel, folk som bor hos nær familie uten å ha ordnet papirer. Alle disse er papirløse, 
og gjemmer seg for politiet som vil tvangsutsende dem hvis de blir oppdaget. En liten undergruppe av 
papirløse er de ureturnerbare asylsøkerne. De gjemmer seg ikke for politiet. De har frivillig oppsøkt 
politiet, avgitt fingeravtrykk, blitt fotografert, fått et plastkort asylsøkerbevis og bor som regel på et 
mottak. Flertallet av asylsøkere i Norge får opphold, men et mindretall får avslag og returnerer derfor 
frivillig eller med tvang til sitt opprinnelsesland. Men så er det noen som ikke returnerer frivillig og 
heller ikke kan returneres med tvang grunnet forholdene i hjemlandet. Disse ender opp som ureturner-
bare asylsøkere – uten rett til arbeid, skole, helsehjelp, bankkonto og alt det andre vi tar som en 
selvfølgelighet.

GRUNNLOVENS §110 «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig 
menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»
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En testamentarisk gave er en stor tillitserklæring, som 
viser at våre givere har tro på det arbeidet vi gjør. 

I over 150 år har Normisjon arbeidet nasjonalt og 
 internasjonalt, og det har gitt resultater. Vi har  kommet 
langt, men det er bare en begynnelse. Normisjon vil 
fortsette å arbeide for at fremtiden skal bli bedre og for 
at flere mennesker skal bli kjent med Jesus, både i 
 Norge og i andre land. Gjennom en testamentarisk gave 
kan du være med å støtte vårt fremtidige arbeid. Du 
kan gi en testamentarisk gave til Normisjon  Rogaland 
generelt, der pengene vil bli fordelt etter  behov, eller du 
kan velge å øremerke pengene til et  prosjekt som du er 
ekstra interessert i.

Hvordan skal et testamente utformes?
For å gi en testamentarisk gave må du skrive et 
 testamente. Et testamente kan formuleres etter eget 
 ønske, så lenge man følger noen formkrav:
- Det må komme tydelig frem at det er et testamente
- Det må være skriftlig og ønskene må komme klart  
 frem
- Det må være tydelig datert
- Det må undertegnes av to vitner, som må være   
 myndige og som ikke er tilgodesett i testamentet

Må jeg fortelle noen at jeg har skrevet et testamente?
Det er kun når du begrenser arven til ektefelle eller 
samboer med felles barn at det er et krav at du må 
 fortelle noen om ditt testamente. Likevel kan det være 
en fordel å fortelle det til dine nærmeste for å unngå 
usikkerhet og misforståelser senere.

Det er ikke nødvendig å inkludere en advokat, men i 
noen tilfeller kan det være betryggende å rådføre seg 
med en. Du kan gjerne gi beskjed til oss i Normisjon 
Rogaland om du ønsker det, så kan vi få muligheten til 
å takke deg og inkludere deg videre i vårt arbeid. 

Gjør som flere av våre givere allerede har gjort: Gi en 
testamentarisk gave og sørg for at din arv blir fordelt 
slik du ønsker. Om du bestemmer deg for å ta med 
Normisjon Rogaland i ditt testamente, vil vi sørge for at 
pengene blir brukt klokt. Gaven du gir beriker 
 kommende generasjoner – det er din gave til  fremtiden! 

Ønsker du hjelp?
Ønsker du hjelp fra Normisjon til å sette opp ditt 
 testamente, ta kontakt med oss på regionskontoret. 
Adresse: Normisjon region Rogaland, Flintergt. 4, 4307 
Sandnes, tlf. 51682750.

Har du vurdert å testamentere en gave for fremtiden?

Sammen for et bærekraftig forbruk
Å fokusere på et bærekraftig forbruk handler om mer enn å velge 
miljømerkede produkter. 

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

Sammen finner vi helhetlige løsninger som både er bedre for miljøet, 
mer kostnadseffektive for deg og praktiske i hverdagen.
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Studieturer til

• Asia

• Afrika

• USA

• Sør-Amerika

• Europa

 GLOBAL VILLAGE GLOBAL VILLAGE SCENESCENE    KLÆR, MOTE & DESIGN KLÆR, MOTE & DESIGN MULTISPORTMULTISPORT

MUSIKKPRODUKSJON MUSIKKPRODUKSJON LIFE CHANGING FITNESS LIFE CHANGING FITNESS FOTOJOURNALISTIKKFOTOJOURNALISTIKK  SPORTSPORT
ADVENTURE ACTIONADVENTURE ACTION

STREAMTEAM STREAMTEAM BILDE, FORM & KUNSTBILDE, FORM & KUNST BALL & REISE BALL & REISE FILMPRODUKSJONFILMPRODUKSJON

SOLBORG I STAVANGERSOLBORG I STAVANGERSTORYTELLERSSTORYTELLERS

30 valgfag

• Surfing

• Ukulele

• Internasjonal mat

• Vinyltrykk

• Curling

SOLBORG 

FOLKEHØGSKOLEN I STAVANGER
www.solborg.fhs.no • @solborgfhs  • www.folkehogskole.no/skole/solborg



Årsmelding og regnskap 2019

48

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

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

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

ETNE
Etne Normisjon c/o Synnøve Wold-Flokketvedt Kvamsvegen 372 5590  ETNE
Etne Soul Children c/o Pål Atle Baustad Haukelivegen 1098 5590  ETNE
Etne Soul Kids c/o Aud Jorunn Grønstad Baustad Haukelivegen 1098 5590  ETNE
Molnes Santallag c/o Marry Lygre Strondavegen 2292 5593  SKÅNEVIK

GJESDAL
Bedehusforsamlingen på Ålgård c/o Endre O. Haus Hunnedalsvegen 218 4330  ÅLGÅRD
Bedehuskonfirmantene Ålgård c/o Mia  Holta Åfaret 17 4330  ÅLGÅRD
Connect c/o Gunn Helen Gilje Blåklokkevieen 46 4330  ÅLGÅRD
Dirdal Normisjon c/o Magnar Herredsvela Kroveien 246 4335  DIRDAL
Frafjord Indremisjon c/o Gerhard Frafjord Frafjordgarden 131 4335  DIRDAL
Fredly Normisjon c/o Inger Bjelland Gjesdalvegen 726 4330  ÅLGÅRD
Gjeng, Ålgård c/o Anette Nordstrand Bjordal Myrhaugveien 9b 4330  ÅLGÅRD
Juballong c/o Kate Vold Kyrkjebakken 22 4330  ÅLGÅRD
Oltedal Normisjon c/o Bjørg Frøysland Oftedal Bygdaveien 5 4333  OLTEDAL
Ålgård Normisjons kvinneforening 1 c/o Grethe Lima Utsikten 32 4330  ÅLGÅRD
Ålgård Soul Children c/o Kate Torunn Vold Kyrkjebakken 22 4330  ÅLGÅRD
Ålgård Yngre Kvinneforening II c/o Ingebjørg Aksnes Heiasvingen 21 4330  ÅLGÅRD

HAUGESUND
Amigos Hobbyklubb Brakahaug c/o Oddveig Bergsager Johan Falkbergets gate 20 5538  HAUGESUND
Blåklokken Kvinneforening c/o Ingeborg Milje Magnussen Storasundgata 111 E 5532  HAUGESUND
Haugesund Soul Children c/o Silje Lønning Austerheim Nappatjørn 89 5563  FØRRESFJORDEN
Normisjon IMI Haugesund c/o Thorbjørn Thorbjørnsen Jarhaugane 1 5533  HAUGESUND
Normisjons Kvinneforening Haugesund c/o Kari Sandvik Postboks 1201 5508  KARMSUND
Røvær barneforening c/o Reidunn Goodtfredsen Postboks 10 5549  RØVÆR
Santallaget 2 c/o Vibecke Bakkevig Dovafjellsvegen 28 5542  KARMSUND
Småbarnstrall c/o Oddveig Bergsager Johan Falkbergetsgate 20 5538  HAUGESUND

FORENINGER, LAG OG KONTAKTPERSONER PR. 31.12.19
KOMMUNEINNDELT (etter ny kommuneinndeling 01.01.20)
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HJELMELAND
Askvik Kvinneforening c/o Ellen Harboe Kleppa Vigavegen 51 4130  HJELMELAND
Bygdens Jenteforening (Kvf) c/o Kari Kvame Kvame 44 4130  HJELMELAND
Fister Indremisjon c/o Ingjerd Nicolaysen Nesvegen 273 4139  FISTER
Hjelmeland Normisjon c/o Magne Audun Kloster Puntsnes 33 4130  HJELMELAND
Ingvaldstad Indremisjon c/o Liv Jorunn Øye Prestagarden 60 4130  HJELMELAND
Jøsenfjorden Normisjon c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134  JØSENFJORDEN
Jøsenfjorden yngres c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134  JØSENFJORDEN
Nedre Årdal Misjonslag c/o Olaug Synnøve Soppeland Dalane 34 4137  ÅRDAL I RYFYLKE
Normisjonsdamene På Hjelmeland c/o Solveig Kloster Puntsnes 33 4130  HJELMELAND
Skiftun Normisjon c/o Gjerd Skiftun Jøsnesvegen 249 4146  SKIFTUN
Vormedalen bedehus c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130  HJELMELAND
Vormedalen Kvinneforening c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130  HJELMELAND
Vormedalen Yngres c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130  HJELMELAND
Årdal Normisjon c/o Olaug Synnøve Soppeland Dalane 34 4137  ÅRDAL I RYFYLKE

HÅ
ACTA-klubben Nærbø c/o Bjarte Harbo Motlandsmarka 154 4365  NÆRBØ
Emmaus c/o Turid Njærheim Gudmestadvn.157 4365  NÆRBØ
Fargeklatten c/o Monica Pollestad Høyland 145 4365  NÆRBØ
Gjeng - Vigrestad c/o Line Marie Løge Smedabråtet 3 4362  VIGRESTAD
Glad Sang c/o Elisabet Søvik Kjølvik Alvaliå 60 4365  NÆRBØ
IMF/Normisjon Nærbø c/o Arnfinn Eggebø Opstadvegen 180 4365  NÆRBØ
Khublei-Foreninga Varhaug c/o Solvor Rasmussen Tjemslandshagen 59 4360  VARHAUG
Konfirmanter Nærbø c/o  Nærbø Menighet Store Ring 53 4365  NÆRBØ
Litlaforeningen c/o Gerd Lillian Nærland Torlandsvegen 270 4365  NÆRBØ
Momentum c/o Ketil Stokkeland Planetvegen 8 4362  VIGRESTAD
Norforsamlinga Acta, Vigrestad c/o Norunn Gulaker Hårrvegen 146 4362  VIGRESTAD
Norforsamlinga Vigrestad c/o Ketil Stokkeland Planetvegen 8 4362  VIGRESTAD
Nor-kvinnene  Varhaug c/o Gunnhild Nord-Varhaug Nord-Varhaugvegen 151 4360  VARHAUG
Normisjon Nærbø c/o Arne Ege Motlandshagen 15 4365  NÆRBØ
Normisjon Varhaug c/o Dagfrid B. Skrettingland Odlandsvegen 83 4360  VARHAUG
Normisjons kvinnegruppe Vigrestad c/o Jorunn Marie Hadland Vold Røysvegen 9 4362  VIGRESTAD
Normisjonsdamene c/o Thove Midttun Opstadvegen 39 A 4365  NÆRBØ
Sirevåg Bedehus c/o Liv Blindheim Nylundbakken 8 4364  SIREVÅG
Vigrestad  kvinneforening c/o Janne Stavnheim Stavnheimsvegen 100 4362  VIGRESTAD
Vigrestad Soul Children c/o Norunn Gulaker Hårrv. 146 4362  VIGRESTAD
Vigrestad Yngreslag c/o Erik Årsland Nordsjøvegen 3001 4362  VIGRESTAD
Varhaug eldre kvinneforening c/o Evy Skretting Toppavegen 9 4360 VARHAUG
Vigrestad kvinneforening c/o Janne Stavnheim Stavnheimsvegen 100 4362 VIGRESTAD
Vigrestad Soul Children c/o Norunn Gulaker Hårrv. 146 4362 VIGRESTAD
Vigrestad Yngreslag c/o Ingebjørg Serigstad Austmarka 10 4362 VIGRESTAD

KARMØY
ACTA Skudeneshavn c/o Åse Korsfur Habnavågvegen 5 4280  SKUDENESHAVN
Avaldsnes Normisjon c/o Lars Magne Skeie Skeievegen 81 4262  AVALDSNES
Betania Langåker c/o Didrik Johan Tønnesen Annemorvegen 21 4274  STOL
Dig Deeper - tweens Veavågen c/o Miriam Kristoffersen Austre Veaveg 173 4276  VEAVÅGEN
Ferkingstad Øst Kvinneforening c/o Synnøve Thomassen Malthusvegen 1 4274  STOL
Follow Me c/o Henrik Dam Sandskeivegen 51 4270  ÅKREHAMN
FORMiTUA c/o Ingeleiv Kringeland Seland Liastien 20 5546  RØYKSUND
Fredagsklubben c/o Tim Golding Bråtavegen 17 4250  KOPERVIK
Hauge Normisjon c/o Helga Hausken Kveitevikvegen 31 4260  TORVASTAD
Håland Normisjon c/o Sven Johan Skjølingstad Misjonsvegen 1 4260  TORVASTAD
Kopervik Barnegospel c/o Åse Vattedal Eiksjø Postboks 14 4291  KOPERVIK
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Kvalavåg Musikkor c/o Anne Lin Ytreland Ytralandvegen 7 4250  KOPERVIK
Kvalavåg Normisjon c/o Lars Sigmund Simonsen Kvalavågvegen 580 4264  KVALAVÅG
Kvitveis c/o Sissel Thomassen Dam Sandskeivegen 51 4270  ÅKREHAMN
Langåker Ung Misjonsforening c/o Gunvor Muff Vestre Karmøyvei 523 4274  STOL
Maliforeningen c/o Bjørg Kari Valle Bringaker Granvegen 44 4250  KOPERVIK
Maligruppe Åkrehamn c/o Elise Mosaker Jorundvegen 29 4270  ÅKREHAMN
NorKids c/o Rolf Einar Amdal Esebjør 28 4270  ÅKREHAMN
Norkirken Åkra c/o Roar Flacké Nyevegen 4 4270  ÅKREHAMN
Normisjonsgnisten c/o Karin Mannes Austre Veaveg 229 4276  VEAVÅGEN
Regnbuelandet c/o Olaug Synnøve Vigdal Stongvegen 70 4270  ÅKREHAMN
Sandve Iuf Kvinneforening c/o Oddrun Svendsen Vestre Karmøyveg 739 Y 4272  SANDVE
Sandve Normisjon c/o Kjell Arvid Svendsen Vestre Karmøyveg 737 4272  SANDVE
Skudenes Soul Children c/o Judit Nordanger Heggheimvegen 76 4280  SKUDENESHAVN
Skudeneshavn Normisjon c/o Trygve B. Svendsen Kvednavegen 1 4280  SKUDENESHAVN
Stokkastrand Bedehusfellesskap c/o Gro Nesse Melstokkestien 6 4250  KOPERVIK
Sævelandsvik Normisjon c/o Tordy Hellestvedt Vestre Karmøyveg 187 B 4275  SÆVELANDSVIK
Søstermisjon c/o Astrid Wikre Velde Vardenvegen 34 4280  SKUDENESHAVN
Ton Angelon c/o Elin Grindhaug Varnavikveien 5 4280  SKUDENESHAVN
Torvastad Santalforening c/o Helga Hausken Kveitevikvegen 31 4260  TORVASTAD
Tuastad Normisjon c/o Svein Åge  Susort Spannavegen 805 5546  RØYKSUND
Vea Yngresklubb c/o Einar Rasmussen Sæviktun 28 4276  VEAVÅGEN
Veavågen Kvinneforening c/o Turid Kristoffersen Munkajordveien 41 4276  VEAVÅGEN
Ådland Normisjon c/o Edvard Kalstø Søre Ådlandsveg 17 4270  ÅKREHAMN
Åkra Kvinneforening c/o Turid Hauge Gjerdevegen 73 4270  ÅKREHAMN
Åkra Soul Children c/o Ingeborg  Mannes Alsaker Postboks 217 4296  ÅKREHAMN

KLEPP
Bore Normisjon c/o Peter Lindtveit Borevegen 233 4352  KLEPPE
Gå Ut Gruppa c/o Solfrid Hia Tangarholen 8 4353  KLEPP STASJON
Klepp Soul Children c/o Vigdis Tveita Kleppevarden 80 4352  KLEPPE
Klepp stasjon c/o Arnold Vigdel Myrullvegen 12 4353  KLEPP STASJON
Kleppe Kvinneforening Normisjon c/o Torill Damsgård Furuvegen 11 4352  KLEPPE
Misjonsringen c/o Karen Borgen Åsevegen 170 4343  ORRE
Sele Bedehus c/o Harald Sevland Selevegen 240 4354  VOLL
Verdalens Normisjonsforening c/o Borghild Dovland Solsletta 1 4352  KLEPPE
Vitne c/o Harry Arnt Finstad Verdalsvegen 36 4352 KLEPPE

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

RANDABERG
Bø Kvinneforening 'Håpet' c/o Marta Goa Kvernevikveien 180 4073  RANDABERG
Firlingen c/o Grete Askvik Vistvikveien 10 4071  RANDABERG
Forglemmegei mannsforening c/o Torstein Fjermedal Bøveien 235 4071  RANDABERG
Håland Bedehus c/o  Byggmester Henry Goa  AS Goaveien 95 4073  RANDABERG
Mannsforeningen 'NORMENNENE' c/o Sven Halsne Nyvollveien 36 4070  RANDABERG
Mauren Normisjonforening c/o Randi Elin Enoksen Sørlibakken 3 4073  RANDABERG
Randaberg Horveforening c/o Solveig Odland Bø Valaveien 4 4070  RANDABERG
Randaberg Normisjon c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072  RANDABERG
Randaberg Soul Children c/o Lars Helgeland Smaragdbakken 3 4072  RANDABERG
Randaberg Soul Teens c/o  Randaberg Menighet Postboks 19 4096  RANDABERG
Santalbrødrene Misjonsforening c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072  RANDABERG
Santalmisjonens Kvinneforening c/o Karen Fjermedal Bø Bøveien 233 4071  RANDABERG
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SANDNES
2 Rette og 1 Vrang c/o Jorun Marie Hauge Dyre Vaas vei 7 B 4317  SANDNES
Auglend Ungdomsklubb c/o Jarle Lillebø Auglend 4308  SANDNES
Bhutanforeningen c/o Anne Marie Kvam Andersen Ramnafjellveien 20 4310  HOMMERSÅK
Bibelgjeng - Ganddal - Gutter 2009 c/o Elin Langmyr Fagerheim 32 4322  SANDNES
Casilla Santalforening c/o Margaret Berland Gamle Somavei 19 4313  SANDNES
Dig c/o Raymond Bicaglie Nesse Bymenigheten Sandnes, Lundegeilen 18 4323  SANDNES
Dig Junior c/o Ariane Caixeta Thingnæs Lundegeilen 18 4323  SANDNES
Elim Brass c/o Rein Hetland Jonas Lies gt 18 4319  SANDNES
Figgjo Kvinneforening c/o Simonette Håland Tjessheimveien 16 4332  FIGGJO
Figgjo yngres c/o Solveig Overskott Fengjeveien 12 4332  FIGGJO
Fjellbygda Normisjon c/o Geirmund Øglend Noredalen 483 4308  SANDNES
Forsand  Kvinneforening c/o Annbjørg Strøm Haukalid Rettedalsbakkane 11 4110  FORSAND
Forsand Kvinneforening 2 c/o Ragnhild Vold Berge Bergevegen 31 4110  FORSAND
Fredagsklubben Forsand c/o Irene Idland Thu Espedalsvegen 634 4110  FORSAND
Ganddal Kvinneforening c/o Kjellaug Spanne Vesleveien 3 4322  SANDNES
Ganddal Normisjon Salem c/o Gunnstein Kjosavik Olabakken 34 4322  SANDNES
Gjeng 2008 Ganddal c/o Arnt Egil Rørtvedt Brunesveien 24 4322  SANDNES
Gjeng 2010 c/o Eirin Sørheim Mikkelsbærstien 74 4324  SANDNES
Gospelkids c/o Anna Mari Skjørestad Grovene 39 4318  SANDNES
Imi-Venner c/o Edith Stangeland Gamleveien 12 4315  SANDNES
K-Klubben Riska c/o Riska menighet v/Wenche Skjørestad Amboltveien 2 4311  HOMMERSÅK
Klubben c/o Marianne Honnemyr Nielsen Sporalandveien 18 4308  SANDNES
Kransalaget Mannsforeningen c/o Ivar Berentsen Riskaveien 128 4311  HOMMERSÅK
Lura Normisjon c/o Anvor Stokka Draugveien 21 4314  SANDNES
Malmheim Normisjon c/o Pål Malmin Prestveien 66 4312  SANDNES
Malmheim Ten-In c/o Magne David Malmin Malminhagen 26 4312  SANDNES
Maudlandkorvettene c/o Mabel Homme Slimestad Ragnhilds vei 8 4311  HOMMERSÅK
Metro Foundation c/o Trond Vigesdal Skogsbakken 30b 4319  SANDNES
Norkirken Sandnes Gjesdalsveien 10 4306  SANDNES
Normisjon Forsand c/o Nils Ove Magnussen Nygård Espedalsvegen 448 4110  FORSAND
Normisjonsforeningen Didiko c/o Tove Hoelgaard Pedersen Strondavika 51 4329  SANDNES
Riska barnegospel c/o Hilde Maudal Kydnaveien 66b 4310  HOMMERSÅK
Salems Vennering c/o Berit Dragsund Lundegeilen 7 A 4323  SANDNES
Sandnes Horveforening c/o Synnøve Mjaaland Gustav Vigelands gate 9 4317  SANDNES
Sandnes Horvelag c/o Berit Tengs Åsveien 118 4328  SANDNES
Santalgruppa Normisjon c/o Mariann Rørtveit Sørbøtunet 9 4321  SANDNES
Santalvennen Sandnes c/o Astrid Byberg Haualandmarka 41 4321  SANDNES
Skeiane Santalforening c/o Ingrid Augestad Fosse Bekkasinveien 39 A 4318  SANDNES
Smeaheia 10-14 c/o Tom Ryen Skjeneholen 24 4313  SANDNES
Soma Normisjonsforening c/o Elfrid Øksendal Årsvollveien 72 4312  SANDNES
Sporaland Horveforening c/o Marta Austrått Sporalandveien 13 4308  SANDNES
Sviland Normisjon c/o Arne Hetland Løbergsjå 6 4337  SANDNES
T-Gjengen c/o Kari Bjelland Vasshus Brekkemarkå 6 4322  SANDNES
Top up konfirmanter c/o Ariane Caixeta Thingnæs Lundegeilen 18 4323  SANDNES
Venninneforening c/o Bjørg Tove Motland Hommersåkveien 437 4311  HOMMERSÅK

SAUDA
Hellandsbygd Kv F c/o Hanna Småmo Handelandsvegen 12 4200  SAUDA
Kvinneforeningen Normisjon Sauda c/o Solveig Andreassen Hamnaflåt 8 4200  SAUDA
Normisjon Sauda c/o Olaug Drarvik Søndenåhaugen 29 4200  SAUDA
Sarepta c/o Synnøve Valheim Birkeland Birkelandsvegen 38 4200  SAUDA
Sauda Soul Children c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200  SAUDA
Sauda Soul Kids c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200  SAUDA



Årsmelding og regnskap 2019

52

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

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

SOLA
Byggeklossen Ræge menighet c/o Ræge menighet PB 38 4054  TJELTA
Esc c/o  Tananger menighet Fakturamottak Postboks 134 4097  SOLA
Horvegruppa Stavanger c/o Ragnhild Tjelta Lensmannskroken 2 4055  SOLA
Imi Tananger c/o Einar Larsen Jåsundvegen 72 4058  TANANGER
IMI Tananger Søndagsskole c/o Jorunn Aurebekk Kolnesvegen 77 4055  SOLA
Jesha-Klubben c/o Tananger menighet Risavika havnering 100 4056  TANANGER
Ljosheim Normisjon c/o Thor Bjørn Tjelta Lensmannskroken 2 4055  SOLA
Nortråkk c/o Anne Beret Nome Kristensen Tjeltavegen 109 4054  TJELTA
Norvesten Misjonsforening c/o Else Marie Øverland Myrvegen 14 4056  TANANGER
PULS c/o  Ræge menighet Postboks 38 4054  TJELTA
Ræge Normisjon c/o Anne Marie Tørresen Hanaveien 19 B 4327  SANDNES
Sola Soul Children c/o  Sola Menighet -Sola Kommune FakturamottakPostboks 134 4097  SOLA
Sørnes Normisjonsforening c/o Torunn Madsgaard Prestøyvegen 9 4052  RØYNEBERG
Tananger Mannsforening c/o Ole Johan Mæland Melingsvegen 45 4056  TANANGER
Tananger Normisjon c/o Einar Larsen Jåsundv. 72 4058  TANANGER
UNGkjerkå c/o  Ræge menighet Postboks 38 4054  TJELTA
Vinter i Vest - tenåringsfestivalen c/o Margrethe Sundvoll Pollertvegen 7 4056  TANANGER
Vonheim Normisjon c/o Gunnlaug Joa Austerheimvegen 22 4055  SOLA

STAVANGER
Awana Ombo c/o Eli Grindhaug  Nes Jørstadvågen 20 4187  OMBO
B-Gjengen 2006 c/o  IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
Chupa Chups c/o Janne K.H.Berge, Hundvåg MenighetPostboks 201, Sentrum 4001  STAVANGER
Den gyldne gjengen c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
Finnøy Fun Children c/o Tolli H. A. Frestad Kindingstadvegen 31 4160  FINNØY
Finnøy Normisjon c/o Astrid H. Throndsen Fåfeltet 7 4160  FINNØY
Fogn Indremisjon c/o Joar Sandanger Vestre Fognavegen 328 4164  FOGN
Hafrsfjord Familieforening c/o Torlaug Kjøde Sersjantsvingen 30 4045  HAFRSFJORD
Hundvåg Soul Children c/o  Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001  STAVANGER
Hundvåg Soul Kids c/o  Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001  STAVANGER
Imi-Brass c/o Henny Slettebø 4022  STAVANGER
Imi-Gjengen c/o  IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
IMI-Tananger c/o IMI Kirken Gunnar Warebergs gate 15 4021  STAVANGER
Impuls Leirklubb Stavanger c/o Impuls Bevegelsen AS Gunnar Warebergs gate 15 4021  STAVANGER
Join Events c/o  IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
Jubelgjengen c/o Svanhild Eggebø Spanne Badevikvegen 34 4160  FINNØY
Jørstadvåg Bedehus c/o Eli Grindhaug Nes Jørstadvågen 6 4187  OMBO
Jåtten og Hinna Normisjon c/o Peder Idland Refsnesveien 22 4020  STAVANGER
Jåtten og Hinna Y Kvinneforening c/o Ingeborg Espedal Bøen Jåttåveien 133 A 4020  STAVANGER
K00 c/o  IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
K01 c/o  IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
K02 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021  STAVANGER
K03 c/o Victoria Angell Hoveveien 5 4306  SANDNES
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K04 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021  STAVANGER
K05 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021  STAVANGER
K06 c/o Håkon Norbye Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
Lauvsnes Kvinneforening c/o Anna Lauvsnes Lauvsnesvegen 175 4160  FINNØY
Madla Normisjonsforening c/o Helene Skimmeland Soldatveien 26 4045  HAFRSFJORD
Normisjon Bru og Sokn c/o Bitten Helgøy Løbakken 12 4158  BRU
P-gjengen c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
Puls c/o  IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER
Skartveit Bedehus c/o Leif Inge Eike Halsnevegen 206 4182  SKARTVEIT
Solborg Barnehage c/o Wenche V. Kristiansen Tjennsvollvn  44 4021  STAVANGER
Stavanger Horveforening c/o Aslaug Espedal Jåttåveien 133 A 4020  STAVANGER
Stavanger Im  Eldretreff c/o IMI-kirken Gunnar Warebergs gate 15 4021  STAVANGER
Stavanger Soul Children c/o  Anders Langvatn Molkeholen 21 4041  HAFRSFJORD
Steinnesvåg Kvinneforening c/o Unni Lisbeth Sæves Vignes Hagatunet 2 4160  FINNØY
Sunde bedehus c/o Torbjørn Walderhaug Tjeldveien 16 4049  HAFRSFJORD
Sørbø Kvinneforening c/o Guri Sørbø Stoggdalsveien 6 4150  RENNESØY
Tjensvoll-Bolettene c/o Tone Søndenå Tennisveien 17 4021  STAVANGER
Torsdagspuls c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021  STAVANGER

STRAND
Bjørheimsbygd bedehus c/o Jarle Ove Østerhus Ryfylkevegen 2591 4120  TAU
Fiskå Indremisjon c/o Ove Fiskå Koladalen 3 4120  TAU
Fredagsklubben, Jørpeland c/o Svein Fossdal Loen 31 4100  JØRPELAND
Heia c/o Børge O Berge Heia 97 4120  TAU
Idse c/o Sigrun Idsal Bergflettevegen 12 4100  JØRPELAND
Jørpeland Kvinneforening 1 c/o Rannveig Asbjørnsen Kornblomstvegen 14 4100  JØRPELAND
Jørpeland Kvinneforening 2 c/o Eli Øyen Grobane 1 4100  JØRPELAND
Jørpeland Normisjon c/o Peder Egeland Barkvedbakken 5 4100  JØRPELAND
Jørpeland Ungdomskor c/o Jørpeland kirke Pb. 188 4126  JØRPELAND
Klubben, Tau c/o Arnhild Sørskår Kolabygdvegen 800 4110  FORSAND
Leirklubben i Strand kyrkjelyd c/o Strand kyrkjekontor Pb. 188 4126  JØRPELAND
Naboen c/o Hanne Helland Voster Sørskårvegen 134 4120  TAU
Nordlys c/o Anne Marie Tuntland Kvalavågvegen 20 4105  JØRPELAND
Nordre Strand Normisjonsforening c/o Constanse Eriksen Austlivegen 37 4120  TAU
Normigruppa 1, Jørpeland c/o Siri Bokn Fjellsveien 23 A 4100  JØRPELAND
Prestemarka c/o Mallin Østerhus Prestetjørnvegen 20 B 4120  TAU
Strand Huskirke c/o Arne Dalehaug Nagavegen 175 4120  TAU
Strand Soul Children c/o Eli Nesvåg Århaugbakken 28 4120  TAU
Tau Kvinneforening c/o Britt Karin Grødem Århaugbakken 26 4120  TAU
Tau Mannsforening c/o Svein J. Risøy Austlivegen 30 4120  TAU
Tau Mannsgruppe c/o Sven Terje Haugvaldstad Furulia 24 4120  TAU
Tau Mannsgruppe 2 c/o Magne Grødem Århaugbakken 26 4120  TAU
Tau Normisjon c/o Svein Risøy Austlivegen 30 4120  TAU
Tau Normisjon Kvinnelag II c/o Lise Enne Rødlandsvegen 31 4120  TAU
Vaulali Trialklubb c/o Roald Stenvik Skolebakken 3 C 4100  JØRPELAND
Vaulaliforeningen c/o Karin Dahle Kvernvegen 53 B 4120  TAU

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

TIME
Bryne NLM og Normisjonsforening c/o Solvor Aase Vardheivegen 3 4340  BRYNE
Bryne Normisjon c/o Solveig Vatland Bøe Jacob Bakars veg 2 4340  BRYNE
Bryne Normisjon og NLM Eldre Misjonsforening c/o Solvor Agathe Ueland Vinkelvegen 13 4345  BRYNE
FOKUS c/o Geir Ådne Vestvik Postboks 43 4356  KVERNALAND
Fotland Normisjon c/o Torleif Vestly Vestlyvegen 156 4347  LYE
Frøyland og Orstad Soul Children c/o  Frøyland og Orstad Kyrkjelyd Boks 43 4356  KVERNALAND
INN-kyrkja Lye c/o Sigurd Idland Elgvegen 3 4347  LYE
Leirklubben Rogaland c/o Leif Inge Kjærvoll Sørskår Orrevegen 11 4340  BRYNE
Line og Steinsland Santalforening c/o Ingebjørg Stensland Biskop Hognestads gate 4 4344  BRYNE
Orre bedehus c/o Lars L. Salte Saltevegen 87 4343  ORRE
Orstad S-Klubb c/o Bjørg Nese Tuftevegen 20 4355  KVERNALAND
Prem Santalforening c/o Ola Undheim Vardheivegen 7 4340  BRYNE
Safari c/o Martha Tveita Nordbø Orstadbakken 33 4356  KVERNALAND
Undheim Normisjon c/o Nordin Sikveland Skårlandsvegen 82 4342  UNDHEIM

TYSVÆR
Aksdal Normisjon c/o Terje Fjeldheim Stølsberg 32 5570  AKSDAL
Etter skoletid c/o Kari Undheim Boks 30 5575  AKSDAL
Førland Yngres c/o Kørner Høie Padlane 15 5570  AKSDAL
Førre Normisjon c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563  FØRRESFJORDEN
Førresfjorden Normisjonsforening c/o Anny Vågen Skrestølen 32 5541  KOLNES
Gledesprederen c/o Marit Sofie Teistedal Vikre Svartmyrvegen 15 5565  TYSVÆRVÅG
Mannsforeningen Manfred c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563  FØRRESFJORDEN
Nedstrand Barneforening c/o Gunvor Hustoft Nedstrandsvegen 1492 5560  NEDSTRAND
Soknatun Normisjon c/o Ståle Hustoft Nedstrandsvegen 1488 5560  NEDSTRAND
Trøste og Bære Tysvær Normisjonsforening c/o Monica Log Bjøllehaugvegen72 5545  VORMEDAL
Tysvær Normisjon c/o Olav Vikre Svartmyrvegen 15 5565  TYSVÆRVÅG
Tysværvåg Småbarnstreff c/o Irene Høyvik Jørgensen Melkevikveien 10 5565  TYSVÆRVÅG

VINDAFJORD
Blikrabygda Normisjon c/o Arild Urdal Knapphusvegen 39 5576  ØVRE VATS
Ersland Normisjon c/o Anna Kvitno Dagsland Vestrevegen 36 5574  SKJOLD
Ersland Yngres c/o Anne Margrethe Hjelmeland GregersenLivegen 9 5574  SKJOLD
Feedback Kor & Aktiviteter c/o Eirik Stople Stoplevegen 7 5585  SANDEID
Husfreden Kårhus c/o Tove Mette Stødle Stokkastrandvegen 142 5578  NEDRE VATS
Isvik Normisjon c/o Børge Løype Skjoldavikvegen 53 5574  SKJOLD
Kårhus Normisjon c/o Sjur Inge Stødle Eidevegen 69 5578  NEDRE VATS
Ljosglimt c/o Martha Alida Urdal Knapphusvegen 39 5576  ØVRE VATS
Normisjon Indre Vindafjord c/o Olav Eikeland Eikelandsvegen 156 5583  VIKEDAL
Skjold barnekor c/o Oddbjørn Mangrud Nadalsvegen 8 5574  SKJOLD
Snøklokka Barneforening c/o Marta Stople Nedre Austreimsvegen 78 5574  SKJOLD
Vikebygd Bedehus c/o Kjersti Hausberg Bjerga Klovaberget 5 5568  VIKEBYGD
Vikebygd Normisjonsforening c/o Martha Tveit Krekavegen 95 5568  VIKEBYGD
Vindafjord Soul Children c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582  ØLENSVÅG
Vindafjord Soul Kids c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582  ØLENSVÅG
Ølensvåg Normisjon c/o Oskar Feed Vågshagen 28 5582  ØLENSVÅG
Øvre Vats Mannforening c/o Jørgen Landa Blikravegen 207 5576  ØVRE VATS
Øvre Vats Normisjon c/o Arild Urdal Knapphusvegen 39 5576  ØVRE VATS



Årsmelding og regnskap 2019

55

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

Hvem kan få skattefradrag?
Alle enkeltpersoner kan få fradrag for gaver gitt til 
 Normisjon. Flere og flere ser at de ved å bruke avtale-
giro får mer ryddighet i sin givertjeneste, samtidig som 
det er enklere. Banken passer på å betale ut fra den dato 
du har bestemt. 

Gaver sendt fra givere i vår region, godskrives regionen. 
Fradraget er maksimalt kr 50.000,- kroner pr år, selv om 
giver har gitt mer. Dersom den samlede gave i løpet av 
et år er under kr 500,- gis det ikke skattefradrag. Ved 
årsskiftet vil giverne få tilsendt årskvittering fra 
 Normisjon (hvor mye som er gitt som gave). Fradrags-
beløpet blir årlig sendt inn til Skatteetaten og vil 
 automatisk komme til fradrag på skattemeldingen (tidl. 
selvangivelse).

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

Tar du utfordringen?

Skattefradrag for gaver til Normisjon

$

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

JA!

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

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

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

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

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

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

Jeg vil betale ved hjelp av:     

  giroblanketter    
  Avtalegiro  

(Vi anbefaler Avtalegiro)

Sendes til: 
Normisjon region Rogaland, 
Flintergt. 4, 4307 Sandnes
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Medlemmer i regionstyret er: Trygve Svendsen (leder, 
på valg)), Berit R Sandvik, Magnus Jansen Bru, Kjell 
Ove Sande (på valg), Øydis Antun(på valg) og Jorunn 
Bø Løge. Årsmøte 2020 skal velge leder for 2 år, to 
styremedlemmer for 3 år, og 3 varamedlemmer for 1 
år. Her er presentasjon av kandidatene som er innstilt 
av valgkomiteen:

Kandidat til leder av regionstyret for 2 år:
Navn: Trygve B. Svendsen
Alder: 68
Kommune: Karmøy
Yrke: Pensjonist

Nevn to saker som du brenner 
for at regionen skal satse på:
Handlingsplanen inneholder de 

saker vi skal arbeide videre med.  Saker som er viktige 
framover:
- Ha fokus på Han som sa «følg meg»
- Være åpne for hva vi blir ledet inn i
- Prioritere lederopplæring for de nye generasjonene
- Ha fokus på identitet - nye generasjoner skal gi  
 evangeliet videre
- Styrke fellesskapet mellom regionledelse, Solborg,  
 KFskolen og IMI

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
- Med i landsstyret og regionstyret i Normisjon
- Lokalt med i Skudenes Normisjon

Kandidater til styremedlemmer for 3 år: 
Navn: Øydis Antun
Alder: 50
Kommune: Stavanger
Yrke: Lærar i vaksenopplæringa 

Nevn to saker som du brenner 
for at regionen skal satse på:
1. Vi har etter kvart ei aukande 

gruppe mennesker som har kome til landet vårt p.g.a. 
vanskelege kår i heimlandet. Dette er mennesker som 
er svært sårbare og har på dei fleste områder i livet 
måtta starta heilt på nytt. Eg trur det er viktig at vi ser 
desse menneska og etablerer gode relasjonar til dei for 
vidare vennskap og trusdeling. Vi treng mangfaldige 
fellesskap som er inkluderande og har rom for heile 
mennesket.
2. Leirplassane våre er ein viktig møteplass og arena 
for relasjonsbygging oppover, innover og utover i alle 

generasjonar. Alpha og Agenda 1 er gode verktøy for 
relasjonsbygging på fleire plan. 

Erfaringer som du mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
– Eg har vore lærar i grunnskulen i 11 år (Finnøy),   
2 år på den norske skulen i Mali (Douentza) og rektor 
i 7 år på oppvekstsenter med skule og barnehage 
(Halsnøy og Fogn). Starta i ein nyoppretta stilling som 
flyktningkonsulent for to år sidan. Der driv eg med 
tilrettelegging for busetjing, kvalifisering og 
oppfølging av flyktningar. Erfaringane frå utdanning, 
yrkesliv og på heimebane vil eg også ha med meg i det 
frivillige arbeidet.

Navn: Lilly Veim Eikje
Alder: 23
Kommune: Stavanger
Yrke: Bioingeniør

Nevn to saker som du brenner 
for at regionen skal satse på:
Det eg brenn for er ikkje noko 

revolusjonerande for regionen, men noko me er særs 
gode på. Det som har gitt meg mest vennskap, vekst og 
åndeleg input er leir. Der møtte eg som deltakar 
førebilete som fortalde og viste korleis ein kan leva 
som kristen. Som leiar fann eg ein fellesskap som gav 
næring og gode venner. Det var her eg bestemde meg 
for å følgja Jesus. Det er mange andre òg som leir betyr 
så mykje for, og det syns eg er god grunn for å fortsetta 
å satsa på leir. Både for å møta dei små borna med 
opne armar og kunnskap, men òg for å gje ein 
fellesskap med Jesus i sentrum som varar. For mange 
er leir livet, men for andre er det kanskje ei helg i året. 
Det å vera nær Jesus og det å få høyra dei gode orda 
høyrer kvardagen til. Difor er det særs viktig å ha 
møtestadar lokalt. Lokallag og menigheit er den andre 
sida av mynten. Den sida som vatnar og gir stabilitet.

Erfaringer som du mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
Eg er har tidligare vore med i Acta Rogaland sitt styre, 
og kjenner mange i miljøet frå alle 3 leirstadane. Eg 
har òg vore med i andre styrer frå ungdomen (KFUK/
KFUM) av og gjennom studietida. Når eg studerte i 
Bergen fekk eg mykje erfaring gjennom student-
politikken ved studentråd, linjeforeninga, studentlag 
og studenttinget. No er eg klar for å engasjera meg i 
Normisjon igjen!

Valg til regionstyret
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Navn: Arnvid Nordstand
Alder: 63
Kommune: Gjesdal 
Yrke: Eiendomsutvikler 

Nevn to saker som du brenner 
for at regionen skal satse på:
Forsamlingsbygging og barne- og 

ungdomsarbeid. 

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret: 
Har vært med å etablere Ålgård Bedehusforsamling, 
har vært aktiv i arbeidet på Ålgård Bedehus siden 1986 
– hvorav mange år i lederverv. 

Navn: Oddvar Sæth
Alder: 39
Kommune: Bjerkreim
Yrke: Markedssjef

Nevn to saker som du brenner 
for at regionen skal satse på:
1. Jeg brenner for at lovsang og 

tilbedelse skal bli en naturlig og viktig del av 
forsamlingene, også de mindre. Kanskje kunne man 
hatt et opplegg for mer samarbeid og inspirasjon 
mellom felleskapene i regionen om dette.
2. Forsamlingsbygging og felleskapsutvikling- hvordan 
hjelpe de mindre forsamlingene og foreningene med 
omstilling, gjerne i samarbeid med andre organisa-
sjoner. 

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
Jeg har deltatt i flere styrer og komitéer, og har de siste 
årene vært engasjert i arbeidet på Vikeså Misjonshus, 
spesielt rundt det å tenke videreutvikling og strategi 
for alt det gode som skjer her.

Kandidat til varamedlem for 1 år:
Navn: Magne Audun Kloster
Alder: 67
Kommune: Hjelmeland
Yrke: Tannlege

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

arbeidet i Acta. Her er det mange brennende 
ungdommer.
2. Misjonsengasjementet må bygges. Det skjer mye i 
regionen gjennom foreningsarbeidet og målrettet 
kretsledelse. 
Jeg tror at leirstedene og skolene i fremtiden blir svært 
viktige satsingsområder.

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
– Det året jeg har møtt i regionstyret har gitt 
inspirasjon og engasjement. Selv om mye forskjellig 
styreerfaring er viktig, er identitet avgjørende.

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

Valgkomité
Medlemmer i valgkomitéen er: Kåre Bødalen, 
Stavanger og Toralf Hetland, Ålgård.
Roar Flacké er ansattes representant, valgt av ansatte.
Anna Henriette Veim Eikje, Tysvær, går ut av 
valgkomitéen. Kandidat til valg for 2 år: Jan Håvard 
Frøyland

iMi Tysvær 
52 77 61 41 

Stemnestaden, Aksdal 

iMi Haugesund 
52 70 19 70 

Strandgata 196, Haugesund 

www.imibb.no 
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Regnskap      +      Revisjon      +      Rådgivning

www.kallesten.no

Servicestasjon - Merida sykler/el sykler - Dekk&felg
Robomow robotklipper salg &service

TELEFON 51 79 12 00
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Tid Arrangement Sted

10.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden

10.1. Normisjonsfest Bogafjell

31.1-2.2. Livgivende Stillhet Horve

12.2. Damenes Aften Ølen

5.3. Temakveld Fermate Stemnestaden

11.3. Damesamling Solborg

12.3. Seniorsamling Solborg

12.3.
Inspirasjonssamling for 
damer

Sauda

21.-22.3. Damenes helg Stemnestaden

23.3. Damesamling Bru

24.3. Pensjonisttreff Stemnestaden

2.4. Damesamling Vigrestad

13.4. Påskefest Stemnestaden

18.4. Regionårsmøte Horve

22.4. Vaulalibasaren Vaulali

24.4. Vårbasar Skudeneshavn

21.5. Fellesstevne Stemnestaden

25.5. Kvinnenes dag Horve

26.5. Kvinnenes dag Vaulali

17.-20.8. Seniorleir Vaulali

23.8. Vaulalidagen Vaulali

31.8. Damesamling Finnøy

Tid Arrangement Sted

2.9. Damesamling Bjerkreim

4.-6.9. Sensommerleir Stemnestaden

8.9. Damesamling Sandnes

17.9. Seniorenes festmiddag Horve

19.9. Normimarken Jørpeland

23.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Karmøy

24.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Stemnestaden

12.10. Damesamling Årdal/Vaulali

16.-18.10. Damenes Helg Horve

22.10. Horvebasaren Horve

23.-24.10. Mannstreff Stemnestaden

31.10. Minimesse Stemnestaden

6.-7.11. Julemesse Hå

14.11. Misjonsmesse Åkra

20.-21.11. Misjonsmesse Haugesund

21.11. Julemesse Sandnes

21.11. Julemesse Vikevåg

27.11. Julemesse Sand

27.-28.11. Julemesse Finnøy

28.11. Julemesse Randaberg

28.11. Julemesse Bru

Regionarrangement 2020

Telefon 52 76 22 18 – 5574 Skjold




