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Velkommen til «Litt MER»
med Normisjon region Rogaland sitt årsmøte 2023

«Hvordan ser misjonskallet ut i 2023?»

«Hvordan tar vi barna på alvor?»

«Hvordan utruster vi unge ledere til å ta nye steg i tro?»

Denne dagen skal vi få møte mennesker i Normisjon med stort 
engasjement for å se «Jesus Kristus til nye generasjoner og folke
slag». Vi vil vise noe av bredden i arbeidet, men det aller viktigste er 
folkene. Bli med denne dagen for inspirasjon, fellesskap og gleden av 
å være en del av Normisjon. Vi tror du vil reise hjem å være stolt av 
det du får være med på.

Enten du er en del av en menighet, skole, leirarbeid, forening, 
butikk, smågruppe eller på annen måte er koblet til Normisjon, så 
vil vi vise «litt MER» av hvem Normisjon er, hva vi holder på med og hva vi skal satse på fremover.

Med oss denne dagen blir blant annet Else Kari Bjerva, Siv Camilla Ottesen, Svein Bjarte Sårheim, 
Tone Julseth Ydstebø, Margrethe Sundvoll Aagenæs, Halvard Aase m.fl.

Velkommen til «litt MER» med årsmøte 22. april 2023 i IMIkirken.

PROGRAM
09.30 Registrering åpner
10.00 Bibel, bønn og lovsang
11.00 Litt MER
 «Hvordan ser misjonskallet ut i 2023?»
12.00 Lunsj
13.00 MERtalks 
 «Hvordan tar vi barna på alvor?»
 «Hvordan utruster vi unge ledere 
 til å ta nye steg i tro?»
14.00 Pause
14.30 Årsmøte
15.30 Litt MER
 «Hvordan stå stødig som leder
 når det stormer?»
16.30 Middag
17.30 Årsmøte fortsetter
18.30 Bibel, bønn og lovsang
19.00 Slutt

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE
1. Konstituering
2. Årsmelding 2022
3. Regnskap 2022
4. Valg
 a. Regionstyre
 b. Valgkomité
 c. Revisor
5. Nytt lovforslag Normisjon
6. Horve

Påmelding: 
region.rogaland@normisjon.no, 
telefon 51682750 
eller meld deg på i Checkin (søk på «litt MER»)
Fristen er 18. april.

FAKTA
MERkonferansen er Acta 
og Normisjons store 
medarbeiderkonferanse 
for alle ansatte og 
frivillige!

«Litt MER» er Normisjon 
region Rogaland sin dag 
for alle ansatte og 
frivillige!
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Kjære alle i Normisjon region Rogaland!
2022 er forbi, og vi er godt på vei inn i 2023. Et 
tilbakeblikk viser oss et år med nyskapning, 
vekst og mye aktivitet, noe som gjør meg glad 
og som gir tro på det som ligger foran. 

Vi har også beveget oss ut fra en pandemi og inn 
i en tid med usikkerhet, der verdensbildet preges 
av krig, folk på flukt, sult og naturkatastrofer. 
Dette preger våre familier, nabolag, vårt land og 
vår verden. Økte kostnader på mat, strøm og 
drivstoff. Mangel på råvarer og matvarer gir 
økte priser. Dette preger også Normisjon sin 
drift av leirsteder, skoler, bedehus, misjonshus 
og kirker.

Hvis vi som enkeltmennesker og organisasjon 
skal ha blikket festet på disse elementene, så blir 
vi preget av frykt, angst og usikkerhet. Slik som 
da Peter fikk gå på vannet og begynte å fokusere 
på bølgene i stedet for på Jesus. Da begynte han 
å synke. Med blikket festet på Jesus, så gikk han 
på vannet til tross for stormen. 

Vårt håp og forankring er i Gud, som sendte sin 
sønn Jesus Kristus for å redde verden. Vårt 
hjemsted er himmelen, men han har kalt oss til 
å være fullt til stede i denne verden. Vi er kalt til 
å være lys og salt akkurat i en tid som denne. 
Lyset er sterkere enn mørket. Jo mørkere det 
blir, jo sterkere er lyset. Saltets kraft forhindrer 
forråtnelse, og saltet tilsetter og fremhever smak. 
Mitt største ønske er at Rogaland blir preget av 
Normisjon og takker Gud for vår tilstede
værelse, fordi vi bringer lys inn i mørket. Vi er 
salt som bringer håp til alle som strever i en tid 
som denne. 

I Matteus 25, 3440 snakker Jesus tydelig om 
disse mine minste og om et tydelig diakonalt 
oppdrag: 
«Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom 
hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket 
som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble 
lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg 
var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var 

fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og 
dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg 
var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de 
rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg 
sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? 
Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller 
naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i 
fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si 
til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot 
én av disse mine minste brødre, det gjorde dere 
mot meg».

For meg er dette gode og tydelig vers, som 
tydeliggjør vårt oppdrag i møte med alt som nå 
skjer rundt oss i disse tider. 

I Norge i dag, så er 11% under fattigdoms
grensen. Det vil si at 53.000 personer i Rogaland 
lever som fattige. Mitt ønske og håp er å se at vi 
som organisasjon og bevegelse reiser oss og 
bidrar til at det blir mindre sult og fattigdom i 
vårt nærmiljø. Kanskje bidra til at flere kommer 
seg ut i jobb også? 

20% av Norges befolkning er innvandrere.  
Aldri før har det vært flere innvandrere i Norge. 
Vi kan være de som bringer håp til våre nye 
landsmenn som flykter fra krig og sult. 

Den mest voksende folkesykdommen i Norge er 
ensomhet. 20% av Norges befolkning bor alene. 
Vi kan inkludere og være de som bidrar til 
mindre ensomhet i våre nabolag. Starter 
fellesskap som er lett å komme inn i. 

Hva kan vi gjøre og bidra med på våre hjem
steder, eller kanskje ute i misjon: Vi kan starte 
åndelige og inkluderende fellesskap, som er lett 
å komme inn i. Starte praktisk og diakonalt 
arbeid som vil prege samfunnet vi bor i. 

Jeg gleder meg til det som ligger foran.  
Normisjon er historisk preget av mennesker 
som vil forvandle verden med godhet. Og nå i 
2023 har vi en bevegelse med mennesker som vil 
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endre verden med Guds kjærlighet. Jeg er 
takknemlig og stolt over å få tilhøre Normisjon, 
og er glad for at dette er en organisasjon i 
bevegelse mot det Gud vil vi skal være med på. 
Jeg er stolt og rørt av å se og høre våre ungdom
mer i Acta som forteller om den brannen de har 
for å nå sin generasjon med Guds kjærlighet. 
Visste du at Acta er en av Norges største kristne 
barne og ungdomsorganisasjoner? Hvor kult er 
ikke det? 

Til tross for at oppdraget er både overveldende 
og stort, så er det kun i relasjon til en far som 
elsker deg og vil deg vel at alt starter. Gud gir oss 
krefter til alt det som ligger foran. Men husk å 
ha blikket festet på Jesus, uansett hvor store 
bølgene er.

Vil hilse dere alle med et vers fra Jesaja 40,31: 
«Men de som venter på Herren, får ny kraft. De 
løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke 
utmattet, de går og blir ikke trette».

Steinar Gulaker
Regionstyreleder

Utdrag fra lover for Normisjon Rogaland:

§1 Regionen holder hvert år sitt regionårsmøte på det sted som regionsstyret bestemmer.  
På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon, over 15 år, møterett og stemmerett

 
§2 De som ønsker å ha stemmerett ved årsmøtet må ha meldt seg på på forhånd, eller melde 

seg til fullmaktskomiteen senest en time før forhandlingsmøtet settes. 
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Velkommen til «litt MER»!
Det er utrolig mye positivt 
og bra som skjer i Nor
misjon region Rogaland. Bli 
med denne dagen for å se 
«litt MER», og oppleve at du 
er en del av noe større. Vi 
samles som familie og vil få 
høre historier om hva som 
rører seg. Det kan være fra 
fellesskapene, leirer, skoler eller andre steder. Folk 
blir stadig overrasket når jeg forteller om Normisjon 
og arbeidet vi holder på med. De visste ikke at det 
var så innholdsrikt og mangfoldig! I tillegg ser vi 
fremover og snakker om hva som blir viktig for oss 
som Normisjon å satse på.

Vi står samlet under visjonen «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag». Det er vår drøm at men
nesker skal få oppleve Jesus som Frelser, Far og 
 Følgesvenn i livet. Jakob skriver i sitt brev (Jak.1:22) 
«dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det». Vi 
vil at troen skal bli synlig i våre liv og i våre felles
skap. I Normisjon skjer det i lokale fellesskap og   
menigheter, på skoler og leirsted, i butikkene og ikke 
minst i våre hverdager. 

Det skal også avholdes årsmøte denne dagen. Vi er 
en organisasjon, eller bevegelse, hvor det er grasrota 
som bestemmer. Derfor er det viktig at du blir med 
denne dagen for å gi innspill på arbeidet, og velge 
hvem som skal være i regionstyret. Demokratiet må 
vi løfte fram og kjempe for i vår verden.

Jeg inviterer deg til å være med på «litt MER», og jeg 
utfordrer deg til å invitere med deg noen i tillegg. 

Vi snakkes i IMIkirken i Stavanger 22.april.
 

Med hilsen
Thomas Thesen

Aud Vihovde Hoftun, Fermate og fellesskap
Bodil Høie, daglig leder Stemnestaden
Elise Frønsdal Øien, leir
Else Gurine Stople, leirstedsarbeider Stemnestaden (fra aug.)
Espen Klingsheim, daglig leder Vaulali

Gunn Monica Handeland, leirstedsarbeider Stemnestaden 
(fra august)
Hans Høie, vaktmester Horve
Hilde Tengesdal Trondheim, kjøkkenleder Horve (til febr.)
Inge Morten Paulsen, fellesskap og misjon
Jeanett Habbestad, kontorleder

Kenneth Kolltveit, ledertrening
Kirsti Byberg, leirstedsarbeider Horve
Kjersti Hausberg Bjerga, kjøkkenleder Stemnestaden (til juli)
Kørner Høie, vaktmester Stemnestaden/forkynner
Lina Fisk Eide, fellesskap og ledertrening

Line Marie Løge, fellesskap og ledertrening
Maira Andersone, leirstedsarbeider Horve
Margrethe Sundvoll Aagenæs, teamleder ledertrening
Monica Mannes Fiskå, leirstedsarbeider Vaulali (fra august)
Roar Flacké, fellesskap og misjon

Solvor Kringeland Sundfør, leirstedsarbeider Stemnestaden
Thea Marie Fløysvik, leir (til september)
Thomas Thesen, regionleder
Tone Julseth Ydstebø, teamleder fellesskap og misjon
Torunn Fjelde Hansen, leirstedsarbeider Vaulali/leir
Veronica Botnen, kjøkkenleder Vaulali (til februar)

I tillegg har vi timeansatte på leirstedene og til rengjøring på 
kontorene.

ULØNNA MEDARBEIDERE
Ingunn Moi, daglig leder Galleri Normisjon Aksdal
Ådne Berge, landansvarlig Kambodsja

LOKALT ANSATTE
Ketil Stokkeland, Norkirken Vigrestad (til juni)
Line Marie Løge, Norkirken Vigrestad
Johan Hølland, Norkirken Vigrestad
Ester Frantzen Aarsland, Norkirken Vigrestad
Marta Siqveland, Norkirken Vigrestad
Mia Holta, Norkirken Ålgård (til juli)
Elise Rønning, Norkirken Ålgård (til oktober)
Jørn Helland, Norkirken Ålgård (fra mai)
Kristian Dragsund, Salem Ganddal
Arne Dalehaug, Strand Huskirker
Helene Grødem, Strand Huskirker
Møyfrid Moskvil, Strand Huskirker (permisjon)
Bård Boye, Norkirken Strand
Mette Boye, Norkirken Strand (fra mars)
Mona Berge (fra september)

Disse er ansatt lokalt, men gjennom regionen sine 
personal og lønnssystemer. Ansatte i IMIkirken, 
KFskolen, Solborg folkehøgskole, Norøk og Karmøy 
Begravelsesbyrå kommer i tillegg.

Årsmelding 2022 Ansatte
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Det føles kanskje ut som en liten evighet siden, men 
2022 startet faktisk med nedstenginger på grunn av 
 covid. Heldigvis gikk det ikke mange uker før det åpnet 
opp, og vi kunne invitere til fellesskap, leirer, møte
punkter og annet arbeid. Det tok litt tid før vi var «back 
on track», men vi takker misjonsfolket og alle ansatte 
for fantastisk innsats for å få arbeidet i gang igjen.

Årsmøtet 2022
Årsmøtet i 2022 ble avholdt på Stemnestaden lørdag 
23.april. Endelig kunne vi invitere til normalt årsmøte 
og 83 påmeldte delegater møtte opp. 81 av dem var 
stemmeberettigede. Historier fra arbeidet, hilsen fra 
landsstyret ved Kristian Øgaard og alle de formelle 
 sakene ble gjennomgått. Etter årsmøtet ble sammen
setningen i regionstyret som følgende: Steinar Gulaker 
(styreleder), Arnvid Nordstrand (valgt i 20), Lilly Rish
ton Eikje (valgt i 20), Magnus Jansen Bru (valgt i 21), 
Øydis Antun (valgt i 21), Tove Anita Eikemo Baustad. 
Varamedlemmene er Einar Middtun Vestbøstad, Odd
Terje Høie og Mette Ellinor Boye. I tillegg er Markus 
Urstad Actastyrets representant med stemmerett. 
Torstein Haukalid er representanten for seniorkomi
teen og Bodil Høie er ansattes representant. Som daglig 
leder legger Thomas Thesen til rette for styremøtene.

Regionstyret har hatt 6 styremøter i 2022. Til sammen 
har vi behandlet 41 saker som har omhandlet personal, 
økonomi, HMS og strategiske vurderinger. På styre
møte i mai ble det besluttet at Alpha Norge ikke skulle 
være en del av Normisjon region Rogaland. Alpha står 
nå på egne ben som en selvstendig forening. Gjelden 
som var opparbeidet til regionen ble ettergitt, slik at 
Alpha kunne starte med blanke ark.

Styrets medlemmer har også utgjort årsmøtet for foren
ingen Solborg folkehøgskole, foreningen Alpha Norge 

og foreningen Karmøy begravelsesbyrå. Styret utgjør 
også generalforsamlingen for Norøk AS og Normi AS.

Fokusplan
Fokusplanen er en spissing av handlingsplanen og sier 
noe om hva vi ønsker å ha fokus på i regionen. Det er 
ikke en oversikt over alt vi gjør, men mer overordnete 
ambisjoner i arbeidet. Visjonen er «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag» og det skjer gjennom felles
skap, misjon og ledertrening. 

FOKUSSPLAN
Normisjon region Rogaland 2022  2023 

Fokusplanen ble lagt fram for årsmøtet i 2022 og 
dannet utgangspunktet for satsingen frem til neste 
årsmøte. 

Vår visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag». Vi vil at arbeidet vi står i, skal bygge og 
hvile på kulturene Guds nærvær, Guds familie og 
Guds godhet. Arbeidsområdene er fellesskap, 
misjon og ledertrening. For hvert av områdene er 
det en ambisjon vi strekker oss mot.
Fellesskap: Utruste fellesskapene og samarbeidet 
mellom dem
Misjon: Utruste enkeltmennesker til global misjon
Ledertrening: Utruste unge ledere

Vi er privilegert med stort engasjement og rikt 
arbeid i regionen. Vi ønsker å takke alle som på 
ulikt vis er med og gir «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag». Videre kan dere lese 
om arbeidet knyttet til de ulike arbeidsområdene 
fellesskap, misjon og ledertrening.

Styrets arbeid
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FELLESSKAP
Selv om året startet med restriksjoner hvor de store 
samlingspunktene for Normisjon regionalt ble kansel
lert, gleder vi oss over et tilnærmet normalt år med mye 
spennende å se tilbake på. 

På Stemnestaden er barnekoret godt i gang og samler 
sangglade barn hver uke. På forsommeren startet Unge 
Voksne fellesskapet opp. De samles sommer og jul og 
har hatt både godt oppmøte og god respons på tiltaket. 
Foruten søndagssamlinger som samler alle genera
sjoner er smågruppene samlet i ulike hjem og gjør god 
nytte av konseptet «Enkel Kirke». 

Hver tirsdag (utenom ferier) kl. 08:3009:30 har det 
vært åpne dører på Salem Ganddal for åndelig felles
skap for ansatte i regionen og for alle som måtte ønske 
det. Også her er det «Enkel Kirke» som er utgangs
punkt for samlingene. Konseptet er hentet fra hus
kirkene i Kambodsja og er tatt i bruk av staben i regi
onen med tanke på å utruste fellesskapene til å ta dette 
i bruk. (Velkommen til Enkel Kirke på Salem Ganddal 
på tirsdagene også i 2023, du er herved invitert!)

I 2022 gjennomførte vi menighetsmiddag nummer 2 
og 3. Her har representanter fra de ulike menighetene/
fellesskapene i regionen møttes for å bygge relasjoner 
på tvers samtidig som vi kjenner at vi står sammen i et 
større fellesskap, et såkalt «fellesskap av fellesskap».

Gjennom året har flere ungdomsarbeid deltatt i 
 Agenda1 Ung, det er både læringsrikt, motiverende og 
utfordrende å se det engasjementet våre unge ledere 
har for at ungdommene i regionen skal finne sin plass, 
bli trygge i seg selv og bli kjent med Jesus. I Stavanger 
har ungdomsarbeidet i IMIkirken gjort store grep og 
endret form og innhold for å få enda bedre tid til og 
med ungdommene. Mens i Sandnes er «mine tre» blitt 
et etablert begrep, «kan du navnene på de du leder?», 
og «hvordan bruker du tiden din på dem?» er rygg
raden i arbeidene. Felles for begge eksempler er at de er 
opptatt av relasjon og å møte ungdommene der de er 
og sånn de er. 

På forsommeren ble det opprettet en arbeidsgruppe fra 
regionen sammen med Svein Høysæter fra region 
 Hordaland for å starte prosessen med å opprette 
«Agenda1 Hjem». Visjonen for Agenda1 Hjem er «Vi 
vil etablere et nettverk der HJEM-baserte fellesskap ut-
rustes til misjonalt liv». Planlagt oppstart vil bli høsten 
2023.

KVINNEARBEIDET

Å komme sammen i ulike fellesskap for å oppmuntre 
hverandre og bli utrustet til å følge Jesus i hverdagen er 
noe av hovedmålet i kvinnearbeidet. Dette har vi opp
levd både i små lokale fellesskap og på større samlinger 
i regionen.
I mars ble det endelig mulig å samles til Damenes helg 
på Stemnestaden igjen etter to års koronapause. Og på 
høsten hadde vi dette året Damenes helg på Vaulali. 
Både kjente ansikt og nye deltakere fylte begge helgene. 
Vi fikk oppleve styrken i det å søke Gud sammen, be 
for hverandre og nyte Guds gode gaver gjennom ulike 
sanser.
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I løpet av året har vi også hatt 12 inspirasjonssamlinger 
for damer rundt i regionen, og vi har opplevd at Gud 
har vist mer av hvem Han er og hvem vi er i Han. 
 Kvinnenes dager på Horve og Vaulali i mai ble flotte 
samlinger der vi fikk løftet fram visjonen vår, Jesus 
Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi kan jo ikke 
brenne for noe vi ikke vet om, og vi fikk høre om hva 
Gud gjør både i Norge, Nepal og Bangladesh.

To gode team har hatt ansvar for kvinnearbeidet. I sør
fylket: Eli M. Haraldseid, Siri U. Bjørsvik, Grete Walde
land, Ann Miriam Jonasmo og Anne Espeland Halsne 
sammen med Line Marie Løge. I nordfylket: Anna B. L. 
Reiersen, Tove Anita E. Baustad, Reidun G. Fjellbak
ken, Elin Tyse Hansen, Synnøve S. Høie, Ingvild 
Gangsøy og Irene H. Jørgensen (fra høsten 2022) 
sammen med Aud V. Hoftun. 
Vi er takknemlige for alle som samles i små og store 
fellesskap, og er overbevist om at det betyr mye.

Gud reiser stadig opp kvinner til fellesskap, bønn og 
misjon. På tvers av alder kan vi stå sammen om å opp
muntre og utruste hverandre, slik at flere kan få se 
hvem Gud er. Dette gir tro og håp for framtiden. 

SENIORKOMITEEN
Desse har vore med i seniorutvalget i 2022:
Anne Beret Kristensen, 
gjekk ut etter mange år i komiteen.
Liv Oftedal, har gått ut av komiteen.
Takk til Anne Beret og Liv!

Asbjørg Waldow.
Jan Harald Damsgård, sekretær.
Inger Skjæveland Sande. Ny medlem 2022.
Magne Todnem. Ny medlem 2022.
Torstein Haukalid, leiar.

Seniorkomiteen har hatt sju møte og har arbeidd 
med fylgjande saker:
-Seniorsamling på Solborg. 
Planlagt seniorsamling måtte avlysast på grunn av det 
store rehabiliteringsarbeidet som nå pågår på Solborg. 
Lokalet som me skulle leiga, blir nå brukt til matsal.

– Seniorleiren på Vaulali 12.-15. september.
Leiren vart avlyst då det berre var 27 påmelde. Senior
komiteen synest det er trist at det ikkje lenger er større 
interesse for denne typen leir.
Me har kontakta seniorkomiteen i Agder og fått tilbud 
frå dei om å vera med på deira seniorleir på Hovden 
7.10. september 2023.

– Festmiddagen på Horve 20. oktober.
På ein nydeleg haustdag samlast 68 personar til fest
middag på Horve.
Ragnhild Rettedal las dikt til opning.
Ådne Berge tala over temaet «Dei fattige har de alltid 
hos dykk».
Liv Synnøve Grøtteland Helland song. Inger Marie As
keland Olsen spela piano til allsongen.
Hans Høie og Siv Camilla Ottesen fortalde frå leirsom
maren på Horve, litt frå dagleglivet der og om fram
tidsplanar for leirplassen.
Me fekk som vanleg servert kjempegod middag frå 
kjøkkenet på Horve.

– Samarbeid med Plussreiser.
Seniorkomiteen har hatt møte med Plussreiser om mo
gleg samarbeid med dei om turar. Det er ikkje bestemt 
noko konkret ennå.

– Seniortreff på kveldstid
Seniorkomiteen vil nå prøva med seniortreff på kvelds
tid slik at også yngre seniorar kan få høve til å bli med. 
Det første på BådeOghuset 3.febuar 2023 kl. 19. Dette 
blir i samarbeid med BådeOg.
Programmet vil vera omlag slik:
Eit fagleg kåseri eller foredrag, song, andakt, god mat, 
god tid til drøs. «En helaften»!

Fylg med på www.normisjon.no/rogaland for info om 
seniorarbeidet!

Torstein Haukalid, leiar
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MISJON
SAMARBEIDSRÅDET FOR MENIGHET OG 
MISJON I STAVANGER BISPEDØMME (SMMS)
I et samarbeid med 6 andre organisasjoner deltar 
 Normisjon i arbeidet med å vedlikeholde og øke 
misjonsengasjementet i menighetene. Ved utgangen av 
2022 var det 13 menigheter i region Rogaland med 
 misjonsavtaler for prosjekter i Bangladesh, Kambodsja, 
Mali/Senegal og Nepal.

Misjon er en viktig og naturlig del av livet i menig
hetene, og vi i vår region vil bidra med informasjon om 
det internasjonale arbeidet som skaper engasjement. 
Regionen ønsker å involvere flere for å øke kontakten 
med menighetene. Det er også viktig at våre lokale 
 misjonsvenner er aktive med å dele misjonsinforma
sjon i sine menigheter.

VERDENSSITUASJONEN
2022 var året der vi langt på vei kom ut av pandemien. 
Men ettervirkningene er fortsatt tydelig til stede. I til
legg kom krigen i Ukraina som skapte problemer i for
syningskjedene for viktige varer som bl.a. korn og 
energi. Dette skapte både forsyningsproblemer og økte 
priser og kostnader som forplantet seg til mange sek
torer. Og igjen er det de fattigste som lider mest. 
 Næringslivet er kommet i gang igjen i de fleste landene, 
men mangel på råvarer og komponenter, og markeder 
som ikke er tilbake på normalt nivå (f.eks. turisme), 
gjør at det fortsatt er mange som ikke har fått igjen jobb 
og inntekt. Naturkatastrofer og klimaendringer skaper 
også usikkerhet og økt fattigdom.

De fleste av Normisjon sine misjonærer kunne komme 
i gang med sin tjeneste i løpet av året, så en tilnærmet 
normalisering skjedde, men situasjonen er fortsatt kre
vende og uforutsigbar. Våre lokale medarbeidere og 
samarbeidspartnere har likevel, på ulike måter klart å 
holde i gang virksomheten i menigheter og prosjekter. 

ASERBAJDSJAN
Normisjon besluttet mot slutten av 2022 at Aserbajd
sjan skal endre status til samarbeidsland. Det betyr at 
Normisjon ikke lenger vil ha faste norske utsendinger 
der og virksomheten vil bli redusert.
Normisjon vil gå ut av direkte eierskap og drift av 
 prosjektene, men vil fortsatt støtte lokale drivere som 
kan føre prosjektene videre. Det betyr Folk Art, Heyat 
 Rescource Center, Udi kirken og et nytt prosjekt på 
menighetsutvikling. Et team fra Normisjon var i Baku i 
desember og gjennomførte en prøve på Agenda 1, som 
vi håper vil fortsette.

Mikrokredittvirksomheten som Viator driver blir ikke 
påvirket av disse prosessene. Selskapet gikk med over
skudd i 2022 og har nå ca. 60 ansatte og en utlåns
kapital på nesten 40 millioner kroner. 

BANGLADESH

Bengalene er verdens største unådde folkeslag og 
 Bang ladesh er derfor fortsatt et viktig land for Nor
misjon. Normisjon samarbeider med tre lokale kirke
samfunn blant minoritetsfolkegruppene. Vi hjelper 
disse  kirkene til å være misjonale og bygge gode ledere. 
En ny norsk familie er på plass i Dhaka og arbeider 
strategisk for å nå mennesker og bygge mennesker 
gjennom ulike nettverk og menigheter.

Vi støtter arbeid for å hjelpe utsatte grupper til å få sine 
rettigheter ivaretatt (utdanning, helse og jord), redu
sere sosial undertrykkelse og å hjelpe dem med å øke 
sine inntekter, slik at de kan forsørge sine familier.

Trygg barndom er et viktig tema for vårt internasjonale 
arbeid. Foreldreveiledningsprogrammet ICDP, har vist 
seg å være et godt verktøy til å hjelpe foreldre til å gi 
bedre omsorg til barna sine. Det er spesialdesignet for 
familier som strever fordi de er i eller har vært gjennom 
vanskelige livssituasjoner. Normisjon bidrar med 

Myndighetene har restaurert en ny kirke 
for Udi kirken i Nich.

Å hjelpe foreldre til å ta godt vare på barna 
er viktig for Normisjon i Bangladesh
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 trening av veiledere og lærere i flere organisasjoner 
som jobber for å bedre barns oppvekstsvilkår.

Den skadelige praksisen med barneekteskap er utbredt 
i Bangladesh, og den bryter med jenters rettigheter til 
helse, utdanning og muligheter for jobb. Gjennom 
prosjektet Like Mye Verdt bidrar vi til å endre hold
ningene til denne og andre skadelig praksiser som sær
lig går ut over de svakeste.

Som misjonsbevegelse ønsker vi å inspirere kirkene til 
å bli enda flinkere til å nå ut til sine egne. Normisjon 
bidrar til å styrke kompetansen i våre samarbeidskirker 
og bistandspartnere slik at de blir bedre i stand til å nå 
sine mål. Vi har fokus på unge ledere og tilbyr sam
linger og kurs der ledere kan komme sammen, bli 
 inspirert, lære av hverandre og bygge nettverk for 
 samarbeid.

CUBA
Etter to år med pandemi og utsettelse av den planlagte 
starten av nytt Agenda1 på Cuba, var det nødvendig for 
teamet fra region Rogaland å reise ned for å bruke tid 
sammen med det kubanske lederteamet. Vi hadde en 
god uke i mai hvor vi fikk besøke alle menighetene som 
var med på forrige runde på Agenda1. Det var sterke 
inntrykk å høre at midt i alle utfordringene og konse
kvensene pandemien gav sto Guds løfter og håp fast i 
våre venner på Cuba. Sammen med IMIkirken, og 
Bjørgvin Bispedømme hadde vi en godhetsaksjon i 
 advent hvor sko, leker, klær, symaskiner, sykler mm. 
ble donert og fylte en 80 m3 kontainer som skal sendes 
sammen med en tilsvarendene stor kontainer med 
 medisiner. 

INDIA
Den voksende Hindunasjonalismen i India fortsetter, 
og den skaper alvorlig forfølgelse av mennesker som 
hører til andre religioner. Nå er det også vanskelig å få 
sende inn penger til arbeidet. For Normisjon er det vik
tig å bidra til at kristne og andre ikkehinduer får ivare
tatt sine rettigheter. Vi har også et spesielt fokus på å 
hjelpe de som arbeider i steinindustrien og på å redu
sere de negative ringvirkningene på skogen, jorda og 
grunnvannet.

Gjennom Like mye verdtprosjektene i India ønsker 
Normisjon å gi ungdommer utdanning og håp om en 
bedre framtid. Særlig støtter vi yrkesskolen LIMS. Der 
kan studentene velge mellom fag innen håndverk og 
design, media og IT og forretningsutvikling. LIMS 
prioriterer jenter, minoritetsungdom og underprivili
gerte grupper.

KAMBODSJA

Fra våren 2022 kunne vi igjen reise til Kambodsja og ta 
opp igjen de ulike aktivitetene vi er engasjert i fra 
 Norge. Situasjonen er fortsatt ikke helt normal og mye 
har vært stengt også gjennom 2022. Kinas strenge 
 covid19strategi har gjort at turistindustrien fortsatt 
sliter. I to fylker ble det gjennomført minievangeli
seringsaksjoner som viste seg å være gode redskap for å 
nå ut til mange landsbyer. På 5 dager ble det plantet 
huskirker i 24 nye landsbyer.

Dette året så vi også hvor viktig IMPULS er blitt i arbei
det. At ungdomsbandet til IMPULS leder lovsangen på 
ledersamlinger, gir vidåpne dører mot alle fylkene og 
invitasjoner til å komme. I et land der 70% av befolk
ningen er under 31 år er dette veldig spennende i for
hold til misjonsutfordringen den unge nasjonen repre
senterer.

Ny SamOl i Svay Rieng har fått økt inntektene 
gjennom oppdrett av kylling og gris.

De har fått oppgaven å bevisstgjøre de andre elevene 
på skolen om farene ved menneskehandel.
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På internatene i Phnom Penh er det fullt. Det er ikke 
sengeplass til alle og flere må sove på golvet. Det er der
for behov for å utvide kapasiteten. Flere norske ung
domsgrupper var på besøk i Kambodsja dette året og 
de ble alle sterkt berørt og inspirert av fellesskapet med 
studentene på internatet.

Vår samarbeidspartner for det humanitære arbeidet, 
ICC (Nå: Integral Cooperation Cambodia), er blitt 
 registrert som en lokal organisasjon, med lokale eiere. 
De vil fortsatt være vår partner slik som før. Vi har også 
dette året sett gode resultater av arbeidet i prosjektene 
med å bedre menneskers livsvilkår. Vårt fokus er å 
hjelpe mennesker ut av fattigdom og kjempe mot 
 menneskehandel. Vi arbeider for gode familier, barns 
rettigheter, landsbyutvikling og identitetsbygging blant 
minoriteter. 

MALI

De store utfordringene fortsetter å ramme Mali: fattig
dom, vannmangel, islamistisk terror og politisk uro. 
Nå er situasjonen så farlig at norske utsendinger kun 
kan oppholde seg i hovedstaden Bamako. Vi har for 
tiden bare en misjonær i landet, Therese Glendrange. 
Hilde og Alf Halvorsen er flyttet over til Senegal. Vi har 
et godt samarbeid med gode misjonærkolleger fra 
 Kamerun. Det er oppmuntrende at de lokale menig
hetene klarer å holde virksomhet i gang selv i denne 
vanskelige og farlige situasjonen. I år var det også en 
gledens dag, da Normisjon sitt oversetterteam endelig 
kunne levere den ferdige Bibelen på Kasonké til Det 
maliske bibelselskapet for trykking. 
Agenda1 er fortsatt et viktig verktøy til vekst og ut vik
ling i menighetene. Frimodighet til å be for syke fører 
til konkrete helbredelser, som også fører til åpenhet og 
tro. 

SENEGAL

Senegal er ikke preget av terror, slik Mali er, og er nå 
det landet der Normisjon har flest misjonærer. Famili
en Jøssang avsluttet sin tjeneste sommeren 2022, men 
Liv og Håkon Simonsen er fortsatt der. Normisjon 
fortsetter pionérarbeidet blant malinkéfolket i den 
sørøstlige delen av Senegal. Dette året ble det startet 
opp et nytt diakonalt prosjekt som skal gi hjelp til ny
fødte barn med pusteproblemer. 
Utstyr og opplegg for dette prosjektet ble laget av 
 Lærdal Global Health i 2010 og er tatt i bruk i over 80 
land med gode resultater. Gjennom bønn, relasjons
byggende virksomhet og diakonale prosjekter prøver 
utsendingene våre å finne åpne dører inn til folket. 

NEPAL

Normisjon sin hovedsamarbeidspartner i Nepal, 
 United Mission to Nepal (UMN), driver to sykehus. 
Dette året har Normisjon hatt utsendinger på begge, 
Liv Wendel i Okhaldhunga og Amanda og Lars Even 
Øvregaard i Tansen. 
Prosjektet i Okhaldhunga som hjelper mennesker med 
funksjonsnedsettelser, har gitt mange et bedre liv og 
respekt i samfunnet. De har fått bedre helse, blitt mer 

Oversetterne er glade for at hele bibelen på Kasonké 
er ferdig.

Programmet for hjelp til nyfødte med pusteproblemer 
ble svært godt mottatt på sykehuset.

Utdannelse av sykepleiere er en viktig oppgave 
for Liv Wendel.
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økonomisk og politisk myndiggjort og får tilgang til 
utdanning.

Nepal er ett av de landene i verden som er mest utsatt 
for skadelige klimaendringer. Normisjon startet dette 
året et nytt prosjektet i vestNepal som skal jobbe for å 
bevare naturressurser som vannkilder, skog og bio
logisk mangfold og gjøre lokalsamfunnene mer mot
standsdyktige mot klimasjokk som flom, jordras, tørke 
og skogbranner. 

Sherpakirken, House of Hope Church, har fortsatt sin 
frimodige tjeneste og plantet nye menigheter i avsides
liggende landsbyer, til tross for at det nå er forbudt å 
bidra til konvertering i Nepal. Mange nye er blitt krist
ne, ledere har blitt dyktiggjort og menighetene vokser.

Elim School har klart å holde undervisningen gående 
også dette året, selv om ettervirkningene av covid 

pandemien gjør driften krevende. De driver med krea
tivitet, pågangsmot og tillit til Guds hjelp.

10 personer ble døpt i Okhaldhunga langfredag.
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LEDERTRENING
ACTA – BARN OG UNGE I NORMISJON  
REGION ROGALAND
«Hva vil du gi videre til dine etterkommere? Vår visjon 
er å gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag! 
Hvordan ser det ut? Det finnes selvfølgelig mange 
 måter å gjøre det på, men vi tror fellesnevneren hand
ler om å være til stede». Slik startet vi denne årsmeldin
gen i fjor og «til stede» har fått en annen betydning for 
mange av oss. 

Året 2022 håpet vi skulle bli et mer normalt år enn 
2021. Men vi startet også 2022 med å avlyse alle arran
gement i januar. Dette ble en utfordrende start på et 
fantastisk år. For 2022 er et år vi kan se tilbake på med 
mye tilstedeværelse. Fra februar kunne vi gå tilbake til 
å ha arrangement som vanlig uten restriksjoner. Dette 
var til stor lettelse både for oss i regionen som driver 
med leirarbeidet og våre lokalledere. Endelig slapp vi å 
ta hensyn til restriksjoner. 
Mange barn og ungdommer har hatt det utfordrende i 
en uforutsigbar tid, og nå er vi takknemlige for at det er 
blitt mer forutsigbart igjen. Vi takker alle som er med 
og legger til rette for at barn og unge skal møte, følge og 
ære Jesus Kristus. 

Vi får ikke med alt arbeidet som skjer i en årsmelding, 
men vi trekker frem noen ting. Utgangspunktet er 
handlingsplanen som ble vedtatt på Acta sitt digitale 
landsmøte i 2022.

Starte nye fellesskap
Hvorfor? Fordi det er gjennom fellesskap at mennesker 
kommer til tro og får vokse i troen.
I regionen har vi et stabilt antall lokallag på ca. 120 stk. 
Noen melder seg ut, men vi får også nye fellesskap som 
blir en del av Acta. Trenden er at andelene fellesskap 
som tilhører Normisjon sine menigheter eller menig
heter tilknyttet til Den norske kirke utgjør en større del 
enn før. Fellesskap i hjemmene eller på bedehusene 
med små foreninger blir det færre av. 

I 2022 hadde vi for første gang sommerfest for alle våre 
lokallag. Vi inviterte tweensklubbene og ungdoms
klubbene til en ettermiddag på et av leirstedene våre 
Horve, Vaulali og Stemnestaden. Her fikk vi vist leir
stedene, hatt et møte og masse aktivitet. Det ble gitt 
masse gode tilbakemeldinger på de dagene og vi vil 
 invitere til dette igjen i 2023. 

Gjøre disipler 
Hvorfor? Fordi det er oppdraget Jesus gav oss. For å bli 
kjent med ham og ligne ham. 
Hva vil det si å gjøre disipler. Vi i regionen gjør dette på 
mange måter. Vi har fått være med og gjøre det gjen
nom lokallag, leir og arrangementer. 
Ett av verktøyene vi har brukt aktivt i år er Enkel kirke. 
Dette er et verktøy som kan brukes av alle uansett hvor 
godt du kjenner bibelen. Enkel kirke består av 5 punkt: 
Takknemlighet, hvile, bibeltekst, bønn og utsendelse. 
Flere av våre lokallag har tatt Enkel kirke i bruk som 
verktøy. 

Vi har også fått gjennomføre en hel del andre arrange
menter. I år har vi fått gjennomføre full 10:13festi
valen. Det var rundt 370 deltakere og 150 ledere som 
var med på årets råeste uke. I løpet av den uka har vi 
også hatt 36 stk. på 10:13 Ledertrening, festivalens eget 
ledertreningskurs for 8.klassinger. Her ble de delt opp i 
mindre grupper og hadde en fast gruppeleder igjen
nom uka. Dette er en fantastisk måte å kunne få lære 
både i teori og praksis på samme kurs. 

Vi avsluttet året med og ha rekord på Grøtfester for 
leirledere på nord og sørsiden, der vi samlet over 100 
ledere til en kveld med fellesskap, gøy og ikke minst 
grøt. Vi har en fantastisk ledergjeng bestående av 
 mange unge ledere som gjennom året har fått vokse 
både som leder og i tro. De har alle gjort en stor innsats 
i nok et krevende år. 

Trene ledere
Hvorfor? Fordi fremtiden trenger mennesker som kan 
lede mennesker og fellesskap i kirke og samfunn.
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I 2022 har vi endelig fått testet vårt nye lederutviklings
program Lederfokus. Lederutviklingsprogrammet 
hand ler først og fremst ikke om å lage noe nytt, men å 
sette ressurser vi har i våre sammenhenger inn i et 
 system som gjør at vi kan utruste unge mennesker til å 
følge Jesus uansett hvor de engasjerer seg. Om det er på 
bedehuset, i kirka, på fotballbanene eller i politikken. 
Verktøy de får med seg gjennom programmet skal være 
med på å gjøre dem til gode, trygge ledere. For seg selv 
og andre. Vi har også hatt et prosjekt pågående med 
LNUmidler, der vi produserer ti filmer om ti viktige 
temaer. Dette gleder vi oss til blir helt ferdigstilt, slik at 
vi kan bruke det aktivt inn i vårt ledertreningsarbeid. 

Acta-styret
Etter årsmøtet, som var på Stemnestaden i 2022, ble 
Actastyret som følgende:
Markus Urstad (styreleder), Daniel Tytland, Solveig 
Haugvaldstad, Kristoffer Skjæveland og AnnMagrit 
Kjosavik. Varamedlemmer: Mari Skårland og Vegard 
Stokland. I tillegg har ledertrener Margrethe Sundvoll 
Aagenæs vært med, og Jorunn Bø Løge har vært med 
som regionstyrets representant. Markus Urstad har 
deltatt på regionstyret sine møter.

Vi hadde 5 styremøter i 2022 med fokus på hvilke 
priori teringer vi skal gjøre i arbeidet, leirarbeidet, 
 personal, ledertrening og regionale arrangement.
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FERMATE ROGALAND 
Bærekraftig utvikling blir ofte 
 løftet frem som ideal i dagens 
samfunn. Fermate Rogaland 
 ønsker å bidra til sunn menneske
lig og åndelig modning, slitesterk 
fremtidstro og positiv deltagelse i 
fellesskap og samfunn. Gjennom 

vår virksomhet ser vi at mennesker får hjelp til å stå 
oppreist og finne nytt livsmot. Det får også ringvirk
ninger til nye generasjoner.

Fermate Rogaland har samtaletilbud på BådeOg 
huset i Sandnes og på Kraftsenteret på Stemnestaden. I 
tillegg har vi også tilbud på Vaulali 1 dag pr. mnd.

I løpet av 2022 hadde vi 325 samtaler fordelt på 212 i 
sør og 113 i nordfylket. Dette tallet er noe lavere enn i 
fjor, men antallet konfidenter har økt. Det betyr en del 
kortere samtaleforløp med flere personer. Vi har til 
sammen hatt kontakt med 94 enkeltmennesker og par 
i ulik alder og livssituasjon.

Medarbeidere i Fermate er: Aud V. Hoftun (leder), 
Vigdis H. Hadland, Gjermund Lygre og Torgeir Mork. 
Karstein Dragsund avsluttet sin tjeneste etter mange år 
høsten 2022. Hans Høie er knyttet til Fermate som 
mentor for ledere.

Psykiater Stig Heskestad har i en årrekke hatt gruppe
veiledning for oss medarbeidere. Han avsluttet denne i 
juni 2022. Prosti/fengselsprest Magnhild Handeland 
Helberg startet i høst som ny veileder.

I tillegg til samtaler har Fermate også deltatt med tema
undervisning og informasjon i ulike fellesskap og 
 menigheter. Vi har også arrangert to temakvelder på 
Stemnestaden og en på Vaulali. Disse har vært i sam
arbeid med de lokale menighetene i området. Vi ønsker 
med dette å stimulere til refleksjon og ærlig dialog om 
livet.

Styringsgruppa for virksomheten har bestått av Odd
Terje Høie, Hans Høie, Sissel Handeland og Aud V. 
Hoftun.

Vigdis.
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H LT  S TAVA N G E R
I  S A M A R B E I D  M E D  I M I

Ta 60 studiepoeng i Misjon og kirke i Stavanger
Les mer om årsstudiet på hlt.no/stavanger

MIK

Årsstudium
i misjon og kirke
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ORGANISASJON
INFORMASJON/MEDIA
Nytt fra Normisjon Rogaland kom ut seks ganger i 
2022. Bladet er i A5størrelse med 16  sider. Et par av 
sidene er fremdeles fellesstoff for hele organisasjonen, 
mens resten av bladet er innhold fra regionen. Tilbake
meldingene på Nytt fra Normisjon er positive, det blir 
lest, og er en viktig informasjonskilde for svært mange. 
I slutten av året startet vi en gjennomgang av abonnen
tene, og ba de som fortsatt ønsker  bladet i 2023 om å gi 
beskjed.

Normisjon sine nettsider omhandler hele organisasjo
nen, og regionene har egne sider. Ambisjonen er at det 
skal være godt fungerende og informative hjemmesider 
som fører til regelmessig bruk av våre Normisjonsven
ner. Følg Normisjon region Rogaland på normisjon.
no/rogaland og Acta  barn og unge i Normisjon region 
Rogaland på acta.no/rogaland. Leirstedene våre har 
også egne hjemmesider og det jobbes med ny hjemme
side til Vaulali.

Andre tilknytningsformer

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Direktemedlemskap 189 189 200 202 205 209 209 207 215

Nytt fra Normisjon 2570 2659 2749 3315 3348 3388 3438 3610 3751

Agenda 3.16 1260 1380 1389 1500 1604 1591 1622 1823 1886

Antall personer som får Nytt fra Normisjon har her en nedgang fra 
2020 pga. justerte søkekriterier mot CRM-databasen, som gir et mer 

reelt tall for antall personer som får Nytt fra Normisjon tilsendt. 

REGIONSARRANGEMENT 2022

Tid Arrangement Sted

7.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden Avlyst

7.1. Normisjonsfest Bogafjell kirke Avlyst

13.16.1. MER2022 IMIkirken Avlyst

26.1. Spøt&drøs Vaulali

26.1. Stille kveld Stemnestaden

4.6.2. Livgivende Stillhet Horve

17.2. Jentetreff Vigrestad

23.2. Spøt&drøs Vaulali

23.2. Stille kveld Stemnestaden

10.3.
Temakveld Fermate/
Jørpeland menighet

Vaulali

12.3. Basar Vikevåg

15.3. Jentetreff Hommersåk

17.3. Kvinnesamling Sauda

19.20.3. Damenes helg Stemnestaden

23.3. Jentetreff Randaberg

30.3. Stille kveld Stemnestaden

31.3.
Temakveld Fermate/
Førresfjorden menighet

Stemnestaden

6.4. Jentetreff Hjelmeland

18.4. Påskefest Stemnestaden

22.4. Vårbasar Skudeneshavn

23.4. Regionårsmøte Stemnestaden

27.4. Spøt&drøs Vaulali

30.3. Vaulalibasaren Vaulali

26.5. Fellesstevne Stemnestaden

30.5. Kvinnenes dag Vaulali

31.5. Kvinnenes dag Horve

23.6. St.Hansfeiring Vaulali

21.8. Vaulalidagen Vaulali

29.8. Damesamling Finnøy

5.9. Damesamling Sandnes

2.4.9. Sensommerleir Stemnestaden Avlyst

12.15.9. Seniorleir Vaulali Avlyst

8.9. Damesamling Hjelmeland

20.10. Seniorenes festmiddag Horve

14.9. Stille kveld Stemnestaden

16.17.9. Normimarken Jørpeland

19.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Stemnestaden

22.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Karmøy

5.10. Damenes aften Ølen

6.10. Damesamling Orre

30.9.
2.10.

Damenes Helg Vaulali

19.10. Stille kveld Stemnestaden

29.9. Horvebasaren Horve

27.10. Temakveld Fermate Stemnestaden

28.29.10. Mannstreff Stemnestaden

11.12.11. Julemesse Hå

12.11. Høstbasar Karmøy

16.11. Stille kveld Stemnestaden

18.19.11. Misjonsmesse Haugesund

25.11. Julemesse Erfjord

26.11. Julemesse Finnøy

26.11. Julemesse Randaberg

26.11. Julemesse Bru

MESSERESULTATER 2022

Navn 2022

Normimarken, Tau/Jørpeland 134.460

Misjonsmesse, Karmøy/Åkra 52.685

Misjonsmesse, Haugesund 48.050

Julemesse Hå (Nærbø, Varhaug og Vigrestad) 230.000

Julemesse Erfjord (/Sand/Suldal) 41.400

Julemesse Finnøy 310.000

Julemesse Randaberg 205.000

Julemesse Bru 62.855

1.084.450

Med forbehold om at det kan være tall som ikke er helt eksakte.



Årsmelding og regnskap 2022

19

ØKONOMI
Årsregnskapet for regionen totalt viser et underskudd 
på 2.625.649 kr.

Regnskapet for regionen eksklusiv, bruktbutikker og 
leirsteder, viser et underskudd på 1.553.256 kr. Testa
mentariske gaver på 1.023.550 kr er inntektsført, hele 
denne har gått til hovedkontoret til Normisjon. Årets 
gaver beløper seg til kr 13.237.650 kr som er 1.926.620 
kr lavere enn i 2021. 

De totale inntektene ble 28.872.213 kr og er 2.766.539 
kr lavere enn i 2021. Reduksjonen skyldes i all hoved
sak at det var betydelig beløp som salg av eiendom i 
2021. De totale utgiftene eks. overføring beløper seg til 
24.577.710 kr, det er en økning på 5.550.766 kr sam
menlignet med 2021. Det er i 2022 overført 6.684.926 
kr til hovedkontoret til Normisjon.

Driftsmessig gikk Stemnestaden, Horve og Vaulali med 
underskudd, mens Galleri Sandnes og Galleri Aksdal 
gikk med overskudd. 

EVENT&FESTIVAL

LYD

LYS

AUDIO/VIDEO

SCENE

PROFILERING

EVENT&FESTIVAL

LYD

LYS

AUDIO/VIDEO

SCENE

PROFILERING

 
forsikringer 
til

organisasjoner 

privatpersoner 

bedrifter

scan koden og les mer

Overskuddet 

går til gode formål 

i kristne og ideelle 

organisasjoner  
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Årsmelding for Galleri Normisjon Sandnes

Galleri Normisjon butikken i Sandnes ligger sentralt 
plassert med god tilgjengelighet både for gående og 
kjørende. Tilbakemeldingen vi får fra kundene er at 
«det er så kjekt å komme inn her. Det er så godt miljø 
hos dere». Dette og flere andre positiv tilbakemeldinger 
gjør at vi ser lyst på fremtiden. 

Salgsmessig har resultatet variert fra måned til måned. 
Noen måneder har vært lavere enn normalen og andre 
høyere. De tre siste månedene av 2022 hadde et veldig 
godt resultat og vi håper at det vil fortsette i 2023. 
 Vareutvalget har selvsagt betydning og vi er takk
nemlige for alle som gir oss flotte varer som kan selges. 
Klær og sko har blitt den varegruppen som det nå 
 selges mest av. Dette året måtte vi kjøpe inn ekstra 
 nålepistol for å få priset flere klær. Fremover vil vi satse 
enda mer på klær og gi de bedre plass i butikken. Vi har 
ingen container på utsiden hvor klærne kan leveres, 
men har du ryddet i skapet og funnet noen hele og fine 
klær som du vil gi videre kan du levere de i butikken 
hos oss. Salget og overskuddet for 2022 kan dere se i 
regnskapet. 

Det viktigste vi har på gjenbruksbutikken er de frivil
lige medarbeiderne. Vi har ca. 45 medarbeidere i butik
ken som bidrar med ulike oppgaver. Noen betjener og 
prater med kundene, priser, rydder og stiller ut varer, 
tar bilder og legger ut på Facebook, tar seg av økonomi 
og kassebok, tar seg av kjøring og henting av varer, for 
å nevne noen av oppgavene. Alle er like viktige, og vi er 
svært takknemlige for hver frivillig medarbeider som 

står på og gjør en utrolig og meningsfull jobb. Vi håper 
at flere har lyst til å bli med i gjengen! Å jobbe i gjen
bruksbutikk er mer spennende enn mange kanskje 
tror, og dette er en butikk hvor det å møte og prate med 
mennesker er minst like viktig som salget. Ta kontakt 
hvis du vil prøve det ut uforpliktende. 

Det sosiale miljøet knyttet til gjenbruksbutikken er 
også viktig. Butikkens årsmøte ble avholdt 29.mars på 
Salem Ganddal. Matservering, musikalsk innslag, 
 informasjon fra butikken, kaffe og kaker og gode med
arbeidere som møter opp gjorde det til en flott kveld. 
7.juni fikk vi endelig vært samlet til grillkveld på Horve 
igjen sammen med dugnadsgjengen til Horve. I det 
daglige er kaffekroken på butikken viktig. Her kan 
matpakken inntas og her kan en sette seg ned sammen 
med kunder og prate over en kopp kaffe og noe å bite i.

Styret har hatt 6 møter og behandlet 49 saker. Styret 
har bestått av: John M. Urstad (leder til august), Ole 
Morten Svendsen (leder fra august til november),  
JanHarald Damsgård (sekretær) og styremedlemmer 
Anne Beret N. Kristensen, Leif Berge, Johannes Byberg, 
Dag Kjosavik og Geir Samuelsberg. Jeanett Habbestad 
har møtt som regionens representant. 

I mangel av daglig leder har vi hatt en styringsgruppe 
som har bestått av Herdis Kjosavik, Ragnhild Nærland 
og John M. Urstad. I høst takket Ragnhild og John for 
seg i styringsgruppen og det jobbes med å få inn noen 
nye i styringsgruppen.
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Året 2022 fortjener både negativ og positiv overskrift. 
Gjennom hele året har vi hatt veiarbeid utenfor butikk
døra, med mye graving og sprenging og delvis ufram
kommelighet. På tørre dager skulle det ikke mye vind 
til før støvet virvlet inn i lokalet. På varme dager har det 
vært vanskelig å ha døren stående åpen. På våte dager 
har sørpe og sand kommet inn via føtter. Sure miner 
for det? Nei da, det er ikke trenden blant medarbei
derne i Aksdal. Det er en superpositiv gjeng som takler 
det meste! Heller ikke kundene har latt seg skremme 
selv om de har måttet gå rundt halve Aksdal senter for 
å komme inn til oss.

En av de positive overskriftene er: Nye medarbeidere.  
I løpet av høsten har ca. 10 flotte damer blitt med i 
gjengen! For en gjeng! En annen overskrift: Trofasthet! 
En god gjeng av medarbeiderne har stått på siden opp
starten og er fortsatt oppglødd for butikken. 

Økonomien kunne også fortjene en overskrift. 2022 ble 
et rekordår på inntektssiden. Det er vi stolte av! Vi 
 gleder oss over at det tilfører penger til både Nor
misjon, Stemnestaden og sykehuset i Okhaldhunga. I 
 Galleri Aksdal tenker vi at like viktig som penger i 
 kassen er at vi får bety noe for mennesker som kommer 
innom. Mange trenger et sted å bli sett, å møte noen 

som hilser og som har tid til en prat om det er ønskelig. 
Butikken, med alle de gamle tingene er også et sted for 
å mimre. «Sånn ei hadde mormorå mi!» Vi ser at 
 mennesker faller til ro mens de går rundt og bare ser og 
ER.

I løpet av 2022 kom det også mange flyktninger til om
rådet vårt. Da er det godt med en butikk med nyttige 
varer, billige priser og velvillige medmennesker. Mange 
har benyttet seg av dette, og også kommunen/NAV 
bruker oss, som eneste gjenbruksbutikk i kommunen.
Julesalget var også dette året et høydepunkt. Å oppleve 
at det er kø utenfor butikken når det nærmer seg 
 åpningstid er en fornøyelse. Salget gikk unna, til glede 
for både kundene og de som stod ved kassen. Trenden 
med brukte julegaver liker vi. En basar på Karmøy 
hadde også brukte gevinster som reklame for butikken 
vår. 

Vi i Galleri Aksdal er ikke på dugnad i butikken. Vi er i 
tjeneste for misjon!

Styret dette året har bestått av:
Sissel Førland, leder
Gro Waage
Astrid Nordbø
Grete Gamst
Endre Stople, vara
Ingunn Moi, daglig leder
Sissel Førland overtok som leder midt i året etter 
 Sigmund Eggebø som måtte trekke seg pga. andre 
 viktige oppgaver.

Tysværvåg, 25.01.23,  
Ingunn Moi

Årsmelding for Galleri Normisjon Aksdal
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Styret i 2022 har bestått av:
Styreleder: Leif Inge K. Sørskår
Nestleder: Elisabet Kjosavik
Styremedlemmer: Jeanett Habbestad, Kristian Eiane, 
Toralf Hetland, Trond Thorsen.
Styret har hatt fire ordinære møter i 2022. 

I løpet av 2022 har vi fått både ny daglig leder og ny 
kjøkkenleder på plass.

Ansatte pr. 31.12.2022: 
Siv Camilla Ottesen, 70% daglig leder.
Karin Torland, 80% kjøkkenleder.
Hans Høie, 80% vaktmester.
Kirsti Byberg, 50% kjøkken.
I september kom Maira Andersone tilbake fra 
barselpermisjon i 60% kjøkken og renhold.
I tillegg er det timebaserte kjøkkenassistenter.

Aktiviteten på leirstedet er kommet godt i gang igjen 
etter pandemien. Fire arrangement ble avlyst grunnet 
covid, men ellers ble det gjennomført ni konfirmant
leirer, seks ungdomsleirer, elleve barneleirer, elleve 
 familie/voksenleirer, en ukes leirskole og 10:13festi
valen. I tillegg ble det gjennomført kvinnenes dag, 
senior middag, Acta sommeravslutning, sommergril
ling, julebord, samt arrangement for rundt 20 grupper 
som var en eller flere overnattinger på selvstell. 

I hele 2022 har det vært et engasjement i form av dug
nadsarbeid for å vedlikeholde og utvikle leirstedet. Det 
største prosjektet, både økonomisk og i arbeidstimer 
har vært arbeidet med å trekke vann og avløpsrør 

gjennom Horvetjørna og Eikelivatnet (over 1,5 km). 
Totalt ble det lagt ned omtrent 450 timer frivillig dug
nadsinnsats for å gjennomføre dette.

Arbeidet med nybygg fortsetter. Styret og Horve har 
sammensatt en gruppe som har møtt med bruker
grupper og arkitekter. Det er også etablert en gruppe/
komite for informasjonsarbeid og innsamling. Tegnin
ger er utarbeidet av Aros arkitekter og tegningene er 
sendt inn til estimering av pris for nybygg.

Horvebasaren på høsten er en viktig inntektskilde for 
leirstedet, og brakte i 2022 inn 210 500 kr. Antall over
nattingsdøgn har stor betydning for leirstedsøkono
mien, og i 2022 endte vi opp med 6948 overnattings
døgn. Leirstedene har som andre virksomheter vært 
eksponert for den kraftige prisveksten i 2022, noe som 
påvirker lønnsomheten. Regnskapet for 2022 viser  
et negativt driftsresultat 459 836,. 

Av alt som skjer på Horve Ungdomssenter er det til
nærmet umulig å prøve å forstå hvor stor betydning 
det er for den enkelte som er innom. Så til alle dere som 
legger ned en innsats for at Horve Ungdomssenter 
fortsatt drives og utvikles  jeg tror ikke dere aner hvor 
stor velsignelse dere er for andre! Dere ansatte og dere 
som er med på dugnad  tusen takk for innsatsen! 

Ta med leirstedet og alt som skjer der med i bønn  og 
at det må få evige resultater.

For Horvestyret
Leif Inge K. Sørskår, styreleder

Årsmelding for Horve Ungdomssenter
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Året startet med mange bestillinger i januar og alt så 
lyst ut. Men vi var fremdeles i en pandemi, og dess
verre ble det innført nye restriksjoner og alle arrange
ment ble avlyst denne måneden. Men fra februar lysna 
det, og livet begynte å normalisere seg igjen etter nes
ten to år med koronarestriksjoner. Fra februar og ut 
året var det godt med aktivitet, men vi merket at grup
pestørrelsen var mindre enn før pandemien. Dette 
førte til reduserte inntekter.

I januar startet vi opp med barnekor på Stemnestaden. 
47 stk på første øvelse og mye liv, og i løpet av året har 
det stabilisert seg på ca. 20 barn på hver øvelse. Med 
barnekoret startet vi også opp med jevnlige familie
samlinger på Stemnestaden.

Kristi himmelfartsdag kunne vi gjennomføre felles
stevne igjen. Den dagen var huset fullt, alle stoler var i 
bruk. Vi solgte middag og kaker. Det var gudstjeneste, 
aktiviteter og grilling ute, og misjonsmøte slik det har 
vært i mange år

Det ble oppdaget vannlekkasje i hovedbygget før som
meren. Vannrør som ligger i golvet i storsalen var lekk 
og vi fikk en stor reparasjon. Vannet ble stengt av i fe
rien, golvet ble tørka ut, og mens vi hadde sommer
stengt hadde vi rørlegger på plass som la om hele rør
systemet i hele bygget. Det ble en stor ekstrakostnad 

som vi ikke hadde regna med, selv om noe ble dekka av 
forsikring.

Vi har hatt ekstra mange bryllup og selskap i løpet av 
året. Noen har vært planlagt lenge og utsatt både ett og 
to år, og endelig kunne de gjennomføres. Med 6 bryl
lup har vi også hatt mange frivillige herrer i hvit skjor
te og svart sløyfe til å servere gjestene. 

Vi har mange innom på dugnad gjennom hele året. 
Både med plenklipping, hagearbeid, trefelling og ved
hogst, vedlikehold på bygg både ute og inne og serve
ring i selskap. I tillegg har vi jevnlig frivillige fra Galleri 
Normisjon Aksdal innom med prising og flytting av 
varer fra lageret de har på Stemnestaden. 

Styret i 2022: Arne Baustad, Gunnar Tveit, Gunnbjørg 
Nesbu, Solveig Sjo, Kjetil Bringaker og Sigbjørn 
Svendsen.

Ansatte pr.31.12.2022:
Daglig leder Bodil V. Høie – 100%, Solvor K. Sundfør 
– 50%, Else Gurine Stople – 40% fast fra 1.august, 
Gunn Monica Handeland – 60% fast fra 1.august, Kør
ner Høie – vaktmester 60%. I tillegg har vi flere på ti
mebasis. 

For Stemnestadstyret: Bodil V. Høie – daglig leder

Årsmelding for Stemnestaden
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Styret for 2022 bestod av: 
Sven Terje Haugvaldstad (leder), Egil Odvar Holta, 
Svein Risøy, Dagfin Haualand og Møyfrid Moskvil. I 
april 2022 gikk Jon Olav Kolstø av som leder og er nå 
varamedlem. Torunn Fjelde Hansen og Eli Rypestøl 
Nygård gikk ut av styret.

Ansatte:
Bestyrer: Espen Klingsheim (100%)
Kjøkkenmedarbeidere: Monica Mannes Fiskå (60%) 
og Torunn Fjelde Hansen (40%)
I tillegg har vi timebaserte kjøkkenassistenter, og se
songansatte til hotelldriften;
Elisabeth Norheim var innleid i 4 måneder og hadde 
med seg timeansatte og frivillige.

Året startet rolig med et par dagsarrangementer i ja
nuar og ingenting i februar.
I mars og april var det utleie nesten hver helg i tillegg 
til basaren som var siste uken i mars. I overgangen 
aprilmai var det utleid til konfirmasjoner, og fra 
13.mai var det utleie hver helg og en del ukedager.

I juni hadde vi mange leirer og gjester hver dag. 
20.juni åpnet vi vandrerhjemmet «Pulpit Rock Hostel 
Vaulali» og drev det ut august. 

Avgjørelsen om å drive vandrerhjem (hostel) selv i ste
det for å leie det ut til Lilland hotell har vist seg å gå 
over all forventning, og vi har omsatt for 30% mer enn 
Lilland gjorde i sitt toppår 2019. Dette har også gitt oss 
handlingsrom til å oppgradere en del utstyr.

Fra siste helgen i august med folkehøgskolebesøk gikk 
det slag i slag med utleie hver helg i september, oktober 
og november (med unntak av en avlysning første hel
gen i november). I desember var det Actas adventsleir 
og vi hadde to bedrifter på julebord.

I 2022 har vi byttet ut varmepumpene på hovedbygget 
(3 stk), oppvaskmaskinen, kjøleskap og flere småmas
kiner på kjøkkenet. Videre byttet vi alle romlåsene på 
internatet. I tillegg har vi handlet inn mye nytt kontor
utstyr til hosteldriften.

På slutten av året bestemte styret at de to store «sove
salene» på internatet skulle deles opp i to mindre rom, 
slik at det passet vår drift bedre. I tillegg skal det bygges 
en ballvegg på lekeplassen. Dette arbeidet skjer delvis 
på dugnad og delvis på innleid arbeidskraft.
 
De økte kostnadene med strøm og mat har gjort inn
hugg i fortjenestene våre i år, der vi enkelte måneder 
betaler tre ganger så mye i strøm som normalt.

Dugnad er fortsatt viktig på og for Vaulali. Det er man
ge som bistår driften og følger med på vedlikeholdet. 

Styret takker alle som har Vaulali i tanker og bønner og 
deler våre drømmer og visjoner.

For Vaulalistyret
Sven Terje Haugvaldstad, styreleder

Espen Klingsheim, daglig leder

Årsmelding for Vaulali Leirsted
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Årsmelding for Solborg folkehøgskole
Folkehøgskolene skal være allmenn
dannende og drive folkeopplysning 
basert på et verdigrunnlag jfr. Folke
høgskoleloven. Foreningen Solborg 
Folkehøgskole eier og driver skolen og 

regionstyret til Normisjon region Rogaland utgjør For
eningen Solborg Folkehøgskole. 

Vi er så takknemlige for fellesskapet vi har sammen 
med våre 110 elever i et mangfold av linjer; idrett, 
 musikk, kunst, klær, film og streaming. Vi er velsignet! 
Fellesskapet er vår styrke! Takk til alle for forbønn! 

Vi fikk komme godt i gang igjen etter covid19årene, 
åpnet fult for drift gjennom folkehøgskole, arrange
menter og utleie av Solborg. 

Dette året har vi satt i gang oppussing av det gamle byg
get Ljosborg fra 1931, og har flyttet storkjøkken og 
kantine over til Solborgvillaen. Her må vi ha flere ser
veringer og fleksible måltider for å få plass til alle. Vi 
tåler denne overgangen godt når vi venter på nyoppus
sede lokaler, med ny foredragssal, gymsal, internat
avdeling med 14 rom, nytt storkjøkken og spisesal. Og 
vi gleder oss til å få regionskontoret på plass i 4.etasje i 
nyrenovert Ljosborg – hvor de får byens beste utsikt.

Renoveringen av Ljosborg førte til at vi tok i bruk Sol
borghagen til konsert i løpet av sommeren. Og årets 
julekonsert gjennomførte vi i Frelsesarmeen sine loka
ler – her fikk vi fult hus og svært mange som fulgte jule
konserten gjennom streamingen. 
I november hadde vi felles stabsdag med IMIkirken, 
KFskolen og regionskontoret hvor vi satte fokus på fel
lesskapet og misjon. Vi er velsignet med et varmt og 
godt felleskap. 

Vi er stolte av å være med på solidaritetsprosjektet i 
Kambodsja. 
Men i år har også krisen i Ukraina engasjert både an
satte og elever med blant annet innsamlinger til hjelp 
for trengende i Ukraina.

Styret består av Magnar Emil Eggebø (styreleder), 
OddTerje Høie, Sveinung Gjerde (ansattes represen
tant), Andreas Lindemann (elevrepresentant), Nils 
Ove Nygård, Knut Magne Løvaas/Silje Irene Eriksen 
(sekretær) og Halvard Aase (rektor). Styret har hatt 4 
møter og behandlet 25 saker. 

Vi takker for det gode året som gikk og ber om forbønn 
for året som kommer! 

Solborg folkehøgskole
Halvard Aase

Rektor

Tel: +47 52 75 44 70
post@forrevindu.no • forrevindu.no
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I møte med et foreldrepar kan vi få øye på hva KF
skolen har fått bety i 2022. «Hun sier hun har lyst å gå 
på skolen hver dag. Ofte vil hun ikke hjem når vi skal 
hente henne. Vi er ikke en del av det dere har som 
grunnlag, men vi får hjem en jente som har opplevd de 
kristne verdiene dere snakker om i praksis. Her er det 
ikke bare ord på en powerpoint om hvordan ting skal 
være, men vår opplevelse er at jenta vår erfarer disse 
verdiene. Det er fantastisk», sier de. 
Gjennom 190 skoledager er KFskolen med på å ramme 
inn barns hverdag med det vi tror er det beste funda
mentet å møte denne verdenen med. Å ha den kristne 
tro og kristne verdier som kvalitet, kreativitet, godhet, 
sannhet og tilgivelse som utgangspunkt for det vi skal 
gjøre er et privilegium. 

Skolebygg 
2022 er vårt første hele driftsår i den nye KFskolen i 
Tjensvollveien 46. 5000 kvadratmeter bygget i heltre 
gir skolen de beste muligheter for å gi elevene det de 
trenger. Skolen har 13 klasserom og spesialrom til 
 naturfag, mat og helse, kunst og håndverk og musikk. I 
tillegg har alle trinn tilgang på et kreativt rom der vi vil 
ha et spesielt fokus på å formidle kunnskap ved bruk av 
hele mennesket. Elever trenger å erfare og oppleve 
kunnskap. Dette gir den nye KFskolen rom for. Skole
gården er stor og rik på muligheter for lek og fotball
bane låner vi av Solborg folkehøgskole. 

Gleden var stor i juni når vi fikk nyheten om at bygget 
var kåret til Årets skolebygg av Nohrcon. Dette har gitt 
oss mye oppmerksomhet av fagmiljøer innenfor skole
arkitektur. Året har vært preget av at mange vil se 
skole bygget. Dette gir oss muligheten å dele med ver
den hvorfor vi driver skole og hvordan valg i bygget har 
blitt gjort for at elevene skal få vokse opp til det de er 
skapt for å være. 

Skolens drift
Ved oppstart av skoleåret 20222023 var det 221 elever 
som startet sitt skoleår på KFskolen. Det er 48 ansatte i 
ulike stillingsprosenter og funksjoner. 1. august fikk 
skolen ny rektor da Astrid Charlotte Skorstad tok over 
for Svein Bjarte Sårheim som gikk over i stillingen som 
daglig leder. Skolen er i vekst og vi har høyt fokus på at 
Godhet, Sannhet, Tilgivelse, Kreativitet og Kvalitet skal 
være synlig gjennom arbeidet vårt. Elevene jobber med 
en og en verdi fordelt utover skoleåret. Gjennom denne 
innramming av 190 skoledager tror vi at elevene får 
med seg noe mer enn det en kan lære i bøker og på nett. 

Samtidig er det skolefaglige arbeidet helt avgjørende 
for at KFskolen skal være en god skole. Utviklings
arbeidet i kollegiet har hatt fokus på klasseledelse og 
faglig arbeid med nasjonale prøver. KFskolen har fort
satt satsningsområdene rundt tilpasset opplæring med 
stasjoner og utvikling av kreativ undervisning. Økte 
renter, energikostnader og lavere tilskudd enn for
ventet fører til en krevende økonomisk situasjon for 
KFskolen. Det blir derfor viktig inn i 2023 å være 
 bevisste på arbeidet med å øke elevtallet og være aktive 
inn mot myndighetene for å sikre gode rammer for 
drift av en friskole som KFskolen.

Årsmelding for KFskolen Stavanger
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Året 2022
2022 var et år med forholdsvis normal drift, etter flere 
år med hektisk oppstart som ny skole etterfulgt av pan
demi. Fra å være 54 elever i oppstartsåret 2016, ligger vi 
nå stabilt på rundt 170 elever. Vi var veldig glade for å 
ta imot 20 nye førsteklassinger ved skolestart i august. 
Med en godkjenning på 200 elever, er det fortsatt plass 
til flere i noen av de eldre klassene. Skolen er i dag for
delt mellom et hovedbygg og et modulbygg. I hoved
bygget sitter administrasjonen samt 1. til 7. klassetrinn. 
Ungdomsskolen er stasjonert i modulbygget, som vi 
også deler med Klippens ansatte.

I 2022 var mye tilbake til normalen etter pandemien, 
selv om starten av året fortsatt bar noe preg av den med 
bl.a. avlyst eksamen for 10. klasse. Med restriksjoner 
borte fikk vi endelig mulighet til igjen å samle både 
elever og foreldre i god KFtradisjon til både sommer
fest og julespill. 

Vårt hovedfokus er å kunne tilby et best mulig miljø 
der elever med ulik bakgrunn får utvikle seg faglig, 
 sosialt og personlig, noe vi virkelig har fått jobbet godt 
med i året som har gått. Dyktige lærere og miljøarbei
dere har jobbet utrettelig for å oppnå vår visjon: Vi vil 

gi barn og unge røtter & vinger. Vi ønsker at skolen skal 
være et jordsmonn der elevene får bygge en sunn iden
titet og gode basisferdigheter, slik at de kan strekkes 
mot å bli det beste de kan ut fra sine forutsetninger. 
KFskolene har 5 kjerneverdier: Kvalitet, kreativitet, 
godhet, ekthet og tilgivelse. Disse verdiene som vi fin
ner igjen i bibelen er implementert i periodeplaner og 
skal prege relasjoner, undervisning og den daglige drift 
på alle nivå.

Høsten 2022 takket Liv Hege Braseth for seg som rek
tor på skolen. Sammen med ansatte, foreldre og andre 
engasjerte har hun gått i spissen for å etablere en skole 
hvor den enkelte elev alltid er det viktigste. Stafett
pinnen ga hun videre til Einar Midttun Vestbøstad. 
Med en allerede etablert kultur som er helt unik, og et 
fantastisk personale har overgangen gått veldig bra. 

Vi ser frem til fortsatt vekst og utvikling av KFskolen  
Jørpeland i samarbeid med våre eierorganisasjoner 
Strand Pinsemenighet Klippen og Normisjon region 
Rogaland.

Årsmelding for KFskolen Jørpeland

KFskolen - Jørpeland eies av Strand Pinsemenighet Klippen og Normisjon. Vi holder til i flotte lokaler sentralt på 
Jørpeland. Styret ledes av Rasmus Nordbø og er ellers sammensatt av representanter fra begge eierorganisasjoner i tillegg 
til daglig leder og brukerrepresentanter.
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Årsmelding for Karmøy begravelsebyrå
Karmøy begravelsesbyrå har hatt fleire oppdrag enn 
tidlegare år; 217 (201). I koronatid var det mange til
tak som hindra smitte. Det er difor naturleg at døds
talet stig litt etter dette. På landsplan har auken i døds
fall vore 8%.

Når året er til ende, er det likevel å glede seg over at 
slekt og venner igjen kan samlast for å ta avskil med 
sine kjære. Etter koronaperioden er det fleire som 
strøymer gravferda. Dette er til glede for slekt og vener 
som bur langt vekke eller ikkje er i stand til å kome. 
Ein trend som me har merka, er at fleire nyttar krema
sjon. 

Begravelsesbyrået har kunna hatt utstyr og bilar til
passa oppdraga. Me har hatt god hjelp av personar som 
har sagt seg villige til å stilla på kort varsel om politiet 
kallar ut på oppdrag. Det har vore til uvurderleg hjelp.

Kvart år arrangerer Karmøy begravelsesbyrå og IMI 
begravelsesbyrå ein minnekonsert for dei pårørande 
som har mista ein av sine i året som har gått. Dette fekk 
me heller ikkje gjennomført dette året.

Begravelsesbyrået har gode medarbeidarar som arbei
der godt saman og utfyller kvarandre. Me har stabs
møte annankvar veke der me også set av tid til bibel
samtale og HMSrunde. Det er viktig å dele liv og 
erfaringar, slik at me kan støtte kvarandre til på beste 
måte å vere til hjelp for dei me møter i sorg og sakn.

Jan Magne Moi  50%
Jostein Høyvik 100%
Jo Kjetil Løsnesløkken  100%
Roar Flacké  10 – 20 %

I styret for byrået har det vore skifte. 
Fram til årsmøtet i mai: Jan Arnstein Liknes, Jan 
 Håvard Frøyland, Knut Korsfur, Lillian Munkejord og 
Linda Ferkingstad. Solveig Eike Bringaker er vara
medlem. 
Jan Arnstein Liknes blei takka av etter mange år som 
leiar i styret. Knut Korsfur sa også frå seg attval.

Ny leiar vart Linda Ferkingstad. 
Solveig Eike Bringaker gjekk frå varamedlem til fast 
styrerepresentant. Ny i styret vart Kristian Wikre. Ny 
varamedlem vart Geir Fridtjof Foldøy.
Styret har hatt 4 styremøte og handsama 31 saker.

Takk til styret og tilsette for innsatsen i året som ligg 
bak.

For Karmøy begravelsesbyrå
Linda Ferkingstad, styreleiar
Jan Magne Moi, dagleg leiar

(Gå gjerne inn på sida vår: www.karmoybb.no 
for å lese meir om byrået.)
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Årsmelding for Norøk
I 2022 har det skjedd ganske mye i Norøk. 

Norøk har i 2022 vært preget av noen utskiftninger i 
staben, flere systemskifter samt etablering av ny loka
sjon på Vigrestad. Vi har nå ansatte på Jørpeland, i 
Sandnes og på Vigrestad. Vi er nå 6 ansatte.

Norøk er 100 % eid av Normisjon Rogaland. Vi ønsker 
å være en profesjonell aktør som kan være med å løse 
administrative utfordringer slik at våre kunder kan 

holde fokus på sin visjon. Vi ønsker å være tett på og 
involvere oss som «partnere», noe som vi ser at vi har 
lykkes med i forhold til gode tilbakemeldinger fra våre 
kunder. 

Vi har kunder i forskjellige størrelser og bransjer, alt fra 
konsern med selskap i inn og utland, aksjeselskap, for
eninger og lag, fra teknologiselskap til menighet og 
skole.

2022 2021 2020 2019 2018

Salgsinntekter 6 253 464 5 701 518 4 774 235 4 397 311 3 800 017

Driftskostnader 5 675 360 4 918 470 4 257 095 4 014 211 3 328 514

Årsresultat etter skatt 456 319 611 594 477 829 299 031 354 136

Antall kunder 130 127 111 79 56

Med vennlig hilsen styret i Norøk
Thomas Thesen – Nils Ove M. Nygård – Brit Marie Ertenstein
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Andre rapporter
BETHANIASTIFTELSEN
Bethaniastiftelsen driver BådeOghuset som består av 
både drift av kafé, konferanse, selskap og utleie av loka
ler, og av et samtalesenter og et gatekapell. 

BådeOg er et hus 
midt i hjertet av 
Sandnes - et hus med 
rom for alle.

Det har allerede gått 10 år siden BådeOg åpnet dørene 
og i den anledning inviterte vi til feiring av jubileet. I 
løpet av uken feiret vi med mange av våre gode venner 
og forretningsforbindelser. Samtidig som vi satte fokus 
på våre hjertesaker. 

Det har vært noen spennende år med utvikling av kon
sept, mange nydelige øyeblikk i møte med enkeltmen
nesker og midt oppi alt en pandemi. Det har vært både 
krevende og givende – BådeOg. Når vi gjør opp status 
har det vært verdt alt vi har lagt ned i huset. Vi gleder 
oss over det vi ser tilbake på, men mest av alt er vi for
ventningsfulle til det som ligger foran.

Vi ønsker å være et varmt hjerte – midt i sentrum.
Drømmen er at du opplever at du kommer hjem når 
du trør inn dørene hos oss og at du kjenner at du er god 
nok når du går ut igjen. Vi ønsker å påvirke gjennom 
ord, holdning og handling. Og vi vil snakke ærlig om 
det som er vanskelig og heie på «Godt nok, det nye per
fekte».

Hos oss får du som gjest mulighet til å gi andre mulig
heter gjennom kule prosjektet og at du som kunder 
legger ned penger i et hus som gjennom ulike deler av 
arbeidet betyr en forskjell for andre.

I tillegg til å levere mat og tjenester av høy kvalitet til
byr vi en ekstra bonus:
Ved å være kunde hos oss bidrar du også til å bekjempe 
utenforskap. BådeOg har et stort sosialt engasjement 
gjennom blant annet arbeidstrening, språktrening, 
forebyggende arbeid og servering av gratis mat til en
kelt grupper.

Internasjonal Café
I samarbeid med KIA og Den norske kirke driver vi In
ternasjonal Café hver onsdag kl. 16 – 18. Det er et spen
nende prosjekt hvor det også er med mange frivillige 
med internasjonal bakgrunn. Det siste året har vi satset 
på å få til et fast tilbud til barna. I tillegg brukes vi som 
en del av Sandnes kommune sitt introduksjonspro
gram for en gruppe ukrainske flyktninger.

Andre tiltak som drives i BådeOg-huset
– Kafétilbud til mennesker med rusavhengighet i 

samarbeid med Puls Sandnes og Byprestene
– Skrifterommet i gatekapellet i samarbeid med 

prosten i Sandnes
– Samtalesenter i samarbeid med bl.a. Samtaleverk

stedet, Fermate/Normisjon og Rosenterapeut 
Marianne Børsheim. 

– Leve Rogaland, forening for etterlatte etter 
selvmord, har flyttet sin virksomhet til BådeOg
huset og er en samarbeidspartner som vi har flere 
spennende prosjekter på planleggingsstadiet med.

– Ellers er det flere grupper som leier BådeOghuset 
til sine medlemsmøter og som jobber for gode 
samfunnsnyttige formål.

Dagbjørg Straume, daglig leder
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IMI-KIRKEN
IMIbevegelsen:  
Vi er ikke tilbake til den gamle normalen, 
men vi er tilbake! 

Når 2022 avrundes, oppleves på mange måter tidene 
med pandemi og nedstengning å være fjerne minner. 
Likevel skal vi altså ikke lengre tilbake enn innled
ningen av året for å finne at vi var stengt ned, og fort
satt levde med sterke begrensninger. Etter en rekke 
gjen åpninger gjennom pandemien, har 2022 vært et år 
for å komme tilbake. 

Et av de viktigste og første comebackene var Impuls. 
Nedstengningen gjorde at den faste helgen i januar 
måtte utsettes, men i siste del av mars kunne vi endelig 
åpne dørene igjen for en stor skare ungdommer. Pan
demien har vært krevende for mange ungdommer, og 
en rekke ungdomsarbeid har også slitt i denne tiden. 
Desto mer meningsfylt var det å åpne huset igjen for 
dem  nå var det deres tur! Vi opplevde at ungdom
mene kom sultne på fellesskap og Jesus, og at det også 
var en god gruppe som tok imot Jesus. 

For menigheten her i Stavanger kom hjulene gradvis i 
gang gjennom våren. Men vi opplever nok for alvor at 

det har blitt fart fra høsten av. Da har gudstjeneste
besøket gått tydelig opp og frivilligheten kommet til
bake. Ungdomsarbeidet, som vanligvis har flest innom 
i starten av semesteret, har hatt stigende tall gjennom 
høsten, noe som tyder på at vi gradvis også får se flere 
ungdommer komme tilbake. 

Også for bevegelsen ut av IMIkirken har vi gradvis 
kommet opp i tempo. Åpen Himmel Sommerfestival i 
Grimstad hadde deltakerrekord på om lag 1300 per
soner i alle aldre, og Agenda 1 har igjen kunnet ta opp 
reisevirksomhet til land på flere kontinenter. 

I 2022 har vi også jobbet godt med samhandlingen med 
region Rogaland. Vi har blant annet hatt fokus på sam
arbeid rundt ACTA Bibelskole, og gleder oss både over 
at regionleder Thomas Thesen har gått inn i skolens 
styre, og at vi gjør ting sammen på flere fronter. Vi har 
også sett på hvordan IMI, KFskolen, Solborg og regi
onen kan ha et langsiktig samarbeid på Tjensvoll. I til
legg til det vi allerede gjør sammen i Kambodsja og 
Agenda 1. Svært gledelig!

Alt er ikke som før pandemien, og vil heller ikke bli det. 
Vi har endret og gått videre. Men vi er tilbake, og vi kan 
ha blikket framover, på mulighetene. Det gleder vi oss 
over!
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Vi takker alle trofaste givere som bidrar til at nye gene
rasjoner og folkeslag får møte Jesus Kristus. Gjennom 
Normisjon region Rogaland sitt arbeid når vi tusenvis 
av mennesker med evangeliet. 

Vi håper flere vil være med som fast givere, slik at vi 
kan styrke arbeidet med å utruste unge ledere, felles
skap og enkeltmennesker til global misjon. Ditt bidrag 
har en betydning!

Noe av det pengene går til er:
• Agenda1 Hjem – utruste ledere i smågrupper
• 10:13festivalen – nærmere 600 deltakere og ledere 

på Horve
• Agenda1 Internasjonalt – i Mali, Cuba, Bangladesh, 

Aserbajdsjan, Kambodsja
• Utruste unge ledere i leirarbeidet på Stemnestaden, 

Vaulali og Horve
• Utruste ledere i lokale fellesskap
• Forkynnelse på møter i foreninger og ulike 

arrangement

Bli giver

Gå inn på https: //    
normisjon.profundo.no/
gi_normisjonrogaland 
og registrer deg, eller 
skann qr-koden.
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Normisjon har lagt til rette for fast givertjeneste med 
skattefradrag. Grensen for fradrag på skatten for gaver 
til frivillige organisasjoner er 25.000 kr for 2022 og 
2023. Gir du 25.000 kr til frivillige organisasjoner i 
 løpet av et år, så får du 25.000 kr i fradrag i din inntekt. 
(Dette kan bli en fin ekstra gave til Normisjon?) Er du i 
tvil om hvordan denne ordningen fungerer kan du ta 
kontakt med oss.

Hvem kan få skattefradrag?
Alle enkeltpersoner kan få fradrag for gaver gitt til Nor
misjon. Flere og flere ser at de ved å bruke avtalegiro får 
mer ryddighet i sin givertjeneste, samtidig som det er 
enklere. Banken passer på å betale ut fra den dato du 
har bestemt. 

Gaver sendt fra givere i vår region, godskrives regionen. 
Fradraget er maksimalt 25.000 kr pr år, selv om giver 
har gitt mer. Dersom den samlede gaven i løpet av et år 
er under kr 500, gis det ikke skattefradrag. Ved års
skiftet vil giverne få tilsendt årskvittering fra Nor
misjon (hvor mye som er gitt som gave). Fradrags
beløpet blir årlig sendt inn til Skatteetaten og vil 
automatisk komme til fradrag på skattemeldingen.

Velsignelse ved å gi
Den viktigste motivasjonen for givertjenesten er at Gud 
har satt oss til å forvalte hans eiendom. Gjennom pro
feten Malaki utfordrer Gud oss til å prøve seg, ved å 
bringe «hele tienden til forrådshuset». «Da skal jeg  
åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i 
rikt mål», sier Han. (Mal.3,10) Tienden er en god og 
velprøvd ordning, som mange av oss har fått smake vel
signelsen av. Derfor oppfordrer vi alle misjonsvenner 
til å ha orden på sin givertjeneste.

Skattefradrag for gaver til Normisjon



Årsmelding og regnskap 2022

34



Årsmelding og regnskap 2022

35

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKONSTNADER Note 2022 2021

Salgsinntekt 7 974 296 4 513 960
Sum salgsinntekter 7 974 296 4 513 960
Givertjeneste 4 787 351 5 226 769
Øremerkede gaver 2 677 155 3 489 161
Foreningsgaver, kollekter 2 062 217 2 084 016
Sesonggaver 1 053 437 1 109 978
Kirkeofringer 188 011 187 781
Testamentariske gaver 1 023 550 500 000
Andre gaver 1 445 930 2 566 565
Sum gaver 13 237 650 15 164 270
Arrangementsinntekter 2 409 163 1 335 164
Messer, basarer, lotterier 1 992 037 2 067 359
Offentlige tilskudd 9 1 110 704 2 669 819
Andre inntekter 7 2 148 363 5 888 181
Sum andre inntekter 7 660 267 11 960 522
Sum driftsinntekter 28 872 213 31 638 752

Varekostnad 1 845 986 1 145 732
Arrangementsutgifter 1 253 003 763 001
Lønnskostnad 3 12 944 276 9 809 572
Avskrivning 1 1 061 002 904 898
Kostnader lokaler 9 1 499 149 1 492 537
Administrasjon 2 883 782 1 816 007
Reisekostnader 349 607 153 206
Annen driftskostnad 2 740 906 2 941 991
Overføring hovedkontor 6 684 926 8 507 166
Sum driftskostnader 31 262 636 27 534 111

Driftsresultat -2 390 423 4 104 641

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 19 453 77 062
Annen rentekostnad 254 678 162 965
Resultat av finansposter -235 226 -85 903

Årsresultat 4 -2 625 649 4 018 738

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital 2 625 649 4 018 739
Sum overføringer -2 625 649 4 018 739

RESULTATREGNSKAP
Normisjon region Rogaland 2022
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BALANSE NORMISJON  REGION ROGALAND 2022
EIENDELER Noter 2022 2021

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter/bygninger/uteanlegg  Horve 1 748 992 1 508 858
Tomter/bygninger/uteanlegg  Stemnestaden 4 518 308 4 769 193
Tomter/bygninger/uteanlegg  Vaulali 8 389 206 8 650 298
Tomter/bygninger/uteanlegg  Kraftsenteret 2 490 487 2 628 847
Inventar/maskiner/utstyr  Horve 290 183 317 941
Inventar/maskiner/utstyr  Stemnestaden 465 109 523 365
Inventar/maskiner/utstyr  Vaulali 350 700 190 477
Inventar/maskiner/utstyr  Regionen 33 915 50 872
Sum varige driftsmidler 1 18 286 900 18 639 851

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i datterselskap 5, 11 4 437 058 4 437 058
Lån  Normi AS 50 000 0
Lån  Alpha Norge 6 0 358 278
Lån  KFskolen 2 15 126 126 15 126 126
Investeringer i tilknyttet selskap 11 25 000 25 000
Investeringer i aksjer og andeler 11 76 052 76 052
Sum finansielle anleggsmidler 19 714 236 20 022 514

Sum annleggsmidler 38 001 136 38 662 365

OMLØPSMIDLER
Lager av varer og annen beholdning 30 403 28 686

FORDRINGER
Kundefordringer 870 967 2 919 213
Andre kortsiktige fordringer 777 446 678 018
Sum fordringer 1 648 413 3 597 231

INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 606 783 3 198 309

Sum omløpsmidler 5 285 599 6 824 226

Sum eiendeler 43 286 735 45 486 590
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EGENKAPITAL OG GJELD Noter 2022 2021

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Egenkapital 24 023 881 26 649 530
Avsetning Barne og ungdomsarbeid 345 545 345 545
Avsetning Testament 1 358 000 1 358 000
Avsetning Alpha Norge 50 000 50 000
Udisponert resultat 0 1
Sum opptjent egenkapital 25 777 426 28 403 074

Sum egenkapital 4 25 777 426 28 403 074

GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Lån  Sparebanken Sør 10 6 900 000 7 300 000
Lån  Rogaland Fylkeskommune 500 000 500 000
Lån  Solborg Folkehøgskole 8 5 460 000 5 460 000
Private lån  Kraftsenteret 225 000 250 000
Sum annen langsiktig gjeld 13 085 000 13 510 000

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 1 575 326 1 297 577
Skyldig offentlige avgifter 906 100 744 358
Skyldig feriepenger 1 401 516 1 028 920
Lån  Karmøy Begravelsesbyrå 200 000 200 000
Annen kortsiktig gjeld 341 367 302 660
Sum kortsiktig gjeld 4 424 308 3 573 515

Sum gjeld 17 509 308 17 083 515

Sum egenkapital og gjeld 43 286 735 45 486 590

Sandnes, 22.02.2023
Styret i Normisjon region Rogaland

Steinar Gulaker
Styreleder

Magnus Jansen Bru
Styremedlem

Lilly Rishton Eikje
Styremedlem

Arnvid Nordstrand
Styremedlem

Øydis Antun
Styremedlem

Tove Anita Eikemo Baustad
Styremedlem

Thomas Edward Thesen
Daglig leder

BALANSE NORMISJON  REGION ROGALAND 2022
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REGNSKAPSPRINSIPPER
Normisjon region Rogaland er en organisasjon til
sluttet Normisjon i Norge. Organisasjonen har et 
 kristent verdigrunnlag og har ikke som mål å drive 
 økonomisk virksomhet.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps
loven, god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i 
Norge og interne regler i Normisjon.

DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstids
punktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
 leveres. Gaver inntektsføres etter hvert som de blir inn
betalt.

KLASSIFISERING OG VURDERING 
AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige 
 anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivnings
plan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som ikke ventes å være forbigående. Langsiktig 
gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15 000. 
 Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
 løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives 
i takt med driftsmidler.

KLASSIFISERING OG VURDERING 
AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelses
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

AKSJER I DATTERSELSKAP
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskaps
regnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost 
for aksjene med mindre nedskrivning har vært nød
vendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi 
når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å 
være forbigående og det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunn
laget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datter
selskap er inntektsført samme år som det er avsatt i 

 givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget 
andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunk
tet, representerer den overskytende del tilbakebetaling 
av investert kapital, og utdelingene er fratrukket inve
steringens verdi i balansen til morselskapet.

VARER
Varelager er talt til innkjøpspris og består av varelager 
på leirstedene. 

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
 balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til for
ventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av indi
viduelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

AVDELINGER
Årsregnskapet inneholder i 2022: Regionen, Stemne
staden, Vaulali, Horve, Galleri Aksdal og Galleri 
 Sandnes.

Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Bokført verdi 01.01.2022 18 639 851
+ Investeringer Vaulali 218 507
+ Investeringer Stemnestaden 108 571
+ Investeringer Horve 380 973
+ Investeringer Regionen 0
 Avskrivninger 1 061 002
= Bokført verdi 31.12.2022 18 286 900

Note 2 Lån KFskolen
Det er per 31.12.2022 ytet lån til bygging av ny KFskole 
på til sammen kr 15 126 126. Det er avtalt en rentesats 
på NIBOR + 4 % med justering mot endring i styrings
rente. Påløpte renter på lånet utgjør per 31.12 kr 2 400 
561. Totalt lån per 31.12 inkludert renter er da 17 526 
687 kr. Lånet er avdragsfritt inntil annet blir bestemt. 
Påløpte renter for 2022 er ikke inntektsført i regnskapet 
på grunn av usikkerhet knyttet til når disse vil bli betalt.

Note 3 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER 2022 2021
Lønninger 10 050 135 7 510 988
Arbeidsgiveravgift 1 589 254 1 202 218
Pensjonskostnader 1 144 226 908 234
Andre ytelser 160 661 188 132
Sum 12 944 276 9 809 572

Selskapet har i 2022 sysselsatt 19 årsverk.

Noter
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Note 4 Egenkapital

Avsetning
Alpha Norge

Avsetning 
testament

Avsetning barne og 
ungdomsarbeid

Annen 
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr. 31.12.2021 50 000 1 358 000 345 545 26 649 530 28 403 075
Årets resultat 2 625 649 2 625 649
Pr 31.12.2022 50 000 1 358 000 345 545 24 023 881 25 777 426

Note 5 Datterselskap

Kontorkommune Eierandel Balanseført verdi Egenkapital Resultat 
Normi AS Sandnes 100,0 % 4 300 000 4 217 929 22 891
Norøk AS Strand 100,0 % 137 058 2 238 169 443 660
Sum 4 437 058 6 456 098 420 769

Note 6 Lån Alpha Norge
Alpha Norge hadde per 31.12.2021 en gjeld til Nor
misjon region Rogaland på 2 358 278 kr. Det var tid
ligere år foretatt avsetning for mulig tap på 2 000 000 
kr. I 2022 er lånet ettergitt og resterende lån tapsført.
Total tapsføring i regnskapet for 2022 er 308 278 kr.

Note 7 Salg av eiendom
I posten «Andre inntekter» i 2021 inngår salg av eien
dommen Skippergata 67, Sandnes. Den ble i 2021 solgt 
for 4,3 MNOK til selskapet Normi AS.

Normi AS er 100 % eid av Normisjon region Rogaland.

Note 8 Gjeld til Solborg Folkehøgskole
Solborg Folkehøgskole har gitt lån til regionen på kr  
5 460 000. Lånet er rentefritt og tilbakebetales ved 
 påkrav innen 2025.

Note 9 Offentlige tilskudd
Posten offentlige tilskudd består av

Driftsstøtte Rogaland Fylkeskommune 381 064
MVAkompensasjon 729 640
Sum tilskudd 1 110 704

I tillegg er det registrert strømstøtte som er registrert 
som reduksjon av strømutgifter under posten «Kost
nader Lokaler». Mottatt strømstøtte for 2022 utgjør 
502 935 kr. MVAkompensasjon bokført i 2022 gjelder 
2021.

Note 10 Gjeld/pantstillelser
Normisjon region Rogaland hadde per 31.12 en gjeld 
på kr 6 900 000 til kredittinstitusjoner. Av gjelden for
faller kr 4 900 000 senere enn 5 år frem i tid.

Selskapets gjeld til kredittinstitusjoner er sikret med 
pant i Vaulali Leirsted. Bokført verdi på pantsatte mid
ler per 31.12 utgjorde kr 8 389 206.

Note 11 Andre aksjer

Anleggsmidler Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi
Kristen Friskole AS 25,0% 25 000 25 000
Kristen Friskole Klippen AS 13,8% 42 052 42 052
Solborgmarka AS 34,0% 34 000 34 000
Sum 101 052 101 052
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Regnskap regionen 2022
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2022 2021 2020 2019
Varesalg/annen inntekt 78 664 17 950 41 766 205 435

Sesonggaver 935 992 1 109 978 1 375 327 1 589 439

Givertjeneste 4 342 640 4 833 519 4 722 113 4 248 080

Foreningsgaver, kollekter 1 971 841 2 215 554 2 394 490 2 883 293

Kirkeofringer 188 011 184 743 223 147 359 167

Øremerkede gaver 1 349 528 3 322 212 3 214 653 3 752 614

Testamentariske og andre gaver 5 180 755 2 372 959 3 461 221 2 821 728

Sum gaver 13 968 767 14 038 965 14 720 425 15 654 320

Messer/basar/lotteri 1 710 062 1 761 719 1 080 037 1 862 498

Andre inntekter 490 591 1 247 249 1 385 040 1 307 570

Salg av eiendom 4 300 000

SUM INNTEKTER 16 248 084 21 365 883 17 885 502 19 029 824

UTGIFTER

Varekjøp 14 872 7 108 60 365

Personal 7 206 021 6 553 236 5 843 935 6 363 371

Kontorlokaler 718 003 408 168 372 646 449 289

Administrasjon 1 586 868 1 447 760 1 421 604 1 558 012

Reise 335 780 137 551 90 601 362 102

Andre kostnader 1 254 870 527 628 715 378 868 054

Alpha Norge  gjeldsettergivelse/avsetning 308 278 1 000 000 35 000 1 001 250

SUM KOSTNADER -11 116 414 -10 074 343 -8 486 271 -10 662 443

Overføring Hovedkontoret 6 684 926 8 507 166 9 153 036 7 575 464

RESULTAT -1 553 256 2 784 374 629 383 791 917
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Regnskap Galleri Aksdal 2022

Regnskap Galleri Sandnes 2022

REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

INNTEKTER 2022 2021 2020

Salg  510 804  429 521  426 559 

Andre inntekter  76 234 

SUM INNTEKTER  510 804  429 521  502 793 

UTGIFTER

Leie lokaler  110 028  104 724  107 829 

Andre kostnader  213 913  183 691  144 410 

SUM KOSTNADER  -323 941  -288 415  -252 239 

DRIFTSRESULTAT  186 863  141 106  250 554 

REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

INNTEKTER 2022 2021 2020

Salg  1 019 394  838 754  826 852 

Andre inntekter  22 390  115 925 

SUM INNTEKTER  1 019 394  861 144  942 777 

UTGIFTER

Leie lokaler  548 292  456 910  445 767 

Andre kostnader  249 129  222 321  216 262 

SUM KOSTNADER  -797 421  -679 231  -662 029 

DRIFTSRESULTAT  221 973  181 913  280 748 
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Regnskap Stemnestaden Leirsted 2022
INNTEKTER    REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2022 2021 2020 2019

Salg 2 492 067 1 423 308 832 634 2 708 545

Gaver 525 518 665 807 955 056 560 627

Andre inntekter 125 036 779 672 1 057 970 123 603

SUM INNTEKTER 3 142 621 2 868 787 2 845 660 3 392 775

UTGIFTER

Varekjøp 545 669 358 358 176 426 581 657

Personalkostnader 1 898 098 1 279 057 1 252 935 1 641 213

Andre kostnader 1 181 949 677 358 1 007 674 870 170

SUM UTGIFTER -3 625 716 -2 314 773 -2 437 035 -3 093 040

DRIFTSRESULTAT -483 095 221 151 408 625 299 735

Investeringer aktivert i balansen 108 570 118 904 3 593 424 216 746

Regnskap Horve Leirsted 2022
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2022 2021 2020 2019

Salg 3 029 746 1 895 476  791 153 2 764 968

Gaver 754 233 361 944  446 394 535 300

Andre inntekter 6 114 604 936  1 371 691 27 733

SUM INNTEKTER 3 790 093 2 862 356  2 609 239 3 328 001

UTGIFTER

Varekjøp 727 700 446 600 162 397 596 402

Personalkostnader 2 206 043 1 167 437 1 098 311 1 858 446

Andre kostnader 1 316 186 820 449 1 059 930 1 090 261

SUM UTGIFTER -4 249 929 -2 434 486 -2 320 639 -3 545 109

DRIFTSRESULTAT -459 836 427 870  288 600 -217 108

Investeringer aktivert i balansen 435 598 117 545  109 977 283 479
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Regnskap Vaulali Leirsted 2022
INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

2022 2021 2020 2019

Salg 2 984 394  1 804 809  1 316 722 2 135 823

Gaver 158 435  316 728  302 300 312 454

Andre inntekter 83 959  519 198  27 308 13 637

SUM INNTEKTER 3 226 788 2 640 735  1 646 330 2 461 915

UTGIFTER

Varekjøp 557 777  340 775  189 098 470 178

Personalkostnader 1 445 806  810 589  654 363 864 835

Andre kostnader 1 573 599  1 085 940  693 166 1 075 285

SUM UTGIFTER -3 577 182 -2 237 305  -1 536 628 -2 410 298

DRIFTSRESULTAT -350 394 403 430  109 702 51 616

Investeringer aktivert i balansen 107 423  122 599  40 594 
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En testamentarisk gave er en stor tillitserklæring, som 
viser at våre givere har tro på det arbeidet vi gjør. 

I over 150 år har Normisjon arbeidet nasjonalt og 
 internasjonalt, og det har gitt resultater. Vi har kom
met langt, men det er bare en begynnelse. Normisjon 
vil fortsette å arbeide for at fremtiden skal bli bedre og 
for at flere mennesker skal bli kjent med Jesus, både i 
Norge og i andre land. Gjennom en testamentarisk 
gave kan du være med å støtte vårt fremtidige arbeid. 
Du kan gi en testamentarisk gave til Normisjon Roga
land generelt, der pengene vil bli fordelt etter behov, 
eller du kan velge å øremerke pengene til et prosjekt 
som du er ekstra interessert i.

Hvordan skal et testamente utformes?
For å gi en testamentarisk gave må du skrive et testa
mente. Et testamente kan formuleres etter eget ønske, 
så lenge man følger noen formkrav:
– Det må komme tydelig frem at det er et testamente
– Det må være skriftlig og ønskene må komme klart 

frem
– Det må være tydelig datert
– Det må undertegnes av to vitner, som må være 

myndige og som ikke er tilgodesett i testamentet

Må jeg fortelle noen at jeg har skrevet et testamente?
Det er kun når du begrenser arven til ektefelle eller 
samboer med felles barn at det er et krav at du må for
telle noen om ditt testamente. Likevel kan det være en 
fordel å fortelle det til dine nærmeste for å unngå usik
kerhet og misforståelser senere.

Det er ikke nødvendig å inkludere en advokat, men i 
noen tilfeller kan det være betryggende å rådføre seg 
med en. Du kan gjerne gi beskjed til oss i Normisjon 
Rogaland om du ønsker det, så kan vi få muligheten til 
å takke deg og inkludere deg videre i vårt arbeid. 

Gjør som flere av våre givere allerede har gjort: Gi en 
testamentarisk gave og sørg for at din arv blir fordelt 
slik du ønsker. Om du bestemmer deg for å ta med 
Normisjon Rogaland i ditt testamente, vil vi sørge for 
at pengene blir brukt klokt. Gaven du gir beriker kom
mende generasjoner – det er din gave til fremtiden! 

Ønsker du hjelp?
Ønsker du hjelp fra Normisjon til å sette opp ditt testa
mente, ta kontakt med oss på regionskontoret. 

Adresse: Normisjon region Rogaland, Flintergt. 4, 
4307 Sandnes, tlf. 51682750.

Har du vurdert å testamentere en gave for fremtiden?
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ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR
VI SATSER PÅ 

Nå får du arbeidsklær og verneutstyr hos Norengros Kjosavik! Kontakt oss på tlf. 51 88 75 20, 
e-post: vern@norengros.no, eller stikk innom butikken i Kanalvegen 5 på Forus for mer informasjon.

post@luratrykkeri.no
www.luratrykkeri.no 
Tlf. 51 70 71 50

qHva kan vi 
gjøre for deg?
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BJERKREIM
Bjerkreim bedehus c/o Oddhild Perny Gåsland Versland 40 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Normisjonsforening c/o Oddhild Perny Gåsland Versland 40 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Santalforening c/o Arnfrid Espeland Røyslandsvegen 156 4387 BJERKREIM
Bjerkreim Ungdomskor c/o Hilde F Ramsli Nedrebøvegen 542 4389 VIKESÅ
Normisjon Vikeså c/o Oddvar Sæth Tjødnaråsen 14 4389 VIKESÅ
Veen Normisjonsforening c/o Anna Olaug Veen Gloppedalsvegen 1663 4389 VIKESÅ
Vikeså korvett c/o Foreninga Vikeså Misjonshus Nesjane 5 4389 VIKESÅ
Vikeså Soul Children c/o Anbjørg Serigstad Fuglestad Fuglestad 45 4389 VIKESÅ
Vikeså Soul Kids c/o Gunn Anita Vestersjø Vikesdalstjødna 11 4389 VIKESÅ
Vikeså YngRes c/o Aina Helland Vikesdalslia 15 4389 VIKESÅ

BOKN
Bokn Normisjon c/o Sigmund Alvestad Lodavegen 321 5561 BOKN

EIGERSUND
Egersund Soul Children c/o Alf Georg Østebrøt Granveien 10 B 4371 EGERSUND
Helleland Normisjonsforening c/o Torunn Birkeland Hetlandsveien 40 4376 HELLELAND
Normisjon Kvinneforening Egersund c/o Bente Fjelde Svanevassveien 4 4373 EGERSUND
Ungdomskoret Vår c/o Bjarte S. Pedersen Nodlandsveien 11 4372 EGERSUND

ETNE
Etne Soul Children c/o Pål Atle Baustad Haukelivegen 1098 5590 ETNE
Etne Soul Kids c/o Aud Jorunn Grønstad Baustad Haukelivegen 1098 5590 ETNE
Molnes Santallag c/o Marry Lygre Strondavegen 2292 5593 SKÅNEVIK

GJESDAL
Bedehuskonfirmantene Ålgård c/o Jørn Helland Steinskog 44 4335 DIRDAL
Connect c/o Ole Gilje Blåklokkeveien 46 4330 ÅLGÅRD
Dirdal Normisjon c/o Magnar Herredsvela Kroveien 246 4335 DIRDAL
Fredly Normisjon c/o Vidar Gjesdal Gjesdalvegen 668 4334 ÅLGÅRD
Juballong c/o Kate Vold Kyrkjebakken 22 4330 ÅLGÅRD
Norkirken Ålgård c/o MaryAnn Espedal Husafjellbakken 20 4331 ÅLGÅRD
Oltedal Normisjon c/o Bjørg Frøysland Oftedal Bygdaveien 5 4333 OLTEDAL
Ålgård Normisjons kvinneforening 1 c/o Grethe Lima Utsikten 32 4330 ÅLGÅRD
Ålgård Soul Children c/o Kate Torunn Vold Kyrkjebakken 22 4330 ÅLGÅRD
Ålgård Yngre Kvinneforening II c/o Ingebjørg Aksnes Heiasvingen 21 4330 ÅLGÅRD

HAUGESUND
Amigos Hobbyklubb Brakahaug c/o Oddveig Bergsager Johan Falkbergets gate 20 5538 HAUGESUND
Blåklokken Kvinneforening c/o Ingeborg Milje Magnussen Storasundgata 111 E 5532 HAUGESUND
Normisjon IMI Haugesund c/o Thorbjørn Thorbjørnsen Jarhaugane 1 5533 HAUGESUND
Normisjons Kvinneforening Haugesund c/o Kari Sandvik Postboks 1201 5508 KARMSUND
Røvær barneforening c/o Reidunn Goodtfredsen Postboks 10 5549 RØVÆR
Santallaget 2 c/o Vibecke Bakkevig Engmovegen 13 B 9620 KVALSUND
Småbarnstrall c/o Oddveig Bergsager Johan Falkbergetsgate 20 5538 HAUGESUND

FORENINGER, LAG OG KONTAKTPERSONER PR. 31.12.22
KOMMUNEINNDELT (etter ny kommuneinndeling 01.01.20)
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HJELMELAND
Askvik Kvinneforening c/o Ellen Harboe Kleppa Vigavegen 51 4130 HJELMELAND
Bygdens Jenteforening (Kvf) c/o Kari Kvame Kvame 44 4130 HJELMELAND
Hjelmeland Normisjon c/o Magne Audun Kloster Puntsnes 33 4130 HJELMELAND
Ingvaldstad Indremisjon c/o Liv Jorunn Øye Prestagarden 60 4130 HJELMELAND
Jøsenfjorden Normisjon c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134 JØSENFJORDEN
Jøsenfjorden yngres c/o Haldis K. Nilsen Haugavegen 115 4134 JØSENFJORDEN
Nedre Årdal Misjonslag c/o Elin Nørstebø Melslia 64 4137 ÅRDAL I RYFYLKE
Normisjonsdamene På Hjelmeland c/o Hilde Berland Husstølvegen 84 4130 HJELMELAND
Skiftun Normisjon c/o Helga Jofrid Havnerås Jøsnesvegen 28 4146 SKIFTUN
Årdal Normisjon c/o Olaug Synnøve Soppeland Dalane 34 4137 ÅRDAL I RYFYLKE

HÅ
Acta, Norkirken Vigrestad c/o Marta Siqveland Langgata 13 c 4362 VIGRESTAD
ACTAklubben Nærbø c/o Bjarte Harbo Motlandsmarka 154 4365 NÆRBØ
Awana Cubbies c/o Ester F. Aarsland Hårrvegen 146 4362 VIGRESTAD
Awana Sparks c/o Ester F Aarsland Hårrvegen 146 4362 VIGRESTAD
Awana T&T c/o Ester F. Aarsland Hårrvegen 146 4362 VIGRESTAD
Emmaus c/o Asgeir Pollestad Opstadvegen 243 4365 NÆRBØ
Fargeklatten c/o Monica Pollestad Høyland 145 4365 NÆRBØ
Gjeng  Vigrestad c/o Line Marie Løge Smedabråtet 3 4362 VIGRESTAD
Glad Sang c/o Kristian Gudmestad Høyland 141 4365 NÆRBØ
ImfNor Nærbø c/o Sven Harbo Vestkroken 17 4365 NÆRBØ
KhubleiForeninga Varhaug c/o Solvor Rasmussen Tjemslandshagen 59 4360 VARHAUG
Litlaforeningen c/o Gerd Lillian Nærland Torlandsvegen 270 4365 NÆRBØ
Momentum c/o Johan Hølland Stokkalandssvingen 20 4362 VIGRESTAD
Norkirken Vigrestad c/o Johan Hølland Stokkalandssvingen 20 4362 VIGRESTAD
Norkvinnene Varhaug c/o Gunnhild NordVarhaug NordVarhaugvegen 151 4360 VARHAUG
Normisjon Varhaug c/o Øystein Varhaug Tjemslandshagen 50 4360 VARHAUG
Normisjons kvinnegruppe Vigrestad c/o Bjørg Marie Aksnes Skoglyvegen 18 4362 VIGRESTAD
Normisjonsdamene c/o Thove Midttun Opstadvegen 39 A 4365 NÆRBØ
Sentrum Menighet Varhaug c/o Øystein Varhaug Tjemslandshagen 50 4360 VARHAUG
Sirevåg Bedehus c/o Liv Blindheim Nylundbakken 8 4364 SIREVÅG
Vigrestad kvinneforening c/o Janne Stavnheim Stavnheimsvegen 100 4362 VIGRESTAD
Vigrestad Fritidsklubb c/o Ketil Stokkeland Stokkalandsbråtet 86 4362 VIGRESTAD

KARMØY
#Tweens Veavågen c/o Miriam Kristoffersen Austre Veaveg 173 4276 VEAVÅGEN
ACTA Skudeneshavn c/o Åse Korsfur Habnavågvegen 5 4280 SKUDENESHAVN
Avaldsnes Normisjon c/o Lars Magne Skeie Skeievegen 81 4262 AVALDSNES
Betania Langåker c/o Didrik Johan Tønnesen Annemorvegen 21 4274 STOL
Ferkingstad Øst Kvinneforening c/o Synnøve Thomassen Malthusvegen 1 4274 STOL
Fredagsklubben c/o Tim Golding Bråtavegen 17 4250 KOPERVIK
Fredtun ungdomsklubb c/o Geir Sofus Sommerfeldt Stemvegen 3 4280 SKUDENESHAVN
Hauge Normisjon c/o Helga Hausken Kveitevikvegen 31 4260 TORVASTAD
Håland Normisjon c/o Sven Johan Skjølingstad Misjonsvegen 1 4260 TORVASTAD
Kopervik Barnegospel c/o Cilje Solvig Postboks 14 4291 KOPERVIK
Kvalavåg Musikkor c/o Anne Lin Ytreland Ytralandvegen 7 4250 KOPERVIK
Langåker Ung Misjonsforening c/o Gunvor Muff Vestre Karmøyvei 523 4274 STOL
Maliforeningen c/o Bjørg Kari Valle Bringaker Granvegen 44 4250 KOPERVIK
Normisjonsgnisten c/o Karin Mannes Boks 65 4295 VEAVÅGEN
Sandve Iuf Kvinneforening c/o Oddrun Svendsen Vestre Karmøyveg 739 Y 4272 SANDVE
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Sandve Normisjon c/o Kjell Arvid Svendsen Vestre Karmøyveg 737 4272 SANDVE
Skudenes Soul Children c/o Elin Grindhaug Varnavikvegen 5 4280 SKUDENESHAVN
Skudeneshavn Normisjon c/o Trygve B. Svendsen Kvednavegen 1 4280 SKUDENESHAVN
Stokkastrand Bedehusfellesskap c/o Gro Nesse Melstokkestien 6 4250 KOPERVIK
Sund Barnekor c/o Anne Lin Ytreland Ytralandvegen 7 4250 KOPERVIK
Sævelandsvik Normisjon c/o Tordy Hellestvedt Vestre Karmøyveg 187 B 4275 SÆVELANDSVIK
Søstermisjon c/o Astrid Wikre Velde Vardenvegen 34 4280 SKUDENESHAVN
Ton Angelon c/o Janne Kristine Eng Nesavegen 64 4280 SKUDENESHAVN
Tuastad Normisjon c/o Svein Åge Susort Spannavegen 805 5546 RØYKSUND
Vea Yngresklubb c/o Einar Rasmussen Sæviktun 28 4276 VEAVÅGEN
Ådland Normisjon c/o Edvard Kalstø Søre Ådlandsveg 17 4270 ÅKREHAMN
Åkra Bedehusforsamling c/o Roar Flacké Nyevegen 4 4270 ÅKREHAMN
Åkra Kvinneforening c/o Turid Hauge Gjerdevegen 73 4270 ÅKREHAMN
Åkra Soul Children c/o Ingeborg Mannes Alsaker Postboks 217 4296 ÅKREHAMN

KLEPP
ActaTeam Rogaland c/o Merete Hoftun Bjerga Riskjellvegen 12 4350 KLEPPE
Bore Normisjon c/o Peter Lindtveit Borevegen 233 4352 KLEPPE
Gå Ut Gruppa c/o Solfrid Hia Tangarholen 8 4353 KLEPP STASJON
Kleppe Kvinneforening Normisjon c/o Torill Damsgård Furuvegen 11 4351 KLEPPE
Misjonsringen c/o Karen Borgen Lerkevegen 10 4343 ORRE
Sele Bedehus c/o Harald Sevland Selevegen 240 4354 VOLL
Verdalens Normisjonsforening c/o Borghild Dovland Solsletta 1 4351 KLEPPE

LUND
Moi Soul Children c/o Ingebjørg Teistedal Gjøtterud Øvre Stranda 43 4460 MOI

OSLO
Horveforeningen i Oslo c/o Asbjørg Helene Bryne Stallerudveien 95 0693 OSLO

RANDABERG
Firlingen c/o Grete Askvik Vistvikveien 10 4071 RANDABERG
Forglemmegei mannsforening c/o Torstein Fjermedal Bøveien 235 4071 RANDABERG
Håland Bedehus c/o Byggmester Henry Goa AS Goaveien 95 4073 RANDABERG
Mannsforeningen NORMENNENE c/o Sven Halsne Nyvollveien 36 4070 RANDABERG
Mauren Normisjonforening c/o Randi Elin Enoksen Sørlibakken 3 4073 RANDABERG
Randaberg Horveforening c/o Solveig Odland Bø Vistehøyden 21 Leil 306 4071 RANDABERG
Randaberg Normisjon c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072 RANDABERG
Randaberg Soul Children c/o Lars Helgeland Smaragdbakken 3 4072 RANDABERG
Santalbrødrene Misjonsforening c/o Rune Stokdal Bronsestubben 15 4072 RANDABERG
Santalmisjonens Kvinneforening c/o Karen Fjermedal Bø Bøveien 233 4071 RANDABERG

SANDNES
2 Rette og 1 Vrang c/o Lena Schaal Tytland Tulipanvegen 17 B 4104 JØRPELAND
Bhutanforeningen c/o Hilde Marie Helvig Johnsen Husabergbakken 115 A 4032 STAVANGER
Casilla Santalforening c/o Margaret Berland Gamle Somavei 19 4313 SANDNES
Connect Forsand c/o Forsand kyrkjekontor Fossanvegen 380 4110 FORSAND
Dig c/o Raymond Bicaglia Nesse Bymenigheten Sandnes, Lundegeilen 18 4323 SANDNES
Dig Junior c/o Ariane Caixeta Thingnæs Lundegeilen 18 4323 SANDNES
Elim Brass c/o Rolv Furenes Safirveien 25 4321 SANDNES
Figgjo Kvinneforening c/o Jofrid Nilssen Teigen 12 4332 FIGGJO
Fjellbygda Normisjon c/o Jorunn Dybesland Auklend Noredalen 539 4308 SANDNES
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Forsand Kvinneforening c/o Annbjørg Strøm Haukalid Rettedalsbakkane 11 4110 FORSAND
Ganddal Kvinneforening c/o Kjellaug Spanne Vesleveien 3 4322 SANDNES
Ganddal Normisjon Salem c/o Gunnstein Kjosavik Vesleveien 1 4322 SANDNES
Gjeng 2010 Ganddal c/o Arnt Egil Rørtvedt Brunesveien 24 4322 SANDNES
Horves venneforening c/o Kenneth Kolltveit Eskemyrkroken 11 4310 HOMMERSÅK
IMIkirken Sandnes c/o Kjartan Sørheim Mikkelsbærstien 74 4324 SANDNES
ImiVenner c/o Edith Stangeland Gamleveien 12 4315 SANDNES
KKlubben Riska c/o Riska menighet v/Marie Weibell Amboltveien 2 4311 HOMMERSÅK
Kransalaget Mannsforeningen c/o Ivar Berentsen Riskaveien 128 4311 HOMMERSÅK
Lederfokus c/o Acta region Rogaland v/ Kenneth Kolltveit Flintergata 4 4307 SANDNES
Lura Normisjon c/o Anvor Stokka Draugveien 21 4314 SANDNES
Malmheim Normisjon c/o Pål Malmin Prestveien 66 4312 SANDNES
Maudlandkorvettene c/o Mabel Homme Slimestad Ragnhilds vei 8 4311 HOMMERSÅK
Metro Foundation c/o Trond Vigesdal Skogsbakken 30b 4319 SANDNES
Norkirken Sandnes c/o Ola Helgeland Gjesdalsveien 10 4306 SANDNES
Normisjon Forsand c/o Torstein Haukalid Rettedalsbakkane 11 4110 FORSAND
Normisjonsforeningen Didiko c/o Tove Hoelgaard Pedersen Strondavika 51 4329 SANDNES
Riska barnegospel c/o Hilde Maudal Kydnaveien 66b 4310 HOMMERSÅK
Salems Vennering c/o Berit Dragsund Lundegeilen 7 A 4323 SANDNES
Sandnes Horvelag c/o Berit Tengs Åsveien 118 4328 SANDNES
Santalgruppa Normisjon c/o Mariann Rørtveit Sørbøtunet 9 4321 SANDNES
Skeiane Santalforening c/o Ingrid Augestad Fosse Bekkasinveien 39 A 4318 SANDNES
Smeaheia 1014 c/o Tom Ryen Skjeneholen 24 4313 SANDNES
Stjernen Riska c/o Riska Sokn v/Marie Weibell Amboltveien 2 4311 HOMMERSÅK
Sviland Normisjon c/o Arne Hetland Jærveien 124 4321 SANDNES
Top up konfirmanter c/o Ariane Caixeta Thingnæs Lundegeilen 18 4323 SANDNES
Venninneforening c/o Bjørg Tove Motland Hommersåkveien 435 4311 HOMMERSÅK

SAUDA
Hellandsbygd Kv F c/o Hanna Småmo Handelandsvegen 12 4200 SAUDA
Kvinneforeningen Normisjon Sauda c/o Solveig Andreassen Hamnaflåt 8 4200 SAUDA
Normisjon Sauda c/o Olaug Drarvik Søndenåhaugen 29 4200 SAUDA
Sarepta c/o Gunvor Søndenaa Birkelandsvegen 9 4200 SAUDA
Sauda Soul Children c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200 SAUDA
Sauda Soul Kids c/o Grete Kroka Landa Gunnarsmoen 15 4200 SAUDA

SIRDAL
Tonstad c/o Ruth Lillian Hompland Hompland 23 4440 TONSTAD

SOKNDAL
Amnura c/o Liv Ingunn Immerstein Rekefjord 225 4380 HAUGE I DALANE
Hobbyklubben BBM c/o Inge Norvald Midtun Høydalsåsen 13 4380 HAUGE I DALANE
Normisjon Sokndal c/o Liv Ingunn Immerstein Rekefjord 225 4380 HAUGE I DALANE
Vårgry Kvinneforening c/o Randi Ørsland Selsveien 127 4380 HAUGE I DALANE

SOLA
Enter c/o Tananger menighet Fakturamottak Postboks 134 4097 SOLA
Horvegruppa Stavanger c/o Ragnhild Tjelta Lensmannskroken 2 4055 SOLA
Imi Tananger c/o Halvor Lindal Barkveien 1 4056 TANANGER
IMI Tananger Søndagsskole c/o Jorunn Aurebekk Kolnesvegen 77 4055 SOLA
JeshaKlubben c/o Tananger menighet Postboks 120 4098 TANANGER
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Ljosheim Normisjon c/o Thor Bjørn Tjelta Lensmannskroken 2 4055 SOLA
Nortråkk c/o Anne Beret Nome Kristensen Tjeltavegen 109 4054 TJELTA
Sola Soul Children c/o Sola Menighet  Sola Kommune Fakturamottak Postboks 134 4097 SOLA
Sørnes Normisjonsforening c/o Torunn Madsgaard Prestøyvegen 9 4052 RØYNEBERG
Tananger Mannsforening c/o Ole Johan Mæland Melingsvegen 45 4056 TANANGER
Vonheim Normisjon c/o Gunnlaug Joa Austerheimvegen 22 4055 SOLA

STAVANGER
Awana Ombo c/o Eli Grindhaug Nes Jørstadvågen 20 4187 OMBO
Blink barnelag c/o Halvor Lindal Barkveien 1 4056 TANANGER
Chupa Chups c/o Janne K.H.Berge, Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Den gyldne gjengen 2011 c/o Eirin Sørheim Gunnar Warebergsgt. 15 4021 STAVANGER
Finnøy Fun Children c/o Tolli H. A. Frestad Kindingstadvegen 31 4160 FINNØY
Finnøy Normisjon c/o Astrid H. Throndsen Fåfeltet 7 4160 FINNØY
Fogn Indremisjon c/o Joar Sandanger Vestre Fognavegen 328 4164 FOGN
Gaming Gjengen c/o Victoria Angell Gunnar Warebergsgt. 15 4021 STAVANGER
Hafrsfjord Familieforening c/o Torlaug Kjøde Sersjantsvingen 30 4045 HAFRSFJORD
Hundvåg Soul Children c/o Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Hundvåg Soul Kids c/o Hundvåg Menighet Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
ImiBrass c/o Henny Karin Slettebø Kari Trestakkveien 32 4019 STAVANGER
ImiGjengen c/o IMIKirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
IMIKirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Impuls Leirklubb Stavanger c/o Impuls Bevegelsen AS Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
JED c/o Eirin Sørheim Gunnar Warebergsgt. 15 4021 STAVANGER
Join Events c/o Karin Øvergaard Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Jubelgjengen c/o Ingvild Tobiassen Nesagjerdet 15 4160 FINNØY
Jåtten og Hinna Normisjon c/o Peder Idland Refsnesveien 22 4020 STAVANGER
Jåtten og Hinna Y Kvinneforening c/o Ingeborg Espedal Bøen Jåttåveien 133 A 4020 STAVANGER
K04 c/o Karin Øvergaard Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
K05 c/o Karin Øvergaard Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
K06 c/o Karin Øvergaard Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
K07 c/o Karin Øvergaard Gunnar Warebergs gata 15 4021 STAVANGER
K08 c/o Karin Øvergaard Gunnar Warebergs gata 15 4021 STAVANGER
K09 c/o Karin Øvergaard Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
Lauvsnes Kvinneforening c/o Anna Lauvsnes Lauvsnesvegen 174 4160 FINNØY
Madla Normisjonsforening c/o Helene Skimmeland Mjughaug terrasse 4 4048 HAFRSFJORD
Normisjon Bru og Sokn c/o Gunvor Helle Eiane Soknaveien 59 4158 BRU
Puls c/o IMIKirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
Skartveit Bedehus c/o Leif Inge Eike Halsnevegen 206 4182 SKARTVEIT
Solborg Barnehage c/o Wenche V. Kristiansen Tjennsvollvn 44 4021 STAVANGER
Stavanger Horveforening c/o Aslaug Espedal Jåttåveien 133 A 4020 STAVANGER
Stavanger IM Eldretreff c/o IMIkirken Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
Steinnesvåg Kvinneforening c/o Unni Lisbeth Sæves Vignes Hagatunet 2 4160 FINNØY
Sunde bedehus c/o Torbjørn Walderhaug Tjeldveien 16 4049 HAFRSFJORD
Sørbø Kvinneforening c/o Guri Sørbø Stoggdalsveien 6 4150 RENNESØY
Tasta Soul Children c/o Tasta kirke Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Tasta Soul Kids c/o Karoline Wadseth Aase Postboks 201, Sentrum 4001 STAVANGER
Tgjengen c/o Tove Tveiten Gunnar Warebergs gate 15 4021 STAVANGER
TjensvollBolettene c/o Tone Søndenå Tennisveien 17 4021 STAVANGER
Torsdagspuls c/o IMIkirken Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER
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STRAND
Fredagsklubben, Jørpeland c/o Stian Oaland Fjellsvegen 75 4103 JØRPELAND
Idse c/o Sigrun Idsal Bergflettevegen 9 4100 JØRPELAND
Jørpeland Kvinneforening 1 c/o Rannveig Asbjørnsen Kornblomstvegen 14 4100 JØRPELAND
Jørpeland Kvinneforening 2 c/o Eli Øyen Oldeievegen 2 4100 JØRPELAND
Jørpeland Normisjon c/o Peder Egeland Barkvedbakken 5 4100 JØRPELAND
Jørpeland Ungdomskor c/o Jørpeland kirke Pb. 188 4126 JØRPELAND
Klubben, Tau c/o Arnhild Sørskår Kolabygdvegen 800 4110 FORSAND
Leirklubben i Strand kyrkjelyd c/o Strand kyrkjekontor Pb. 131 4124 TAU
Naboen c/o Hanne Helland Voster Sørskårvegen 134 4120 TAU
Nordlys c/o Ingrid H. Hamberg Håbakkvegen 4 4120 TAU
Nordre Strand Normisjonsforening c/o Constanse Eriksen Austlivegen 37 4120 TAU
Norkirken Strand c/o Peder Egeland Barkvedbakken 5 4100 JØRPELAND
Normigruppa 1, Jørpeland c/o Siri Bokn Fjellsveien 23 A 4100 JØRPELAND
Prestemarka c/o Mallin Østerhus Prestetjørnvegen 20 B 4120 TAU
Strand Huskirke c/o Arne Dalehaug Nagavegen 175 4120 TAU
Tau Mannsforening c/o Svein J. Risøy Austlivegen 30 4120 TAU
Tau Mannsgruppe c/o Sven Terje Haugvaldstad Ryfylkevegen 1854 4120 TAU
Tau Normisjon c/o Tormod E. Nag Nagavegen 55 4121 TAU
Tau Normisjon Kvinnelag II c/o Åse Hultin Stople Rognevegen 10 4120 TAU
Vaulali Trialklubb c/o Roald Stenvik Skolebakken 3 C 4100 JØRPELAND
Vaulaliforeningen c/o Karin Dahle Ryfylkevegen 1972 F 4120 TAU

SULDAL
Barnerøyster c/o Anna Fauskanger Lunde Suldalsvegen 1384 4237 SULDALSOSEN
Erfjord Normisjon c/o Berit Reinertsen Sandvik Sandvikvegen 123 4233 ERFJORD
Hebnes Normisjon c/o Gerd Helland Vormestrandvegen 932 4235 HEBNES
Jelsa Normisjon c/o Bjørg Nygård Svehaugane 45 4234 JELSA
Nortreff c/o Bjørn Sandvik Bogsundvegen 557 4233 ERFJORD
Ropeidhalvøya Kvinnefor c/o Gerd Helland Vormestrandvegen 932 4235 HEBNES
Suldal Normisjon c/o Marta Nerheim Tjordal Osen 4 A 4237 SULDALSOSEN
Suldalsosen Santalforening, Normisjon c/o Torbjørg Skretting Olimstad Salomonskleivo 10 4237 SULDALSOSEN
Tweens Suldal c/o Suldal kyrkjekontor Sandsvegen 134 4230 SAND

TIME
Babysanggruppe c/o Gorsitu Shamsudin Abdo Kong Magnus Gata 12 4344 BRYNE
Bryne NLM og Normisjonsforening c/o Solvor Aase Vardheivegen 3 4340 BRYNE
FOKUS c/o Elisa Malde Postboks 43 4356 KVERNALAND
Fotland Normisjon c/o Torleif Vestly Glimmervegen 44 A 4347 LYE
Frøyland og Orstad Soul Children c/o Frøyland og Orstad Kyrkjelyd Boks 43 4356 KVERNALAND
Frøyland og Orstad Soul Teens c/o Frøyland og Orstad Kyrkjelyd Postboks 43 4356 KVERNALAND
Huskirke 7.8. klasse c/o Frøyland og Orstad Kyrkjelyd Boks 43 4356 KVERNALAND
INNkyrkja Lye c/o Terje Slettebø Fjellvegen 6 4347 LYE
Leirklubben Rogaland c/o Leif Inge Kjærvoll Sørskår Orrevegen 11 4340 BRYNE
Line og Steinsland Santalforening c/o Ingebjørg Stensland Biskop Hognestads gate 4 4344 BRYNE
Orre bedehus c/o Lars L. Salte Saltevegen 87 4343 ORRE
Orstad SKlubb c/o Bjørg Nese Tuftevegen 20 4355 KVERNALAND
Safari c/o Benedicte Meling Håbakken 61 4353 KLEPP STASJON
Søndagsskole for 4. klasse og oppover c/o Gorsitu Shamsudin Abdo Kong Magnus Gata 12 4344 BRYNE
Søndagsskole opp til 3. klasse c/o Gorsitu Shamsudin Abdo Kong Magnus Gata 12 4344 BRYNE
Ungdom for Jesus c/o Gorsitu Shamsudin Abdo Kong Magnus Gata 12 4344 BRYNE
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TYSVÆR
Aksdal Normisjon c/o Terje Fjeldheim Stølsberg 32 5570 AKSDAL
Etter skoletid c/o Kari Undheim Boks 30 5575 AKSDAL
Førre Normisjon c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563 FØRRESFJORDEN
Gledesprederen c/o Marit Sofie Teistedal Vikre Svartmyrvegen 15 5565 TYSVÆRVÅG
Mannsforeningen Manfred c/o Dag Olav Gaupås Stakkestadvegen 277 5563 FØRRESFJORDEN
Nedstrand Barneforening c/o Gunvor Hustoft Nedstrandsvegen 1492 5560 NEDSTRAND
Soknatun Normisjon c/o Ståle Hustoft Nedstrandsvegen 1488 5560 NEDSTRAND
Stemnestaden Barnekor Grindevegen 87 5570 AKSDAL
Trøste og Bære Tysvær Normisjonsforening c/o Monica Log Bjøllehaugvegen72 5545 VORMEDAL
Tysvær Normisjon c/o Olav Vikre Svartmyrvegen 15 5565 TYSVÆRVÅG
Tysværvåg Småbarnstreff c/o Irene Høyvik Jørgensen Ospeskar 16 5565 TYSVÆRVÅG
Ungdomsklubben Tysværvåg c/o Lonhe Jeanette Stranden Storstein Tysværvågvegen 431 5565 TYSVÆRVÅG

VINDAFJORD
Blikrabygda Normisjon c/o Arild Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS
Ersland Normisjon c/o Anna Kvitno Dagsland Vestrevegen 36 5574 SKJOLD
Ersland Yngres c/o Anne Margrethe Hjelmeland Gregersen Livegen 9 5574 SKJOLD
Feedback Kor & Aktiviteter c/o Karina Stople Nedre Austreimsveg 80 5574 SKJOLD
Husfreden Kårhus c/o Randi Krakk Saudavegen 6959 5578 NEDRE VATS
Isvik Normisjon c/o Børge Løype Skjoldavikvegen 53 5574 SKJOLD
Kyrkjetunet c/o Siv Heidi S. Eidsheim Snørshaugen 1 5582 ØLENSVÅG
Kårhus Normisjon c/o Sjur Inge Stødle Eidevegen 69 5578 NEDRE VATS
Ljosglimt c/o Martha Alida Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS
Normisjon Indre Vindafjord c/o Olav Eikeland Eikelandsvegen 156 5583 VIKEDAL
Skjold barnekor c/o Oddbjørn Mangrud Nadalsvegen 8 5574 SKJOLD
Vikebygd Bedehus c/o Kjersti Hausberg Bjerga Klovaberget 5 5574 SKJOLD
Vikebygd Normisjonsforening c/o Martha Tveit Krekavegen 95 5568 VIKEBYGD
Vindafjord Soul Children c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582 ØLENSVÅG
Vindafjord Soul Kids c/o Gunhild Marie Osaland Bjoavegen 52 5582 ØLENSVÅG
Øvre Vats Mannforening c/o Jørgen Landa Blikravegen 207 5576 ØVRE VATS
Øvre Vats Normisjon c/o Arild Urdal Knapphusvegen 39 5576 ØVRE VATS

RØRLEGGER- OG SVEISEVERK. – SANITÆR OG VARME – NYBYGG OG REP. – SERTIFISERING SILOTALJER
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www.solborg.fhs.no • @solborgfhs  • www.folkehogskole.no/skole/solborg

FØRSTE SKOLEDAGFØRSTE SKOLEDAG

SOLBORGFESTIVALENSOLBORGFESTIVALEN

STREAM TEAMSTREAM TEAM MALEVERKSTEDMALEVERKSTED
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Gjenværende medlemmer i regionstyret er: Steinar 
Gulaker, Øydis Antun, Magnus Jansen Bru og Tove 
Anita Baustad. 
Årsmøtet 2023 skal velge to styremedlemmer for 3 år 
og tre varamedlemmer for 1 år. Her er presentasjon av 
kandidatene som er innstilt av valgkomiteen.

Kandidater til styremedlemmer for 3 år:

Navn: Lilly Rishton Eikje
Alder: 26
Kommune: Sandnes
Yrke: Bioingeniør

Nevn 2 saker som du brenner for 
at regionen skal satse på:
Det eg brenn for er ikkje noko revolusjonerande for 
regionen, men noko me er særs gode på. Det som har 
gitt meg mest vennskap, vekst og åndeleg input er leir. 
Der møtte eg som deltakar førebilete som fortalde og 
viste korleis ein kan leva som kristen. Som leiar fann 
eg ein fellesskap som gav næring og gode venner. Det 
var her eg bestemde meg for å følgja Jesus. Det er 
mange andre òg som leir betyr så mykje for, og det 
syns eg er god grunn for å fortsetta å satsa på leir. 
Både for å møta dei små borna med opne armar og 
kunnskap, men òg for å gje ein fellesskap med Jesus i 
sentrum som varar.
For mange er leir livet, men for andre er det kanskje ei 
helg i året. Det å vera nær Jesus og det å få høyra dei 
gode orda høyrer kvardagen til. Difor er det særs 
viktig å ha møtestadar lokalt. Lokallag og menigheit er 
den andre sida av mynten. Den sida som vatnar og gir 
stabilitet.

Erfaringer som du mener er relevante 
for å sitte i regionstyret:
Eg har tidligare vore med i Acta Rogaland sitt styre, og 
kjenner mange i miljøet frå alle 3 leirstadane. Eg har 
òg vore med i andre styrer frå ungdomen (KFUK/
KFUM) av og gjennom studietida. Når eg studerte i 
Bergen fekk eg mykje erfaring gjennom studentpoli
tikken v/studentråd, linjeforeninga, studentlag og 
studenttinget. No er eg klar for å fortsetja og engasjera 
meg i Normisjon!

Navn: Dag Vister Hansen
Alder: 62
Kommune: Tysvær
Yrke: Konsulent  
IMI begravelsesbyrå

Nevn to saker som du brenner for 
at regionen skal satse på: 
Jeg er opptatt av
1) å nå innvandrere (spesielt muslimer) med 
evangeliet.
2) forsamlingsbygging

Erfaringer som du mener er relevante 
for å sitte i regionstyret:
Har vært forkynner og pastor i mange år både som 
ansatt og frivillig og kjenner godt arbeidet i både små 
bedehusforeninger og større menigheter.

Navn: OddTerje Høie
Alder: 67
Kommune: Sandnes
Yrke: Sivilingeniør + 
deltidspensjonist 

Nevn to saker som du brenner for 
at regionen skal satse på:
1. Alpha har viste seg å være et godt konsept både for 
å vinne nye for Kristus, men også til å øke disippelbe
visstheten til mange kristne. Jeg ønsker at vi fortsatt 
skal bruke Alpha som verktøy i regionen.
2. Jeg ønsker at vi fortsetter å støtte og stimulere til 
fellesskap, som snakker åpent og sant om livet og der 
stillheten og bevisstheten om Guds tilstedeværelse er 
det viktigste.

Erfaringer jeg mener er relevante 
for å sitte i regionstyret: 
• Har i flere perioder sittet som styremedlem og 
 styreleder i lokalforening på Salem Ganddal. 
• Ledererfaring fra næringslivet.
• Medlem av styringsgruppen for Fermate Rogaland.
• Tidligere styremedlem og styreleder i regionstyret.

Valg til regionstyret
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Navn: Arnvid Nordstand
Alder: 67
Kommune: Gjesdal 
Yrke: Eiendomsutvikler 

Nevn to saker som du brenner for 
at regionen skal satse på:
Forsamlingsbygging og barne og ungdomsarbeid.

Erfaringer jeg mener er relevante 
for å sitte i regionstyret:
Har vært med å etablere Ålgård Bedehusforsamling, 
har vært aktiv i arbeidet på Ålgård Bedehus siden 1986 
– hvorav mange år i lederverv. I og med at mye 
handler om bygging og drift av bygninger også i 
Normisjon, er også min yrkesfaglige bakgrunn 
relevant.

Navn: Einar Vestbøstad
Alder: 32
Kommune: Jørpeland
Yrke: Lærer, 
rektor KFskolen Jørpeland 

Nevn to saker som du brenner for 
at regionen skal satse på:
1. Jeg brenner for misjon. Er med i ei arbeidsgruppe 

for India, og synes det er veldig spennende med 
utviklingen rundt slikt arbeid i regionen.

2. Jeg brenner også generelt for ungdom. 10:13 og 
lignende satsing på ungdom er utrolig viktig for å 
bringe frem nye generasjoner av troende. Jeg liker 
spesielt tanken på å knytte dette opp mot forrige 
punkt, altså det å få ungdom interessert i misjon. 

Erfaringer jeg mener er relevante 
for å sitte i regionstyret:
Jeg har sammen med min kone vært volontør for 
Normisjon i India i tre måneder. Det satte dype spor 
hos oss begge. Vi har i etterkant jobbet videre med 
dette engasjementet i Norge, blant annet ved å 
etablere ei arbeidsgruppe for India hvor vi støtter 
arbeid der nede. På sikt er håpet å få dra ned igjen i en 
eller annen form. Ellers kan det nevnes at jeg jobber 
på KFskolen Jørpeland, som er delvis eid av 
Normisjon.

Revisor
Vi har brukt Credo Revisjon AS som revisor. Det skal 
velges revisor for ett år. 
Det foreslås gjenvalg.

Valgkomité
Medlemmer i valgkomitéen er: Kåre Bødalen, 
Stavanger og Jorunn Bø Løge, Vigrestad.
Roar Flacké er ansattes representant, valgt av ansatte.
Jan Håvard Frøyland, Tysvær, går ut av valgkomitéen.

Kandidat til valg for 2 år: Jan Magne Moi, Tysvær

iMi Tysvær 
52 77 61 41 

Stemnestaden, Aksdal 

iMi Haugesund 
52 70 19 70 

Strandgata 196, Haugesund 

www.imibb.no 
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Servicestasjon - Merida sykler/el sykler - Dekk&felg
Robomow robotklipper salg &service

TELEFON 51 79 12 00
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DIN VISJON VÅRT MÅL! 

OVERLAT REGNSKAP OG 
RAPPORTERING  
TIL OSS! 
• Din personlige  

økonomipartner 
• Engasjert og  

løsningsorientert 

• Fleksible skybaserte  
løsninger 

• 100 % eid av Normisjon 
region Rogaland 

Tlf.: 51 73 21 00 
post@norok.no 

WWW.NORØK.NO 

Ta kontakt! La oss se på hvilke muligheter 
vi har for å gjøre en forskjell for deg.  



Årsmelding og regnskap 2022

58

Leiroversikt 2023 
Ikke- 

medlem
Leirklubb-
medlem

Lederkurs  17.-19. feb  8. klasse+ (f. 2009 eller tidligere)  1350  700 

Påskeleir  17.-19. mars  2.-4. kl (f. 2013-2015)  1350  1150 

Loved  14.-16. april  4.-6. kl (f. 2011-2013)  1350 1150

Amigosleir  9.-11. juni  2.-4. kl (f. 2013-2015)  1350 1150

Minileir  16.-18. juni  5-7 år (f. 2016-2018)   Barn: 1350 
Voksen: 1550

1150 
-

10:13  
Ledertrening  30. juli-4. aug 8. kl (f. 2009)  2500 2000

10:13-festivalen  31. juli-4. aug 5.-7. kl (f. 2010-2012) 

Internat:   
Hovedbygg:   

Telt:   
Bo-hjemme:

3700
3300
2700
2400

3500
3100
2500
2200

Adventsleir  24.-26. nov  2.-5. kl (f. 2013-2016)  1350 1150

H
orve

Anno 1950  3.-5. feb  5.-7. kl (f. 2010-2012)  1350  1150 

Påskeleir  17.-19. mars  2.-4. kl (f. 2013-2015)  1350  1150 

Besteleir 1  26.-28. mai  4-10 år (f. 2013-2019)  Barn: 1350 
Voksen: 1550

1150 
-

Besteleir 2  2.-4. juni  4-10 år (f. 2013-2019)  Barn: 1350 
Voksen: 1550

1150 
-

Sommerleir  9.-11. juni  2.-4.kl (f. 2013-2015)  1350 1150

Sommerdager  26.-29. juni 4.-7.kl (f. 2010-2013)  2150 1950

TFI Sør  20.-22. okt  Vært leder i 2023  1050  550

Adventsleir  1.-3. des  2.-5.kl (f. 2013-2016)  1350 1150

Vaulali

Ikke- 
medlem

Leirklubb-
medlem

Påskeleir  24.-26. mars   5.-7. kl (f. 2010-2012)  1350 1150

Minileir  2.-4. juni  4-7 år (f. 2016-2019)  Barn: 1350 
Voksen: 1550 1150

Sommerleir  16.-18. juni  2.-4. kl (f. 2013-2015)  1350 1150

Ungdomsleir  3.-5. nov  8. kl+ (f. 2010 eller tidligere) 1350 1150

Adventsleir 1  17.-19. nov  2.-4. kl (f. 2014-2016)  1350 1150

Adventsleir 2  1.-3. des   5.-7. kl (f. 2011-2013)  1350 1150

Stem
nestaden

Ikke- 
medlem

Leirklubb-
medlem

MER INFO OG PÅMELDING: 
ACTA.NO/ROGALAND
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Tid Arrangement Sted

6.1. Inspirasjonsfest Stemnestaden

6.1. Normisjonsfest Bogafjell kirke

12.15.1. MER2023 IMIkirken

18.1. Damemøte Hjelmeland

27.29.1. Livgivende Stillhet Horve

1.2. Stille kveld Stemnestaden

3.2. Seniortreff Sandnes

9.2. Temakveld Vigrestad

11.2. Damebrunch Vaulali

17.19.2. Damenes helg Stemnestaden

21.2. Damekveld Vikevåg

14.3. Damekveld Vonheim

15.3. Stille kveld Stemnestaden

16.3. Temakveld Fermate Stemnestaden

22.3. Damekveld Hjelmeland

23.3. Vaulalibasaren Vaulali

10.4. Påskefest Stemnestaden

12.4. Stille kveld Stemnestaden

21.4. Vårbasar Skudeneshavn

22.4. Regionårsmøte IMIkirken

22.5. Kvinnenes dag Horve

30.5. Kvinnenes dag Vaulali

23.6. St.Hansfeiring Vaulali

20.8. Vaulalidagen Vaulali

28.8. Damemøte Finnøy

Tid Arrangement Sted

1.3.9. Sensommerleir Stemnestaden

7.10.9. Seniorleir Hovdestøylen

13.9. Damemøte Sokndal

18.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Stemnestaden

19.9.
Inspirasjonssamling for 
damer

Veavågen

22.9. Seniortreff Sandnes

5.10. Horvebasaren Horve

19.10. Stille kveld Stemnestaden

27.28.10. Mannstreff Stemnestaden

3.5.11. Damenes Helg Horve

10.11.11. Julemesse Hå

11.11. Misjonsmesse Åkra

17.18.11. Misjonsmesse Haugesund

18.11. Julemesse Rennesøy

24.11. Julemesse Erfjord

25.11. Julemesse Finnøy

25.11. Julemesse Bru

2.12. Julemesse Randaberg

8.12. Senior julebord Horve

Med forbehold om endringer, følg med 
på vår hjemmeside normisjon.no/rogaland

Regionarrangement 2023




