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Rogaland

«Agenda 1 har hjulpet meg til å 
åpne øynene for visjonen i livet 
mitt.» Les på side 4 om hvordan 
Agenda 1 på Cuba ikke bare er et 
menighetsverktøy, men også en 
hjelp til personlig etterfølgelse 
av Jesus i hverdagen.

Nye steg

Jesus sier oss alle at uansett hvor lite du har  
så kan Han gjøre det mye større når du velger å dele.

Line Marie 
Løge

De siste årene har mange i muslimske land møtt 
Jesus i drømmer og syner. Fra side 2 kan du lese om 
Omid sitt møte med Jesus og hva det førte til.

Overrasket av Jesus
Omid møtte Jesus og ble et nytt menneske.
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Familien Jøssang på sju er nå på plass i øst-
Senegal for å ta opp tjeneste der. De har 
store forventninger til årene som ligger 
foran dem der. 
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Jøssang på plass

Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

Fjellferier:
Familier 9.–14. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

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

Velkommen på våre spreke leir-
Friluftsvukku  *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark

10–13 år: 22.–26. juni og 13–16 år: 10.–13. august

Fjellferier for: FAMILIE 14.–19. juli
SENIOR: 27. –31. juli

        ELDRE SENIOR: 17.–21. august

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

Velkommen på våre spreke leirer!

Følg Normisjon  
på Facebook

Spennende konferanse
Normisjons Leder- og medarbeiderkonfe-
ranse gikk av stabelen i Stavanger i begyn-
nelsen av februar, og på åpningssamlingen 
møtte forsamlingen utviklingsministeren.
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ROGALAND I mai 2019 møtte Omid Jesus på 
en måte som forvandla livet hans 
totalt.  

Omid og kona hans er kurdere 
fra Iran, og kom til Kopervik i 
2002. De har muslimsk bak-
grunn, men hun har tilknytning 
til Zarathustra, en gammel ild-
dyrkningsreligion. Da de kom 
til Norge tok Omid sterkt 
avstand fra Islam og all religion. 
Han ble ateist og reagerte også 
negativt på mye i hverdagen - 
inntil han møtte Jesus. Da ble 
mye forandret, blant annet hans 
måte å møte mennesker og hver-
dagsutfordringer på. Gjennom 
Alpha i Norkirken Åkra er de 
begge i ferd med å bli bedre 
kjent med Jesus. 

– I mai besøkte du broren din i 
Nederland, Omid. Hva skjedde 
der?

På den tiden var jeg både sint 
og deprimert og uten håp og 
mening. Jeg ble bare provosert 
når broren min og samboeren 
hans sa at de var så takknemlige 
for alt det gode i livet. Da de 
gikk ut en tur, ble jeg alene igjen 
i leiligheten. Jeg satt og leste på 
internett om noe «overnaturlig» 
som skjedde i trafikken. Det var 
rett før pinse og ei due skjulte for 
kameraet identiteten til en sjåfør 
som hadde kjørt for fort. Som 
om Den hellige Ånd hjalp ham 
til å ikke få straff. Jeg ble bare 
enda mer irritert av overtroen i 
det jeg leste. Hvis Gud finnes, 

hvorfor kunne han ikke hjelpe 
meg?

Plutselig skjedde det noe 
rundt meg, som jeg aldri hadde 
opplevd før og som er vanskelig 
å beskrive. Hjertet banka kraftig 
og jeg ble livredd og likbleik. Så 
ringte det på døra. Jeg klarte til 
slutt å åpne opp og slippe broren 
og samboeren inn. Når de så 
meg i den tilstanden, ville de 
ringe etter ambulansen. Men jeg 
ville ikke. Jeg spurte broren min: 
«Hvor er far?» Han trodde jeg 
tulla, siden faren vår var død for 
27 år siden. Men jeg bare fort-
satte å rope på Far. 

På terrassen så jeg en utskåret 
trefigur med armene løfta oppo-
ver. Da løftet jeg armene mot 
Gud og ropte: «Vær så snill! 
Hjelp meg, Far – Gud – Jesus!» 
Der møtte jeg Jesus. Og jeg 
begynte å rope «Halleluja!».  
Broren min trodde først jeg  
tullet, og han prøvde å få meg ut 
av det. Han filma også deler av 
det som skjedde. Det hele varte 
i fire og en halv time, men jeg 
opplevde det som et kvarter. Jeg 
opplevde det som et sterkt møte 
med Jesus. Og en overveldende 
kjærlighet – en slags forelskelse. 
Det endte med at jeg brøt ut: 
«Takk, Jesus! Til slutt fant Gud 
denne sønnen, som hadde vært 
borte i 52 år.»

– Hva skjedde når du kom hjem 
til Kopervik?
Da var jeg en helt ny person. 
Kona mi kjente meg ikke igjen. 

Kona beskriver noe av det 
som hadde skjedd med mannen 
sin. Den ene forandringen likte 
hun veldig godt. Fra å være 
negativ til mye i hverdagen, var 
han nå blitt bare positiv og snill. 
Den andre forandringen var hun 
mer usikker på. Han snakket 
bare om Jesus. Noen ganger kan 
det kanskje bli litt mye, men nå 
har hun også blitt nysgjerrig på 
han som har forvandla mannen 
hennes.

Like etter at han kom hjem 
fra Nederland tok hun ham med 
til legevakten på Åkra. Hun ville 
sjekke at han ikke var syk eller 

Overrasket 
av Jesus 

I to år har Stemnestadstyret 
tenkt og planlagt oppussing av 
møtesalen i hovedbygget, og nå 
er vi i gang. I romjula ble det lagt 
nytt gulvbelegg. 10. januar 
hadde vi inspirasjonsfest med 
fullt hus, og etter det kunne vi 
sette i gang med resten av arbei-
det. En god dugnadsgjeng var 
med og ryddet salen og dekket 
til det nye gulvet, og 13. januar 
var snekkere, elektrikere og lyd-
teknikere på plass. Yttervegger 
isoleres, plates og males, nye 

vinduer og ny foldedør skal på 
plass, nytt lydanlegg til hele 
huset og nytt varmeanlegg. Alt 
dette skal gjennomføres innen 
28. februar. Det skal også instal-
leres ventilasjonsanlegg på 
huset. Vi gleder oss til å ønske 
velkommen i nyoppussa lokaler. 

Vil du være med å gi til prosjek-
tet? Kontonr. 3000 14 71267 eller 
Vipps 537549. Merk «Storsal 
Stemnestaden».

Fornyelse

Renovering av hovedbygget 
på Stemnestaden.
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Velkommen til årsmøte på Horve lørdag 18. april. Landsstyret 
sin utsending er i år Jann Even Andresen. Han er hovedpastor 
i Salem Trondheim og med i ledelsen av Normisjon Norge. 
Dagen vil starte med et inspirasjonsmøte med tale av Jann Even 
og vi vil løfte frem gode historier fra arbeidet. Blant annet vil 
du få møte Arne Viste og høre siste nytt om hans situasjon. 
Selvsagt vil du få høre om hva som skjer rundt Horve ungdoms-
senter. 

I Normisjon og i Acta ser vi at vi fremover må ha et særlig fokus 
på å være med å forme unge ledere. Her vil det være viktig med 
et godt teorikurs. Og det vil være viktig å gi gode praktiske 
utfordringer – kjøretimer. For om kristenlivet bare blir teori-
kurs så mister mennesker fort interessen. Organisasjonen må 
ha som mål å være en del av et samfunn og i de problemstil-
lingene som kjennes på kroppen der. 

Vi skal samles på Horve, en av våre flotte leirplasser. Leirste-
dene 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. Vi gleder oss til denne dagen og 
vil vise at vi står sammen om visjonen «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag». 

Du er hjertelig velkommen!

Velkommen til regionårsmøte på Horve!
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Velkommen til årsmøte

N O R M I S J O N S F E S T I V A L  F O R  H E L E  F A M I L I E N  
I  G R I M S T A D  9 . – 1 4 .  J U L I  2 0 1 9

VELKOMMEN TIL SOMMER I SØR  
PÅ BIBELSKOLEN I GRIMSTAD 7.–12. JULI 2020.

Talere: Åge Løsnesløkken, Anne Mari Vadset, 
Marit E. Berling og Kristian Øgaard. 

Du vil også få møte Gerd Eli og Hallgeir Haaland mfl,

Mer info og påmelding: www.sommerisor.no  
www.facebook.com/sommerisor/ 

Meld deg på checkin.no nå!
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hadde tatt narkotika. Tre år tid-
ligere hadde han hatt et hjerne-
slag. Men bortsett fra litt fam-
ling etter ord når han snakker, 
ble han frisk etter det. På lege-
vakten tok de mange prøver og 
undersøkte ham grundig, men 
fant ingenting galt.

- I sommer ble du døpt i  
Kopervik kirke, Omid.  
Hvordan opplevde du det?

Det var en fantastisk opple-
velse, som bekrefta tilgivelsen og 
alt det Gud hadde gitt meg.

- Hvordan vil du beskrive ditt 
forhold til Jesus i dag?

Perfekt! Jeg er blitt ett med 
Jesus! Det er fantastisk å leve 

med Jesus og mitt høyeste ønske 
er at alle skal få oppleve det 
samme! 

– Dere er nå med i Normix, 
en av smågruppene i Norkirken. 
Hva betyr det for dere å være 
med i et kristent fellesskap?

Der er jeg sammen med fami-
lien min – brødrene og søstrene 
mine. Og der kan vi hjelpe hver-
andre til å bli bedre kjent med 
Jesus og finne ut hva det betyr å 
følge Ham.

Når Jesus skal introduseres 
for nye mennesker, bruker han 
vanligvis oss som sine medar-
beidere. Men noen ganger gjør 
han det direkte og overraskende. 
Slik som med Omid, som ikke 

visste så mye mer om Jesus enn 
det som står i Koranen. Kanskje 
Gud noen ganger ser at det ikke 
er så lett å nå inn på andre 
måter. Jesus er stadig på vei mot 
folk. Og så ønsker han å koble 
oss på, slik at vi kan få gleden av 
å være med på det han gjør.

Omid sin historie ligner på 
Paulus sin. De siste årene har 
mange i muslimske land møtt 
Jesus i drømmer og syner. Ikke 
minst i Iran har mange begynt å 
følge Ham. I boken «Drømmer 
og syner» av Tom Doyle kan vi 
lese sterke og trosstyrkende his-
torier om slike møter. Det er 
spennende å følge Jesus og være 
med på det han gjør!
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Akkurat nå holder de på med en 
total renovering av hele første 
etasje på Nærbø bedehus. De 
fikser blant annet inngangspar-
tiet, som nå blir kombinert inn-
gangsparti/vrimlehall. For å få 
det slik de vil, har de utvidet det 
med ca 50m2. Med disse endrin-
gene ønsker de å legge til rette 
for at folk skal treffe hverandre 
og skape relasjoner. I tillegg til 
dette, ønsker de også å utvide 
møtesalen. 

Et slikt arbeid gjøres ikke av 

seg selv, mange dugnadstimer 
legges ned. Huset eies av flere 
organisasjoner, og de opplever 
at dugnaden er med på få til en 
mer sammensveiset gjeng på 
bedehuset. «Det oppleves rett og 
slett samlende», sier Arnfinn 
Eggebø som er en av de som del-
tar på dugnaden. 

La oss be om at oppussingen 
av det 30 år gamle bedehuset vil 
hjelpe de til å oppnå det de 
ønsker: Gode fellesskap som 
samles om Bibelen. 

Omid ble et nytt menneske da han fikk et overraskende møte med Jesus.

God dugnadsånd på Nærbø bedehus!

Lokalt fokus: Nærbø bedehus

Ny diktbok: 
Livskvalitet
Gunn Berit Landa Soldal lanserer i 
mars/april sin 6. diktbok, «Livskva-
litet», om hverdag og Gud, 
kjærlighet og urettferdighet i 
verden. Diktboken er illustrert med 
hennes egne naturfoto. «Livskvali-
tet» er en fin gavebok til alle typer 
mennesker og til alle anledninger.

Gunn Berit kommer fra Finnøy i 
Ryfylke og er født i 1967. Hun er 
gift, har voksne barn og bor nå på 
Undheim. Gunn Berit har skrevet 
dikt siden hun var 14 år. Diktbø-
kene hennes har blitt godt 
mottatt, og det er kun få igjen av 
hennes tidligere diktbokutgivelser. 

Diktbøkene til Gunn Berit blir 
lest av mennesker i alle aldre og 
livssituasjoner. Diktene gir håp, 
oppmuntring og tanker om livet. 
Flere av diktene i denne siste 
boken handler om livskvalitet på 
tross av utfordringer i hverdagen.

Roland Lundgren, fra duoen 
Curt & Roland, en kjent svensk 
sanger og norgesvenn, skriver: 
«Väldigt fint skrivet Gunn Berit. Du 
har en skrivares och diktares 
förmåga att sätta ord på livets 
skiften och det vi kan möta under 
livsresan!» 

Tor Moen Tønnesen, musiker, 
komiker og foredragsholder, 
skriver: «Noe av det som gjør at 
Gunn Berit er verd å lese, er at 
hennes dikt har en uvanlig fin 
blanding av ærlighet, ettertanke 
og omtanke.»

Kørners corner:
Utydelig skrift
Mette skulle gifte seg med Carl. 
Datoen var fastsatt for lenge siden. 
Hun hadde bestemt seg for å 
holde tale. Men det var vanskelig å 
få noe ned på papiret. Derfor fikk 
hun hjelp av en av sine nære. 
Bryllupsdagen kom.  Mette var 
svært spent da det var hennes tur 
til å si noen ord. Hun fant fram 
lappen, og det lød slik: - Jeg er så 
glad for denne dagen, og for Carl 
som sitter ved sida mi. Men først 
vil jeg takke dere mamma og 
pappa og søsken for den fine tida 
dere har gitt meg. Og særlig vil jeg 
takke deg pappa for alt du har 
hjulpet meg med opp gjennom 
åra. Leksene, øvelseskjøring, 
skismøring og eh, og eh, eh, eh….. 
det er litt vanskelig å forstå skrifta 
di pappa!

Jeg er blitt ett 
med Jesus! Det 
er fantastisk å 
leve med Jesus 
og mitt høyeste 
ønske er at alle 
skal få oppleve 
det samme! 
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«Det finnes ikke frelse i noen 
annen» (Apg. 4.12) 

Peter er klar i sin tale når det 
gjelder hvilket navn vi kan bli 
frelst ved. Det er en frimodig 
Peter vi møter her.

Han har vært sammen med 
mannen fra Nasaret i 3 år. Har 
erfart alle de under Jesus 
gjorde. Vært involvert i å dele 
ut mat to ganger til flere tusen 
menn ut fra svært beskjedne 
ressurser.

Han har sett hvordan Jesus 
møtte og reiste opp enkeltmen-
nesker. Lyttet til det Jesus for-
kynte. Selv om verken Peter 

eller disiplene forstod budska-
pet om at Jesus skulle lide, dø 
og stå opp igjen, husket de hva 
han hadde sagt i ettertid.

Han så at Jesus døde på kor-
set og var sammen med Johan-
nes inne i graven å så at den var 
tom med bare likklærne lig-
gende igjen. Han fikk møte 
Jesus flere ganger etter opp-
standelsen. De spiste, samtalte 
og fikk ta på Jesus.  «Denne 
Jesus har Gud reist opp, det er 
vi alle vitner om.» Apgj. 2.32

Peter fikk selv erfare Jesu 
fulle tilgivelse etter han hadde 
mislykkes. Disiplene ble fylt av 

Den hellige Ånd slik som Jesus 
hadde sagt. Gjennom Guds 
kraft ble en lam mann helbre-
det. Nå blir disiplene spurt av 
lederne: «Med hvilken kraft og 
i hvilket navn har dere gjort 
dette?»

Da står den ulærde Peter 
frimodig for rådet og erklærer: 
«Det finnes ikke frelse i noen 
annen, for under himmelen er 
det ikke gitt menneskene noe 
annet navn som vi kan bli frelst 
ved.» 

En av mine venner fra Iran 
som var blitt en kristen, viste 
meg forskjellen på dette bud-

skapet og det budskapet han 
selv var opplært i. Der det står 
om Jesus: «De har ikke drept 
ham med sikkerhet. Tvert imot, 
Gud har tatt han til Seg. Gud er 
mektig, - vis.» 

Han var så glad for å høre 
om en Gud som kan tilgi og 
som er istand til å sette han i 
frihet. 

Vi kan med frimodighet for-
telle om Guds nåde og barm-
hjertighet som møter oss der vi 
er og slik som vi er med sin 
ufortjente, ubetingede og ube-
grensede kjærlighet.

Jeg er Solveig Nese, 20 år og 
kommer fra Orstad. De siste 6 
månedene har jeg bodd i Sene-
gal som har blitt mitt andre 
hjem. Sammen med Julie Gres-
bakken er jeg ettåring for Nor-
misjon og en av våre oppgaver 
er å passe på misjonærbarn i 
barnehagen. Vi har 6 veldig 
herlige misjonærbarn i alderen 
1,5 - 5 år og de gir oss så mye 
glede og gode minner. 
Sammen med hele teamet her 
skapes også stunder som er 
gull. 

Andre minner jeg har fått er 
alle de herlige folkene jeg 
møter, enten det er et hei til 
venner og kjente eller samtaler 
med tedrikking. Sykkelen tar 
oss rundt, enten det er til 
språktimen eller til markedet. 
I språktimene nyter jeg å sitte 
og observere hvor gode disse 
damene er som står på med alt 
de gjør, og samtidig får lært litt 
fransk, selv om det går treigt. 
På markedet tar vi fantasien i 
bruk når stoff skal kjøpes inn 
og bli til klær. 

Sykkelturer i styrtregn er noe 
av det mest komiske jeg har 
fått oppleve her, med en pose 
tredd på hodet, gjennomvåt 
på 10 sekunder, sykler fort 
som en racerbil og synger for 
full hals. Da flirer de lokale av 
oss mens de trekker seg inn 
under taket. 

Om 4 måneder går turen 
hjemover og det er mye som 
vil bli et stort savn. Frem til 
da skal det skapes flere gode 
minner som skal bli med 

hjem i bagasjen. 
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Det kan nok diskuteres om det 
lukter godt eller vondt. En gjeng 
har også i år vært på besøk på en 
bondegård i nærheten. 

På denne leiren, som er for 5.-7. 
klassinger, prøver vi oss på litt 
andre aktiviteter. Foruten å gå 
på gårdsbesøk, fikk de i år velge 
mellom følgende aktiviteter: lage 
bilde i glasskjelleren til Astrid, 
strikke en «lommevenn», sy 
skjørt eller shorts til seg selv, 
tauverk, mat på bål, fisking eller 
å snekre seg sitt eget spill. Med 
andre ord mange kjekke aktivi-
teter. Det er kjekt når mange er 
med og gjør disse aktivitetene 
mulige. En stor takk til dere alle. 

Temaet for leiren var «Skapt i 
Guds bilde» og all undervisning 
hadde dette temaet som 
utgangspunkt. Deltakerne fikk 

Fisking var en av mange aktiviteter på Anno 1950.

Solveig Nese er ettåring for 
Normisjon i Senegal.

LEDER

Nye steg med Agenda 1
«Agenda 1 har hjulpet meg til å 
åpne øynene for visjonen i livet 
mitt.»
 Det er litt av et vitnesbyrd. Nå 
har vi hatt Agenda 1 i to år på 
Cuba. Det som startet som en 
litt vill idé har vist seg å være et 
steg inn i det Gud har lagt klar 
for oss. Vitnesbyrdet forteller 
oss at Agenda 1 ikke først og 
fremst handler om et menig-
hetsverktøy, men hvordan vi kan 
hjelpe hverandre til å leve et liv 

i hverdagen som Jesu disipler. 
En annen sier «Agenda 1 har 
vist meg at familien er større». 
Et av fokusområdene i Agenda 
1 er nemlig å forstå og gjøre 
erfaringer på at vi er en del av 
Guds familie. Gjennom samlin-
gene har vi lagt vekt på å bygge 
gode relasjoner og gi dem et 
bilde av at vi hører sammen. Det 
er ikke de og oss. Det er vi! De 
har tatt nye steg mot hverandre.

Vi ser at gjennom Agenda 1 gir 
vi lederne frihet og frimodighet. 
Frihet i å oppdage at de først og 
fremst er Guds barn. Mange av 
dem er veldig opptatt av å tjene 
og har nok mye av identiteten 
sin i dette. Så da vi startet sam-
lingen med å lytte til lovsang og 
vi fikk gå rundt og be for dem 
og dele det Gud minnet oss om, 
opplevde vi at de bare kunne ta 
imot og bli velsignet. De får også 
en frimodighet på å gi videre det 

de selv har fått. Ikke bare gjen-
nom undervisning, men ved å 
praktisere det de har hørt og 
vært med på. Blant annet erfarer 
de flere som nå har begynt å be 
for syke og de ser folk bli helbre-
det. De tar nye steg i troen på at 
Gud kan helbrede.
 Det tas også nye steg ved at vi 
nå starter opp Agenda 1 i en ny 
by. Takk Gud for stegene vi får 
ta. Agenda 1 fornyer våre 

søsterkirker – også på Cuba.

Regionstyreleder Trygve Svendsen

En hilsen fra Senegal Anno 1950 
Det er lørdag  
ettermiddag og  
det lukter fjøs i 
gangen på Vaulali! 

TH
O
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høre om at det er Gud som har 
skapt oss, og han er fornøyd 
med oss slik vi er. Han har også 
gitt oss ulike evner og talenter 
som vi kan bruke. 

Vi har lyst til å nytte anlednin-
gen til å takke alle våre trofaste 
leirledere. Flere helger i året er 
de med på å bety en forskjell for 

gutter og jenter i ulike alders-
grupper. Uten de hadde det ikke 
blitt noen leir. Be gjerne om 
Guds velsignelse for disse 
lederne. 

Vi kan love at det blir Anno også 
i 2021. Gled dere! 

Det finnes ikke 
frelse i noen 
annen.
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Kari (38) og Andres (40) Jøssang har fem 
barn og kommer fra Jørpeland. De er 
utsendinger i Senegal og kom hit i 
begynnelsen av januar 2020 og har nå 
vært her i to uker. For tre år siden var de 
i Senegal som voluntører, og bestemte i 
fjor at de ville reise tilbake. 

Spente på fremtiden
Under forberedelsene har familien 
opplevd støtte som har betydd mye for 
dem. 

– Det at Normisjon var så fleksible og 
lot oss ta franskkurs i Stavanger slik at 
det ikke ble like mye flytting for barna 
var helt avgjørende for at dette var mulig. 
Når vi har vært i Stavanger på språkkurs 
har besteforeldre tatt vare på de to ett år 
gamle tvillingene våre. Det har også 
betydd mer tid for oss selv for Kari og 
meg, det har vært veldig bra, forteller 
Andres.

– Det er en omstilling fra trygge og 
gode Norge til å ta med fem barn til 
Senegal. Vi har hatt et veldig godt felles-
skap og veldig mange som støtter oss. Vi 
merker at det er mange som har bedt for 
oss, vi har hatt en ro hele tiden, sier Kari.

Med fem barn var de spente på hvor-
dan reisen skulle gå med fem barn på fly 
om natten med mellomlandinger.

– Det var utfordrende med flyreisen, 
men da vi endelig kom frem på flyplas-
sen i Senegal sto Einar og tok imot oss. 
Vi har følt oss så velkomne og ivaretatt.

Tilbake til Senegal
De forteller at det var en helhet av mange 
faktorer som gjorde at de reiste tilbake 
til Senegal som misjonærer.

– Grunnen til at vi ville reise tilbake 
var at vi har vært her før og trivdes godt. 
Da ble vi glade i folkene, kulturen og 
byen. Det var åpenbart for oss at om vi 
skulle reise ut, så var det hit. Det største 
inntrykket vi tok med oss fra forrige 
gang var måten folk tar imot fremmede 
på, det er veldig annerledes fra hvordan 
man tar imot gjester i Norge. I tillegg 
tenker jeg mye på urettferdigheten ved 
at ikke alle har fått muligheten til å velge 
Jesus, forteller Andres.

Forventninger
Familien har store forventninger til tiden 
som ligger foran dem. 

– Jeg ser frem til å få dype vennskap 
og bli bedre i språket. Jeg synes det er 
veldig fint at barna skal få oppleve denne 

kulturen. Da får de et litt utvidet bilde 
av verden og jeg håper at de kan få med 
seg gode ting fra det, sier Kari.

– Vi er her fordi vi ønsker at flere skal 
få høre om Jesus. Jeg ser at språket er en 
barriere, derfor ser jeg frem til å kunne 
fortelle folk om Jesus på deres eget språk, 
legger Andres til.

Ferdiglagte gjerninger
Når de en dag reiser hjem igjen håper de 
å ha fått være en del av at arbeidet går 
framover mot at evangeliet skal bryte 
gjennom hos malinké-folket.

– Jeg håper å ha fått dype vennskap 
og få delt Jesus med noen. Det hadde 
vært fantastisk om noen hadde tatt imot 
Jesus, det er jo drømmen. Vi håper å ha 
gått i Guds ferdiglagte gjerninger og ha 
vært med på hans plan. Om det betyr 
ingen som blir kjent med Jesus eller 
mange som blir det. Håpet er bare å ha 
vært med på det som Gud har tenkt.

Kari og Andres Jøssang sammen med barna Tomas, Daniel, Marion og tvillingene Julie og Johannes. 

Vil formidle Jesus på malinké

Prosjektet innenfor samfunnsutvikling i 
Bajhang i Nepal er avsluttet, og Liv Wendel 
forteller om resultater over all forventning. 

– 137 jenter og kvinner har slutta å bo ute 
i chhau-hyttene når de har mensen. Alle 
landsbyene vi har jobbet i har også innført 
regulering på kjøp og salg av alkohol.

Det er startet opp et nytt prosjekt i  
nabokommunen Deulikot, som tar med seg 
erfaringene fra det forrige prosjektet, og 
som Normisjon støtter videre.

Etter at Kristin og Erik Bøhler kom hjem fra 
Nepal i desember, er det John og Sally Pad-
gett fra Australia som har tatt over deres 
roller i Okhaldhunga. De forteller at selv om 
de har jobbet i Nepal tidligere, på Amppipal-
sykehuset i Gorkha på 1990-tallet, er det en 
bratt læringskurve i Okhaldhunga. John og 
Sally fortsetter å sende ut Okhaldhunga 
Times (dog på engelsk!), og dersom du 
ønsker å motta dette kan du sende dem en 
e-post på johnsallypadgett@gmail.com. 

Hilde og Alf Halvorsen har nylig gjennom-
ført årets hovedbegivenhet i sitt arbeid: det 
fire uker lange bibelkurset som varer hele 
februar måned. 
 – I år går vi gjennom Romerbrevet, fortel-
ler Hilde. Det er nylig oversatt og nettopp 
trykket i prøveeksemplar på lokalspråket 
malinké. 

I januar besøkte de flere landsbyer for å 
invitere de rette folkene til kurset, som kan 
evne å lære videre det de får med seg. 

John og Sally Padgett

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnr.: 306 002

Mali
Bibel og språk i Mali
Prosjektnr.: 401 008

Nepal 
Bekjemp vold mot kvinner
Prosjektnr.: 306 015

Bibelkurs i Mali Avslutning og ny start

Familien Jøssang er nye 
utsendinger til Senegal 
etter å ha vært her som 
volontører tidligere. 

Ny stab i Okhaldhunga

Lars Audun Bøen
Lars Audun Bøen/Simon Elias Bogen
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Hos Open Guest House i Sheki 
kan du få husrom for natta hos 
hyggelig vertskap. På samme 
sted finnes det også et høyt skat-
tet undervisningstilbud for både 
barn og voksne. 

I en stadig mer globalisert 
verden blir det stadig viktigere å 
kunne snakke engelsk. Ute i 
regionene i Aserbajdsjan er det 
imidlertid svært få som kan 
engelsk. Samira har jobbet som 
lærer for engelskundervisning- 
en, som skjer i regi av Nor-
misjons kontor i Sheki, i tre år. 

– Jeg er veldig glad for at jeg 
kan lære bort engelsk til disse 
menneskene, og det virker som 
elevene også får noe ut av det, 
sier Samira

Fornøyde elever
Hun lærer bort engelsk til både 
barn og voksne. For barna tar 
hun ofte i bruk ulike engelske 
leker, spill og sang, mens for de 

voksne blir det lagt mer fokus på 
å ha samtaler seg imellom. 
 Elevene er fornøyde med 
både undervisningen og læreren.

–Jeg liker veldig godt engelsk- 
undervisningen. Før jeg begynte 
her kunne jeg lite engelsk, men 
på grunn av Samira så har jeg 
lært masse i løpet av det året jeg 
har vært her, sier Mürgülu (12). 

Alle de voksne uttrykker stor 
takknemlighet til undervisning- 
en. Det finnes andre steder å 
lære engelsk i Sheki, men det er 
kun ett kurs som gjelder, ifølge 
elevene. Det er tydelig at tilbudet 
oppleves viktig. 

En døråpner
– Gjennom disse tre månedene 
på kurset har jeg blitt mye bedre 
i engelsk. Hvis det er noe jeg 
ikke forstår så kan jeg bare 
spørre den herlige læreren vår, 
og hun gir alltid et svar. På andre 
engelskkurs her i Sheki lærer de 
oss bare grammatikk. Her lærer 
vi mye mer, forteller Seadat (28).

– Jeg tror det engelske språket 
er nøkkelen til døren ut til ver-
den, og hvis man ikke kan 
engelsk så har man mange færre 
muligheter. Derfor er det veldig 
viktig at vi lærer engelsk, 
avslutter Nizamaddin (15).

Lærer Samira (32) er populær blant elevene. Her 
demonstrerer hun en lek for barna.

God læring
Simon Elias Bogen

Simon Elias Bogen/
Lars Audun Bøen

På gjestehuset i 
Sheki får både barn 
og voksne engelsk-
opplæring. Det er 
viktig for mange.

Aserbajdsjan
Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 013

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for barna på barnehjemmet i 
Merdekan og for teamet vårt 
som jobber der 
• Be for våre kristne brødre og 
søstre i Aserbajdsjan, særlig for at 
Gud må reise opp gode, sunne 
ledere i fellesskap og menigheter 
• Be for udi-kirken og prosessen 
med å re-etablere gudstjenester 
på udi. Be om enhet blant 
udi-folket 
 
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• Be for ungdomsfellesskapet i 
Dhaka
 
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
 
Cuba
• Takk for oppstart av Agenda1
• Be for prosessen videre for 
menighetene

Ecuador
• Be for Bibelinstituttet som er i 
omstrukturering
• Be for årsmøte i kichwakirken
• Be for rettsaken om en 
kirkeeiendom. En vond sak som 
preger menigheten og som er 
krevende for den nasjonale 
spansktalende kirken 

India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeids-
kirke i India

Kambodsja
• Takk for at kirkene har startet 
over 1000 nye huskirker de siste 
tre årene
• Be for de 50 nye huskirke-
lederne som i hele høst har trent 
på å bli klar til å inkludere de som 
sier ja til Jesus på årets aksjon

Mali og Senegal
• Be for misjonærkonferansen 
som skal være 3. – 5. mars, for 
Mali og Senegal
• Be for neste runde med 
Agenda1 undervisning som skal 
være 10. – 20. mars 
• Be for familien Jøssang som 
kom til Senegal i januar
• Be for familien Svanholm 
Skogesal som kommer til 
Senegal i august
• Be for en positiv utvikling i 
sikkerhetssituasjonen i Mali. Be 
om fred! Og be om trygghet for 
Normisjons misjonærer  
 
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at de fire TV-kanalene 
kan styrke kristne som lider 
under forfølgelse

• Be om at sendingene kan nå 
hjertene til dem som aldri har 
hørt det kristne budskapet før
 
Nepal
• Be for UMN i Nepal at de får den 
nødvendige avtalen med 
myndighetene som vil gi de 
visum de trenger for å fortsette 
arbeidet i Nepal
• Be om at de rette søkere må 
komme og at de rette blir ansatt i 
landsbyhelseprogrammet
• Be for det nye projektet som 
startet i januar, i Deulikot i 
Bajhang. Be spesielt for prosjekt-
leder Madhuri og for Madan som 
er prosjektkoordinator 
 
REGIONER:
Agder
•  Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
 
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda1-nettverket
 
Møre
• Be om at vi får se nye fellesskap 
vokse fram
• Be for Soul Children-korene og 
lederne der
• Be for stab og regionstyre.

Nord
• Be for årsmøtet i Tromsø 25. 
april, om gode kandidater til 
regionstyret
• Be for Sommer i Nord 2020, 13. 
til 16. august
• Be for vårens og sommerens 
leirer på Solvang og Holmen
 
Nordland
• Be for forberedelsen av 
«Sommer i Nord 2020» 
• Be om økt elevtilgang for 
Kristen Videregående Nesna  
• Be for noen misjonsvenner som 
blir hetset for sin tro 

Oppland
• Be for leirene våre
• Be for nasjonalt lederkurs 
• Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift 
 
Rogaland 
• Be for lederkurset og påske
leirene
• Be for regionårsmøtet
• Be for arbeidet på Solborg-
marka
• Takk og be for alle leirledere

Sogn og Fjordane
• Be for utlysing og tilsetting av 
ny regionleiar
• Be for arbeidet med fellesskaps-
utvikling i regionen 
• Be for leirstadane i regionen 
• Takk og be for leiarane i Acta 
sine lokallag i regione

Telemark 
• Be for barnearbeidet i Norkirken 
Porsgrunn, med takk
• Be om nytt mot til slitne ledere
• Be om frivillige medarbeidere til 
praktiske oppgaver i leirarbeidet 

 Trøndelag
• Takk og be for leiren i vårsemes-
teret
• Takk og be for ulike lag og 
foreninger i Acta og Normisjon
• Takk for alt det frivillige arbeidet
• Be for årsmøte i regionen
  
Øst
• Be for utviklingen av Mana 
læringsnettverk
• Be for misjonsteamet vårt med 
9 undgommer som reiser til 
Nepal i påsken
• Be for årsmøtene 21. mars
• Be for våre fire påskeleirer på 
Haraset og Fossheim
 
Østfold
• Takk for alt det frivillige arbeidet 
som utføres i Østfold

SENTRALT:
• Be for ledelsen og de ansatte 
ved felleskontoret
• Takk og be for nyansatt 
internasjonal leder Tore Bjørsvik, 
som er i ferd med å avslutte sin 
tjeneste for NLM i Peru

ACTA SENTRALT:
• Be for Kompis og Amigos

SKOLER: 
Gå Ut Senteret:
•  Be for avslutning av utenlands-
opphold for årets studenter
•  Be for nye studenter på linjen 
Bare bibel
•  Be for våre samarbeidspartnere 
i Norge og utlandet
 
Acta bibelskole:
• Takk for et flott Acta-kull
• Be om at musikken må nå langt
• Be for Acta sin reisevirksomhet i 
Norge 
• Be for adventsleirene
• Takk og be for julemessene
• Be for lagslederne i regionen
 
Bibelskolen i Grimstad: 
• Takk for at skolen er full med 
flotte, motiverte ungdommer 
som vil følge Jesus.
• Be om at Gud kaller unge 
mennesker også til neste år 
• Be om at ledelsen på skolen 
fortsatt kan forvalte skolens 
eiendommer og virksomhet på 
en klok måte.

FORSAMLINGER: 
Storsalen:
• Be for de nyoppstartede 
kreative samlingene i Storsalen
• Be for kurset «Varmere kirke-
kaffe»
• Takk og be for lovsangsarbeidet

Bønneemner

Nytt fra
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En regnfylt helg i februar møttes nærmere 500 
ansatte og frivillige i Normisjon til Leder- og med-
arbeiderkonferansen i Imi-kirken i Stavanger. 

På åpningsmøtet fredag fikk de møte en celeber 
gjest: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein. I sam-
tale med pastor Erik Albert reflekterte statsråden 
over både troens rolle i hverdagslivet og misjons-
organisasjonenes rolle i utviklingsarbeid. 

– Mine foreldre flyttet til et lite sted på Sunn-
møre for å drive kristent arbeid. Derfor er jeg 
vokst opp med å være engasjert i barne- og ung-
domsarbeid, sa Ulstein. Han fortalte at han daglig 
deler et bibelord og ber sammen med sine nær-
meste medarbeidere i departementet. 

Arbeid ute
– Dere har utrolig mye å være stolte av i Normi-
sjon, sa Ulstein da Albert spurte om hans inntrykk 
av Normisjons internasjonale arbeid. Statsråden 
fortalte om sine inntrykk fra sitt nylige besøk hos 
Normisjon i Mali.

– Det har nok ikke vært slik at UD har rent ned 
misjonstomtene rundt omkring, men det er fan-
tastisk å få være den broen, sa Ulstein.  

Han fortalte levende om profesjonaliteten han 
har opplevd når han har møtt norske misjonsor-
ganisasjoner i utlandet. 

– Vi ønsker å nå de mest sårbare, og de trosba-
serte organisasjonene som jobber i sivilsamfunnet 
i de aktuelle landene, og som har stor tillit blant 
befolkningen, sa Ulstein.

Vekst hjemme
Erik Albert benyttet også muligheten til å utfordre 
statsråden til å svare på hva han mener er viktig 
for Normisjon i Norge i tiden fremover, og stats-
råden hadde svaret klart: 
 – Både Normisjon og veldig mange andre  
kirker og menigheter har noe jeg mener er de 
beste lederutviklingsprogrammene som finnes, 
der unge mennesker som er dedikerte og ønsker 
å bygge samfunnet blir gitt ansvar.
 Ulstein understreket hvor viktig han mener det 
er for unge kristne å oppøve frimodigheten om 
troen.
 – Vi politikere får mye tyn for at landet blir mer 
sekularisert og går feil vei, og vi skal selvfølgelig 
ta vår del av ansvaret. Men det er først og fremst 
om å gjøre at vi som troende står opp, tar ansvaret 
vårt og lever ut troen der vi er, sa Ulstein.
 – Folk må øve seg på å si at Jesus er det viktig-
ste i livet.

– Jesus er viktigst
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein deltok på Normisjons leder- og 
medarbeiderkonferanse i februar.

Sigrid Rege Gårdsvoll
Sigrid Rege Gårdsvoll

– Normisjon har mye å være 
stolt av, sa utviklingsminister 
Dag Inge Ulstein da han 
besøkte åpningen av 
Medarbeiderkonferansen 

Svein Granerud fylte 70 år 12. februar og går nå over i de  
frivilliges rekker i Normisjon. Svein har brukt det meste av sitt 
yrkesaktive liv i Normisjon, hvor han har satt mange gode 
spor etter seg. Han var lærer og rektor på Bibelskolen i 
Staffeldtsgate fra 1982 til 1997 og spilte senere en avgjørende 
rolle i forbindelse med fusjonen. I Normisjon har han vært en 
brobygger mellom det tradisjonelle foreningsarbeidet og de 
nye forsamlingene og menighetene. Svein er svært kunnskaps-
rik, en dyktig teolog og etterspurt forkynner. I tillegg har han 
et lunt vesen, er omsorgsfull og ser enkeltmennesker. Vi vil 
rette en varm takk for den innsatsen Svein har lagt ned i  
Normisjons arbeid på mange områder gjennom et langt liv.

Svein Granerud 70 år

Svein Granerud
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Andakt

Mat er viktig i alle kulturer. Vi 
trenger mat for å vokse, utvikle 
oss, for å leve. God, sunn mat gir 
et godt utgangspunkt for at 
kroppen kan vokse og utvikle 
seg på en god måte, og for god 
helse. I tillegg er måltidsfelles-
skapet en god plass for å bygge 
relasjoner, for gode samtaler og 
senka skuldre. 

Etter en lang og spennende 
dag, der Jesus har undervist og 
helbredet de syke i den store fol-
kemengden som har samlet seg 
rundt Han, vil disiplene sende 
folkene hjem for at de skal få 
spise. De tenker praktisk, hver 
må gå hjem og finne seg mat 
selv. Men Jesus tenker annerle-
des: «Men Jesus svarte: Dere skal 
gi dem mat» Luk 9:13. Disiplene 
forstår ikke hvordan det skal 
være mulig. De har jo bare ei lita 
niste, og det er jo alt for lite til så 
mange mennesker. Men Jesus gir 
seg ikke, og disiplene, som kjen-
ner Jesus, begynner på Hans 

oppfordring å dele ut det lille de 
har. Og det blir nok til 5000 
menn, utenom kvinner og barn. 
Tenk for en opplevelse det må 
ha vært for disiplene når de 
skjønner at det blir mer enn nok 
til alle!

Mat for kroppen er viktig, 
men mat for ånd og sjel er også 
nødvendig. Dagen etter dette 
matunderet fortsetter Jesus å 
snakke mat; «Jeg er livets brød. 
Den som tror på meg, skal ikke 
hungre, og den som tror på meg, 
skal aldri tørste» Joh.6;35. 

Dere skal gi dem mat, sier 
Jesus, og jeg tror Han mener for 
hele kroppen. Vi kan gi livets 
brød til de som er rundt oss, til 
familie, naboer, kollegaer og de 
vi møter på vår vei der vi er. Å 

gi Jesus videre kan se ut på 
mange forskjellige måter. Det 
kan være å ta med en ekstra kaf-
fekopp til kollegaen, invitere 
naboen på middag, ta en telefon 
eller passe barn. Det handler om 
å dele det du har opplevd av 
Guds godhet og dermed vise 
hvem Jesus er. Johannes skriver 
at det var et barn som delte 
maten sin med Jesus. Jeg lurer 
på om noen voksne også hadde 
med niste, men tenkte at det de 
hadde var for lite, og ikke nok til 
å deles. Tenker vi noen ganger 
det i forhold til å dele Guds god-
het i dag? Jesus sier oss alle at 
uansett hvor lite du har så kan 
Han gjøre det mye større når du 
velger å dele. 

Dere skal gi dem mat
Line Marie Løge | Kvinnearbeider

Uansett hvor lite du har så 
kan Han gjøre det mye 
større når du velger å dele.

Hver gang nyttårsforsettene herjer landet, takker jeg Gud for 
at han lar meg starte på nytt hver dag, og ikke bare en gang i 
året. Det er nåde! Og likevel: Noen ganger er det viktig å 
stoppe opp og tenke gjennom hvordan hverdagen ser ut og 
hvilke prioriteringer vi lever etter. Og ja, det er ikke nyttår, 
men hos meg starter vanligvis de gode vanene på høsten, når 
sommerferien overlater stafettpinnen til hverdagen. 

Vaner er undervurdert. Så mye at fetteren «uvaner» kanskje 
er mer i bruk. Men vaner er alltid ikke grøfter og mønstre det 
er et mål å komme ut av; like ofte er vanene som velprøvde 
stier som vi og andre før oss har funnet at leder til det som er 
godt. Vanene er våre hjelpere i å oppleve frihet og vekst. Frihet 
er ikke grenseløshet, men å holde fast på det vi vet er godt. Og 
for å oppleve vekst må vi prioritere noe over tid, også når vi 
egentlig ikke har lyst til det i øyeblikket. Da trenger vi vaner, 
som hjelper oss til å holde fast på det vi har bestemt oss for. 
 Kanskje er tiden inne for å introdusere noen nye vaner i 
livet ditt? Eller børste støv av noen gamle? Hva med den 
bibellesningen du var så ivrig på før? Guds ord virker fortsatt! 
Eller den bønnelisten som har blitt liggende i nattbordskuffen 
de siste årene? Hva med å sette av en kveld i uken for noen i 
ditt nærmiljø som trenger deg? Bestem deg, så gjør du det 
kanskje også den dagen du ikke vil. Kanskje skal du begynne å 
smile til mennesker på bussen eller hilse på naboen? Prøv! Det 
er ikke utenkelig at det vil gjøre noe med måten ser på dine 
medmennesker. 
 Må Gud velsigne deg og dine vaner. 

Nytt år – nye vaner?

Kristian Sveinall Øgaard
Daglig leder Acta
kso@normisjon.no

5. mars kl.19.00
Temakveld på Stemnestaden
Magnhild Handeland Helberg: Å 
møte mennesker i krise
Arr: Normisjon / Fermate i samar-
beid med Førresfjorden menighet

6.-8. mars
Leirlederkurs, Horve, 8.-10.klasse
Påmelding i Checkin

11. mars kl.19.00
Inspirasjonssamling for damer 
på Solborg 
Bjørg Hetlelid, Unni Vignes, Line 
Marie Løge

12. mars kl.17.00
Seniorsamling på Solborg
Bibeltime v/Per Tjøstheim, enkel 
kveldsmat, verdien av et år på 
kristen folkehøgskole v/Kjell 
Konstali, og orientering om 
Solborg

20.–22. mars
Påskeleir Horve, 2.-4.klasse
Påmelding i Checkin

21.-22. mars
Damenes helg Stemnestaden
Taler: Wenche Egeland
Sang / musikk: Thea Lund Brekkå, 
Berit Johanne Folkedal og Liv 

Olen Skorpe Sjøen m. fl.
Tema: Oppreist
Påmelding frå 02.12.: Checkin (søk 
på Damenes helg) eller til
e-post:kraftsenteret@gmail.com / 
tlf. 98216185

23. mars kl.19.30
Inspirasjonssamling for damer, 
Bru bedehus 
Torunn Fjelde Hansen, Unni 
Vignes, Line Marie Løge

24. mars kl.13–16
Pensjonisttreff Stemnestaden
Middag, andakt v/Bjarne Hjelvik, 
sang av «Señores», kåseri av 
Harald Ottøy. Glimt fra misjons- 
arbeid og Stemnestaden, Åresalg 
og trekning.
Buss fra sørsiden. For mer info, se 
normisjon.no/rogaland
Påmelding Nord til tlf.  97589956
Påmelding Sør til tlf. 51682750
Frist: 17.mars

27.–29. mars
Påskeleir Vaulali, 2.-4.klasse
Påmelding i Checkin

27.–29. mars
Påskeleir Stemnestaden, 5.–7.kl.
Påmelding i Checkin

2. april kl.19.30
Inspirasjonssamling for damer, 
Vigrestad misjonshus 

Anne Kristin Bruns, Unni Vignes, 
Hilde Viste, Line Marie Løge

13. april kl.18.00
Oppstandelsesfest, 
Stemnestaden
Tale. Sang av Kerysso fra 
Auklandshavn. Nytt fra misjonen. 
God kveldsmat kr 130

17. april
Regionårsmøte Acta Rogaland, 
Horve Ungdomssenter
Påmelding i Checkin: https://
www.checkin.no/event/22634/
aarsmoete-2020-horve 
eller til regionskontoret e-post: 
region.rogaland@normisjon.no / 
tlf. 98216160, frist 15.april

18. april
Regionsårsmøte Normisjon 
Rogaland, Horve Ungdomssenter
Påmelding i Checkin: https://
www.checkin.no/event/22634/
aarsmoete-2020-horve 
eller til regionskontoret e-post: 
region.rogaland@normisjon.no / 
tlf. 98216160, frist 15.april

22. april kl.19.00
Vaulalibasaren 
Tale av Aud V. Hoftun. Song av 
Strand Soul Children. Lodd- 
trekning og åresalg

REGIONKONTORET I ROGALAND
Flintergt. 4, 4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 27 50 
Åpningstid:
tirsdag–torsdag 10.00–14.00
Bankgironr. 3000.14.71267

DISTRIKTSKONTORET/KRAFT-
SENTERET I NORD-ROGALAND
Ved Stemnestaden. Tlf.: 982 16 185
Åpningstid: 
tirsdag-torsdag 10.00–14.00
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder: Roar Flacké, tlf. 90600239

Regionstyreleder:
Trygve B Svendsen, tlf. 906 96 489
Regionlederteam: 
Erik Rørtveit, tlf. 982 16 140 
e-post: erik.rortveit@normisjon.no
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no

Kontor/gjenbruk:
Jeanett Habbestad, tlf. 51 68 27 50
 
ALPHA NORGE 
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf.  413 21 901

FERMATE ROGALAND
Sandnes: 
Bådeoghuset, Oalsgt. 2, 4319 Sandnes 
Haugalandet: 
Stemnestaden, Grindev.87, 5570 Aksdal 
E.post: fermate.rogaland@gmail.com
 www.fermaterogaland.no Tlf.98216181

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen
22. april.
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LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Mobil: 404 12 855
Daglig leder: Hans Høie

Stemnestaden
Grinde, 5570 AKSDAL
Tlf.: 52 77 55 53 Mobil: 975 89 956
Daglig leder: Bodil Høie, tlf. 975 89 956

Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 993 15 458 
E-post: post@vaulali.com
konst. daglig leder: Espen Klingsheim

Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER 
Tlf.: 51510100,  www.solborg.fhs.no 

Norøk
Daglig leder: Nils Ove M. Nygård
E-post: post@norok.no
Telefon: 975 18 152

Normisjon på Internett:
www.normisjon.no 
www.acta.as 
www.normisjon.no/rogaland 

E-post til regionen og ansatte
Regionen: region.rogaland@normisjon.no
Ansatte: Se www.normisjon.no/rogaland
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