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«Hvordan går det med Normisjon?» er et spørsmål jeg får 
rett som det er. Hva svarer jeg? Først og fremst lurer jeg på 
hva spørsmålet egentlig er. Handler det om økonomi? Om 
leirstedene? Om våre fellesskap? Om folk blir kjent med     
Jesus? Det er mange underliggende spørsmål. Hvis vi skal si 
noe om hvordan det går, må vi vite hvor vi skal. Det er van-
skelig å si om du er på rett vei hvis du ikke vet hvor du skal.

Er det mulig å sette seg mål i våre sammenhenger? Er ikke 
det Jesus sin oppgave å lede oss dit vi skal? Noen er skeptisk 
til å sette seg mål fordi vi blir næringslivsorienterte eller     
instrumentale i vårt arbeid istedenfor relasjonelle. Jeg tror 
ikke det må være enten eller. I Ordspråkene står det et vers 
jeg har tatt til meg. I 16:9 står det «I hjertet tenker mannen 
ut sin vei, men det er Herren som styrer skrittene hans.»

Vi er skapt som mennesker og skal forvalte det vi har fått 
etter beste evne. Det betyr at vi kan sette mål og legge     
planer for veien vi skal gå, samtidig som vi skal være lydhøre 
for Guds stemme og bli ledet skritt for skritt. Det kan bety at 
mål og plan må endres underveis, men det er jeg ikke redd 
for. Jeg er mer urolig for mennesker som sitter passive og 
venter på at Gud skal fortelle dem alt de skal gjøre. Da står 
vi i fare for bare å bli et instrument for Gud og det er ikke det 
Han har skapt oss til. 

Gud vil leve sammen med oss, og Han vil at vi skal leve 
sammen med Han. Det er en relasjon som innebærer gjen-
sidighet og samhandling. Det betyr vi kan sette oss mål og 
legge planer for arbeidet uten å bekymre oss for at vi har 
utelatt Gud. 

Så hvordan går det med Normisjon? Jo takk, bare bra! Vi    
legger til rette for Guds nærvær, er sammen som Guds         
familie og viser Guds godhet i hverdagen. Vi utruster unge 
ledere, fellesskap og enkeltmennesker til misjon. Dette er vi 
alle en del av og du kan lese noen historier om hvordan det 
ser ut i dette bladet.

Hvordan går det? Har du kjørt forbi «Hola eika» på        
Strandalandet? En stor og mektig eik 
som står ved veien mellom Tau og       
Jørpeland. Jeg har tatt turen inn til noen 
som bor mellom denne eika og sjøen, 
nemlig Silje og Elling Gjerde. De er       
aktive i Norkirken Strand, og jeg er litt 
nysgjerrig på hva som skjer i det relativt 
nye menighetsfellesskapet.

Det mest synlige er nok gudstjenestene 
som arrangeres på Jørpeland bedehus. 
Her er ALLE velkomne, og de har et stort 
ønske om at folk som kommer skal opp-
leve det slik. Det handler ikke om alder, 
ei heller grad av tro. Silje er ofte innom 
begrepet familie når hun forteller. Det 
handler om tilhørighet, en plass å føle 
seg hjemme. Det er viktig for henne å få 
frem at Jesus sier at vi skal få komme 
som vi er. Det handler om hva han har 
gjort, ikke om hva vi gjør og ikke gjør. 

Mange er i tjeneste under samlingene. 
Ulike team er i aksjon - mat, miljø, for- 
bedere og forsangere -for å nevne noen. 
Det er alltid noe å bite i sammen med 
en kaffekopp, og det er alltid mulighet 
for forbønn. De har et håp om at begge 
deler blir like naturlig. 

Norkirken Strand ønsker å vise at neste 
generasjon er viktig. Barna får VIP-    
plasser! (Kanskje vi skal tipse Viking og 
Brann?) Flere voksne har fokus på det 
sosiale blant ungdommene. De har 
egne samlinger og reiser på turer.       
«Minimalt med søvn, maksimalt gøy,» 
var det en av ungdommene som sa      
etter en tur. Kan vel ikke få en bedre     
attest enn det!

For Silje og Elling er det viktig å få frem 
at Norkirken er mer enn det som skjer 

Drømmer 
om for få 
stoler  
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Elling og Silje Gjerde er aktive i Norkirken Strand.   Foto: Torunn Fjelde Hansen

på gudstjenestene. Husfellesskap er noe som blir 
trukket frem og som pr dags dato teller ca 30. De er 
selv ledere for en gruppe, et mindre fellesskap som 
møtes jevnlig i hjemmet. De har et måltid sammen, 
prater om hverdagslivet og deler Guds ord. 

Relasjoner er et ord som går igjen gjennom sam- 
talen. Fellesskapet har fokus på at ulike relasjoner er 
viktig. Det handler om relasjonen til Gud, til andre i 
Norkirken og til mennesker som de møter ellers i 
hverdagen.  

På Strandadagene fikk de mulighet til å glede andre 
med gratis nystekte lapper. Det ble flere gode sam-
taler, og i ettertid opplever de at dette igjen førte til 
at dørterskelen for å komme til gudstjeneste ble   
lavere. 

Hvis du går inn på Facebook-sidene til Norkirken 
Strand, så vil du se at det er flere ulike møtepunkt å 
henge seg med på. Hva med litt mosjon på                 
Jørpelandsholmen eller en fjelltur? Eller kanskje 
bønnemøte passer bedre? Her er det mange          
muligheter.

Jeg kan ikke dy meg og må spørre: «Hva om 10 år - 
hvordan er det i Norkirken Strand da?» Etter litt    

betenkningstid kommer det fra Silje: «Jeg drømmer 
om at det blir for få stoler.» 

Tilbake på skrivepulten min: Jeg får ikke «Hola eika» 
ut av hodet. Treet har stått der i flere hundre år og 
kan stå der i flere hundre år til. Gang- og sykkelsti 
skal legges på utsiden av eika, og den står der midt 
i alt veiarbeidet. Nå skal ikke Jesus sammenlignes 
med ei eik, men jeg klarer ikke fri meg fra tanken 
heller. Eika er den samme, men det er lett å forstå at 
aktiviteten rundt har endret seg over tid. Jesus er 
mye eldre enn eika, og i motsetning til eika har han 
ikke endret seg i det helt tatt. Aktiviteten rundt han 
derimot er stadig i endring. 

Noe sier meg at for Norkirken Strand er det viktig å 
holde fast på at Jesus er den samme. Det er Guds 
kjærlighet til oss som er viktig å få frem. Aktiviteten 
rundt derimot, den er kanskje i endring. 

Jeg gleder meg til fortsettelsen. 

Torunn Fjelde Hansen
torunn.fjelde hansen@normisjon.no

FELLESSKAP
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Med Sagavoll i Kambodsja

I begynnelsen av juni var innsamlingsteamet på    
besøk i Kambodsja for å oppleve landet og se            
resultatene av det arbeidet de samler inn til. 

Økte inntekter for familiene

Det gjorde stort inntrykk å møte bøndene som har 
vært med i prosjektet der målet har vært å øke inn-
tektene slik at familiene har både tryggere og bedre 
inntekter. I en av landsbyene møtte vi Leakeana og 
en gruppe fra andre familier i landsbyen. De fortalte 
at de hadde lært mye om nye måter å dyrke på som 
gir høyere avlinger og også om andre produkter de 
kan produsere, både dyr og vekster. Et annet viktig 
resultat er at de har sett betydningen av samarbeid 
i landsbyen. De lærer sammen og de deler                         

erfaringer som gjør at alle blir bedre og klarer å øke 
sine inntekter.

Som Leakeana sa det: «Nå har vi sett at dette            
fungerer og at dette vil vi fortsette å gjøre sammen. 
Nå klarer vi oss uten støtte». Slik skapes det bære-
kraft som varer!

Støtte skal de fortsatt få gjennom vår lokale              
prosjektkoordinator Kimley som er agronom og 
rådgiver. I landsbyen sier de om ham: «Kimley er vår 
helt. Vi kan ringe til ham når som helst hvis vi lurer 
på noe, og han hjelper oss». Gode medarbeidere 
som har hjerte for å bruke sin kompetanse til å     
hjelpe er flott å se!

MISJON

Elevene på Sagavoll har også i år gjort en kjempejobb med innsamling til 
Normisjons arbeid i Kambodsja. På grunn av Covid-19 kunne de ikke besøke 
landet før innsamlingen var ferdig, men de klarte likevel et innsamlings-     
resultat på hele 1,3 millioner! 

Leakeana (t.v.) sammen med Kimley og prosjektleder Phanna forteller om prosjektet  Foto: ICC

4



4 av studentene på internatet ble døpt på stranda i Kep.  Foto: Light of Life Church

Fotball knytter bånd

Et hyggelig innslag i programmet var en fotball-
kamp mellom et sammensatt lag fra landsbyene i 
prosjektet og teamet fra Sagavoll. Kampen ble spilt 
i sol og over 30 graders varme. Vi er litt usikre på 
resultatet, men dommeren mente at Sagavoll vant 
10-9. Det var en spennende kamp og svært           
hyggelig for begge lag. Det ble tatt mange selfier 
med blide ansikter. 

Økt satsning på studentinternater

Sagavoll støtter også driften av internatene i      
Phnom Penh og gjennom de økte inntektene som 
Sagavoll bringer inn i arbeidet settes det nå i gang 
arbeid med å støtte etableringen av nye internat-
plasser flere steder i landet. Internatene har vist 
seg å være et viktig redskap i arbeidet. Et omsorgs-
fullt kristent fellesskap med fokus på gode studie-
forhold har ført mange av studentene til tro på     

Jesus og til et aktivt liv i menighetene som er    
knyttet til internatene.

De aller fleste som bor på internatene klarer             
eksamen og det har gitt mange av dem gode       
jobber etter studiene. Unge kristne med god ut-
dannelse og viktige jobber er også med på å bygge 
landet med kompetanse og gode verdier. Så       
virksomheten på internatene bærer rik frukt.

Besøket av de norske Sagavoll-studentene var 
svært populært og ga inspirasjon til alle. Det er 
flott å oppleve seg som en del av Guds store familie 
i verden. Mot slutten av besøket fikk Sagavoll- 
teamet også oppleve at 4 av studentene på                
internatet ble døpt, på stranda i Kep. Guds rike  
vokser i Kambodsja!

Ådne Berge
adne.berge@normisjon.no

Begge lagene smilte etter kampen.  Foto: Roar Flacké
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Leirsommeren 2022

LEDERTRENING

Denne sommeren har vi hatt 10 leirer og festival i Acta-regi. Vi har fått lov å møte 821 barn, 
ungdom og voksne, som 270 ledere har fått bety en forskjell for. 
Vi har drukket 1400 slush, spist masse is og testet regntøy, vannsklie og kanoer. 
Vi er takknemlige for at dere sender og reiser på leir.  Og vi gleder oss allerede masse til 
adventsleirene.  Her er glimt fra noen av leirene.
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I mars startet konditor Karin Torland på Horve. Hun 
har mange års erfaring som kantinebestyrer på 
Motland skole og har vært en fantastisk tilførsel til 
oss på Horve. I anledning 10:13-festivalen bakte 
hun 725 pizzaboller, 725 kanelsnurrer, 725 taco- 
boller og 550 muffins. Karin har tilført kjøkkenet en 
enorm arbeidskapasitet. Hun bidrar positivt til 
både arbeids- og dugnadsmiljøet med sitt gode 
humør. Karin brenner for å lage mat utendørs og 
gjerne på bål. Når vi dette året starter opp igjen 
med tilbud om leirskole på Horve vil Karin bidra til 
at barna får teste naturen rundt oss. Både med 
plukking, sanking og matlaging i naturen. Barna 
skal sammen med Karin lage ulike måltider på grue 
og bålplass. 

Karin har gått inn i vårt flotte kjøkkenteam. Hun   
arbeider sammen med Kirsti Byberg, Anne May 
Haukalid og Leila Rikstad på kjøkkenet. Til sammen 
utgjør de en strålende stab som er til stor vel-         
signelse for ungdommene som er kjøkken-                 
assistenter hos oss. Vi gleder oss over en innholds-
rik høst på Horve. Fra 1. august til 15. desember er 
vi fullbooket. Etter måneder med nedstengning og 
permisjoner er vi takknemlige for travle tider og 
fulle hus.

Siv Camilla Ottesen
horve@normisjon.no

Ny kjøkkenleder 
på Horve!

Karin Torland
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Carl Erik Waaler og Anne Marit Træland utenfor Solborg. Foto: Tone Julseth Ydstebø

Jeg treffer Carl Erik Waaler på plassen utenfor     
hovedinngangen. Han forteller at i disse dager 
legges internatkabalen. Det er mange hensyn å ta 
når 120 elever skal plasseres på rom. En må lese 

mellom linjene i søknadene for å finne hvem som 
kan passe å bo med hvem. Neste uke kommer     
lærerne tilbake og det mangler ikke på ideer til 
hvordan staben igjen skal ristes sammen og ut-

Solborg Folkehøgskole, 
ei misjonsmark i byen
Sist jeg var her var det hakket mer folksomt enn denne morgenen jeg 
går inn alleen som leder mot villaen på Solborg. For elevene er det 
sommerferie, men ledelsen på skolen er i full gang med å gjøre klar 
for å ta imot nye elever om to uker. 
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rustes for et nytt elevkull. Waaler har et smittende 
vesen og hans engasjement for jobben som               
avdelingsleder for Undervisning er merkbart. Vi 
må tilbake noen år for å forstå hva som    ligger til 
grunn for denne synlige iveren.

Et kall til lærer

Sommeren 2009 nærmer seg, Carl Erik Waaler     
skriver bacheloroppgave, men sliter med å        
komme i mål og mangler motivasjon for å fullføre. 
En dag mens han ligger på gulvet og leser Bibelen 
sovner han, men blir brått vekket av en stemme 
som sier: «Les profetene!». Usikker på om det hele 
var en drøm åpner han på ny Bibelen og blar frem 
til Esekiel og leser kapitel 1. Det er når han            
kommer til kapittel 2 at han opplever Guds ord 
som en direkte tale til han selv. 

Han sa til meg: «Menneske! Reis deg opp, så skal 
jeg tale med deg.»  Da han talte til meg, kom det 
ånd i meg. Den reiste meg opp på føttene, og jeg 
kunne høre ham som talte til meg. (Esekiel 2:1-2)

På samme måte som det står skrevet opplevde 
også Carl Erik at han ble fylt av Den hellige Ånd og 
at Gud la ned et kall over livet hans. Esekiel ble 
sendt til Israelittene, et opprørsk folkeslag, men 
det som traff Carl Erik da han reiste seg fra gulvet 
var at Gud ville kalle han til å dele evangeliet til 
«barna med  steinansikt og harde hjerter» (vers 4). 
Men hva det konkret betydde visste han ikke. 

Bacheloroppgaven ble innlevert og i løpet av 
sommeren fikk han flere spørsmål om hva han 
skulle til høsten uten å kunne svare på dette. 
Kona, Mariann, hadde impulsivt latt seg verve 
som abonnent på avisen Dagen, men det var mor 
til Carl Erik som fikk avisen. En dag kom hun over 
en stillingsutlysning og oppfordret Carl Erik til å 
søke, men han lot seg ikke så lett overbevise. Men 
mor ga seg ikke før han søkte likevel. Siden         
sommeren 2009 har han fulgt 12 kull, rundt 1500 
elever, som lærer på Solborg Folkehøgskole.     
Mange av elevene som kommer til skolen er i en 
fase hvor de famler og har utfordringer i livet.     
Spesielt betydningsfullt har det derfor vært å gi 
undervisning og verktøy til prosess i faget «Min 
historie». Ved å være tett på og peke på Jesus har 
han fått oppleve at kallet han fikk i en periode 
hvor han selv opplevde å føle seg mislykket, har 
gitt frukt. Gud hadde en plan for hans liv og nå 

hjelper han andre å få øye på den samme Jesus i 
deres liv. 

Tilfeldig/Gudfeldig

Etter flere år som lærer i den offentlige skolen 
kom det til et veiskille for Anne Marit Træland som 
gjorde at hun var på utkikk etter ny jobb. Som 
barn vokste hun hun opp i Etiopia. Hun hadde       
arbeidserfaring gjennom Fredskorpset i Namibia 
og et engasjement for solidaritet. Samtidig var 
hun småbarnsmor, og med eneansvar for en sønn 
på 3 år var det ikke gitt at hun skulle følge den 
veien. Stillingen på Solidaritetslinjen med globalt 
perspektiv på Solborg Folkehøgskole opplevdes 
derfor mer «Gudfeldig» enn tilfeldig. Etter å ha 
fulgt 8 kull på Solborg kom korona og linjen     
hennes fikk ikke søkere, det ble et annerledes år 
med nye oppgaver og erfaring som igjen skulle 
lede henne til hennes nåværende rolle som inter-
natleder og studieveileder. 

Mens vi fyller kaffekoppen kommer Anne Marit i 
prat med to kollegaer på kjøkkenet. Jeg er ikke en 
del av samtalen, men blir oppmerksom på                 
omsorgen mellom dem og en kommentar som 
beskriver kollegafellesskapet som familie. Anne 
Marit utdyper dette senere ved å si at det som gjør 
det godt å jobbe på Solborg er samholdet i            
kollegiet. Selv om de kan være uenige om saker 
og ting har de et felles mål i livet. Rektor Halvard 
Aase snakker ofte om det å være drevet av Jesu 
Kristi kjærlighet. Det er utrolig meningsfullt å       
følge unge mennesker gjennom ett år av livet, å 
være en trygg voksen i en fase av livet som for 
mange oppleves å være ei krevende tid. Det kan 
være slitsomt å stå i til tider, men sammen bretter 
vi opp ermene og det gir stor styrke og samhold i 
kollegafellesskapet. 

Mange av elevene som kommer til Solborg har    
aldri møtt en kristen person før. På Normisjon sin 
folkehøgskole midt i Stavanger treffer de                       
mennesker som oser trygghet, kvalitet og                        
engasjement. Det er umulig å ikke la seg                              
begeistre. Takk Gud for de ansatte på Solborg. Vi 
ber om utrustning til tjenesten og velsignelse 
over den enkelte. Må ditt nærvær bli merkbart 
blant elevene!

Tone Julseth Ydstebø
tonejy@normisjon.no
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Amita smilte og lo under en liten «selfie-shoot» sammen med oss. På bildet ser du meg, KG-eleven Rebecca 
og Amita helt til høyre. Det var tydelig at det var stor stas.    Foto: Inga Lill N. Nyvoll 

Ordene spratt ut av meg i et nervøst utpust. Jenta 
foran meg smiler fra øre til øre. Det korte brune 
håret og de sølvfargede øreringene blafrer i takt 
med bevegelsene hennes. I skyggen med utsikt på 
alt som skjer på gårdsplassen, virker Amita for-
nøyd. Hun ser på moren sin og retter den ene    
handa i været. «Ja, det vil hun gjerne» svarer       
moren rørt. 

Å bli anerkjent av andre mennesker er ikke en selv-
følge for jenta med det store smilet. Amita ble født 
med funksjonsnedsettelser som gjør at hun      
mangler kroppskontroll. Musklene hennes kan 
ikke bli sterkere og føttene sluttet å vokse da hun 
var ung. Det er tydelig at familien er glad i henne. 

Men naboene vet ikke at hun eksisterer. 

Nepal

I Nepal er det å ha funksjonsnedsettelser så skam-
belagt at mange familier skjuler familiemed-      

lemmer med spesielle behov innenfor husets fire 
vegger. Uten et offentlig støtteapparat er det     
vanskelig for mennesker som Amita å delta aktivt i 
samfunnet. 

På en reise til Nepal like før sommeren, fikk vi høre 
mange rørende historier fra familier som hennes. 
Lenger og lenger opp i det ulendte landskapet i 
Okhaldhunga ble historiene bare sterkere og    
sterkere. En fellesnevner for de fleste av dem var at 
de ikke har trodd at de har verdi. 

Det er jo kanskje ikke så rart når familien ikke tør å 
fortelle naboene om barna eller at barna tvinges 
til å være inne ute av syne for andre.

Like muligheter

Gjennom Okhaldhunga sykehus og Nor- 
misjons-prosjektet «Menneskeverd og like            
muligheter», har en gruppe medarbeidere kart-
lagt situasjonen for mennesker med funksjons-

«Vil du ta en selfie?»
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nedsettelser i to kommuner i Nepal. Målet er at 
barn og voksne med funksjonsnedsettelser skal få 
verdighet og bli i stand til å kunne delta i                 
samfunnet.

Neste fase i prosjektet er å tilrettelegge og bistå 
med hjelpemidler som bidrar til en bedre hver-
dag. Det kan bety et tilpasset toalett, en rullestol 
eller hjelp med motoriske øvelser. En viktig brikke 
er også å lære familiene om hvilke rettigheter de 
har.

I dag, etter kun to år med prosjektet, jobbes det 
blant over 1000 mennesker i Okhaldhunga-         
distriktet. Tenk at vi er med på denne for- 
andringen i Normisjon! Vi er med å hjelpe folk 
som har sittet inne, ut i frisk luft. Vi er med å for- 
telle flere at de har verdi og rettigheter. Slikt gjør 
inntrykk. 

I Guds bilde

I dag har Amita fått oppleve gode livsendringer. 
Familien får mer hjelp, Amita får blant annet          
fysioterapi og hun kan være mer utendørs enn før. 

Selv om de fortsatt er bekymret for fremtiden, vet 
de at de er en del av en større utvikling for          
mennesker med funksjonsnedsettelser i Nepal. 

At alle er like mye verdt er en tanke som har stått 
sterkt i Normisjon siden starten. Vi har arbeidet 
blant marginaliserte folkegrupper i over 150 år, 
men vi kjemper også for enkeltmennesker. Slike 
som Amita.

Verset i første Mosebok 1:26 banker i hjertet mitt 
når vi reiser oss og sier farvel til Amita. «Skapt i 
Guds bilde». Det er en sannhet som ikke alle tror 
om seg selv. Og det er vår oppgave å formidle det 
videre. I august har vi tildelt månedens bønne-
kampanje til nettopp disse menneskene. Håper 
du vil bli med! 

Les mer om menneskeverd og like muligheter i Nepal 
her: https://www.normisjon.no/prosjekt/menneske-
verd-og-like-muligheter-i-nepal/
Les mer om Normisjons bønnekampanje på www.nor-
misjon.no.

Inga Lill Nord Nyvoll

Det var ikke vanskelig å se at foreldrene til Amita er veldig glad i henne, men det var også tydelig at de trår i et 
vanskelig landskap både med bekymringer og frykt for å bli dømt av resten av samfunnet.  Foto: Inga Lill N Nyvoll 
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ANDAKT

 Line Marie LøgeLine Marie Løge

For meg hører sommer og morgenbad sammen,     
etterfulgt av en kopp kaffi i sola, uansett vær. Du  
våkner skikkelig av et friskt morgenbad! Noen       
ganger er temperaturen såpass at det frister å bade 
litt lenger, og et år skulle jeg lære min tante å ligge 
avslappet og flyte i vannet. Men hun stolte ikke på at 
vannet ville bære henne. Hun stresset og kavet og 
strevde med å flyte. For hemmeligheten med å flyte i 
vannet er å legge seg ned, puste rolig og stole på 
oppdriften. Når du gjør det, vil vannet bære deg. Det 
er vannets egenskap. 

Jeg er ganske god til å flyte i vann. Når jeg ligger og 
blir båret av vannet, blir jeg minnet om hvor mye 
mer Gud ønsker å bære meg med sin nåde. «For av 
nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget 
verk, men Guds gave» Ef. 2.8. Nåde er noe du får som 
du ikke fortjener, det er en gave vi får gratis. Og i      
Jesus «får alle Guds løfter sitt ja». (2.Kor.1.20) På 
grunn av Guds nåde har vi tilgang til alle Guds løfter 
helt gratis. Tør vi stole på det - la oss bære av det? 

Sakkeus var en upopulær mann som hadde gjort seg 

rik på andres bekostning. Men han var nysgjerrig på 
Jesus og klatret opp i et tre for å se Han bedre.         
Sakkeus ble overrasket av nåden da Jesus så han 
oppi treet. Responsen var umiddelbar: «Han skyndte 
seg ned og tok imot Ham med glede.» Luk 19.6. I 
møte med Jesus ble Sakkeus en ny mann. Han satte 
ikke lenger sitt håp til pengene han hadde stjålet og 
ville gi rikelig tilbake. Det var ikke krav eller en streng 
advarsel som førte til forvandlingen, men et møte 
med Jesu nåde og godhet. Sakkeus fikk møte Jesus 
og en nåde som bærer og som han valgte å sette sitt 
håp til. 

Noen ganger glemmer jeg å stole på at Guds løfter 
vil bære meg, at nåden er nok. Jeg begynner å      
stresse i egen kraft. Men det er ikke noe jeg kan gjøre 
for å fortjene nåden eller noe jeg kan gjøre for å ikke 
være inkludert i nåden. Den gjelder ikke bare noen 
utvalgte! Akkurat som vannet bærer alle som velger 
å legge seg ned og stole på vannets bærekraft, så er 
Guds nåde for alle! Det er jammen noe å sette håp til! 
Tar du utfordringen om å flyte i nåden i høst?

Å flyte
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En av mannsforeningene på Tau har 
droppet kollekten på samlingene. Det 
høres drastisk ut, men årsaken er ganske 
enkel: Tidligere så måtte de sørge for å 
ha kontanter klare den dagen de skulle i 
forening, kollektkurven ble sendt rundt, 
før noen måtte telle opp og sørge for at 
pengene kom inn i banken. 

Alt rundt innsamling av kollekt gjorde at 
følgende forslag kom på bordet: Fast    
givertjeneste. Dette gjør at den enkelte 
kan selv velge hvilket prosjekt de ønsker 
å støtte, og de vil også kunne nytte   
skattefordelene som finnes. Med-        
lemmene i foreningen likte forslaget, så i 
dag blir ikke kollektkurven sendt rundt. 

Hvordan kommer en så i gang med fast 
givertjeneste? Sjekk gjerne på nettsiden: 
www.normisjon.no/rogaland/gi-en- 
gave/ eller ta kontakt med kontoret. 

Andre foreninger har valgt en annen 
mulighet, nemlig å ha et eget vipps nr. 
som er knyttet opp mot foreningen. Ta 
kontakt med regionskontoret, så vil dere 
få et. Dere kan også bruke gave-            
nummeret til regionen som er: 15277. 

Takk for alle som ønsker å gi en gave.  
Det handler om å gi Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag.

Noen jenter som er elever på KFskolen hadde i sommer 
spurt om å få lage muffins. Det hadde moren vært positiv 
til. Når jentene var i gang kom den ene og spurte om de 
kunne lage et brett ekstra som de kunne gi bort. Dette er 
noe av det vi som familie blir tilført når barna våre går på 
KF, sier moren.

Foran oss ligger et skoleår med 190 skoledager. Over 400 
barn kommer denne høsten til de to KFskolene i Stavanger 
og på Jørpeland som Normisjon er medeiere i. Her skal de 
få lære både faglig og sosial kompetanse som vi finner i 
norske læreplaner. I tillegg får vi lov å ramme inn dagene 
med vår kristne tro og verdier. Målet er at eleven skal få 
erfare kjerneverdiene våre som er kvalitet, godhet, sann-
het, tilgivelse og kreativitet. Kanskje enda flere vil opp-  
leve å få en muffin fra et barn som har lært om godhet på 
skolen neste sommer. Slik er vi med å bygge samfunn  
gjennom å drive kristne skoler.

Telefonen ringte hos rørleggeren. Det var legen som 
var på tråden. – Kan du komme litt kjapt? Kloakken 
her er tett! Rørleggeren kom straks med sin verktøy-
kasse på slep. Han hilste og tok seg litt til hodet mens 
han kikket på doen. – Har du to Paracet, spurte han. 
Ti sekund senere hadde han fått piller av legen. Rør-
leggeren slapp pillene ned i doskåla, smilte vennlig 
til legen og sa: - Nå prøver vi med dette til å begynne 
med. Dersom det ikke har gitt resultater etter to uker 
så ringer du meg. 

Kørners corner
Å smake sin egen medisin

Kan vi lage et ekstra brett 
med muffins vi kan gi bort?

Et tips til flere? 

En annerledes kveld på mannsforeningen: 
Grilling på Vaulali. De slipper å tenke på 
kollekt. 

 Line Marie LøgeLine Marie Løge
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Nytt fra Normisjon Rogaland har et opplag på 3000 
eksemplarer og vi sender ut til nærmere 2700           
personer. Vi er veldig glade for alle som leser og gir 
tilbakemeldinger på innholdet. Vi har ikke hatt    
gjennomgang av abonnenter i databasen de siste 20 
årene, og er derfor usikre på hvor mange som faktisk 
vil ha det. Vi vil gjerne trykke og sende ut enda flere 
blad, men ikke hvis det ikke blir lest.

Derfor vil vi fra blad nr.1 2023 kun sende bladet til de 
som aktivt har bedt om det. Det betyr at du som      
ønsker å motta Nytt fra Normisjon fra Rogaland må 
gi oss beskjed. Da slipper vi å bruke penger på blad 

som aldri blir lest eller bare kastet i søppelet.

Vi håper flest mulig har lyst å abonnere på bladet     
videre. Det er et gratis abonnement, men det vil 
fremdeles være mulig å gi en frivillig kontingent én 
gang i året. 

Hvordan gir du beskjed?

I slutten av oktober vil du få en SMS hvor du takker ja 
til å fortsette med abonnementet i 2023. Hvis du ikke 
svarer på denne SMS-en vil du ikke lenger motta    
bladet.

Vil du fortsatt ha 
‘Nytt fra Normisjon’ i 2023?
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Endringer kan oppstå, følg med på vår 
hjemmeside normisjon.no/rogaland.

5. september kl.19:00
Damemøte, Hana kirke
Taler: Elisabeth Fosse, Unni Vignes synger
Tema: Sammen, Rotfestet, Grunnfestet
__________________________________________
8. september kl.19:00
Damemøte, Hjelmeland bedehus
Taler: Solgunn Landro Asprusten
Tema: Sammen, Rotfestet, Grunnfestet________________________
9. og 10. september kl.20.00-21.30
Gudspartikkelen av S. Tindberg og K. Bang-Hansen
IMI-kirken. Påmelding: Checkin.no. Pris: 495,-________________________
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 ________________________
Stille kveld på Stemnestaden kl.18.30-20.30:
14.september, 19. oktober og 16. november________________________
19. september kl.19.30
Damenes aften Stemnestaden
Tema:» Bess se de!» Line Marie Løge m.fl. blir med.________________________
22. september kl.19.30
Damenes aften Skudenes bedehus
Tema:» Bess se de!»
Hanne Haraldseide Brekke m.fl. blir med________________________
29. september kl. 19:00
Horvebasaren   
Tale av Tone Julseth Ydstebø
Sang, servering, informasjon, åresalg og trekning.           ________________________
30. september-2. oktober
Damenes helg Vaulali
Tema: Sammen, Rotfestet, Grunnfestet 
Janette Kleivset taler. Gunnhild Vignes og Anne 
Aabø leder lovsangen. Påmelding i Checkin________________________
5. oktober kl.19:30
Damenes aften på kyrkjetunet i Ølen
Tone Juseth Ydstebø m.fl.________________________
6. oktober kl.19:00
Damemøte, Orre Kirke
Taler: Aud V. Hoftun
Tema: Sammen, Rotfestet, Grunnfestet________________________
20. oktober kl.11
Seniorenes festmiddag på Horve
Tale av Ådne Berge. Sang av Liv Synnøve G Helland.
Påmelding: region.rogaland@normisjon.no. Pris: 350kr

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: Steinar Gulaker, tlf. 9764 3458

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

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

Gladsak! Vann til den som tørster.
Høsten 2022 skal vi rulle ut 
nesten 2 km med rør som skal 
kobles på det offentlige vann- 
og avløpsnettet på Horve.     
Rørene skal legges gjennom 
to vann i retning mot Ims.

Dette gjøres delvis på dugnad 
i god Horvetradisjon. Vi var 
heldige i vår og fikk en svært 
god pris på rør. Det kommer 
likevel på rundt 200.000,-, og 
da er det et betydelig stykke 
arbeid som gjenstår utover 
høsten og vinteren. Våren 
2023 vil vi bygge pumpehus 
ved naustet. Deretter ferdig- 
stilles prosjektet med graving 
av rør i plener og tilkobling til 
alle bygninger.

Små og store gleder seg over denne etterlengtede muligheten til å gå fra brønn til mer stabil vanntilførsel.       
Dette vil sikre mulighet til både vannkrig, fersk kaffi og tilstrekkelig oppvaskvann på 10:13-festivalen i årene som 
kommer. 

Takk for alle gaver!

Horve

3000 18 32731

Normisjon region Rogaland
Flintergata 4
4307 Sandnes

VIPPS 
til 705182 
merk Horve 


