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Velkommen til digitalt regionårsmøte 2021
på Zoom lørdag 17. april 2021

Landsstyret sin representant på årsmøtet er Tore Bjørsvik. 

Visjon: Med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. 

Tema: Gå derfor ut

På grunn av koronasituasjonen vil regionårsmøtet i år bli gjennomført digitalt. De som melder seg på   
vil få en veileder og hjelp til hvordan dette skal foregå. Så her skal alle kunne være med.

Program
10:00 Registrering 
11:00 Årsmøte
16.00 Slutt

Underveis i årsmøte vil dere få glimt og historier fra arbeidet i regionen. 
Tore Bjørsvik vil blant annet komme med hilsen fra Landsstyret.

Saksliste til regionårsmøtet: 
1. Konstituering
2. Årsmeldinger 2020
3. Regnskap 2020
4. Valg:  - regionstyre
  - valgkomite
  - revisor
5. Normisjon Rogaland fremover

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

eller meld deg på i Checkin: www.checkin.no/event/30342/aarsmoete-2021

Påmeldingsfrist: 14. april

Velkommen til digitalt årsmøte.
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Året 2020 ble helt annerledes enn det vi alle 
hadde planlagt. Pandemien som pågår påvirket 
oss alle. Mange har hatt det vanskelig med tap av 
jobb, permittering og usikkerhet for hva 
framtiden vil bringe. Mennesker har savnet sine 
faste møtepunkt i hverdagen og føler seg 
ensomme. 

Som ellers i samfunnet ble det foretatt permit-
teringer i regionen. Mange møter og arrange-
menter ble avlyst. Leirstedene våre har hatt 
redusert aktivitet med mange avlysninger. Alle 
omgjøringene har vært krevende for de ansatte 
og frivillige. Samtidig har de ansatte brukt tiden 
godt på å holde kontakten med de lokale lederne 
til oppmuntring og inspirasjon. Mange av 
møtepunktene har vært nettbasert. Noe av dette 
kan vi nok ta med oss videre, men det blir godt 
å kunne møte hverandre i fellesskapene. Når 
mye rundt oss er i forandring og ut av vår 
kontroll er det godt å feste blikket på noe som er 
uforanderlig og større enn oss. Ønsker å dele et 
ord som står i Åp. 1,8.

« Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han 
som er og som var og som kommer, Den 
allmektige.»

Ordet står i forbindelse med at Johannes skriver 
om Jesu gjenkomst. For å understreke at det er 
en som har kontrollen. Alfa og Omega er første 
og siste bokstav i det greske alfabetet. Han som 
begynte det hele, skal også trekke sluttstreken. I 
dag er Han den samme som har omsorg for sine 
barn.

Det er Jesus Kristus som er grunnlaget for vår 
tro, som gikk foran og ikke kommer til å forlate 
sine. Han sitter på tronen og har seiret. Hans 
løfter gjelder til alle tider. Se jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende. Inntil han kommer er 
hans løfter og vårt oppdrag fortsatt gjeldende.

Vår visjon «Jesus Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag» står fast. Vi skal få hjelpe hverandre og 
gå sammen i det oppdraget vi har fått i regionen 
og i det fellesskapet der den enkelte har sin 
oppgave. Vi er svært takknemlige for alle våre 
flotte ansatte i regionen som har arbeidet godt 
gjennom et spesielt tøft år. En stor takk også til 
alle dere frivillige som trofast har vært med i 
bønn, givertjeneste og lokalt arbeid. Det har 
vært oppmuntrende å høre om de forskjellige 
spennende måtene det har vært arbeidet på. 
Først og fremst har vi vår tjeneste i nærmiljøet, 
det lokale fellesskapet og arbeidsplassen der vi er 
plassert. Mennesker rundt oss er sultne på 
godhet. Ønsker deg Guds velsignelse i den 
tjenesten du står i.

«Og jeg er full viss på dette at han som begynte en 
god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu 
Kristi dag». Fil 1,6

Trygve B. Svendsen
Regionstyreleder

Utdrag fra lover for Normisjon Rogaland:

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

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

seg til fullmaktskomiteen senest en time før forhandlingsmøtet settes. 
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Velkommen til årsmøtet!
Vi skulle gjerne stått i døren 
på Randaberg forsamlings-
hus den 17.april og sagt 
 velkommen. Slik blir det 
ikke. På grunn av korona-
situasjonen vil vi gjennom-
føre regionårsmøtet digitalt. 
Det blir fremdeles den 17.
april. Det blir fremdeles 
 inspirasjon, gode glimt fra arbeidet og selvfølgelig 
saker og vedtak som skal gjøres. Tore Bjørsvik, inter-
nasjonal leder i Normisjon, skal være med oss denne 
dagen. 

Vi håper denne dagen kan være med å samle oss om 
visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folke-
slag.» Det ser ulikt ut fra sted til sted og fra gene-
rasjon til generasjon, men summen av de vi er og det 
vi står i, gir oss et flott bilde av Normisjon region 
Rogaland. 2020 ble et annerledes år, men vi kan sam-
les om Han som er større enn et virus. Denne dagen 
kan vi løfte blikket og se på Han som kaller oss sine 
barn og gir oss adgang til vår Far i himmelen.

Det vil være noen tekniske ting som må på plass, 
men det skal vi selvfølgelig hjelpe til med. Vi vil at 
alle som vil være med på årsmøtet skal få muligheten 
til å koble seg opp. Dette skal vi få til sammen!

Påmelding til årsmøtet skjer ved å ta kontakt med 
 regionskontoret på region.rogaland@normisjon.no 
eller direkte via Checkin. 

Bli med på årsmøtet for å høre om det som skjer!
 

Med hilsen
Thomas Thesen

Anne Kristin Bruns, Agenda 1
Aud Vihovde Hoftun, Fermate
Bodil Høie, daglig leder Stemnestaden
Erik Rørtveit, regionleder (til 1.august)
Espen Klingsheim, daglig leder Vaulali

Hans Høie, daglig leder Horve
Hilde Tengesdal Trondheim, kjøkkenleder Horve
Inge Morten Paulsen, daglig leder Alpha Norge
Jarle Stokka, ungdom og misjon
Jeanett Habbestad, kontorleder

Kenneth Kolltveit, fundraiser Alpha og ledertrening
Kirsti Byberg, leirstedsarbeider Horve
Kjersti Hausberg Bjerga, kjøkkenleder Stemnestaden
Kørner Høie, vaktmester Stemnestaden/forkynner
Lina Fisk Eide, Soul Children og fellesskap

Line Marie Løge, fellesskap og ledertrening
Maira Andersone, leirstedsarbeider Horve
Margrethe Sundvoll, teamleder ledertrening
Roar Flacké, fellesskapsutvikler/internasjonal leder
Solvor Kringeland Sundfør, leirstedsarbeider 

Stemnestaden

Sveinung Notvik, kjøkkenleder Vaulali
Thomas Edward Thesen, regionleder
Torunn Fjelde Hansen, leir og fellesskap
Ådne Berge, landansvarlig Kambodsja (til 1.juli)

I tillegg har vi timeansatte på leirstedene og til 
rengjøring på kontorene.

ULØNNA MEDARBEIDERE
Ingunn Moi, daglig leder Galleri Aksdal (fra august)
Ådne Berge, landansvarlig Kambodsja (fra juli)

LOKALT ANSATTE
Ketil Stokkeland, Norforsamlinga Vigrestad
Line Marie Løge, Norforsamlinga Vigrestad
Johan Hølland, Norforsamlinga Vigrestad
Mia Holta, Norkirken Ålgård
Elise Rønning, Norkirken Ålgård
Torbjørn Frøvik, Norkirken Ålgård
Kristian Dragsund, Normisjon Ganddal Salem
Arne Dalehaug, Strand Huskirker
Møyfrid Moskvil, Strand Huskirker

Disse er ansatt lokalt, men gjennom regionen sine 
personalsystemer. I tillegg har IMI-kirken flere ansatte, 
men ikke gjennom regionen sine systemer.

Årsmelding 2020 Ansatte
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STYRETS ARBEID
Dette året ble helt annerledes enn noen av oss hadde 
sett for oss ved inngangen til 2020. Hvem hadde trodd 
at korona skulle bli et av de mest brukte ordene i år? 
Det har vært et år med mye usikkerhet, uro, fortvilelse, 
sorg. I Norge har vi vært dyktige og heldige som har 
unngått de verste konsekvensene av covid-19, men 
noen er berørt og vi tenker og ber for de som er rammet. 
I våre samarbeidsland er situasjonen annerledes. Vær 
med og be om at de landene med begrensede midler 
også skal få vaksinen og at situasjonen skal bedre seg.

Samtidig kan vi løfte blikket og se at også i år har det 
vært mange gode glimt og møtepunkt. Øyeblikk som 
har satt varige spor i menneskers liv. Derfor er det med 
stor takknemlighet og glede regionstyret legger fram 
denne årsmeldingen.

Årsmøtet i 2020
På grunn av koronasituasjonen ble det oppsatte års-
møtet på Horve i april avlyst. Vi gjennomførte et 
 digitalt årsmøte i april hvor 76 delegater vedtok års-
meldingen, regnskap og hadde valg av valgkomite og 
revisor ved avstemning via SMS, e-post eller post. Valg 
av regionstyret og samtalen om arbeidet fremover ble 
utsatt til et ekstraordinært årsmøte 19.september på 
Stemnestaden, og 45 delegater deltok (44 med stemme-
rett). En flott dag med temaet «håp». Anne Kristin 
Bruns hadde en flott tale og Andres Jøssang hadde et 
inspirerende innlegg om det å være sendt. I tillegg var 
det gode innlegg fra flere av delegatene. Det er inspire-
rende å være sammen og dele historier fra  arbeidet. 
Takk til alle som bidro til dette.

Etter årsmøtet i september ble sammensetningen i 
region styret som følgende: Trygve Svendsen (styre-
leder), Berit Reinertsen Sandvik, Magnus Jansen Bru, 
Jorunn Bø Løge, Arnvid Nordstrand (valgt i 20) og 
Lilly Rishton Eikje (valgt i 20). Varamedlemmene er 
Øydis Antun, Oddvar Sæth og Magne Audun Kloster. I 
tillegg er Kristin Sjo Førre Actastyrets representant 
med stemmerett. Torstein Haukalid er representant for 
seniorkomiteen og Bodil Høie er ansattes representant. 
Som daglig leder legger Thomas Thesen til rette for sty-
remøtene.

Regionstyret har hatt 8 styremøter i 2020 pluss et par 
saker som ble behandlet per e-post. Til sammen har vi 
behandlet 58 saker. Styret ga sin innstilling til lands-
styret ved ansettelse av ny daglig leder i regionen. 
 Thomas Thesen overtok etter Erik Rørtveit 1.mai 2020. 
Styret ga også innstilling til styret ved Solborg folke-
høgskole ved ansettelse av ny rektor. Halvard Aase 

overtok etter Kjell Konstali 1.august 2020. Andre saker 
som regionstyret har behandlet er knyttet til personal, 
utbygging av ny KFskole, økonomi, Alpha Norge, 
korona situasjonen og eiendom. 

Styrets medlemmer har også utgjort årsmøtet for for-
eningen Solborg Folkehøgskole, foreningen Alpha 
Norge og foreningen Karmøy begravelsesbyrå. Styret 
utgjør også generalforsamlingen for Norøk AS.

Fokusplan
I 2018 ble Normisjon sin handlingsplan vedtatt på 
 generalforsamlingen. I 2019 ble den regionale vedtatt 
på årsmøtet. I 2020 bestemte regionstyret å legge fram 
en fokusplan for årsmøtet. Det skulle være en spissing 
og tydeliggjøring av handlingsplanen og det vi setter 
fokus på fremover. Denne ble presentert på det ekstra-
ordinære årsmøtet i september.

FOKUSSPLAN
Normisjon region Rogaland 2020 - 2021

Vi skal være en region i bevegelse – mot nye 
generasjoner og folkeslag. 
Det skjer gjennom fellesskap, misjon og leder-
trening. I hvert av disse områdene er det tre ord vi 
vil skal beskrive bevegelsen. Det er utvikle, styrke 
og etablere (USE).

FELLESSKAP
• Utvikle en disippelkultur
• Styrke samarbeidet mellom fellesskapene og øke 

organisasjonsbevisstheten
• Etablere nye fellesskap

MISJON
• Utvikle leirstedene, skolene og andre arenaer for 

å nå nye mennesker i alle generasjoner
• Styrke engasjementet og eierskapet i våre 

fellesskap for det internasjonale arbeidet
• Etablere ressursgrupper for samarbeidslandene

LEDERTRENING
• Utvikle unge ledere
• Styrke samarbeidet med lokalt ungdomsarbeid
• Etablere et lederutviklingsprogram
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Dette året har vært preget av korona. Fellesskapene har 
forholdt seg til restriksjoner og smitteverntiltak, og 
endringer i disse underveis. Det har vært utfordrende 
for de fleste og har selvfølgelig preget arbeidet i regio-
nen. Vi har ved utgangen av 2020 ikke helt oversikten 
over de langsiktige konsekvensene av korona. Hva skjer 
med de lokale fellesskapene? Hvordan påvirker det 
øko nomien på lang sikt? Hva betyr dette for leir-
stedene? Vi har nok flere spørsmål enn svar, men vi har 
tillit til Gud og legger alt fram for Han. 
På tross av situasjonen er det likevel ting som har 
skjedd gjennom året som vi kan takke og glede oss over. 

Fellesskap
Vi har en bredde i fellesskapene våre som gjør at vi når 
mennesker i ulike generasjoner, livsfaser og med ulike 
interesser. Vi vil benytte muligheten til å si takk til alle 
styrer, ledere og kontaktpersoner som legger til rette for 
at mennesker skal få oppleve tilhørighet i et kristent 
 fellesskap. 
Jesus har sagt vi skal gå og gjøre disipler. Derfor er det 
viktig at vi i våre fellesskap setter fokus på dette. Hva vil 
det si å leve som en etterfølger av Jesus? Dette ser ulikt 
ut og det finnes ikke ett svar på det. Agenda 1 har vært 
et nettverk og verktøy som har satt dette på dagsorden 
og har hjulpet en del av våre fellesskap i dette arbeidet. 
Vi ønsker at flere skal koble seg på her.

Fellesskapene utvikler seg over tid og noen av dem går 
i retning av å bli menigheter. Vi ser det er behov for 
flere menigheter og heier på de som går den veien. I 
2020 tok Bedehusforsamlingen på Ålgård et valg om å 
bli Norkirken Ålgård. De har gått en prosess over flere 
år og det er gledelig å se utviklingen i arbeidet. IMI-
kirken i Stavanger er den største menigheten i Nor-
misjon og vi er takknemlig for å kunne gå sammen 
med dem. IMI er de som blant annet leder Agenda 
1-arbeidet. Noen av menighetene i Normisjon har vi 
sammen med andre misjonsorganisasjoner, så det finnes 
ulike modeller for hvordan menighetene struktureres. 

Det har i løpet av 2020 også vært flere samlinger for 
kvinner. Over 40% av våre fellesskap for voksne er ret-
tet mot kvinnene, så dette er et viktig arbeid for oss. Det 
er gledelig å se nye generasjoner komme til og vi håper 
denne utviklingen fortsetter fremover. 
Fellesskap i barne- og ungdomsarbeidet er noe av det 
viktigste vi kan legge til rette for. I regionen har vi rundt 
130 lokale fellesskap. Utviklingen i dette arbeidet er at 
flere av fellesskapene er knyttet til Normisjon sine 
 menigheter eller menigheter i Den norske kirke. Du 
kan lese mer om arbeidet i barne- og ungdomsarbeidet 
i årsmeldingen til Acta.

Uansett form, fasong, alder eller antall, så har vi et felles 
mål. Det er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folke-
slag». 

Misjon
Misjon skjer der vi er, både lokalt, nasjonalt og interna-
sjonalt. Det internasjonale arbeidet kan du lese mer om 
litt lengre ut i denne årsmeldingen. I regionen har vi 
noen viktige arenaer for å nå nye mennesker med evan-
geliet. Det skjer på leirstedene våre, på KFskolene, på 
Solborg folkehøgskole og i de lokale fellesskapene, 
 spesielt i barne- og ungdomsarbeidet. 
Leirstedene våre har vært delvis nedstengt i 2020. Vi 
måtte permittere en del av de ansatte da nesten samt-
lige arrangement ble avlyst. Det har likevel vært noen 
arrangement og vi ser hvor viktig det er å kunne skape 
gode møteplasser, spesielt i en tid som denne. 
Vi har lyst å berømme KFskolene og Solborg for den 
innsatsen de har gjort dette året. De har hatt krevende 
utfordringer på grunn av korona, men de har virkelig 
lagt ned en stor innsats og gjort det mulig å gjennom-
føre skoleåret på en god og forsvarlig måte. Vi har gode 
lærere og god ledelse ved skolene våre.

Ledertrening
Vi har løftet opp ledertrening som et viktig satsings-
området i regionen. Spesielt rettet inn mot neste gene-
rasjon og de unge lederne. Dette året ble det utford-
rende og umulig å gjennomføre deler av det vi hadde 
planlagt. Leirledere er ei viktig målgruppe, men da alle 
leirene ble avlyst var det ikke så lett å drive ledertrening 
i praksis. Vi fikk likevel gjennomført noen gode og vik-
tige lederhelger gjennom året. Vi hadde også en egen 
samling med lokale ungdomsledere i Agenda 1 Ung-
dom.
Den arenaen vi var mest på i møte med de unge lederne 
i 2020 var den digitale plattformen. Det var viktig for 
oss å holde kontakten med lederne og gi signal om at vi 
ønsket å være til stede for dem i en tid som for mange 
var veldig krevende. 
Dette året har vi begynt å utvikle et lederutviklings-
program. Drømmen er å etablere et program som kan 
utvikle neste generasjon til å bli ledere med et bibelsk 
fundament i alle deler av samfunnet. Dette gleder vi oss 
til å følge fremover.

Organisasjon
Normisjon er en spennende organisasjon å være en del 
av. Vi er en mangfoldig organisasjon som skaper mange 
gode møtepunkt. Samtidig ser vi også at mangfoldet 
gjør det utfordrende å holde oss samlet. Denne spen-
ningen skal vi nødvendigvis ikke prøve å unngå, men 
heller være bevisst på og se mulighetene i. En av de 
store utfordringene vi har er å legge til rette for at neste 
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generasjon opplever tilhørighet til et kristent fellesskap. 
Vi har et stort og rikt barne- og ungdomsarbeid, men vi 
blir utfordret på hvordan vi kan lede dem videre til 
 fellesskap når de blir litt eldre. Her må vi sannsynligvis 
tenke nytt og annerledes enn vi har gjort før. Et av verk-
tøyene vi ser kan hjelpe oss her er Alpha. 

Regionen har siden 2009 hatt ansvaret for Alpha Norge. 
Det har vært en spennende og utfordrende tid. Målet 
vårt har vært å istandsette Alpha Norge til å stå på egne 
ben fra 1.januar 2021. Vi har ikke nådd målet vårt om 
at det skal være økonomisk bærekraftig med de res-
sursene som brukes inn i Alpha i dag. Konsekvensen 
blir at Alpha Norge må redusere på personalsiden fra 
1.januar. Vi har stor tro på at Alpha skal være et viktig 
verktøy for menigheter i Norge fremover, så får vi jobbe 
med å skape en økonomi som gjør det mulig at Alpha 
også skal vokse videre.

Vi tok over ansvaret for gjenbruksbutikkene i regionen 
i 2019 og synes vi er utrolig privilegert som får ha en 
slik medarbeidergjeng med oss. Butikkene i Aksdal og 
Sandnes måtte også stenge delvis på grunn av korona, 
men åpnet igjen på forsommeren og har gitt gode 
 resultater både økonomisk og ikke minst som et viktig 
møtepunkt for mennesker. 

Vi er takknemlig for å kunne være regionstyret i en 
 region med så mye bra arbeid. Les årsmeldingen videre 
og gled dere over alt som skjer.

INTERNASJONAL MISJON 2020
SAMARBEIDSRÅDET FOR MENIGHET OG MISJON 
I STAVANGER BISPEDØMME (SMMS)
Gjennom SMMS deltar Normisjon, sammen med 6 
 andre misjonsorganisasjoner, i samarbeidet for å øke 
misjons engasjementet i menighetene i bispedømmet. I 
2020 var det 16 menigheter i Rogaland med misjons-
avtaler til prosjekter i Normisjon i Bangladesh, Kam-
bodsja, Mali/ Senegal og Nepal.

Misjon er en viktig og naturlig del av livet i menig-
hetene. Vi i vår region vil bidra med informasjon om 
det internasjonale arbeidet som skaper engasjement. 
Regionen har ikke egen stilling på dette området, men 
arbeider aktivt for å  involvere flere for å øke kontakten 
med menighetene. Det er også viktig at våre lokale 
 misjonsvenner er aktive med å dele informasjon i sine 
menigheter.

COVID-19-PANDEMIEN
2020 var et helt spesielt år i verden. Covid-19-pandemien 
har rammet våre fattige samarbeidsland ekstra hardt. Ikke 
først og fremst fordi mange er smittet, men av frykten for at 
spredningen skal komme ut av kontroll. Det ble derfor inn-
ført mange restriksjoner, som igjen har ført til at mange har 
mistet jobb og inntekt. Turistene uteble, kunder i andre land 
kjøpte ikke (eller kjøpte mindre av) de produktene de lager, 
de som var reist til andre land for å skaffe inntekter til 
 familien måtte komme hjem uten inntekt og skolene var 
stengt. Mange familier har det ekstra vanskelig nå! 
Normisjon kalte alle de norske misjonærene hjem, og de 
fleste var hjemme resten av året.
Restriksjoner på reiser og forbud mot å samles i større 
grupper har gjort arbeidet vanskeligere i alle landene. I store 
deler av 2020 var det i de fleste landene ikke mulig å holde 
gudstjenester og møter med mer enn 10 stk til stede. Likevel 
har vi sett at våre lokale samarbeidspartnere på ulike måter 
har klart å holde kontakten med menigheter og prosjekter, 
og vi har for alvor sett betydningen av digitale sosiale 
 medier. 2020 har gitt erfaringer som vil prege arbeidet 
framover også når pandemien er over.

ASERBAJDSJAN

Aserbajdsjan er på mange måter et lukket land for mis jon 
og de kristne må være forsiktige når de samles. Få menig-
heter er offisielt godkjent. Høsten 2020 brøt det ut krig 
 mellom Aserbajdsjan og det kristne Armenia om det 
 omstridte området Nagorno Karabach. Aserbajdsjan tok 
tilbake en stor del av området med støtte fra Tyrkia. 

Normisjon har lenge kunnet bidra mye til at sårbare grup-
per, som barn med nedsatt funksjonsevne, får hjelp til et 
bedre liv. Men både covid-19-pandemien og krigen har 
gjort at dette arbeidet nå er vanskelig og mye av vårt arbeid 
er satt på vent.

Minoritetsfolkegruppen udi som vi har arbeidet tett med i 
mange år opplever en positiv utvikling. De har fått registrert 
sitt eget kirkesamfunn der de kan ta vare på sin historie og 

Kirken i Nich gir identitet til udi-folket.
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utvikle sin egenart. I Nich kan de nå holde gudstjenester og 
døpe nye medlemmer, og myndighetene signaliserer nå 
støtte til å pusse opp enda en kirke.

BANGLADESH

Også Bangladesh er et muslimsk land med få kristne og 
åpen evangelisering tolereres ikke. Normisjon samarbeider 
med tre lokale kirkesamfunn i minoritets-folkegrupper. Vi 
ønsker å hjelpe disse kirkene til å være misjonale og bygge 
gode ledere. 

Vi støtter også arbeid for å hjelpe utsatte grupper til å få sine 
rettigheter (utdanning, helse og jord), redusere sosial 
 undertrykkelse og å hjelpe dem med å øke sine inntekter, 
slik at de kan forsørge sine familier.

I Bangladesh blir hver femte jente offer for barneekteskap. 
Denne skadelige praksisen bryter med jenters rettigheter til 
helse, utdanning og muligheter. Prosjektet Like Mye Verdt 
bidrar til å endre holdningene til denne og også andre 
 skadelig praksiser som særlig går ut over de svakeste.

Som misjonsbevegelse ønsker vi at kirkene skal bli enda 
flinkere til å nå ut til sine egne. Gjennom Asia-basen bidrar 
Normisjon å styrke kompetansen i våre samarbeidskirker 
og bistandspartnere slik at de blir i stand til å nå sine mål. 
Basen tilbyr samlinger og kurs der ledere kan komme 
sammen, bli inspirert, lære av hverandre og bygge nettverk 
for samarbeid.

CUBA
Normisjon har i mange år hatt kontakt med en luthersk 
kirke og en pinsemenighet på Cuba.

I de siste årene har regionen engasjert seg på Cuba gjennom 
Agenda 1-menighetsutviklingsprogram. Team fra Roga-
land har vært sentrale i dette. Menighetene, fra flere kirke-
samfunn, har opplevd Agenda 1 som en virkelig øyeåpner 
for hva de kan være som menighet og hvordan de kan ut-
vikle denne videre. Det har gitt stor inspirasjon og fornyelse 

i menighetene. På grunn av covid-19-pandemien har det 
ikke vært mulig å reise til Cuba i 2020.

INDIA
Den framvoksende Hindunasjonalismen i India gjør situa-
sjonen vanskelig for mennesker som hører til andre religi-
oner. Dette gjør arbeidet ekstra krevende, selv uten covid-
19-pandemien. For Normisjon er det viktig å bidra til at 
kristne og andre ikke-hinduer får ivaretatt sine rettigheter. 
Prosjektet Like mye verdt med fokus på barn og unge, og 
særlig jenter, er derfor viktig.

Regionen har tatt et særlig ansvar for å støtte arbeidet på 
Marta Maria bibelskolen. Skolen betyr mye for jentene som 
går der, og er også viktig for de lokale menighetene og 
landsbyene de tilhører. Det er flott å se at jentene får opp-
gaver de kan vokse inn i, og hvordan tidligere elever tar 
 ansvar for søndagsskole, kvinne- og barnearbeid. Vi håper 
Marta Maria skolen kan fortsette å utruste flere jenter og 
fremover blir det viktig med god oppfølging og støtte også 
til tidligere elever. Mange av dem står i en viktig tjeneste i et 
krevende samfunn i endring. 

KAMBODSJA
Region Rogaland har et spesielt ansvar for å lede og utvikle 
Normisjon sitt arbeid i Kambodsja. Også i 2020 har vårt 
arbeid båret rik frukt. På evangeliserings- og godhets-
aksjonen i februar var det 2300 som ønsket å bli kristne og 
de ble satt i kontakt med en menighet i nærheten av der de 
bor.
Like etterpå ble landet stengt på grunn av covid-19-pande-
mien og det ble forbudt å samles mer enn 10 personer, og 
gudstjenester og samlinger kunne ikke holdes. 
Da så vi viktigheten av de mange huskirkene som er etablert 
og der de kunne samles i små grupper. 

Våre lokale medarbeidere var også flinke til å spille inn 
gudstjenester, prekener og lovsang som ble sendt til menig-
hetene gjennom sosiale medier. Det var derfor mulig å 
 holde kontakt med dem også i de periodene det ikke var 
mulig å reise i det hele tatt.

Like mye verdt.

Utdanning er nøkkelen.
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Lokale menighetsledere og pastorer, som har vært med på 
ledertreningen og Agenda 1-programmet for menighets-
utvikling, kunne lede sine menigheter også i denne vanske-
lige perioden der vi ikke kunne reise fra Norge. Våre med-
arbeidere i Light of Life Church har vært til stor velsignelse 
i dette. 

Vår hovedsamarbeidspartner for det humanitære arbeidet, 
ICC (International Cooperation Cambodia), har også klart 
å gjennomføre mye av arbeidet i prosjektene med å bedre 
menneskers livsvilkår. Fokus er på fattigdomsbekjempelse, 
gode familier, barns rettigheter, landsbyutvikling og identi-
tetsbygging blant minoriteter. 

Da pandemien kom ble universiteter og skoler stengt, og 
studentene på internatene vi støtter dro hjem. Nå er under-
visningen i gang igjen, men flere studenter er ikke kommet 

tilbake da familien har mistet inntekter og har ikke råd til å 
betale for oppholdet på internatet. 

MALI/SENEGAL

Mali er et land med mange problemer: fattigdom, ørken-
spredning, islamistisk terror og politisk uro. Det gjør det 
vanskelig for folk, ikke minst de unge, å beholde håpet om 
en bedre framtid i landet sitt.

Selv om våre norske utsendinger er hjemme, så er det flott å 
høre at våre samarbeidspartnere har klart å arrangere 
 Agenda 1-samlinger for menighetsledere også i 2020, og at 
antallet deltakere har vokst dette året! Det er et flott vitnes-
byrd om at disse samlingene betyr mye, inspirerer og utrus-
ter de lokale lederne til å stå på for å utvikle sine menigheter 
og være plogspisser for evangeliet. 

I Senegal måtte mye settes på vent, da dette nybrottsarbeidet 
er svært avhengig av de norske utsendingene. Det ser ut til 
at flere kan reise ut til dette arbeidet i 2021.

NEPAL
Det har vært mye bygging i Okhaldhunga helt siden 2011 
og Normisjon har vært en stor bidragsyter. Ekstra kjekt er 
det at sykehuset har sin egen oksygenfabrikk og et eget bio-
gassanlegg, som gir gass nok for matlaging i kantina og på 
mødreventehjemmet. Dette har vært ekstra viktig i korona-
året 2020 der det er mye i samfunnet som ikke har fungert.

2020 var også det første året på lenge at Normisjon ikke har 
norske utsendinger i Okhaldhunga etter at Kristin og Erik 
Bøhler avsluttet sin tjeneste i slutten av 2019. Liv Wendel, 
som har arbeidet med vanskelige familieforhold og kvinne-
situasjoner vest i Nepal har også vært hjemme i 2020, men 
planlegger ny utreise i 2021 og da med base på Okhald-
hunga sykehus. 

Sherpa-kirken har også dette året vært til stor hjelp for 
sherpa grupper og menigheter i avsidesliggende områder, 

Innlesing av covid-informasjon på lokalspråk.

Opptak av vitnesbyrd for å sende på sosiale medier.

Bibelen på sitt eget språk.
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selv om det har vært sterke restriksjoner på reiser. Det er 
rapportert om flere nye døpte.

Santalmenighetene i sør har også hatt et krevende år. Det 
har også vår samarbeidspartner ABBS, senter for barn med 
nedsatt funksjonsevne i Kathmandu, som gjør et viktig 
 arbeid for å utvikle barna og la dem få oppleve å bli sett og 
elsket.

Å ha nedsatt funksjonsevne er vanskelig.

Matutdeling fra Sherpa-kirken.

Gudstjeneste hjemme under pandemien.

Barn i Sherpa-kirken.
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INFORMASJON/MEDIA/MEDLEMMER
Nytt fra Normisjon lages med både lokalt stoff og stoff 
fra sentralt hold. Nytt fra Normisjon Rogaland kom ut 
fire ganger i 2020 og hadde åtte sider regionstoff og fire 
sider fellesstoff for hele organisasjonen. Tilbake-
meldingene på Nytt fra Normisjon er positive, det blir 
lest, og er en viktig informasjonskilde for svært mange. 

Normisjon sine nettsider omhandler hele organisasjo-
nen, og regionene har egne sider. Ambisjonen er at det 
skal være godt fungerende og informative hjemmesider 
som fører til regelmessig bruk av våre Normisjonsven-
ner. Følg Normisjon region Rogaland på normisjon.
no/rogaland og Acta, -barn og unge i Normisjon region 
Rogaland på acta.no/rogaland. Leirstedene våre har 
også egne hjemmesider.

Andre tilknytningsformer

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Direktemedlemskap 200 202 205 209 209 207 215  230  231

Nytt fra Normisjon 2749 3315 3348 3388 3438 3610 3751 3855 3.924

Agenda 3.16 1389 1500 1604 1591 1622 1823 1886 1994 2.007

Antall personer som får Nytt fra Normisjon har her en nedgang pga. 
justerte søkekriterier mot CRM-data basen, som gir et mer reelt tall for 

antall personer som får Nytt fra Normisjon tilsendt.

REGIONSARRANGEMENT 2020

Tid Arrangement Sted

10.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden

10.1. Normisjonsfest Bogafjell

31.1-2.2. Livgivende Stillhet Horve

12.2. Damenes Aften Ølen

5.3. Temakveld Fermate Stemnestaden

11.3. Damesamling Solborg

12.3. Seniorsamling Solborg Avlyst

12.3.
Inspirasjonssamling 
for damer

Sauda Avlyst

21.-22.3. Damenes helg Stemnestaden Avlyst

23.3. Damesamling Bru Avlyst

24.3. Pensjonisttreff Stemnestaden Avlyst

2.4. Damesamling Vigrestad Digitalt

13.4. Påskefest Stemnestaden Avlyst

18.4. Regionårsmøte Horve Avlyst

24.4. Vårbasar Skudeneshavn Avlyst

4.5. Damesamling Digitalt

21.5. Fellesstevne Stemnestaden Avlyst

25.5. Kvinnenes dag Horve/Vaulali Digitalt

17.-20.8. Seniorleir Vaulali Avlyst

23.8. Vaulalidagen Vaulali Avlyst

31.8. Damesamling Finnøy

2.9. Damesamling Bjerkreim

4.-6.9. Sensommerleir Stemnestaden

8.9. Damesamling Sandnes

17.9. Seniorenes festmiddag Horve Avlyst

19.9. Normimarken Jørpeland Avlyst

19.9.
Ekstraordinært 
regionårsmøte

Stemnestaden

23.9.
Inspirasjonssamling 
for damer

Karmøy

24.9.
Inspirasjonssamling 
for damer

Stemnestaden

12.10. Damesamling Årdal/Vaulali

16.-18.10. Damenes Helg Horve

21.10. Vaulalibasaren Vaulali
utsatt fra 
22.4.

22.10. Horvebasaren Horve

23.-24.10. Mannstreff Stemnestaden

31.10. Minimesse Stemnestaden

6.-7.11. Julemesse Hå Avlyst

14.11. Misjonsmesse Åkra Avlyst

20.-21.11. Misjonsmesse Haugesund

21.11. Julemesse Sandnes Avlyst

21.11. Julemesse Vikevåg Avlyst

27.11. Julemesse Sand Avlyst

27.-28.11. Julemesse Finnøy

28.11. Julemesse Randaberg Avlyst

28.11. Julemesse Bru Avlyst

30.11. Damesamling Digitalt

MESSERESULTATER 2020

Navn Messeinnt. Komp. Sum

Normimarken, Tau/Jørpeland 88450 0 88450

Minimesse Stemnestaden 83582 83582

Misjonsmesse Karmøy (Åkra) 59950 76739 136689

Misjonsmesse Haugesund 95460 31147 126607

Julemesse Hå (Nærbø, 
Varhaug og Vigrestad)

68402 58598 127000

Julemesse Ålgård 26400 26300 52700

Julemesse Sand 104810 0 104810

Julemesse Sandnes 93730 93730

Julemesse Vikevåg 0 0 0

Julemesse Finnøy 168515 0 168515

Julemesse Randaberg 122000 56000 178000

Julemesse Bru 20000 25750 45750

Med forbehold om at det kan være tall som ikke er helt eksakte. 

Å arrangere messer i 2020 har vært krevende. Noen av 
messene har ikke hatt muligheten til å ha noe arrange-
ment pga. smittevernhensyn, mens noen av messene 
har fått solgt litt.
Noen har fått inn gaver istedenfor salg. Noen messer 
har søkt og fått innvilget kompensasjon.
Takk til alle som har gjort så godt de kunne og bidratt 
til messeresultatet for regionen!
Vi får håpe at messene kan arrangeres under mer nor-
male omstendigheter i 2021.
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ØKONOMI
Årsregnskapet for regionen totalt viser et overskudd på 
1.179.038 kr (ikke inkludert Alpha).
Regnskapet for regionen eksklusiv leirsteder og Alpha, 
viser et overskudd på 629 383 kr. Testamentariske gaver 
på 700.000 kr er inntektsført, hele denne har gått til 
felleskontoret til Normisjon. Årets ordinære gaver 
beløper seg til 16.889.337 kr som er 186.174 kr høyere 
enn i 2019. Overskuddet er ført mot balansen.

De totale inntektene ble 26.429.055 kr og er 4.025.808 
kr lavere enn i 2019. Det skyldes i all hovedsak leir-
stedene som har vært stengt i lengre perioder. De totale 
utgiftene eks. overføring beløper seg til 16.010.546 kr, 
det er en reduksjon på 5.559.173 kr sammenlignet med 

2019. Det er i 2020 overført 9.239.471 kr til felles-
kontoret til Normisjon. Det er 1.664.007 kr mer enn i 
2019 og skyldes den testamentariske gaven på 700.000 
kr samt en enkeltstående gave på 1.000.000 kr som har 
gått i sin helhet til felleskontoret til Normisjon.

Driftsmessig gikk Stemnestaden, Horve, Vaulali, Galleri 
Sandnes og Galleri Aksdal med overskudd. Horve har i 
2020 brukt 274.615 kr på reguleringsarbeid for videre 
utvikling av leirstedet. Stemnestaden har brukt 
3.593.424 kr på oppussing. Alpha gikk med under-
skudd. Resultat fra leirstedene og galleriene er ført mot 
balansen. Alpha er ført mot balansen i eget regnskap i 
Alpha Norge. Når det gjelder investeringer på Horve og 
Vaulali, viser vi til note 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Legge til rette for livsnær undervisning og    
 veiledning

Misjon - Bringe evangeliet til nye generasjoner og folkeslag

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

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

- Alpha: 

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

- Øke antall partnere

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

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

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

Barn og Unge - Være medvandrere

- Engasjere oss i barne- og ungdomsarbeid og støtte  
 Acta

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

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

- Acta: Støtte det lokale arbeidet

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

- Styrke arbeidet med tro på hjemmebane

- Styrke samarbeidet mellom leirarbeid og    
 felleskapene våre

- Være med å løfte fram og prege skoler hvor vi har  
 eierskap
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KVINNEARBEIDET 2020
Visjonen for kvinnearbeidet er å lede kvinner til en 
trygg identitet forankret i Guds skapertanke og nåde, 
og til å leve frimodig som den Gud har skapt oss til å 
være med fokus utover mot nye generasjoner og folke-
slag. Dette året ble mange av de treffpunktene vi vanlig-
vis har satt på vent. Viktigheten av å ha en trygg iden-
titet og å leve med Jesus i hverdagen ble enda tydeligere. 

Da pandemien slo til i mars måtte mange planer skrin-
legges. Damenes helg på Stemnestaden og flere dame-
samlinger i vår ble avlyst. Vi måtte tenke nytt. I april 
hadde vi vår første digitale damesamling. Over 70 
damer var med. Gjennom året har vi hatt 4 slike sam-
linger. Mange har nok hatt en bratt digital lærings-
kurve, men tilbakemeldingene har vært at dette var 
viktige og oppmuntrende treffpunkter i en spesiell tid. 

I oktober fikk vi ha Damenes helg på Horve med tema: 
OPPREIST. Det var fantastisk å kunne samles til lov-
sang, undervisning og fellesskap. Mange søkte forbønn 
og samtale, og flere vitnet om indre og ytre helbredelse. 
Vi fikk også ha 10 damesamlinger i høst med strengt 
smittevern, men godt fellesskap. Det å få påfyll og opp-
leve gleden ved å stå sammen i en større sammenheng 
gir styrke og håp. 

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

Kvinneforeningene er fremdeles en viktig ressurs i 
 misjonsarbeidet. Vi takker for forbønn, kreative gave-
innsamlinger og vilje til å ha fellesskap i en utfordrende 
tid!

Rapporter fra arbeidet

Damesamlinger med sprit og avstand.
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SENIORKOMITEEN
Medlemmer i komiteen:
Anne Beret Nome Kristensen
Liv Oftedal
Jan Harald Damsgaard, ny 2020
Asbjørg Waldow, ny 2020
Torstein Haukalid, leiar
Leif Berge, sekretær

Eldbjørg Byberg og Jostein Soppeland har nå gått ut av 
komiteen. Takk for mange år med trufast og god 
innsats i komitearbeidet til dykk begge!
Leif Berge har vore sekretær i seniorkomiteen i 12 år. 
Han har nå bedt om avløysing. Me takkar Leif for det 
gode og positive arbeidet han har gjort i komiteen alle 
desse åra!

2020 vart eit spesielt år på grunn av koronasituasjonen. 
Me hadde planlagt program, men har ikkje kunna gjen-
nomført.
Me inviterte til seniorsamling på Solborg 12. mars, 
same dag som myndighetene stengde ned det meste. 
Samlinga vart avlyst i siste liten. Turen til pensjonist-
treffet på Stemnestaden 24. mars måtte og avlysast.
Seniorleiren på Vaulali i august og festmiddagen på 
Horve i september vart det heller ikkje noko av.
Me kunne ikkje risikera at nokon skulle bli smitta.

Me får tru at 2020 vart eit unntaksår.
Og me må be om at koronasituasjonen må koma  under 
kontroll, slik at me igjen kan koma saman til opp-
byggelege samvær. 

Torstein Haukalid

FERMATE ROGALAND
Fermate Rogaland er et sjelesorg- og 
veiledningstilbud som eies av 
Normisjon Rogaland.
Målet for virksomheten er å hjelpe 

 mennesker til et sunt forhold til seg selv, andre 
 mennesker og Gud. Vi ønsker å være et sted der hver 
enkelt blir møtt med omsorg og respekt, og der man 
kan få hjelp til å stå i livets utfordringer.
Fermate Rogaland har samtaletilbud på BådeOg-huset 
i Sandnes og på Kraftsenteret på Stemnestaden. Før 
 koronatiden hadde vil også samtaler på Vaulali en dag i 
måneden.

I løpet av 2020 har vi hatt 354 samtaler med 94 unike 
mennesker i ulik alder. Med unntak av 6 uker i vår, har 
vi kunnet ha tilbudet åpent utfra gjeldende smitte-

vernregler resten av året. Særlig utover høsten har vi 
sett en betydelig økning i antall henvendelser. Vi er 
takk nemlige for å kunne stå i livets tjeneste og formidle 
livsmot og håp i en krevende tid.

Aud V. Hoftun har hovedansvar for virksomheten. Vig-
dis Hadland og Karstein Dragsund er medarbeidere i 
Sandnes og Gjermund Lygre på Stemnestaden. Hans 
Høie er knyttet til Fermate som mentor for ledere.

I tillegg til samtaler har vi i løpet av året hatt 2 tema-
kvelder på Stemnestaden i samarbeid med kirken i 
 Tysvær. Tema for disse kveldene har vært: “Å være 
medmenneske i kriser” og “Gi mine øyne lys – om 
depresjon og tro “. På temakveld i høst var også litte-
raturfestivalen i Tysvær medarrangør. Temakveld på 
Vaulali i april måtte dessverre gå ut.

I løpet av høsten har vi utarbeidet et nettbasert kurs-
opplegg for grupper og enkeltpersoner.
Tema her er: selvbilde, gudsbilde og identitet. Dette vil 
være tilgjengelig for bruk på nyåret.
Styringsgruppa for virksomheten har bestått av Odd-
Terje Høie, Hans Høie, Sissel Handeland og Aud V. 
Hoftun.

Aud V. Hoftun, Fermate Rogaland.



Årsmelding og regnskap 2020

16

AGENDA 1  
Dette året har for Agenda 1 også vært preget av mindre 
muligheter til å samles. 
Vi hadde planlagt to smaksprøver som måtte utsettes 
og avlyses på grunn av koronasituasjonen. Flere av 
 lederne har fått tilbud om å delta på digitale samlinger 
på internett med andre norske ledere i løpet våren og 
høsten. Vi har jobbet med å få til et lærefellesskap på 
Jæren, med ulike kirkesamfunn som Dnk, Frikirken, 
Normisjon og Baptistkirken. Arbeidet har blitt ledet av 
Anne Kristin Bruns, sammen med Line Marie Løge og 
Lars Kristian Heggebø, som er pastor i Klepp frikirke. 
På grunn av restriksjoner så måtte dette utsettes  
til 2021. Vi har likevel god tro på at vi vil starte opp 
 Agenda 1 på Jæren det neste året. 

Sammen med region Hordaland var region Rogaland 
med på å videreføre Agenda 1 i Mali. Rundt 20 menig-
heter er involvert, fordelt på to læringsfellesskap i 
Bamako og Bafoulabè. Gode prosesser er satt i gang, og 
det er mange sterke vitnesbyrd om hva Gud gjør gjen-
nom forbønn og undervisning. 13 oppfølgere har fått 
opplæring til å følge opp menighetene mellom de halv-
årlige samlingene. Nå er vi i en ny fase der vi lærer de 
nasjonale opp til å ta Agenda 1 videre i flere nye 
 læringsfellesskap. Dessuten har materialet blitt oversatt 
til bruk hos Fulani-folket som dekker flere afrikanske 
land. Svein Høysæter leder teamet. Nettopp her ser vi at 
det å utruste nasjonale ledere har vært svært viktig i 
koronatiden. De har klart å holde aktivitetene oppe selv 
om norske misjonærer og Agenda 1-team fra Norge 
ikke kunne være til stede. 

Det samme gjelder for arbeidet på Cuba. Kjell Ove 
 Hatlem med team har hatt jevnlig kontakt med de via 
telefon/internett og de har fortsatt arbeidet i sine byer 
og på ulike steder på Cuba. Dette arbeidet har nå spredt 
seg til andre byer og kirkesamfunn. Det er spennende å 
se hvordan relasjoner i menigheter og fellesskap gjør at 

flere land i Sør- og Mellom-Amerika vil vite mer om 
hvordan og på hvilke måter man kan ta verktøyet i 
bruk. 
Både i Mali og på Cuba er vitnesbyrdene overveldende 
positive, og de tar med seg både undervisning og 
 erfaringer av forbønn og helbredelser inn i sine egne 
menigheter. Guds rike-kulturen har blitt en viktig  
del av Agenda 1. En viktig faktor i dette arbeidet er  
forbønn, bønn for syke, tilbedelse og Gud som far. 

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

Ledergruppen for Agenda 1 sentralt, består av Egil 
 Elling Ellingsen, Svein Høysæter, Kjartan Sørheim, 
Anne Kristin og Steve Bruns. I tillegg har vi to med-
arbeidere som arbeider frivillig sammen med teamet, 
Tracy Rishton og Johannes Minge. Til sammen har vi i 
Agenda 1-nettverket over 400 menigheter i inn- og 
 utland. De landene vi har Agenda 1 i er: Mali, Cuba, 
Filippinene, Thailand, Kambodsja, Finland, Vietnam, 
Malaysia, Bangladesh, Nepal og selvsagt mange steder i 
Norge. I løpet av året har vi også utvidet til Indonesia, 
Japan og India. I de aller fleste land er det  nasjonale og 
internasjonale nettverk som blir med. Mye av under-
visning og oppfølging har skjedd via nettet.
Selv om ikke Normisjon er aktivt deltakende i alle 
 landene viser dette både omfanget og bredden i det 
 arbeidet vi får lov å være en del av. 
Misjon handler om det livet vi lever hver eneste dag. 

Anne Kristin Bruns
Leder Agenda 1 i Normisjon Rogaland
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BETHANIASTIFTELSEN

Generelt
Bethaniastiftelsen driver BådeOg-huset som består av 
både drift av kafé, konferanse, selskap og utleie av 
 lokaler, og av et samtalesenter og et gatekapell. Vi opp-
lever at våre kunder opplever det som meningsfylt å 
legge igjen penger i et hus som betyr så mye for byen og 
området. Det har vært stort fokus på å bedre øko-
nomien i prosjektet og samlet ble det en resultatforbe-
dring med kr 700 000 fra 2018 til 2019. Derfor var 2020 
året hvor vi skulle sette inn støtet på salg og videre-
utvikling av flere spennende prosjekter som skulle øke 
verdien også på den ideelle verdiskapingen. Men som vi 
vet ble året veldig annerledes - også for oss på BådeOg-
huset.

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

Internasjonal Café
I samarbeid med KIA og Den norske kirke driver 
Bethaniastiftelsen Internasjonal Café hver onsdag  
kl. 16-18. Det er et spennende prosjekt hvor det også er 

med mange frivillige med internasjonal bakgrunn. Vi 
fikk gjennomført et flerkulturelt vennskapstreff med 
fokus på å knytte nye vennskap gjennom et godt måltid 
mat. Dette var et samarbeid også med Flyktning-
enheten i Sandnes. Dette året ble vi utfordret på å lage 
systemer som muliggjorde å ta vare på og gi informa-
sjon til de som trengte det når vi måtte holde stengt. Vi 
har likevel klart å ha åpent store deler av året og opp-
lever at det har vært viktig.

Kurs, temakvelder og foredrag m.m.
Dette året ble preget av koronakrisen og mange pro-
sjekter måtte legges på vent og utsettes. Vi ser derfor 
frem til høsten 2021 hvor vi håper å kunne fortsette der 
vi slapp i mars 2020.

Andre tiltak som drives i BådeOg-huset
- Kafétilbud til mennesker med rusavhengighet i 

samarbeid med Intro Sandnes og Byprestene
- Skrifterommet i gatekapellet i samarbeid med 

prosten i Sandnes
- Samtalesenter i samarbeid med blant annet 

Samtaleverkstedet, Fermate/Normisjon og 
Rosenterapeut Marianne Børsheim. 

- Leve Rogaland, forening for etterlatte etter 
selvmord, har flyttet sin virksomhet til BådeOg-
huset og er en samarbeidspartner som vi har flere 
spennende prosjekter på planleggingsstadiet med. 

- Ellers er det flere grupper som leier BådeOg-huset 
til sine medlemsmøter og som jobber for gode 
samfunnsnyttige formål.

Dagbjørg Straume
Daglig leder
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HLT STAVANGER
Midt i et på alle måter annerledes år, hadde vi gleden av 
å åpne en helt ny utdanning dette året. IMI-kirken har 
i flere år båret på en drøm om å være med å utdanne 
framtidens menighetsledere, og i noen år har IMI Insti-
tuttet vært arenaen for de første stegene av denne 
drømmen. Det siste året har imidlertid et nytt samar-
beid vokst fram, og i august ble altså HLT Stavanger 
åpnet. 

Høyskolen for ledelse og teologi har sin base på Sta-
bekk like utenfor Oslo, og er eid av Pinsebevegelsen og 
baptistene. Gjennom gode samtaler har en samarbeids-
avtale vokst fram, hvor Lausannepakten legges til 
grunn som teologisk grunnlag, og IMI-kirken og HLT 
altså samarbeider om en egen avdeling her i Rogaland. 

Her blir en utdanning som er menighetsnær, praksis-
basert og med en god blanding av åndskraft og aka-
demi nå etablert. 

På HLT Stavanger kan studentene ta en full årsenhet 
som inngår i en bachelorgrad i teologi og ledelse. Blant 
modulene som tilbys er verdibasert ledelse, kirkens 
 helbredende tjeneste og misjon, kirke og samfunn. 
 Modulene kan også tas enkeltvis, og gjør det mulig for 
folk i området å koble seg på studier i enkeltemner. 

Samtidig er det mulig å bli boende i området de neste 
to årene av studiene, og ha sin praksis her lokalt, sam-
tidig som man reiser inn for komprimerte studieuker 
hos HLT. 

Første studieår har HLT Stavanger om lag 30 studenter.

HLT Stavanger åpning 2020. Fotograf: Eivind Horne
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HLT Stavanger åpning 2020. Fotograf: Eivind Horne
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SOLBORGMARKA
I 2020 har planer og illustrasjoner blitt virkelighet; 
 nybygget til KFskolen har reist seg på Solborgmarka.

Etter forberedelse av grunn i 2019, startet byggearbei-
det i januar. Parallelt med fundamentering og betong-
arbeid, ble både arkitektoniske- og tekniske løsninger 
ferdig detaljert. 

Samspillsavtale for hele prosjektet ble inngått med 
Backe i mars, og Solborgmarka har deltatt sammen 
med Backe og KFskolen om tilbudsinnhenting og 
 avklaringer om pris og kvaliteter. Det er lagt til grunn at 
både bygg og uteanlegg fullføres selv om ikke hele 
 skolen tas i bruk ved innflytting. Valg av kvaliteter og 
økt investering i løpet av prosjektet er sett i sammen-
heng med redusert rentenivå.

Montering av massiv trekonstruksjon startet i juni, og 
arbeidet er blitt utført i samsvar med fremdriftsplan 
selv under pandemien. Backe har organisert byggeplass 
og forhindret smitte på en god måte.

I august startet innvendig arbeid i første del av bygget, 
og i oktober var bygget tett med ferdige tak og fasader. 
Dessverre ble det ingen felles markering av dette på 
grunn av pandemien.

I desember ble det valgt leverandører for inventar og 
for opparbeidelse av ny adkomst. Arbeid med ny felles 
adkomst ble igangsatt like før jul.

Arbeidet ligger godt an med hensyn til ferdigstillelse og 
overtakelse i mai/juni.

Målsettinger og nøkkeltall
Kapasitet til 364 elever.
 1.-7. klasse 28 elever pr trinn. 
 8.-10. klasse 56 elever pr trinn.

Investeringsramme og sluttkostnad estimert  
til 180 mill.
 123 mill. til skolebygg inkludert inventar
 57 mill. til tomtekjøp, infrastruktur og 

uteanlegg.

Elevprognoser
 Mer enn 200 elever ved oppstart 
 Full skole senest etter 10 år.
Økonomisk selvbærende skoledrift.
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H LT  S TAVA N G E R
I  S A M A R B E I D  M E D  I M I

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

MIK

Årsstudium
i misjon og kirke
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«Hva vil du gi videre til dine etterkommere? Vår visjon 
er å gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag! 
Hvordan ser det ut? Det finnes selvfølgelig mange 
 måter å gjøre det på, men vi tror fellesnevneren handler 
om å være til stede». Slik startet vi denne årsmeldingen 
i fjor, og lite visste vi da at til stede ville få en ny betyd-
ning for mange av oss. 

Året 2020 startet som et vanlig år, men lærte oss at vi 
mennesker er veldig tilpasningsdyktige. I løpet av 2020 
har vi blitt godt kjent med alle de teknologiske hjelpe-
midlene vi har. Zoom, Teams og Discord er nye platt-
former vi har brukt for å samles trygt. Det har vært 
 inspirerende å se og høre om alle som har funnet nye 
måter å drive barne- og ungdomsarbeid på. Det har 
gjort at for mange barn og ungdom har de hatt noe å se 
frem til i en uforutsigbar tid. Vi takker alle som er med 
og legger til rette for at barn og unge skal møte, følge og 
ære Jesus Kristus. 

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

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

I regionen har vi et stabilt antall lokallag på ca. 130 stk. 
Noen melder seg ut, men vi får også nye fellesskap som 
blir en del av Acta. Trenden er at andelene fellesskap 
som tilhører Normisjon sine menigheter eller menig-
heter tilknyttet til Den norske kirke utgjør en større del 
enn før. Fellesskap i hjemmene eller på bedehusene 
med små foreninger blir det færre av. 

I 2020 hadde vi ulike arenaer hvor vi inviterte lokale 
 ledere. Det ble arrangert digital delingskveld der vi fikk 
inspirere hverandre til å drive barne- og ungdoms-
arbeid i en litt annen tid. 

Et av møtepunktene vi fikk ha fysisk i 2020 var Impuls 
Lederdag i IMI-kirken. Dette ble et flott arrangement 
der 200 ungdomsledere møttes til en inspirerende dag i 
etterkant av Impuls-konferansen som samlet nærmere 
2500 ungdommer i januar.

Vi fikk også hatt en Agenda 1 Ungdom-samling. Her 
ser vi at enda flere ungdomsarbeid ønsker å koble seg 
på. Det er samme modell som Agenda 1, der de får 
hjelp til å utvikle arbeidet sitt videre ut ifra hvor de er 
med fokus på disippelgjøring og misjon. 

Gå sammen
Styrke rekruttering og oppfølging av medvandrere.   Videre-
 utvikle regional ledertrening i samarbeid med lokale felles-
skap og i tråd med den helhetlige planen for lederutvikling.

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

I 2020 har vi hatt fokus på ledertrening. Helga før 
 Norge stengte ned hadde vi lederkurs med 64 deltakere 
som fikk undervisning om hvordan bli en bedre leder 
fordelt på forskjellige områder. Vi var klare med 40 nye 
leirledere til påskesesongen, men dessverre ble det ikke 
slik. Istedenfor leirsommeren 2020 fikk vi til to flotte 
sommeravslutninger, en på nordsiden og en på sør-

Årsmelding for Acta – barn og unge 
i Normisjon region Rogaland
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siden. Her samlet vi 60 ledere som grillet og hadde det 
kjekt på to av de flotte leirstedene våre. 

Høydepunktet for sommeren i år var nok Lederdagene 
som ble arrangert i starten av august. Da samlet vi 70 
ledere tre dager på Horve med fokus på fellesskap. 
 Dette var gode dager der vi fikk bli bedre kjent med 
Jesus og hverandre. Deltakerne fikk blant annet prøve å 
lage tomatsuppe fra bunn på stormkjøkken, noe flere 
har satt pris på i ettertid. 

De årlige Takk For Innsatsen-leirene (TFI) på nord- og 
sørsiden fikk vi også gjennomført. Selv om vi ikke 
 hadde så mye leirinnsats i år har vi likevel mange  ledere 
som vi heier på. Vi har alle gjort en stor innsats i et 
krevende år. 

Dette året har vi hatt tid til å utvikle et lederutviklings-
program som starter opp i 2021. Vi gleder oss til å 
kunne være med på å bygge neste generasjons ledere. 

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

I år har vi regionalt bare hatt en barneleir. Etter leiren 
sendte vi et brev hjem med informasjon om hva vi har 
gjort og snakket om. Det håper vi er med på å gjøre det 
lettere for de foresatte å snakke med barna om det. Til 
vanlig har vi hatt konseptene besteleir og minileir, der 
vi gir barn og voksne en felles opplevelse på leir som de 
tar med seg hjem. 

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

I februar gikk den første MER-konferansen av stabelen 
i IMI-kirken. Dette er en nasjonal konferanse for alle 
frivillige og ansatte i Acta og Normisjon. Ca. 400 fra 
hele landet var samlet til en konferanse som var bygget 
opp med forskjellige spor vi fulgte hele helgen. 

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

Vi fikk hatt en unge-voksnemiddag om misjon, der vi 
fikk delt fellesskap og engasjement for misjon. Noen av 
dem har tidligere vært sendt ut, andre fikk ikke reist ut 
på grunn av korona. Felles for alle er et brennende 
 hjerte for misjon. 

Vi jobber med å lage forum der unge mennesker med 
misjonsengasjement kan samles og snakke sammen. Vi 
tror at det kan vokse engasjement ut fra slike samlinger. 

Ansatte
Per 31.desember 2020 var følgende ansatt i barne- og 
ungdomsarbeidet i region Rogaland: Torunn Fjelde 
Hansen (100%), Margrethe Sundvoll (100%), Lina Fisk 
Eide (60%) og Jarle Stokka (10%). 

Actastyret
Etter årsmøtet som var digitalt i 2020 ble Actastyret 
som følgende: Kristin Sjo Førre (styreleder), Elise 
Frønsdal Øien, Daniel Tytland, Håvard Frøiland og 
Hilde Grønning. Varamedlemmer: Einar Eide, Solveig 
Haugvaldstad og Anders Sigmundstad. I tillegg har 
 ledertrener Margrethe Sundvoll vært med, og Jorunn 
Bø Løge har vært med som regionstyrets representant. 
Kristin Sjo Førre har deltatt på regionstyret sine møter.

Vi hadde 6 styremøter i 2020 med fokus på hvilke 
 prioriteringer vi skal gjøre i arbeidet, navnesaken, 
 leirarbeidet, personal, ledertrening og regionale arran-
gement.

På årsmøtet på Stemnestaden i 2019 ble følgende ved-
tak enstemmig vedtatt:
«Årsmøte vil fremme en sak til landsmøte i Acta – barn og 
unge i Normisjon i 2021 om å endre navn fra Acta – barn 
og unge i Normisjon til Normisjon Ung.»
For Actastyret er det viktig med en tett kobling til Nor-
misjon og at alle opplever at vi står sammen i én beveg-
else. Årsmøtet mener et navneskifte vil bidra til dette og 
håper vi får igjennom dette på landsmøtet i 2021.
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Årsmelding for Alpha Norge
Vi vil gi evangeliet videre! Oppdraget 
er å utruste og tjene menigheter og 
forsamlinger, slik at de kan lykkes med 
nettopp dette. Fruktene av Alpha er at 
flere nå ser hvem Jesus er! 

Alpha Norge fylte 25 år i 2020. Dessverre ble jubileum 
og nasjonal konferanse avlyst pga. pandemien. Over 
181.000 i Norge har deltatt på Alpha siden 1995, siste år 
3 260, en nedgang fra 2019 på ca. 100. Mange kurs for 
voksne ble avbrutt i mars. Alpha for ungdom samlet 
derimot over 1800 deltakere, en dobling fra året før. Vi 
leverte 3050 kurshefter, bøker, DVD-er og leder-
materiell, samt 3840 invitasjonsbrosjyrer, plakater osv.

80 menigheter brukte Alpha filmserie, og nesten alle 
kurs for ungdom valgte Alpha ungdomsserie som 
under visning. 

350 deltok på Samlivskurset, og de fleste kurs ble 
 arrangert av lutherske organisasjoner. Forberedelses-
kurset «Klar for samliv?» hadde få deltakere. Nye ut-
gaver av disse kursene ble gjort klare, med tekstede 
 filmer og oversatte deltakerhefter. Foreldrekursene var 
ikke i bruk. 

Alpha Norge er landsdekkende med base i region Roga-
land. Styrestrukturen er nå forenklet (se avsnitt om 
styre og stab). Vi har også lenge arbeidet for en bære-
kraftig økonomi med ønske om å se et bredt eierskap i 
kristen-Norge. Vi må erkjenne at målet ikke er nådd, og 
vi fortsetter å arbeide for at dette skal bli oppnådd.

For å redusere kostnader ble staben nedbemannet fra 
1,9 til 1,3 årsverk fra 1.1.20, og ytterligere nedbeman-
net til 0,7 årsverk fra 1.1.21.

STYRER OG STAB
Til august 2020 har operativt styre bestått av
Leif Gordon Kvelland (Oslo, styreleder til mars), Bjørn 
Jellestad (Trondheim, fung. styreleder mars til august), 
Stina Bratland (Hamar), Mette Boye (Jørpeland), 
 Carina Harsem (Asker), Paul Davie (Alpha Internatio-
nal) og Inge Morten Paulsen (daglig leder).

Til august 2020 har styret for foreningen Alpha Norge 
bestått av 
Odd-Terje Høie (styreleder), Erik Rørtveit (til april), 
Thomas Thesen (mai til august) og Inge Morten 
 Paulsen (daglig leder).

Fra høsten 2020 har styret for Alpha Norge bestått av 
Thomas Thesen (styreleder), Trygve B. Svendsen, Paul 
Davie (Alpha International) og Inge Morten Paulsen 
(daglig leder).

Stab:
Inge Morten Paulsen, daglig leder
Kenneth Kolltveit, Alpha partner (20%) til 31.12.
Jeanett Habbestad, administrasjon (10 %)
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Det er lett å finne negative sider ved året som gjekk. For 
Galleri Aksdal er det lett å sjå dei positive. 

Butikken starta godt og optimistisk i 2020. Ein del av 
dei faste kundane i butikken er alltid glade når helger 
og høgtider er over, og det er full opningstid igjen. Då 
kjem dei for å prate og få ein kopp kaffi. Så blei det 
bråstopp midt i mars, og butikken var stengt i 2 ½ 
 månad. Me prøvde oss litt på netthandel, utan at det 
blei den store økonomiske gevinsten av det.

Når juni kom, opna me dørene igjen, med litt kortare 
opningstid. Ingen kaffiservering, men desto meir sprit! 
– Kvar til sitt bruk, sjølvsagt. Medarbeidarane stilte 
opp, og kundane kom. Den gode stemninga var på 
plass. At det ikkje var lov å setta seg ned for kaffi og 
drøs blei eit sakn, men slik måtte det bli.

Det blir ofte sett positive ord på det kundane opplever 
i butikken. -Det er så fint her, ryddig og reint! – Eg finn 
så mange skattar! -Det er så godt å komme inn her!

Å drive Galleri Aksdal er eit stort fellesprosjekt: Styret 
står saman med iver og glød, og får det til. Prisgruppa 
gir ikkje opp, sjølv om haugane med nye varer verkar 
uoverkommelege. Vaktlistene blir sette opp, punktleg 
og med omsyn til alle ønske, kvar månad. Påfyll av nye 
varer og fin utstilling med skikkeleg stil over, er på-
fallande. Kassaoppgjer blir halde god orden på. Enkelt-
personar ser område dei kan ta ansvar for, transport av 
varer, brannsikring, innkjøp av nødvendige ting, rein-
hald, oppfølging på Facebook, Instagram og Finn.no. 
Medarbeidarane er på plass i butikken, to om gongen, 
og møter besøkjande med smil og omtanke. 

Tysvær bygdeblad har fått augene opp for butikken vår 
og den verdien den har for Aksdal senter og for byg-
dene. Dei har også dette året laga stor reportasje frå 
butikken, noko som for oss er god reklame. I desember 
kom dei igjen til butikken. Denne gongen for å gi 
« Vekas engel» som hyllest til alle medarbeidarane i 
 butikken. Dette er noko dei gjer i dei 4 vekene i advent, 
til nokon dei meiner fortener det!

Å ha Stemnestaden nær ved, er eit stort pluss. Kørner 
Høie har lagt til rette for god lagerplass og rom for pris-
teamet. Han har også laga renovasjonssystem som gjer 
at me kan sortere forskriftsmessig. Me arbeider jo mot 
FN sine bærekraftsmål! Stemnestaden og Bodil Høie 
tek også i mot oss når me har den årlege årsmøtefesten 

som blir halden for alle medarbeidarane. Den blei 
 halden 2. mars, mens det ennå var lov å samlast. Der 
blei nytt styre valt:

Sigmund Eggebø (leiar)
Lina Kalstø
Gro Waage
Gerd Marit Selvåg
Endre Stople
Sissel Førland (vara)
Ingunn Moi (koordinator)

Det har blitt lite av kurs og større samlingar i 2020, men 
i haust var 3 frå styret med på eit dagskurs i bransje-
foreininga Omatt. Det var interessant og nyttig.

Trass i 2 ½ månad med stengt butikk, mangla det lite på 
at me nådde same overskot som året før. Det er me 
stolte over. Også i år er inntekta fordelt mellom 
 Nor misjon, Stemnestaden og Okhaldhunga sjukehus i 
 Nepal.

26.02.2021
Ingunn Moi

Årsmelding for Galleri Normisjon Aksdal
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Årsmelding for Galleri Normisjon Sandnes

Galleri Normisjon Sandnes leier lokaler i sentrum av 
Sandnes, St. Olavgt. 25.

Ca. 50 ulønna medarbeidere med forskjellige oppgaver 
gjør det mulig å drive butikken, som betyr mye både for 
misjonen og våre kunder. Vi lever i et samfunn hvor 
bruk-og-kast-mentaliteten rår. Vi mener at velbrukte 
varer har en bruksverdi og er verdt å ta vare på. Sam-
tidig vekkes gamle minner om en tid som var. Vel-
kommen, også til skattejakt.

Styret har bestått av John Urstad leder, Herdis Kjosavik, 
Leif Berge, Johannes Byberg, Thor Bjørn Tjelta og 
 regionens representant, Jeanett Habbestad. Styret har 
hatt 4 møter og behandlet 26 saker.

Restriksjoner i forbindelse med korona har hatt nega-
tive betydninger også for vår butikk. Vi måtte stenge fra 
12. mars til 5. mai. Med smittevernsutsyr på plass, 
 åpnet vi opp igjen butikken med redusert åpningstid 
frem til 30. september. Resten av året hadde vi igjen full 
bemanning med to skift. Salget i 2020 ble kr. 821.244,- 
Statlig støtte på kr. 115.000,-, og etter forhandlinger 
med huseier fikk vi ettergitt 2 måneder husleie. Over-
føring til regionen ble kr. 280.748,-

Etter koronautbruddet har vi «stengt» «kaffikroken», 
stedet for den gode drøsen. Noe som både våre kunder 
og betjening savner. 

Restriksjoner har ført til at noen av Galleri Normisjon 
sine felles arrangement har blitt avlyst. Før nedsteng-
ningen fikk Galleri Sandnes forespørsel om å lage en 
«Kaffekrok» i IMI-kirken, under Normisjon sin leder- 
og medarbeiderkonferanse i februar. Et oppdrag som 
våre «dekoratører» løste på en flott måte.

Salget styres i stor grad av fine salgbare varer. Vi er 
takknemlige for alle flotte varer vi får inn. Ser vi på 
 varegrupper og salg så er service og glasstøy den største 
varegruppen, kr. 156.000,- 19%, kunst og nips 18%, 
møbler 16% og klær og sko 12%.

Nye medarbeidere
Vi trenger nye medarbeidere. Har du lyst å bli med i et 
godt fellesskap og samtidig bety noe for misjonen. Vi 
som er med, har forskjellig yrkesbakgrunn og har for-
skjellige oppgaver i butikken.

Har du lyst å bli medarbeider ta kontakt med oss. Vi 
trenger flere. 

For styret 
Thor Bjørn Tjelta.
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Styret i 2020 har bestått av:
Styreleder: Leif Inge K. Sørskår
Nestleder: Elisabet Kjosavik
Styremedlemmer: Jeanett Habbestad, Asgaut Nordbø, 
Ole Morten Svendsen, Kristian Eiane
Styret har hatt fire møter i 2020, hvorav to digitalt.

Ansatte pr. 31.12.2020: 
Daglig leder: Hans Høie (80%)
Kjøkkenansvarlig: Hilde Trondheim (100%)
Kjøkkenmedarbeidere: Maira Andersone (60%),  
Kirsti Byberg (60%)
I tillegg er det timebaserte kjøkkenassistenter

Som mye annet av arbeidet i Normisjon har pandemi-
situasjonen rammet mesteparten av aktivitetene på 
Horve Ungdomssenter i 2020, men til tross for det har 
det vært et levende og annerledes engasjement rundt 
leirstedet og leirstedets fremtid. Det er en drøm og en 
visjon om at Horve fortsatt skal ha en stor betydning i 
å gi Jesus videre til kommende generasjoner. 

Hele året har vi arbeidet mot Sandnes kommune med 
ny reguleringsplan for eiendommen med tanke på 
blant annet nytt hovedbygg. Planen ble endelig vedtatt 
i desember. Ellers var leirstedet i 2020 preget av to for-
tellinger; en om vann og en om bønn.
I mars, rett rundt nedstengningen av landet, ble det 
oppdaget en større vannlekkasje på Horve. Vannled-
ningsnettet var gammelt, og det var kun et tidsspørs-
mål før flere slike hendelser kunne oppstå. Takket være 
nedstengningen kunne en benytte anledningen til å 
 effektivt grave opp større deler av uteområdet for å 
skifte ut vannledningsnettet til leirstedet. Flere og flere 
har oppdaget bønnestien som er etablert rundt eien-
dommen, og som fortsatt er under utvikling. Bønne-
stien beriker området, men det viktigste er likevel alle 
som tar seg tid til Gud i bønn og refleksjon. Et leir-
arbeid bæres av bønn, og bønn gir resultater i det  
synlige og usynlige. Vann og bønn er to viktige  
bygge steiner for fremtidens leirsted, men like viktige 
bygge steiner er dugnadsarbeidet og engasjementet bak.

Antall overnattingsdøgn har stor betydning for leir-
stedsøkonomien, men pandemisituasjonen har gjort en 
stor avgrensning her og totalt endte 2020 opp med 700 
overnattingsdøgn (ca. 6500 i 2019). For Normisjon 
 Rogaland ble de fleste arrangementer avlyst, inkludert 
10:13-festivalen, men fikk likevel arrangert 3 leder-
helger i Acta og 2 voksenarrangement på leirstedet. 
 Øvrig utleie er til 3 konfirmantgrupper og en barneleir 

for Frikirken. Personalet har stått på for å få gjennom-
ført de få arrangementene som ble gjennomført, og 
opprettholdt stor gjestfrihet, selv med det ekstra arbei-
det som fulgte smitteverntiltakene. 

Myndighetene har gitt kompensasjonspakker som har 
dekket en del av det økonomiske tapet. Horvebasaren 
er også en viktig inntektskilde for leirstedet, og ble 
gjennomført fysisk på leirstedet i høst – men med redu-
sert antall gjester. Basaren brakte i 2020 inn 170.000 kr. 
Regnskapet for 2020 viser et positivt driftsresultat på 
288.600 kr. 

Vi setter ENORMT PRIS på alle dere som bidrar til at 
Horve Ungdomssenter fortsatt drives og utvikles! 
 Spesielt til dere ansatte og dere som er med på dugnad 
– tusen takk for innsatsen! Husk å be for de ansatte og 
all aktiviteten som skjer – og at 2021 må bli et år hvor 
leirstedet kan være et sted for fellesskap og stor glede.

For Horvestyret, Leif Inge K. Sørskår, styreleder

Årsmelding for Horve Ungdomssenter
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Dette året startet med et nøye planlagt oppussings-
prosjekt. Storsalen ble renovert. Det ble lagt nytt gulv, 
isolasjon og veggplater, vinduer, foldevegg og større 
åpning mot peisestua, nytt tak og ny belysning. Nytt 
lydanlegg og teknisk utstyr i alle fellesrom ble også 
fornyet. I tillegg ble ventilasjonsanlegg installert i alle 
fellesrom og ny oppvarming med vannbåren varme og 
varmepumper. Det ble innhentet priser fra forskjellige 
firma, og renoveringen fikk en kostnadsramme på i 
overkant av 3 mill. Målet var at dette arbeidet skulle stå 
ferdig til siste helg i februar. Derfor startet arbeidet 
med å legge nytt gulv allerede i romjula.

Det var ikke driftsstans i byggeperioden. En del mindre 
arrangement kunne vi klare å betjene, og en dugnads-
helg i februar samlet 30-40 personer i alle aldre til felles 
innsats for å komme i mål med arbeidet. Selve oppus-
singsarbeidet var ferdig til Israelsmisjonens kvinnehelg 
siste helga i februar. Arbeidet med ventilasjons- og 
 varmeanlegget pågikk helt til august, og de siste 
 varmepumpene kom på plass i november.

Tysvær kommune gjorde seg ferdig med sine grave-
arbeider på området. Nytt pumpehus kom på plass ved 

innkjørselen til Stemnestaden, og vi kunne endelig få 
asfaltere parkeringsplassen i begynnelsen av juni.

Vi skulle hatt stor aktivitet fra mars og utover hele 
 våren og forsommeren. I stedet måtte vi stenge ned fra 
13.mars, på grunn av covid-19. Ansatte ble helt eller 
delvis permittert fram til midten av august.

I mai og juni ble det åpnet litt opp. Vi kunne invitere til 
fellesskap, og fikk ha noen mindre arrangementer med 
inntil 50 gjester. I glede over å ha fått det så fint rundt 
oss, arrangerte vi asfaltfest på uteområdet 24.juni. 

I september samlet vi fullt hus på Sensommerleir, i 
 oktober hadde vi mannstreff, minimesse og TFI med 
gode smitteverntiltak. Alle barneleirene vi skulle hatt 
ble dessverre avlyst.

Vi har fått kompensasjonsmidler for bortfalte inn-
tekter fra 14.mars og ut året. I tillegg har vi opplevd en 
fantastisk giverglede til Stemnestaden. Til tross for et 
krevende år, kom vi ut med et overskudd økonomisk.

Ansatte i 2020: 
Bodil V. Høie – daglig leder 100%
Kørner Høie – vaktmester 60%
Kjersti H. Bjerga – kjøkkenleder 100% (utdannings-
permisjon fra 15.august)
Solvor K. Sundfør 50% (mammapermisjon fra 11.
november)

Styret har bestått av: Arne Baustad - formann, Trond 
Havn, Gunnar Tveit, Gunnbjørg Nesbu og Solveig Sjo. 
Bodil V. Høie har møtt og vært sekretær for styret.

For Stemnestadstyret – Bodil V. Høie

Årsmelding for Stemnestaden
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Vaulali er et av Normisjon region Rogalands tre leirste-
der. Året har bydd på utfordringer, og leirstedet har fått 
en ny rolle i forbindelse med pandemien.

Styret for Vaulali har hatt følgende sammensetning i 
2020: Jon Olav Kolstø (styreleder), Tor Soppeland, 
Oddvar Holta, Terje Haugvaldstad, Eli Rypestøl 
 Nygård og Torunn Fjelde Hansen.

Daglig leder Espen Klingsheim hadde full stilling, og 
kjøkkenleder Sveinung Notvik hadde 80% stilling.

Året begynte rolig med noen få arrangement, tre leirer, 
et bryllup og et selskap. Deretter kom en avlysning på 
grunn av pandemi. Et par dager etterpå ble alt avlyst og 
ansatte permittert.

Espen gikk ut i 100% permittering. Sveinung ble 50 % 
permittert.

Strand kommune hadde behov for å øke kapasiteten på 
sengeplasser innenfor eldreomsorgen i forbindelse 
med pandemien. Kommunen tok da kontakt med 
Vaulali. Etter noen møter landet vi på en todelt avtale:

1) Leie av internatet fra og med april
2) Kjøkkentjeneste når internatet ble tatt i bruk

Inntekten fra den første avtalen dekket omtrent de 
 løpende utgiftene med leirstedet, samt 0,5 årsverk. 
Hadde internatet blitt bebodd, hadde avtalen om 
kjøkken tjenester tredd i kraft. Da hadde lønn til 2 års-
verk blitt dekket.

Spisesalen, styrerboligen og uteområdet ble ikke om-
fattet av avtalen med kommunen. Derfor var det mulig 

å leie ut boligen til turister i sommer, arrangere St. 
Hans, selskaper og kurs i spisesalen og ute i gapahuken.

Internatet stod tomt fra 8. mars og ut året. Heldigvis 
var smitten i Strand kommune så liten at det ikke var 
nødvendig å ta i bruk Vaulali.
Dette førte til at Espen og Sveinung måtte gå permit-
tert og etter hvert finne deltidsarbeid.

Sveinung fikk før jul tilbud om fast jobb og sa opp sin 
stilling på Vaulali.
1.januar 2021 var Espen tilbake på Vaulali i 50% 
permit tering.

Vaulalibasaren 22. april ble avlyst, forskjøvet og gjen-
nomført 21. oktober.
23. juni ble det feiret St. Hans på Vaulali. Begge disse 
samlingene ble gjennomført med alle smittevern-
hensyn, god stemning og inntekt til leirstedet. Mot 
slutten av året ble det samlet inn en gave til å ruste opp 
en del av interiøret på Vaulali. Dette vil komme på 
plass i 2021.

Dugnaden fortsatte sin aktivitet med mange prosjekter 
– vedlikehold, nybygg og plenklipping. Kaffepausen 
ble holdt ute med god avstand. Vaulali holder høy stan-
dard til tross for et labert år.

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

For Vaulalistyret
Jon Olav Kolstø, styreleder

Espen Klingsheim, daglig leder

Årsmelding for Vaulali Leirsted
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Årsmelding for Solborg folkehøgskole
Folkehøgskolene skal være allmenn-
dannende og drive folkeopplysning og 
ha et fastsatt verdigrunnlag jfr. Folke-
høgskoleloven. 
Halvard Aase tok over som ny rektor 

etter Kjell Konstali gikk av som rektor 31.juli. 

Høsten 2020 var innsøkingen rekordhøy med over 500 
søkere og 135 elever ved oppstart. Vi er stolte av vår 
store bredde i linjetilbudet; Streamteam, Musikkpro-
duksjon, Filmproduksjon, Multisport, Life Changing 
Fitness, Adventure, Globall, Bilde form og kunst, Klær, 
mote og design og MoJo – mobil journalistikk. 
Nyutviklede linjer i høst: Hannes låtskriverlinje, Film-
musikk og Expression (scene- og fortellerkunst).
Kristne samlinger, morgensamlinger med bibelfortel-
linger og kristen trospraksis er sentralt for skolen. Jeg 
fryder meg over at Solborg folkehøgskole muliggjør 
også Normisjon sitt ønske om å se Jesus Kristus til nye 
generasjoner! 

Koronasituasjonen førte til hjemmeundervisning  våren 
2020. Deler av personalet ble permittert frem til august 
og vi fikk ta imot elever igjen på gult beredskapsnivå. 
Krevende også for Solborg. 

Men koronasituasjonen tvang oss også til å tenke nytt. 
For eksempel ble den årlige julekonserten spilt inn i 
 løpet av uke 50, men uten publikum, og streamet på 
nettet i romjula. 

Ljosborg er prioritet for renovering og renoverings-
prosessen er i gang. 

Til Solborgs solidaritetsprosjekt i Kambodsja ble det 
samlet inn kr. 135.000,-. 

KFskolen tar form vegg i vegg – vi gleder oss til sam-
arbeid. Vi ser frem til et styrket samarbeid mellom 
 IMI-kirken, Solborg og KFskolen samlet. 

Foreningen Solborg Folkehøgskole eier og driver 
 skolen og regionstyret til Normisjon region Rogaland 
utgjør Foreningen Solborg Folkehøgskole. Skolen er en 
enhet av eiendom og drift. 

Skolen har eget styre som har hatt 4 møter og behand-
let 22 saker. Styreleder har hatt ukentlige møter med ny 
rektor høsten 2020. Styret har følgende sammen-
setning: Sveinung Lunde (styreleder), Odd-Terje Høie, 
Monica Tengesdal Straume, Dag Kjosavik, Halvard 
Aase (rektor), Knut M.Løvaas (sekretær), Henrik S. 
Grydeland (ansattes representant) og Kristian Hansson 
(elevrepresentant høst 2020). 

Takk til dere alle som støtter oss og ber!

Solborg folkehøgskole
Halvard Aase

rektor
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www.solborg.fhs.no • @solborgfhs  • www.folkehogskole.no/skole/solborg
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KFskolen - Jørpeland eies av Strand Pinsemenighet 
Klippen og Normisjon. Vi holder til i nye lokaler som 
leies av Barnas Kulturhage. Styret for KFskolen – Jørpe-
land ledes av Rasmus Nordbø og er ellers sammensatt 
av representanter fra begge eierorganisasjoner i tillegg 
til daglig leder og brukerrepresentanter.

Tilbakeblikk
KFskolen – Jørpeland er inne i sitt 5. skoleår. Fra  starten 
i 2016 med 54 elever fordelt på 7 trinn, var det høsten 
2020 hele 167 elever fordelt på 10 trinn. Skolen var 
opprinnelig godkjent for 100 elever, men vi fikk etter 
søknad til utdanningsdirektoratet godkjenning for det 
dobbelte. Vi får per i dag ikke helt utnyttet alle de 200 
elevplassene grunnet klassestørrelser og organisering, 
og har ventelister på noen trinn. Grunnet den raske 

veksten og ønsket om å imøtekomme foreldres behov 
for skoleplass på KF, valgte styret å søke om ytterligere 
utvidelse av elevrammen fra 200 til 400. Det ble tidlig i 
januar 2021 kjent at vi fikk avslag på søknaden. Det er 
ikke avgjort hvordan styret vil forholde seg til avslaget, 
men vi vil nå i første omgang uansett se nærmere på 
muligheter for å kunne utnytte alle de 200 plassene vi 
har.

Etablering av skoledrift i en tid med hurtig elev- og 
personalvekst har vært svært givende, men også 
 krevende. Vi opplever nå etter hvert at flere ting begyn-
ner å få faste rutiner både på drifts- og miljøsiden. Vårt 
hovedfokus er hele tiden å kunne tilby et best mulig 
miljø der elever med ulik bakgrunn får utvikle seg fag-
lig, sosialt og personlig. 

Årsmelding for KFskolen – Jørpeland

KFskolen er etablert blant annet for at barna skal få 
vokse opp til det de er skapt til å bli. En morgen treffer 
jeg en forelder som gir denne responsen « Når jeg spør 
gutten min hvordan han har det på skolen sier han at 
på KFskolen er det lett å få venner, de voksne er glad i 
meg og det er fint det er en kristen skole. At KFskolen i 
2020 har vært et sted der barn kan oppleve å få venner 
og voksne som er glad i de i en ramme av den kristne 
tro er den beste måten å gi et bilde av 2020 på.

Ved oppstart av skoleåret 2020-2021 var det 160 elever 
som startet sitt skoleår hos oss. Skolen har vokst fra å 
være fådelt til nå å ha egne klasser på alle trinn. Vi 
 holder fortsatt til i leide lokaler på Misjonsmarka på 
Kampen. Stadig nye rom må tas i bruk for å favne et 
økende elevtall. Totalt er det 48 ansatte ved skolen i 
ulike stillinger og stillingsstørrelser. Pedagoger, miljø-
arbeidere, miljøterapeuter og administrativt personell 
jobber hver dag for at elevene ved skolen skal få oppleve 
å være en del av noe som er «mer enn en skole». Det er 
oppmuntrende å få tilbakemeldinger fra foresatte på at 
arbeidet vårt betyr en forskjell: «Jeg må bare si deg at 
meg og mannen min mange ganger i det siste har fått 
spørsmål om hvorfor barna våre snakker som de gjør og 

møter andre barn på en sånn fin måte. Vårt svar er 
 KFskolen. Tusen takk for den flotte gjengen som jobber».

Fra høsten 2020 fikk skolene i Norge nye læreplaner. 
Som en godkjent friskole følger vi disse og når nye 
 læreplaner foreligger betyr det at mye av tiden går med 
på å tilpasse undervisning til disse. KFskolen har fort-
satt satsningsområdene SOL (systematisk observasjon 
av lesing), stasjonsundervisning og KFkreativ.

På KFskolen setter vi kjerneverdiene til skolen høyt. 
Godhet, Sannhet, Tilgivelse, Kreativitet og Kvalitet skal 
skinne gjennom arbeidet vårt på skolen. Elevene jobber
med en og en verdi fordelt utover skoleåret. Gjennom 
denne innramming av 190 skoledager tror vi at elevene 
får med seg noe mer enn det en kan lære i bøker og på
nett.

Nytt skolebygg
Ansatte og elever gleder seg over arbeidet med ny skole 
som nærmer seg ferdigstilling på Solborgmarka.

Gjennom hele 2020 har det nye skolebygget steg for 
steg tatt form. Elever og ansatte har fått komme med 
sine innspill og ved utgangen av året ser det ut til at 
innflyttingen kan skje i juni 2021 som planlagt. Da står 
en skole med plass til 364 elever klar. Med så mange 
plasser å fylle er det gledelig å kunne telle i underkant 
av 90 søkere ved utgangen av året.

Årsmelding for KFskolen – Stavanger
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I store deler av 2020, var vi som resten av skole-Norge, 
rammet av pandemien med nasjonal nedstenging av 
skolene og videre tiltak etter gjenåpning. Parallelt med 
fjernundervisning og hjemmeskole hadde vi også 
 enkelte sårbare elever som var på skolen gjennom deler 
eller hele perioden. Alle elevene hadde mulighet for 
kontakt med sosiallærer og helsesykepleier, og enkelte 
hadde en oppfølgingsplan. Med første avgangskull 
 våren 2020, skulle vi avvikle de første eksamener, men 
dette ble som kjent avlyst fra nasjonalt hold. Det har 
vært krevende for personalet med flere endringer og 
tilpasninger, men vi håper nå at alle planene som 
 etterhvert er utarbeidet vil lette for arbeidet videre i 
den fortsatt usikre pandemisituasjonen.

Foresatte melder stort sett om elever som opplever triv-
sel og mestring. Vi ønsker lav terskel for tilbakemelding 
og ber om at foresatte melder fra om stort og smått, slik 
at skolen kan være raskt på banen når det oppstår ting. 
Ved siden av det formelle samarbeidet som foreldre-
møter og utviklingssamtaler legger vi derfor opp til tett 
dialog i hverdagen. Flere trivselsskapende aktiviteter er 
nå innarbeidede tradisjoner som julespill og sommer-
fest for elever med familie, overnatting på skolen for 
mellomtrinn, innskriving for nye elever, fotballtur-
nering og ukentlig varm lunsj. 

Misjonsprosjekt
KFskolen har gjennom flere år fått bidra med økono-
misk støtte til misjonær Ingrid Schärer Østhus sitt 
 arbeid med foreldreløse barn i området rundt Ninja-
dalen i Kongo. Gjennom omvendt adventskalender der 
elevene har gjort et stykke arbeid hjemme, for å tjene 
penger til prosjektet, samt salg av skoleavis, samlet vi 
inn rundt kr. 25 000 i desember 2020. Pengene skal gå 
til å opprettholde skoleplasser til over 50 barn, samt 
innføring av noen skolemåltider.

Danning og utdanning
Høsten 2020 ble nye læreplaner innført, Læreplan for 
Kunnskapsløftet 2020. Friskolene følger LK-20 og har 
en egen plan i KRLE, utarbeidet av friskolene i sam-
arbeid med KFF (Kristne Friskolers Forbund). Vi 
 ønsker å ramme inn skoledagen og undervisningen 
med de kristne verdier for å gi elevene et bilde av hvem 

Gud er og hvem vi er. Vår visjon – Vi vil gi barn og unge 
røtter & vinger – rommer noe av dette. Vi ønsker at 
 skolen skal være et jordsmonn der elevene får bygge en 
sunn identitet og gode basisferdigheter, slik at de kan 
strekkes mot å bli det beste de kan ut fra sine forut-
setninger. KFskolene har 5 kjerneverdier: Kvalitet, krea-
tivitet, godhet, ekthet og tilgivelse. Disse verdiene som vi 
finner igjen i bibelen er implementert i periode planer 
og skal prege relasjoner, undervisning og den daglige 
driften på alle nivå.

Satsningsområder
I forbindelse med innføringen av nye læreplaner, har 
Friskolenettverket arbeidet etter felles plan for fag-
fornyelsen, i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger. 
Kompetansehevingen har skjedd på flere nivå med 
 ressurs/ledergrupper fra friskolene, samarbeidsskoler 
og lokalt arbeid med Utdanningsdirektoratets kompe-
tansepakker. Høsten 2020 har det lokale arbeidet vært 
konsentrert om å ferdigstille og sette nye fagplaner/
årsplaner ut i praksis.

Miljøarbeid er en kontinuerlig og nødvendig priori-
tering i arbeidet med å etablere og opprettholde sam-
hold, trygghet og trivsel i elevgruppen. På det psyko-
sosiale området arbeider vi med Gleding – det motsatte 
av mobbing, som er et forebyggende program med 
 fokus på det som bygger relasjon og godt miljø. Dette 
fungerer godt i småskolen. Videre setter det nye tverr-
faglige faget Folkehelse og Livsmestring etter LK-20 et 
nødvendig fokus på dette arbeidet. Vi bruker flere 
 programmer for å gjøre arbeidet praktisk i klasse-
rommene, og vi erfarer at programmene lar seg lett 
samkjøre med KFskolens kjerneverdier og ståsted. 
 Trivselsprogrammet – et aktivitetsprogram for å fore-
bygge mobbing er nå godt etablert, men pandemien 
har begrenset arbeidet noe dette året. 

Vi ser frem til fortsatt vekst og utvikling av KFskolen – 
Jørpeland i samarbeid med våre eierorganisasjoner 
Strand Pinsemenighet Klippen og Normisjon region 
Rogaland.
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Årsmelding for Karmøy begravelsebyrå
Karmøy begravelsesbyrå har hatt eit driftsår med opp-
drag som tidlegare år; 172 (171).

Det som har vore spesielt dette året, er frykta for 
 covid-19. 13. mars slo pandemien ned som ei bombe 
hjå oss. Me vart redde og det var helsevesenet også. Me 
skaffa verneutstyr og me nytta det i alle potensielle 
 situasjonar. Etter kvart vart situasjonen meir avklara og 
livet vart meir normalt. Så normalt som det kunne bli 
med dei mange landsomfattande restriksjonane. 
 Restriksjonane har truleg vore medverkande til at det 
ikkje har vore noka koronadødsfall på Karmøy.

Når året er til ende, er det likevel trist å sjå tilbake. 
 Restriksjonane har ført til at mange har måtta ta avskil 
utan at meir enn eit fåtal har fått teke del i gravferda. 
Det har vore sårt for familiane og også for slekt og 
 vener. Først var det lov å vere 200, men store deler av 
året berre 50. For store slekter, har ikkje alle fått vere 
med. Nokre har valt å strøyme gravferda. Då er det 
mange som har fått det med seg på Internett. Det har 
vore til glede for mange, men det har også ei negativ 
side med at gravferda vert noko ein kikkar på meir enn 
noko ein tek del i.

Begravelsesbyrået har kunna hatt utstyr og bilar til-
passa oppdraga. Me var heldige og fekk sommarhjelp 
av Geir Sommerfeldt. Slik kunne me trygt gjennomføre 
ferieavviklinga. Diverre har me hatt noko sjukdom 
gjennom året. Dei tilsette har måtta ta litt ekstra vakter 
for å kunna gjennomføra alle oppgåvene. Me har hatt 
god hjelp av personar som har sagt seg villige til å stilla 
på kort varsel om politiet kallar ut på oppdrag. Det har 
vore til uvurderleg hjelp.

Kvart år arrangerer Karmøy begravelsesbyrå og IMI 
 begravelsesbyrå ein minnekonsert for dei pårørande 
som har mista ein av sine i året som er gått. Dette fekk 
me gjennomført før smittesituasjonen gjorde slike 
 arrangement umogelege.

Begravelsesbyrået har gode medarbeidarar som arbei-
der godt saman og utfyller kvarandre. Me har stabs-
møte annankvar veke der me også set av tid til bibel-
samtale og HMS-runde. Det er viktig å dele liv og 
erfaringar, slik at me kan støtte kvarandre til på beste 
måte å vere til hjelp for dei me møter i sorg og sakn.

Jan Magne Moi  50%
Jostein Høyvik 100%
Jo Kjetil Løsnesløkken  100%
Roar Flacké  10 – 20 %

I styret for byrået sit: Jan Arnstein Liknes, Jan Håvard 
Frøyland, Knut Korsfur, Lillian Munkejord og Linda 
Ferkingstad. Marit Fossmark er varamedlem. 
Styret har hatt 3 styremøte og handsama 20 saker.

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

For Karmøy begravelsesbyrå
Jan Arnstein Liknes, styreleiar

Jan Magne Moi, dagleg leiar

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

Høgahaug 10 • 5563 Førresfjorden • Tel: +47 52 75 44 70 • post@forrevindu.no • forrevindu.no

VINDUER OG DØRER 
ER MED PÅ Å GI DITT HUS 
ELLER HYTTE SÆRPREG 
OG PERSONLIGHET
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Årsmelding for Norøk AS
Året for Norøk bærer som for alle andre virksomheter 
preg av koronaviruset. Rett etter at det brøt ut i mars 
satt vi og diskuterte om vi måtte nedbemanne for en 
periode. Og om vi hadde nok arbeid. Der tok vi heldig-
vis feil for Norøk sin del.

Vi fikk mer enn nok å gjøre. Vi har måttet sette oss inn i 
regler for permittering, tilskuddsordninger for tapt om-
setning, redusert arbeidsgiveravgift og mye mer. Det har 
dog gitt oss mulighet til å hjelpe kunder som har hatt 
lite penger på konto, hjelpe de med regler for permit-
teringer, bistand med søknad om tilskudd og mye mer. 
Heldigvis har ingen av våre kunder gått konkurs. 

Året bærer preg av mange timer på hjemmekontor. 
 Takket være gode systemer, samt at vi er 100 % digitale 
har vi enkelt kunnet bytte til hjemmekontor.

Norøk har i 2020 hatt det beste året i vår historie. I 2020 
ble vi også av Dagens Næringsliv kåret til Gasellebedrift. 
For å bli gasellebedrift må vi ha omsetning over en 1 
million kroner, minst doblet omsetningen, levert god-
kjente regnskaper, positivt samlet driftsresultat og om-
setningsvekst hvert år. Vi er stolte av å ha blitt kåret til 
Gasellebedrift.

Regnskap- og økonomikontoret Norøk ble etablert den 
1. november 2015. Det vil si at vi hadde 5-årsjubileum i 
2020. Det har vi dessverre ikke fått feiret så mye, men 
satser på å markere det i 2021.

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

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

2020 2019 2018 2017

Salgsinntekter 4 774 235 4 397 311 3 800 017 2 395 821

Driftskostnader 4 249 745 4 014 211 3 328 514 2 281 156

Årsresultat 411 134 299 031 354 136 75 757

Antall kunder 111 79 56 42

Med vennlig hilsen styret i Norøk
Einar Larsen – Nils Ove M. Nygård – Gunn Magret Skjørestad
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INNTEKTER Noter 2020 2019
Varesalg 3 707 458 7 446 324
Annonseinntekter 13 750 80 250
SUM VARESALG/ANNONSEINNTEKTER 3 721 208 7 526 574
Vårgave 180 410 237 085
Sommergave 193 700 239 700
Høstgave 258 750 256 242
Julegave 734 067 781 205
Diverse sesonggaver 8 400 75 207
SUM SESONGGAVER 1 375 327 1 589 439
Givertjeneste, Norge 3 428 444 3 430 135
Givertjeneste, internasjonalt arbeid 1 678 594 1 114 944
SUM GIVERTJENESTE 5 107 038 4 545 080
FORENINGSGAVER, KOLLEKTER 2 450 782 3 037 542
KIRKEOFRINGER 223 147 359 167
Øremerkede gaver, internasjonalt arbeid 1 146 043 1 229 608
Øremerkede gaver, Norge 1 705 896 1 976 420
Fadderskap 522 189 584 586
SUM ØREMERKEDE GAVER 3 374 127 3 790 614
Andre gaver 3 658 916 1 427 133
Testamentariske gaver 700 000 1 954 188
SUM ANDRE GAVER 4 358 916 3 381 322
SUM GAVER 16 889 337 16 703 163
Messer, lotterier 1 344 129 2 265 159
SUM MESSER/BASARER/LOTTERIER 1 344 129 2 265 159
Nytt fra Normisjon, kontingent/gaver 127 750 49 450
Arrangement - inntekter 256 579 2 277 775
Leieinntekter 212 000 197 885
Offentlig tilskudd 3 449 224 795 940
Andre inntekter 412 942 415 998
SUM ANDRE INNTEKTER 4 458 495 3 737 048
Renteinntekter note 3 15 886 222 919
SUM FINANSINNTEKTER 15 886 222 919
SUM INNTEKTER 26 429 055 30 454 863

Årsregnskap Normisjon region Rogaland 2020
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UTGIFTER Noter 2020 2019
VAREKJØP -535 030 -1 708 967
Lønn note 4 -7 125 485 -8 438 904
Forsikring, pensjonspremie note 4 -908 618 -977 521
Arbeidsgiveravgift -1 033 514 -1 337 818
Refusjoner 339 196 99 142
Andre personalkostnader -112 637 -72 764
SUM PERSONAL -8 841 058 -10 727 865
Avskrivninger note 2 -956 167 -798 502
Leie av lokaler -766 038 -623 435
Lys og varme -517 159 -726 351
Annen kostnad lokaler -212 309 -279 122
SUM LOKALER -2 451 674 -2 427 410
IKT, lisenser -352 261 -235 772
Inventar og maskiner -180 106 -292 049
Reparasjon og vedlikehold -596 696 -961 823
Regnskap/revisjon note 4 -974 116 -966 987
Kontorrekvisita/trykksaker -208 787 -206 279
Porto/telefon -137 845 -109 668
Andre kontorkostnader -210 899 -304 779
SUM ADMINISTRASJON -2 660 710 -3 077 356
Bilgodtgjørelse -64 067 -129 588
Andre reiseutgifter -52 482 -270 334
SUM REISE -116 549 -399 921
Annonser -29 236 -63 052
Forsikringer -337 736 -480 272
Bidrag andre -100 734 -95 665
Agenda 1 -313 868 -317 422
Arrangement - utgifter -126 228 -1 024 365
Andre kostnader -275 542 -245 584
SUM ANDRE UTGIFTER -1 183 344 -2 226 360
Tapsavsetning note 9 -15 000 -1 000 000
Renteutgifter -187 182 -591
Andre finansutgifter note 7 -20 000 -1 250
SUM FINANSUTGIFTER -222 182 -1 001 841
SUM UTGIFTER -16 010 546 -21 569 719
Overføring Hovedkontor -9 239 471 -7 575 464
TOTALE KOSTNADER INKL. OVERFØRING -25 250 017 -29 145 183

RESULTAT 1 179 038 1 309 680

DISPONERING AV RESULTAT
Brukt av avsetninger 0 0
Føres mot egenkapitalen -1 179 038 -1 309 680
SUM DISPONERINGER -1 179 038 -1 309 680



Årsmelding og regnskap 2020

38

BALANSEOPPSTIL LING PR. 31.12.2020
Eiendeler Noter 2020 2019
Anleggsmidler
Fast eiendom/inventar
Horve - Tomter/bygninger 2 1 464 283 1 504 848
Horve - Inventar/maskiner 2 369 577 376 855
Stemnestaden - Tomter/bygninger 2 5 018 033 1 980 533
Stemnestaden - Inventar/maskiner 2 531 834 308 626
Vaulali - Tomter/bygninger 2,10 8 691 606 8 944 954
Vaulali - Inventar/maskiner 2 102 830 96 284
Vaulali - Uteanlegg 2 227 156 252 396
Kraftsenteret 2 2 767 207 2 912 850
Datautstyr/inventar/musikkanlegg 2 0 7 350
Sum fast eiendom/inventar 19 172 525 16 384 697

Finansielle anleggsmidler
Lån - Alpha Norge 9 1 431 577 1 027 977
Lån - KF Skolen 10 15 163 626 6 960 000
Aksjer 7 238 110 258 110
Sum finansielle anleggsmidler 16 833 313 8 246 087

Sum anleggsmidler 36 005 838 24 630 784

Omløpsmidler
Sum varelager 1 38 172 25 671

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 1 806 853 1 784 732
Andre fordringer 8 202 517
Forskuddsbetalt kostnad 548 728 308 470
Sum kortsiktige fordringer 1 2 363 783 2 093 718

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter og bankinnskudd 2 707 786 5 901 108
Skattetrekkskonto 8 310 220 470 671
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 3 018 006 6 371 779

Sum omløpsmidler 5 419 962 8 491 168

Sum eiendeler 41 425 800 33 121 952
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Egenkapital og gjeld Noter 2020 2019
Egenkapital
Egenkapital 5 22 630 792 21 451 753
Avsetning Barne- og ungdomsarbeid 6 345 545 345 545
Avsetning Testament 1 358 000 1 358 000
Avsetning Alpha Norge 50 000 50 000
Sum egenkapital 24 384 336 23 205 298

Langsiktig gjeld
Lån - Sparebanken Sør 13 7 700 000 0
Lån - Rogaland Fylkeskommune 12 500 000 500 000
Lån - Solborg Folkehøgskole 11 5 460 000 5 460 000
Private lån - Kraftsenteret 295 000 460 000
Private lån - Vaulali 0 125 000
Sum langsiktig gjeld 13 955 000 6 545 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 160 631 977 879
Skyldig skattetrekk 8 310 220 471 174
Skyldig merverdiavgift -102 938 114 505
Skyldig arbeidsgiveravgift 357 761 470 926
Skyldig feriepenger 983 170 1 210 371
Annen kortsiktig gjeld 377 620 126 800
Sum kortsiktig gjeld 3 086 464 3 371 654

Sum gjeld 17 041 464 9 916 654

Sum gjeld og egenkapital 41 425 800 33 121 952

Sandnes, den 9.mars 2021

Thomas Edward Thesen
Regionleder

Trygve Bernhard Svendsen
Styrets leder

Jorunn Bø Løge
Styremedlem

Lilly Rishton Eikje
Styremedlem

Arnvid Nordstrand
Styremedlem

Magnus Jansen Bru
Styremedlem

Berit Reinertsen Sandvik
Styremedlem

BALANSEOPPSTIL LING PR. 31.12.2020
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Normisjon region Rogaland er en organisasjon tilsluttet 
Normisjon i Norge.
Organisasjonen har et kristent verdigrunnlag og har 
ikke som mål å drive økonomisk virksomhet.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven, god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i 
Norge og interne regler i Normisjon.

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

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

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

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

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

Avdelinger
Årsregnskapet inneholder i 2020: Regionen, Stemne-
staden, Vaulali, Horve, Galleri Aksdal og Galleri 
 Sandnes.

Note 2 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Bokført verdi pr 01.01.20 kr. 16.384.697
+ Investering Vaulali kr. 40 594
+ Investering Stemnestaden kr. 3.593.424
+ Investering Horve kr. 109.977
- Avskrivinger kr. 956.167
= Bokført verdi 31.12.20 kr. 19.172.525

Note 3 Lån KFskolen
Det er per 31.12.2020 ytet lån til bygging av ny KFskole 
på til sammen kr 14.960.000.

Det er avtalt en rentesats på NIBOR + 4 % med juste-
ring mot endring i styringsrente. Påløpte renter på lånet 
utgjør per 31.12 kr 889.477. Totalt lån per 31.12 inklu-
dert renter er da 15.849.477 kr. Lånet er avdragsfritt 
inntil annet blir bestemt. Påløpte renter for 2020 er ikke 
inntektsført i regnskapet på grunn av usikkerhet knyttet 
til når disse vil bli betalt.
I tillegg til lånet har Normisjon region Rogaland også 
stilt en kausjon på 2,5 MNOK for KFskolens bankgjeld.

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

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

Antall årsverk lønnet arbeidskraft i 2020: 16 årsverk

Note 5 Endringer i egenkapital

Egenkapital 01.01.20 kr. 23.205.298
+ Overskudd regionen i sin helhet kr. 1.179.038
= Egenkapital 31.12.20 kr. 24.384.336

Note 6 Barne- og ungdomsarbeid

Avsatt pr. 01.01.2020 kr. 345.545
- Brukt kr. 0
= Avsatt per 31.12.2020 kr. 345.545

Note 7 Aksjer
Posten aksjer består av følgende aksjeposter (eier andeler 
i parentes):
Datterselskap/tilknyttede selskap Bokført verdi Årsresultat Egenkapital
Norøk AS (100 %) kr. 137.058 kr. 411.134 kr. 1.116.221
Solborgmarka AS (34 %) kr. 34.000 kr. 385.285  kr. 799.071

Noter
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Andre aksjer Bokført verdi
Kristen Friskole Klippen AS (13,8 %) kr. 42.052
Kristen Friskole AS (25 %) kr. 25 000

I 2020 gikk Kristen Nærradio Haugalandet AS konkurs, 
det er i regnskapet bokført et tap på kr 20.000.

Note 8 Bundne midler/ konsernkonto
Bundne midler til skattetrekk utgjør kr 310 220.

Note 9 Tapsavsetning/Lån Alpha Norge

Lån til Alpha Norge 1.1 kr. 2.027.977
+ Låneopptak i 2020 kr. 403.600
= Lån til Alpha Norge 31.12 kr. 2.431.577
- Tapsavsetning kr. 1.000.000
= Netto bokført lån Alpha Norge kr. 1.431.577

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

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

Note 12 Offentlige tilskudd
Posten offentlige tilskudd består av

Kompensasjonsordning ifbm. covid-19 kr. 2.541.000
Driftsstøtte Rogaland Fylkeskommune kr. 269.866
MVA-kompensasjon kr. 638.358

MVA-kompensasjon bokført i 2020 gjelder 2019.

Note 13 Gjeld / pantstillelser
Normisjon region Rogaland hadde per 31.12 en gjeld 
på kr 7.700.000 til kredittinstitusjoner. Av gjelden for-
faller 5.700.000 senere enn 5 år frem i tid. 

Selskapets gjeld til kredittinstitusjoner er sikret med 
pant i Vaulali Leirsted. Bokført verdi på pantsatte mid-
ler per 31.12 utgjorde kr 8 691 606.
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Regnskap regionen 2020
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2020 2019 2018 2017
Varesalg/Ann.innt. 41 766 205 435 179 914 117 597
Sesonggaver 1 375 327 1 589 439 1 361 805 1 399 278
Givertjeneste 4 722 113 4 248 080 3 454 472 3 836 693
Foreningsgaver, kollekter 2 394 490 2 883 293 2 947 190 1 322 884
Kirkeofringer 223 147 359 167 345 930 127 364
Øremerkede gaver 3 214 653 3 752 614 3 561 422 4 962 285
Testamentariske og andre gaver 2 761 221 2 821 728 1 187 100 4 460 326
SUM GAVER 14 720 425 15 654 320 12 857 919 16 108 830
Messer/basar/lotteri 1 080 037 1 862 498 1 893 802 1 947 835
Andre inntekter 1 385 040 1 307 570 1 239 004 1 944 591
Ekstraord.innt. 700 000 832 609 100 000
SUM INNTEKTER 17 885 502 19 029 824 17 003 248 20 218 853

UTGIFTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
2020 2019 2018 2017

Varekjøp -7 108 -60 365 -101 331 -52 644
Personal -5 843 935 -6 363 371 -6 541 708 -6 921 012
Kontorlokaler -372 646 -449 289 -460 654 -934 251
Administrasjon -1 421 604 -1 558 012 -1 613 483 -1 461 359
Reise -90 601 -362 102 -352 700 -420 712
Andre kostnader -401 510 -550 632 -439 884 -447 740
Agenda 1 -313 868 -317 422 -216 754 -253 910
Alpha Norge -35 000 -1 001 250
SUM KOSTNADER -8 486 271 -10 662 443 -9 726 514 -10 491 626
Overføring Hovedkontoret -9 153 036 -7 575 464 -7 492 223 -7 308 337

RESULTAT 629 383 791 917 -215 489 2 418 890
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Regnskap Galleri Aksdal 2020

Regnskap Galleri Sandnes 2020

REGNSKAP REGNSKAP
INNTEKTER 2020 2019
Salg  426 559 393 315
Andre inntekter  76 234 7
SUM INNTEKTER  502 793 393 322

UTGIFTER
Leie lokaler  -107 829 -86 614
Andre kostnader  -144 410 -144 066
SUM KOSTNADER  -252 239 -230 680

DRIFTSRESULTAT  250 554 162 642

REGNSKAP REGNSKAP
INNTEKTER 2020 2019
Salg  826 852 950 975
Andre inntekter  115 925 2 038
SUM INNTEKTER  942 777 953 013

UTGIFTER
Leie lokaler  -445 767 -397 806
Andre kostnader  -216 262 -198 478
SUM KOSTNADER  -662 029 -596 284

DRIFTSRESULTAT  280 748 356 729
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Regnskap Stemnestaden 2020
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2020 2019 2018 2017
Salg 832 634 2 708 545 2 739 445 2 452 933
Gaver 955 056 560 627 495 781 512 849
Andre inntekter 1 057 970 123 603 150 279 217 535
SUM INNTEKTER 2 845 660 3 392 775 3 385 505 3 183 317

UTGIFTER

Varekjøp -176 426 -581 657 -620 447 -567 382
Personalkostnader -1 252 935 -1 641 213 -1 835 914 -1 795 655
Andre kostnader -1 007 674 -870 170 -740 656 -706 726
SUM UTGIFTER -2 437 035 -3 093 040 -3 197 017 -3 069 762

DRIFTSRESULTAT 408 625 299 735 69 980 -8 521

Investeringer aktivert i balansen  3 593 424 216 746 206 516 56 420

Regnskap Horve 2020
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2020 2019 2018 2017
Salg  791 153 2 764 968 2 857 566 2 780 179
Gaver  446 394 535 300 521 679 544 969
Andre inntekter  1 371 691 27 733 49 761 73 236
SUM INNTEKTER  2 609 239 3 328 001 3 429 006 3 398 384

UTGIFTER

Varekjøp -162 397 -596 402 -573 723 -503 279
Personalkostnader -1 098 311 -1 858 446 -1 645 063 -1 706 809
Andre kostnader -1 059 930 -1 090 261 -796 396 -777 274
SUM UTGIFTER -2 320 639 -3 545 109 -3 015 182 -2 987 362

DRIFTSRESULTAT  288 600 -217 108 319 321 305 023

Investeringer aktivert i balansen  109 977 283 479 55 431 48 000
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Regnskap Vaulali 2020

Regnskap Alpha 2020

INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
2020 2019 2018 2017

Salg  1 316 722 2 135 823 1 816 488 1 796 025
Gaver  302 300 312 454 411 810 373 379
Andre inntekter  27 308 13 637 119 441 36 749
SUM INNTEKTER  1 646 330 2 461 915 2 347 739 2 206 153

UTGIFTER

Varekjøp  -189 098 -470 178 -431 502 -415 646
Personalkostnader  -654 363 -864 835 -973 127 -942 151
Andre kostnader  -693 166 -1 075 285 -1 018 080 -824 564
SUM UTGIFTER  -1 536 628 -2 410 298 -2 422 709 -2 182 361

DRIFTSRESULTAT  109 702 51 616 -74 970 23 793

Investeringer aktivert i balansen  40 594 44 952

INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
2020 2019 2018 2017

Varesalg 218 450 392 268 424 215 476 589
Kirkeoffer, gaver og tilskudd 583 049 570 584 550 216 644 361
Andre inntekter 138 685 84 097 57 166 91 602
TOTALE INNTEKTER        940 184 1 046 949 1 031 597 1 212 552
                                           
KOSTNADER
Varekostnader -96 348 -152 502 -186 411 -162 172
Personalkostnader -795 117 -1 030 016 -993 480 -1 039 870
Driftskostnader -283 378 -444 450 -508 210 -557 663
TOTALE KOSTNADER -1 174 843 -1 626 968 -1 688 101 -1 759 705

RESULTAT  -234 659 -580 019 -656 504 -547 153

Underskudd føres mot balansen  -234 659 -580 019 -656 504 -547 153
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– Det høres nok verre ut enn det egentlig er, men ja, jeg 
har saktens litt å holde på med, sier hun.

Båret frem i bønn
Det siste året er det byggingen av den nye KFskolen på 
Solborgmarka som har tatt mest tid. Bygget skal etter 
planen stå ferdig i juni 2021. Foreløpig er de i rute.

– Det er et spennende prosjekt med mange varierte 
arbeidsoppgaver, sier Margrete om bygget som er 
dimensjonert for å huse 364 elever fordelt på 1. til 10. 
klasse. Margretes ansvarsområde er blant annet å jobbe 
opp mot arkitekt og entreprenør, sørge for at 
prosjektet holder seg innenfor de gitte kostnads-
rammene, samt å holde eierne informert om 
byggeprosessen. Hun stortrives med arbeidsoppgavene, 
men forteller at det også har vært utfordringer 

underveis, som den stadig pågående spenningen rundt 
spørsmålet om kristen friskole vs. offentlig skole.

– Slik jeg ser det er valget mellom offentlig og privat 
skole er et valg mellom to goder, sier Margrete. Hennes 
tre barn er alle elever ved KFskolen og blir med videre 
inn i det nye bygget.

– Jeg mener det er flott at vi bor i et land hvor vi 
faktisk kan velge grunnskoletilbud for våre barn. For 
meg personlig er den støtten KFskolen gir til 
trosopplæringen en viktig faktor, sier Margrete, som 
opplever at det prosjektet hun jobber med hver dag 
blir båret frem i bønn.

– Det hviler allerede mye velsignelse over den nye 
KFskolen, sier hun. 

Travel kvinne med sterk tro 
Daglig leder i fem IMI-selskaper, og styreleder i ett. Margrete Urdal Stople (39) er 
en kvinne som ikke har problemer med å fylle døgnets 24 timer. 
Tekst og foto: Hjørdis Halleland Mikalsen
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Gud er alltid med
Margrete Urdal Stople er født og oppvokst i en kristen 
familie på Øvre Vats i Vindafjord. Ektemannen Peder 
Stople møtte hun allerede på videregående, før veien 
gikk videre til studier på Østlandet. Margrete har en 
master i eiendomsfag og arealplanlegging. Paret giftet 
seg og flyttet til Stavanger, hvor de fant sitt åndelige 
hjem i IMI-kirken. Margrete jobbet flere år i offentlig 
sektor og som konsulent i Asplan Viak i Stavanger før 
hun fikk tilbud om jobb som administrativ leder i IMI.

– Å være ansatt samme sted som jeg har mitt åndelige 
hjem var en omstillingsprosess, men jeg opplever det 
som en stor velsignelse. Gud er alltid med, uansett 
hvor jeg jobber, sier Margrete som på fritiden er aktiv 
med i menighetens ungdomsarbeid. 

Mistet søsteren
Troen har hun hatt med seg hele livet. 

– Den er et viktig fundament i livet mitt. Jeg begeistres 
fortsatt over å se at Guds sannheter faktisk fungere i 
livet mitt. Troen har også vært en viktig trøst og styrke 
når livet er vanskelig, sier hun og forteller om en 
skjellsettende opplevelse i livet. For 12 år siden ble 
søsteren syk og døde av leukemi, bare 25 år gammel. 

– Selv om det har gått flere år siden vi mistet henne 
lever jeg med sorgen og savnet, det er fortsatt vanskelig 
å snakke om uten å ta til tårene, sier hun og kjemper et 
øyeblikk med gråten. 

– Men Gud var med gjennom den vonde tiden, jeg 
hadde selvsagt mange spørsmål; hvorfor kunne hun 
ikke få leve? Jeg var nok litt sint på Gud, men det tåler 

Han fint. Jeg ble aldri bitter. Opplevelsen har gitt meg 
økt motivasjon til å gripe både dagen i dag og de 
muligheten vi har nå. Det har gitt meg lavere aksept 
for å akseptere urett, og samtidig gjort meg mer bevisst 
på at dersom vi kan velge glede og godhet for oss selv 
og andre, er det ingen grunn til å utsette det.

Slik blir den nye KFskolen
Skolebygget på Solborgmarka som etter planene skal stå klart til skolestart høsten 2021 blir 
et topp moderne bygg oppført i massivt tre. Bygget skal ha fire paviljonger forbundet med 
et vrimleareal mellom de fire bygningskroppene. Mellom de to paviljongene lengst mot 
nord er det planlagt et fireetasjes høyt rom som skal være skolens «hjerte». Hoved-
inngangen til skolen og utgang til skolegård vil være fra dette rommet. Det høye felles-
rommet danner også en vertikal forbindelse til alle etasjer med trapper og heis. I tillegg vil 
det inneholde en flerfunksjonell amfitrapp som kan brukes til undervisning, fremvisning, 
bespising og lek. Skolebyggets bruksareal er på 5425 m2. Utomhus skal det etableres et 
detaljrikt skoleområde med en mengde attraksjoner og lekemiljøer.
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Else-Marie Revheim har brukt det siste halve året på å 
male rundt 30 bilder. Gjennom store deler av den 
underlige koronavåren vi har lagt bak oss stod hun ved 
staffeliet og malte alt fra små rosebilder, til store 
malerier i klassisk modernistisk stil og naturalistiske og 
halvabstrakte landskapsbilder. Alt med ett mål for øye; 
å ha utstilling og kunstutlodning til inntekt for 
Normisjon sitt arbeid på sykehuset i Okhaldhunga, 
samt barne- og ungdomsarbeid i Hafrsfjord menighet, 
hvor hun selv er aktiv. Utstillingen på Hafrsfjord-

senteret ble offisielt åpnet i slutten av august, bare en 
måned før Else-Maries egen 75-årsdag. Da ble allerede 
flere av bildene solgt. 

Oppskjørtet og veldig glad
– Det gikk over all forventning. Etterpå var jeg 
dautrøtt, oppskjørtet og veldig glad. Dette har vært 
meg en stor glede, og jeg er overveldet over den 
mottagelsen vi har fått, sier Else-Marie og forteller at 
hun for en tid tilbake fikk slag, men ble helt frisk igjen.

Samlet inn 133.000 til sykehus i Nepal 
Billedkunstner Else-Marie Revheim fra Hafrsfjord har solgt malerier og lodd til 
kunstlotteri for imponerende 133.000 kroner, penger som blant annet skal gå til 
sykehuset Okhaldhunga i Nepal. 
Tekst og foto: Hjørdis Halleland Mikalsen

Fra kunstutstillingen på Hafrsfjordsenteret.
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– Etter det har jeg følt på en stor takknemlighet over 
livet. Jeg har glede av å male, og forhåpentligvis får 
noen glede av å ha bildene mine på veggen. Pengene 
som kom inn skal i sin helhet skal gå til Normisjon sitt 
viktige arbeid ved sykehuset i Nepal, og til barne- og 
ungdomsarbeid i Hafrsfjord menighet, sier den aktive 
75-åringen som er kunstutdannet og tidligere har 
jobbet både som illustratør og grafisk designer. Hun 
har også undervist i maling, tegning og kunsthistorie, 
og har blant annet stått for utsmykkingen av 
tårnrommet i Revheim kirke og kontorlandskapet i 
firmaet Exebenus. Hun har også i flere år vært med i 
lokalavisen Nordvesten, hvor hun er journalist og 
illustratør. Og som om ikke det var nok; hun er også 
klokker i Hafrsfjord menighet. 

Allsidig kunstner
Else-Marie Revheim er en allsidig kunstner. I sine 
non-figurative bilder bruker hun ofte store sirkler, som 
går utenfor bilderammen. 

– En sirkel er et evighetssymbol, både religiøst og i 
kunsthistorien. Når den går utenfor bilderammen er 
det et bilde på at det er noe som er større enn oss selv.

– Som Gud?

– Om den som ser bildet, tenker at sirkelen represen-
terer Gud, så gjør de det. Andre betraktere kan se 
andre ting. 

Else-Marie Revheim har solgt  malerier og lodd til kunstlotteri for imponerende 133.000 kroner.

FAKTA:
Hafrsfjord menighet har i en årrekke støttet sykehuset i Okhaldhunga, som drives av 
United Mission to Nepal. Sykehuset, som ligger 8 mil fra Mount Everest, er det eneste i et 
område hvor det bor over 250.000 mennesker. Sykehuset har over 1200 fødsler i året, og 
tilbyr gratis tjenester for barn under 12 kg. Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal for 
resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges 
rett og mulighet til behandling. Den norske legen Erik Bøhler og hans kone Kristin har i 
flere år jobbet ved sykehuset. 
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En testamentarisk gave er en stor tillitserklæring, som 
viser at våre givere har tro på det arbeidet vi gjør. 

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

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

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

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

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

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

Har du vurdert å testamentere en gave for fremtiden?
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Sammen for et bærekraftig forbruk
Å fokusere på et bærekraftig forbruk handler om mer enn å velge 
miljømerkede produkter. 

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

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

post@luratrykkeri.no
www.luratrykkeri.no 
Tlf. 51 70 71 50

qHva kan vi 
gjøre for deg?
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BJERKREIM
Bjerkreim Normisjonsforening c/o Oddhild Perny Gåsland Versland 40 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Santalforening c/o Arnfrid Espeland Røyslandsvegen 156 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Ungdomskor c/o Hilde F Ramsli Nedrebøvegen 542 4389 VIKESÅ
Kvinneforening Normisjon Vikeså c/o Anborg Eikeland Vikesågata 14 A 4389 VIKESÅ
Normisjon Vikeså c/o Oddvar Sæth Tjødnaråsen 14 4389 VIKESÅ
Veen Normisjonsforening c/o Anna Olaug Veen Gloppedalsvegen 1663 4389 VIKESÅ
Vikeså korvett c/o Olav Engelsgjerd Nesjane 5 4389 VIKESÅ
Vikeså Soul Children c/o Anbjørg Serigstad Fuglestad Fuglestad 45 4389 VIKESÅ
Vikeså Soul Kids c/o Gunn Anita Vestersjø Vikesdalstjødna 11 4389 VIKESÅ
Vikeså YngRes c/o Aina Helland Vikesdalslia 15 4389 VIKESÅ

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

EIGERSUND
Egersund Soul Children c/o Alf Georg Østebrøt Granveien 10 B 4371 EGERSUND
Helleland Normisjonsforening c/o Torunn Birkeland Hetlandsveien 40 4376 HELLELAND
Normisjon Kvinneforening Egersund c/o Bente Fjelde Svanevassveien 4 4373 EGERSUND
Vårs ungdomskor c/o Bjarte S. Pedersen Nodlandsveien 11 4372 EGERSUND

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

GJESDAL
Bedehuskonfirmantene Ålgård c/o Mia Holta Åfaret 17 4330 ÅLGÅRD
Connect c/o Gunn Helen Gilje Blåklokkeveien 46 4330 ÅLGÅRD
Dirdal Normisjon c/o Magnar Herredsvela Kroveien 246 4335 DIRDAL
Fredly Normisjon c/o Vidar Gjesdal Gjesdalvegen 668 4334 ÅLGÅRD
Gjeng, Ålgård c/o Anette Nordstrand Bjordal Myrhaugveien 9b 4330 ÅLGÅRD
Juballong c/o Kate Vold Kyrkjebakken 22 4330 ÅLGÅRD
Norkirken Ålgård c/o Ole Gilje Ånundlia 9 4330 ÅLGÅRD
Oltedal Normisjon c/o Bjørg Frøysland Oftedal Bygdaveien 5 4333 OLTEDAL
Ålgård Normisjons kvinneforening 1 c/o Grethe Lima Utsikten 32 4330 ÅLGÅRD
Ålgård Soul Children c/o Kate Torunn Vold Kyrkjebakken 22 4330 ÅLGÅRD
Ålgård Yngre Kvinneforening II c/o Ingebjørg Aksnes Heiasvingen 21 4330 ÅLGÅRD

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

FORENINGER, LAG OG KONTAKTPERSONER PR. 31.12.20
KOMMUNEINNDELT (etter ny kommuneinndeling 01.01.20)



Årsmelding og regnskap 2020

53

HJELMELAND
Askvik Kvinneforening c/o Ellen Harboe Kleppa Vigavegen 51 4130 HJELMELAND
Bygdens Jenteforening (Kvf) c/o Kari Kvame Kvame 44 4130 HJELMELAND
Hjelmeland Normisjon c/o Magne Audun Kloster Puntsnes 33 4130 HJELMELAND
Ingvaldstad Indremisjon c/o Liv Jorunn Øye Prestagarden 60 4130 HJELMELAND
Jøsenfjorden Normisjon c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134 JØSENFJORDEN
Jøsenfjorden yngres c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134 JØSENFJORDEN
Nedre Årdal Misjonslag c/o Elin Nørstebø Melslia 64 4137 ÅRDAL I RYFYLKE
Normisjonsdamene På Hjelmeland c/o Hilde Berland Husstølvegen 84 4130 HJELMELAND
Skiftun Normisjon c/o Helga Jofrid Havnerås Jøsnesvegen 28 4146 SKIFTUN
Årdal Normisjon c/o Olaug Synnøve Soppeland Dalane 34 4137 ÅRDAL I RYFYLKE
Vormedalen bedehus c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130 HJELMELAND
Vormedalen Kvinneforening c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130 HJELMELAND
Vormedalen Yngres c/o Liv Laugaland Vormedalsvegen 1590 4130 HJELMELAND
Årdal Normisjon c/o Olaug Synnøve Soppeland Dalane 34 4137 ÅRDAL I RYFYLKE

HÅ
ACTA-klubben Nærbø c/o Bjarte Harbo Motlandsmarka 154 4365 NÆRBØ
Emmaus c/o Kjartan Håland Kreklingveien 1 4365 NÆRBØ
Fargeklatten c/o Monica Pollestad Høyland 145 4365 NÆRBØ
Gjeng - Vigrestad c/o Line Marie Løge Smedabråtet 3 4362 VIGRESTAD
Glad Sang c/o Birte Slettebø Njærheimvegen 50A 4365 NÆRBØ
ImfNor Nærbø c/o Sven Harbo Vestkroken 17 4365 NÆRBØ
Khublei-Foreninga Varhaug c/o Solvor Rasmussen Tjemslandshagen 59 4360 VARHAUG
Litlaforeningen c/o Gerd Lillian Nærland Torlandsvegen 270 4365 NÆRBØ
Momentum c/o Ketil Stokkeland Planetvegen 8 4362 VIGRESTAD
Norforsamlinga Acta, Vigrestad c/o Norunn Gulaker Hårrvegen 146 4362 VIGRESTAD
Norforsamlinga Vigrestad c/o Ketil Stokkeland Planetvegen 8 4362 VIGRESTAD
Nor-kvinnene Varhaug c/o Gunnhild Nord-Varhaug Nord-Varhaugvegen 151 4360 VARHAUG
Normisjon Varhaug c/o Øystein Varhaug Tjemslandshagen 75 4360 VARHAUG
Normisjons kvinnegruppe Vigrestad c/o Jorunn Marie Hadland Vold Røysvegen 9 4362 VIGRESTAD
Normisjonsdamene c/o Thove Midttun Opstadvegen 39 A 4365 NÆRBØ
Sirevåg Bedehus c/o Liv Blindheim Nylundbakken 8 4364 SIREVÅG
Vigrestad kvinneforening c/o Janne Stavnheim Stavnheimsvegen 100 4362 VIGRESTAD
Vigrestad Soul Children c/o Norunn Gulaker Hårrv. 146 4362 VIGRESTAD
Vigrestad Yngreslag c/o Erik Årsland Nordsjøvegen 3001 4362 VIGRESTAD

KARMØY
ACTA Skudeneshavn c/o Åse Korsfur Habnavågvegen 5 4280 SKUDENESHAVN
Avaldsnes Normisjon c/o Lars Magne Skeie Skeievegen 81 4262 AVALDSNES
Betania Langåker c/o Didrik Johan Tønnesen Annemorvegen 21 4274 STOL
Dig Deeper - tweens Veavågen c/o Miriam Kristoffersen Austre Veaveg 173 4276 VEAVÅGEN
Ferkingstad Øst Kvinneforening c/o Synnøve Thomassen Malthusvegen 1 4274 STOL
Follow Me c/o Henrik Dam Sandskeivegen 51 4270 ÅKREHAMN
FORMiTUA c/o Ingeleiv Kringeland Seland Liastien 20 5546 RØYKSUND
Fredagsklubben c/o Tim Golding Bråtavegen 17 4250 KOPERVIK
Hauge Normisjon c/o Helga Hausken Kveitevikvegen 31 4260 TORVASTAD
Håland Normisjon c/o Sven Johan Skjølingstad Misjonsvegen 1 4260 TORVASTAD
Kopervik Barnegospel c/o Cilje Solvig Postboks 14 4291 KOPERVIK
Kvalavåg Musikkor c/o Anne Lin Ytreland Ytralandvegen 7 4250 KOPERVIK
Kvalavåg Normisjon c/o Lars Sigmund Simonsen Kvalavågvegen 580 4264 KVALAVÅG
Langåker Ung Misjonsforening c/o Gunvor Muff Vestre Karmøyvei 523 4274 STOL
Maliforeningen c/o Bjørg Kari Valle Bringaker Granvegen 44 4250 KOPERVIK
Norkirken Åkra c/o Roar Flacké Nyevegen 4 4270 ÅKREHAMN
Normisjonsgnisten c/o Karin Mannes Boks 65 4295 VEAVÅGEN
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Regnbuelandet c/o Marianne Breivik Fagerland Engvegen 25 4270 ÅKREHAMN
Sandve Iuf Kvinneforening c/o Oddrun Svendsen Vestre Karmøyveg 739 Y 4272 SANDVE
Sandve Normisjon c/o Kjell Arvid Svendsen Vestre Karmøyveg 737 4272 SANDVE
Skudenes Soul Children c/o Elin Grindhaug Varnavikvegen 5 4280 SKUDENESHAVN
Skudeneshavn Normisjon c/o Trygve B. Svendsen Kvednavegen 1 4280 SKUDENESHAVN
Stokkastrand Bedehusfellesskap c/o Gro Nesse Melstokkestien 6 4250 KOPERVIK
Sævelandsvik Normisjon c/o Tordy Hellestvedt Vestre Karmøyveg 187 B 4275 SÆVELANDSVIK
Søstermisjon c/o Astrid Wikre Velde Vardenvegen 34 4280 SKUDENESHAVN
Ton Angelon c/o Elin Grindhaug Varnavikveien 5 4280 SKUDENESHAVN
Tuastad Normisjon c/o Svein Åge Susort Spannavegen 805 5546 RØYKSUND
Vea Yngresklubb c/o Einar Rasmussen Sæviktun 28 4276 VEAVÅGEN
Ådland Normisjon c/o Edvard Kalstø Søre Ådlandsveg 17 4270 ÅKREHAMN
Åkra Kvinneforening c/o Turid Hauge Gjerdevegen 73 4270 ÅKREHAMN
Åkra Soul Children c/o Ingeborg Mannes Alsaker Postboks 217 4296 ÅKREHAMN

KLEPP
Bore Normisjon c/o Peter Lindtveit Borevegen 233 4352 KLEPPE
Gå Ut Gruppa c/o Solfrid Hia Tangarholen 8 4353 KLEPP STASJON
Hva ville Jesus ha gjort klubben c/o Anette Lygre Ek Thore Ellingsens veg 4 4352 KLEPPE
Klepp Soul Children c/o Vigdis Tveita Kleppevarden 80 4352 KLEPPE
Kleppe Kvinneforening Normisjon c/o Torill Damsgård Furuvegen 11 4352 KLEPPE
Misjonsringen c/o Karen Borgen Lerkevegen 10 4343 ORRE
Sele Bedehus c/o Harald Sevland Selevegen 240 4354 VOLL
Verdalens Normisjonsforening c/o Borghild Dovland Solsletta 1 4352 KLEPPE
Vinter i Vest - tenåringsfestivalen c/o Margrethe Sundvoll Solhøy 11 4353 KLEPP STASJON

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

RANDABERG
Bø Kvinneforening Håpet c/o Marta Goa Kvernevikveien 180 4073 RANDABERG
Firlingen c/o Grete Askvik Vistvikveien 10 4071 RANDABERG
Forglemmegei mannsforening c/o Torstein Fjermedal Bøveien 235 4071 RANDABERG
Håland Bedehus c/o Byggmester Henry Goa AS Goaveien 95 4073 RANDABERG
Mannsforeningen NORMENNENE c/o Sven Halsne Nyvollveien 36 4070 RANDABERG
Mauren Normisjonforening c/o Randi Elin Enoksen Sørlibakken 3 4073 RANDABERG
Randaberg Horveforening c/o Solveig Odland Bø Valaveien 4 4070 RANDABERG
Randaberg Normisjon c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072 RANDABERG
Randaberg Soul Children c/o Lars Helgeland Smaragdbakken 3 4072 RANDABERG
Randaberg Soul Teens c/o Randaberg Menighet Postboks 19 4096 RANDABERG
Santalbrødrene Misjonsforening c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072 RANDABERG
Santalmisjonens Kvinneforening c/o Karen Fjermedal Bø Bøveien 233 4071 RANDABERG

SANDNES
2 Rette og 1 Vrang c/o Jorun Marie Hauge Dyre Vaas vei 7 B 4317 SANDNES
Bhutanforeningen c/o Anne Marie Kvam Andersen Ramnafjellveien 20 4310 HOMMERSÅK
Bibelgjeng - Ganddal - Gutter 2009 c/o Elin Langmyr Fagerheim 32 4322 SANDNES
Casilla Santalforening c/o Margaret Berland Gamle Somavei 19 4313 SANDNES
Connect Forsand c/o Forsand kyrkjekontor Fossanvegen 380 4110 FORSAND
Dig c/o Raymond Bicaglie Nesse Bymenigheten Sandnes, Lundegeilen 18 4323 SANDNES
Dig Junior c/o Ariane Caixeta Thingnæs Lundegeilen 18 4323 SANDNES
Elim Brass c/o Rolv Furenes Safirveien 25 4321 SANDNES
Figgjo Kvinneforening c/o Jofrid Nilssen Teigen 12 4332 FIGGJO
Figgjo yngres c/o Solveig Overskott Fengjeveien 12 4332 FIGGJO
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Fjellbygda Normisjon c/o Jorunn Dybesland Auklend Noredalen 539 4308 SANDNES
Forsand Kvinneforening c/o Annbjørg Strøm Haukalid Rettedalsbakkane 11 4110 FORSAND
Forsand Kvinneforening 2 c/o Ragnhild Vold Berge Bergevegen 31 4110 FORSAND
Ganddal Kvinneforening c/o Kjellaug Spanne Vesleveien 3 4322 SANDNES
Ganddal Normisjon Salem c/o Gunnstein Kjosavik Vesleveien 1 4322 SANDNES
Gjeng 2008 Ganddal c/o Arnt Egil Rørtvedt Brunesveien 24 4322 SANDNES
Gjeng 2010 Ganddal c/o Arnt Egil Rørtvedt Brunesveien 24 4322 SANDNES
Imi-Venner c/o Edith Stangeland Gamleveien 12 4315 SANDNES
JED c/o Eirin Sørheim Mikkelsbærstien 74 4324 SANDNES
K-Klubben Riska c/o Riska menighet v/Marie Weibell Amboltveien 2 4311 HOMMERSÅK
Kransalaget Mannsforeningen c/o Ivar Berentsen Riskaveien 128 4311 HOMMERSÅK
Lura Normisjon c/o Anvor Stokka Draugveien 21 4314 SANDNES
Malmheim Normisjon c/o Pål Malmin Prestveien 66 4312 SANDNES
Malmheim Ten-In c/o Magne David Malmin Malminhagen 26 4312 SANDNES
Maudlandkorvettene c/o Mabel Homme Slimestad Ragnhilds vei 8 4311 HOMMERSÅK
Metro Foundation c/o Trond Vigesdal Skogsbakken 30b 4319 SANDNES
Norkirken Sandnes c/o Ola Helgeland Gjesdalsveien 10 4306 SANDNES
Normisjon Forsand c/o Torstein Haukalid Rettedalsbakkane 11 4110 FORSAND
Normisjonsforeningen Didiko c/o Tove Hoelgaard Pedersen Strondavika 51 4329 SANDNES
Riska barnegospel c/o Hilde Maudal Kydnaveien 66b 4310 HOMMERSÅK
Salems Vennering c/o Berit Dragsund Lundegeilen 7 A 4323 SANDNES
Sandnes Horvelag c/o Berit Tengs Åsveien 118 4328 SANDNES
Santalgruppa Normisjon c/o Mariann Rørtveit Sørbøtunet 9 4321 SANDNES
Skeiane Santalforening c/o Ingrid Augestad Fosse Bekkasinveien 39 A 4318 SANDNES
Smeaheia 10-14 c/o Tom Ryen Skjeneholen 24 4313 SANDNES
Sporaland Horveforening c/o Marta Austrått Sporalandveien 13 4308 SANDNES
Stjernen Riska c/o Riska Sokn v/Marie Weibell Amboltveien 2 4311 HOMMERSÅK
Sviland Normisjon c/o Arne Hetland Løbergsjå 6 4337 SANDNES
Top up konfirmanter c/o Ariane Caixeta Thingnæs Lundegeilen 18 4323 SANDNES
Venninneforening c/o Bjørg Tove Motland Hommersåkveien 437 4311 HOMMERSÅK

SAUDA
Hellandsbygd Kv F c/o Hanna Småmo Handelandsvegen 12 4200 SAUDA
Kvinneforeningen Normisjon Sauda c/o Solveig Andreassen Hamnaflåt 8 4200 SAUDA
Normisjon Sauda c/o Olaug Drarvik Søndenåhaugen 29 4200 SAUDA
Sarepta c/o Gunvor Søndenaa Birkelandsvegen 9 4200 SAUDA
Sauda Soul Children c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200 SAUDA
Sauda Soul Kids c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200 SAUDA

SIRDAL
Tonstad c/o Ruth Lillian Hompland Hompland 23 4440 TONSTAD

SOKNDAL
Amnura c/o Liv Ingunn Immerstein Rekefjord 225 4380 HAUGE I DALANE
Glede Barnegospel c/o Astrid Irene Berntsen Bergåsveien 12 4380 HAUGE I DALANE
Hobbyklubben BBM c/o Inge Norvald Midtun Høydalsåsen 13 4380 HAUGE I DALANE
Vårgry Kvinneforening c/o Randi Ørsland Sel 4380 HAUGE I DALANE

SOLA
Byggeklossen Ræge menighet c/o Ræge menighet PB 38 4054 TJELTA
Esc c/o Tananger menighet Fakturamottak Postboks 134 4097 SOLA
Horvegruppa Stavanger c/o Ragnhild Tjelta Lensmannskroken 2 4055 SOLA
Imi Tananger c/o Halvor Lindal Barkveien 1 4056 TANANGER
IMI Tananger Søndagsskole c/o Jorunn Aurebekk Kolnesvegen 77 4055 SOLA
Jesha-Klubben c/o Tananger menighet Risavika havnering 100 4056 TANANGER
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Ljosheim Normisjon c/o Thor Bjørn Tjelta Lensmannskroken 2 4055 SOLA
Nortråkk c/o Anne Beret Nome Kristensen Tjeltavegen 109 4054 TJELTA
PULS c/o Ræge menighet Postboks 38 4054 TJELTA
Sola Soul Children c/o Sola Menighet - Sola Kommune Fakturamottak Postboks 134 4097 SOLA
Sørnes Normisjonsforening c/o Torunn Madsgaard Prestøyvegen 9 4052 RØYNEBERG
Tananger Mannsforening c/o Ole Johan Mæland Melingsvegen 45 4056 TANANGER
UNGkjerkå c/o Ræge menighet Postboks 38 4054 TJELTA
Vonheim Normisjon c/o Gunnlaug Joa Austerheimvegen 22 4055 SOLA

STAVANGER
Awana Ombo c/o Eli Grindhaug Nes Jørstadvågen 20 4187 OMBO
Blink barnelag c/o Arnt-Helge Sandvik Friheim 19b 4047 HAFRSFJORD
Chupa Chups c/o Janne K.H.Berge, Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Den gyldne gjengen c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Den gyldne gjengen 2011 c/o Eirin Sørheim Gunnar Warebergsgt. 15 4021 STAVANGER
Finnøy Fun Children c/o Tolli H. A. Frestad Kindingstadvegen 31 4160 FINNØY
Finnøy Normisjon c/o Astrid H. Throndsen Fåfeltet 7 4160 FINNØY
Fogn Indremisjon c/o Joar Sandanger Vestre Fognavegen 328 4164 FOGN
Hafrsfjord Familieforening c/o Torlaug Kjøde Sersjantsvingen 30 4045 HAFRSFJORD
Hundvåg Soul Children c/o Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Hundvåg Soul Kids c/o Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Imi-Brass c/o Henny Karin Slettebø Kari Trestakkveien 32 4019 STAVANGER
Imi-Gjengen c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Impuls Leirklubb Stavanger c/o Impuls Bevegelsen AS Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
Join Events c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Jubelgjengen c/o Svanhild Eggebø Spanne Badevikvegen 34 4160 FINNØY
Jåtten og Hinna Normisjon c/o Peder Idland Refsnesveien 22 4020 STAVANGER
Jåtten og Hinna Y Kvinneforening c/o Ingeborg Espedal Bøen Jåttåveien 133 A 4020 STAVANGER
K01 c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
K02 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
K03 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
K04 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
K05 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
K06 c/o Victoria Angell Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Lauvsnes Kvinneforening c/o Anna Lauvsnes Lauvsnesvegen 174 4160 FINNØY
Madla Normisjonsforening c/o Helene Skimmeland Mjughaug terrasse 4 4048 HAFRSFJORD
Normisjon Bru og Sokn c/o Gunvor Helle Eiane Soknaveien 59 4158 BRU
P-gjengen c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Puls c/o IMI-Kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Skartveit Bedehus c/o Leif Inge Eike Halsnevegen 206 4182 SKARTVEIT
Solborg Barnehage c/o Wenche V. Kristiansen Tjennsvollvn 44 4021 STAVANGER
Stavanger Horveforening c/o Aslaug Espedal Jåttåveien 133 A 4020 STAVANGER
Stavanger IM Eldretreff c/o IMI-kirken Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
Steinnesvåg Kvinneforening c/o Unni Lisbeth Sæves Vignes Hagatunet 2 4160 FINNØY
Sunde bedehus c/o Torbjørn Walderhaug Tjeldveien 16 4049 HAFRSFJORD
Sørbø Kvinneforening c/o Guri Sørbø Stoggdalsveien 6 4150 RENNESØY
Tasta Soul Kids c/o Karoline Wadseth Aase Fagerstølveien 9B, Sentrum 4001 STAVANGER
Tjensvoll-Bolettene c/o Tone Søndenå Tennisveien 17 4021 STAVANGER
Torsdagspuls c/o IMI-kirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER

STRAND
Fredagsklubben, Jørpeland c/o Møyfrid Mæland Bergflettevegen 10 4104 JØRPELAND
Idse c/o Sigrun Idsal Bergflettevegen 12 4100 JØRPELAND
Jørpeland Kvinneforening 1 c/o Rannveig Asbjørnsen Kornblomstvegen 14 4100 JØRPELAND
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Jørpeland Kvinneforening 2 c/o Eli Øyen Grobane 1 4100 JØRPELAND
Jørpeland Normisjon c/o Peder Egeland Barkvedbakken 5 4100 JØRPELAND
Jørpeland Ungdomskor c/o Jørpeland kirke Pb. 188 4126 JØRPELAND
Klubben, Tau c/o Arnhild Sørskår Kolabygdvegen 800 4110 FORSAND
Leirklubben i Strand kyrkjelyd c/o Strand kyrkjekontor Pb. 188 4126 JØRPELAND
Naboen c/o Hanne Helland Voster Sørskårvegen 134 4120 TAU
Nordlys c/o Anne Marie Tuntland Kvalavågvegen 20 4105 JØRPELAND
Nordre Strand Normisjonsforening c/o Constanse Eriksen Austlivegen 37 4120 TAU
Normigruppa 1, Jørpeland c/o Siri Bokn Fjellsveien 23 A 4100 JØRPELAND
Prestemarka c/o Mallin Østerhus Prestetjørnvegen 20 B 4120 TAU
Strand Huskirke c/o Arne Dalehaug Nagavegen 175 4120 TAU
Strand Soul Children c/o Eli Nesvåg Århaugbakken 28 4120 TAU
Tau Mannsforening c/o Svein J. Risøy Austlivegen 30 4120 TAU
Tau Mannsgruppe c/o Sven Terje Haugvaldstad Furulia 24 4120 TAU
Tau Mannsgruppe 2 c/o Magne Grødem Århaugbakken 26 4120 TAU
Tau Normisjon c/o Tormod E. Nag Nagavegen 55 4121 TAU
Tau Normisjon Kvinnelag II c/o Lise Enne Rødlandsvegen 31 4120 TAU
Vaulali Trialklubb c/o Roald Stenvik Skolebakken 3 C 4100 JØRPELAND
Vaulaliforeningen c/o Karin Dahle Ryfylkevegen 1972 F 4120 TAU

SULDAL
Barnerøyster c/o Anna Fauskanger Lunde Suldalsvegen 1384 4237 SULDALSOSEN
Erfjord Normisjon c/o Berit Reinertsen Sandvik Sandvikvegen 123 4233 ERFJORD
Hebnes Normisjon c/o Gerd Helland Vormestrandvegen 932 4235 HEBNES
Jelsa Normisjon c/o Bjørg Nygård Svehaugane 45 4234 JELSA
Nortreff c/o Bjørn Sandvik Bogsundvegen 557 4233 ERFJORD
Onsdagsklubben c/o Ingunn Isberg Hoftun Kariåsen 10 4237 SULDALSOSEN
Ropeidhalvøya Kvinnefor c/o Gerd Helland Vormestrandvegen 932 4235 HEBNES
Suldal Normisjon c/o Marta Nerheim Tjordal Osen 4 A 4237 SULDALSOSEN
Suldalsosen Santalforening, Normisjon c/o Torbjørg Skretting Olimstad Salomonskleivo 10 4237 SULDALSOSEN
Tweens Suldal c/o Suldal kyrkjekontor Sandsvegen 134 4230 SAND

TIME
Bryne NLM og Normisjonsforening c/o Solvor Aase Vardheivegen 3 4340 BRYNE
Bryne Normisjon c/o Solveig Vatland Bøe Jacob Bakars veg 2 4340 BRYNE
FOKUS c/o Elisa Malde Postboks 43 4356 KVERNALAND
Fotland Normisjon c/o Torleif Vestly Vestlyvegen 156 4347 LYE
Frøyland og Orstad Soul Children c/o Frøyland og Orstad Kyrkjelyd Boks 43 4356 KVERNALAND
INN-kyrkja Lye c/o Magnhild Sørlie Timevegen 64 4346 BRYNE
Leirklubben Rogaland c/o Leif Inge Kjærvoll Sørskår Orrevegen 11 4340 BRYNE
Line og Steinsland Santalforening c/o Ingebjørg Stensland Biskop Hognestads gate 4 4344 BRYNE
Orre bedehus c/o Lars L. Salte Saltevegen 87 4343 ORRE
Orstad S-Klubb c/o Bjørg Nese Tuftevegen 20 4355 KVERNALAND
Prem Santalforening c/o Ola Undheim Vardheivegen 7 4340 BRYNE
Safari c/o Martha Tveita Nordbø Orstadbakken 33 4356 KVERNALAND

TYSVÆR
Aksdal Normisjon c/o Terje Fjeldheim Stølsberg 32 5570 AKSDAL
Etter skoletid c/o Kari Undheim Boks 30 5575 AKSDAL
Førre Normisjon c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563 FØRRESFJORDEN
Gledesprederen c/o Marit Sofie Teistedal Vikre Svartmyrvegen 15 5565 TYSVÆRVÅG
Mannsforeningen Manfred c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563 FØRRESFJORDEN
Nedstrand Barneforening c/o Gunvor Hustoft Nedstrandsvegen 1492 5560 NEDSTRAND
Soknatun Normisjon c/o Ståle Hustoft Nedstrandsvegen 1488 5560 NEDSTRAND
Trøste og Bære Tysvær Normisjonsforening c/o Monica Log Bjøllehaugvegen72 5545 VORMEDAL
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Tysvær Normisjon c/o Olav Vikre Svartmyrvegen 15 5565 TYSVÆRVÅG
Tysværvåg Småbarnstreff c/o Irene Høyvik Jørgensen Ospeskar 16 5565 TYSVÆRVÅG

VINDAFJORD
Blikrabygda Normisjon c/o Arild Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS
Ersland Normisjon c/o Anna Kvitno Dagsland Vestrevegen 36 5574 SKJOLD
Ersland Yngres c/o Anne Margrethe Hjelmeland GregersenLivegen 9 5574 SKJOLD
Feedback Kor & Aktiviteter c/o Eirik Stople Stoplevegen 7 5585 SANDEID
Husfreden Kårhus c/o Randi Krakk Saudavegen 6959 5578 NEDRE VATS
Isvik Normisjon c/o Børge Løype Skjoldavikvegen 53 5574 SKJOLD
Kyrkjetunet c/o Liv Herborg Wold Kvassteinsvegen 6 5580 ØLEN
Kårhus Normisjon c/o Sjur Inge Stødle Eidevegen 69 5578 NEDRE VATS
Ljosglimt c/o Martha Alida Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS
Normisjon Indre Vindafjord c/o Olav Eikeland Eikelandsvegen 156 5583 VIKEDAL
Skjold barnekor c/o Oddbjørn Mangrud Nadalsvegen 8 5574 SKJOLD
Snøklokka Barneforening c/o Marta Stople Nedre Austreimsvegen 78 5574 SKJOLD
Vikebygd Bedehus c/o Kjersti Hausberg Bjerga Klovaberget 5 5568 VIKEBYGD
Vikebygd Normisjonsforening c/o Martha Tveit Krekavegen 95 5568 VIKEBYGD
Vindafjord Soul Children c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582 ØLENSVÅG
Vindafjord Soul Kids c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582 ØLENSVÅG
Ølensvåg Normisjon c/o Oskar Feed Vågshagen 28 5582 ØLENSVÅG
Øvre Vats Mannforening c/o Jørgen Landa Blikravegen 207 5576 ØVRE VATS
Øvre Vats Normisjon c/o Arild Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS

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

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

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

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

Tar du utfordringen?

Skattefradrag for gaver til Normisjon

$

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

JA!

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

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

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

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

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

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

Jeg vil betale ved hjelp av:   

 giroblanketter  
 Avtalegiro 

(Vi anbefaler Avtalegiro)

Sendes til: 
Normisjon region Rogaland, 
Flintergt. 4, 4307 Sandnes
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Medlemmer i regionstyret er: Trygve Svendsen (leder, 
på valg i 2022), Berit Reinertsen Sandvik (på valg i 
2021), Magnus Jansen Bru (på valg i 2021), Jorunn Bø 
Løge (på valg i 2022), Lilly Rishton Eikje (på valg i 
2023) og Arnvid Nordstrand (på valg i 2023). 

Årsmøtet 2021 skal velge to styremedlemmer for 3 år 
og tre varamedlemmer for 1 år. Her er presentasjon av 
kandidatene som er innstilt av valgkomiteen:

Kandidater til styremedlemmer for 3 år: 

Navn: Øydis Antun
Alder: 51
Kommune: Stavanger
Yrke: Lærar i vaksenopplæringa 

Nevn 2 saker som du brenner for at regionen skal 
satse på:
1. Vi har etter kvart ei aukande gruppe mennesker 

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

2. Leirplassane våre er ein viktig møteplass og arena 
for relasjonsbygging oppover, innover og utover i 
alle generasjonar. Alpha og Agenda 1 er gode 
verktøy for relasjonsbygging på fleire plan. 

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

Navn: Magnus Jansen Bru
Alder: 63
Kommune: Rennesøy
Yrke: Jobber i Kirkens Bymisjon

Nevn to saker som du brenner for at regionen skal 
satse på: 
1. At barn og unge skal bli kjent med Jesus, og følge 

han.
2. Bygge fellesskap som inspirer oss til å bli etterføl-

gere av Jesus

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
Har drevet barne- og ungdomsarbeid i mange år. Har 
god erfaring med styrearbeid

Navn: Arnt Egil Rørtvedt
Alder: 47
Kommune: Sandnes
Yrke: Bruplanlegger Statens 
vegvesen 

Nevn to saker som du brenner for at regionen skal 
satse på:
1. Barne- og ungdomsarbeid
2. Misjon

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret: 
Deltakelse i menighetsarbeid generelt og tidligere 
deltakelse i styret for Norkirken Sandnes og 
Kambodsjastyret til regionen.

Valg til regionstyret
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Navn: Oddvar Sæth
Alder: 40
Kommune: Bjerkreim
Yrke: Markedssjef

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

naturlig og viktig del av forsamlingene, også de 
mindre. Kanskje kunne man hatt et opplegg for mer 
samarbeid og inspirasjon mellom fellesskapene i 
regionen om dette.

2. Forsamlingsbygging og fellesskapsutvikling 
- hvordan hjelpe de mindre forsamlingene og 
foreningene med omstilling, gjerne i samarbeid 
med andre organisasjoner. 

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

Navn: Einar Midttun Vestbøstad
Alder: 30
Kommune: Sandnes (Forsand)
Yrke: Lærer 

Nevn to saker som du brenner for at regionen skal 
satse på:
1. Jeg brenner for misjon. Er selv med i arbeidsgruppe 

for India, og synes det er veldig spennende med 
utviklingen rundt slikt arbeid i regionen.

2. Jeg brenner også generelt for ungdom. 10:13 og 
lignende satsing på ungdom er utrolig viktig for å 
bringe frem nye generasjoner troende. Jeg liker 
spesielt tanken på å knytte dette opp mot forrige 
punkt, altså det å få ungdom interessert i misjon. 

Erfaringer jeg mener er relevante for å sitte i 
regionstyret:
Jeg har, sammen med min kone, vært volontør for 
Normisjon i India i 3 måneder. Dette satte dype spor 
hos oss begge. Vi har i etterkant jobbet videre med 
dette engasjementet i Norge, blant annet ved å være 
med å etablere en arbeidsgruppe for India hvor vi 
støtter arbeid der nede. På sikt er håpet å kunne dra 
ned igjen i en eller annen form. Ellers kan det nevnes 
at jeg jobber på KFskolen Jørpeland, som er delvis eid 
av Normisjon

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

Valgkomité
Medlemmer i valgkomitéen er: Kåre Bødalen, 
Stavanger (på valg), Jan Håvard Frøyland, Tysvær og 
Toralf Hetland, Ålgård.
Roar Flacké er ansattes representant, valgt av ansatte.

Kandidat til valg for 2 år: 
Kåre Bødalen, Stavanger

iMi Tysvær 
52 77 61 41 

Stemnestaden, Aksdal 

iMi Haugesund 
52 70 19 70 

Strandgata 196, Haugesund 

www.imibb.no 
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Regnskap      +      Revisjon      +      Rådgivning

www.kallesten.no

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

TELEFON 51 79 12 00
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Tid Arrangement Sted

8.+9.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden

10.1. Normisjonsfest Horve og Vaulali

5.-7.2. Livgivende Stillhet Horve

10.2. Damenes Aften Ølen

11.2. Seniorsamling Solborg

18.2. Damesamling Digitalt

20.-21.2. Damenes helg Stemnestaden

10.3. Damesamling Randaberg

12.3. MER2021 Digitalt

17.3. Stille kveld Stemnestaden

18.3. Temakveld Fermate Stemnestaden

22.3. Damesamling Bru

23.3. Pensjonisttreff Stemnestaden

24.3. Damesamling Hjelmeland

5.4. Påskefest Stemnestaden

7.4. Stille kveld Stemnestaden

17.4. Regionårsmøte Digitalt

21.4. Vaulalibasaren Vaulali

23.4. Vårbasar Skudeneshavn

5.5. Damesamling Randaberg

13.5. Fellesstevne Stemnestaden

24.5. 75-årsjubileum Stemnestaden

31.5. Kvinnenes dag Horve

1.6. Kvinnenes dag 
Vaulali/Jørpe-
land bedehus

5.6. Generalforsamling Digitalt

16.-19.8. Seniorleir Vaulali

22.8. Vaulalidagen Vaulali

Tid Arrangement Sted

30.8. Damesamling Finnøy

Damesamling Bru

3.-5.9. Sensommerleir Stemnestaden

15.9. Damesamling Sokndal

16.9. Seniorenes festmiddag Horve

Normimarken Tau

16.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Karmøy

20.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Stemnestaden

Damesamling Hommersåk

15.-17.10. Damenes Helg Horve

21.10. Horvebasaren Horve

29.-30.10. Mannstreff Stemnestaden

6.11. Minimesse Stemnestaden

12.-13.11. Julemesse Hå

12.-13.11. Misjonsmesse Haugesund

13.11. Misjonsmesse Åkra

20.11. Julemesse Sandnes

20.11. Julemesse Vikevåg

26.11. Julemesse Sand

26.-27.11. Julemesse Finnøy

27.11. Julemesse Randaberg

27.11. Julemesse Bru

Med forbehold om endringer, følg med 
på vår hjemmeside normisjon.no/rogaland

 Avlyst      Utsatt?

Regionarrangement 2021




