
Forvandlende godhet - Alpha - Ærlig samtale

nr. 3-2022R  O  G  A  L  A  N  D

N
YT

T FRA



LEDER

THOMAS THESEN - regionleder
thomas.thesen@normisjon.no

Normisjon skal være en utrustende bevegelse som gjør 
mennesker til disipler av Jesus. Visjonen vår sier «Jesus 
Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Da er det viktig å 
være i bevegelse. Vi skal gi evangeliet om Jesus videre. Det 
må ikke stoppe hos deg og meg. Hvis vi stopper opp og 
ikke gir det videre, vil vi ruste og ikke utruste. Utruste    
starter med «ut». Det er retningen i visjonen og arbeidet 
vårt. Ut til nye generasjoner og ut til nye folkeslag. Nor-   
misjon sin satsing på fellesskap, misjon og ledertrening vil 
derfor fokusere på å utruste enkeltmennesker og felles-
skap slik at vi når nye mennesker, enten det er lokalt,                    
regionalt eller internasjonalt. 

Både som enkeltmennesker og fellesskap er vi sendt til 
denne verden for å gi videre det vi har hørt, sett og erfart. 
I utgangspunktet er det enkelt. De aller fleste av oss møter 
andre mennesker i løpet av en dag. For hvert møtepunkt 
har vi en mulighet å gi Guds godhet videre. Det kan være 
med handling eller ord, både verbalt og non-verbalt. Det 
kan være å støtte et arbeid med bønn, tid og penger. Det 
ser ulikt ut fra person til person. Kanskje det viktigste for 
oss er å ha et tankesett som tar utgangspunkt i å gi det vi-
dere. 

Vi trenger ikke vente til neste møte eller gudstjeneste for å 
se om det dukker opp nye mennesker der. La oss bruke 
samlingene våre til å fortelle historier fra hverdagen om 
hvordan det ser ut når vi utruster. Historier som gir håp, tro 
og frimodighet til de andre i fellesskapet. Historier som 
oppmuntrer til å gi videre. For alle er kalt til å gi det videre. 
Det er ikke forbeholdt noen spesielle.

Historiene vi formidler i Nytt fra Normisjon er forhåpent-
ligvis historier om enkeltmennesker og fellesskap som ut-
ruster eller har blitt utrustet. Har du en historie eller kjen-
ner til en historie, som bør fortelles i bladet, så ta kontakt.

Vil du unngå å ruste – bli med å utruste!

Ruste eller utruste?

Normisjonsforsamlinga på Vigrestad 
ble startet som fellesskapet Sundags-
samling.no i 2004 med samlinger       
annen hver søndag. Men arbeidet økte 
raskt, først med smågrupper, videre 
med familiearbeid og ønske om å få 
døpe barna våre inn i fellesskapet.   
Navnet Sundagssamling.no var ikke 
lenger så dekkende.

Men kunne vi ta navnet Norkirken? 
Dette var det delte meninger om. Bok-
målsordet var litt unaturlig i den jærske 
dialekten, og var det et for stort steg å 
kalle seg kirke? På årsmøtet i 2009 var 
saken om navneendring oppe for      
første gang og det ble stemt over          
alternativene Norforsamlinga eller 
Norkirken Vigrestad. Det ble flertall for 
det første, og navnet Norforsamlinga 
Vigrestad har vi båret med stolthet 
gjennom 12 år. Likevel har ønsket om å 
tilhøre Norkirkefamilien også i navnet 
stadig blitt sterkere. Ved årsskiftet 
2021-2022 ble Johan Hølland ansatt 
som ny hovedpastor, og da var tiden 
også moden for et navneskifte. På års-
møtet i februar 2022 ble Norkirke-   
navnet stemt inn med stort flertall. 
Med stolthet og glede (og litt knoting, 
er det norkjørkjå, eller norkyrkja?) er vi 
nå Norkirken Vigrestad! 

Uansett navn, så har visjonen vært den 
samme siden starten - «Nærhet til       
Jesus, nærhet til hverandre og nærhet 
til omverda». Og denne har hatt mange 
forskjellige misjonale uttrykk. Et viktig 
spørsmål som fikk oss til å tenke var: Vil 
noen andre enn oss selv savne det om 
menigheten forsvant?  

«Godhetsuka ble til stor hjelp for å la de 
gode nyhetene om Guds godhet få et 
praktisk uttrykk i lokalsamfunnet,» sier 
pastor Johan Hølland. Og dette har 

Engler på 
besøk
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Norkirken Vigrestad velsigner mange med godhet.   Foto: Line Marie Løge

vært et fast årlig innslag i mange år, også i                
pandemiårene. I år er det kommet inn rekord- 
mange oppdrag, og mange frivillige stiller opp for 
å male, vaske, luke og rydde. Når ei ung alenemor 
kommer og spør om hjelp til å se på bilen som    
begynner å bli gammel, gjør det stort inntrykk å se 
gleden og lettelsen hennes over å få hjelp til noe 
som ellers ville vært en stor økonomisk utfordring. 
«Jeg skjemmes over å spørre, men jeg vet ikke hva 
jeg skulle gjort uten dere! Jeg er utrolig takk-  
nemlig. Tusen tusen takk!» 

Det å øve seg på å gjøre godhet sammen med   
menigheten har vært med å bygge en kultur for å 
kunne gi og be om godhet resten av året. Og ut fra 
dette har «Hjerte for Vigrestad» oppstått. Initiativ-
taker Arvid Vigrestad satt i leiligheten sin og så at 
det var mennesker som gikk og samlet flasker fra 
søppeldunkene for å få råd til mat til barna. Dette 

ble starten på ukentlige matutleveringer til               
familier og enkeltpersoner som strever økonomisk 
på Vigrestad. Nå leveres det ut matkasser til 38 
husstander til stor glede og velsignelse for mange. 
«Jeg har engler på besøk hver uke,» sa en av mot-
takerne. Arbeidet som gjøres for å dele ut mat- 
kasser har blitt satt stor pris på, og ved nyttår gikk 
Hå kommunes frivilligpris til Arvid og den store 
gjengen med frivillige i Hjerte for Vigrestad,

Å gjøre Guds godhet tilgjengelig er det viktigste vi 
gjør som menighet. «Og det er gildt å være med 
på og like sterkt hver gang,» sier en av de frivillige. 
«Og når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir 
opp.» Gal.6:9.

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

FELLESSKAP
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Forvandlende godhet

På generalforsamlingen ble det vedtatt at Inter-     
national Cooperation Cambodia skulle bli en lokal 
organisasjon – Integral Cooperation Cambodia. 
Normisjon skal fortsatt være en del av ICC, med 
Ådne som styreleder, men vi ønsker å gi mer ansvar 
over til nasjonale. To nye lokale organisasjoner ble 
opptatt som medlemmer. Hovedfokuset for ICC er å 
hjelpe sårbare mennesker og lokalsamfunn til      
bærekraftige liv. Drivkraften er Guds kjærlighet, 
som vi vil formidle i ord og handling. 

Vi fikk også gode møter med Light of Life Church, 
som er vår samarbeidskirke i Kambodsja. De driver 
et omfattende arbeid for å spre evangeliet og ut- 
ruste ledere i et nettverk av kirker i landet. Hvert år 
begynner minst 2-3.000 nye mennesker å følge      
Jesus gjennom dette. Stadig etableres det nye hus-
kirker og ledere utrustes til tjeneste, blant annet 
gjennom Agenda1.

Internat for studenter er det tredje fokusområdet 
vårt i Kambodsja. Det er koblet til Light of Life     
Church, og gir muligheten for mange fattige fra ut-
kanten til å få en utdannelse i en trygg ramme      
preget av Jesusfokus og omsorg. De fleste av           
studentene har buddhistisk bakgrunn, men velger å 
følge Jesus etter en tid ved internatene. Nå plan-
legger Normisjon å etablere flere internater, blant 
annet som resultat av solid støtte fra Sagavoll Folke-
høgskole. På slutten av turen fikk vi følge rektor og 
13 elever fra Sagavoll i møte med internatstudenter 
og noen av prosjektene våre. 

Vi tok en prat med to av dem som har bodd på inter-
natet i Phnom Penh siden nyttår. De er 18 år gamle 
og kommer fra mindre byer sør-øst for hovedstaden 
mot grensen til Vietnam, Lita fra Sway Rieng og 
Bunnarith fra Preah Vihear. Begge har bakgrunn fra 
buddhistiske familier, men fikk kjennskap til inter-
natmuligheten gjennom noen i familien. 

- Jeg kommer fra en fattig familie, og vi hadde ikke 
råd til utdannelse, sier Lita. Det er heller ikke trygt, 
særlig for jenter, å reise til hovedstaden for å              

studere. Hun hadde en fetter som visste om inter- 
natet, som kunne gi en trygg ramme for studiene. 

- Hvordan har dere opplevd å komme til internatet?

Bunnarith trodde det skulle bli en hard tid med 
strenge regler. - Men det var jo som en god familie. 
De eldre studentene hjalp meg med studiene. Og 
det jeg fikk, som jeg ikke hadde opplevd før, var 
kjærlighet og oppmuntring fra alle de andre her og 
ikke minst fra Sithuon, som er pastor i menigheten. 
Og så møtte jeg Gud og hans kjærlighet. 

Lita opplevde seg oversett i oppveksten, og ville et-
ter hvert ta livet sitt. - På internatet ble jeg møtt med 
kjærlighet både fra mennesker og Gud. Vi lever som 
en familie. Jeg hadde hørt litt om Jesus gjennom ei 
kirke på hjemstedet mitt, selv om familien var   
buddhister. Men det var først her jeg ble skikkelig 
kjent med Ham.

- Hvordan har det vært å bli kjent med Jesus?

- Faren min døde da jeg var 5 år og skapte et dypt 
savn, sier Lita. Det er godt å kunne snakke med Gud 
når jeg opplever savnet. Lovsangen har gitt meg 
fred i hjertet, og jeg opplever at Gud berører meg 
med sin kjærlighet. Hans kjærlighet er annerledes 
enn menneskers kjærlighet – den er mer stabil.

Bunnarith bestemte seg for å bli kristen for noen 
uker siden, etter at han spilte Jesus i et drama på et 
møte. Pastor Sithuon sier med et smil fra sidelinjen: 
«Jesus ble kristen.». - Jeg har fått en som jeg kan   
stole på, også når jeg har det vanskelig. Forskjellen 
på Guds og menneskers kjærlighet er at Guds      
kjærlighet aldri svikter. Jeg har også opplevd flere 
ganger at når jeg har vært med på å be for                   
mennesker, så har de blitt helbredet.

- Har dere noen drømmer for fremtiden?

Lita, som studerer regnskap, vil bli en god regn-
skapsfører som gjør jobben med troskap. Hun vil få 
seg en jobb, slik at hun kan støtte familien sin. 

MISJON

I slutten av mai besøkte Ådne Berge og Roar Flacké Kambodsja i for-     
bindelse med generalforsamling i ICC, vår diakonale samarbeidspartner. 
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Lita og Bunnarith har nettopp begynt å følge Jesus etter livsforvandlende møte med Guds og menneskers 
kjærlighet.  Foto: Roar Flacké

Bunnarith studerer jus. - Jeg vil bli en god advokat, 
som hjelper folk og arbeider mot korrupsjon.       
Fattige mennesker har ikke så mange muligheter i 
et korrupt samfunn.

- Har dere et bønneønske eller noe annet dere vil si til 
søsken i Norge?

Lita vil gjerne at vi ber for eksamen. - Og familien – 
at de må bli kjent med Jesus - at de kan få erfare 
den kjærligheten, som jeg har fått. Takk for at dere 

støtter oss slik at vi kan ha et trygt sted å bo og slik 
at vi kan studere.

- Be om styrke og mot til å fullføre studiene, sier 
Bunnarith. Takk for muligheten til å studere og til å 
kjenne Gud. Jeg ber om Guds velsignelse for alle 
som støtter oss. 

Roar Flacké
roar.flacke@normisjon.no
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Me komme neste år åg!
Vi har tre fantastiske leirsteder! Stemnestaden, 
Horve og Vaulali ligger der som tre flotte       
perler. Kjekke lekeplasser er bygget opp blant 
annet takket være midler fra leirklubben og 
iherdige dugnadsgjenger. Vi kan tilby mat, 
både for mage, hjerte og hode. I år fant vi i 
Acta ut at vi ville lage sommerfester for alders-
gruppene tweens og ungdommer. 

Vårt ønske med disse festene er å gi våre lokal- 
lagsmedlemmer en god opplevelse på slutten 
av skoleåret. Vi ønsker at de skal bli kjent med 
leirstedene, og vi ønsker at de skal få oppleve 
at vi er mange i Acta-familien og å bli bedre 
kjent med Jesus. Festene gir også ledere en 
mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. 

I løpet av tre kvelder hadde vi innom 175 med-
lemmer. På Stemnestaden kom de fra Skude-
neshavn og Kopervik, til Horve fra Hommers- 
åk, Frøyland/Orstad og Ålgård og på Vaulali 

kom de fra Ombo, Forsand og Jørpeland.
 
Hvor mange av dere voksne kunne tenkt dere 
og tatt på dere en Sumo-drakt og begynt å 
«sloss» med en jevngammel? Eller lekt deg 
med bumperballene, disse ballene som du 
trer på deg slik at bare føttene stikker ut. Nå 
skal det sies at noen av del-   takerne foretrakk 
en stille og rolig tur med kanoene, selv om de 
ikke hadde gjort det før. Uansett hvilken           
aktivitet de valgte, vi har noen flotte unger og 
ungdommer blant oss. De tørr å leke, og de 
tørr å prøve nye ting. 

Et av høydepunktene på kvelden var enkel  
kirke sammen med ungdommene. Det var fint 
å stå litt på sidelinjen og se hvor enkelt tid 
sammen med Gud kan være. Tiden flyr når du 
deler det du er takknemlig for og når du for-
ventningsfullt lytter for å høre hva Gud vil si 
deg i dag. Det er ikke alltid lett å gjenfortelle 

Sumodrakter og hoppeslott er populært!  Foto: Lina Fisk Eide

LEDERTRENING
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Denne sommeren har vi gjenåpnet som      
vandrerhjem på Vaulali. Etter flere år med å 
leie ut leirstedet i sin helhet til et hotelldrift- 
firma, har vi nå tatt over driften selv. Det        
drives med noen sesongansatte og frivillige 
fra nær og fjern. Det er over 10 år siden vi drev 
vandrerhjem selv. Siden den gang har det 
kommet nye ansatte og nytt styre som vil    
prøve å satse på en ny runde med vandrer-
hjem. Bookingen er automatisert, og vi har 
fått tak i en utmerket sommerstab.

Vi åpner i slutten av juni og har åpent ut         
august. Vi har naturligvis stengt for «hotell-
gjester» når det er leir her, men fyller opp 
ukene med norske og utenlandske turister 
som vil besøke Ryfylke der Preikestolen er   
hovedattraksjonen. 

Det er fortsatt et korona-år i reiselivsbransjen, 
så vi er forsiktige med å spå resultatene. Det er 
første sommeren i et nytt kapittel, så vi bruker 
tiden til å bli flinke på å arrangere vandrer-
hjem, slik at vi i fremtiden kan bli kjent som 
«the place to stay» om man vil besøke Roga-
land som turist. Investeringer gjort på «hotell-
fronten» og tilbakemelding fra gjestene vil 
komme våre faste leirgjester til gode. Og vi 
håper også at dette kan gi oss en god inntekt 
til drift og utvikling av Vaulali i sommerferien 
når vi fast ansatte tar sommerferie.

Espen Klingsheim
post@vaulali.com

Pulpit Rock Hostel 
Vaulali

en historie fra bibelen når du kun har hørt 
den et par ganger før. Men når vi gjør det 
sammen i en liten   gruppe, er det lettere. Da 
er det alltid noen som husker det du selv ikke 
husker. 

Mange opplevde det nok litt uvant og rart å 
be for og med hverandre, men også at det 
var en måte å utrykke omsorg på. Gode sam-
taler i etterkant av enkel kirke bekreftet nok 
en gang hvor viktig det er. For mange ung-
dommer ble det en ny, men samtidig fin og 
sterk opplevelse å få være med på enkel       
kirke. La oss be om at de fortsetter å bruke tid 
med Gud på denne eller andre måter, slik at 
Han får fortsette å vise seg for dem. Når alt 
kommer til alt, er det nettopp dette det 
handler om. Et livsforvandlene møte med   
Jesus, troens opphavsmann og fullender. 

Kanskje du tenker at: dette skulle min Acta-
klubb vært med på? Ja, da er det bare å glede 
seg til neste sommer. Det gav så mye gode 
opplevelser at vi kommer til å arrangere det 
til neste år også! Og som overskriften sier: 
Det gjør deltakerne fra denne sommeren 
også.

Torunn Fjelde Hansen
torunn.fjelde.hansen@normisjon.no

Mange gode samlinger på sommerfestene. 
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Viktige spørsmål stilles på Alpha-kurs.  Foto: Alpha Norge

Vi gleder oss over alle menigheter, forsaml- 
inger og grupper som inviterer til Alpha-kurs. 
Til nå i år har om lag 100 steder i Norge sagt 
at de vil i gang med Alpha. 

Vi har gode nyheter! Som mange vet,                     

lanserte vi for noen år siden ALPHA FILM-    
SERIE, og de fleste bruker nå denne serien til 
undervisning på Alpha. Filmserien er                
produsert i England, og fungerer som en      
serie dokumentarfilmer, og de er tekstet til 
norsk. Noen menigheter velger fortsatt å        

Får jeg være med til himmelen?
En deltaker på et Alpha-kurs fikk utfordringen: Hvis Gud finnes, og du 
får spørre ham om noe; hva vil du vite?
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undervise selv, og det går fint an. Likevel er vi 
både stolte og optimistiske fordi filmserien er 
så bra, og derfor anbefaler vi den! Mange sier 
til oss at dette gjør det lettere å arrangere         
Alpha fordi det ikke er nødvendig å                                
rekruttere talere eller undervisere.

Nå i juni har filmserien kommet i ny versjon. 
Her er noen av forbedringene: Et team har 
satt seg ned og gått gjennom tekstingen, og 
rettet opp små og store feil. Bibelord og             
sitater, som kommer opp på skjermen som 
grafikk, er nå på norsk. Mange av intervjuene 
i serien er helt nye. Der er også noen juster- 
inger som gjør at serien passer bedre for    
norske og nordiske seere. Derfor er det viktig 
for alle som velger filmserien som sin                   
Alpha-undervisning å ikke bruke episoder 
som er lastet ned tidligere, men registrere 
nytt kurs, og dermed få tilgang til den nye 
versjonen.

Alpha-kurset er gratis, og det er klart til å bli 
tatt i bruk. Kun kurshefter og ledermateriell 
må betales for. Det også gjør det lett å starte 
og drive et langsiktig Alpha-arbeid, slik flere 
steder i Normisjon gjør.

Mange Alpha-kurs er ganske små, og                 
kvaliteten på kurset kommer ikke an på et 
stort antall deltakere. Alpha passer utmerket 
til bruk i hjemmene, der vi kan se filmene og 
snakke sammen om det vi har sett. Slik kan 
familie, venner, naboer og de rundt oss få    
anledning til å snakke om store spørsmål i      
livet.

Over 30 millioner mennesker har deltatt på 
Alpha-kurs verden over. Det er et tall vi håper 
skal stige betraktelig de neste årene. Tenk om 
alle mennesker kunne fått tilgang til                
evangeliet om Jesus før påske i 2033! Du    
leste ikke feil, og det er 10-11 år til. Hva skjer 
da? Da vil vi feire at det er 2000 år siden Jesus 
stod opp av graven i år 33. 

Det er mange ulike årsaker til at de melder 
seg på. Noen vil vite mer om hvem Gud er, 
andre lurer på hva det er å tro, og atter andre 
søker et fellesskap – et sted de kan bli tatt 
imot som sårbare mennesker. Og det er    
mange andre grunner, selvsagt. Vi sier alltid 
at det ikke finnes dumme spørsmål på Alpha. 
Alle er vi underveis i livet, og det som                    

allerede er blitt klart for noen, har andre ennå 
ikke tenkt på. 

For noen år siden ledet jeg en gruppe                
Alpha-deltakere og sa til dem på den første 
samlingen: La oss et øyeblikk anta at Gud     
finnes, og du får stille ham et spørsmål – hva 
ville du da spurt om? Da kommer det raskt fra 
en i gruppen: «Får jeg være med til                         
himmelen? Er jeg god nok?» Jeg frydet meg 
over spørsmålet, og tenkte at vi er heldige 
som har 11 uker til å snakke sammen om 
både dette og mye annet.

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider 
https://norge.alpha.org.

Ta også gjerne kontakt for å vite hvordan       
Alpha kan startes opp. Hva med et Alpha-kurs 
der du bor?

Inge Morten Paulsen
inge.morten.paulsen@normisjon.no

Nasjonal & digital teamtrening!

Lørdag 27. august 2022 vil vi utruste deg og 
ditt team til å være gruppeleder og med-    
arbeider på Alpha denne høsten. Team-     
treningen er digital og passer for alle menig-
heter som skal starte opp Alpha – både live 
og online.

Flere fra Alpha Norge blir med og underviser, 
bl.a. Inge Morten Paulsen, Bjørn Jellestad og 
Carina Grelland Harsem.

Denne lørdagen kl. 10.00-14.00 gir vi deg 
innføring i prinsippene for ALPHA - selve 
oppskriften på et vellykket Alpha-arbeid, og 
vi deler kunnskap og erfaring. Du får under-
visning og mulighet til å stille spørsmål!
Teamtreningen er gratis.
Inviter med deg hele ditt team - og gjerne 
alle i menigheten som har lyst å vite mer om 
Alpha!

Påmelding:
https://www.checkin.no/event/44357/
alpha-teamtrening-nasjonal-digital-host-22
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– Når folk er i arbeid, skaper det positive ringvirkninger hos den enkelte, i familien og i samfunnet.  
Foto: Normisjon

Som landansvarlig for Normisjons arbeid i                  
Senegal, Mali og Bangladesh, vet Mirjam Artmark 
Aanensen at det å ha inntektsbringende arbeid er 
helt vesentlig for alle mennesker. 

– Å ha en jobb å gå til sørger ikke bare for penger, 
men også mening, retning, fellesskap med andre 
- og ikke minst flere muligheter i livet, sier Artmark 
Aanensen.

Hun forteller at gjennom å tjene penger, har man 
større bestemmelsesrett over eget liv.

– Da har man også mer rom til å ta avgjørelser for 
seg selv og for de rundt seg. 

Gjennom flere prosjekter, blant annet ICCB (Inte-
grated-Program for Community Capacity                 
Building), jobber Normisjon for å styrke minorite-

ters sosiale og juridiske rettigheter og slik løfte 
frem deres egenverd i Bangladesh. 

Veien ut av fattigdom

Artmark Aanensen har sett mange eksempler på 
at veien ut av fattigdom går gjennom inntekts-    
givende arbeid.

– Det er fantastisk å høre historier om mennesker 
som har fått hjelp til å komme seg ut av fattigdom 
og inn i arbeid. Særlig jobber vi med denne          
problemstillingen, og disse mulighetene, i Bangla-
desh. Der samarbeider vi med Normisjon Bangla-
desh og Northern Development Foundation 
(NDF). Begge disse legger til rette for at                        
mennesker kan motta yrkesopplæring og siden ta 
opp mikrofinans-lån og starte opp egne                      
prosjekter eller arbeide i en etablert bedrift, sier 

Veien ut av fattigdom
– Behovet for å ha en jobb å gå til strekker seg lenger enn bare mat på 
bordet, sier Mirjam Artmark Aanensen i Normisjon. 
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Artmark Aanensen.

Normisjon Bangladesh driver blant annet en         
syskole, som gir søm- og yrkesopplæring til 18 
jenter hvert halvår. Her får «drop out» jenter         
mulighet til å lære et yrke.

Kjærlighet til de «vellykkede»

I Bangladesh har fattigdom ett spesielt ut-               
fordrende mønster:

– Vi hører historier om at barn som er smarte og 
kvikke får den beste oppfølgingen og mest kjær-
lighet fra foreldrene. Det er fordi foreldrene tenker 
at disse barna kan gi økonomisk hjelp til for-           
eldrene når de blir gamle. Omsorgen er derfor gitt 
med en baktanke i disse tilfellene, sier Artmark 
Aanensen. 

Hun forklarer at de barna som ikke ansees som 
fremtidige ressurser, blir nedprioritert og får     
mindre kjærlighet enn de «vellykkede». Slik         
preger fattigdomssirkelen generasjon etter           
generasjon. 

– Ikke bare er dette veldig trist, men det gir oss 
også en forståelse av hvordan systemet fungerer 
der, og på hvilke måter vi kan være med på å       
legge til rette for å tenke og handle annerledes. I 
mange land som ikke har sosialhjelp slik vi har i 
Norge, der familiene lever tett på hverandre i 
grupper, er de avhengige av inntekten fra enkelt-
personer. Storfamiliene har ofte få inntekts-        
bærende personer, og dette er et tungt ansvar å 
ha for de få, sier Artmark Aanensen. 

Hun mener derfor det er helt sentralt at alle kan 
være med å bidra.

– De som har jobb, får både lønn og respekt fra 
andre. Dersom flere jobber, kan flere også få       
dette. Det er vinn-vinn for alle.

Les mer om hva Normisjon gjør for å hjelpe      
mennesker ut av fattigdom på Normisjons nett- 
sider: www.normisjon.no.

Kristin Winther Jørgensen

Sokhina Tudu er en av jentene som har fått søm- og yrkesopplæring ved Normisjon Bangladesh sin syskole. 
Etter kurset fikk hun sin egen symaskin og var raskt i gang med å bidra til familiens inntekt. Slik kan det se ut 
når mennesker kommer seg ut av fattigdom og inn i arbeid.   Foto: Normisjon
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AKTIVITETSSIDE

Sudoku
Spill Godhetsbingo med en i familien. God-
hets-bingo fungerer på denne måten: Enten 
bruker dere brettet vi har laget eller så kan 
dere laget et eget brett. Man får sette kryss 
over en rute når man har gjort det som står 
inni. Så må man bli enig om målet skal være å 
få en linje eller hele brettet. Dere bestemmer 
dere for en premie for den som får bingo først. 

Godhetsbingo

Gratulerer til Jonatan Helgeland,
som fant ordet  Frihet i forrige utgave.
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«Hva skal til for at vi mennesker kan leve 
godt sammen?» spurte kong Harald i sist 
nyttårstale. Han fortsatte: «Jeg tror ett svar 
er viktigere enn  mange andre: Evnen til 
innlevelse i andre menneskers liv. Jeg tror 
det er avgjørende at vi tar oss tiden og 
bryet med virkelig å lytte til andres opp-     
levelse med ønske om å forstå.» 

Å bli møtt og lyttet til kan bety en av-     
gjørende forskjell. Samtidig er det også 
utfordrende. Mange er redde for å vise 
svakhet og sårbarhet i møte med andre. 
Ofte kan det være stor avstand mellom 
det vi gir til kjenne utad og de tankene og 
følelsene som er på innsiden.

Gjennom vårt samtaletilbud i Fermate   
Rogaland ønsker vi å invitere til ærlige 
samtaler hvor det er rom for å vise svakhet 
og dele krevende erfaringer i trygge      
rammer. Ved å våge å møte det sårbare i 
vårt eget liv, kan vi også stå bedre rustet til 
å møte og lytte til mennesker rundt oss. 

Velkommen til å ta kontakt 
via telefon 9821 6181 eller 
E-post: fermate.rogaland@gmail.com

Stor stas at Beate Stirø, Norges ambassadør på Cuba,           
inviterte til «Normisjons-lunsj» for Agenda1-teamet 
med venner i residensen sin «i anledning at Normisjon 
var i Havanna». Det var en veldig hyggelig sammen-
komst og positiv opplevelse. Stirø var interessert i å 
høre om Normisjons historie og bidrag på Cuba og       
relasjonene med Iglesia Evangelica Lutherana og Bibel-
selskapet. Til lunsjen hadde teamet invitert med Daimis 
Romero Radames og Carlos Cancell Gomez som nylig er 
flyttet til Havanna for å plante menighet, pastor Miguel 
Marcial fra pinsekirken, Alain Montero og Elin Miranda 
Gomez fra Bibelselskapet. Som takk for gjestfriheten 
fikk ambassadøren en signert spansk bibel, forbønn og 
en invitasjon til å besøke Normisjon Rogaland ved neste 
norgesbesøk.

Tone Julseth Ydstebø
tonejy@normisjon.no

En slange kom krypende til optikeren. Han klaget på at    
synet var blitt dunkelt og elendig. Optikeren satte ham i 
stolen og tok synsprøve. – Se her, sa han. Prøv disse brillene 
i to uker. Jeg tror de vil passe til deg. Slangen ålte seg av 
gårde til sin hule med brillene på. Etter to uker kom han 
tilbake. – Du ser så sur ut, sa optikeren. Var ikke brillene 
gode? – Jo, brillene var gode de. Det er bare det at nå opp-
daget jeg at jeg har bodd to år sammen med en hage- 
slange!

Kørners corner
Forargelige saker

Relasjonsbygging og 
anerkjennelse

Den ærlige 
samtalen 
om livet?

Aud V Hoftun leder Fermate Rogaland.

F.v.: Alain, Caleb, Marcial, Elise, Nathaly, Elin, Tone, Carolina, 
Carlos, Kjell Ove, Beate, Daimis og Diego.        
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Jeg er på tur opp til Lifjell. Jeg velger å ikke gå 
den vanlige grusveien opp, men heller ta stien 
opp fra Bymarka. Langs hele stien er det merket 
med røde T-er. Over en myr har de lagt noen 
planker som gjør det mulig å passere den tørr-
skodd. Noen har vært ute med rød-maling for 
at jeg lettere skal kunne finne frem til målet,  
andre har brukt spiker og hammer for at turen 
skal bli mer behagelig. 

Jeg velger å gå grusveien ned igjen, og da opp-
dager jeg benken som er satt opp. Utfra     
mengde maling har den nok stått en stund, 
men jeg har ikke lagt merke til den før? Noen 
har valgt å sette ut en benk for at turgåere skal 
kunne sette seg ned, trekke pusten og nyte ut-
sikten. 

Hva om livet ble sammenlignet med en         
vandring? Kan våre fellesskap og leirsteder    
legge til rette for at medmennesker finner 

fram? Kan vi gjøre noe som gjør at de opplever 
vandringen mer behagelig? Har vi satt fram en 
benk, hvor de som synes motbakken blir tøff 
kan sette seg ned og trekke pusten? 

Hvordan ville eventuelt plankene sett ut, og 
hvor ville de bli lagt? Hva kan rødmalingen 
sammenlignes med, og hvor maler vi «røde 
T-er»? Hvor kan medmennesker finne hvile? 

En bønn: «Kjære Far. Vi har en visjon: Jesus    
Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi     
ønsker at alle skal bli kjent med deg og ha deg 
som Herre. Bare du vet hvordan vi kan gjøre   
veien mer synlig for andre og lettere å gå. Hjelp 
oss til å frimodig finne frem både rødmaling, 
plank, hammer og spiker. Og ikke minst: Vis oss 
hvem vi skal gjøre det sammen med. Amen.»

Torunn Fjelde Hansen
torunn.fjelde.hansen@normisjon.no

På tur til Lifjell

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

23. juni kl.18
St. Hans bål på Vaulali
Fri entre, salg av grillmat________________________
1.-5. august
10:13-festivalen, Horve
Info på hjemmeside https://www.1013.no/ ________________________
16. og 17. august kl.11-13
Hagevandring på Solborg
Arr. Solborg Kompetansesenter________________________
21. august kl.11
Vaulalidagen
Fri entre, salg av mat________________________
29. august kl.19:30
Jentetreff, Emmaus, Finnøy bedehus
Brit Idsøe taler, Sissel Marie Fjelde forteller fra Nepal________________________
2.-4. september
Sensommerleir, Stemnestaden
Talere: Hilde Halvorsen og Thomas Thesen
Pris: 2160,- i dobbeltrom. Påmelding til stemnesta-
den@normisjon.no eller 97589956________________________
5. september kl.19:00
Jentetreff, Hana kirke
Taler: Elisabeth Fosse________________________
8. september kl.19:00
Jentetreff, Hjelmeland bedehus
Taler: Solgunn Landro Asprusten________________________
12.-15. september
Seniorleir Vaulali
Taler: Svein Granerud   Sang: Lars Vatne
Påmelding i Checkin (søk på «Seniorleir Vaulali») 
eller send epost til region.rogaland@normisjon.no ________________________
19. september kl.19.30
Damenes aften Skudenes bedehus
Tema:» Bessedet!»________________________
22. september kl.19.30
Damenes aften Stemnestaden
Tema:» Bessedet!»
Line Marie Løge m.fl. blir med.________________________
29. sept. kl. 19:00 Horvebasaren   ________________________
30. sept.-2. oktober  Damenes helg Vaulali

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
Hans Høie, 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

Oppgradering av internat
Det har vært stor aktivitet på Vaulali 
de siste 16 årene, og det har ført til at 
dørene på internatet er utslitt. Vel, 
ikke selve dørbladene, men håndtak 
og låser. Så vi blir nødt til å skifte  
dette på 20 rom. Det handler om  
sikkerhet, men også trygghet og 
komfort for gjester. Utskiftingen gjør 
vi selv, men utstyret koster penger, 
som jeg håper vi kan samle inn fra 
Vaulalivenner og alle som ser           
verdien av arbeidet vårt. Det er flere 
hundre unge og voksne her hvert år. 
Om leirstedet virker optimalt som 
husrom og møtested, kan de fri-       
villige lederne, ungdomspastorene 
og andre «leirsjefer» fokusere på sine 
oppgaver. Og dugnadsgjengen er 
allsidig og ordner det meste. Men vi 
trenger å fornye utstyret og håper 
du kan bidra til det.  

Espen Klingsheim (post@vaulali.com)

Vaulali 

3000 18 32731

Normisjon region Rogaland
Flintergata 4
4307 Sandnes

VIPPS 
til  705182 
merk  Vaulali


