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Normisjons landbruksprosjekter i Aser-
bajdsjan er nå avsluttet. Over 50.000 
mennesker har direkte eller indirekte blitt 
påvirket av arbeidet gjennom 20 år. 
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Slutt for landbruksarbeid

Prøv Agenda 3:16 gratis!
Send Prøve + navn og adresse til 1963 

– utvider horisonten

AGENDA

Fra gata til kirka    Skal jeg skille meg?    Sterke møter i Kambodsja

Nr. 3/2020           38 000 lesere20. 
årgang

Livspuls:  
Da troen forsvant

Portrett:  
Michael Perreau

Tema: 

LIVET PÅ VENT
Følg Normisjon  
på Facebook

Stolt av menneskene
Når hun takker av som generalsekretær i 
Normisjon, er Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland aller mest stolt av alle mennes-
kene som gjør en jobb for Guds rike.

NORGE          7

Deltakerne på lederdagene på 
Horve ble blant annet utfordret 
til «å bli den beste versjonen av 
seg selv» i kompani Thesen. Mer 
om det på side 8.

Lederdager 
på Horve

Når Gud får alt, vet han å dele det utover slik  
at andre skal få glede av vår tid og penger.

Kørner Høie

Møt Halvard Aase, som i august begynte som ny 
rektor ved Solborg folkehøgskole. Han har allsidig 
bakgrunn og gode vyer for skolen. Les fra side 2.

Ny allsidig rektor
Halvard Aase, ny rektor ved Solborg Folkehøgskole.
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ROGALAND – Dette kommer til å bli bra, jeg 
klør i fingrene etter å komme  
skikkelig i gang, sier den nybakte 
rektoren ved Solborg Folke- 
høyskole, Halvard Aase.  

Vi møter Halvard på hans aller 
første dag som rektor. Snart skal 
skolen på Tjensvoll i Stavanger 
fylles med forventningsfull ung-
dom fra hele landet. Staben er 
allerede på plass, og i full sving 
med forberedelsene. Plenen er 
nyklippet, og det lukter maling 
i gangene. 

Nummer seks i rekken
- Jeg føler meg trygg på at det er 
Gud som har ledet meg hit, sier 
Halvard som er den sjette rekto-
ren i løpet av skolens 110 år. 

- Det må bety at dette er en 
god arbeidsplass, så dette lover 
svært godt, sier jørpelendingen 
som overtok jobben etter Kjell 
Konstali. 

-Arbeidsmiljøet her er helt 
topp, og jeg føler meg allerede 
hjemme.  

Nektet å legge fra seg korset
Halvard Aase er bosatt på Jørpe-
land, hvor han også er født og 
oppvokst. Han er gift med Silje 
som han har kjent siden barn-
dommen. Sammen har de tre 
barn på 10, 13 og 15 år. Musik-
ken har alltid vært en sentral del 

av Halvards liv. Som liten gutt 
slet han med stamming.

-Men jeg oppdaget at stam-
mingen forsvant hvis jeg sang, 
derfor sang jeg istedenfor å 
snakke, smiler han. Han gikk på 
musikkonservatoriet i Kristian-
sand, og spesialiserte seg til bas-
sist. I flere år jobbet han som 
frilansmusiker i Oslo, og var 
blant annet kapellmester og 
bassgitarist for Bertine Zetlitz, 
Sigvart Dagsland og Oslo Gos-
pel Choir. I tillegg har han job-
bet for både Idol og VG-Lista 
Topp 40. Bare for å nevne noe. 
Årene som frilansmusiker var 
lærerike år. 

 -Mange profesjonelle musi-
kere lever et destruktivt liv med 
rus og alkohol. Jeg var en del av 
miljøet, men tok avstand fra den 
livsførselen og var hele tiden 
tydelig på mitt kristne stand-
punkt, sier Hallvard.

-Det ble et kall for meg å være 
en del av dette miljøet, å vise hva 
jeg stod for. Det førte til mange 
gode samtaler. De aller fleste 
respekterte mitt kristne livssyn, 
men ved et tilfelle fikk jeg 
beskjed av et plateselskap at jeg 

måtte ta av meg korset jeg hadde 
rundt halsen, hvis ikke ville de 
ikke bruke meg. Jeg svarte at da 
fikk de se seg om etter en annen, 
sier han, og legger til.

-Jeg fikk jobben likevel.

Elevene viktigst
Halvard har en allsidig bak-
grunn. Han har vært kultursjef 
i Forsand kommune, og har job-
bet som lærer ved Vågen vide-
regående i Sandnes og på Jørpe-
land ungdomsskole. Han har 
også skrevet masteroppgave i 
endringsledelse og har arbeidet 
med et doktorgradsprosjekt om 
innovasjon og utvikling i offent-
lig sektor. 

Ny rektor 
med allsidig 
bakgrunn

Hva skjer på leirstedene når 
ingenting av det planlagte pro-
grammet blir noe av? Vi har 
rydda på kontor, på pc og det er 
blitt orden på alle lager. På 
Horve er alle sengene blitt malt, 
på Stemnestaden har arbeids-
folka hatt ro til å gjøre seg ferdig 
med ventilasjonsanlegg og var-
meanlegg, og på Vaulali er det 
vaska ned og gjort klart til bruk 
som sykehjem. Men med bort-
fall av arrangement og inntekter, 
har vi også måtte redusere på vår 
arbeidstid. Permitteringer har 
vært uunngåelig.

Nå forbereder vi oss til gjen- 
åpning. Vi har vært på kurs i 
smitterenhold, og gått gjennom 
rutiner i henhold til gjeldende 
smittevernregler, og det skal 
være trygt å komme til leirste-
dene i tida framover.

Vi gleder oss til å fylle husene 
igjen. Og inntil videre skal vi 
vaske hender, holde avstand og 
sørge for at vi har nok håndsprit 
tilgjengelig. Velkommen til et 
trygt opphold!

Trygge leirsteder

Leirstedene våre er trygge og 
klare til å ta imot gjester.
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Hjørdis Halleland Mikalsen
Hjørdis Halleland Mikalsen
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Alpha ble introdusert til norske menigheter på en bibelhelg i 
Stavanger Indremisjon høsten 1994, og året etter ble Alpha 
Norge startet, som det første nasjonale Alpha-kontor utenfor 
Holy Trinity Brompton – menigheten i London som er Alphas 
«mor».

Siden 1995 har over 1000 norske menigheter invitert 
alminnelige mennesker til å stille de store spørsmålene på 
Alpha, og mer enn 180 000 har deltatt på Alpha. Da vi gikk 
inn i jubileumsåret, hadde 270 menigheter nettopp avsluttet 
sine kurs.

Alpha Norge sin oppgave er å utruste og tjene menighe-
tene i sitt fremste oppdrag, som er å hjelpe folk med å opp-
dage og utvikle en relasjon til Jesus. Vi sørger for materiell 
og hjelper til med trening og opplæring. 

Alpha er for alle kirkesamfunn, for vi tror det står høyt 
oppe på Guds agenda å arbeide for enhet. Undervisningen 
foregår nå mer på film enn tidligere. Nylig kom «Alpha 
Filmserie», der temaene presenteres som en dokumentar-
film.

Vi skulle feire jubileet med stor fest og nasjonal konfe-
ranse. Korona satte en stopper for det, så vi inviterer i stedet 
til mindre samlinger flere steder i landet. Der vil vi også vise 
helt nye filmer for samlivskursene, og presentere Alpha 
Online som et verktøy for vår tid.

Styret i jubileumsåret inviterer med glede til 
ledersamlinger flere steder i landet denne høsten.
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Alpha Norge 25 år

acta

normisjon

 barn  
og unge i

MER2021
– medarbeiderkonferanse  

i Normisjon og Acta

www.mer2021.no

STAVANGER
(11.) 12. – 14. mars 2021
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-Endringsledelse og musikk er 
to helt ulike felt, men begge 
deler representerer kunnskap 
som jeg vil få god bruk for i job-
ben som rektor ved Solborg, sier 
Halvard og forteller at hovedfo-
kuset i den nye jobben er elev-
ene.

-Solborg Folkehøyskole skal 
være et sted hvor hver enkelt 
elev skal føle seg ivaretatt. De 
skal få muligheten til å bruke og 
utvikle egne evner og ressurser 
til glede for både seg selv og 
andre. Det er ikke bare enkelt å 
være ung i dag, derfor er det vik-

tig at de blir sett og hørt, sier 
den sympatiske 44-åringen. 

-Så skal vi gjøre skikkelig mye 
gøy. Vi skal spille, synge og 
danse, vi skal surfe på Bore-
stranden og dra på spennende 
reiser i både inn og utland – så 
sant ikke koronaen stopper oss, 
sier den nye rektoren som også 
er opptatt av å bygge broer mel-
lom de ulike institusjonene 
innad i eierorganisasjonen.

Viktig arbeid
-Normisjon består av mange 
gode ledd som allerede samar-

beider godt, jeg ønsker å jobbe 
for å bygge videre på dette. Vi 
går spennende tider i møte, 
blant annet med byggingen av 
ny Kristen Friskole som foregår 
like utenfor her, sier han og leg-
ger til:

- Dette kommer til å bli 
skambra. Jeg gleder meg som en 
unge til å bli kjent med elevene 
og til å være en brikke i det vik-
tige arbeidet som legges ned her 
på Solborg. 
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Strand Huskirker består av 13 
ulike små fellesskap som kalles 
huskirker. Det finnes ungdoms-
grupper, en for de som er over 
50 år, mens de fleste er i 30-40 
års alderen. Visjonen er «Jesus 
Kristus i hjemmet og hverdagen. 
Jesus Kjærlighet ut til alle.». De 
er lærlinger hos Mesteren selv 
og ønsker livsnære, åpne og 
ærlige fellesskap hvor de hjelper 
hverandre med dette i hverda-
gen. Foruten samlingene i hjem-
mene, kommer de denne høsten 
til å ha to fellessamlinger pr 

måned, en bibelkveld og en 
bønne- og lovsangskveld.

At Strand Huskirker har lyst 
til å bety en forskjell utover 
Strandalandet, er tydelig. De 3 
årene Andres og Kari Jøssang 
skal være i Senegal har de satt 
opp bønnekalender som dekker 
hver uke, og samtidig bundet seg 
til å bidra med 400 000,- pr år. 
Kari og Andres er heldige som 
har disse som «heiagjeng» 
hjemme! 

Halvard Aase er på plass som ny rektor ved Solborg Folkehøgskole.

Strand Huskirker vil bety en forskjell på Jørpeland.

Strand Huskirker

Ny regionleder
Thomas Thesen (44) fra Ganddal i 
Sandnes begynte som regionleder 
i Rogaland 1. mai i år. Han tok over 
etter Erik Rørtveit, som har vært i 
stillingen i elleve år. De to har 
jobba sammen som regionleder-
team de siste tre årene.

- Det at jeg har fått gå sammen 
med ham i alle gleder og utfor-
dringer i regionen, har vært en 
form for disippelskap. Da han kom 
til sin beslutning om å slutte, var 
det enkelt for meg å si ja. Dette har 
jeg lyst til å gå inn i, forteller 
Thesen til Agenda 3:16. 

Selv har han vært ansatt i 
Normisjon Rogaland i 15 år, nå sist 
som leder for Acta i ni år. Før det 
var han ungdomsarbeider i 
regionen og forsamlingsleder på 
Salem i Ganddal. Han er utdannet 
innenfor økonomi, personal og IT. 

- Hva vil du legge vekt på i 
arbeidet fremover?

- Det viktigste for oss er de nye 
generasjonene. At unge ledere blir 
sett og møtt på en god måte, som 
gjør at de finner seg og sin 
identitet, og ikke minst at de får 
lov til å ta videre det de har fått av 
gaver og ressurser i et fellesskap. Vi 
ønsker å utruste ledere som er 
tuftet på Bibelen og som kan være 
med på å prege samfunnet.

- Jeg er opptatt av å skape 
gode, trygge møtepunkter, gode 
aktiviteter og trygge relasjoner. 
Jeg brenner for at Normisjon kan 
være en bevegelse av folk som står 
rundt den enkelte, og som tåler 
alle våre feil og mangler, og 
forvalter nåden, sier Thomas 
Thesen til Agenda 3:16.

Kørners corner:
Mormor pynter seg
Sebastian på seks år overnattet 
hos mormor og morfar fra onsdag 
til torsdag. De hadde lovet at 
torsdagen skulle de en tur til byen, 
og de skulle gå på kafe. Sebastian 
så da en mulighet for at det 
kanskje kunne bli en softis. 
Mormor hadde bra med penger, 
det visste han. – Om ikke så lenge, 
så kjører vi, sa mormor før hun 
forsvant inn på badet. Det tok lang 
tid før hun kom ut igjen. –Hvorfor 
var du så lenge på badet, mormor? 
– Jeg har sminket meg litt, sa hun 
litt sjenert og så ned i gulvet. – 
Hvorfor det, ville Sebastian vite. 
– Jeg synes jeg ser litt yngre ut da, 
svarte mormor. Sebastian studerte 
henne lenge før han spurte: - Hvor 
lang tid tar det før det virker?

Solborg Folke-
høyskole skal 
være et sted 
hvor hver enkelt 
elev skal føle 
seg ivaretatt. 
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Ingen rett strekning
Det er 159 km fra Stavanger til 
Kristiansand. I luftlinje. Så job-
bes det stadig med å gjøre kjø-
reveien kortere, men jeg tviler 
på vi kommer til den dagen der 
kjøreveien blir like kort som 
luftlinjen. Du skal ikke ha levd 
lenge før du oppdager at livets 
reise heller ikke er en rett strek-
ning. Det er mange krussedul-
ler, oppturer og nedturer, 
omveier og rundturer. 

Denne våren og sommeren 
har vært uvanlig. Jeg må inn-
rømme at å starte som region-
leder 1.mai var spesielt. De 

fysiske møtepunktene var 
umulige, leirene var avlyst, 
ansatte ble permittert, økono-
mien var usikker. Hadde jeg 
vært helt ny i regionen, hadde 
jeg nok kjent på uro og frykt. 
Heldigvis er jeg ikke ny. Jeg vet 
at jeg står sammen med utrolig 
mange gode folk. Blant annet 
fikk jeg være med på et møte i 
Norkirken Sandnes i slutten av 
juni, et fysisk møte, hvor de tok 
meg fram og ba for meg. Det 
gjør utrolig godt å vite og 
kjenne at du står sammen med 
noen.

Så hvordan ser veien ut? 

Noen vil kanskje beskrive peri-
oden vi har vært gjennom som 
en omvei, noen som en raste-
plass, mens andre kanskje har 
opplevd at de har blitt tatt med 
på en vei hvor de har opplevd 
det går rett fram. Vi opplever 
det ulikt. 

Veien vi kjører på i regionen 
er heller ingen rett strekning, 
men målet er fremdeles «Jesus 
Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag». Det kan være veien 
svinger og vi må stoppe opp, 
men vit at vi har et mål for øye. 
Våre viktigste arbeidsområder 
er fellesskap, misjon og leder-

trening. Vi vil fremdeles legge 
til rette for at folk kan samles 
for å oppmuntre hverandre i 
troen og livet. Vi vil fremdeles 
formidle evangeliet til de som 
ikke har hørt det. Vi vil frem-
deles trene unge ledere slik at 
de kan være med å bygge sam-
funnet. 

Når vi samler over 70 ung-
dommer til lederdager på 
Horve i begynnelsen av august, 
så gir det meg tro for at vi er på 
riktig vei. Vi vil nemlig være på 
Veien der vi er sammen med 
Jesus og får være med på det 
som Han gjør.

Skal det trekkes frem én ting 
fra Lederdagene må det være 
misjonssamlingen vi hadde 
onsdag morgen. Vi hadde 
utfordret Solveig Nese (som 
har vært ettåring i Senegal 
dette året) til å ta ansvaret for 
samlingen. Hun fikk med seg 
Kristin Sjo Førre og Ivar 
Haugvaldstad + Lindy Elise 
Sørbø på film, til å snakke 
om misjon og deres erfarin-
ger med misjon. Her var det 
både god undervisning, 
inspirasjon og utfordring til 
ungdommene om å koble seg 
på det som Gud gjør i denne 
verden. 

Solveig sier selv at møtet-

opplevdes meningsfylt, som 
at vi kanskje klarte å så noen 
frø i hjertene til gjengen på 
leir. At de fikk et innblikk i at 
misjon er så mye mer enn å 
stå alene og fortelle noen om 
hvem Jesus er, men at det er 
et team bestående av folk 
med ulike egenskaper og 
interesser. Det er det som 
bygger opp under at misjon 
ut i verden faktisk eksisterer i 
dag og at verden til og med er 
hos naboen din og ikke bare 
må være på andre siden av 
verden.

Vi er utrolig privilegerte 
som får gå sammen med 
disse ungdommene.
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På Lederdagene var vi over 70 
ungdommer/unge voksne sam-
let på Horve. De tre dagene var 
fylt av fellesskap, inspirasjon og 
ledertrening. Det ble lagt opp til 
mye gruppeopplegg for å kunne 
ta hensyn til smittevern. 

Deltakerne ble blant annet 
utfordret til «å bli den beste ver-
sjonen av seg selv» i kompani 
Thesen (inspirert av program-
met «Kompani Lauritzen» som 
har gått på TV i vår). Det hand-
let om å samarbeide på mange 
forskjellige områder. 

Opplegget endte på Horve 2 der 
vi lagte tomatsuppe fra bunnen 
av på stormkjøkken. Det var 
mange deltakere som aldri 
hadde brukt stormkjøkken før, 
og samarbeidet ble satt på prøve 
når man var sulten og sliten. 
Men dette var dagens lunsj, så 

Kompani Thesen stiller opp.

Solveig Nese med de to andre ettåringene i Senegal.

LEDER

Hilsen fra familien Jøssang
7. januar i år reiste vi, familien 
Jøssang, som utsendinger til 
Senegal sammen med våre fem 
barn. Ni uker senere var vi 
hjemme igjen grunnet korona. 

Like før jul tok noen kvinner vi 
kjente i en nabolandsby initiativ 
og sa de gjerne ønsket å høre 
bibelhistorier. Sammen med en 
liten gruppe damer fikk vi 
ukentlig gjøre «oppdagende 
bibelstudier» på malinké. I mars 
hadde vi fullført 7 samlinger. Vi 
ba sammen, og hver gang duk-

ket behovet deres for vann opp. 
Brønner som bli tomme og 
pumper som ikke fungerer. Nå, 
etter koronanedstegning, har 
tilværelsen blitt kritisk i lands-
byen.

Vi håper å få reise tilbake til 
Senegal i januar 2021. Høsten 
skal vi bruke til å lære mer språk, 
både fransk og malinke. Flere 
ganger i uken har vi kontakt med 
de vi kjenner i Senegal. Venner 
ringer, rekninger skal betales og 
mange ting skal organiseres. Daniel, Julia, Marion, Tomas 

og Johannes Jøssang.

Thomas Thesen, regionleder Rogaland

Vi er utrolig privilegerte Lederdagene 2020
På leirlederdagene 
i august var alle 
med på å gi og få.

A
RKIV

JØ
SSA

N
G

for å få lunsj måtte man klare å 
lage suppen. Konklusjonen var 
stor mestring og veldig mange 
gode supper i sola på Horve 2. 
Alle som var på med på Leder-
dagene var også med på å bidra 
enten med matservering, aktivi-
tet eller på møte. Noe som 
gjorde at dette var dager vi laget 
sammen.

Vi avsluttet Lederdagene med å 
følge med på den digitale leirba-
saren. Der ble det samla inn ca. 
60 000 kr til leirarbeid i regio-
nen. Tusen takk for bidragene! 

Hvis du ikke fikk vært med kan 
du bli med å støtte på vipps 
15277.

Det kan være 
veien svinger 
og vi må stoppe 
opp, men vit at 
vi har et mål for 
øye.

Det har ikke vært så mange til-
feller av korona i Senegal, men 
konsekvensene for folk når lan-
det ble stengt ned over lang tid 
har vært alvorlige. I en under-
søkelse gjort av World Vision i 
mars, opplyste 95 % av famili-
ene at de kom til å gå tomt for 
mat i løpet av mars. Markeder 
har vært stengt og det har vært 
forbudt å reise mellom regioner. 
Gjennom Normisjons korona-
aksjon kan du nå støtte lands-
byen hvor vi har hatt bibelopp-
dagende studier. Pengene skal 

gå til mat og pengestøtte og å 
informere om korona.

Vi håper du vil være med å støtte 
gjennom bønn og pengegaver.

Du kan gi på konto 1503 02 13 
537 Merk innbetalingen med 
«Omsorg»
Vipps: 598406 «Omsorg»
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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.

Gjennom ulike landbruksprosjekter, som 
nå er blitt faset ut, har over 50 000 men-
nesker i vest-Aserbajdsjan nytt godt av 
prosjektene, direkte eller indirekte. 

Vi spør Fagan Agayev, som har vært 
en nøkkelperson i Normisjons land-
bruksarbeid, om å gi et tilbakeblikk på 
arbeidet. Han forteller at behovene var 
store da Normisjon tok initiativ til opp-
starten av landbruksprosjektene i 2002:
– Grunnleggende landbrukskunnskap og 
-praksis var gått tapt fordi de fleste bøn-
dene hadde blitt landeiere først etter 

reformene i 1996, men hadde ingen erfa-
ring verken med å ivareta jord eller dyr. 
Landbruk var dessuten lite verdsatt, til 
tross for at nesten 50 % av landets befolk-
ning hadde inntekt via landbruk,
 Noe av det som kjennetegnet Normi-
sjons landbruksprosjekter, var den enkle, 
bærekraftige strategien: Man ønsket å 
hjelpe bøndene å bli bedre på det de drev 
med, ved bruk av enkle midler. Det var 
fokus på å gi bøndene grunnleggende 
opplæring, lære dem nye metoder og å 
hjelpe dem å samarbeide med andre bøn-
der. Man måtte samarbeide for å få støtte 
i det hele tatt.  
 En av aktivitetene som Normisjon 
drev med, som ble en stor suksess, var 
kunstig insemnering av kuer, hvor man 
importerte norsk oksesæd. Kunstig ins-
emnering var noe som lå helt nede i 
Aserbajdsjan etter sovjettida, og melke-
produksjonen hos de lokale kuene var 
ikke særlig høy. På det meste var det 6 

veterinærer som arbeidet med dette – og 
har resultert i mange norskættede kuer 
over hele vest-Aserbajdsjan, som har 
betydelig høyere melkeproduksjon. Fra 
2010 startet aserbajdsjanske landbruks-
myndigheter igjen programmer med 
kunstig insemnering.
 – Først og fremst gav Normisjon fram-
tidshåp til familier i nød. Folk fikk se at 
det er mulig å dyrke, selge, tjene og leve 
av inntektene man får. Bønder fikk også 
oppleve at de ikke stod alene i kampen 
for tilværelsen og at det var noen ved 
deres side som var klare til å hjelpe, gi 
råd og støtte gjennom utfordrende tider.
 I dag er situasjonen en helt annen enn 
den var for 20 år siden da Normisjon 
først starta arbeid blant bønder i vest-
Aserbajdsjan. Fagan forteller:
 – Takket være de økonomiske reser-
vene Aserbajdsjan har spart opp gjennom 
de siste 20 årene, kan landet i dag kjøpe 
landbruksutstyr og ny teknologi, bygge 

opp landbruksanlegg for produksjon og 
støtte opp om befolkningen sosialt. I dag 
ser vi også at mange unge velger yrker 
innen landbruk.
 De siste årene av Normisjons land-
brukseventyr gikk imidlertid ikke helt 
som man drømte om. Flere prosjekter ble 
vanskelige å drive bærekraftig, blant 
annet på grunn av manglende statsstøtte, 
utfordringer i drift og devaluering av den 
aserbajdsjanske valutaen. 
 Fra 2017 til 2019 var det fremdeles 
noen bønder som mottok støtte gjennom 
et mindre prosjekt, men også dette ble 
avsluttet i 2019, og ved utgangen av 2019 
var så godt som alt landbruksutstyret 
solgt eller gitt bort.
 I dag er det ikke lengre noe landbruks-
kontor eller noen ansatte i Ganja og 
Sheki, men de tusener av mennesker som 
fikk utbytte av landbruksprosjektene, har 
ikke glemt det.

Noen av de første kalvene med norsk far i inseminasjonsprosjektet.

Slutt for landbruksprosjekt

– Vi ser fram til å komme hjem igjen til  
Bangladesh i slutten av august! Det er 
mange folk og stigende smitte i Bangladesh, 
men vi vurderer det som trygt med gode 
smitteverntiltak, sier Hallgeir Haaland.
 – Vi har gjort en samlet vurdering og 
mener det er forsvarlig at de flytter hjem til 
Bangladesh. Det er ingen ideell situasjon, 
men det er de samme reglene som gjelder 
med tanke på å forhindre videre smitte, sier 
internasjonal leder Tore Giil Bjørsvik.

Mandag 18. mai tiltrådte Tore Giil Bjørsvik 
som Normisjons nye internasjonale leder.

– Jeg gleder meg til å ta fatt, og til å bli en 
del av arbeidsfellesskapet i Normisjon, sier 
Bjørsvik. 

 Tore Bjørsvik er 46 år, gift og har tre barn 
i alderen 6-10 år. Han er utdannet teolog og 
har vært utsending for Norsk Luthersk Mis-
jonssamband i Peru i åtte år. De siste fire 
årene har han vært stedlig representant for 
NLM i Sør-Amerika. 

– Vi gleder oss over at han nå er på plass 
og gleder oss til samarbeidet med ham, sa 
assisterende generalsekretær Ole Martin 
Rudstaden i forbindelse med tiltredelsen. 

Synnøve Aandstad Baghirova, mangeårig 
utsending til Aserbajdsjan, avsluttet i  
sommer sitt arbeid for Normisjon i landet. 
 – Vi er takknemlige for arbeidet Synnøve 
har lagt ned for Normisjon og er veldig 
glade for at hennes kompetanse skal brukes 
i ny jobb som lærer ved Gå Ut Senteret i 
Trondheim, sier generalsekretær Anne  
Birgitta Langmoen Kvelland. 
 Plan for arbeidet videre i Aserbajdsjan er 
under utarbeidelse. 

Internasjonal leder Tore Giil Bjørsvik
Aserbajdsjan
Normisjon i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 000

Bangladesh 
Normisjon i Bangladesh
Prosjektnr.: 302 000

Baghirova til GUS Haaland reiser ut igjen

Landbruk har vært et 
satsningsområde for 
Normisjons i Aserbajd-
sjan gjennom 20 år. 

Tore Bjørsvik på plass

Synnøve Aandstad Baghirova
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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.

I Johannes kap. 21 står det om 
den tredje gangen Jesus viste 
seg for sine venner etter opp-
standelsen. Han møter slitne og 
sultne  disipler. Jesus forteller 
dem hvor de kan få stor fangst 
og tilbereder så et måltid. 
 – Slik omsorg ønsker også vi 
å gi til de i våre samarbeidsland 
som nå er inne i en tung og 
mørk tid på grunn av korona, 
sier Marianne Næss Norheim, 
nestleder i internasjonal avde-
ling. 
 Gjennom sommeren har Nor-
misjons givere bidratt med over 
2 millioner kroner til hygienear-
tikler, mat og smittevernutstyr 
til distribusjon i en rekke av 
Normisjons samarbeidsland. 
 I Bangladesh har så langt 
1200 familier fått støtte til 
matinnkjøp. Normisjons direk-
tør i landet, Nelson Sarkar, for-
teller at teplantasjene har stengt 
portene for å bremse smitte. Det 
ser ut til å fungere etter hensik-
ten, men betyr også svært 

begrenset bevegelsesfrihet for 
beboerne. Som regel er det bare 
én per familie som arbeider på 
plantasjen, mens de andre søker 
arbeid utenfor, og dette er nå 
ikke mulig. Med støtten fra Nor-
misjon får nå en rekke familier 
støtte til å klare seg gjennom 
denne vanskelige perioden. 
 Okhaldhunga sykehus spiller 
en nøkkelrolle i et stort område 
i øst-Nepal. Smittede koronapa-
sienter vil trenge mange døgn på 
sykehuset med medisiner, oksy-
gen og smittevernutstyr. Dette 
vil koste mye mer enn pasien-
tene selv har råd til å betale. Fire 
personer var innlagt med smitte 
men testet i slutten av juli nega-
tivt for viruset. Nepal var i en 
lengre periode under lockdown, 
som inkluderte full stopp i 
offentlig transport og gjorde det 
mye vanskeligere også for pasi-
enter med andre plager å nå 
sykehuset. Nå er det lettet på 
nedstengingen, men det er fore-
løpig uklart hva dette vil gjøre 
med smittespredningen i landet 
og presset på sykehusene. 
 I Ecuador har mange familier, 
hovedsakelig i fjellområdene 
rundt Quito, Canjar og Cuenca, 
fått støtte til livsopphold de siste 
månedene. 
 Pandemien er fortsatt ikke 
over, og Normisjon vil fortsette 
å bidra til å hjelpe de som er 
påvirket. 

Fra utdeling av mat til korona-rammede i Ecuador.

Deler hjelp
Sigrid Rege Gårdsvoll

Normisjon

Normisjons part-
nere i flere land har 
delt ut smittevern-
utstyr og mat 
gjennom sommeren

«Jeg var syk, og dere så til meg»
Normisjons korona-innsamling
Aksjonsnummer: 20000103

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 

Be for utsendingene som nå er 
hjemme, de som fortsatt er ute 
og de som skal reise ut igjen.

Be for arbeidet ute i en tid som 
fortsatt er vanskelig. 

Ecuador
Be om at små og store kirker i 
Ecuador må klare å skape rom 
for fellesskap i en vanskelig tid.
 Be for dem som har mistet 
nær familie på grunn av 
Covid-19 og som selv har vært 
utsatt for smitte, som er tilfelle 
for familien til Pastor Gabriel 
Pichazaca i kichwakirken.
 Be for Bibelinstituttet som er 
inne i en spennende fase for å 
kunne fortsette å fungere med 
disippel- og lederopplæring.
 Be for skolen i Tambo og 
skolestart i september, med 
online undervisning og utfor-
dringer i forbindelse med denne 
spesielle situasjonen.

Mali og Senegal
Be for den politiske situasjonen i 
Mali. Det har vært mye politisk 
uro de siste månedene, som 
kommer i tillegg til en krevende 
sikkerhetssituasjon. Be om fred 
for land og folk.
 Koronatiltakene har hatt en 
katastrofal påvirkning på folks liv 
og muligheter til å tjene penger 
til sitt daglige brød. Vi har nå en 
innsamling til Senegal. Be om at 
hjelpen må komme flest mulig til 
gode.
 Be for alle Normisjons 
misjonærer i Mali og Senegal. De 
blir i Norge fram til januar. Be om 
gode og meningsfylte dager.
 Be for Agenda 1 i Mali. Be for 
lederen for den nasjonale 
komiteen, de 20 pastorer og 
ledere som har ansvar for å følge 
opp menighetene, og de 30 
menighetene som blir fulgt opp. 
Be om at menighetene må få 
oppmuntringer og kjenne at 
Gud er med i en krevende 
periode.
 Be for de enkeltmenneskene i 
Senegal som har hørt flere 
historier om Gud og hans plan 
for verden. Be om at Ordet må 
vokse og modnes i dem.

Nepal
Be om beskyttelse mot smit-
tespredning av korona i Nepal 
og om beskyttelse av vår stab.
 Be om tilgang til utstyr for 
koronatesting ved sykehuset.
 Be om tilgang til nok smit-
tevernutstyr.

SAT-7
Be om at SAT-7 lykkes i sitt 
arbeid med å nå ut med sine 
TV-sendinger til dem som 
rammes av pandemien i 

Midt-Østen og Nord-Afrika.
Be om at de mange seerne får 
mot til å tro på Jesus under 
krevende og kanskje fiendtlige 
forhold.
 Be om at millionene av barn 
som ser på SAT-7 KIDS kjenner 
seg sett og elsket av Jesus.
 
REGIONER: 
Agder
Be for utvikling på to steder mot 
to nye Norkirker. 
  Be om at vi skal finne kreative 
og gode løsninger, med langtids-
effekt.
 
Hordaland
Takk for at bygget til misjons-
senter nå er på plass. Be for 
utviklingen av senteret. 
 Be for Agenda 1-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 om fornyelse i vår relasjon til 
Herre og Frelser - Jesus. 
 Be om Gud velsignelse over 
høstens arbeid på leirer ved 
Solvang og Holmen, og arbeidet 
ellers i regionen. 
 Be om riktig prioritering av 
regionens arbeid, både når det 
gjelder forkynnelse, foreningsar-
beid og økonomi. 
 
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 nasjonalt lederkurs og 
deltagerne der. 
 Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift. 
 
Rogaland 
Be for ekstraordinært årsmøte.
 Be om at foreninger og 
lokallag finner muligheter for å 
samles.
 Be for Galleri Normisjon i 
Aksdal og Sandnes.
 
Sogn og Fjordane
Takk og be for alle de frivillige i 
regionen.
 Be for regionstyret, Actastyret 
og styrene for enhetene våre.
 Takk for alle lederne som står 
på for å gi barn og unge et godt 
tilbud der de bor.
 Be for økonomien 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 leirarbei-
det 

Trøndelag
Be for økonomien for region og 
leirstedene.
 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 engasje-
ment, og nye kommunikasjons-
muligheter 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.

SKOLENE: 
Be om at skolestart blir god for 
alle lærere og studenter
 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 hatt ganske 
annerledes arbeidsdager. 
 Be for oppstart av linjen Bare 
bibel ved Gå Ut Senteret.

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 
generalsekretær Kjetil Vestel 
Haga
 Takk og be for vår nye 
økonomi- og administrasjonssjef 
Eivind Saaghus

ACTA SENTRALT:
Be for arrangementer som må 
avlyses eller avholdes annerledes 
enn planlagt.
 Be for ungdommer og ledere 
som må tenke nytt for fellesskap.

Bønneemner

Nytt fra
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Bli med oss på tur til      
Pasjonsspillet i             

Oberammergau 2022. 
Spillet ble utsatt i to år som følge av     

Covid-19. Det var rift om plassene på de 
planlagte turene for 2020, og vi håper og 

tror at interessen er like stor for 2022.     
Vi presenterer nå et program på 20 turer.  
Fullstendig turprogram finner du på vår 

hjemmeside, eller ta kontakt for å få    
tilsendt brosjyre.  

Plussreiser.no / 70 17 90 00 
 
 
 
 

Tekst
Foto
 

– Det viktigste i mitt liv i denne rollen som jeg 
har, det er at jeg søker Gud og at jeg lever gjen-
nomsiktig og det betyr jo at jeg må leve i tilgivelse 
og oppgjør med livet mitt. Hvis vi havner over på 
å kun bygge organisasjon så kan vi bare legge ned 
det vi holder på med. 
 Den avtroppende generalsekretæren smiler, der 
hun sitter på kontoret i Staffeldtsgatekvartalet som 
om få uker ikke lenger er hennes.
 Hun hadde tenkt å sitte ut åremålet, til midten 
av 2022, men bestemte tidlig i 2020 at det måtte 
bli annerledes. 
 – Jeg har vært generalsekretær i en krevende 
fase av Normisjons historie. Vi har tatt tunge tak 
som har krevd mye energi. Jeg har gitt alt jeg 
hadde, sa hun da det i mars ble kjent at hun ville 
gå av ved årsskiftet. 

I juni kom beskjeden om at hun etter en akutt 
sykdomsperiode på forsommeren ønsket å gå av 
allerede 1. september. 

1. oktober tar etterfølgeren over: Nåværende 

rektor ved Bibelskolen i Grimstad, Kjetil Vestel 
Haga.

– Det neste, etter det å søke Gud, tenker jeg er 
at jeg må ha fokus på at jeg skal lede mennesker. 
Jeg skal ikke lede saker, jeg skal først og fremst 
lede mennesker, sier Kvelland. 

Kanskje ikke så rart, da, at det hun er mest stolt 
av i sin periode som generalsekretær ikke er saker, 
men nettopp menneskene. 

– Jeg er veldig stolt av den jobben som misjo-
nærene gjør, overalt der de jobber. Jeg er stolt av 
menighetsarbeidet og menighetsplantingen som 
gjøres her i Norge, av regionene og de flotte  
skolene våre. Og så er jeg fryktelig stolt av den 
økonomiske snuoperasjonen, smiler hun. 

Og det kan saktens være grunn til å smile: I 
2018 ble det klart at Normisjon hadde et under-
skudd på 23,5 millioner for 2017, og underskud-
det for 2018 ble til slutt på 18 millioner kroner. I 
2019 ble resultatet, når man trekker fra ekstraor-
dinære inntekter, 3 millioner i overskudd. Proses-
sen for å komme dit har vært tung for hele  
organisasjonen, også for generalsekretæren. 

– Det har vært den tyngste jobben. Det er tungt 
å måtte si opp medarbeidere og kutte i viktige 
prosjekter internasjonalt. Det er et arbeid som tar 
så ubegripelig lang tid og gjør mennesker vondt. 

Målet er «aldri mer underskudd», men  
Kvelland vet at det ikke er noen garanti. 

– Vi driver jo ikke misjon fordi det er økono-
misk bærekraftig! Vi har prøvd å ruste oss godt 
for svinginger nå, men vi vil alltid måtte passe 
godt på og være nøye. 

Takker av i glede
Avtroppende generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland

Eivind Horne
Sigrid Rege Gårdsvoll

Når Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland får spørsmål om hva 
det viktigste i jobben hennes 
er, kommer svaret kontant: 
Det er å søke Gud.

Eivind Saaghus er ansatt som økonomi- og administrasjons-
sjef i Normisjon. 
 Saaghus er 34 år, gift, og kommer fra stillingen som Finan-
cial Specialist in Field Operations i Flyktninghjelpen. Tidli-
gere har han også i en lengre periode vært ansatt som Project 
Controller i Aker Solutions AS. Saaghus er mastergradsutdan-
net ved Norges Handelshøyskole i Bergen. 
 - Jeg har selv sett resultater av verdensvid misjon, og moti-
veres av å få arbeide i en større sammenheng, hvor både Guds 
ord og nestekjærlighet omsettes i praksis, sier Saaghus.
 Saaghus tiltrer stillingen 15. september.

Ny økonomileder

Eivind Saaghus
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TELEFONNUMMER OG ADRESSERARRANGEMENTER

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.
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Andakt

En rik, ung mann hadde nettopp 
børstet støvet av knærne. En blir 
litt støvet av å knele ute på tørre 
grusen. Han knelte for Jesus, og 
hadde håpet på evig liv. Men 
kravene ble for store. Jesus 
hadde sagt at han først måtte 
selge alt han eide, gi det til de 
fattige, så kunne han bli en etter-
følger. –Du skal få en skatt i 
himmelen, sa Jesus i samme 
åndedrag. - Nei, en får gå hjem 
og glede seg over at en ikke er 
verken blakk eller fant. Og mens 
disiplene bare ser ryggen av den 
rike mann forsvinne i det fjerne 
kommer spørsmålet fra Peter: 
Hva så med oss? Får vi beløn-
ning? Får vi en skatt? Du ser vi 
gikk fra alt vi eide, båt og garn 
og hus…  

Og svaret fra Jesus lyder: 
Slapp av Peter. Nå skal du høre: 
Dere får hundre ganger igjen 
det dere forlot. Den som forsa-
ker noe her, blir slett ikke fat-
tigere av det. Nei, dere skal 

erfare at dere får hundredobbelt 
igjen. Jeg sa hundredobbelt. 
Hus, brødre, søstre, mødre, 
barn, åkre - men også forfølgel-
ser - og i den kommende verden 
evig liv. 

Hva så med oss i Tysvær eller 
Bjerkreim?  Børster du støvet av 
knærne og går igjen?  Ble kra-
vene for store? Eller sier du som 
mange andre av oss har gjort: 
Jesus, du skal bestemme over alt 
i livet mitt. Alt er egentlig ditt. 
Penger, eiendeler, tid og evner.  
Jeg låner det så lenge jeg lever 
her. Du eier alt. Jeg har ansvar 
både for de fattige og meg selv. 
Vis meg i dag hvem som trenger 
din hjelp.

Er det lønnsomt å følge Jesus? 
Blir en rik av å være disippel? 

Både ja og nei. Når Gud får alt, 
vet han å dele det utover slik at 
andre skal få glede av vår tid og 
penger. Målt i kroner blir en 
ikke rik. Egoismen må dø og du 
lærer deg å dele.  Men målt i 
andre verdier blir du rik. Du blir 
en av Guds store familie som får 
brødre og søstre i nær sagt hver 
en krok av verden. Du får en Far 
som har daglig omsorg – også i 
forfølgelser. Og du får et evig liv 
i glede.  Da skulle vel ikke valget 
være så vanskelig? Edin Holme 
skriver: Den som Han har sett 
kan intet friste, ringe bliver alt 
han siden ser. Den som Ham har 
sett kan allting miste, han begjæ-
rer siden intet mer.

Hva så med oss?
Kørner Høie | Forkynner og vaktmester

Når Gud får alt, vet han å 
dele det utover slik at andre 

skal få glede av vår tid og penger.

Skal vi starte opp igjen? Er det trygt? Hva må gjøres  
annerledes? Er risikoen for høy? Hva om noe skjer? Blir det 
merarbeid?

Slike spørsmål sitter mange med nå, og sommeren har vist at 
koronatiden på ingen måte er over.

I mai sendte Normisjon i Norge ut en smittevernveileder når 
det ble åpnet for at vi kunne samle 50 stk. I skrivende stund kan 
vi samle flere, men må være nøye på å følge smittevernstiltak, 
som selvsagt gjør at det kan føles annerledes å møtes.

Dette er utfordrende for oss mennesker, fordi vår trygghet og 
opplevelse av tilhørighet er mye mer knyttet til måten ting skjer 
på enn det vi liker å vedkjenne oss. Møteformen og noe så 
enkelt som å sitte på en annen måte kan oppleves fremmedgjø-
rende hvis det ikke er slik jeg er vant til. Derfor kan det å starte 
opp igjen ha noe antiklimatisk over seg. Om vi ikke   klarer å se 
skogen for bare nye trær, vel å merke.

Men vi trenger å møtes, kjære venner. Det kristne felles-ska-
pet har kropp. Det er en fysisk sak. Denne høsten må vi tilret-
telegge for, på forsvarlig vis, at vi kan møtes i hjem, på bedehus 
og i menigheter. Vi skal ta alle de hensyn vi kan ta, men vår 
misjon er å bringe evangeliet om Jesus Kristus til nye generasjo-
ner og folkeslag. Vi må lete etter muligheter for å gjøre akkurat 
det.

Og hvem vet, kanskje dette blir høsten som skaper fornyelse? 
For hvor ofte har ikke ny vei blitt til i ødemerken? Hvor ofte har 
ikke Guds folk gjort avgjørende oppdagelser og opplevd en reo-
rientering under press?

Be og arbeid for å møtes!

Oppstart i frykt og beven

Vegard Tennebø 
Fellesskapsutvikler
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

Endringer kan oppstå, følg 
med på vår hjemmeside 
normisjon.no/rogaland.

8. SEPTEMBER KL.19:30
Damesamling Salem, Sandnes
Magnhild Ueland og Irene Ege, 
Line Marie Løge med flere

14. SEPTEMBER KL.19:30
Damesamling, Hjelmeland
Randi Anita Helvig m.fl.

19. SEPTEMBER
Ekstraordinært regionårsmøte 
Stemnestaden
Tema: Håp. 
Tale: Anne Kristin Bruns
Påmelding innen 14.september i 
Checkin (søk på ekstraordinært 
årsmøte Rogaland) eller epost til 
region.rogaland@normisjon.no 

19. SEPTEMBER
Normimarken, Jørpeland 
AVLYST

23. SEPTEMBER KL.19:30
Inspirasjonssamling for damer, 
Betania Langåker, Karmøy
Tema: 
«Fra hjertet til hender og føtter.»
Berit Helgøy Kloster m.fl. blir med

24. SEPTEMBER KL.19:30
Inspirasjonssamling for damer, 
Stemnestaden
«Fra hjertet til hender og føtter.»
Berit Helgøy Kloster m.fl. blir med

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

21. OKTOBER KL.19:00
Vaulalibasaren 

22. OKTOBER KL.19:00
Horvebasaren
Tale: Torstein Nordal
Sang servering, god drøs og infor-
masjon om leirarbeidet.
Åresalg med flotte gevinster. 

23.–24. OKTOBER
Mannstreff, Stemnestaden
Norodd Stavenjord , Rune Birke-
land, Roar Flacké m.flere.
Påmelding til Stemnestaden 
97569958 eller Kørner 41689404.

29. OKTOBER KL.19:00
Temakveld på Stemnestaden
Tema: Gi mine øyne lys – om tro 
og depresjon v/ Vidar Mæland 
Bakke

31. OKTOBER
Minimesse, Stemnestaden

JULEMESSER/ 
MISJONSMESSER:

6.-7. november, Hå

13.-14. november,  
Haugesund

14. november, Åkra

21. november, Sandnes

21. november, Vikevåg

27. november,  Sand

27.-28. november, Finnøy

28. november, Randaberg

28. november,  Bru

13. DESEMBER
Julemiddag på Vaulali kl.13.

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

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

26. oktober
KalenderKalender H Ø S T  2 0 2 0H Ø S T  2 0 2 0

LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Mobil: 404 12 855
Daglig leder: Hans Høie

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

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

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

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

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

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

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

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


