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Herre, jeg søker tilflukt hos deg, la meg aldri bli til  
skamme! Fri meg ut i din rettferdighet! Vend øret til 
meg, skynd deg og redd meg! Vær meg et vern, en   
klippe, en borg til frelse. Du er mitt berg og min borg, 
for ditt navns skyld fører og leder du meg. Fri meg fra 
garnet de har spent ut for meg! For du er min tilflukt. I 
dine hender overgir jeg min ånd, du løser meg ut,      
Herre, du trofaste Gud. Jeg hater dem som holder seg til 
vind og tomhet. Selv stoler jeg på Herren. Jeg vil juble 
av glede over din godhet, for du har sett min nød, du 
kjenner min trengsel. Du ga meg ikke over i fiendens 
hånd, men førte meg ut i åpent land. 

Vær meg nådig, Herre, for jeg er i nød. Øyet sløves av 
bitter sorg, pust og kropp svinner bort. Livet mitt ender 
i sorg, årene mine i klage. Min styrke svikter på grunn av 
min skyld, og knoklene mine svinner. Jeg blir til spott 
for fienden, til hån for naboene, en redsel for dem som 
kjenner meg, de som ser meg på gaten, viker unna. 
Som en død er jeg glemt av mennesker, lik et kar som er 
kastet bort. For jeg hører mange som hvisker – å, redsel 
på alle kanter! – når de samler seg mot meg og legger 
planer om å ta mitt liv. 

Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier: «Du er min 
Gud.» Mine tider er i din hånd, fri meg fra fiender som 
jager meg! La ditt ansikt lyse over din tjener, frels meg i 
din miskunn! Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg 
roper til deg. La de urettferdige bli stående med skam 
og gå tause til dødsriket! La lepper som lyver, bli       
stumme, de som taler frekt mot den rettferdige med 
hovmod og forakt. 

Hvor stor din godhet er, som du har spart til dem som 
frykter deg! Rett foran mennesker har du vist din god-
het mot den som søker tilflukt hos deg. Hos deg finner 
de ly mot menneskers overgrep. Du verner dem i din 
hytte mot anklagende tunger. Velsignet er Herren som 
gjør under! Han viste meg miskunn i en beleiret by. Jeg 
sa i min angst: «Jeg er støtt bort fra dine øyne.» Men du 
hørte min bønn da jeg ropte til deg. Elsk Herren, alle 
hans fromme! Herren verner de trofaste, men den hov-
modige gir han igjen i fullt mål. Vær modige og sterke, 
alle dere som venter på Herren!

(Daglig bes denne salmen for Ukraina rundt i verden.)

Salme 31 

En historie om raushet 
og enhet mellom 
menigheter.
For noen år siden startet IMI Sandnes 
opp med en drøm om å få bety noe for 
byen. Ikke for å konkurrere med, men 
være med å stå sammen med de andre 
menighetene i å nå ut i Sandnes. De 
opplevde at de ble tatt godt og raust 
imot av de andre menighetene i byen. 
Tidlig ble de invitert inn i bønnefelles-
skap for menighetsledere som ble  
startet av John Arve Lunde, Familie- 
kirken og Vidar Mæland Bakke, By-   
menigheten Sandnes. I tillegg ble de 
velsignet med en god kollekt fra en av 
menighetene, som en velkomst og 
oppstart. Det å be sammen gjør noe 
med relasjonene, og dette ble et viktig 
og godt utgangspunkt for å være med 
på det enhetsbyggende arbeidet som 
allerede var i gang i Sandnes. 

Ut fra dette kom tanken om å starte et 
Agenda 1 lærefellesskap for alle           
menighetene i byen. Etter samtaler 
med alle prester/menighetsledere i 
Sandnes ble hele 11 menigheter med.

Kjartan Sørheim, pastor i IMI Sandnes, 
sier at for dem har Agenda 1 vært en 
naturlig del av å koble seg på det som 
allerede skjedde blant menighetene i 
Sandnes og være med å bidra inn i det. 
«Da vi kom med IMI til en ny by var det 
viktig for oss at vi ikke skulle være     
konkurrenter til det etablerte, men 
bygge relasjoner med og bidra inn i 
det gode som allerede var på gang. Og 
vi ble tatt imot på en veldig raus måte 
og invitert med. Det betydde enormt 
mye. 

Agenda 1 Sandnes har også hjulpet oss 
i prosessen i å forstå hva det egentlig 

Agenda 1 
Sandnes
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Menigheter i Sandnes samlet til enhet og utrusting for å nå flere med evangeliet.  Foto: Arkiv

vil si å være en menighet. Vi er kalt til å gå ut.   
Agenda 1 har hjulpet oss til å bli værende i dette 
kallet, leve misjonale liv der vi er og bygge enhet 
mellom oss kristne. For oss har det vært en god 
hjelp til å lede fellesskapet i det kallet Gud har gitt 
oss. Vi har ikke hatt en enorm vekst i antall, men er 
blitt fundamentert. Vi tror det fortsatt er mye som 
er uforløst og derfor blir vi værende i denne         
prosessen.» Han forteller også at de begynte med 
å feire gudstjenester på BådeOg-huset hver 3. uke, 
men opplevde at dette tok mye tid og krefter.    
Prosessen i lærefellesskapet hjalp dem til å se at de 
kunne ta pause fra å arrangere egne gudstjenester 
og heller konsentrere seg om huskirkene. Derfor 
feirer de nå gudstjeneste i IMI på Tjensvoll. 

Torstein Eidem Nordahl er leder for Agenda 1 
Sandnes og prest i Bogafjell. Han sier at for               
Bogafjell menighet har Agenda 1 gitt en verktøy-
kasse til å sette av tid til undervisning og samtale 

om menighetens retning og formål.

«I tillegg har det gitt et forbedret utblikk for våre 
trossøsken rundt om i byen med annen profil. Vi 
møtes og blir kjent, vi er sårbare og lydhøre, vi får 
forbønn og gir oppmuntringer. Kort fortalt setter 
Agenda 1 oss i sammenhengen vi står i - dels til 
menigheter i byen, dels til vår egen historie og 
kontekst. Agenda 1 utgjør en forskjell og er verdt 
hver en krone, hver en time. Jeg anbefaler Agenda 
1 på det sterkeste!»

I vår starter Agenda 1 Sandnes opp en ny runde, 
der også menigheter i området rundt Sandnes er 
invitert med. Vi har forventning til hva dette skal få 
bety for den enkelte menighet, for fellesskapet og 
for hele Sandnes og omegn.

Line Marie Løge
line.marie.loge@normisjon.no

FELLESSKAP
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La Familia

«Takket være Agenda 1 ble jeg kjent med Guds ord 
og begynte å følge Jesus,» sa Alfredo da jeg møtte 
han første gang og spurte han hva Agenda 1 har    
betydd for han. Det hører til historien at studie-     
kameraten hans var sønn av et pastorpar fra        
Guantánamo som hadde deltatt på Agenda 1. Det 
de hadde lært på samlingene lærte de videre til 
resten av menigheten, inkludert sin sønn. Sønnen 
var kjapp med å ta verktøyet om hvordan gjøre    
disipler i bruk, og som gjorde at Alfredo fikk høre 
om Jesus. «Selv om jeg er et resultat av Agenda 1, 
var det først i mai 2019 da jeg selv fikk delta på 
Agenda 1 at jeg virkelig fikk bli kjent med Jesus,» 
sier Alfredo og forteller at Agenda 1 har gitt han 
kunnskap og verktøy som igjen har hjulpet han å 
kunne veilede andre mennesker til Jesus. 

Elise Hausberg Anfindsen har lenge vært engasjert i 
10:13festivalen, og da regionleder Thomas Thesen 
fikk nyss om at hun snakket spansk, var hun ikke 
vanskelig å be da hun ble spurt om å bli med på 
team Cuba. «Jeg har så stor tro på måten Agenda 1 
er lagt opp. Det er et opplegg som fungerer i å gjøre 
Jesus kjent, og gir bærekraft til lokale menigheter. 
Siden jeg også har veldig hjerte for Latin-Amerika 
var det lett å si ja når jeg ble spurt om å bli med 
teamet til Cuba. Det hørtes rett og slett ut som både 
en spennende, gøy og lærerik mulighet!»

Claudia bor i Santiago, er småbarnsmor, den yngste 
i lederteamet og eneste i teamet som ikke er i            
ordinert tjeneste i kirken. Hun er ei dame det er lett 
å bli glad i med sine sjeldne asurblå øyne, smittende 
humor og energiske vesen. Gjennom de siste årene 
har både pandemi og dens påvirkning på landet 
gitt store utfordringer for henne og resten av det 
cubanske teamet. Men fra hennes munn er det alltid 
en himmelsk optimisme og stor tillit til Gud å spore. 
Hun forteller at det å være en del av lederteamet i 
Agenda 1 er en stor velsignelse, fordi hun har blitt 
kjent med mennesker som på tross av forskjell i       
alder og språk har delt liv og tro gjennom ei kreven-
de tid.  

«Det har gjort stort inntrykk å se hvordan på tross av 
at troen vår uttrykkes på forskjellige måter, er Gud 
og kraften og kjærligheten fra Han den samme,» 
sier Elise og legger til: «Det som har satt dypest spor 
i meg er helt klart folka. Vi kaller oss «La Familia», og 
det oppleves virkelig som familie! Det gjør meg stolt 
å tilhøre en familie med disse menneskene som       
lever ut en så enorm omsorg, stå-på-vilje og raushet 
i møte med skikkelig vanskelige situasjoner.»

Det er nå over to år siden vi hadde siste samling 
med Agenda 1 Cuba. Planen var å starte nytt lære- 
fellesskap i mai 2020, men det er blitt lagt på vent. 
Det er derfor med store forventninger vi teller ned 
til 15. mai når vi igjen setter kurs mot Cuba for å 
gjenforenes med familien på Cuba. Da skal vi ende-
lig omfavne, be, le og gråte sammen igjen. Vi som 
reiser er Kjell Ove Hatlem, Elise Hausberg Anfindsen, 
Carolina Harboe, hennes datter Nataly og under- 
tegnede. Be gjerne for oss!

Cuba,
du var ikke som jeg trodde.
Ikke som forventa.
Du var så mye mindre
og samtidig så mye mer.
Så veldig mye fattigere,
men og så mye rikere.
Så veldig støvete og skitten,
samtidig fargefull og vakker.
Cuba, ditt navn er Yadira, 
Miladis og Yamilka.
Du er stødig, sterk 
og uendelig vakker.
Du kalles Juan og Alfredo,
Ismael og Santiago.
Du er stolt, du er raus,
trofast og sårbar.
Jeg har hørt din historie,
sett dine tårer,
og holdt dine hender. 
Jeg har danset, ledd
og felt mine tårer.

MISJON

«Disipler som gjør disipler» er et utrykk som ofte blir brukt i Agenda 1- 
sammenheng, på Cuba blir det tydelig praktisert.  
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Claudia, Tone og Ezperanza, gode medarbeidere for Cuba.  Foto: Kjell Ove Hatlem

Kjent på smerte og tomhet
i møte med din desperasjon 
og din skam.
Men mest av alt,
har jeg jublet
og frydet meg
fordi du lever.
Så takk kjære Cuba
for alt du har gitt meg,
så uendelig mye mer enn jeg ba om. 

(Tone J. Ydstebø) 

Vil du bli med i team Cuba? 

Vi skal starte nytt lærefellesskap på Cuba og        
kjenner behov for familieforøkelse. Kanskje er det 
du som leser eller noen du kjenner, som snakker 
spansk, har hjerte for Latin-Amerika og som        
brenner for at andre skal få bli kjent med Jesus? Ta i 
tilfelle kontakt med Tone Julseth Ydstebø for en 
uforpliktende samtale. 

Tone Julseth Ydstebø
tonejy@normisjon.no
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Agenda 1 Ung
Hva er det som gjør at ungdom setter av to 
dager og møter opp tidlig lørdagsmorgen i 
Familiekirkens lokaler på Ganddal? De fleste 
av de har knapt lukket øynene etter gårs- 
dagens opplevelser. 

De er ungdomsledere i fra Sandnes, Stav- 
anger, Tananger, Vigrestad og Klepp.               
Engasjert ungdom som vil noe mer; at det 
de investerer i ungdom bare noen få år      
yngre enn seg selv skal få stor betydning. 

Klokken er 10 lørdag 19. februar. 40 unge    
ledere fyller kaffekoppen, tar seg en twist og 
hilser på de andre lederne de ble kjent med 
på Agenda 1 Ung i høst. De fikk en smaks-
prøve da og har forventning til hva helga 
kan by på nå.

Gjengen fra Vigrestad forteller at deres     

uformelle visjon er «godt vas med Jesus og 
venner». Agenda 1 har som fokus å bevisst-
gjøre ledere på å leve i 3 relasjoner, «opp» til 
Gud, «inn» til menigheten og «ut» til de som 
enda ikke kjenner Jesus. Forrige gang vi 
snakket med lederne av Momentum på   
Vigrestad sa de at deres største utfordring 
var «ut»-relasjonen. Men det de forteller nå 
er at det er mye lyd og bevegelse i benke- 
radene under lovsangen. «Det er kjekt!» sier 
Johan Hølland. «Det betyr at noen som man 
vanligvis ikke traff på fredagskveldene i    
bedehuset, nå har funnet veien inn.» 

På Ganddal snakker de om å «finne sine 3». 
De har erfart at ledelse handler om å gå tett 
på. Derfor utfordrer de hverandre til å finne 
3 yngre ungdommer å gå sammen med. De 
inviterer på pizza i hjemmene. De snakker 
om åpne hjem. For meg som mor sier det 

Join Stavanger presenterer sitt arbeid og deres visjon.   Foto: Tone Julseth Ydstebø

LEDERTRENING
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Mange store og små folk passerer dør-   
stokken på leirplassen vår. Hver torsdag 
kommer en god flokk på barnekorøvelse. 
Tre småbarnsmødre inviterte 27. januar til 
barnekor. Responsen kan ingen klage på. 47 
barn fra fem år og oppover møtte fram! Det 
er Solvor K. Sundfør, Emma Lise N. Sande og 
Åsne B. Hustoft somer ledere. 3. april opp-
trer de for første gang. Da arrangerer vi 
familiemøte. Når dette leses har også 75 
kvinner vært på damenes helg. Det pleier å 
bli mye god sang også der. 

En dag stakk en nabo innom her med en 
konvolutt. Det gjorde at vi fikk byttet ut de 
fleste kaffikannene her. Kom og drikk av nye 
kanner! I mange år har vi snakket om å gjøre 
noe med vestibylen. I januar fleska vi til med 
en spilevegg i eik som deler av halve          
rommet. Det ble fint. Bjarne Rønnevik og 
Ove Nordbø er lette å lokke på dugnad når 
vi bare stiller opp med nok kaffi. 

Ellers kan vi melde om normal drift her nå. 
Det er et mangfold av leirer, kurs, selskaper, 
weekender, produsentmøter og kvelder 
både med og uten tema. Vi har som mål å 
møte folk med gjestfrihet, varme og             
kvalitet. Den 23. april skal vi sope plassen 
ekstra fin, for da kommer eierne her. Da er 
det tid for årsmøte.

Barnesang 
på Stemnestaden

også noe om hvor viktig det er for vår       
generasjon å støtte ungdommene våre, 
tåle åpne dører og ganger fylt av sko og 
jakker i salig kaos. Høylytt latter, tomme 
frysebokser og rotete kjøkken. De har for-
stått noe, ledelse handler om relasjon og 
om å invitere inn. 

Johannes Giske Minge har vært en del av 
oppstarten av Agenda 1 Ung, og er en    
viktig brikke i lederskapet. Selv er han 23 
år, utdannet tømrer, gift på 3. året, studerer 
teologi og ledelse og er leder for TenOase. 
På spørsmål om hva det betyr for han     
personlig å være med i ledelsen av dette, 
holder han ikke tilbake. «For det første 
skjerper undervisningen meg som disippel 
selv, men også på hva det egentlig er vi er 
kalt til. Jeg tror vi som kirke bruker             
uproporsjonalt lite tid på å faktisk gjøre 
disipler, kontra alle de andre tingene vi 
gjør. Jeg ønsker å ha et dypere disippel-   
fokus i arbeidet vårt.» Han synes det er      
inspirerende å bli kjent med ungdom i de 
ulike ungdomsarbeidene. Det er gøy å se 
de gå prosessene i Agenda 1. «Det vi gjør 
nå ser jeg på som et pilotprosjekt, og jeg 
gleder meg over å kunne være med på 
prosessen med å utvikle og skalere        
Agenda 1 Ung til Norge og verden de     
neste 5-20 årene. Sånne ting gir meg     
masse glede og mening!»

Søndag ettermiddag kommer fort og det 
de har lært gjennom de to siste dagene 
skal konkluderes i handlingsplan. Det de 
har hørt fra de andre lederne i de andre 
ungdomsarbeidene har gitt inspirasjon til 
hvordan jobbe mer målbevisst i egen         
ledelse. «Å finne sine 3» går igjen på flere 
av handlingsplanene. Det å skape et            
attraktivt sted hvor ungdom kan ta med 
sine venner blir viktig. Ungdomsarbeidet 
skal ikke bare være for dem som pleier å 
komme, men mer for dem som enda ikke 
har kommet. 10.-11. september samles 
ungdomslederne igjen på Ganddal. Vi    
gleder oss til å høre vitnesbyrdene om hva 
Gud gjør i dem, blant dem og gjennom 
dem frem til da.

Tone Julseth Ydstebø
tonejy@normisjon.no

Det nye barnekoret øver på Stemnestaden.

7



For fem år siden startet Jorun og Helge Brunstad Bibelbutikken i Sandnes. Nå driver de fire kristne bok-  
handler i fire ulike byer.  – Butikken i Sandnes er motoren som driver skuta fremover, så samlet sett går vi i 
pluss. Vi kan ikke klare dette uten kunder og håper folk vil bruke butikkene våre, sier det driftige ekteparet.  
Foto: Rune Helliesen

-Rundt oss går vennene våre av med                
pensjon. De trapper ned, vi trapper opp. Had-
de noen for fem år siden fortalt meg at vi 
skulle starte fire butikker i fire ulike byer    
hadde jeg trodd de var sprø. Det var aldri i 
våre planer. Men Gud ville det annerledes, 
sier Jorun.  

Jorun er 65 år, Helge er 64. De kunne ha     
trukket seg tilbake nå. Hvilt på laurbærene. 
Men slik ble det ikke.

-Vi kunne pensjonert oss, ja. Men hvor       
gammel er Joe Biden, spør Helge og ler. 

Fikk ikke roen for nei

-Barna hadde forlatt redet, og vi hadde lenge 
pratet om å gjøre noe sammen. Så da Reidun 
Kristoffersen skulle selge Sandnes Kristelige 
Bokhandel etter 33 år, slo vi til, forteller        
Helge. 

De pusset opp lokalene og de trivdes. Bok-
handelen gikk bra, men det var travle dager. 
Så skulle det som en gang var «Bok og           
Musikk» i Storgata i Egersund selges. Ekte- 
paret ble utfordret, men gikk mange runder 
med hverandre og med Gud. 

Et fyrtårn i byen
De skulle bare starte den ene bokhandelen. Nå har de fire butikker, fem 
fast ansatte, syv årsverk, 15 ekstrahjelper, og alt for få timer i døgnet.
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- Vi hadde allerede mer enn nok med butik-
ken i Sandnes. Første innskytelse var å takke 
nei. Men det fikk vi ikke roen for. Gud ville vi 
skulle ta denne utfordringen, sier Helge. 

Dermed overtok de butikken i Egersund. Det 
ble en tøff start. Ikke lenge etter åpningen 
kom pandemien og alt den medførte av ut-
fordringer. 

-Vi kom oss gjennom, men det var vanskelig. 
Nå har vi klart å stable butikken på beina, 
men vi går fortsatt i minus. 

Aldri i livet!
Men historien stopper ikke her. For ekteparet 
fikk nok et tilbud på bordet. Heidi og Tore 
Kransberg i Tro+ Bøker & Gaver i Drammen 
ønsket å starte kristen bokhandel i Tønsberg, 
og inviterte Jorun og Helge til kompaniskap.

-Planen var at vi skulle gjøre det sammen. 
Men så fikk Tore helsemessige utfordringer. 
Det ble en sorg for både han og oss, men 
sånn er livet, sier Helge.

Dermed satt ekteparet med tre Bibelbutikker. 
En i Sandnes. En i Egersund. Og en i Tønsberg.

Men nå var det stopp. Dagene gikk fra travle 
til travlere. Full rulle fra morgen til kveld. 
Nok en gang ville Gud det annerledes. 

I fjor sommer fikk Helge en telefon fra Hauge-
sund. I 75 år hadde Indremisjon drevet        
kristen bokhandel i Haraldsgata. Nå trengte 
de nye eiere.  Hadde Jorun og Helge lyst til å 
ta turen til Haugesund for å diskutere saken?

-Aldri livet, var Joruns umiddelbare reaksjon.
-Det kom ikke på tale. Vi hadde ikke nok          
timer i døgnet. Dette ville jeg ikke, sier hun 
ettertrykkelig.  

Hun ba Helge ringe å si at det var uaktuelt. 
Helge var enig, men han mente det var        
normal høflighet å takke ja til invitasjonen 
om å komme på besøk. Så fikk de forklart       
situasjonen ansikt til ansikt, og takke nei til 
tilbudet på en god måte. 
Jorun gikk med på det. Under tvil.

-Jeg orket ikke tanken på en butikk til. Derfor 
var jeg litt på siden av meg selv mens vi var 
der. Jeg orket ikke engasjere meg, vi skulle 

likevel ikke overta. 
Men så skjedde det noe. 

Lyse opp i mørket
Jorun fikk et bilde. Det var som om hun ble 
løftet ut av seg selv. Plutselig kunne hun se 
Haugesund i fugleperspektiv. Alle hustakene, 
gatene, menneskene langt der nede. Så kom 
det tre ord til henne: 
Fyrtårn i byen.

-Det var en sterk opplevelse. Gud talte til 
meg. Vi skulle takke ja til tilbudet fra Hauge-
sund. Vi skulle være et fyrtårn i byen. Moren 
min kommer fra Bokn, fra en familie med sjø-
menn. Morfar var los. Jeg vet hva et fyrtårn er. 
Det skal vise vei. Lyse opp i mørket. Føre 
mennesker til en trygg havn. Kan det bli mer 
tydelig enn det?

Da de hadde tatt ferja over Boknafjorden    
tidligere på dagen hadde Jorun vært skrå- 
sikker. Dette var ikke noe mer enn en høflig-
hetsvisitt. De skulle ikke starte Bibelbutikk i 
Haugesund. 
På samme ferjeturen hjem var de allerede 
godt i gang med planleggingen.  

En kraftstasjon
-Ja, vi har hendene fulle. Men vi går i Guds   
ledelse. Det føles godt og riktig. Vi driver ikke 
disse butikkene for vår egen del. Vi er drevet 
av et kall. Gud er med oss, sier hun. 

De fire Bibelbutikkene til Jorun og Helge er 
mer enn bare butikker. De er et møtested, 
kraftstasjoner og fyrlys. 

- Terskelen inn til en bokhandel er langt           
lavere enn inn til en kirke eller et bedehus, 
sier Jorun som tidligere har jobbet mange år 
som diakon i kirken.

-Jeg har ofte gode, oppbyggende samtaler 
med mennesker som er søkende, som aldri 
har eid sin egen Bibel, men er nysgjerrig og 
ønsker å skaffe seg en. Det er ikke å stikke  
under en stol at vi har mye å gjøre, og det 
hender jeg tenker at jeg gjerne skulle ha 
trappet ned som andre på min alder gjør. 
Men først og fremst føler vi oss privilegerte. 
Vi gleder oss til hver dag på jobb. 

Hjørdis Irene Halleland Mikalsen
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Kobita Kisku er forkynner og med i kvinnenes bønnearbeid (WPW) i Bangladesh.  Foto: Normisjon

– Det er få kristne i landsbyen der hvor jeg bor,   
forteller Kobita Kisku fra Bangladesh.

I tre år har hun deltatt aktivt i Normisjons venn-
skapskirke i regionen. Kisku er forkynner og er 
med i kvinnenes bønnearbeid (WPW), en bønne-
bevegelse Normisjon støtter på vestfeltet i Bangla-
desh. 

– Da jeg startet i bønnebevegelsen begynte jeg å 
tenke på hvordan jeg kunne nå landsbyen min 
med evangeliet. Jeg ba mye over det, og bestemte 
meg for å lede en søndagsskole i området, sier   
Kisku.

WPW har sine røtter helt tilbake til 1987 og startet 
som en bønnebevegelse blant santalkvinner da 
det kom misjonærer til området. I dag er hele 84 
bønnegrupper engasjert i forskjellige områder i 

landet. 

På søndagsskolen i landsbyen får Kisku fortelle om 
Jesus, og lære barna om betydningen av bønn. 
Det er sterkt å høre dem fortelle historier og jeg 
priser Gud for dem, beskriver hun. 

– Et av barna som er fra en ikke-troende familie 
fortalte meg at hun har begynt å tro på Jesus, etter 
at hun lærte om Ham på søndagsskolen. Hun er 13 
år gammel og sier at hun pleide å være mye redd. 
Nå forteller hun at er redselen er helt borte og at 
hun ber til Jesus ofte. Foreldrene sier at de også er 
veldig glade på hennes vegne. 

Bangladesh 

I Bangladesh er det mye å be for. Utdanningsraten 
er lav i flere landsbyer slik som den Kisku bor og 

«Jeg ba, og jeg gjorde»
På vestfeltet i Bangladesh får Kobita Kisku oppleve Guds nærhet    
gjennom bønnebevegelsen WPW. 
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lever i. Mange kan ikke lese eller skrive, og forstår 
derfor heller ikke Bibelen på egenhånd. For       
kvinnene i WPW har det derfor vært viktig å hjelpe 
de som ikke kan lese slik at også de kan forstå      
Bibelens budskap. På denne måten er de med å 
oppmuntre andre kvinner i lokalmiljøet. 

Gjennom bønnebevegelsen får ikke kvinnene 
bare mulighet til å være til stede for landsbyen sin, 
men de får selv oppleve å bli oppmuntret og    
vokse i relasjonen med Gud. WPW mener at     
kvinner er viktig for at familier skal få møte Jesus, 
derfor består bevegelsen både av og for kvinner. 

Det er også mye å takke for, beskriver kvinnene i 
WPW. Det siste året ble 13 nye bønnegrupper   
etablert, og mange har fått vokse i troen på Jesus.

Bønn

Hver måned har Normisjon et bønnetema knyttet 
til misjonsoppdraget vårt. Slik som kvinnene i 
bønnebevegelsen i Bangladesh, ønsker vi å bygge 
alt arbeidet vårt på bønn. Her er du hjertelig         

invitert til å være med og delta. 

–  Bønn er en sentral del av Normisjon som 
misjonsbevegelse. Gjennom bønn er vi med på 
misjonsoppdraget. Bønn kan gi god forandring i 
menneskers liv og i samfunnet både hjemme og 
internasjonalt. Bli med i bønn, oppfordrer Victoria 
Bø, kommunikasjons- og markedsleder i                    
Normisjon. 

Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger 
daglig? Eller kanskje du helst ber i forbindelse 
med møter, smågrupper eller gudstjenester?  
Kanskje du skriver ned bønner? Eller har en      
gruppe du ber sammen med? Kanskje vil du velge 
en utsending eller et land du vil be spesielt for? 

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er 
uvant med å be, så inviteres du med til å være 
med i bønn!

Informasjon om månedens bønnetema kan du      
finne på normisjon.no.

Inga Lill Nord Nyvoll

To års pandemi ble avløst av krig i Ukraina. 
Nyhetsbildene gjør sterkt inntrykk på både 
ung og gammel, og myndighetene melder 
om at det er ventet mange flyktninger i      
tiden fremover. Som Acta og Normisjon har 
vi et stort, nasjonalt nedslagsfelt. Hvordan 
lar vi oss utfordre av det som skjer?

Refleksjon og kreativitet

Flyktninger fra Ukraina vil i nær fremtid 
komme nært våre nabolag, menigheter, lag 
og skoler. Vi har mange daglige gjøremål i 
vår virksomhet, men hva er rett bruk av      
tiden når våre søken fra et krigsherjet land 
kommer til oss? 

Vi vil oppfordre dere til å stille spørsmålene: 
«Er det noe vi kan gjøre for dem som nå 
kommer? Kan vi være med å hjelpe?»       

Kanskje er det en tid for omprioritering og 
godhetens kreativitet?

Våg å ta kontakt

Flyktninger skal vi møte med kjærlighet og 
omtanke. Blant de som nå kommer, er det i 
tillegg mange som er våre søken i troen. De 
trenger at noen tar kontakt med dem og 
ønsker dem velkommen. 

Vi vil gjerne oppfordre dere til å følge            
Bibelens ord: «La oss gjøre godt mot alle så 
lenge det er tid, og mest mot dem som er 
vår familie i troen.» Gal 6,10. 

Kjetil Vestel Haga (generalsekretær Normisjon) 
Kristian Øgaard (daglig leder Acta)

Hvordan møter vi flyktningene fra Ukraina?
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Aktivitetsside

1.  Hva heter dagen Jesus døde på korset?
2.  Hvilket dyr blir ofte forbundet med påske? 
3.  Hva betyr ordet «påske»? 
4.  Hva er et fellesnavn for dagen «palmesøndagen», Skjærtorsdag», Langfredag», 
      «1. påskedag» og «2. påskedag»?
5.  Hva la folket ned på bakken da Jesus red inn i Jerusalem på et esel? 
6.  Hva kalles det siste måltidet Jesus hadde med disiplene?

Send inn Løsningsordet til leir.rogaland@normisjon.no og bli med i trekningen av flotte 
påskepremier.  
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«Same procedure as last year, miss 
Sophie?» spør hovmesteren i den 
kjente sketsjen som vises lille jul-
aften. Nei, ikke i år. I år vil vi invitere 
til fest på Stemnestaden for å høre 
inspirerende og oppmuntrende 
historier om hva Gud gjør i                  
regionen. Årsmøtet er ikke først og 
fremst en presentasjon av arbeidet 
fra scenen, men en dag hvor vi 
som storfamilie samles i nydelige 
omgivelser på Stemnestaden med 
god mat og gode folk.

«Jesus Kristus til nye generasjoner 
og folkeslag» er det vi som                   
organisasjon samles om denne 
dagen. Det handler om Jesus og 
vårt kall om å følge ham og gjøre 
alle folkeslag til disipler. Dette skjer 
på mange vis, og i Normisjon         
region Rogaland er det fantastisk å 
se arbeidet som skjer i de lokale 
fellesskapene, på leirstedene, i   
butikkene, på skolene og andre 
møtepunkt. Hver enkelt av oss er 
lys og salt i denne verden og får 
lov å bringe Guds godhet ut til    
andre mennesker. 

Vi gleder oss og utfordrer deg til å 
invitere med deg noen! Vi snakkes 
på Stemnestaden 23. april.

Bibelskolen i Grimstad er en Normisjonsskole 
som opplever stor pågang av unge mennesker. 
Den ligger idyllisk til i Sørlandets skjærgård og 
har mange gode tilbud for ulike mennesker. Der 
får du god undervisning som gjør deg bedre 
kjent med Gud og det kristne livet. Med linjene 
Musikk, Idrett & Friluft, World Wide Walk, Veritas, 
Vekst og Til Tjeneste kan vi garantere at du        
finner noe du liker. Vår drøm er at du skal få et 
forvandlet liv slik at du kan være med å for-  
vandle verden.
Les mer på bibelskolen.no eller ta kontakt via 
tlf. 372 56 800 eller post@bibelskolen.no.
Støtt skolen med en gave på kto. 3000.14.69971.

Lille Nathalie var med mora til legen. Hun skulle      
undersøkes da hun hadde feber. Legen var av den 
barnevennlige typen som tøyset litt. – Nå skal vi se 
inn i øret ditt. Mon Donald Duck er her? -Nei, Donald 
er ikke der, svarte Nathalie. – Skal vi lyse inn i nesen 
der, kanskje vi finner Doffen? – Nei, Doffen bor ikke 
der! svarte Nathalie. Så lyttet legen på hjertet. -Nå 
hører jeg noe, sa han. Kanskje det er Mikke Mus?          
– Nei, svarte Nathalie. Det er Jesus du hører der.    
Mikke Mus, han er på trusa han.

Kørners corner
Hvem hva hvor?

Bibelskolen i GrimstadRegionårsmøte
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Jeg er glad i å lære og har studert mye. Derfor 
overrasker det meg at jeg stadig er så treg til å 
lære av den beste! Gang på gang går det for 
lang tid fra en utfordring oppstår til jeg søker 
Han som er den beste å gå til. Hva er det som 
gjør at jeg tror det er «lurere» å gå til all visdom 
fra mennesker enn til Han som er skaperen av 
alt? 

Når Jesus starter sin tjeneste på jorda, så holdt 
han ikke stormøter, men gikk bort til enkelt-
mennesker og sa FØLG MEG! Hva vil det si? Når 
vi ser på Jesus sitt liv så er det to ting som er 
viktige for Han.

1. Være sammen med sin Far (Gud). 
Relasjonen opp.
2. Gjøre det Han vil. Relasjonen ut.

Joh.6,38: «For jeg er kommet ned fra himmelen, 
ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans 
vilje som har sendt meg.»

Joh.12,49: «For jeg har ikke talt av meg selv. 

Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt 
meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal 
tale.»

Og når han snakker til disiplene, ‘pekte han ut 
tolv for at de skulle være sammen med ham og 
for at han kunne sende dem ut for å forkynne 
og ha makt til å drive ut de onde åndene.’ 
(Mark.3,14–15)

Han pekte dem ut for at de 1. skulle være 
sammen med han og så etter hvert 2. sende ut. 
Relasjon først, så tjeneste. 

Bønn og ettertanke:
Kjære gode Far! Hjelp oss til å leve slik Jesus 
gjorde og prioritere relasjon med deg først! 
Høre hva Du har å si og gjøre det Du sier. Hjelp 
oss å bygge gode relasjoner med hverandre, og 
vis oss hvem vi skal gå til, og gå sammen med.

Vi vil lære av den beste!

Mette Ellinor Boye

“LEARN FROM THE BEST”

ANDAKT

«Han pekte ut tolv, *som 
han også kalte apostler,• 

for at de skulle være 
sammen med ham, og for 

at han kunne sende dem ut 
for å forkynne.» Mark.3,14
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Endringer kan oppstå, følg med på vår 
hjemmeside normisjon.no/rogaland.

Siste onsdag i måneden kl.19:00-20:30
Spøt & drøs Vaulali________________________________________
6. april kl.19:00
Jentetreff, Hjelmeland
Torunn Fjelde Hansen, Line Marie Løge m.fl.
Tema: Å møte blikket________________________________________
18. april kl.18:00
Påskefest på Stemnestaden________________________________________
20. april kl.18:30-20:30
Stille kveld på Stemnestaden ________________________________________

23. april
Regionårsmøte på Stemnestaden
Tema: Løft blikket
Taler: Kristian Øgaard
Pris: 500,- for voksen/ 250,- for ungdom
Påmelding innen 19.april: Checkin: https://www.
checkin.no/event/41671/regionarsmote-2022- 
stemnestaden eller til regionskontoret region.
rogaland@normisjon.no / 51 68 27 50 
________________________________________
29.april Stemnestaden/4.mai Horve/6.mai Vaulali 
Sommerfest på leirstedet 
Program: Samling, aktiviteter, mat 
Tweens og ungdommer
Pris: 100,- 
Påmelding: https://www.checkin.no/event/ 
41807/sommerfest-pa-stemnestaden-horve- 
og-vaulali________________________________________
30. mai kl.19:00
Kvinnenes dag Vaulali
Tema: Til nye generasjoner og folkeslag
Berit Helgøy Kloster m.fl.________________________________________
31. mai kl.19:00
Kvinnenes dag Horve
Tema: Til nye generasjoner og folkeslag
Unni Vignes m.fl.________________________________________
1.-5. august
10:13-festivalen, Horve
Info på hjemmeside https://www.1013.no/ 

Normisjon region Rogaland
E-post: region.rogaland@normisjon.no
Kontaktinfo ansatte - se www.normisjon.no/rogaland

Regionkontor
Flintergt.4, 4307 Sandnes, tlf. 5168 2750
Regionleder Thomas Thesen
thomas.thesen@normisjon.no, tlf. 9006 5363
Kontorleder: Jeanett Habbestad, tlf. 9821 6160
Regionstyreleder: Trygve Svendsen, tlf. 9069 6489

Distriktskontor / Kraftsenteret 
v/Stemnestaden, tlf. 9821 6185
Epost: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder Roar Flacké, tlf. 9060 0239

Galleri Normisjon - gjenbruksbutikker
Sandnes: 4886 9174   Aksdal: 4886 9175

Fermate Rogaland
Sandnes: Bådeoghuset, Oalsgt.2, 4319 Sandnes
Haugalandet: Stemnestaden, Grindevn.87, 5570 Aksdal
Leder: Aud Vihovde Hoftun, tlf. 9821 6181
Epost: fermate.rogaland@gmail.com
www.fermaterogaland.no

Horve Ungdomssenter
Siv Camilla Ottesen, tlf. 4041 2855
horve@normisjon.no

Stemnestaden
Bodil Høie, tlf. 9758 9956
stemnestaden@normisjon.no

Vaulali
Espen Klingsheim, tlf. 9931 5458
post@vaulali.com

Alpha Norge
Daglig leder Inge Morten Paulsen
inge.morten.paulsen@normisjon.no, tlf. 4132 1901

Nytt fra Normisjon
Redaktør: Roar Flacké
Ansv. redaktør: Thomas Thesen
Opplag: 3000

KALENDER KONTAKT
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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

Fornyelse av kjøkkenutstyr
Vi har et godt kjøkken på   
Stemnestaden, lager mat og 
dekker bord til mange tusen 
gjester gjennom et år. I starten 
av 2022 har vi gått til innkjøp 
av nytt dekketøy med                 
middagstallerkener, bestikk og 
nye stettglass til 200 personer. 

Etter 30 års bruk viser slitasjen. 
Vi venter også på ny kombi-
damper til kjøkkenet til en  
verdi av kr.77 000,-. Det er mye 
penger, men vi er helt av-   
hengig av å ha skikkelig utstyr 
når vi skal lage mat til mange. 
Vil du være med på dette?

Takk for at du er med og gir!

Nytt fra Normisjon - uten plast
For ett år siden fikk Nytt fra Normisjon nytt format - uten vanlig giro med KID-nummer, som      
krever plastpakking. Det har gitt en miljøgevinst, er rimeligere og leseren slipper utpakking. Men 
det har gitt betydelig lavere gaveinntekter. Dersom flere bruker nettbanken med KID-nummer 
nedenfor her eller Vipps, kan vi fortsatt sende miljøvennlig og brukervennlig. :-)

Stemnestaden 

3000 18 32731

Normisjon region Rogaland
Flintergata 4
4307 Sandnes

VIPPS 
til 705182 

merk 
Stemnestaden 


