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Rogaland

EN ØKONOMIUTDANNING 
FOR DEG SOM ER OPPTATT 

AV BÆREKRAFT
Hauge School of Management

Å kombinere bærekraft, etisk bevissthet 
og innovasjon er noe du lærer ved 

Hauge School of Management. 

Sjekk ut våre to 
bachelorprogram på nla.no!

Følg Normisjon  
på Facebook

Over to millioner kroner ble samlet inn til 
Normisjons ekstraordinære koronainnsam-
ling. Slik hjalp Normisjon koronarammede 
i 2020.

FO
TO

:LU
TH

ERA
N

 W
O

RLD
 SERVICE IN

D
IA

 TRU
ST/LW

SIT

Dette gikk pengene til 

Første digitale samling
Landsstyreleder Hallgeir Solberg håper at 
generalforsamlingen i 2021 blir til glede 
og inspirasjon, selv om mye blir anner-
ledes når en må samles digitalt.  

NORGE          7

En ny generasjon reiser seg – 
neste generasjons ledere i 
bedehus, kirker og i samfunnet. 
Vi skal istandsette dem til å tjene 
Jesus Kristus og felleskapet med 
den utrustning Gud har gitt.

Lederfokus

«Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på 
håp ved den hellige ånds kraft» 

Line Marie  
Løge

Koronaepidemien har ført til en økning i tjenestene 
til Aud Vihovde Hoftun og de andre sjelesørgerne i 
Fermate Rogaland.  Nå tilbyr de også et nettbasert 
kurs med fokus på selvbilde og identitet.

Flere søker samtale
Aud Vihovde Hoftun er leder for Fermate Rogaland.
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ROGALAND Koronaepidemien har ført til en 
økning i tjenestene til Aud 
Vihovde Hoftun og de andre sjele-
sørgerne i Fermate Rogaland.  

I koronatiden har flere søkt til 
Fermate for samtale. Nå tilbyr de 
også et nettbasert kurs med 
fokus på selvbilde og identitet.

– Noen håndterer de endrin-
gene epidemien har påført til-
værelsen vår helt fint, andre 
synes det er vanskelig. Behovet 
for en møteplass for den ærlige 
samtalen om livet, har vært 
økende den siste tiden, sier den 
erfarne sjelesørgeren Aud 
Vihovde Hoftun, som er leder 
for Fermates avdeling i Roga-
land. Hun forteller at Fermate 
med unntak av mars og april i 
fjor har hatt åpent for en til en 
samtaler.

– Selvfølgelig i henhold til 
smittevernregler.  Vi holder god 
avstand og bruker mye antibac. 

Sosial distanse
– Hverdagen vår har endret seg 
betraktelig det siste året. Vi har 
blitt tatt ut av de faste rutinene, 
de arenaene vi tidligere møttes 
på er i stor grad borte, noen bor 
alene og kjenner på ensomhet, 
andre er permitterte fra jobben, 
mens andre i for eksempel hel-
sevesenet og skoleverket kjenner 
på et økt arbeidspress og stor 
slitasje. I tillegg opplever noen 
av oss at den sosiale distansen 
gir oss mer tid til å reflektere 
over livet og tilværelsen. Det kan 

være en god ting, men det kan 
også oppleves utfordrende. Van-
skelige erfaringer kan komme 
opp til overflaten og man begyn-
ner å gruble over hvem man er, 
og hvilken verdi man har. Da 
kan det være godt å ha noen å 
snakke med, sier Aud. 

Pusterom
Ordet Fermate er et musikalsk 
uttrykk som betyr å stanse opp 
et øyeblikk. Og det er akkurat 
det sjelesorgsenteret ved samme 
navn tilbyr. En pause i hverda-
gen, et pusterom i livet.  Kanskje 
er det viktigere nå enn noen 
gang? 

– Fermate ønsker å være et 
sted for den viktige samtalen om 
livet og troen, der den enkelte 
kan få hjelp til å komme til rette 
med seg selv, livet rundt seg og 
med Gud. Noen ganger floker 
livet seg til og en trenger hjelp 
til å sortere, legge fra seg og 
finne en vei videre. Da kan det 
være viktig å samtale med noen 
som kan se situasjonen utenfra 
og som har faglig kompetanse 
og erfaring. Vi i Fermate har stor 
tro på bevisstgjøring. Det du er 
bevisst på kan du gjøre noe med, 
mens det du ikke er bevisst på 
gjør noe med deg. 

Nettbasert kurskonsept
Foruten samtaler arrangerer 
Fermate ulike kurs. Det siste året 
har det ikke latt seg gjøre, men 
det har ikke satt en stopper for 
Aud og de andre i Fermate. 

– Epidemien gjør at vi ikke 
kan møtes på samme måte som 
før. Derfor har vi utarbeidet et 
nettbasert kurskonsept, sier hun 
og forteller at kurset består av 
fire episoder basert på tema om 
selvbilde og identitet, selvfølelse 
og selvtillit, mestringsstrategier 
og skam. Hver episode innehol-
der tre deler. 

– Den ene delen består av det 
jeg vil kalle enkel hverdagspsy-
kologi, den andre delen har 
fokus på praktisk livserfaring 

Flere søker 
til Fermate

2021 startet ikke slik vi hadde 
tenkt. Det meste av arrangement 
før påske er avlyst, og det er 
stille i gangene. Personalet er 
helt eller delvis permittert inntil 
videre. Sveinung Notvik har sagt 
opp sin stilling på Vaulali og gått 
over i ny jobb. Derfor søkes det 
nå etter ny kjøkkenleder der. På 
Horve er det også behov for nye 
folk både på kjøkken og renhold 
når aktiviteten starter opp igjen. 

På Horve går mandagsdug-
naden som normalt. Bønnestien 

som er laget på uteområdet er i 
bruk, men er også stadig under 
utvikling. Et uthus i skogen er 
fornya og omgjort til bønneka-
pell. Ta gjerne en vandring på 
bønnestien.

Stemnestaden er i år 75 år, og 
det jobbes med jubileumsbok 
som kommer i mai. Og tida 
utnyttes til å ta diverse vedlike-
holdsarbeid.

Vaulali er utleid til Strand 
kommune utover våren. 

Leirstedene

Skogskapellet på Horve.
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Hjørdis Halleland Mikalsen
Roar Flacké

Vi skulle gjerne stått i døren på Randaberg forsamlingshus den 
17. april og sagt velkommen. Slik blir det ikke. På grunn av 
koronasituasjonen vil vi gjennomføre 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, internasjonal leder i Normisjon, skal være 
med oss denne dagen. 

Vi håper denne dagen kan være med å samle oss om visjo-
nen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Det ser 
ulikt ut fra sted til sted og fra generasjon 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 samles 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 regions-
kontoret på region.rogaland@normisjon.no eller direkte via 
Checkin. 

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

Bønn for nytt regionstyre under regionårsmøtet 2020.

Velkommen til årsmøtet!

 Bibeltimer og forkynnelse:  Reidun og Kurt Hjemdal
Nærmere informasjon og påmelding: Mail: utleie@haugetun.no 

eller tlf 69 36 27 30. Oppgi rom-ønske.
Påmelding pr. post til: Haugetun folkehøgskole,  

Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy.

NORMISJONS 
SENIORSTEVNE

14. – 18. juni på Haugetun  
Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.

Gamlebyen i Fredrikstad
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Momentum har gjort alt de kan 
for at ungdommene skulle få ha 
samlinger utfra gjeldende smit-
tevernregler. Da det skulle være 
delt kveld, hadde jentene pizza 
og kos, og de fikk skrive lapper 
med spørsmål om alt fra gutter 
og sex, til nåde og tilgivelse. Ca 
30 gutter, 13-19 år, samlet seg på 
et industriområde og fikk lov til 
å knuse en bil. Etterpå fikk de 
viktig input om porno, skam, 
Guds nåde og kjærlighet til hver 
enkelt.  

Småfellesskap har vært viktig 
denne høsten. Det å kunne dele 
liv og tro, velsignelser og utfo-
ringer, og be for hverandre. Det 
har blitt mange treff rundt bål-
panner, turer, men også noen 
digitalt.

Samlivskurset «7 kvelder om 
å være 2» startet opp for 13. 
gang, til stor velsignelse for 
parene som deltar. Fokus på å 
bygge sterke og gode samliv har 
gode ringvirkninger i familiene, 
i bygda og samfunnet rundt oss.

Aud Vihovde Hoftun er leder for Fermate Rogaland, som opplever at flere søker samtale i koronatiden.

Momentum knuser bil.

Norforsamlinga Vigrestad

Alpha - 
i en tid som denne
Når dette skrives, da vi ikke kan ha 
mer enn fem gjester i hjemmene, 
og er begrenset til 10 deltakere i 
kirker og bedehus – da satser 
Alpha friskt på alternativer.

Alpha Online er den digitale 
varianten, og er tilrettelagt for at 
både ledere og deltakere sitter 
hjemme foran sin egen pc, 
nettbrett eller telefon. Teknikken 
blir grundig forklart og er enkel å 
bruke. 

Som mange kjenner til, består 
en Alpha-kveld av tre deler; måltid, 
undervisning og gruppesamtale. 
På Alpha Online tar vi med oss 
kaffekoppen til skjermen. Så ser vi 
Alpha filmserie sammen, en veldig 
fin dokumentar som de fleste 
menigheter allerede bruker som 
undervisning på Alpha. Til slutt 
deles vi inn i grupper for å snakke 
om filmen. 

For et år siden sa Alpha-pione-
ren Nicky Gumbel at Alpha aldri 
ville fungere digitalt, for det 
handler om å møte hverandre, 
spise sammen osv. I et intervju 
nylig sier Gumbel at han har tatt 
feil! Alpha Online er mye bedre, 
sier han, for nå kan mennesker 
som av ulike grunner aldri ville 
kommet til en menighet, få et 
innblikk i hva det er å tro mens de 
sitter i sin trygge stue. 

Også i Norge er erfaringene fra 
det siste året veldig positive, og 
mange anbefaler det varmt, enten 
det gjelder ungdom eller voksne.

Alpha Online er verktøyet som 
hjelper oss å gi evangeliet videre, i 
en tid som denne.

Inge Morten Paulsen

Kørners Corner:
Ikke lett å skremme meg

Klaus Muff på Karmøy forteller om 
en bussjåfør litt nord på Vestlandet 
som strevde litt med å starte 
bussen en morgen. Han fikk den 
endelig i gang, men minuttene går 
veldig fort om morgenen. Særlig 
hvis man er sent ute. 

Ved andre busstopp stod en 
eldre kvinne og ventet. Han kunne 
se lang vei både på ansiktsfarge og 
grimaser at her var stemningen 
dårlig. Og da hun kom inn i bussen 
var hun ikke billig. Han fikk høre i 
høylytte ordelag både om hvordan 
en bussjåfør skulle være og ikke 
være. 

Sjåføren lyttet mens kvinnen 
fikk tømt sitt sinne ut på ham. Da 
hun roet seg, så han på henne og 
sa: Du trodde kanskje at du 
skremte meg nå? Men jeg har 
samme sort hjemme!

blant annet gjennom intervju og 
den siste bolken belyser tema 
utfra en bibelsk person, forkla-
rer Aud, som står for undervis-
ningen sammen med Hans Høie 
og Torgeir Mork.

Et godt redskap
– Dette er et kursopplegg du kan 
gå inn i alene eller sammen med 
andre. Det kan ikke minst være 
et godt redskap for smågrupper. 
Tilbudet er gratis, og man kan 
når som helst gå inn på Fermate 
Rogaland sine nettsider hvor 
man finner en link til kurset, 
sier Aud, og forteller at de plan-

legger flere lignende kurs i tiden 
som kommer. 
– Vi er mange som savner det 
åndelige fellesskapet, et sted 
hvor vi kan møtes for sosialt 
samvær og åndelig påfyll. Dette 
kurset kan ikke erstatte det, men 
mitt ønske er at dette kan være 
et godt tilbud også nå i denne 
tiden.

Fakta Fermate
Fermate Rogaland har samtale-
tilbud på BådeOg-huset i Sand-
nes sentrum og på Kraftsenteret 
på Stemnestaden i Tysvær. 

I Tysvær er Gjermund Lygre 

samtalepartner i tillegg til Aud 
V. Hoftun.

Medarbeidere i Sandnes er 
Vigdis H. Hadland, Karstein 
Dragsund og Aud V. Hoftun. 
Hans Høie har mentor-samtaler 
for ledere.

Du kan bestille samtale ved å 
ta kontakt med Fermate Roga-
land på tlf. 98216181 eller via 
e-post: fermate.rogaland@gmail.
com.

Fermate ønsker 
å være et sted 
for den viktige 
samtalen om 
livet og troen, 
et pusterom... 
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Hva fester du blikket på?

For noen tider! Det er pan-
demi, naturkatastrofer, opprør, 
uenighet i kirken, utfordringer 
med psykisk helse hos ung-
dommer og mye mer. Jeg har 
nok lett for å krisemaksimere i 
enkelte situasjoner. Konen min 
trekker av og til i meg når det 
blåser litt ute. Hun vet jeg er 
redd for at trampolinen skal 
blåse vekk og at hustaket letter. 
Eller når det er ulyder i bilen. 
Da er det bare å lete etter ny bil. 
Jeg har lært meg å trekke pus-
ten, løfte blikket og se at det 

ikke er tegn på verdens under-
gang om det blåser litt rundt 
hushjørnet. 

Det blåste ofte rundt disi-
plene også, både billedlig talt og 
i de faktiske omgivelsene. Peter 
tok det store steget ut av båten 
og gikk mot Jesus, på vannet. 
For noen høres det både dum-
dristig og utrygt ut. For Peter 
virker det som det var det beste 
og tryggeste han kunne gjøre. 
Det var jo der Jesus var, ute på 
vannet. Han ventet bare på at 
Jesus skulle si kom, så var han 
klar. Det er vel ingen plass som 
er så trygg som der Jesus er. 

Det var da Peter merket vinden 
og bølgene og ga det oppmerk-
somhet at problemene begynte. 
Vinden og bølgene hadde vært 
der hele tiden, men Peter hadde 
hatt blikket festet på Jesus og 
hadde ikke bekymret seg over 
omstendighetene. Så tok 
omstendighetene overtaket og 
han begynte å synke. Heldigvis 
har vi en Gud som ser oss og 
som holder oss i sin hånd, også 
når det stormer og vi begynner 
å synke. Vi har ikke en Gud 
som kun møter oss når vi mes-
trer alt og går på vannet. 
Det er krevende tider. Hva fes-

ter du blikket på? Lar vi 
omstendighetene ta fokuset og 
oppmerksomheten vår? Å ha 
blikket festet på Jesus er ikke en 
vei utenom stormene, men en 
vei gjennom dem. «Jeg berger 
ham når han holder seg til meg, 
jeg verner ham, for han kjenner 
mitt navn. Når han kaller på 
meg, svarer jeg, jeg er med ham 
i nøden, jeg frir ham ut og gir 
ham ære. Jeg metter ham med 
et langt liv og lar ham se min 
frelse.» (Salme 91:14-16)

Ja, hva skjer i barne- og ung-
domsarbeidet vårt når vi ikke 
får møtes slik som vi «alltid» 
har gjort?

Det har vært, og er, en kre-
vende tid for lederne. 

Noen har hatt samlinger 
når det har vært mulig, andre 
har ut fra lokale forhold tenkt 
at det er best å ta pause. Digi-
tale samlinger, samling på 
ulike dager, mindre grupper 
og telefonsamtaler med den 

enkelte er noe av det som har 
vært en løsning. Flere har 
valgt å levere en hilsen hjem. 
Heldige de i Figgjo yngres 
som fikk en tegneseriebibel 
som en julehilsen.

Fortsett å be for barne- og 
ungdomsarbeidet! Vi ønsker 
et arbeid som ikke bare 
handler om aktiviteter, men 
også relasjoner. Flere ledere 
frykter at det vil være litt tyn-
gre å få medlemmene tilbake 
etter denne pausen. Be spesi-
elt for dette når lag og kor 
starter opp igjen. Har du 
mulighet til å fortelle noen av 
lederne at du ber for arbeidet, 
så gjør det. Send en melding 
eller ta en telefon, slik at de 
får vite at du er med på laget! 
Hvem ville ikke satt pris på 
en slik beskjed? 
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En ny generasjon reiser seg - 
neste generasjons ledere i bede-
hus, kirker og i samfunnet. Vi 
skal istandsette dem til å tjene 
Jesus Kristus og felleskapet med 
den utrustning Gud har gitt. De 
ulike undervisningsmodulene 
består av tre samlinger og en 
feiring. Vi jobber med livet og 
utfordringer som hverdagen byr 
på. Derfor er feiringen etter hver 
fullført modul viktig. 

Sammen istandsetter vi unge, 
bevisste ledere som er trygge i 
troen, og som ønsker å prege 
samfunnet positivt. Ledere som 
kjennetegnes av troverdig, tyde-
lig og tjenende livsstil og leder-
skap. Vi setter den enkelte lede-
ren i fokus, stiller spørsmål, gir 
støtte og veiledning når det 
trengs. Derfor kaller vi det 
LEDERFOKUS. I smågrupper 
og samtaler med mentor bygges 
relasjoner, og vi får se gavene 

Verdifulle unge får hjelp til å bli disipler og ledere.

Figgjo yngres - bibel gitt 
som julehilsen.

LEDER

Kambodsja i koronatid
Ved inngangen til 2021 er det i 
Kambodsja offisielt ingen som 
er døde av Covid-19 og bare ca. 
500 er smittet. Dette sier lite om 
hvor mye pandemien faktisk 
preger landet.

For mange er frykten for å 
miste livsgrunnlaget større enn 
frykten for viruset. Velferdssys-
temet i landet er lite utbygd og 
når en familie mister inntekten 
så har det svært alvorlige konse-
kvenser. Mange familier har 
måttet kalle sine barn ut av sko-
len eller studier for å skaffe inn-
tekter.  

I lange perioder har det ikke 
vært lov å samles mer enn 10 
personer, så det har vært van-
skelig å drive menighet. Men 
gjennom samlinger i huskirker 
og digitale tilsendte taler og lov-
sang har det likevel vært mulig 
å holde kontakt. Og vi har igjen 
sett den store kraften som ligger 
i livsnære fellesskap. 

Også i det humanitære arbei-
det har det vært vanskelig gjen-
nom året, men nå kan vår stab 
besøke landsbyene og gi viktig 
hjelp.

Også i Kambodsja rammer korona først og fremst indirekte.

Thomas Thesen (regionleder)

Hva skjer? Lederfokus
«Vi gjør disipler av 
fremtidens unge 
ledere»

Gud har lagt ned i den enkelte 
vokse frem. 

Alle er kalt til å bety en for-
skjell der Gud har satt dem. Skal 
de lykkes er det viktig å gi dem 
praksis, oppfølging og ikke 
minst riktig verktøy til jobben. 
Vi gjør disipler av fremtidens 
unge ledere fra 14 år og oppover. 

Målet er at de med troen som 
fundament, kan være samfunns-
byggere og gi Jesus Kristus til 
nye generasjoner og folkeslag. 
 Ønsker du å delta i Leder-
fokus, motta informasjon, eller 
kan du tenke deg å være forbeder 
/mentor? Ta kontakt med: Ken-
neth.kolltveit@normisjon.no.

Å ha blikket 
festet på Jesus 
er ikke en vei 
utenom stor-
mene, men en 
vei gjennom 
dem.

Det er fortsatt stor usikkerhet 
om når situasjonen vil bedre 
seg. Mange unge har mistet et 
skoleår og langt fra alle vil 
komme tilbake på skolen eller 
universitetet. Det har konse-
kvenser for resten av livet!

Vi er takknemlige for en flott 
stab som bryr seg om mennes-
ker og gjennom sin tjeneste 
viser Guds omsorg og tenner 
håp. Slik vokser Guds rike også 
i en vanskelig tid.

Ådne Berge
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene så kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Koronapandemien og den verdensvide nedstengningen 
i mars i fjor har fått store konsekvenser i mange land. I 
India stod mange dagarbeidere uten inntekter på grunn 
av portforbud, i Ecuador strømmet folk til sykehusene 
og i Bangladesh ble nærmere 20 millioner mennesker 
arbeidsløse. Fortsatt står mange i en usikker situasjon, 
og enda får Normisjons koronahjelp betydning for 
mange.  

Slik hjalp Normisjon koronarammede
Over to millioner kroner ble samlet inn gjennom Nor-
misjons ekstraordinære koronainnsamling: «Jeg var syk, 
og dere så til meg». I Assam, India har hele 15 781 men-
nesker fått mat og hygieneartikler, i samarbeid med 
organisasjonen Lutheran World Service India Trust 
(LWSIT). Det er mer enn halvparten av innbyggertallet 
i Kongsberg kommune i Norge. I tillegg har ca. 600 

mennesker i India fått matkasser, som betyr at flere 
tusen mennesker har fått hjelp i en krevende situasjon. 
Dette har vi kunnet gjøre med samarbeidspartneren vår 
The United Evangelical Churches in India (UELCI).

Mange familier
I Ecuador har livet for folk flest vært preget av restrik-
sjoner og dårlig økonomi. Klesplagg og munnbind blir 
solgt fra døråpninger, og sykehusene har møtt store 
utfordringer. Rundt 400 familier har fått utdelt matvarer 
gjennom lokale medarbeidere i landet. I Cuba har ca. 
300 familier fått matkasser som totalt hjelper flere hun-
dre mennesker med mat. 

Informasjonsprogrammer
I flere land har det også vært viktig å spre kunnskap om 
smittevern. Sammen med organisasjonen World Vision 
har 30 lokale ledere fått undervisning i Senegal. Flere 
informasjonsprogrammer har også blitt sendt over 
lokalradio. I en av landsbyene, der vilkårene var spesielt 
vanskelige for mange, fikk hele 85 familier penger til å 
kjøpe seg mat. 
 I Bangladesh, som er et av verdens tettest befolkede 
land, har pandemisituasjonen vært spesielt krevende. 

Her bidro Normisjon med en engangsstøtte på rundt 
180 kroner, som tilsvarer mat for tolv dager i Bangla-
desh. Engangsstøtten ble fordelt ut i områdene rundt 
samarbeidskirkene til Normisjon Bangladesh. 1842 
familier fikk denne støtten. 

Barn med funksjonsnedsettelser
Normisjon har i 2020 gitt viktige bidrag for å opprett-
holde sykehustilbudet ved Okhaldhunga og Tansen 
sykehus i Nepal. Begge er drevet av Normisjons samar-
beidspartner United Missions to Nepal, og betjener 
tilsammen en befolkning på 500 000 mennesker. I Nepal 
har ca. 200 familier fått utdelt mat; hvor alle familiene 
har barn som lever med en funksjonsnedsettelse. 

Å hjelpe mennesker i nød
Internasjonal leder Tore Bjørsvik forteller at det er helt 
spesielt å få hjelpe mennesker i akutt nød.
 – Vi har en unik kontakt med grasroten ute og kan 
raskt iverksette hjelp fordi vi allerede er på stedet med 
lokal kompetanse. Det er et naturlig uttrykk for troen, 
sier Bjørsvik. 

Koronahjelp: Denne kvinnen er hovedforsørger for familien sin i India. Her har hun fått utdelt hygieneartikler, ris, linser og mer gjennom LWSIT og Normisjon. 

Slik bidro Normisjon i 2020

Normisjons Senegal-team er nå kommet 
frem etter flere dagers reise til området hvor 
de skal bo i Øst-Senegal. Teamet består av 
familien Haaland som er utsendt fra Ung-
dom i Oppdrag, Svanholm-Skogesal-familien 
og to ettåringer. I tillegg vil Andres Jøssang 
ha et lite opphold i Senegal sammen med 
teamet i februar. 

Normisjon startet arbeid i landet i 2014, 
og siden evakueringene i 2020 har det ikke 
vært utsendinger i landet. 

Therese Glendrange kom i januar i år tilbake 
igjen til Mali, etter et ti måneders langt koro-
naopphold i Norge. 

– Det er rett og slett deilig å være tilbake 
på kontoret i Bamako. Det er godt å komme 
hjem. Leiligheten og kontoret har stått tomt 
i ti måneder, men det ser ut som om jeg bare 
har vært ute på butikken en tur, skriver  
Glendrange i ferskt blogginnlegg i  
«Glendrangeposten». 

Hallgeir og Gerd Eli Haaland med barna 
Mathea, Jonathan og Kristoffer, har nylig 
bestemt seg for å forlenge oppholdet som 
Normisjons utsendinger i Bangladesh.

Opprinnelig var planen at familien skulle 
flytte hjem igjen til Norge sommeren 2021.

Familien var de første utsendingene i 
Normisjon som fikk reise tilbake til felt etter 
at de ble evakuert i 2020. 

Skolesituasjonen for unge i Mali er 
virkelig et bønneemne, sier Therese.

Mali
Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000

Bangladesh
Normisjon i Bangladesh
Prosjektnummer: 302000

Senegal
Normisjon i Senegal
Prosjektnummer: 402001

Forlenger uteoppholdet Fremme i Øst-Senegal

Flere tusen familier har fått hjelp 
under koronapandemien i 2020.

Tilbake i Mali: – Endelig!

Inga Lill Nyvoll
Lutheran World Service India Trust/LWSIT
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Det har vært en lang prosess for 
å få på plass en ny avtale med 
myndighetene denne gangen. 
Avtalen, som gjør at United Mis-
sions to Nepal (UMN) kan drive 
sykehuset i Okhaldhunga, var 
nylig gjennom en ny vurderings-
prosess. Sykehuset betjener en 
befolkning på 250 000 mennes-
ker, og er en svært viktig ressurs 
for mange i Nepal. Normisjon 
har vært en viktig støttespiller 
for sykehuset i mange år.

Føderal stat
Siden forrige avtale har Nepal 
blitt en føderal stat, og dette er 
også bakgrunnen til at samar-
beidsavtalen måtte signeres på 
nytt. Det tok lang tid før de nød-
vendige kontorene ble opprettet 
og ansettelser av folk i ulike 
funksjoner kom på plass. Deret-
ter var det en utfordring å dele 
ansvarsområder mellom nasjo-
nalt- og provins nivå. Myndig-
hetene krevde også at det måtte 
være en nasjonal organisasjon 

som eide sykehuset, og ikke en 
internasjonal organisasjon slik 
som UMN er. 

Fikk nyheten på julaften
På julaften fikk vi den beste jule-
gaven: En godkjennelse av UMN 
Medical & Development Trust, 
som eiere av Tansen og Okhald-
hunga sykehus i Nepal. Tansen 
sykehus er det andre sykehuset 
UMN driver i Nepal. Samar-
beidsavtalen er satt for fem nye 
år. 

Det ble enighet om at Provins 
1 skulle undertegne den nye 
femårsplanen. Ny helsedirektør 
i denne provinsen viste seg å 
være en tidligere leder i statens 
helsearbeid i Okhaldhunga, og 
er selv født i distriktet. 

Han kjenner sykehuset og vet 
hvilke behov det dekker. Det var 
han som undertegnet avtalen 
som ivaretar sykehusets legale 
behov i fem nye år. 

Resultater
De siste tre årene har Okhald-
hunga sykehus gitt behandling 
til hele 102 430 pasienter. Blant 
disse har over syv tusen men-
nesker blitt operert, og over fire 
tusen har fått assistanse under 
fødsel. 

Under koronapandemien fikk 
Normisjon være med å gi viktige 
bidrag til både Tansen og 
Okhaldhunga sykehus, noe som 
er med å sikre driften til sykehu-
sene i en krevende tid med pan-
demi. 

Helsedirektør i Provins 1 i Nepal og generalsekretær i UMN 
med den signerte samarbeidsavtalen.

Ny avtale
Kristin Bøhler

United Missions to Nepal/UMN

Ny femårsavtale er 
signert mellom 
Okhaldhunga 
sykehus og Nepals 
myndigheter. 

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnummer: 306008

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Be over rekrutteringsprosessen 
av nye misjonærer til Bangla-
desh. 
 Be om god ledelse av de ulike 
bistandsprosjektene og om hjelp 
til å definere gode prosjekter i 
tiden fremover.

Bangladesh
Be for utsendingene våre og 
arbeidet de står i. 
 Be for barna til kvinnene som 
har vært utsatt for menneske-
handel. 
 Be for skolebarn og skoleung-
dom i Bangladesh; at skolene 
åpnes og at unge opplever en 
god hverdag.  

Nepal
Takk og lov for avtalen Okhald-
hunga har fått med myndighe-
tene for fem nye år.
 Be om at visumpostene også 
vil bli godkjent, så vi kan være 
tilstede med misjonærer i landet.
 Be om at det nasjonale 
helsedepartementet godkjenner 
listen over visa-poster som 
provinsen har godkjent. 

Kambodsja
Be om at pastorene får krefter og 
visdom til å følge opp menig-
heten i den vanskelige tiden. Ikke 
minst de nye kristne som trenger 
fellesskap for å vokse i troen.

SAT-7
Be om at SAT-7 fortsatt kan gi 
verdighet og mot til utsatte 
kvinner, vanskeligstilte barn og til 
kristne som presses for sin tros 
skyld.

Senegal
Be for gjenoppstart av arbeidet 
(med alt hva det innebærer). 
 Takk for at vi igjen har 
utsendinger i Senegal og at det 
praktiske har lagt seg til rette.
 Be for misjonærbarnas 
hverdag i barnehagen og på 
skolen i Senegal; at barna 
opplever en god hverdag.

REGIONER: 
Agder
Be om at Acta-lag rundt omkring 
må få bety noe ekstra for barn og 
unge i disse dager.
 Be om at vi må finne en god 
rekrutteringsplan for lokale 
ledere/pastorer til forsamlinger 
og Norkirker.
 
Hordaland
Be for ferdigstilling av misjons-
senteret.
 Be for alle som er tilknyttet 
arbeidet i Hordaland.
 Be for de som opplever 
ensomhet, sykdom og engstelse i 
koronatider.
 

Takk for alle gode digitale 
møtepunkter
 
Møre
Be for stab og regionstyre som 
jobber for å finne strategi for 
videre arbeid.
 Be om at foreninger og 
Acta-lag finner muligheter til å 
samles.
 Be om at koronatiden må føre 
til at flere søker Gud.

Nord
Be om Guds fred og velsignelse 
over ansatte og frivillige.
 Be om gode kandidater som vil 
være med i regionstyret.  
 Be om visdom i de utfordrin-
gene pandemien gir bl.a. når det 
gjelder avvikling av årsmøtet, og 
planlegging av Sommer i Nord.
 Be om at utfordringene med 
pandemi og lang kuldeperiode 
gir for leirstedene Holmen og 
Solvang ikke blir for vanskelige å 
takle.
 
Nordland
Be for flere ledere til Acta Fauske.
 Be for forberedelsen av 
«Sommer i Nord 2021».

Oppland
Be om at kristne kan tørre å  
bekjenne/si at de tror.
 Be om personer/grupper til å 
være med å ta ansvar for 
Skogstad leirsted.  
 Be om en god prosess med 
mulig sammenslåing mellom 
Oppland og Øst. 
 
Rogaland 
Be for regionårsmøtet.
 Be og takk for KFskolen.  
 Be for leirarbeid.

Sogn og Fjordane
Be om gode søkere til stillingen 
som regionleder.
 Be for foreningene og 
fellesskapene våre.  
Be for staben i regionen, om 
visdom og styrke.
 Takk for alle frivillige som står 
på for arbeidet vårt!

Telemark 
 Be om at mange må få hjelp til å 
tro på Jesus og leve som kristne 
gjennom vår virksomhet.
 Regionen er inne i en omstil-
lingsfase. Be om at vi må få til en 
bærekraftig og fremtidsrettet 
organisering og økonomi.  
 Be om at vi må finne gode folk 
til stilingene som regionleder og 
Acta-arbeider. 

Trøndelag
Takk og be for alle frivillige ledere 
i Acta og Normisjon; be om at de 
ikke mister motet i koronatiden, 
det er krevende når så mye blir 
avlyst.

Be for prosessen med ansettelse 
av ny leder i regionen.
 Be om at folk blir frelst.
 Be for utfordringer som 
leirstedene har med så mange 
avlyste arrangement.

Ve/Bu
Be for stabens Hallingdalturnè 
14.-18. april.
 Be for Actas ledertreningsopp-
legg LIFT; at vi må lykkes med å 
utruste unge ledere.
 Be for arbeidet med å 
rekruttere to ettåringer som kan 
jobbe i Acta fra høsten.
 Be for arbeidet med regionens 
10-årsstrategi.
  
Øst
Be om at nye mennesker skal bli 
kjent med Jesus gjennom 
arbeidet i regionen. 

Østfold
Be om visdom til å oppdage nye 
og gode veier for Normisjons 
arbeid i dagens samfunn.
 Be om veiledning og hjelp til å 
utvikle Normisjons arbeid i 
Fredrikstad området.
 Be om at våre medlemmer 
beholder tilhørighet og kjenner 
fellesskapet også i denne 
spesielle tiden.

SKOLENE: 
Be for elever, vaktmestere, 
stipendiater, lærere, kjøkken- 
personell, administrasjons- 
medarbeidere og internatledere 
på skolene våre.
 Be for misjonsprosjektene ved 
skolene våre. 
 Be for årets studenter på Gå Ut 
Senteret, at resten av skoleåret 
skal bli meningsfylt både på 
skolen i Trondheim og på 
praksisplasser rundt om i Norge.

FORSAMLINGENE: 
Takk for at det finnes andre måter 
å møtes enn fysisk i store møter.
 Be om at tiden der møter og 
gudstjenester begrenses kan føre 
til ny åndelig oppvåkning i små 
fellesskap og i hjemmene.

SENTRALT:
Be om visdom i nye strategipro-
sesser og arbeidet fremover.

ACTA SENTRALT:
Be for de ni nyvalgte medlem-
mene i landsrådet: Johanne, 
Knut, Marcus, Elise, Johannes, 
Eline, Birgit, Linda og Filip.
 Be for alle lokallagsledere i 
Acta. 
 Be for alle de barna og 
ungdommene som ikke får være 
med på leir og på lokale 
aktiviteter. Be om at de har det 
bra og kjenner at de er nær til 
Jesus.

Bønneemner

Nytt fra
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EN ØKONOMIUTDANNING 
FOR DEG SOM ER OPPTATT 

AV BÆREKRAFT
Hauge School of Management

Bærekraft er viktig fordi vi må ta vare på
jordkloden vår og mennesker, men

samtidig må vi skape økonomisk vekst. 
Å kombinere bærekraft, etisk bevissthet 

og innovasjon er noe du lærer ved 
Hauge School of Management. 

Sjekk ut våre to 
bachelorprogram 

på nla.no!

Tekst
Foto

Det er første gang i historien at Normisjon arran-
gerer digital generalforsamling, men landsstyre-
leder Hallgeir Solberg håper likevel at den digitale 
samlingen vil bli til like stor inspirasjon og glede 
som i tidligere år. 

– Det er jo klart at det blir annerledes, det kan 
vi trygt si. Men det at vi arrangerer på en digital 
plattform kan jo også gi oss noen nye muligheter. 
Det vil være flere som får anledning til å være 
med; og med mindre reiseavstand blir det lettere 
å samles.

Fellesskapsfølelsen
– Hvordan skal vi klare å beholde fellesskaps-
følelsen på en digital plattform tror du?

– Nå har vi jo fått litt erfaringer på det digitale, 
så jeg tror at vi skal få det til å fungere på et vis, 
men det blir annerledes. Det er nok flere ting vi 
kommer til å savne; som å treffes i korridorene 
og det å prates sammen, sier Solberg.

På generalforsamlingen skal det blant annet 
holdes valg, godkjennes regnskap og mulig  
justeres i Normisjons lovverk.

– Det som kanskje likevel er det aller viktigste er 
at vi møtes og lærer og inspireres av hverandre,  
forteller Solberg. 

De siste tre årene
Det har vært tre spennende, men også utfordrende 
år for organisasjonen, påpeker landsstyrelederen.

– Det har vært spennende å se en utvikling med 
flere menigheter som har vokst frem. Det er også 
noe vi kommer til å jobbe mer med fremover. 
Videre er det alltid spennende å se alt det som 
beveger seg i barne- og ungdomsarbeidet. Jeg fikk 
selv sjansjen til å se noe av arbeidet vi gjør inter-
nasjonalt i denne perioden, og for min del var det  
utrolig inspirerende. 

«Offensiv misjon»
Å knytte de ulike delene av organisasjonen tettere 
sammen vil bli et viktig punkt i tiden som kom-
mer, forklarer Solberg.

– Hva håper du på for organisasjonen vår i 
årene som kommer?

– Jeg håper at vi er en organisasjon som er 
offensiv med utgangspunkt i visjonen vår, som jo 
er tett knyttet opp mot Bibelen. At vi får enda 
større frimodighet og krefter til å arbeide offensivt 
for misjon. Både nasjonalt og internasjonalt. 

Klar for GF 2021
Digital samling: Landsstyreleder Hallgeir Solberg håper at generalforsamlingen vil inspirere.

Synniva Vikan
Inga Lill Nyvoll

I juni arrangeres generalfor-
samlingen digitalt. – Det blir 
annerledes, men det åpner 
også for nye muligheter, sier 
landsstyreleder Solberg.

Jeg håper at vi er 
en organsiasjon 

som er offensiv på misjon

12. mars arrangerer Normisjon og Acta - barn og unge i  
Normisjon inspirasjonssamling for alle ansatte.

– Humor, inspirasjon og mangfold håper vi er et godt 
utgangspunkt for en dag som vil gi fellesskapsfølelse på tvers 
av generasjoner, sier Pål Atle Normann fra MER-komiteen.

På programmet skal blant annet internasjonal leder, Tore 
Bjørsvik, vise glimt fra ulike kanter i verden og snakke om 
veien videre for Normisjons internasjonale arbeid.

Til kvelden inviteres også frivillige til en felles kvelds- 
sending. Stikkord for denne kvelden er visjon og retning, 
humor og fellesskap. Les mer på www.mer2021.no

MER-dagen 2021

 Tore Bjørsvik er blant 
talerne på MER-dagen.  
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NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.
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Andakt

De som liker musikk, vet at god 
rytme er viktig for at musikken 
skal bli bra. Det kan variere hva 
slags rytme som passer, men 
uten rett rytme blir det ikke slik 
som det var ment. Å spille i 
utakt er frustrerende, og det blir 
sjelden vakkert. En musiker som 
vil bli god på rytme, trenger en 
god lærer.
 Mange snakker om å finne 
rytmen i livet, de gode vanene 
som gjør hverdagen god. Tiden 
vi er inne i er uforutsigbar for de 
fleste. Mye av det som ga livet 
rytme før, er på vent. Akkurat i 
denne tiden er det viktig å finne 
den gode rytmen som hjelper 
oss å feste blikket på Jesus, ver-
dens håp. «Må håpets Gud fylle 
dere med all glede og fred i 
troen, så dere kan bli rike på håp 
ved den hellige ånds kraft» 
Rom.15,13. Vi er håpsbærere og 
en del av Guds familie, og vi kan 
være med å vise vei, at det er 
håp, til de rundt oss. 

For å lære en god rytme trenger 
du en god lærer. Jesus er den 
beste læremester, også når det 
gjelder rytme. Jesu rytme hadde 
utgangspunkt i identiteten som 
Guds elskede sønn. Ut fra dette 
hadde Jesus fokus på tre områ-
der: Han hadde fokus OPP, mot 
Gud. Han brukte mye tid 
sammen med sin far. Han hadde 
fokus INN i fellesskapet, og 
brukte god tid på den enkelte, 
på venner og familie. Og han 
hadde fokus UT, han så men-
nesker rundt seg, dekket behov 
og levde livet blant de som 
trengte Han. 
 Hvordan kan dette se ut i vår 
hverdag i dag? Gud har heldigvis 
ingen smitterestriksjoner, og 
Han er alltid tilgjengelig. Som 
Guds elskede barn kan vi alltid 

søke OPP til Han. Kanskje dette 
er tiden for å bruke ekstra tid i 
bibelen, be og lytte til Guds 
stemme? Til å finne tid og sted 
for fokus på Gud. Vi kan også 
bruke tid INN i fellesskapet. 
Jesus trengte fellesskap med 
andre, og det gjør vi også. De 
digitale mulighetene er mange, 
og det går også an å treffes ute, 
eller noen få inne. Og vi kan be 
Gud vise oss hvordan du kan få 
bety noe UTover. Hvis vi alle ber 
«Hvem kan jeg glede i dag, 
Gud?», vil Gud minne oss på 
noen. Da kan det fort bli en 
smittebølge, vi kan smitte med 
håp og glede. Kanskje også med 
god rytme. Og det er det ingen 
restriksjoner mot!

Å finne en god rytme 
Line Marie Løge | Kvinnearbeider

Jesus er den beste læremester, 
også når det gjelder rytme.

Siden Covid-19 feide over vår verden for snart ett år siden, har 
jeg gang på gang tatt meg selv i å tenke at det snart går over, at 
vi snart er tilbake til normalen - og at jeg derfor ikke trenger å 
tilpasse livet mitt til den nye virkeligheten. Jeg kan jo bare vente 
litt, krumme nakken og bite tennene sammen, og så kan vi gå 
tilbake til det vanlige livet. Eller er det så enkelt? 

I Jeremia 29 finnes en fortelling som kan vise oss en annen 
livsholdning. Jerusalem har falt, folket er ført i eksil – og de 
gjør ikke annet enn å vente på å kunne reise hjem igjen. Hjem 
til normalen. De stopper nærmest å leve der de er i Babel. Om 
mindre enn to år er vi tilbake i Jerusalem! Ingen grunn til å 
tilpasse livet til en ny virkelighet. 

Men i denne situasjonen skriver Jeremia et brev til folket. 
Han tenker annerledes. «Bygg dere hus og bo i dem, plant dere 
hager og spis frukten! Ta dere koner og få sønner og døtre!»

Eller med andre ord: Lev! Lev det livet Gud har gitt deg, 
selv med de begrensningene livet gir. Det er jo alltid noen. 
Ikke tenk at du uansett snart skal videre så du trenger ikke å 
stelle hagen, bli kjent med naboene, få barn. Lev. 

Kanskje gjelder dette også oss? Vi skal leve, ikke bare vente. 
Livet er ikke som før, men det skal leves. Og vi gjør det fordi 
han som har gitt oss livet er større enn krisene våre. Fordi vår 
Gud kommer med håp også når vi synes livet er håpløst. Fordi 
vår glede ikke kommer fra omstendighetene, men fra den 
oppstandne Kristus. 

Ikke vent med å leve

Kristian Øgaard 
Daglig leder i Acta - barn og unge i Normisjon
kso@normisjon.no

Innspill

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

10. MARS
DAMESAMLING, RANDABERG

12. mars
MER2021
Gratis digital kveld, mer info på 
mer2021.no 

17. MARS
STILLE KVELD PÅ  
STEMNESTADEN kl.18:00-20:30
Stillhet, Bibel-meditasjon og 
bønnevandring.
Ta med matpakke!

18. MARS
TEMAKVELD PÅ STEMNE-
STADEN kl.19.00
Tema: «Takknemlighet som nøkkel 
til livsmestring»
v/ prest Harald Grønnevik og 
psyk.sykepleier Evy Kjønø
Musikk: Johannes Stødle.

22. MARS
DAMESAMLING BRU

23. MARS
PENSJONISTTREFF STEMNE-
STADEN kl.13-16
Middag med kaffi og hjemmebakt
Dagfinn Misje holder andakt.                                                                                                  
Gruppa «Senôres» synger og 
spiller
Harald Ottøy kåserer.          
Glimt fra misjonsarbeidet og 
Stemnestaden
Åresalg – trekning
Inngangspenger: kr 150, -  
Påmelding: tlf. 98216185 – innen 
15. mars.
Arr: Normisjon Region Rogaland 
v/ Pensjonistkomiteen i nordfylket    

5. APRIL
OPPSTANDELSESFEST 
PÅ STEMNESTADEN kl. 18.00
Marit H. Ådnanes taler
Jostein Myklebust leder sangen.
Aktuelt fra misjonen
Vi avslutter med god kveldsmat 
(kr 100,-)

7. APRIL
STILLE KVELD PÅ  
STEMNESTADEN kl.18:00-20:30
Stillhet, Bibel-meditasjon og 
bønnevandring.
Ta med matpakke!

12. APRIL
DAMESAMLING HJELMELAND

16. APRIL
DAMENES FESTKVELD 
PÅ STEMNESTADEN kl.18.00 
(istedenfor avlyst Damenes Helg)
3 retters middag
Tale: Marian Nygård
Sang/musikk: Lina Fisk Eide, 
Synnøve S.Høie og Marianne 
Håvik
Pris: kr 350
Påmelding fra 08.03.: kraftsen-
teret@gmail.com el. tlf. 98216181.

17. APRIL
REGIONÅRSMØTE
Digitalt. Info kommer på hjemme-
siden vår normisjon.no/rogaland

24. MAI 
75-ÅRSJUBILEUM  
STEMNESTADEN
Jubileumsløype for hele familien 
på dagtid
Fest på kvelden: Tale: Gen.sekr 
Kjetil V. Haga
Mer info kommer etter hvert.

31. MAI
KVINNENES DAG HORVE

1. JUNI
KVINNENES DAG VAULALI

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

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

Regionstyreleder:
Trygve B Svendsen, tlf. 906 96 489

Regionleder: 
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no

Kontor/gjenbruk:
Jeanett Habbestad, tlf. 51 68 27 50
Galleri Normisjon Aksdal: 488 69 175
Galleri Normisjon Sandnes: 488 69 174
 
ALPHA NORGE 
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf.  413 21 901

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

Send 
inn tekst og 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


