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Denne høsten har fotballaget Bodø/Glimt fått mye 
oppmerksomhet, og ikke uten grunn. To kamper 
mot Roma, en seier og en uavgjort og 8-3 i målfor-
skjell, skaper store overskrifter. Det er ikke først og 
fremst et lag med veldig gode enkeltspillere (med 
all respekt), men det er laget som er utrolig bra. 
Kommentaren i VG etter siste kamp sier det godt, 
«Knutsens (treneren) klokketro på hva man kan få 
til sammen er urokkelig uansett.» Hvis Knutsen 
kan få Bodø/Glimt til å storspille i Europa, tenk på 
hva Jesus kan gjøre med fellesskapene i verden 
hvis de bestemmer seg for å spille sammen!

I begynnelsen av november samlet vi ledere fra 
noen av Normisjon sine menigheter. Tilbake-    
meldingen var klar, det er godt å gå sammen. Som 
disipler er det best å gå to og to, og vi ser at våre 
fellesskap og menigheter også har godt av å gå 
sammen med andre. Det kan se ulikt ut, men      
fundamentet er gode relasjoner til hverandre. 
Agenda 1 er et viktig nettverk og verktøy for        
menighetene og vi anbefaler flere å koble seg på 
dette.

I januar er det fest i Bogafjell kirke og på Stemne- 
staden. Vi er et lag som får være med på utrolig 
mye spennende, fra lokalt til internasjonalt. Meld 
deg på én av festene og få opplevelsen av å stå 
sammen med andre i Normisjon.

Sammen

Et nytt Agenda1 lærings-
fellesskap er i gang på 
Jæren. 

«Vi er mange ganger så opptatt av å 
komme i gang med programmet, og 
her er det mye bra på programmet. 
Men pausene er like viktige. Det er jo 
når vi får tid sammen til uformelle 
samtaler at vi blir bedre kjent med 
hverandre. Og når vi blir kjent kan vi 
også lære av, og heie på hverandre,» 
sier Anne Kristin Bruns, som har     
jobbet med Agenda 1 i mange år. 

Agenda1 er, kort sagt, menigheter og 
fellesskap som går sammen i et nett-
verk for å nå flere med evangeliet. 
Hensikten er å skape læringsmiljø 
hvor ledere utrustes med ferdigheter 
og redskaper til å bygge misjonale 
menigheter i den Hellige Ånds kraft. 

Vi bruker mye tid på å se på hvordan 
vi som menigheter kan leve mer    
misjonalt, disipler som gjør disipler. 
Samtidig er det også en måte å     
bygge enhet mellom menigheter. 
Når vi er sammen over lenger tid, blir 
vi kjent, bygger relasjoner og kan 
lære av hverandre og heie på hver-
andre. Selv om vi er ulike menigheter 
er vi alle Guds familie, og vi har fått 
samme misjonsbefaling. 

I oktober startet det opp et nytt lære-
fellesskap for menigheter på Jæren. 
Etter en lang prosess som begynte 
før Covid-19, kunne vi endelig møtes, 
drikke kaffi sammen og snakke 
sammen om viktige tema som hva er 
en disippel, et liv i kjærlighet og    
disipler som gjør disipler. Denne   

Agenda 1 
Jæren 
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Lederteamet for Agenda1 Jæren: Anne Kristin Bruns, Lars Kristian Heggebø og Line Marie Løge.

gangen var det team fra to menigheter, Klepp 
frikyrkje og Norkirken Ålgård som ble med. Lars 
Kristian Heggebø, pastor i Klepp frikyrkje,       
hadde gjort klart for at vi skulle både få gode 
lokaler og god mat. Det ble fine dager der vi fikk 
lovsynge og be sammen, høre god under-        
visning og samtale rundt temaene som ble     
løftet fram. Teamene fikk arbeide sammen og 
lage en handlingsplan for det neste halvåret. 

«Å være med i Agenda 1 
har hjulpet oss til å til 
å bli enda tydeligere 
på visjon og retning, 

og dette ville vi ikke vært foruten.» 

Norkirken Ålgård har vært med i Agenda 1 i 
mange år og er nå blitt med i det nye lærefelles-

skapet. «Agenda 1 har betydd mye for vår       
menighet,» sier Stein Rhoar Juul. «Vi opplever at 
det er en måte å leve menighet på mye mer enn 
et kurs. Da vi ble med første gang, hadde vi hatt 
Alpha i menigheten i mange år, og dette hadde 
gitt oss gode verdier og et godt grunnlag å   
bygge på. Det å bruke tid i lærefellesskapet har 
hjulpet oss til å ha et enda større ut-fokus, og vi 
har blant annet kommet i gang med et flott 
konfirmantopplegg. Vi har også i løpet av disse 
årene tatt steget til å bli Norkirken Ålgård for å 
tydeliggjøre at vi er en menighet.» 

«Det å få så god tid sammen i teamet til å       
snakke om viktige retningsvalg har også vært 
avgjørende,» sier styreleder Toralf Hetland. «Å 
være med i Agenda 1 har hjulpet oss til å til å bli 
enda tydeligere på visjon og retning, og dette 
ville vi ikke vært foruten.» 

Tekst/foto: Line Marie Løge

FELLESSKAP
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Kambodsja i Guds hjerte 

Normisjon har siden 2007 vært med på det Gud 
gjør i landet gjennom våre nasjonale partnere. 
Arbeidet   ledes av et styre som i dag består av 
representanter fra IMI-kirken og region Roga-
land, med Ådne Berge som landansvarlig.      
Denne nye modellen, der arbeidet organiseres 
og ledes regionalt har skapt et stort engasje-
ment i Rogaland. Også ute i Kambodsja prøves 
det ut nye måter å drive misjonsarbeidet på. For 
eksempel er Normisjon ikke formelt registrert i 
Kambodsja, men vi driver hele arbeidet              
gjennom våre lokale partnere der ute. Samtidig 
har vi lagt til rette for at mange fra Norge               
besøker Kambodsja og deltar i arbeidet. Det 
skaper inspirasjon og engasjement både der ute 
og her i      Norge. Mange fra Rogaland har vært 
med på dette. 

Vi arbeider på tre virksomhetsområder i            
Kambodsja.

Kirkebyggende arbeid

Vi opplever stor åpenhet for evangeliet i Kam-
bodsja. Hvert år har vår samarbeidskirke, Light 
of Life Church, sammen med lokale menigheter, 
gjennomført godhets- og evangeliserings-        
aksjoner i ulike deler av landet, godt støttet av 
IMI-kirken. Flere tusen har hvert år bestemt seg 
for å følge Jesus. Hver sjette måned kommer 
2000 lokale ledere og pastorer fra   ulike kirker til 
lederseminar. Vi støtter et arbeid som trener     
ledere, som igjen trener ledere, som igjen  trener 
ledere. Denne strategien ser vi gir både sterk     
lokal forankring og god vekst. Agenda 1, menig-
hetsutviklingsprogram, har skapt en positiv ut-

vikling i mange menigheter og også mer sam-  
arbeid mellom menigheter.  Vårt arbeid er 
tverrkirkelig og vi har fokus på at vi sammen er 
Guds familie. Etablering av mange hundre hus-
kirker har gitt mulighet for livsnære fellesskap 
selv under pandemien og er svært viktig for at 
nye kristne blir bevart og grunnfestet i troen. 

Historymakers

På studentinternatene våre har vi hatt covid-                 
pandemien tett på. I perioder har alle                             
studentene måttet reise hjem på grunn av           
restriksjoner. I lange perioder har universitetene 
vært stengt. Mange  familier har mistet inn-     
tektene sine og har ikke hatt råd til å ha sine 
barn på internat. Noen av studentene har hatt 
covid og det har også rammet ledelsen på inter-
natet.

Likevel ser vi den store betydningen internatene 
har, som et trygt og godt fellesskap. Et godt sted 
å bo er en stor verdi og vi er glade for å kunne 
tilby dette. Det kristne omsorgsfulle fellesskapet 
gjør sterkt inntrykk på de som kommer. De aller 
fleste som har bodd på internatene de siste 10 
årene har opplevd å møte Jesus og blitt kristne. 
Dette har skapt grunnlaget for en menighet.

Internatene har fokus på å legge til rette for et 
godt studiemiljø og vi ser at de fleste stud-         
entene gjør det godt til eksamen og mange av 
dem har fått seg gode jobber.

Samfunnsutvikling

Fattigdom er roten til mye vondt. Familier som 

MISJON

Kambodsja kjenner ennå virkningene etter Røde Khmers terrorregime 
på 1970-tallet. Her ble to millioner drept, blant dem de fleste med 
utdannelse. Landet har i dag 17 millioner innbyggere og 4 av 10 er 
under 20 år.
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Leakhena har gjennom prosjektet fått råd til kyllingklekkemaskin.

strever med å klare å skaffe seg de mest nød-
vendige daglige ting blir preget av dette på 
mange måter. Det tærer på den psykiske          
helsen, det påvirker kostholdet, det holder barn 
vekke fra skolen og unge jenter blir giftet vekk 
for å spare kostnader.

Gjennom vår samarbeidspartner International 
Cooperation Cambodia (ICC) arbeider vi for å 
gjøre noe med dette. Å stå sammen gjør oss 
sterkere og ICC legger stor vekt på å etablere 
selvhjelpsgrupper, spare-/ lånegrupper, coop- 
erativer og klubber der medlemmene kan      
møtes for å utveksle erfaringer, lære nye           
metoder og støtte hverandre i møtet med stor-
samfunnet.

Leakhena er 54 år og bor i en landsby nær   

grensen til Vietnam. Hun forteller at å være 
med i prosjektet i ICC har forandret mye for    
deres familie: «Vi har lært nye metoder for       
dyrking av grønnsaker og kyllingproduksjon. 
Inntektene i familien har økt betydelig og vi har 
nå råd til bedre og sunnere mat, bedre hus og 
bedre helsehjelp. Vi kan også hjelpe barna våre 
til å få bedre utdannelse».

Vi gleder oss over å få være med på dette og 
ønsker at flere familier i Kambodsja skal få opp-
leve det   samme som Leakhenas famile. Å få 
være med på å forandre menneskers liv slik er 
med på å gjøre Guds kjærlighet synlig i verden.

Tekst: Ådne Berge og Roar Flacké
Foto: Ådne Berge
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Leirlederne Lina, Tuva, Inger Synnøve, Marta og Elise leder sang under festen for Stemnestaden.

Å utruste ledere i alle deler av vårt arbeid er   
viktig. Et av disse arbeidsområdene er leir-        
arbeidet. Vi er avhengige av å ha leirledere for å 
kunne gjennomføre leirer i regionen. Men ut-
skiftningen er stor og vi må stadig få med oss 
nye ledere, siden mange av de flytter til andre 
byer for å gå på skole. Dette er en naturlig del 
av det å drive arbeid med ungdommer. Å hele 
tiden knytte til seg nye kontakter og la de få 
smake på rollen som ledere. Og gjerne bli i leir-
arbeidet i noen år av sitt unge liv. 

Vi er takknemlige og ydmyke i rollen som leder-
trenere og vet at det ligger et ansvar hos oss 
som organisasjon å veilede og instruere disse 
ungdommene i sine roller.  I høst har vi hatt to 
TFI/lederhelger hvor vi er opptatt av å takke 
ungdommene som allerede har vært med på 
leir og veilede de som er nye som leirledere. Å 
drive med ledertrening handler om å lede fra 
der noen er og gi passe utfordringer, slik at ved-
kommende kan vokse gradvis i sin rolle. Vi      
ønsker å se ledere som er seg selv, bruker sin 

Leirledere - viktige brikker

LEDERTRENING
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personlighet og sine evner og som vokser 
med og i oppgavene og i troen på Jesus.

Vi har mange frivillige ledere, men trenger  
stadig nye. Så fortell gjerne om dette til barn 
og barnebarn. Det er lederkurs 18.-20. februar 
på Horve og vi anbefaler alle våre nye ledere å 
være med på dette. Påmelding skjer på  www.
acta.no/rogaland. Vær med og be for ung-
dommene. 

Vi har spurt Inger Synnøve Landro 17 år, fra 
Nedstrand om hennes erfaring av å være leder 
på Stemnestaden. Hun bor nå i Bergen, men 
er med som leder når hun kan. 

Når begynte du å være med som leder? 

Jeg startet som leder i 8. klasse, da jeg var 13 
år.

Hva liker du best med å være leder? 

Det jeg liker best med å være leder er nok       
lederkveldene etter ungene har lagt seg, men 
også det å bli kjent med ungene og å finne på 
aktiviteter med de. Å så har jeg fått mange 
gode samtaler om Bibelen og Jesus med del-
takerene når de skal legge seg. Det er virkelig 
en fin ting.

Hva har det betydd for deg som kristen å være i 
leirmiljøet? 

Da jeg kom inn i ledergjengen hadde jeg ikke 
mange kristne venner eller et kristent miljø. 
Jeg syns nok det var litt «flaut» å være kristen, 
samtidig som troen min var det viktigste jeg 
hadde. Men det å få bli med som leder hjalp 
meg til å se at det å være kristen ikke er noe å 
være flau over og det kristne miljøet ble viktig 
for meg. Jeg ble bedre kjent med Jesus, fikk en 
enda sterkere tro og har virkelig vokst mye i 
troen min. Uten leirmiljøet hadde jeg nok ikke 
vært like sikker i troen min som det jeg er i 
dag. Jeg er uendelig takknemlig for at jeg ble 
med som leirleder. Det har vært mye med på å 
forme meg til den jeg er i dag. 

Tekst: Lina Fisk Eide

Foto:  Tuva Baustad

Fra 1. oktober begynte Veronica Botnen som 
«husmor» på Vaulali. Hun bor på Jørpeland, er 
gift og har fire barn. I vinter lyste vi ut en stil-
ling som kjøkkenleder på Vaulali, og hadde 
flere søkere. Vi hadde      diskutert i regionen 
hva slags kvalifikasjoner vi så etter, og det var 
klart viktig for oss å finne en person som ikke 
bare kunne lage mat, men som kunne være 
vertskap på leirstedet.

Hun overtar stillingen etter Sveinung Notvik, 
og får ansvaret for å gi gjestene våre god mat 
og et hyggelig opphold. Mange av de faste 
dugnadshjelperne har alt hilst på henne, og 
de faste gjestene får også hilse på når de kom-
mer igjen neste år.

Det er mye å lære og få oversikt på når en skal 
lære seg et helt leirsted utenat, men vakt-
mester Espen har lært mye av den forrige kok-
ken, så vi begynner ikke fra bunnen av. Til nå 
har det vært flere leirer og selskaper etter at vi 
fikk åpne for fullt. Oktober var en hektisk må-
ned med leir i helgene og leirskoler i uke- 
dagene mandag til torsdag. Så begge ansatte 
har stått på hver dag. I november er det «bare» 
arrangementer hver helg. Det har blitt en     
flyvende start for den nye husmoren, men 
hun tar det med et smil.

Ny ansatt på Vaulali
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For 13 år gamle Erle var skolehverdagen vond og vanskelig. På KFskolen fikk hun et helt nytt liv. 

-Erle hadde det ikke bra på den offentlige      
skolen hun gikk på. Skolehverdagen var et    
mareritt. Det ble så ille at hun mistet hørselen 
og måtte bruke høreapparat, forteller mamma 
Anne Berge (42).

Moderne skolebygg

Men før vi forteller hele historien om Erle og   
familien hennes, må historien om KFskolen   
fortelles. Det hele startet med ni elever i 2013. 

Elevtallet økte. Og økte. Behovet for mer plass 
meldte seg. Planene om ny skole på Solborg-
marka begynte å ta form. Men det var mang 
skjær i sjøen. Politikerne i Stavanger sa nei. De 
mente at det ikke var behov for plassene og 
fryktet «et A-lag og et B-lag av skoler». Men det 
gikk likevel veien, og i høst kunne rektor Svein 
Bjarte Sårheim og de andre ansatte ønske elev-
ene velkommen til en splitter ny og moderne 
skole med unikt inneklima og store uteom-     
råder. Arkitektonisk er den til sammen 4.500 m2 

En solskinnshistorie fra KFskolen
For Erle Berge-Kristensen (13) fra Madla ble KF skolen starten på et 
nytt og bedre liv. 
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store skolen inspirert av gamle Stavanger-hus. 
Bygget består av fire deler i ulike farger bygget 
sammen med et amfi i midten. Både funda-
ment, reisverk og kledning er i tre. Hvert trinn 
har nesten 120 kvadratmeter til undervisning. 
Til sammen er skolen i underkant av 5000      
kvadratmeter stor. Prislappen for det hele kom 
på rett over 170 millioner kroner.

Mistet hørselen

Men KFskolen er mye mer enn et hyper-             
moderne skolebygg. Det er en skole som        
bygger på viktige verdier som sannhet, godhet, 
tilgivelse, kvalitet og kreativitet. Og det er en 
skole med lærere og ansatte som bryr seg. Og 
da er vi tilbake til historien om familien                 
Berge-Kristensen. 

-Erle er et høysensitivt barn, og hun hadde det 
ikke bra på skolen. Hun ble utestengt og utfryst 
og følte seg ikke trygg. Hver dag ble en kamp, 
sier mamma Anne. En dag kom datteren hjem 
og sa at hun nesten ikke hørte lenger. Anne tok 
Erle med til lege som kunne bekrefte det         
datteren sa. Hun hadde fått sterkt nedsatt     
hørsel og måtte bruke høreapparat. 

-Jeg forstod ingenting. Hvordan hadde det 
skjedd? Da fortalte legen at noen ganger, når 
barn ikke hadde det bra, kunne det føre til ulike 
former for nedsatt funksjonsevne. For Erle sin 
del gikk det utover hørselen

Utrygg og redd

Erles familie fortvilte. 

-Vi hadde mye kontakt med skolen, men følte 
ikke at de tok situasjonen på alvor. De syntes 
sikkert at jeg var en hysterisk hønemor. Men 
Erle hadde det vondt og det var smertefullt for 
meg som mor, sier Anne som til slutt bestemte 
seg for å ta grep. 

-Vi måtte gjøre noe. Det kunne ikke fortsette 
sånn. Jeg begynte å undersøke om det fantes 
andre skoler hun kunne gå på. Jeg hadde hørt 
om KFskolen, men visste ikke så mye. Frelses- 
armeen er vår menighet, og vi var sjelden i IMI. 

Det var en venninne av meg som mente jeg 
burde ta kontakt med KFskolen. 

Vendepunktet

Det skulle bli et vendepunkt for familien           
Berge-Kristensen. 

-Vi gikk mange runder i familien, før vi landet 
på å at Erle skulle bytte skole. Det har vi aldri 
angret på. Erle har ikke bare fått livet sitt                
tilbake, men også hørselen, sier Anne. 

Dermed ble marerittet til en solskinnshistorie. 
Etter å ha gått KFskolen en stund kunne Erle 
legge bort høreapparatet. Da arrangerte        
klassen fest for henne. 

-Det er ikke bare Erle som har fått det mye     
bedre etter at hun begynte på KFskolen. Hele 
familien har fått det bedre. Da det stod på som 
verst var jeg delvis sykemeldt. Jeg måtte bruke 
mye tid på å motivere Erle for skolegang, og jeg 
ble totalt utslitt av det vi stod i. Å se at barnet 
ditt ikke har det bra er belastende for både den 
fysiske og psykiske helsen. Nå er jeg tilbake i 
full jobb, forteller hun gledesstrålende.

Erles lillesøster Kaja (8) gikk på samme                       
offentlige skole som Erle. Hun hadde ikke de 
samme problemene som Erle, og klarte skole-
hverdagen bra. 

-Til å begynne med tenkte jeg at siden Kaja 
hadde det bra på skolen, kunne hun fortsette, 
men etter hvert ønsket vi at hun også skulle be-
gynne på KFskolen. Vi la det frem for henne og 
sa at hun selv kunne få bestemme. Kaja valgte 
KFskolen. Og hun stortrives, sier Anne, og fort-
setter: 

-At skolen er ny og moderne er kjekt, men for 
meg og min familie er det viktigste at de som 
jobber der ser barna, at de tar de på alvor. Det 
betyr mer enn noe annet og jeg er så takk-  
nemlig for alt KFskolen har hatt å bety for meg 
og min familie, sier Anne. 

Tekst og foto: Hjørdis Irene Halleland Mikalsen
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Vi er to representanter fra internasjonal                    
avdeling som har det til felles at vi har måttet 
lære å kjenne Normisjons internasjonale arbeid 
via digitale kanaler. Tore Bjørsvik som er interna-
sjonal leder, og jeg som er landansvarlig for    
Senegal, Mali og Bangladesh. Vi startet begge i 
Normisjon i koronaåret 2020, og endelig er     
døren åpen for reise igjen.

Nå sitter vi her på Dakars flyplass og mimrer om 
hvilke inntrykk som har festet seg etter en drøy 
uke på feltbesøk i Senegal. Tore og jeg ankom 
Senegal med nokså ulike briller. Tore har erfa-
ring fra Peru og jeg fra Elfenbenskysten. Jeg 
snakker fransk, Tore smiler og nikker.

Blid gjeng
Det var en engasjert og blid gjeng som møtte 
oss. Endelig fikk vi bli bedre kjent, i 3D-format. 
Vi har hatt misjonærkonferanse sammen og  
diskutert veien videre. Diakonale prosjekter,  
bemanningssituasjonen og behov for lokale 
partnere har vært viktige temaer. Det har vært 
spennende dager.

Herlig barnelatter
Vi besøkte barnehjemmet som Normisjon har 
støttet i flere år. Her møtte vi Marie og hennes 

omsorg for hele 13 barn, barn nummer 14 er på 
vei. For en herlig barnelatter som runget den 
kvelden, og for et stort varmt hjerte som ivare-
tar disse barna når ingen andre gjør det.

Bibelstudier
Etter enda en god kjøretur ble vi godt mottatt 
av bibelstudiegruppen. Vi fikk god mat servert 
på et stort fat og vi fikk hver vår skje. Det var 
bare å hugge inn. Gruppelederen kan spørsmå-
lene mer eller mindre utenat, og selv om ingen 
av oss to forstår malinké så skjønte vi at det var 
mange som ville være med og diskutere bibel-
teksten. Flere fortalte også at de hadde delt    
forrige ukes tekst med venner Det var opp-  
muntrende å høre for oss alle.

Arbeidet i Senegal er i etableringsfase. Derfor 
har teamet på felt brukt mye tid den siste tiden 
på å jobbe med strategi og målsetting for veien 
videre. Normisjon begynte arbeid i Senegal i 
2014, i et av de fattigste områdene i landet. Her 
er det også få andre hjelpeorganisasjoner. I   
dette landet jobber vi også blant samme folke-
gruppe som vi møter i Mali, nemlig malinkéene.

Tekst: Mirjam Artmark Aanensen 
Foto: Silje Svanholm Skogesal

Endelig tid for å reise til felt
Marie (i midten) har stor omsorg for alle barna på barnehjemmet i Senegal, som Normisjon har støttet i flere år.
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Acta bibelskole: actabibelskole.no
Gå Ut Senteret: gus.no

Bibelskolen i Grimstad: bibelskolen.no

SØK NÅ!

Bibelskole 
neste år?

To perioder med mamma- og pappapermisjon 
ble starten på misjonsengasjementet for lege-
ne Amanda og Lars Even Øvregaard. Både i 
2009 og 2012 arbeidet de ved misjonssyke-
husene i Nepal. Nå er de igjen på plass i dette 
landet.

Ekteparet skal arbeide ved sykehuset i Tansen i 
to år. Amanda er fra Sverige og Lars Even fra 
Norge. De er utsendinger fra Pingstkyrkan i Ud-
devalla i Sverige og Normisjon i Norge.

Nye utsendinger 
i Nepal

(13.) 14. – 16. JANUAR 
I  STAVANGER

acta

normisjon

 barn  
og unge i

PÅMELDINGEN ER ÅPEN!
www.merkonferansen.no

Familien har fått et stort hjerte for Okhaldhunga.
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AKTIVITETSSIDE

Finn fem feil
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Er det lenge siden du har vært innom 
en av gjenbruksbutikkene våre? Tar 
du turen til den i Sandnes en onsdag 
ettermiddag, er sjansen stor for at du 
møter våre yngste medarbeidere.    
Rebekka Li og Marte Thesen går i 10. 
klasse på Lundehaugen ungdoms-     
skole. Hver onsdag etter skoletid      
drar de ned og jobber i butikken. I til-
legg er de med en lørdag i måneden.

Hvordan startet det? Marte svarer: 
«Det var far som tipset oss. Han visste 
at vi var gode på sosiale medier, noe 
det var behov for. Han sa også at det 
ville gi oss gode og nyttige erfaringer 
å ta med videre.» Oppgaven som de 
først og fremst har, er å ta bilder og 
legge ut på sosiale medier, men de 
hjelper også generelt til i butikken. 

På spørsmålet om det kan anbefales, 
trenger de ikke noe betenkningstid 
før svaret kommer: «Absolutt!». 

Følg gjerne Galleri Normisjon både på 
Facebook og Instagram. 

Tekst: Torunn Fjelde Hansen

Acta bibelskole har søkt om nytt linjetilbud hos        
Utdanningsdirektoratet. Studietilbudet inneholder 
klassiske fag som troslære og bibelfag, men er         
supplert av bidragsytere fra f.eks. media, politikk, 
næringsliv og utdanningssektoren. Linjen er rettet 
mot kristne som ser for seg en yrkesframtid i tjeneste 
utenfor kirke- og misjonsorganisasjoner. Formelt 
svar fra Udir ventes innen 1. februar 2022.

Det var gudstjeneste i kirken. Mye folk var samlet. 
Presten tordnet fra talerstolen: - Ingen er feilfrie! In-
gen! Vi har alle våre feil og mangler. Vis meg en som 
er feilfri! Og dersom du er her som mener at du ikke 
har noen feil, så reis deg opp! Det ble stille i kirken. 
Men langsomt reiser harejeger Olsen seg opp. En stil-
le, beskjeden mann.  - Jasså, så du tror du er helt feil-
fri du, spør presten ironisk. Olsen, som for øvrig var 
sørlending, svarer litt unnskyldende: - E står her 
egentlig på vegne av min svigermor.

Kørners corner

På vegne av

Acta bibelskole
med ny linje

Rebekka og Marte 

«Vi møter mange hyggelige folk.»
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«All god gave og all fullkommen gave kommer 
ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far.»  
Alt som er godt i våre liv, kan vi takke Ham for. 
Han har det med å gi, og han er raus når han 
overøser oss med all slags velsignelse.

Snart skal vi minnes Guds største gave. Julenatt 
ga han seg selv. Han steg ned «så dypt som      
ingen vet» og ga etter hvert seg sjøl som soning 
for alle våre synder. Eller som det står i mitt 
«julevers» i 2. Kor. 8,9: «Dere kjenner vår Herre 
Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig 
for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans 
fattigdom.»

Men Gud har mer å gi. Ikke for vår frelse. Der har 
han gitt så det monner for tid og evighet.       
Frelsen gis bare fullt og helt og ikke stykkevis 
og delt. Men ellers vil han gi oss ‘all sin gave i 

rikt mål, så vi har overflod til all god gjerning’. 
(2.Kor.9,8) Det vi trenger «til all god gjerning» 
vil han gi oss overflod av. 

Blir det gode gjerninger av vår overflod? Hva 
slags frukter blir det av vår velsignelse? Kan    
naboen eller kollegaen merke Guds raushet når 
de møter oss? Avspeiler vår tidsbruk Guds god-
het? Eller vår pengebruk? Eller vår forvalting av 
evner og anlegg? 

De fattige makedonerne kan være et forbilde 
for oss rike nordmenn: «For i sin nød ble de 
hardt prøvet, men deres overstrømmende    
glede og dype fattigdom har gjort dem rike og 
villige til å gi.» (2.Kor.8,2)

Tekst: Roar Flacké 
Foto: Arkiv

Guds raushet og vår

ANDAKT

«Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, 
så dere alltid og under alle forhold har nok 
av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» 
(2.Kor.9,8) 
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Endringer kan oppstå.  Følg med på hjemmesida: 
normisjon.no/rogaland.

________________________
1. desember kl.18:00-20:30
Stille kveld på Stemnestaden________________________
2. desember kl.19:00
Temakveld på Stemnestaden
«Når livet utfordrer våre gudsbilder» v/Hans Høie________________________
7. januar kl.18:30
Normisjonsfesten i Bogafjell kirke
Taler: Svein Høysæter. Tema: Sammen
Påmelding innen 3. januar til regionskontoret: 
region.rogaland@normisjon.no ________________________
7. januar kl.18:30
Inspirasjonsfest på Stemnestaden
Taler: generalsekretær Kjetil Vestel Haga
Sang: Jostein Myklebust
Pris: kr. 250,-. Påmelding innen 4. januar til 
kraftsenteret@gmail.com / tlf. 97589956________________________
14.-16. januar
MER-konferansen i IMI-kirken
Påmelding og mer info: merkonferansen.no ________________________
17.-23. januar
Forhåndspåmelding til 10:13-festivalen 2022
Mer info: 1013.no________________________
26. januar og 23. februar kl.11 eller 19
Spøt og drøs på Vaulali________________________
4.-6. februar
«Livgivende stillhet» på Horve
Pris: kr. 1880,-. Påmelding innen 28. januar. Mer info 
på horveungdomssenter.no 
Velkommen til en helg med stillhet og ettertanke!________________________
17. februar kl.19.30
Damemøte Vigrestad________________________
19.-20. mars 
Damenes Helg på Stemnestaden
Tema: Oppreist. Taler: Wenche Egeland
Sang/musikk: Lina F Eide, Synnøve S Høie m.fl.
Påmelding: Checkin.no / Tlf. 98216181 / E-post: 
kraftsenteret@gmail.com ________________________
23. april
Regionårsmøte på Stemnestaden

Normisjon region Rogaland
www.normisjon.no/rogaland

E-post: region.rogaland@normisjon.no
Regionkontor: Flintergt.4, 4307 Sandnes,

 tlf. 5168 2750
Kraftsenteret v/Stemnestaden, tlf. 9821 6185

Nytt fra Normisjon
Redaktør: Roar Flacké

Ansv. redaktør: Thomas Thesen
Opplag: 3000

KALENDER KONTAKT
Aud Vihovde Hoftun - Fermate og fellesskap
aud.vihovde.hoftun@normisjon.no, 98 21 61 81

Bodil Høie - daglig leder Stemnestaden 
stemnestaden@normisjon.no, 97 58 99 56

Espen Klingsheim - daglig leder Vaulali
post@vaulali.com, 99 31 54 58

Hans Høie - Horve
horve@normisjon.no, 40 41 28 55

Inge Morten Paulsen - Alpha og fellesskap
inge.morten.paulsen@normisjon.no, 41 32 19 01

Jeanett Habbestad - administrasjon
jeanett.habbestad@normisjon.no, 98 21 61 60

Kenneth Kolltveit - ledertrening
kenneth.kolltveit@normisjon.no, 47 33 55 74

Kirsti Byberg - Horve
horve@normisjon.no, 40 41 28 55

Kjersti Hausberg Bjerga - Stemnestaden
stemnestaden@normisjon.no, 97 58 99 56

Kørner Høie - Stemnestaden og fellesskap
korner.hoie@normisjon.no, 41 68 94 04

Lina Fisk Eide - ledertrening
lina.fisk.eide@normisjon.no, 40 47 05 29

Line Marie Løge - fellesskap og ledertrening
line.marie.loge@normisjon.no, 97 16 37 22

Maira Andersone - Horve
horve@normisjon.no, 40 41 28 55

Margrethe Sundvoll - teamleder ledertrening
margrethe.sundvoll@normisjon.no, 98 21 61 72

Roar Flacké - fellesskap og misjon
roar.flacke@normisjon.no, 90 60 02 39

Solvor Kringeland Sundfør - Stemnestaden
stemnestaden@normisjon.no, 97 58 99 56

Thomas Edward Thesen - regionleder
thomas.thesen@normisjon.no, 90 06 53 63

Tone Julseth Ydstebø - teamleder fellesskap og misjon
tonejy@normisjon.no, 41 92 51 54

Torunn Fjelde Hansen - fellesskap og ledertrening
torunn.fjelde.hansen@normisjon.no, 95 93 22 83

Veronica Botnen - Vaulali
post@vaulali.com, 99 31 54 58
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Avsender: Normisjon Rogaland
Flintergata 4, 4307 Sandnes

Kvittering
Innbetalt til konto

Betalingsinformasjon

Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

Betalings-
frist

GIRO
Underskrift ved girering

Betalt til

Kvittering
tilbake

Betalt av

Belast
konto

H

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre

< >

Til konto Blankettnummer

Bruk nettbank eller Vipps til 705182.

Julegaven
«Hva ønsker du deg til jul?» er 
spørsmålet som stadig går igjen i 
desember. I hvert fall til ungene. 
Kanskje kan vi stille spørsmålet 
«Hva  ønsker du å gi?»

Vi er utrolig takknemlig for alle 
som er med og gir både tid og 
penger til arbeidet i regionen. 
Det gjør en forskjell! Det er så lite, 
tenker du. Men sammen med alle 
andre blir vi et lag som løfter      
arbeidet med fokus på Jesus   
Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag.

Denne høsten har vi hatt unge ledere på leir, Lederfokus, Agenda 1 Ung, TFI, lederkvelder og samtaler over 
en kopp kaffe. Vi vil investere i neste generasjon og vi vil løfte fram de unge lederne. I år kan du kanskje 
legge en ekstra julegave under treet. En gave hvor det står Til: Normisjon og de unge lederne.

Takk for at du gir! Det betyr en forskjell.

Gave 

3000 18 32731

Normisjon region Rogaland
Flintergata 4
4307 Sandnes


