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Rogaland
Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. Dette sier ... han
som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne.
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Roar
Flacké
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ROGALAND

Ressursgrupper
for misjon
Normisjon Rogaland ønsker å
styrke misjonsarbeidet ved å
spre noe av det engasjementet
som mange har fått, blant annet i
møte med misjonslandene våre.
5
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Store konsekvenser
Ålgård bedehus med sentral og nydelig beliggenhet ved Edlandsvatnet.

Koronaepidemien gir store konsekvenser
over hele verden, også i Normisjons
samarbeidsland. Det gir også mange
muligheter til å hjelpe.

Tålmodig fornyelse

Suksess med stuebasar

Å bygge en forsamling på tvers av organisasjoner er
ikke bare enkelt. På Ålgård har de gått et stykke vei
til inspirasjon for andre som ønsker fornyelse.

Siden det ble innført restriksjoner på
forsamling har Normisjon og Acta samlet
inn flere hundre tusen kroner på basar –
via Facebook!

Forsikringene du trenger
- verken mer eller mindre.
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Dette er en historie om å bygge en
forsamling, om tålmodighet og
om aldri å tape målet av syne. Den
kan være til inspirasjon for andre.
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En historie
om fornyelse
Fellesskap er fremdeles viktig. Det ser annerledes ut. Her
er en samling med hovedlederne til 10:13-festivalen.

«I en tid som denne»
Hørt det før? Det har blitt sagt mange ganger de siste par
månedene. En annerledes og uvanlig tid. Tingene vi har tatt
som en selvfølge er ikke like selvfølgelig lenger. Barnehagen
og skolen stengte. Frisøren stengte. Hytten stengte. Det er
ikke noe poeng å diskutere hva som er verst. Vi opplever det
ulikt. Noen kjenner på redsel, frykt, mens andre blir oppgitt
og irritert. «Frykt ikke,» er det én som sier. «Jeg er med
dere,» sier Han. Jesus kom med fred da disiplene var redde
og hadde låst seg inne etter oppstandelsen. Jesus kommer
fremdeles med fred. Han vil fremdeles at vi ser og tar vare på
hverandre.
Hva gjør vi? Vi oppmuntrer alle til å søke Jesus. «Min
sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord.» (Ordspr.4:20). Bruk tiden til å lytte. Vi vil ha fellesskap med hverandre hvor vi kan disippelgjøre nye generasjoner og folkeslag. Det ser kanskje annerledes ut, men vi har ikke
resignert. Vi tror på Han som er større en korona. Han som
er sterkere enn døden. Og det er viktig å minne seg selv og
hverandre på – også i en tid som denne! Vi trenger forbønn
og vi trenger fremdeles at du er med og investerer i dette viktige arbeidet. Bruk giroen i denne utgaven til å gi en gave til
regionens arbeid – også i en tid som denne!
Thomas Thesen

Sommer i
Grimstad?
BIBELCAMP
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med formiddagsmøte, kveldssamling for hele
familien og kveldskafe i teltet fra 7.–12. juli.
22.–26. Juli er det Åpen Himmel med IMI kirken
og i tillegg arbeider vi for mulig camping
og sommerhotell helt fra 19. juni–6. august.
Velkommen til Grimstad!

TALERE: Elin Fagerbakke og Egil Elling Ellingsen
og Andreas Nordli mfl.
LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud

Meld degwww.sommerisor.no
på booking@bigevent.no

Det er ingen hemmelighet at
noen bedehusforsamlinger, særlig på små steder, sliter. Det er
vanskelig å omstille seg, finne
gode veier til fornyelse og fellesskap. Slik var det også på bedehuset på Ålgård på begynnelsen
av 2000-tallet. Huset var eid av
Misjonssambandet, Misjonsselskapet og Normisjon, og brukt
av enda flere organisasjoner,
som alle drev kristent arbeid
hver for seg. Etter hvert vokste
det frem et ønske om å gjøre
mer sammen. Men hvordan, når
det er snakk om ulike forsamlinger, med ulik profil? Hans
Høie mener det handler om å
trø forsiktig, om å gå langsomt
frem. -Det er ikke så viktig med
farten, så lenge man har riktig
retning, sier han.
Bønn og arbeid

Hans Høie spiller en viktig rolle
i denne historien. Det var han
som la den første steinen i det
møysommelige arbeidet mot
fornyelse.
-Se for deg at vi står sammen
og ser opp på en fjelltopp. Den
er målet for vår reise. Det er alltid viktig å være godt skodd, ha
det rette utstyret. Men det er
ikke nok å bare ha kart og kompass, man må også vite hvor i
landskapet man til enhver tid

befinner seg, og man må tilpasse
farten. Går man for hardt ut er
det lett å bli sliten og gi opp før
målet er nådd. I tillegg må hver
forsamling finne sin sti til toppen, man kan ikke bare kopiere
det som andre har lyktes med,
sier Hans Høie og fortsetter
engasjert om viktigheten av godt
lederskap.
-Det er viktig å sakte men sikkert bygge opp en gruppe med
ledere som er motiverte, som
har en lengsel. Det er et godt
grunnlag å bygge videre på. Vi
hadde en bevisst strategi, og selv
om vi ikke alltid var enige om
hvordan ting skulle gjøres, klarte
vi å finne en vei sammen. Dessuten handler det mye om kultur.
Man prater om IMI-modellen,
som er et godt eksempel på forsamlingsbygging, men det er
ikke sikkert den modellen passer på et lite sted som Ålgård.
Man må være litt sosialantropolog og oversette de kulturelle
elementene, og man må være
villig til å gå hver sin vei uten at
det skaper vonde følelser. Det er
fullt mulig, men det er viktig å
trå forsiktig, sier han. Og legger
til: -Bønn er alltid viktig. Vi har
brukt veldig mye tid på bønn
gjennom hele prosessen. Bønn
og arbeid er to viktige stikkord.
I dag er Bedehusforsamlingen

Ålgård en stor og levende
menighet. Misjonsselskapet har
trukket seg ut, mens Misjonssambandet og Normisjon fortsatt driver et aktivt arbeid. Noe
felles og noe hver for seg. De har
hver sin storsamling annenhver
søndag, men samarbeider om
søndagsskolearbeidet og konfirmasjonsarbeidet.
Satsing på barn og unge

-Vår styrke ligger i den satsingen
vi gjør på barn og unge, sier Mia
Holta. Hun er ansatt i full stilling
som familiearbeider, og har
blant annet ansvar for konfirmasjonsundervisningen i nært
samarbeid med Jørn Helland fra
NLM.

Vaulali korttid
Eldreomsorg på Vaulali leirsted
kan bli en realitet det neste halvåret. Vaulali har nylig inngått en
6 måneders leieavtale med
Strand Kommune. Vaulali blir i
perioden omgjort til sengepost,
som står i beredskap under koronaepidemien. Avdelingen har
fått navnet Vaulali korttid.
Dette er en to-delt avtale.
Strand Kommune betaler for leie
av bygg uavhengig om Vaulali
får pasienter eller ikke. Leien
dekker kostnader knyttet til
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Det blir ikke «Sommer i Sør» i uke 28. MEN på
Bibelskolen i Grimstad kan du være med på en enkel

Tekst Hjørdis Halleland Mikalsen
Foto Odd Henning Gilje

bygg og eiendom. Den dagen det
eventuelt kommer pasienter,
starter Vaulali med levering av
mat til pasientene. Strand Kommune betaler da lønn for to stillinger på kjøkken og dekker
kostnader til mat.
For Vaulali er det positivt å
kunne bidra med denne beredskapen, samtidig som avtalen
reduserer inntektstapet som epidemien forårsaker.
Vaulali har inngått avtale om
korttidsberedskap
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Lederskifte i regionen
Den 1. mai slutter Erik Rørtveit
som regionleder etter 11 år i
jobben. Erik har vært en god leder
for Normisjon Rogaland. Med sin
bakgrunn som økonom, teolog og
med gode visjonære egenskaper,
har han vært med og utrettet store
strategiske saker som opprettelse
av Norøk, bygging av KFskolen på
Solborgmarka og bruk av Alpha og
Agenda 1 i regionen. Han har
skapt godt samarbeid mellom
forskjellige lag, fellesskap, leirsteder og skoler. Ikke minst kontakten
med IMI-kirken, er blitt styrket.
Erik har vært en «godfot»-praktiker og spilt de andre rundt seg
gode. Møtene i regionstyret har
vært inspirerende med respekt,
godt samarbeid og innslag av folk
med spennende historier. Vi takker
Erik for den han har vært og det
han har betydd for region Rogaland. Og vi ønsker han Guds
velsignelse i hans nye gjerning.
Samtidig ønsker vi med glede
Thomas Thesen velkommen som
ny regionleder. Vi kjenner Thomas
med hans gode egenskaper og vet
han er motivert for oppgaven. Han
har vært leder for Acta Rogaland
fra 2011. Det er flott å få god
kontinuitet i regionledelsen med
alle de spennende og store
prosjektene som er startet. Vi
ønsker han lykke til og Guds
velsignelse.
Trygve Svendsen

Bedehusforsamlingen Ålgård er nå en levende menighet for alle generasjoner.

-Vi fokuserer på gode relasjoner
og på å bygge opp en god og
anerkjennende kultur. Vi pleier
å si at vi leter etter gull i hver
ungdom, sier hun. Dagens konfirmasjonskull er det fjerde i rekken med 19 påmeldte ungdommer. I tillegg har de foreldregrupper.
– Familiene til konfirmantene
som går hos oss oppfordres til å
åpne hjemmene sine for disse
gruppene. På samlingene tar vi
opp tema som er aktuelle for foreldre med tenåringsbarn, hvordan man som foreldre best kan
håndtere de utfordringene ungdommene møter i livet sitt. Vi ser
at flere av disse gruppene fortsetter etter at barna er konfirmert.

Flere av ungdommene som følger konfirmasjonsopplegget i
forsamlingen kommer utenfra,
og er ikke tilknyttet menigheten.
-De kommer kanskje fordi de
har en venn som går hos oss, og
gjerne vil bli med. Vi ønsker at
de unge skal få oppleve et godt
miljø og gode relasjoner, uansett
hvilken familie de kommer fra.

Vi fokuserer på
gode relasjoner
og på å bygge
opp en god og
anerkjennende
kultur.

Solid grunnmur

Også Toralf Hetland har hatt en
viktig rolle i historien om Bedehusforsamlingen Ålgård. I dag
er han leder for lederskapet.
-Det har vært en lang vei å gå,
tålmodighet er viktig når vi skal
bygge en forsamling. Men vi har
fått lønn for strevet i form av et

menighetsvinnende fellesskap. I
dag er Bedehusforsamlingen
Ålgård et levende fellesskap som
favner alle generasjoner. Vi har
storsamling annenhver søndag
som i snitt samler rundt 200
mennesker, sier Hetland engasjert.
– Det beste i bedehuskulturen
er av solid og slitesterkt materiale. Dette har vi klart å ta med
oss inn i fornyelsen vi har erfart.
Vår historie må gi forventning
og håp om at det er mulig å oppleve vekst og endring for flere av
våre bedehusmiljø – om man
bare våger å satse, og om man er
kloke og tålmodige, sier Toralf
Hetland.

I Suldal har vi i flere år hatt et
fellesskap på tvers av bygdene
våre. Fire ganger i halvåret samles vi til Storsamling på bedehuset i Erfjord, på Sand eller på
Suldalsosen, hvor en lokal
komite har ansvar for å arrangere samlingen. Vi samles for å
dele fellesskap med hverandre
gjennom blant annet lovsang,
bønn, vitnesbyrd og forkynnelse. Vi avslutter alltid hver
samling med et høylytt og sosialt
måltidsfellesskap, noe som gir

både små og store en god anledning til å styrke båndene på
tvers av bygdene våre – og på
tvers av generasjonene.
En helg i året fyller vi Stemnestaden til randen og har Storsamlingsweekend i samarbeid
med kirken i Suldal. Da står
både bibeltimer, møter, egne
samlinger for barna og ungdommene, gudstjeneste, festkveld,
bønnevandring, bading i Tysværtunet, lek og moro, og masse
god mat på programmet.
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Storfellesskapet i Suldal

Pusling på weekend: Alle er en like viktig brikke i fellesskapet.

Å vera (med-)
menneske i kriser
Første veka i mars arrangerte
Fermate saman med Førresfjorden
menighet temakveld på Stemnestaden. Der var fokus: «Å vera medmenneske i kriser». Lite tenkte
mange av oss då at ei så altomfattande krise var rett rundt hjørna.
Magnhild H. Helberg beskreiv i
si undervisning møtet med ei krise
som «å gå inn i eit nytt landskap
der ein manglar meistrings-strategiar i forhold til det ein står oppi».
Dette er noko som mange vil
kjenna seg igjen i nå om dagen.
Når det som er kjent og trygt, ikkje
er der slik som før, kan mange
slags følelsar dukka opp. Gamle
skuffelsar og vonde erfaringar
tilbake i tid, kjem også lettare til
overflata. Det skal gjerne lite til før
ein blir vippa av pinnen. Ein kan ha
problem med å kjenna igjen både
seg sjølv og andre.
I slike tider er det krevjande å
vera menneske. Men kanskje det
også er ei tid for å stoppa opp og
møta oss sjølv på godt og vondt, ei
tid for å vera sårbar og sann?
Gjennom ærlege møte med oss
sjølv, vil me også vera betre i stand
til å møta andre. Også om ein ikkje
alltid forstår den andre fullt ut. Det
å øva seg i raushet både overfor
oss sjølv og dei som er rundt oss,
kan vera ei fruktbar trening. Me gir
kvarandre lov til å vera sårbare
menneske som treng kvarandre.
Det kan koma mykje godt utav
det. Lukke til!
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500 samlingar
Ja, det er omtrent så mange
samlingar Ingunn Hoftun har
vært med på. Først som Suldal
Korvettlag, seinare som Onsdagsklubben. Talet pål medlemmer har variert frå 4-5 til
opp mot 50 barn, og denne
våren har talet lege på rundt
40. Fleire som kjenner seg audmjuk?
Gjennom 35 år har ho lagt
til rette for leik og konkurransar, film, kiosk, kanoturar og pølsegrilling. Sidan
2002 har dei laga ting til årleg
basar. Heile tida har ho hatt
eit ynskje om at borna skal
bli kjende med Jesus på ein
plass kor det er godt å vera.
Ho har sjølv opplevd dette,
og har hatt lyst til å gje det
vidare.
Kva glede har ho fått igjen

for å stå på alle desse åra? Jo,
borna kjem igjen og igjen.
Det er eit godt teikn på at dei
trivest. Når foreldre, som
sjølv har vore med, no sender
borna sine, så seier også det
sitt. Positive foreldre støttar
opp. Ingunn fortel at ho
ikkje hadde halde på så lenge
om det ikkje hadde vore for
alle dei andre som har vore
med å «dradd lasset».
Tilbake til dei årlege
basarane: Sidan 2009 har
Okhaldungha fått stor glede
av basarane, som samlar
rundt 170 store og små, unge
og gamle. Kroner 230.000
sendt!
Gutar og jenter har fått
vera med å bety en forskjell!
Hatten av for Ingunn og
resten av gjengen inni Suldal!

«Trengs også introverte»
Ålgårdgjengen ble
med på lederkurs
og angrer ikke
Lederkurs på Horve i mars: 64
deltakere, og av disse var 14 ifra
bedehusforsamlingen på Ålgård.
Vi tar en drøs med Mia Holta,
en av de to voksne som fulgte
dem. Vi spør om hvorfor de reiste, og hva de sitter igjen med:
Mia svarer: «Vi reiste fordi vi
opplever det som viktig at ungdommene på bedehuset får
møte andre ungdommer med
samme engasjement. For oss
voksne er det godt å ikke være
de som skal dra hele lasset med
en weekend. Tidligere har vi hatt
ansvar for alt fra matlaging,
underholdning og undervisning.
Nå hadde vi tid til å ha et annet
fokus, og se den enkelte av ungdommene våre på en annen
måte. Det er flott at Ålgårdsgjengen får møte ledere som er litt
eldre enn de selv, og som er gode
forbilder. De møtte undervisning fra andre ledere, en kultur
hvor det er greit å gå til forbønn,

Mye gull på lederkurs...

annen type lovsang og de fikk
erfaringer med stilletid.»
Vi har tro på at det var verdifulle opplevelser de reiste hjem
til Ålgård med. Et av «sporene»
som de kunne velge het «Ungdomsleder». En av deltakerne på
det sporet gav uttrykk for at han
i ettertid hadde tenkt på at det

også trengs introverte ledere!
God lærdom.
Mia avslutter: «Et slikt kurs er
noe av det beste vi har tilbydd
ungdommene våre. Vi kommer
igjen!»

Noen av de verdifulle i Suldal.

Ressursgrupper for misjon

Normisjon Rogaland ønsker å
styrke engasjementet for Normisjons internasjonale arbeid. Vi
vil samtidig aktivere noe av det
engasjementet og den utrustningen som vi ser, ikke minst blant
mennesker som har besøkt samarbeidslandene våre. Ei arbeidsgruppe som består av Ådne
Berge, Jan Magne Moi og Roar
Flacké, arbeider for tiden med å
etablere ressursgrupper for noen
av samarbeidslandene. Det vil se
litt ulikt ut, men vi har utarbei-

det et forslag til mandat for
gruppene med fokus på blant
annet formidling av informasjon
og etablering/oppfølging av
avtaler med menigheter, fellesskap, skoler og andre enheter. Vi
vil også ha lister med «misjonstennere» som kan bidra i dette.
Som et første skritt ble det
arrangert en workshop for
misjon i Sandnes i februar. Der
var det inspirerende inputs om
misjonssituasjonen i verden og
Normisjons
internasjonale

LEDER
Takk for samarbeidet!

Når jeg skriver dette så er det
min siste uke som regionleder
i
Normisjon
Rogaland.
Sammen med styret, ansatte og
deg så har vi fått lov til å bringe
Normisjon sin visjon ut i vår
region. Ja, og ikke bare i vår
region, men også ut i verden.
Jeg har fått være med på et tiår
av vår historie, i dette tiåret feiret vi 150 årsjubileum for vår
virksomhet. Mye har endret seg
siden Indremisjonen og Santalmisjonen ble startet, men Jesus
er den samme. Og mye har
endret seg bare de siste ukene,

arbeid. Og vi samtalte om hvordan vi kan spre misjonsengasjement og om konkrete skritt
videre. Første ressursgruppe ble
etablert for Aserbajdsjan og har
Trond Langen som kontaktperson. For Kambodsja er det allerede et styre som også ivaretar
ressursgruppenes hensikt. Der
er Ådne Berge leder. For India
er ei gruppe med Jarle Stokka
som kontaktperson i gang. Og
det jobbes videre med grupper
for blant annet Mali/Senegal,

Nepal og Bangladesh.
Vi ser et stort ubrukt potensiale for misjonsengasjement.
For å forløse dette trenger vi et
bredt frivillig engasjement, der
mange bidrar med det hver
enkelt har fått. Du er velkommen til å ta kontakt med Roar
Flacké, som koordinerer dette,
på telefon 90600239 eller roar.
flacke@normisjon.no. Sammen
er vi Normisjon. Sammen er vi
gode!

Indiagruppa

Erik Rørtveit (regionleder)

men Jesus er den samme. Det
gjør vår visjon så viktig, nemlig
at mennesker skal få møte
Jesus.
De siste årene har styret og
ledelsen jobbet mye med tomten på Solborg. Her har vi
sammen med IMI-kirken og
Solborg dannet selskapet Solborgmarka AS. Her bygges det
nå en skole for nærmere 400
elever og 70 ansatte. Sammen
med Solborg sine elever og
ansatte og IMI sin menighet vil
dette utgjøre en meget stor
kompetanse på å formidle Jesus

til nye generasjoner og folkeslag. Oppgaven til Thomas og
styret fremover blir å binde
dette sammen og at alle enheter gjør hverandre gode. Vi har
brukt ideologisk senter som et
uttrykk for våre enheter rundt
Tjensvoll. Dette er bevisst fordi
vi mennesker handler ut ifra et
tankesett. Det er så viktig for
vår nasjon at det blir en kristen
ideologi, og ikke bare en sekulær eller en annen ideologi.
Derfor er det så viktig å få frem
dette senteret som kan bidra til
at mennesker blir trygge på å
formidle tro. Og at denne

...men Jesus
er den samme

tryggheten spres videre i regionen og nasjoner. Dette gjøres
gjennom leirsteder, forsamlinger og foreninger, som igjen
bare er tomhet om det ikke fylles med engasjerte mennesker.
Og det har vi heldigvis mye av
i vår region.
Tusen takk for samarbeidet
og Guds velsignelse videre, selv
skal jeg begynne som prostiprest i Ofoten. Til slutt vil jeg
hilse med Joh. 20,19-23.

Nytt fra
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I Okhaldhunga arbeides det for fullt med å produsere verneutstyr i påvente av at koronaepidemien kan komme også dit.

Korona gir store konsekvenser
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon

– Mye av Normisjons
arbeid internasjonalt
påvirkes av smittesituasjonen.
Det forteller internasjonal leder Marianne Næss Norheim. Normisjon har hentet hjem sine norske utsendinger, og i
mange land innføres det strenge tiltak for
å begrense smitten fra koronaviruset.
De fleste stedene der Normisjon har
arbeid drives en betydelig del av lokale
medarbeidere og er derfor ikke helt
avhengig av de norske utsendingene. De
stadig færre stedene hvor det ennå ikke
er innført strenge smitteverntiltak fortsetter derfor arbeidet stort sett som før.
– Unntaket er i Senegal, sier Norheim.
– Pionerarbeidet der drives i sin helhet
av norske utsendinger og det står dermed
i bero når utsendingene er reist hjem.
I Senegal er det foreløpig rundt 1000
smittede og få døde. Landet har stengt

grensene og det er innført forbud mot
reiser mellom flere provinser i landet for
å begrense smittespredning.
I Mali er mye av arbeidet Normisjon
støtter lokalt drevet, og påvirkes i mindre
grad av at de norske utsendingene drar
hjem. Arbeidet som Guri Enger er en del
av, for eksempel, følges allerede store
deler av året opp fra Norge. Det er foreløpig under 500 bekreftede smittetilfeller
i Mali, og det er innført en rekke forebyggende tiltak, blant annet et forbud mot
ansamlinger på over 50 personer. Kirker
og moskeer er ikke bedt om å stenge ned,
men kirkene i Mali har selv bestemt seg
for å avlyse samlinger inntil videre.
I Nepal er det innført lockdown, og
mye av arbeidet til United Mission to
Nepal (UMN), Normisjons samarbeidspartner i landet, er sterkt begrenset i
denne perioden. Det er foreløpig svært
få smittetilfeller i Nepal, og myndighetene håper at ved å gjennomføre strenge
tiltak vil man kunne begrense spredningen av viruset. Leder i UMN Joel Hafvenstein forteller at organisasjonens sykehus
i Tansen og Okhaldhunga er åpne og
forbereder seg på eventuelle smitteutbrudd i sine områder. I Okhaldhunga
forbereder man seg blant annet ved å sy

smittevernutstyr. Foreløpig har de ikke
utstyr for å teste koronavirus, men de har
gjort klar en egen bygning til pasienter
med luftveisinfeksjoner. Heldigvis har
sykehuset også sin egen oksygenfabrikk
og vil dermed ikke gå tom for dette i en
krisesituasjon. Marianne Næss Norheim
påpeker at situasjonen slik den er nå kan
få konsekvenser for Normisjons internasjonale arbeid på sikt.
– I denne typen krisesituasjoner kan
man noen ganger se at gaveinntektene
går ned, og dersom det vedvarer kan vi
se at det gir utslag i budsjettene for internasjonalt arbeid de kommende årene. Vi
håper derimot at folk nå også er solidariske med den fattige delen av verden der
det meste av vårt arbeid er, og at folk vil
fortsette å gi. Normisjon ønsker nå der
det er behov for det og muligheter til å
dreie prosjekter mot forebygging og
håndtering av korona.
Okhaldhunga sykehus spiller en nøkkelrolle i et stort område i Øst-Nepal.
Mer enn halvparten av sykehuset er
finansiert av pasienter. Disse inntektene
uteblir nå som pasientene holder seg
hjemme. I tillegg kommer behovet for
smittevernutstyr som er svært kostbart.
Smittede koronapasienter vil trenge

mange døgn på sykehuset med medisiner,
oksygen og smittevernsutstyr. Dette vil
koste mye mer enn pasientene selv har
råd til å betale.
I prosjektområdene i Assam i India er
det veldig mange dagarbeidere som står
uten inntekt på grunn av portforbud. De
har verken penger til å kjøpe mat eller
tilgang på såpe og hygieniske produkter
som kan hjelpe med å forebygge viruset.
I Ecuador har myndighetene mistet
kontrollen i deler av landet. Sykehusene
opplever kaotiske tilstander og gatene
oversømmes av omkomne mennesker.
Dagarbeiderne står også her uten inntekt
og har ikke råd til å kjøpe mat.
Nesten tjue millioner mennesker i
Bangladesh har blitt arbeidsløse i forbindelse med koronapandemien. Det er rapportert at inntektene til de som bor i
slummen i Dhaka og de fattige på landsbygda har falt med hele åtti prosent som
betyr at inntekten deres nå ligger på kun
3 kr dagen. Landet er i ferd med å bli
rammet av en fattigdom de ikke har sett
på mange år.
Normisjon ønsker å distribuere matkasser, hygienesett, smittevernsutstyr og
medisiner til sårbare familier som opplever dramatiske konsekvenser av viruset.

Ønsker du å støtte dette arbeidet kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med aksjonsnummer 20000103.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Be for alle utsendingene som er
kalt hjem, og de som fortsatt er
ute.
Be spesielt for dem som har gått
inn i jobber i helsevesenet.
Ecuador
Be for familier og menigheter i
området i og rundt Guayaquil
som har mistet sine kjære og slit
økonomisk.
Be om at mathjelp og annen
støtte må nå fram til de som
trenger det mest, i og rundt våre
lutherske menigheter i Ecuador.
Be for Bibelinstituttet, for
gjennomføring av kurs og
gjenåpning av administrasjonen
slik at regninger og lønninger blir
betalt.
Be for Tamboskolen og
opplegget for elevene under
nedstengingen. Ikke alle har
internett og nødvendig leksehjelp.
Nepal
Be om beskyttelse mot smittespredning av korona i Nepal og
om beskyttelse av vår stab.
Be om tilgang til utstyr for
koronatesting ved sykehuset.
Be om tilgang til nok smittevernutstyr.
SAT-7
Be om at SAT-7 kan oppfylle sin
visjon også under koronakrisen:
«Å gjøre Guds kjærlighet synlig.»
Be om at sendingene kan
bringe håp til nye seere og nye
hjem i Midtøsten og Nord-Afrika.
Takk for de unike mulighetene
SAT-7 har for å nå inn i lukkede
land og lukkede hjem.
REGIONER:
Be for alle ansatte i regionene,
både de som fortsatt er i jobb og
de som er permitterte.
Be om at vi skal finne nye
måter å møtes, bygge fellesskap
og spre Guds ord.
Agder
Be for utvikling på to steder mot
to nye Norkirker.
Be for ansettelsesprosessen for
ny pastor i Norkirken Mandal.
Be om at vi skal finne kreative
og gode løsninger, med langtidseffekt.
Hordaland
Takk for at bygget til misjonssenter nå er på plass. Be for utviklingen av 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 sommerens aktiviteter på
leirstedene våre, Solvang og
Holmen.
Be for våre ansatte, John
Eliassen og Yngve Lorentsen.
Be for oss alle, om ører som
hører Guds råd og at vi får
ydmykhet til å gjøre Hans vilje.
Nordland
Be om flere ledere til Acta Fauske.
Be om at vi får se koronatid
som nådetid.
Be om at Gud vil drive ut flere
arbeidere.
Oppland
Be for sommerens arrangementer.
Be for nasjonalt lederkurs og
deltagerne der.
Be for kloke avgjørelser om
fremtidig drift.
Rogaland
Be om at den enkelte skal bruke
denne tiden til å søke Jesus.
Be om at vi skal stille opp for
hverandre.
Be for leirstedene våre: Horve,
Stemnestaden og Vaulali.
Sogn og Fjordane
Be for dei lokale fellesskapa/
foreningane.
Be for leirstadane våre, Fjordly
og Teigen.
Be for alle dei frivillige leiarane
på leir og i lokallag.
Takk for flotte medarbeidarar
og frivillige i regionen.
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
Be for økonomien for region og
leirstedene.
Be for alle som skulle vært på
leirer.
Be om visdom til å forvalte
ressursene på en rett måte i disse
koronatider.
Be for alle syke og ensomme i
regionen.
Øst
Be for utviklingen av Mana
læringsnettverk.
Be for de aktivitetene som må
avlyses i tiden vi nå er inne i, og
de som skulle ha deltatt.

Østfold
Takk for kreativitet og engasjement, og nye kommunikasjonsmuligheter som er tatt i bruk.
Be om visdom til å se og
benytte de nye mulighetene til å
nå videre ut med evangeliet.
Be om at denne tiden fører til
at mennesker søker Gud og hans
frelse og nåde.
Be om hjelp til å finne gode
løsninger for leirstedsdriften i
sommer.
SKOLENE:
Be om at vi får starte skolene og
at studentene får noen uker
sammen før avslutningen.
Be om at ukene med nettundervisning og felleskap på nett
må bli betydningsfulle og gode
for studentene våre. Beskytt alle
sine hjemmesituasjoner og
familier.
Be om at vi ser muligheter i
denne tiden og klarer å gjøre den
betydningsfull både for dagen i
dag og tiden som kommer.
Be for stab ved alle skolene
våre, som har fått ganske
annerledes arbeidsdager.
Be for studentene som måtte
avbryte utenlandspraksis
tidligere enn planlagt.
Be for oppstart av linjen Bare
bibel ved Gå Ut Senteret.
Be om at søkerprosessen for
høsten ikke stopper opp, men at
nye ungdommer våger å satse på
et livsforvandlende år for
2020/21.
FORSAMLINGENE:
Takk for at det finnes andre måter
å møtes enn fysisk i store møter.
Be om at tiden der møter og
gudstjenester begrenses kan føre
til ny åndelig oppvåkning i små
fellesskap og i hjemmene.
SENTRALT:
Be for ledelsen og de ansatte ved
felleskontoret.
Takk og be for vår nye
internasjonal leder Tore Bjørsvik.
ACTA SENTRALT:
Be for arrangementer som må
avlyses eller avholdes annerledes
enn planlagt.
Be for ungdommer og ledere
som må tenke nytt for fellesskap.

Vannet i dåpsbassenget utenfor kirken i Nich blandes det inn
vann fra Jordanelva.

Kirken lever
Tekst Simon Elias Bogen
Foto Lars Audun Bøen

Nord i Aserbajdsjan
finner man
landsbyen Nich,
hjemstedet til det
kristne Udi-folket.
Nich er det eneste stedet på jorden der udi-folket er i majoritet.
På verdensbasis finnes det
omkring 10 000 - hvorav 7000
av disse bor i Aserbajdsjan - der
4000 befinner seg i Nich.
Nestleder i det Albanskudiske kristne samfunnet, Rafik
Danakari, er svært fornøyd med
at folkegruppen har fått gjenåpnet sin egen kirke. Han snakker
åpent om hva kirken betyr for
han.
– Det er som et nytt liv og en
ny verden, det at vi har fått
denne kirken. Vi tar del i Jesu
lys. Det er viktig at folket vårt får
en kirke de aktivt kan gå i, og jeg
er veldig takknemlig for at dette
har skjedd, forklarer Rafik.
I 1936, under Stalins regime,
ble alle kirker i landet stengt og
de siste prestene ble sendt til
arbeidsleirer. 70 år etter, 19. mai
2006, ble Jotari-kirken i Nich
gjenåpnet, etter å ha blitt pusset
opp med støtte fra norske myndigheter og Normisjon. Utsen-

ding i Aserbajdsjan, Synnøve
Aandstad Baghirova sier at det
fortsatt er mye arbeid som må
gjøres før kirken er ordentlig
gjenetablert som en orientalskortodoks kirke.
– En kirke som verken har
liturgi eller prester, er etter ortodokst kirkesyn ikke noen kirke.
De har registrering, et kirkebygg
og noen mennesker som er troende, men en ortodoks kirke kan
ikke feire gudstjeneste uten ordinerte prester som leder liturgien.
Nå har to udier fullført teologisk
utdanning, og man er i prosessen med å oversette liturgier til
udi-språket igjen. Håpet er at
om ikke lenge vil det igjen være
udi-prester som kan lede liturgi
og bønner i kirken på sitt eget
språk, forteller utsendingen.
Sergey Antonov – medlem i
kirkestyret – har lenge vært av
de aktive kristne i Nich. Tidligere jobbet han for NHE (Normisjons humanitære organisasjon), og han er glad for at
folkegruppen igjen har et sted
hvor mennesker kan møtes for
å ære Gud.
– Kirken er jo et Guds hus, og
der hvor to eller tre eller fem er
samlet i Guds navn kan man
også kalle et Guds hus. Vi går i
kirken for å be og snakke
sammen med andre. Det er en
flott kirke som vi har ventet på
lenge, sier Sergey.

Normisjon i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 000
Kontonr.: 1503.02.13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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«Basarinne» Renate Moen viser frem en av mange gevinster på Normisjon og Actas stuebasar.
Basaren innbrakte flere hundre tusen kroner til misjonsarbeid.

Basar hjem i stua
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Camilla Gullbrekken

Da hele Norge ble sittende
hjemme, fikk noen ansatte i
Acta og Normisjon en god idé:
Hva med en basar rett hjem i
sofaen til folk?

Norges

STØRSTE
møteplass

for kristne

PÅ NETT OG MOBIL
www.kristendate.no

– Vi ønsket å ta grep for å underholde både våre
støttespillere og våre medarbeidere der ute. Samtidig gav dette også en mulighet for å synliggjøre
og styrke identiteten som Normisjon og Acta i
møte med mennesker som ikke har tilknytning
eller kunnskap om organisasjonene fra tidligere,
sier innsamlingsrådgiver Pål Atle Normann.
Den første basaren i slutten av mars innbrakte
300.000 kroner, og den neste, arrangert på selveste
påskeaften, tok inn over 200.000 kroner til
misjonsarbeid.
– Det gikk virkelig over all forventning, sier
Normann.
«Basarinne» Renate Moen har i flere år stått i
bresjen for en litt annerledes basar i «Bedehuset»teltet på Skjærgårds og i Storsalen. Deltakere på
Normisjons leder- og medarbeiderkonferanse i
Stavanger i februar fikk også med seg en utgave
av showet der det er viktigere å ha det gøy enn
hva man vinner - premiene på tidligere basarer
har gjerne vært hentet fra den billigste kroken på

lokale gjenbruksbutikker og varierer fra det kuriøse til det rent ut ubrukelige. På stuebasaren, som
ble sendt direkte fra Galleri Normisjons butikklokale i Oslo, var det langt mer stil over gevinstene,
og heldige vinnere fikk med seg sponsede gaver
fra en rekke samarbeidspartnere.
Normann forteller at basarene betydde mye for
flere av dem som fulgte med på den via Facebook.
– Vi ønsket å skape noe positivt i en hverdag
som for noen er fylt med både frykt og bekymring,
og har fått flere tilbakemeldinger på at det var en
god opplevelse for mange. Så var det egentlig bare
en bonus at det ble samlet inn en god del penger
til internasjonalt helsearbeid i våre samarbeidsland, sier han.
Normisjon og Actas suksess har blitt lagt merke
til: Nå ønsker flere organisasjoner å lage arrangementer over samme lest. I slutten av april arrangerte både NMS og NLM digitale basarer ved hjelp
av løsningene som er utviklet for Normisjon og
Acta, og flere skal i gang i tiden som kommer. Nå
er Normann og flere andre travelt opptatt med å
utvikle pakkeløsninger for digital basar som kan
selges til flere.
– Og så må vi planlegge vår neste basar, så det
er nok å henge fingrene i, sier Pål Atle Normann.

Vi ønsket å skape
noe positivt i en
krevende hverdag.

Annerledes sommer

FOTO: NORMISJON
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Mange sommerstevner
avlyses i disse dager.

På grunn av begrensninger på antall mennesker som kan
samles til arrangement i forbindelse med koronautbruddet, er
festivalsommeren i stor grad avlyst. Skjærgårds Music &
Mission, Sommer i Sør, det spennende nettverksmøtet for
internasjonal misjon på Danvik folkehøgskole og Normisjons
seniorstevne er allerede avlyst. Sommer i Sør 2021 blir 6.–11.
juli og Seniorstevnet 2021 blir 14.–18. juni.
Den gode nyheten er at både Normisjon, Acta og andre
aktører jobber med alternative arrangementer også i sommer
- Skjærgårds kan for eksempel friste med Skjærgårds Music
and Mission Digital Festival 3. og 4. juli. Følg med på
normisjon.no for å få med deg andre tilbud som kommer!

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

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger,
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.
Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
5. august

Kalender
ARRANGEMENTER
25. mai kl.19:00
Kvinnenes dag Digitalt (i stedet
for Kvinnenes Horve og Vaulali)
Hilde Halvorsen, Unni Vignes, Line
Marie Løge m.fl. bidrar
Se mer info på regionens hjemmeside eller Facebook-side for å
bli med.
18. juni
Takkefest for frivillige på Vaulali er
avlyst
Leirer i juni på Horve, Stemnestaden og Vaulali er avlyst.
10:13-festivalen og 10:13
Ledertrening er også avlyst.
Arrangementer etter sommeren:
Med forbehold om at det er
mulig å samles ut ifra koronasituasjonen og myndighetenes
anbefalinger for å hindre
smittespredning.
17.–20. august
Seniorleir på Vaulali er avlyst

2. september kl.19:00
Damesamling Bjerkreim
4.-6. september
Sensommerleir Stemnestaden
Svein Granerud underviser. Tema:
Se, jeg gjør noe nytt!
KM-karane fra Etne og Siv og Børt
Erik Ullvang synger.

taler, Gunhild Vignes og Anne
Aabø leder lovsangen. Påmelding
på Checkin eller epost til region.
rogaland@normisjon.no
19. oktober kl.19:00
Damesamling, Årdal
Torunn Fjelde Hansen, Line Marie
Løge med flere

8. september kl.19:00
Damesamling Salem, Sandnes

22. oktober kl.19:00
Horvebasaren

17. september
Seniorenes festmiddag på Horve
er avlyst

23.–24. oktober
Mannstreff, Stemnestaden
Norodd Stavenjord , Rune Birkeland, Roar Flacke m.flere.
Påmelding til Stemnestaden
97569958 eller Kørner 41689404.

19. september
Normimarken, Jørpeland
23. september kl.19:30
Inspirasjonssamling for damer,
Betania Langåker, Karmøy
Taler: Berit Helgøy Kloster
24. september kl.19:30
Inspirasjonssamling for damer,
Stemnestaden
Taler: Berit Helgøy Kloster

23. august
Vaulalidagen er avlyst

14. september kl.19:00
Damesamling, Hjelmeland
Randi Anita Helvig

31. august kl.19:00
Damesamling Finnøy
Anne Kristin Bruns, Unni, Line
Marie m.fl.

16.–18. oktober
Damenes helg Horve
Tema: Oppreist. Marian Nygård

Har du fått
mye ledig
tid på grunn
av koronaviruset?
Vi søker deg som IKKE er i risikogruppen!
Du må like gjenbruk og mennesker og du må kunne jobbe
frivillig i en av våre butikker i Norge en til to dager i uka.
Vi har butikker på følgende steder:
Aksdal, Askøy, Drammen, Oslo, Sandnes, Sørumsand og Ål

Ta kontakt for mer informasjon på mail til
anita@normisjon.no

Inntekter fra butikkene går til Normisjons internasjonale arbeid
og vårt arbeid i Norge: www.gallerinormisjon.no

SOMMER 2020

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
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
Regionleder:
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no
Kontor/gjenbruk:
Jeanett Habbestad, tlf. 51 68 27 50
Galleri Normisjon Aksdal: 488 69 175
Galleri Normisjon Sandnes: 488 69 174
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

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

Digitalt eksil

I løpet av ukene som har gått har jeg tenkt på hvor avgjørende
kropp og nærhet er for troen og det kristne fellesskapet. Det
fysiske er innbakt så grundig i vårt trosliv og trospraksis at det
kan være vanskelig å få øye på det. Litt som vannet fisken
svømmer i. Men når vannet blir borte....
Nå når vi ikke kan møtes til gudstjeneste og møter. Når vi
ikke kan legge hendene på hverandre i forbønn eller gjensynsglede. Vi kan ikke samles og feire nattverd. Ikke sitte innoverlent i samtale på kirkekaffien eller tett i en sofa i smågruppene.
Når vi ikke, side ved side, kan lytte til Bibelens ord og forkynnelsen av det. Mister vi noe vesentlig?
Det er ikke så lett å finne ikke-fysiske alternativer til fysiske
trospraksiser. Kanskje er det noe med disse praksisene som
ikke lett kan skilles fra innholdet de bærer i livene våre, heller.
Jeg takker Gud for digitale alternativer. Det er mye flott,
godt og ekte i det. Men jeg kjenner også på at menighetsliv og
kristent fellesskap i en skjerm ikke er det samme. Det føles
som et digitalt eksil. For vår Gud er en Gud med sans for det
fysiske, for kropp og for å samles.
Når Gud skaper, skaper Han en sanselig virkelighet. Mennesket formes av støv og Guds egen livspust som kroppslige
vesener i en fysisk verden med behov for nærhet.
Gud leder Israel gjennom profeter. Selv flytter han fysisk
inn i et tempel. Og kronen i Guds frelsesplan er inkarnasjonen
av Hans sønn, Jesus Kristus.
Menigheten er det folk som Den hellige Ånd har flytter inn
i. En kropp, et tempel, et åndelig hus som er på misjonens
reise i verden.Bli med i lengselen, i bønnen om å en dag kunne
samles igjen!

TRO

Andakt
Roar Flacké | Distriktsleder /fellesskapsutvikler

Åpnet dør
Det kan virke litt malplassert å
snakke om åpne dører i denne
tida. Vi sitter gjerne innelukka i
våre hjem og lengter etter åpenhet og mer nærkontakt.
«Se, jeg har satt foran deg en
åpnet dør, som ingen kan
stenge,» sier Jesus til menigheten i Filadelfia. (Åp.3,8) Åpnet,
ikke åpen. Døra har vært lukka.
Dette sier «…han som åpner så
ingen kan stenge, og stenger så
ingen kan åpne.» Han som har
det med å åpne dører.
Først og fremst døra til sin
Fars hus, der det er mange rom.
Den har han åpna en gang for
alle, da han tok bort det som
stengte – på Golgata.
Men også alle slags andre
dører. I hverdagen. Til medmennesker. Kanskje til noen som du
til vanlig ikke treffer i en travel
hverdag? En som akkurat nå
trenger deg litt ekstra – om enn
på en annen måte. Kanskje han
har tenkt å åpne ei eller anna
dør for deg i sommer?

Når han åpner dører, så er det
for at vi skal gå gjennom de.
Noen ganger er det bare en glede
å gå inn i et nytt og spennende
landskap. Andre ganger er det
mer krevende å gå utenfor det
kjente og vante og trygge. Men
av og til er det lurt å gå utenfor
sin egen trygghetssone. Et lite
skritt om gangen. Å gjøre noe du
ikke har gjort før. Å snakke med
noen du er usikker på. Et lite
skritt. Ei åpna dør. La oss være
på utkikk etter det i dag og tida
som kommer.
Når du følger Jesus, går du
gjennom dørene sammen med
Han. Han har lova å gå med deg
for hvert skritt. Tett ved sida di.
Foran deg. Bak deg. Han har
vært der før. Han kjenner veien.
Han kjenner deg. Det er han
som åpner dører. Og han er der

- i all sin storhet og godhet.
Rett etterpå her i Åp.3,20 står
det om ei dør som du må åpne
sjøl. Den kan bare åpnes innenfra. Hjertedøra. «Se, jeg står for
døren og banker. Om noen
hører min røst og åpner døren,
vil jeg gå inn til ham og holde
måltid, jeg med ham og han
med meg.» Denne døra åpnes
ikke bare en gang for alle. Stadig
vil han inn til oss og holde måltid med oss - være sammen med
oss. Det er ikke noe han heller
vil. Han setter mer pris på vårt
nærvær enn vår tjeneste. Bare
være der – uten noen agenda.
Som barnet på fars eller mors
fang. Stadig. Tett inntil hans
hjerte. Kanskje vi denne sommeren kan oppdage nye sider
ved samlivet med Han?

Han har det med å åpne
dører...

