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Sogn og Fjordane/Møre

Gå Ut Senterets Story & Media-team har 
besøkt Koinonia Patan Church i Nepal, og 
latt seg imponere av et tett fellesskap i 
stadig vekst.
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Voksende fellesskap 

Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

Fjellferier:
Familier 9.–14. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |                   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leir-
Friluftsvukku  *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark

10–13 år: 24.–28. juni 

Fjellferier for: FAMILIE 16.–21. juli
Senior: 29. juli–2. august

        ELDRE Senior: 19.–23. august

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leirer!

– Mye å glede oss over
Årsrapporten fra hovedkontorets  
avdelinger viser at i et 2018 med mange  
utfordringer har det også skjedd mye  
som er verdt å glede seg over. 

NORGE          7

ølg Normisjon  
på Facebook

Misjonshelgen i Spjelkavik  
utfordret til overgivelse til kallet.
     – Skal man starte et nytt  
kristent fellesskap, må man 
overgi seg til kallet. 

Kall til over-
givelse

Snart er det fastetid. Det er ei kamptid for alle som står i eit levande forhold til Jesus som Herre i livet og 
kalla til ei teneste i Guds rike. Jesus har gitt oss to kampmiddel i denne kampen: nemleg faste og bøn. 

Oddmund 
Måseide

I det gamle bedehuset på Sandane har det skjedd 
mykje siste året. Dørgåtta har blitt trakka ned flittig 
av store og små føter på veg inn i eit nytt fellesskap. 

Fullt bedehus 
Folk i alle aldrar deltek på Møtepunkt B på Sandane, og det har blitt plassmangel. 
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I det gamle bedehuset frå 1923 på Sandane har det 
siste året vore nytt liv. Yrande liv. Det største barne-
laget vi har i regionen har vekse fram. Over 2200 
møtedeltakarar innom. Korleis har dette skjedd?   

Alt dette fordi Normisjon har 
gjeve rom for eit nytt fellesskap. 
 Møtepunkt B vart namnet.  
– Ikkje fordi vi synest det var så 
innmari stilig, men fordi det sa 
noko om kva vi ville vere: Eit 
møtepunkt på Bedehuset – eit 
møtepunkt mellom Gud og 
menneske, og på tvers av gene-
rasjonar, seier Vegard Tennebø, 
fellesskapsutviklar og initiativ-
takar. 
 Sjølv om Møtepunkt B la til 

rette for at trivselen skulle vere 
høg for barnefamiliane, har 
ikkje dette ekskludert andre 
grupper. Pensjonistar, ungdom 
og folk i ulike livssituasjonar har 
funne seg godt til rette i det nye 
fellesskapet, som samlar rundt 
110 stk til møte kvar 14 dag. 
Andreas Tjomsland, som m.a. er 
forkynnar i fellesskapet, seier:  
 – Møtepunkt B er blitt stor-
familie for oss, og som tilflytta-
rar kjennast kanskje det ekstra 
viktig. Samtidig er det eit felles-
skap som er både så Jesus-sen-
trert og ope at det er lett å invi-
tere folk inn i det».
  

Men kva er Møtepunkt B? 
Møtepunkt B er best skildra som 
eit fellesskap, men eit fellesskap 
som kanskje tenkjer breiare 
rundt kva det må bety i vår tid. 
Bileta frå bibelen om kva kyrkje-

lyd er, har vore eit naturlig 
utgangspunkt: - Då ser vi at det 
er disippelgjering og evangelise-
ring, forkynning og undervis-
ning, bøn og brødsbryting, til-
beding og lovsong i rammene av 
eit fellesskap som høyrer Jesus 
og kvarandre til som dominerer. 
Vi er ikkje eit fellesskap som er 
definert av arrangement, aktivi-
tetar og program, men søkjer å 
finne gode måtar å saman leve 
ut dette bilete som bibelen gjev 
oss» seier Vegard.  
 Visjonen til Møtepunkt B er 
«Jesu kjærleik, for våre bygder 
gjennom våre liv» og seier noko 
tydeleg om intensjonen om å 
gjere ein positiv forskjell i Nord-
fjord.
 Difor er det mange ulike fel-

lesskapstypar og storleikar i 
Møtepunkt B: det store møtet, 
mange smågrupper, ulike tenes-
tegrupper, bøn og lovsongskvel-
dar, samlingar for ulike teneste-
grupper, som t.d. forkynnarar og 
møteleiarar, ulike utrustnings-
kveldar m.m.     
  

Involvering i teneste  
og innsats
Vegard  meinar at kristne felles-
skap ikkje er noko dei få lagar til 
for dei mange, men at så mange 
som mogleg skal få vere med og 
forme og bidra. – Vi trur på det 

allmenne prestedømme i Nor-
misjon. Når eg møter nye folk er 
eg alltid nysgjerrig på kva det 
menneske ber med seg av kvali-
tetar og utrusting. Mi erfaring 
er at fleire heller vert glade enn 
fornærma når vi spør om dei vil 
vere med å bidra. Det er godt å 
kjennat det er behov for oss. På 
den måten vert fellesskapet felles 
skapt.
 Og det er kanskje det som slår 

deg, om du skulle forvilla deg 
inn på ein møte: mykje folk i 
arbeid: nokon styrer lyd, andre 
spelar i band og syng, ein gjeng 
lagar mat, ein leier møtet, ein 
annan forkynner, nokre er for-
bedarar og tekstlesarar, andre 
riggar og lager til.   
  

Nye folk får forme sitt eige
Møtepunkt B har evna noko 
som ikkje så mange har fått til. 
Ein har lykkast i å knytte til seg 
mange menneske som ikkje 
kjende Normisjon frå før. Grun-
nane for det er nok samansette, 
men ein av dei er at ein gav dei 
nye rom til å skape og forme sitt 
eige. - Den vanlege haldninga 
vår er vel kanskje at vi håpar dei 
skal komme inn og ta over. Ein 
av grunnane til at dette sjeldan 
skjer, handlar om respekt og 
endringsvegring. Nye har 
respekt for det gamle og vegrar 

Nye fellesskap  
er mogleg

Bryggja. Vi har sju hytter på 
Fjordly. Ei er oppussa og fire er 
nye. To gamle raude hytter står 
att. Den eine av desse, Eidhytta, 
har lenge trengt ei oppgrade-
ring. I haust var vi ikkje sikre på 
om vi ville klare kostnadane 
med ei ny hytte, men mange og 
til dels store gåver gjer at det ser 
lysare ut. Tusen takk til deg som 
har gitt!  
 Ut på våren byrjar prosessen 
mot nytt liv for Eidhytta, til 
glede for alle som bruker 

Fjordly. Mesteparten av hytta, 
unntatt fundamentet og inn-
maten i veggane blir rive. Så vil 
vi bygge hytta opp att så den blir 
som ny og liknar dei andre nye 
hyttene. Kr. 700 000 er hytta 
budsjettert til, og planen er å 
auke Fjordly sitt lån med kr. 400 
000. Dugnadsarbeidarar vil gjere 
alt arbeidet, både med byggelei-
ing og bygging. Det er fantastisk, 
og gjer at det økonomiske løftet 
blir overkommeleg! Vi er takk-
same for gåver til prosjektet. 

Nytt liv for Eid-hytta

Eidhytta treng oppgradering 
og skal endeleg få det! 
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Vegard Tennebø 
Vegard Tennebø 

SOGN OG 
FJORDANE

SUNNFJORD 
FOLKEHØGSKULE

NORDFJORD 
FOLKEHØGSKULE
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På Sunnfjord Folkehøgskule har ein gjeng elevar starta opp 
eit bistandsprosjekt på eige initiativ. Dei ville samle inn pen-
gar til vår søsterskule Kamam Folk High School på Sri 
Lanka. Ideen var at ved oppnådd innsamlingsresultat skulle 
nokon i gruppa farge håret sitt. 
 For kvart innsamlingsmål var det loddtrekning om kven 
den neste var som skulle farge håret. Deretter skulle alle ele-
vane på skulen stemme over kva fargen skulle vere. No har 
innsamlinga gått over all forventing, og mange andre har 
stilt lokkane sine til disposisjon. Også fleire i personalet. 
 Kamam Folk High School blei starta opp ved hjelp frå 
Sunnfjord Folkehøgskule i 2014 og er den einaste av sitt slag 
i Asia. I skrivande stund har dei samla inn ca 50 000 kroner.  
 Pengane går til ny brønn med reint vatn, solcellepanel for 
stabil straumtilgang og til drifta av skulen generelt. Dei fleste 
av elevane skal besøke skulen i mars måndad. 
 Du kan støtte Kamam-aksjonen på konto nr 3705 09 
47778 eller vipps #89841. 

Hårfarging for bistand

Bjørnar Sevre og Torjus Tuft med nye hårfargar.
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Vi veit at det å gå på folkehøgskule er noko ein ikkje gløymer 
så lett. Mange kan fortelje om at året eller åra på folkehøg-
skulen har sett spor på ulikt vis. Riktig mange har t.d. funne 
ein livspartner i eit slikt miljø. Andre har fått vener frå 
mange ulike stader. Ein har lært nyttige ting for vidare yrkes-
liv og fritid. Og ein har hatt veldig mykje moro i lag. 
 På Nordfjord folkehøgskule er det tradisjon for å invitere 
50-og 60-årsjubilantar til ei hyggeleg helg med mykje godt 
program og tid til mimring. 
 I år ligg elevstevnet i helga 31. mai - 2. juni.  Dei som er 
jubilantar prøver vi å kontakte gjennom ulike nettverk, men 
mange har skifta namn og mange har flytta, og Posten hjel-
per oss ikkje lenger med ettersending.
 Difor: om du er jubilant kan du rekne med å få informa-
sjon om elevstevne. Om vi bikkar april og du ikkje har høyrt 
noko, kontakt andre frå kullet ditt  eller oss og få nødvendig 
informasjon. Vi håpar at så mange som mogleg har høve til å 
kome! 

Gamle vener
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Elevkullet 1968-69 er 50-årsjubilantar.  
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seg for å endre det. Når ein ikkje 
kjenner seg heime i noko, trekk-
jer ein seg heller ut. Men vi la til 
rette for ein prosess der vi gav 
løyve til å skape noko nytt, noko 
dei kunne kalle sitt. Ei har sagt 
det slik: - Eg fekk eit varm og 
inkluderande fellesskap å vere 
ein del av, godt åndeleg påfyll og 
ein møteplass der heile familien 
er velkommen og trivast.
  

Lovsong 
Aina Lemming sit i leiargruppa 
og driv lovsongsarbeidet i Møte-
punkt B. Ho seier: - Lovsong er 
veldig viktig fordi det er for meg 
ein naturleg kanal opp til Gud, 
kor eg kan lova, takka og be til 

han. Elles er lovsong av god kva-
litet noko eg kan kvile i.
 Aina er ikkje åleine om å 

skatte lovsongen på Møtepunkt 
B høgt, men representerar ein 
generasjon som har høge for-
ventingar til nettopp lovsangen. 
og Gudsrelasjonen dette gjev. 
Difor er dette arbeidet prioritert 
høgt og Møtepunkt B har to 
store lovsongsteam. 
  
Smågrupper 
Disippelgjering er viktig: proses-
sen som modnar oss i etterføl-
ginga av Jesus. Over 100 men-
neske er av den grunn med i 
forskjellige smågrupper. And-
reas Tjomsland seier det slik:  

– Smågruppa er staden der eg 
får vandre tett med folk som er 
ganske forskjellige frå meg, og 
møtet med bibeltekstene sporar 
oss til både spennande samtaler 
og praktisk innsats.
 Det er fantastisk å sjå kva som 

får skje med folk som samtalar 
over ein open bibel.
  

Vegen vidare 
Problemet for fellesskapet no er 
for lite bedehus, og plassmange-
len med tre barnegrupper og ei 
stor gruppe vaksne i alle aldrar. 
- Eit luksussproblem, vi håpar 
fleire kan få erfare. Vi bidreg 
gjerne andre stader, seier ein 
begeistra fellesskapsutviklar.

Eikefjord. Nytilsette Aud Norunn 
Vig på Teigen ynskjer samarbeid 
med grasrota og gjevarar på Tei-
gen dette året ho er tilsett (sjå 
sak om Aud Norunn på side 4). 
Hovudoppgåva hennar er å kart-
legge grunnlaget Teigen har for 
framtida. Skal Teigen vere det 
same som det er i dag? Har vi 
stor nok aktivitet? Tenar Teigen 
visjonen som er nedfelt i Nor-
misjon? Og på kva måte? 
  - Det er sett ned eit utval som 
skal vurdere framtida, og då 

treng eg at vi veit kven vi har og 
ikkje har i nedslagsfeltet vårt. Mi 
oppgåve er å presentere dette for 
utvalet gjennom jamnlege møte. 
Det vert eit spennande år! -  
seier ei engasjert Aud Norunn 
som inviterer til samarbeids-
møte på Teigen denne våren. 
Meir info om det kjem...
 Bli med på laget denne våren! 
Om du har eit hjarte for Teigen, 
er dette verkeleg tida du får til å 
påverke, og ta Teigen med inn i 
framtida. 

Når barna har eigne samlingar, kjem den store kvite «Møba» og fylgjer dei ut - til glede for både små og store. 

Det vil bli invitert til samarbeidsmøte om Teigen denne våren.

Ver med Teigen inn i framtida

Regionavisa i 2019
Takk til alle dykk som abonnerer 
på avisa og som betalar medlems-
kontigenten. Gjevargleda de viser 
ved dei ulike avisgiroane betyr 
mykje for arbeidet vårt - tusen takk! 
 Andre regionar og Normisjon 
sentralt ønskte å gå ned frå 5 til 4 
aviser i 2019, og på grunn av 
samkøyring blir det dermed 4 
aviser for vår region også. 

Regionårsmøte
27. april 2019
Sett av laurdag 27. april og kom til 
årsmøtet for Normisjon og Acta 
Sogn og Fjordane som denne 
gongen blir på Innvik fjordhotell. 
Vel møtt til fellesskap, inspirasjon 
og engasjement. Ole Martin 
Rudstaden frå Normisjon sentralt 
deltek. Meir info kjem.

Vinnarar i regions-
lotteriet 2018
Vinnarnummera står etter namnet.
1:  Gåvekort Hurtigruten: 
 Bertine Aa, 4056.
2:  Apple iPad: Olav Gjesdal, 4738.
3:  GoPro Hero 6: Tor O. Heldal, 6546.
4:  Åsnes Fjellski: Arvid og Margrete  
 Halnes, 4791.
5:  Sovepose, Villmarksliv: 
 Petter Bjarnastein, 6492.
6:  Italia dessertskåler + serverings- 
 skåler:  Margrete Øygard, 260.
7:  Elisabet-teskeier i sølv 6 stk: 
 Margrete Listou, 3589.
8:  Røyrstrand kaffiservice 8 pers 
 Arna Sande, 5950. 
9:  Bosch drill GSR 18 V-LI 
 Kari og Absalon Vereide, 5071.
10: Serveringsfat i krystall: 
 Elna Marie Almenning, 4674.
11: Der ingen skulle tru … II bok: 
 Inga Reksnes, 2032. 
12: Raud juleduk lin: Ruth og Jarl  
 Isene, 3625.
13: Langt perlekjede: John  
 Vambeset, 2564.
 Tusen takk til alle som bidrog! 

Påskemøte på  
Innvik fjordhotell
Velkomen 17.-22. april. Desse leier 
arrangementet: Reidun og Kurt 
Hjemdal, Kari-Laila og Ove Aksnes.
Kunstutstilling v/Kari Bergh. 
Akvarellane som blir stilt ut i 
påska, tek utgangspunkt i dei tolv 
steinane og Arons kledning i 2. 
Mosebok kapittel 28. 

Giroinntekter 2018
Oversikt inntekter på giroane som 
ligg ved avisa t.o.m. 02.08.19, 
inkludert oktober-giroane i brev.  
1:  Frivillig kontigent: kr 94 350.
2:  Holmely: kr 27 350.
3:  Acta sommarleirar: kr 43 950.
4:  Haustgåve regionen: kr 56 650.
 – Fjordly - Eidhytta: kr 90 300.
 – Teigen - ny stilling: kr 32 850.
5:  Julegåve regionen: kr 26 300.
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Eg fekk eit 
varmt og inklu-
derande felles-
skap å vere ein 
del av ... ein 
møteplass for 
heile familien
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Holmely. 19. januar arran-
gerte vi et spennende semi-
nar med Geir Otto Holmås. 
Det ble flyttet til Fjordly pga 
mange deltakere, og ifølge 
spørsmål og gruppesamtaler 

på slutten av dagen var det 
noe som engasjerte folk.
 På våre bønn- og lovsangs-
kvelder er vi sammen på 
tvers av menighet, alder og 
bostedskommune. Vi spiser, 
ber og lovsynger i lag i en 
uformell atmosfære. Neste 
kvelder er 7. mars og 11. 
april. 15.-17. mars kommer 
en spennende kar til Holmely 
– Sven Aasmundstveit. Han 
skal snakke om det å leve 
som disipler i vår travle hver-
dag. Han er en utrolig fin fyr, 
ydmyk og klok, og har mye å 
gi videre. Anbefales!

Selje/Hyen. Selje kyrkjelyd 
valde Normisjon sitt arbeid i 
Okhaldhunga i Nepal som 
misjonsprosjekt i 2018, og har 
inngått SMM-avtale (Sam-
arbeid Menighet og Misjon). 

Dei har m.a. hatt misjons-
kveld med fokus på prosjek-
tet. Nestleiar i soknerådet, 
Haldis Håvik, viste bilde og 
fortalde frå hennar tur til 
Nepal. 
 Hyen kyrkjelyd har hatt 
Okhaldhunga som SMM- 
prosjekt i fleire år. 27. januar 
arrangerte dei basar saman 
med Hyen Normisjon. Ei av 
elevane ved Nordfjord folke-
høgskule, Anna Pedersen, for-
talde entusiastisk om arbeidet 
i Okhaldhunga. Hyarane 
hadde selt lodd på førehand, 
og til saman kom det inn ca. 
23 000 kr til prosjektet. Les 
meir på normisjon.no/sof

Av familiære årsaker er region- og administrasjonsleder 
Jesper Lemming nå ute i foreldrepermisjon på ubestemt tid. 
Bjørnar Aske fra Sandane er innleid for å ta økonomistyrin-
gen og styreleder Svein Ottar Sandal går midlertidig inn i rol-
len som arbeidende styreleder, for å ivareta en del nødvendige 
oppgaver. Vær gjerne med å be for staben og at vi må komme 
oss ut av denne krevende situasjonen. Be også for regionstyret.
 I desember-januar var vi i tillegg uten Actaleder, men det 
har løst seg godt fra februar. Staben ellers står på siste side. 
 Vi vil gratulere Stine Hopland (Actaleder i permisjon) og 
mannen Lars Helge med lille Ingrid Emilie! 

Inspirasjon både inne og 
ute ved Holmely. 

Våren på Holmely 

Stabssituasjonen

Misjonsengasjement
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I denne avisa kan du lese om 
eit nytt fellesskap på Sandane, 
Møtepunkt B. Vi ønskjer å 
trekke fram dette av to grunnar. 

Det første er: Alle som har 
starta ting veit at det krev 
mykje tid, mykje energi og 
mykje tilstedeværelse, spesielt 
i oppstarten. Relasjonar, kultur 
og roller og forventingar skal 
avklarast og fokus og priorite-
ringar skal setjast. Normisjon 
satsar på fellesskapsutvikling 
og dette er ei direkte frukt av 
denne satsinga. Det tyder at vi 
også prioriterer dette, som på 
kort sikt tyder at det er andre 

plassar vi ikkje kan få besøkt 
like ofte. Men på lang sikt vil 
dette nye fellesskapet, og for 
håpentligvis fleire med det, ta 
ansvar for sine omland med dei 
ressursane dei rår over. Og det 
er ganske så store ressursar.

Det andre er: litt av grunnen 
til at vi lykkast er at vi vågar å 
tenkje og handle breiare kring 
fellesskapet si sjølvforståing 
enn det vi kanskje tradisjonelt 
har gjort lokalt i Normisjon. 
Forsamlingsdanning og menig-
hetsplanting har stått i Normi-
sjon sine strategidokument i 
mange, mange år. Det svarar til 

nye trendar i samfunnet og 
nokre utviklingstrekk ved ei 
mobil samtid. Unge folk 
uttrykkjer andre og ganske 
tydelege forventningar til kva 
dei ønskjer å vere med på. «Alt 
under same tak» bedast det  frå 
hektiske småbornsforeldre.  
 Dette utfordrar sjølvsagt eit 
tradisjonelt foreiningsliv som 
har levd som supplements-
grupperingar til kyrkja. Min 
observasjon er at spelereglane 
i denne «elipsemodellen i norsk 
kyrkjeliv» har gått unge folk 
hus forbi. Så kva gjer vi då, når 
mange unge er på leit etter det 

fellesskapet som kan vere heil-
dekkande, der ein kan vere til 
stades med heile seg og ha som 
åndeleg heim for seg og sin 
familie? Jo somme stader, der 
det er rom og moglegheit for 
det, kan og må Normisjon 
svare. Fordi oppdraget vårt driv 
oss.   
 For oss handlar dette sjølv-
sagt ikkje om skepsis mot 
nokon, eller at vi no ikkje skal 
drive foreiningsarbeid lenger. 
Visst skal vi det. Men eg trur vi 
også må satse på og med dei 
unge. Og resultatet kan fort bli:     
fulle bedehus.

Maria kjenner godt til Acta og 
Normisjon region Sogn og Fjor-
dane, og mange i organisasjonen 
og i leirarbeidet kjenner Maria. 
Ho var eittåring i Acta Sogn og 
Fjordane i 2006-07 og har elles 
vore mykje med på leirar, mel-
lom anna i sommarteam og i 
seinare år har ho reist på leir 
med eigne barn. 
 Ho er utdanna faglærar i 
musikk, kunst og handverk og 
har i tillegg litt utdanning innan 
spesialpedagogikk. Ho gjekk 
også på både Bibelskolen i 
Grimstad og disippeltrenings-
kule (DTS) i åra etter vidaregå-
ande. Fram til ho begynte i Acta 
no i februar, arbeidde ho som 
lærar på ein barneskule i Ørsta. 
I tillegg  er ho 50% engelsk-stu-
dent.
 Maria har vokse opp i Ervika 
på Stad, men no busett i Volda 
kommune med mannen Rune 
og tre jenter. Det seier seg sjølv 

Alle er glade for at Maria Dalsbø Tøsse er i gang! 

LEIAR

Dagleg leiar på Teigen
1. februar begynte Aud Norunn 
Vig som dagleg leiar på Teigen i 
50 %. I første omgang er det ei 
prosjektstilling på eitt år. Aud 
Norunn er gründer og anleggs-
gartnar i tillegg til fleire rele-
vante erfaringar frå ulike jobbar 
og verv. Ho er dagleg leiar i sitt 
eige firma Kinn Hage og Tre-
pleie i Florø med tre tilsette. No 
vil ho sleppe nye krefter til i 
delar av si stilling, og då kan det 
kombinerast med stillinga på 
Teigen. Sidan 2017 har ho vore 
medlem i Teigenstyret, og kjen-

ner arbeidet på Teigen godt.
– I starten av arbeidsperioden 

ser eg det som viktig å kunne bli 
betre kjent med region Normi-
sjon Sogn og Fjordane, både 
tilsette og andre leirstader i fyl-
ket, for å kunne organisere stil-
linga på ein måte som tener 
både organisasjonen sin visjon 
og Teigen som leirstad. Eg 
ønskjer også å betre kontakten 
med gjevarar og frivillige så vi 
kan danne ei god plattform for 
samarbeid, seier Aud Norunn. 
  Hugs henne og Teigen i bøn.

Vi ønskjer Aud Norunn  
hjarteleg velkomen!

Vegard Tennebø | Fellesskapsutviklar Normisjon Sogn og Fjordane 

Vikar i Acta er i gang
1. februar starta 
Maria Dalsbø Tøsse 
som Actaleiar-vikar.

PRIVAT
PRIVAT

at ho er nødt til å ha ein del hei-
mekontor, men ho er også føre-
budd på at det blir ein del pend-
ling. Stillinga er på 60 %. 
Dermed er Actaleiar-stillinga  
redusert med 40 % inn til vidare.
 Noko av det Maria brenn for 
er at menneske skal sjå kven 
Jesus er og gå ilag med han i 
kvardagen. 

I skrivande stund har Maria 
mellom anna Tweensleir på 
Fjordly 15.-17. februar framfor 
seg, der ho skal vere leirsjef. 
 Staben i region Sogn og Fjor-
dane er glade for å få Maria som 
kollega, og ønskjer henne hjar-
teleg velkomen! Hugs på Maria 
og Acta-arbeidet i bøn. 

Men på lang 
sikt vil dette 
nye felles- 
skapet ... ta 
ansvar for sine 
omland ...

Anna ved Nordfjord fhs 
delte engasjert frå Okhaldh.
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Koinonia Patan Church i Patan, Kat-
mandu-dalen ble etablert i 1982 i Patan. 
Det som begynte som et husfellesskap 
med fem medlemmer innenfor Gyanes-
hwar Church i 1974 hadde vokst seg så 
stort at det var behov for en egen kirke.

Medlemmene i huskirken tilhørte fol-
kegruppen newar og følte seg ikke helt 
hjemme i det nepalske kirkesamfunnet 
de var en del av. Behovet for noe eget, på 
deres eget språk, var derfor stort, og 
munnet ut i en ny kirkedannelse. 

Kirkeveksten var ikke populær hos myn-
dighetene, og tre ledere i kirken ble fengs-
let for å oppfordre til konvertering. 

På tross av forfølgelsen fortsatte 
menigheten i det skjulte, og i 1984 sto 
kirkebygget ferdig.

Koinonia Patan Church har idag 6500 
døpte medlemmer og 93 dattermenig-
heter rundt om i Nepal. 

Hver lørdag feirer de fire gudstjenester 
i morkirken i Patan. De har kvinnefelles-
skap, mannsfellesskap, ungdomsfelles-
skap og internasjonale gudstjenester. 
 Kirken driver også et hjem kalt Koi-
nonia Social Service Nepal, der kristne 
som ikke har noe annet sted å bo, kan 
komme å finne trygghet og husly. Her har 
de «koinonia» med hverandre.

På dette senteret møter vi Januka. Hun 
er en svært livlig gammel dame med et 
vennlig smil om munnen. Det var gjen-
nom jobben på en fabrikk at hun hørte 
om Jesus for første gang, da en venn delte 

evangeliet med henne i 1946. Hun tok 
imot Jesus, selv om hun da fikk et vanske-
lig forhold til familien.  
 – Jeg måtte til slutt flytte inn i en  
kjeller, helt alene, forteller Januka. 

Etter hvert ble Januka syk på grunn av 
boforholdene. Da tok hun kontakt med 
Patan Church. Da Koinonia Social Ser-
vice Nepal ble kjøpt var hun den første 
til å flytte inn på dette tilfluktsstedet.
 Kirken har trosset forfølgelse og  
økonomiske utfordringer og har stått 
sammen gjennom vanskelighetene. De 
er samstemte og verdsetter «koinonia» 
med hverandre, og Jesus høyt. Lovsangen 
runger i hele bygningen og det er tydelig 
at Guds nærvær berører menneskene 
gjennom gudstjenesten. 

– Innen 2020 ønsker vi at kirken vår 
skal ha 500 dattermenigheter. Det er 
mulig ut fra dagens vekst, men Gud 
bestemmer,  sier Binod Maharjan, som 
er en av lederne i kirken.

Lovsangen runger i hele bygningen når det er gudstjeneste i kirken i Patan

Vekst og velsignelse

Arbeidet med å få åpnet sykepleierskolen i 
Okhaldhunga er endelig snart i mål.

– Saken er sendt mellom så mange etater, 
og det har tatt lang tid. Nå er den sendt til 
kontoret som har ansvar for sykepleiestan-
dard i Nepal, og de har besøkt sykehuset, 
forteller Kristin Bøhler. 

– Det vi mangler er godkjente lærere. Alt 
er ikke klart og noen avtaler må på plass. Når 
avtaler med lærerkreftene er på deres bord, 
skal de være i stand til å gi grønt lys. 

Normisjons samarbeidskirke på Cuba, Iglesia 
Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) ble 
tatt opp som medlem av Det lutherske  
verdensforbund (LWF) under rådsmøtet i 
Genève i juni 2018. Da meldingen kom til 
Cuba, varte feiringen en hel uke! 

– For IEU betyr dette en trygghet for at vi 
er del av det internasjonale lutheranske  
fellesskapet. Vi er ikke alene lenger, vi er i 
følge med andre, sier biskop Ismael Laborde 
Figueras. 

I februar avholdes et fire ukers bibelkurs for 
ledere og nye kristne blant malinkeene. 

– Vi håper at de skal bli sultne på mer, og 
få en brann for å dele videre med andre, sier 
Therese Glendrange 

I år er det også sju elever på bibelskolen, 
som er flere enn i fjor. Bibelskoleåret er fra 
januar og ut april. Tre av dem er fra Bamako.

– Det er lenge siden vi har sendt elever 
herfra, men dette er en spennende gruppe 
og kan bli et godt skoleår, sier Therese.

Glade kirkemedlemmer på Cuba!
Menighetsbygging og evangelisering på 
Cuba
Prosjektnr.: 501 002

Normisjon i Mali
Prosjektnr.: 401 000

Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnr.: 306 002

Spennende tider i Mali Sykepleierskole snart?

Story & Media
Kirken i Patan har fått 
navn etter det greske 
ordet for fellesskap – og 
fellesskapet vokser.  

Feiret i en uke!

Amalie Holm

IE
U

David Einan, Amalie Holm, Emilie 
Løvaas Wang og Bjørn Aron 
Rydland er studenter ved Gå Ut 
senteret skoleåret 2018/2019, og 
utgjør teamet Story & Media,
et tilbud som er nytt av året ved
skolen.

I stedet for å ha hele utlands-
oppholdet på fire og en halv
måned i ett land, som de andre,
skal de fire i løpet av perioden
innom både Nepal, Bangladesh
og Kambodsja.

Alle steder er oppgavene de
samme: De skal møte landene,
misjonsprosjekt og mennesker,
og formidle hjem det de 
opplever. 

Tekst & foto
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Ecuador en mi corazón. Histo-
rien om femti års misjonsarbeid 
ved norsk misjon i Ecuador 1968 
– 2018 er skrevet av en gruppe 
tidligere Ecuadormisjonærer, og 
skal fortelle om Santalmisjonen 
og Normisjons femtiårige arbeid 
i landet. Tittelen betyr, som man 
nok kan gjette, «Ecuador i mitt 
hjerte». 

De første norske lutherske 
misjonærene utsendt fra Santal-
misjonen landet i Quito i 1968 
og etter språkstudier begynte de 
å etablere seg i landet. I dag er 
‘Misión Luterana Sudamericana 
de Noruega’ (MLSN) historie. 

– Boken gir en fremstilling av 
denne 50-årige misjonshisto-
rien, sier Live Danbolt Drange, 
som har er initiativtaker og har 
vært redaktør for boken.

Den tar utgangspunkt i bak-
grunnen for at misjonen startet 
arbeid i landet: situasjonen til 
urbefolkningsgruppen Kañaris. 
Det er videre en fremstilling av 
misjonsarbeidet og det kirke-
byggende arbeidet som er gjort.

Boken har også et kapittel om 
norsk skole for misjonærbarna 

med en oversikt over alle elevene 
og en oversikt over alle som har 
hatt en tjeneste i Ecuador i minst 
ett år. 

– Listen over nordmenn som 
har arbeidet i Ecuador gjennom 
disse årene er imponerende, det 
er mange som opplever tilknyt-
ning til landet. Dette skriftet er 
først og fremst tilegnet dem og 
deres barn, men også til mis-
jonsvenner som gjorde arbeidet 
mulig og til dem som ønsker å 
bli kjent med denne delen av 
Santalmisjonens og Normisjons 
arbeid, sier Drange.

– Ecuador har endret seg mye 
fra vi først kom dit og til i dag. 
Mye av hensikten med denne 
boken er å forsøke å gi bak-
grunnskunnskap og forklare 
hvorfor det var nødvendig å ta 
opp arbeid i Ecuador.
 Drange peker på at selv om 
Normisjons engasjement i Ecu-
ador nå er ganske begrenset, er 
det to nasjonale kirker som fører 
arbeidet videre. 
 – Når vi først har bygget kir-
ker der, har vi et ansvar for dem, 
også når det formelle arbeidet er 
avsluttet. De trenger å omsluttes 
av misjonsfolkets bønner og 
omsorg, sier Drange. 

Når utgiftene til trykking er 
dekket, vil resten av innbetalin-
gene gå til stipendprogrammet 
for den teologiske utdannelsen i 
Ecuador, forteller Drange.

Boken kan skaffes fra Normi-
sjons hovedkontor og fra regi-
onkontorene. 

Mange tidligere misjonærer til Ecuador var samlet for å 
markere jubileet på Normisjons generalforsamling i sommer. 

Hjertebok
Sigrid Rege Gårdsvoll

Sunniva Vikan

I 2018 var det 50 år 
siden Santal- 
misjonen startet 
arbeid i Ecuador. 
Nå er det blitt bok. 

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for våre lokale ledere og 
medarbeidere i arbeidet i Aserba-
jdsjan
• Be for arbeidet som gjøres 
overfor barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• Be for ungdomsfellesskapet i 
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
Cuba
• Takk for oppstart av Agenda 1
• Be for prosessen videre for 
menighetene
Ecuador
• Takk og be for Angelica Lucero 
og ektemannen Alfredo Mamani 
frå Bolivia, som begge har fullført 
3-årig studie i teologi og nå er på 
plass i Ecuador
• Be for kirka Nuestro Salvador i 
Cuenca. Be om forsoning og at 
Gud må skape noe nytt
• Be for Bibelinstituttet ,og 
spesielt personalsituasjonen
• Be for rektor og styret i  
Tamboskolen
Europa
• Be for Tormod Jordet og Elena 
Teigen og arbeidet de står i som 
ettåringer i byer preget av 
ateisme og sosiale utfordringer
• Be for alle som fikk høre om og 
erfare Jesus gjennom somme-
rens Mission Week
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Be for våre 125 evangelister 
som når ut til områder av landet 
som ikke har hørt om Jesus
• Takk for at kirka har startet 
over 1000 huskirker de siste tre 
årene
• Takk for at siden 2011 er det 
registrert over 100.000 nye 
kristne gjennom kirka
Mali og Senegal
• Be for årets 7 elever på 
bibelskolen. Be for familiene 
deres, rektor og lærere. 
• Be for misjonærkonferansen 
som skal være fra 6. – 8. mars i 
Senegal. Be om godt fellesskap 
og visjoner for arbeidet videre 
både i Senegal og i Mali. 
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for mange nye seere i Iran 
og Afghanistan
• Be om at SAT-7 kan nå ut til 
dem som lever i størst nød og 
fare
• Be for alle de isolerte kristne i 
Midt-Østen og Nord-Afrika, at 
SAT-7 kan nå dem og styrke dem

Nepal
• Be om at sykepleierskolen 
åpner 15 februar! 
• Be om at vi skal få ansatt en 
tannlege på sykehuset i Okhald-
hunga. Vi ber om en som vil 
binde seg for 2 år
• Be gjerne for utarbeidelsen av 
et nytt prosjekt i Bajhang, om 
Guds visdom og ledelse i det.

SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takke for den store gleden at 
Norkirken Grimstad nå ha åpnet 
sin nye kirke på skolens område 
• Takke for alle studentene i år, 
og be om at Gud setter oss i 
stand til å utruste dem
• Be om at Gud må kalle til 
misjon ute og hjemme blant 
årets studenter.
Gå Ut Senteret
• Takk og be for 38 flotte studen-
ter.
• Be for slutten av utlandsopp-
holdet for Global Disippel-
studentene.
• Be for Faith in Action-klassen, 
om godt felleskap i klassen.
• Be om Guds ledelse til stab og 
styre.
Acta bibelskole
• Be om at musikkutgivelsen fra 
Lovsangsskolen blir til velsig-
nelse utover landet
• At vi får de rette søkere til 
neste høst

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Forbønn og veilednings-
tjeneste som er i utvikling
• Samlivsarbeid i regi av 
menigheten
• Godhetsuke som vi skal ha 
sammen med de andre menighe-
tene i byen i uke 21
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom 
som kommer på Soul Church-
gudstjenestene
• Be for alle samtalene som 
gjennomføres via samtaletjenes-
ten
• Be om visdom i ansettelses-
prosessen av ny hovedprest

REGIONER:
Agder
• Be over regionens rolle i 
framtida, for veivalg og strategi
Hordaland
• Takk og be for arbeidet med 
Agenda1 i Mali
• Takk for at Agenda1 er igang i 
Bangladesh. Be for fortsettelsen
• Takk for mange Soul Children-
kor i Hordaland, og for godt 
leirarbeid for barn og unge
Møre
• Be for ulike lag og foreninger i 
regionen. Be også for lederne 
deres.
• Be for områdegruppene i 
regionen.
• Be for stab og regionstyre.

Nord
• Be for de ansatte i Region 
nord, om mot og kraft i tjenesten
• Be for leirstedene Holmen og 
Solvang, at de får være en arena 
hvor mennesker får møte Gud
• Be for regionstyret, at de får 
være et lederskap i Nord. At de 
får god planleggelse for årsmøtet 
og for gode kandidater til det nye 
regionstyret og Solvangstyret.
• Be for Sommer i Nord 2019
Nordland
• Takk og be for en ung kvinne 
som nettopp har tatt imot Jesus
• Forberedelsen av «Sommer i 
Nord 2019» 
• Familiesamlinger og husfelles-
skap i Bodø 
• Ny giv i restart av en forening
Oppland
• Takk og be for nye leirledere
• Be for regionøkonomien og 
budsjettarbeidet for 2019
 Rogaland
• Be for leirlederkurs og 
påskeleirer
• Be for årsmøtet
• Be for Alpha Norge 
Sogn og Fjordane
• Takk og be for Actaleder-vikar 
Maria Dalsbø Tøsse
• Takk og be for nyansatt daglig 
leder på Teigen; Aud Norunn Vig
• Be for stabssituasjonen i 
regionen
• Be for bygging av nye og 
eksisterende fellesskap og 
foreninger
Telemark 
• Be fram mennesker som vil 
tjene Jesus ved å påta seg 
leder- og styringsoppgaver
• Be om frimodig pågangsmot 
hos våre lokallagsledere
• Be om at mange må få erfare 
evangeliets frigjørende glede
 Trøndelag
• Be og takk for Acta leirene.
• Be for regionårsmøte og 
valgene der.
• Be for videre organisering og 
prosess ang. Normisjons arbeid i 
Midt-Norge
Øst
• Be for oppstart av ny runde i 
Agenda 1
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige 
arbeidet som utføres i Østfold
• Be for små og store lag og 
foreninger i Østfold
• Be for planleggingen av vårens 
og sommerens leirer

SENTRALT:
• Be for den økonomiske 
situasjonen
• Be for vårens arrangementer 
rundt om i hele Normisjon
ACTA SENTRALT:
• Be for alle vårens små og store 
Acta-leirer
• Be for Kompis og Amigos
• Be for Soul Children-familien.

Bønneemner

Nytt fra
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Bli abonnent 
på Agenda 3:16 

og få ett år til 
introduksjonspris 

449,– 

(Ordinær pris 579,–)

Bestill på 
www.agenda316.no

Utvider horisonten

Tekst
Foto

I årsrapporten for hovedkontorets avdelinger sam-
menfattes året 2018 som et år med store utfordrin-
ger, men der det også har vært mye å glede seg 
over. 
 – Identitetsprosessen som ble gjennomført i 
2017 fikk i 2018 konkret utløp i en plan for videre 
arbeid, sier generalsekretær Anne Birgitta Lang-
moen Kvelland. – Det er vi glade for. 
 Kvelland trekker også fram som positivt at  
Normisjons økonomi i 2018 er blitt analysert og 
grundig kartlagt. 
 – Etter flere år med økonomiske utfordringer 
er en omstillingsprosess satt i gang i hele Normi-
sjon, for å sikre økonomisk bærekraft i det arbei-
det vi driver, sier Kvelland. 
 – Det store underskuddet har tvunget oss til 
å tenke nytt om måten vi driver på, og denne 
omstillingsprosessen vil påvirke oss i positiv  
retning, selv om vi selvsagt gjerne skulle vært 
de økonomiske utfordringene foruten.

I rapporten kan man også finne gode misjons-
nyheter fra både inn- og utland. 
 – 12 nye menigheter/Norkirker er etablert eller 
har vært i ferd med å etableres i Norge i løpet av 
2018, forteller Kvelland. – Det er vi selvsagt både 
takknemlige og glade for. 
 Soul Church ble etablert og arrangert hver 
måned i Storsalen. Gudstjenesten er utviklet i 
samarbeid med Soul Children, og har hatt suksess 
i Storsalen. I 2019 vil det bli arrangert Soul 
Church-gudstjenester også i Sandnes
 Et nytt internasjonalt prosjekt har kommet til 
i 2018: Håp for Tomora er en ny samarbeidspart-
ner for Normisjon i Mali. Håp for Tomora jobber 
for å hindre at landsbyer tømmes for unge voksne 
menn som ønsker å søke lykken i Europa.  
Prosjektet har fått Digni-støtte og det rekrutteres 
en norsk utsending til prosjektet. 
 I 2018 ble også mye arbeid fullført og ferdigstilt. 
Dette gjelder både gjenoppbygging etter natur-
katastrofer, som jordskjelvene i henholdsvis Nepal 
og Ecuado og flommen i India og Bangladesh i 
2017, og noen mer langsiktige prosjekter. 
 – Spesielt gledelig er det jo at vi nå er i mål med 
utbyggingen ved sykehuset i Okhaldhunga, selv 
om vi fortsatt støtter arbeid knyttet til sykehuset 
videre, avslutter generalsekretær Kvelland. 

Godt år tross alt
Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland finner mye å glede seg over i et 2018 med 
mange utfordringer. 

Sunniva Vikan
Sigrid Rege Gårdsvoll

I et år med økonomiske utfor-
dringer og nedbemanninger 
ved hovedkontoret, har det 
også skjedd mye positivt i 
Normisjon. 

Vi skal sikre økono-
misk bærekraft i 

arbeidet vårt.

Sommerens arrangementer begynner å komme på plass, og på 
normisjon.no/sommer kan du få oversikten over det meste 
som skjer i Normisjon-regi i sommermånedene. Sommer i 
Sør-sjef Kristian Bjørkhaug frister med Tenåringsfestival, 
Amigosfestival for barna, og forkynnelse fra Egil Elling 
Ellingsen og Elin Fagerbakke i Normisjonshallen i Grimstad 
9.-14. juli. På samme sted arrangeres Åpen Himmel sommer-
festival med bl.a. Roy Godwin og Dara Chhien 24.-28. juli. 
Det blir seniorstevne på Oppdal 17.-21. juni, KRIK Høyfjells-
senter inviterer til senioruker i slutten av august, og enda er 
det flere arrangementer å få med seg!
Les mer på normisjon.no/sommer

Sommeren kommer!

Hiv deg med på noe bra 
som skjer, da vel!
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Misjonshelgen i Spjelkavik utfor-
dret til overgivelse til kallet.
 – Skal man starte et nytt kristent 
fellesskap, må man overgi seg til 
kallet.  

– Skal man starte et nytt kristent 
fellesskap, må man overgi seg til 
kallet. Og man bør være flere 
som deler visjonen.

Det var det klare rådet fra 
pastor Odd Magnus Venås fra 
Norkirken Molde under ei 
møtehelg i Spjelkavik Bedehus 
andre helga i februar. En fin 
flokk prioriterte samling om 
Guds Ord på lørdagskvelden der 
flere representanter for den vok-
sende menigheten i Molde delte 
sine erfaringer omkring bygging 
av fellesskap. Svein Granrud var 
hovedtaler under møtehelga i 
Spjelkavik fra fredag til søndag.

Lokal forankring
Sammen med Synnøve Risan 
understreket Odd Magnus 
Venås at det er viktig med lokal 
forankring når man ønsker å 
bygge et kristent fellesskap. Fel-
lesskapsformer kan se ulike ut, 
og kan ikke uten videre overfø-
res fra ett sted til et annet. 
Lokale forhold må bestemme 
hvilken retning man vil ha på 
arbeidet, men det er viktig at 

man har en retning, at man vet 
hvor man ønsker seg. Det ute-
lukker ikke en god veiledning og 
oppfølgning av ressurspersoner 
utenfra, ble det sagt.

Tenke nytt
– Vær ikke redd for å tenke nytt, 
selv om det kan komme til å 
tråkke noen på tærne, sa de to 
utsendingene fra Norkirken, 
som mente det utmerket kan 
kombineres med tradisjonelle 
verdier. Jesus må være midt-
punktet. For at fellesskapet skal 
vokse må man utnytte relasjoner 
og gi frihet til de som har initia-
tiv. Slik vokser også Norkirken i 
Molde.

Samarbeid
Møtehelga som på det meste 
samlet opp til 60 mennesker, var 
et samarbeid mellom Spjelkavik 
Indremisjon og Normisjon, der 
leder for hjemmearbeidet i Nor-
misjon, Svein Granerud, var 
hovedtaler. Ulike tema på fire 
møter støttet opp omkring 
hovedmottoet, «Elsket og 

sendt». I kjent stil formidlet den 
gode teologen og forkynneren 
budskapet om Jesus, som ikke 
fordømmer, men som gjennom 
sin kjærlighet trekker mennes-
ker til seg og til etterfølgelse. Slik 
gjorde han med kvinnen ved 
Sykars brønn, og slik er det å 
drive misjon i dag.

Tillit til bibelen
Lørdag ettermiddag kveld sto 
tillit til Bibelen i sentrum. I dag 
er det mye som svekker tilliten, 
men den største motgiften mot 
dette er å studere bibelen jevnlig 
selv. Det kan koste å holde fast 

Kall til 
overgivelse

Årsmøte 2019

Dag-Håkon Eriksen taler 
under årsmøte

Johan Behrentz
Johan Behrentz

Regionårsmøte for 2019 vil i år 
arrangeres på Langevåg bedehus 
6. april. Sammen samles vi for å 
se på året som har vært, men 
også for å sammen se fremover.

Årets utsending fra landssty-
ret og taler er Dag-Håkon Erik-
sen. Dag-Håkon er internasjonal 
leder i Normisjon og han vil 
undervise og dele fra vårt inter-
nasjonale arbeid.

Siden 1867 har Normisjon 
jobbet for å nå mennesker med 

evangeliet gjennom ord og 
handling både i Norge og inter-
nasjonalt. Dette skal vi fortsette 
med også i Møre. Årsmøte er en 
god arena for å samle oss rundt 
arbeidet og heie på det flotte 
Gud allerede gjør i vår region. 
Vår visjon er «Jesus Kristus til 
nye generasjoner og folkeslag», 
og sammen skal vi arbeide for at 
enda flere får et møte med Ham.

MØRE

Nylig kom boken «Vi vil: Frivillighet i menigheten». Boken er 
skrevet for å inspirere til å mobilisere 10 000 nye frivillige til 
menighetsarbeid i Norge. 

Øystein Gjerme som er forfatter av boken, er også leder av 
Salt Bergenskirken og ønsker med denne boken å dele erfa-
ringer og innsikt for å hjelpe andre til økt og mer bevisst fri-
villighet i egen setting.

Dette seminaret er derfor en veldig god mulighet til å ta 
med alle frivillige som er aktive i både større og mindre grad, 
og delta på en inspirerende samling som vil inspirerer og gi 
gode resultater! Øystein Gjerme vil på en humoristisk og 
gjenkjennelig måte relatere teamet til hverdagsproblematik-
ken i våre kirker og menigheter som med sikkerhet vil bidra 
til bevisstgjøring rundt frivillighet i deres setting.

Samlingen er for alle frivillige i menighet, kirke, bedehus 
og foreninger fra alle ulike settinger som opplever dette rele-
vant.

Fra bokens innledning: 
«Et liv i det moderne Norge er for mange både fullt og 

krevende, og da er det lett at frivilligheten i menigheten 
daler. Dette er en utfordring, og det er med tanke på den 
utfordringen jeg har skrevet denne boken. Mitt mål er at 
denne boken skal vise at Jesu kall til frivillig deltakelse gjel-
der oss alle, og at det er mulig at hver enkelt kan finne og 
fylle en plass i den lokale menigheten.»

FJELLFERIE FOR SENIORER (60+)
Krik, Hemsedal  18.–23. og 25.–30. august 2019   

Normisjon og KRIK inviterer til KRIK Senior  
på KRIK-senteret i Hemsedal.

Opplev augustdager i herlig natur og godt fellesskap.  
Fotturer i fjellet tilpasset ulikt fysisk nivå.

Talere og ledere: 18.–23. august: Venja og  
Harald Kaasa Hammer, Astrid Finstad Ørebech

25.–30. august. Reidun og Kurt Hjemdal,  
Reidun og Torstein Huseby

Info. og påmelding: Tlf. 32 06 23 60  eller  
e-post: post@khh.no

Onsdag 13. mars inviterer Norkirken Molde til seminar 
om frivillighet i menigheten. Seminaret holdes av 
Øystein Gjerme på Røbekk kirkesenter.

Seminar om frivillighet
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på troen under alle forhold, ikke 
minst når man blir prøvet i syk-
dom og forfølgelse,  var budska-
pet til Granerud lørdag kveld. 
Men Guds folk skal se framover 
mot det som ligger foran, det 
som ennå ikke er synlig, men 
som likevel er reelt. Lørdag 
kveld orienterte også Kjell 
Nyland om arbeidet som region 
møre har tatt et spesielt ansvar 
for i Senegal. 

Jesus kommer
På søndag 11-møtet snakket 
Svein Granerud om «Guds opp-
løpsside» og at vi skal ha for-
ventninger til at Jesus kommer 
tilbake når evangeliet er forkynt 
for alle folkeslag. De som ikke 
har denne forventningen er hel-
ler ikke særlig opptatt av å for-
telle evangeliet videre, mente 
Granerud. På møtet deltok også 
koret Sanctus, som øver på 
Spjelkavik bedehus.

Normisjon Møre og Averøy 
Normisjon ønsker velkommen 
til familieskileir 29. til 31. mars. 
Leiren er for familier og enkelt 
personer i alle aldre. Leiren fore-
går på Gråsjøturisthytte i Troll-
heimen. Hytten ligger akkurat 
på kommunegrensen mellom 
Surnadal og Rindal, og er et flott 
utgangspunkt for skiturer om en 
ønsker en rolig tur nede i dalen 
eller en har topptur i tankene. 
Det blir felles samlinger morgen 
og kveld.

Odd Magnus Venås (tv) og et team fra Norkirken Molde besøkte Spjelkavik bedehus under misjonshelga der andre helga i 
februar. Nummer to fra venstre, Svein Granerud.

Det blir gode muligheter for flotte turer under skileiren.

Familieskileir 

Testamentariske 
gaver
Stadig flere velger å gi Normisjon 
en gave i sitt testamente. Det er vi 
veldig takknemlige for. 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 internasjo-
nalt, og det har gitt resultater. Vi 
har kommet 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 generelt, der pengene 
vil bli fordelt etter behov, eller du 
kan velge å øremerke pengene til 
et prosjekt som du er ekstra 
interessert i.

For å gi en testamentarisk gave 
må du skrive et testamente.
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

Det er kun når du begrenser arven 
til ektefelle eller samboermed 
felles barn at det er et krav at du 
må fortelle noen om ditt testa-
mente. Likevel kan det være en 
fordel å fortelle det til dine 
nærmeste for å unngå usikkerhet 
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 om du ønsker det, så 
kan vi få muligheten til å takke deg 
og inkludere deg videre i vårt 
arbeid.

Fast givertjeneste

I region Møre er det nå 344 som  er 
med å støtte normisjons arbeid 
med en fast givertjeneste. Vi er 
veldig takknemilg over å kjenne at 
vi er mange som drar lasset 
sammen. På nettsiden til 
Normisjon eller Normisjon Møre 
kan du regulere din givertjeneste. 
Det er også mulig å ta kontakt om 
du ønsker et skjema for utfylling. 

– Vær ikke redd for å tenke 
nytt, selv om det kan komme 
til å tråkke noen på tærne



Nytt fra1 0     MØRE    |  N R  1 – 2019

Sammen er vi Normisjon, har 
vært en overskrift over de 2 
siste årene, i vår organisasjon 
er det stilt en del spørsmål om 
identitet. Hva tenker du og hva 
tenker jeg er Normisjon. Det 
har vist seg er at det ikke er så 
lett å definere inn i en tydelig 
organisasjon. For å beskrive 
Normisjon er betegnelsen 
bevegelse brukt. Normisjon er 
en misjonsbevegelse og en 
bevegelse som består av mange 
forskjellige arbeidslag. Møte-
formen, sangene og utrykket 

kan være forskjellige. Det er 
kvinneforeninger og menighe-
ter, det er unge og gamle, det er 
ute og hjemme, kanskje en fol-
kehøgskole eller et sykehus i 
Nepal. Mange forskjellige 
arbeidsformer med et felles mål 
«Jesus Kristus til nye generasjo-
ner og folkeslag». Ordet om 
Jesus skal sette oss i bevegelse.

Samarbeid er viktig og vi tren-
ger å bruke vår tid og vår mid-
ler fornuftig. Under og etter et 
utvidet rådsmøte i høst ble det 

lansert en modell for klynge-
tenkning der en knytter tettere 
bånd mellom de forskjellige 
nivå i organisasjonen for 
eksempel region, menigheter 
og skoler. Vi i region Møre vil 
prøve å finne hva som er våre 
muligheter og bidrag i denne 
sammenhengen.

Så er også tiden inne for å sam-
les til regionens årsmøte som i 
år finner sted i Langevåg bede-
hus, tilbakeblikk på året som er 
gått men også strategier for 

LEDER Ivar Aae, regionstyreleder

Normisjon er en misjons- 
bevegelse og en bevegelse som 
består av mange forskjellige 
arbeidslag.

Helgen 1. – 3. mars får vi besøk 
av Kurt Hjemdal, tidligere lands-
styreleder i Normisjon, bibellæ-
rer og forkynner. Under over-
skriften «Guds ord står fast» vil 
han holde en serie bibeltimer og 
sette lyset på det som skjer i kir-
ken i vår tid. Mange røster bry-
ter med bibelsk forkynnelse og 
presenterer egne meninger som 
Guds ord. Et av kjennetegnene 
på endens tid ifølge Jesus er for-
førelse og mange falske profeter. 
Hvordan skal vi som troende 
forholde oss til dette? Hvilken 
veiledning gir Bibelen?

Det blir fem bibeltimer med 
disse overskriftene: 

Fredag 1. mars:
19.00:  Har Gud virkelig sagt? 
 1 Mos 3,1

Lørdag 2. mars:
15.00:  Forførelse – et endetids- 
 tegn, Matt 24,4-28

Kurt Hjemdal underviser under bibelhelgen i Molde

Møtehelg på Godøy
28. februar til 3. mars har Nor-
misjon møtehelg på Godøy 
bedehusbedehuskapell.

Edgar Fredriksen er helgas taler, 
han ble utdannet teolog fra 
Menighetsfakultetet i 1981, men 
er for e fleste kjent gjennom fol-
kehøgskolen som blant annet 
rektor ved Høgtun folkehøg-
skole. Edgar Fredriksen er også 
medlem av regionstyret for Nor-
misjon Møre. 

Torsdag 28.feb. kl.19.30:
Lovsangsmøte

Fredag 1.mars kl.19.30:
Misjonskveld

Lørdag 2.mars kl.16.00:
Basar med loddsalg, åresalg,  

 andakt og gratis mat.

Møtehelgen avsluttes søndag 
klokken 11.00. 

Alle er hjertelig velkomne! Edgar Fredriksen forkynner 
på Godøy bedehuskapell

«Guds ord står fast»
Bibelhelg med Kurt 
Hjemdal på Molde 
Folkehøyskole

16.00: Bli i det du har lært, 
 2 Tim 3,14-17
1730:  Kaffepause: Kaffe og saft  
 serveres og alle bidrar  
 med noe å bite i!
18.00: En åpnet dør, Åp 3,7-13

Søndag 3. mars:
11.00:  Gjennom trengsel til 
 herlighet, Åp 7,13-15

På lørdagen blir programmet 
kompakt så da tar vi med oss 
noe godt til kaffen mellom dob-
beltimene og kveldsmøte!

Vær velkommen til dagsaktuell 
bibelundervisning.

Bibelfag og ledelse planlegges 
som nye fagtilbud på Gå Ut 
Senteret (GUS) til høsten. 
Det har allerede meldt seg 
flere søkere.

Rektor Ørjan Tinnen har 
dermed sendt to søknader 
om godkjenning fra skole-
kontoret på Berg prestegård i 
Trondheim. Får han positivt 
svar, står to nye studielinjer 
på skolens meny fra høsten 
2019.

- Vi ønsker å tenke strate-
gisk og visjonært på GUS. 
Dette er fagtilbud som vi 
opplever er etterspurt. Samti-
dig kan det gi oss flere ben å 
stå på økonomisk, sier GUS-
rektor Ørjan Tinnen.

Studieprogrammet «Tje-
neste og ledelse» blir det før-
ste på GUS som så tydelig 
kobler fag og forelesninger 
med konkret tjeneste. Hoved-
målgruppen vil være ansatte 
og frivillige, volontører eller 
ettåringer, pastorer eller ung-
domsarbeidere eller andre 
som har knyttet seg til et 
arbeid i kirke eller organisa-
sjon.

På GUS kan de få under-
visning og oppfølging som er 
tilpasset den konkrete tjenes-
ten, og samtidig få med seg 
generell ledelsesutdanning. 

- Vi ser for oss et bibel-
skole- og tjenesteår som er 
delt i tre. Fra starten av høs-
ten har studentene fire uker 
her på skolen, deretter er de 
ute i tjenesten sin med opp-
følging fra en mentor fra 
GUS. Så avsluttes studiet med 
en toukers bolk med debrie-
fing og ytterligere undervis-
ning, forteller Tinnen.

Han har allerede henvendt 
seg bredt til ulike kirker og 
organisasjoner i Norge, og 
tror dette vil være et gunstig 
tilbud på mange måter.

–Dersom tilbudet får 
offentlig godkjenning, som vi 
nå venter på, vil det gi rett til 
lånekassefinansiering for 
medarbeidere det er aktuelt 
for. Dette betyr svært lave 
kostnader for organisasjo-
nen/menigheten som sender 
medarbeideren, sier rektoren.

Samtidig som alle bibel-
skoler for tiden jobber syste-
matisk for å presentere nye 
og attraktive fagtilbud, tar 
GUS sjansen på å gå «back to 
basic» med sitt andre nye stu-
dieprogram i år. 

«Bare bibel» er et svar på 
behovet for ytterligere kjenn-
skap og kunnskap til bibelens 
tekster og historie.

- Vi ønsker å utruste unge 
mennesker til bibelkunnskap 
og til evnen å formidle bibe-
lens budskap. 

Studentene på «Bare bibel» 
skal komme gjennom hele 
bibelen i løpet av studieåret, 
via forelesninger og gruppe-
arbeid, men også med god tid 
til individuelt studium av tek-
stene, forteller Tinnen.

- Hvordan merker dere 
etterspørselen etter en slik 
grunnleggende bibelopplæ-
ring?

- Flere tidligere GUS-
elever har iallfall fortalt oss at 
hvis dette studietilbudet 
hadde eksistert tidligere, ville 
de ha søkt hit. Vi ser også at 
mange strømmer til kveldsbi-
belskoler og opplæring. I 
Oslo har Ungdom i Opp-
drags bibelkvelder vært helt 
fulltegnet, forteller Tinnen.

Nå håper og tror han at 
begge de nye fagprogram-
mene blir godkjent av utdan-
ningsmyndighetene. I tilfelle 
blir det et langt bredere stu-
dietilbud å ønske velkommen 
til i august i år.

Satser på bibelfag  
og ledelse
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AndaktTRO

Utrusta med kraft frå det høge! 
–Luk.24,49

Som Guds barn er vi sett inn 
i kampen mot den vonde og alt 
som vil ødelegge for Guds ska-
ping og frelse.  Vi har alle våre 
personlege erfaringar i kampen 
mot det vonde. Jesus vart også 
freista, men han sigra mot det 
vonde og gav oss løfte om 
utrustning i denne kampen: Han 
ville utruste oss med Kraft frå 
det høge.

Snart er det fastetid. Det er ei 
kamptid for alle som står i eit 
levande forhold til Jesus som 
Herre i livet og kalla til ei teneste 
i Guds rike.  Jesus har gitt oss to 
kampmiddel i denne kampen: 
nemleg faste og bøn. Vi kan 
ikkje vinne i eiga kraft, men 

utrusta med Den Heilage Andes 
kraft, kan vi stå det vonde  og 
den vonde imot. 

Ser vi oss rundt i dag, er det 
ikkje vanskeleg å sjå at vi står 
midt i denne kampen.  Både i  
media og samfunnet elles går 
det for seg ein kamp mellom det 
gode og det vonde. Spesielt er 
dette retta mot alt og alle som 
har med Gud og Guds rike å 
gjere. Umoral og synd, banning 
og lygn, utnytting av forsvars-
lause og mykje anna kunne 
nemnast – vist i beste sendetid 
på TV. Det er som ei profetisk 
kvinne i Telemark skreiv til 
Immanuel Minos om for mange 
år sidan. Utviklinga går mot ei 
tid der det sataniske får meir og 
meir plass.

DERFOR: Vi treng å bli utrusta 
med kraft frå det høge!

Dette kan vi best gjere ved å 
halde oss til Guds ord, leve i bøn 
både for oss sjølve og for alt 
arbeid i Guds rike – og ta tid til 
å faste. Dette siste er det mange 
som slit med i dag: vi har det så 
travelt og har vanskeleg for å 
finne tid og stad. Men faste kan 
vere så mangt: mest av alt er det 
å ta ei stille stund og prioritere 
Guds ord;  verge oss mot vond 
påverknad frå det som møter oss 
i kvardagen og om det let seg 
gjere: redusere med mat og 
drikke ein del av dagen f. eks.

Vi som er med i misjonsar-
beidet heime og ute i dag treng 
meir enn nokon gong denne 
krafta i liv og teneste! 

Kraft frå det høge!
Oddmund Måseide | Prest og tidligere misjonær i Bangladesh

Dette kan vi best gjere ved å halde oss til 
Guds ord, leve i bøn både for oss sjølve og for 

alt arbeid i Guds rike – og ta tid til å faste.

 SENIORSTEVNE
   Du vil få oppleve: Innholdsrike dager og godt fellesskap, fottur i fjellet, heldagstur til Røros (kr 400), 

halvdagstur til Hjerkinn, Eysteinskirka, pilegrimsleden og villreinsreservat (kr 150).
   Bibeltimer og forkynnelse:  Hilde og Alf Halvorsen, Per Jostein Hovde.
   Pris (kost og losji): Rom m/bad: kr 3 600,–  |  Rom m/vask og delt bad: kr 3 000,–   

Rom i hytte/campinghytte: kr 2 400,–  |  Tillegg  for enkeltrom: kr 600,– 
   Påmeldingsfrist 1. juni 2019 til: www.imi-stolen.no eller e-post post@imi-stolen.no (Tlf 72 42 13 70)

IMI Stølen, Oppdal 17.–21. juni 2019

 www.normisjon.no

Nå er det ny forfatter av 
Gjenbrukskroken! 

Jeg heter Anita Næss 
Thorängen og har overtatt 
jobben etter Lillian Dombe-
stein. 

Jeg er «bondekjærring» 
som vi sier der jeg kommer 
fra, nærmere bestemt Løken 
i Høland, i Akershus. 

I tillegg til ulike jobber 
gjennom årene, har jeg siden 
mars i fjor jobbet i eien-
domsavdelingen til Normi-
sjon og jeg har vært misjo-
nær i Mali. 

En allsidig bakgrunn kan 
komme godt med inn i denne 
jobben også. Jeg gleder meg 
til å ta fatt på denne jobben og 
kanskje kunne være med å 
utvikle dette konseptet videre. 

Tenk så flott at brukte ting 
kan komme til nytte for 
andre dersom vi ikke har 
bruk for de selv! I vår del av 
verden er det mange som 
har mulighet til å kjøpe mye 
og bytte ut eiendeler ofte.

Godt at det da er en 
mulighet for å kunne levere 
det der andre kan få glede av 
det. I tillegg går overskuddet 

til en god sak, misjonsarbeid 
i inn- og utland. En fin dia-
konal arena er det også. 

Stor takk til alle som støt-
ter opp om gjenbruksbutik-
ken i regionene.

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! Oppfordr-
ingen fra Paulus er herved overlevert til dere. (Fil 4,4)

Ja vel, men hvordan lever vi etter dette de dagene vi ikke er 
glade? Hva med de dagene jeg ikke synes det er stort å glede 
seg over, spesielt ikke i meg selv? Hva gjør jeg da?

Da jeg var midt i tenårene, ble jeg kjent med to menn som 
gjorde sterkt inntrykk på meg. Den ene var Gordon Johnsen, 
og den andre Einar Lundby. Begge bar med seg en indre glede 
som smittet over på oss rundt. I voksen alder har jeg lurt på 
hva denne gleden besto i, og hva som gjorde at de to bar den 
med seg slik jeg ble smittet av den? 

Jeg tror det handler om to forhold. For det første hentet de 
ikke gleden i seg selv, men i Gud. Gleden var forankret i noe 
utenfor dem selv; i det eneste faste punktet som finnes.  
Dermed ble ikke gleden noe flyktig som fulgte humørskiftnin-
ger eller dagsform, men var noe de eide uansett hva som 
skjedde. De var glade fordi de levde sammen med Jesus!

For det andre dreide ikke gleden seg om dem selv, men om 
andre mennesker. Den handlet om å være til stede i livet slik 
at andre mennesker kunne få det bedre.

Minnene om disse to og det de betydde for meg, har dukket 
opp igjen mens jeg har lest og gledet meg over Oskar Skarsau-
nes bok «Etterlyst: Bergprekenens Jesus». I denne skriver 
Skarsaune om hvordan Jesus presenterer et annerledesrike 
preget av kjærlighet og glede. Og han skriver om hvordan 
mennesker settes fri i møte med dette annerledesriket. 

Oppfordring til deg - og til meg selv: Gled deg fordi du 
hører til Jesus! Og tren på å leve i gleden så den smitter rundt 
deg!

Glede – over hva da?

Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
ablkvelland@normisjon.no

Innspill
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TELEFONNUMMER OG ADRESSERARRANGEMENT

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Send 
inn tekst og 

bilete til neste 
nr. innan
24.april

HOLMELY
28. febr. –3 mars: OPE HUS 
Du kan kome for å vere sosial, 
dele måltid, ha bønnefellesskap, 
gå turer i lag og du kan overnatte.
Vertskap: Solveig Aaberg, Alvhild 
og Terje Holme

7. mars kl. 18: BØN- OG 
LOVSONGSKVELD: Måltid, 
undervisning, lovsong, bøn 

15.–17. mars: TEMAHELG VED 
SVEN ÅSMUNDSTVEIT 
Sven Å vil undervise og inspirere 
heilt vanlege menneske til å leve 
som disiplar i kvardagen

9. april kl . 18: SONGKVELD VED 
HARRY ANDERSEN: fellesskap, 
kaffI, deling av Guds Ord, song og 
musikk. Kollekt

11. april kl 18: BØN- OG 
LOVSONGSKVELD i samarbeid 
med Fjordly

9. mai kl. 18: BØN- OG 
LOVSONGSKVELD

7.–9. juni: PINSERETREAT 
«Snakk ærlig om livet – i styrke og 
svakhet» Leiarar: Eva og Rune 
Langseth. For folk under 50

FJORDLY
9. mars: FJORDLYBASAR 
Opnar kl. 15. Program kl. 16-19

28. mars: PENSJONISTTREFF
Kl. 13: middag, kl. 15: møte 
Påmelding innan 26. mars 

29.–31. mars: DUGNADSLEIR
Frå fredag kl. 17.30. For alle aldrar. 
Opplegg for barn. Gratis kost/losji. 
Påmelding innan 22. mars 

31. mars: STORSAMLING 
Samarbeid mellom regionen og 
Fjordly. For alle aldrar og heile 
regionen. Eige opplegg for barna 
Middag kl. 13.00, møte kl. 15.00, 
kaffimat etterpå. Påmeldingsfrist 
middag: 27. mars. Prisar for mid- 
dag: sjå nettside eller ring Fjordly

12.–15. april: TENLEIR 8. kl - 18 år

25. april: PENSJONISTTREFF

28. april: FJORDLYFESTIVAL
Kl. 13.00-18.00: Spanande aktivi-
tetar, kafè og konsert med barne- 
og ungdomskor frå regionen

23. mai: PENSJONISTTREFF

TEIGEN
8.–10. mars: FELLESLEIR,1.-7. kl. 
Fleire arr. kjem. Følg med på nett-
side og Facebook / kontakt Teigen 

INNVIK FJORDHOTELL
15.–17. mars: KVINNEHELG
Regional konferanse, Kv. i Nettv.  

29.–31. mars: MANNSHELG
Rory Kaye m.fl. 

17.21. april: PÅSKE V/FJORD OG 
FJELL Sjå notis på side 4. Ein kan 
delta på heile eller deler av dagane

26. april kl. 19: MISJONSHEIMS-
BASAREN Song, andakt, åresal, 
loddsal, kaffi og kaker

29. april–2. mai: PLUSS-REISER

18.–31. mars: LARS SIGMUND 
SIMONSEN REISER RUNDT
18.: Hyen/Straume kl. 18
19.: Hyen/Solheim kl. 20
20.: Stryn kl. 19.30. 21.: Utvik kl. 18 
22.-23. : Eid kl. 19 
24.: Haugen kl. 16, Raudeberg kl.19
25.: Stårheim kl. 19.30
26.: Deknepollen kl. 18
27.: Stadlandet kl 19
28.: Pensjonisttreff Fjordly
29.: Selje kl. 19. 30.: Selje kl. 17
31.: Davik kl. 16

27. april: REGIONÅRSMØTET 
NORMISJON OG ACTA S. OG FJ.  
Innvik Fjordhotell Misjonsheimen 
Talar: Medie- og markedssjef i 
Normisjon; Ole Martin Rudstaden
Meir info kjem i ulike kanalar

Teigen Leirstad
6940 EIKEFJORD, tlf. 57 74 81 48 
E-post: teigen@normisjon.no 
www.teigenleirstad.no 
Bankkonto nr. 3775.20.63630

Fjordly Ungdomssenter
6711 BRYGGJA, tlf. 57 85 32 25  
E-post: fjordly@normisjon.no 
www.fjordly.no 
Bankkonto nr. 3000.19.26310
Opprusting av hytter: 3000.25.40912 
 
Holmely Omsorg og Retreat
6711 BRYGGJA, tlf. 57 85 34 25
E-post: holmely@normisjon.no 
www.holmely.no
Bankkonto nr. 3000.14.72204 

Nordfjord folkehøgskule
6823 SANDANE, tlf. 57 86 80 40
E-post: kontor@friluftslivskulen.no 
www.friluftslivskulen.no
Bankkonto nr. 3000.15.28560

Sunnfjord folkehøgskule
6800 FØRDE, tlf. 57 82 99 60
E-post: kontor@sunnfjord.fhs.no 
www.sunnfjord.fhs.no
Bankkonto nr. 3700.05.10034

Innvik Fjordhotel Misjonsheimen AS
6793 INNVIK, tlf. 57 87 49 90 
E-post: post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no
Bankkonto nr. 3770.05.00935

Fjordly Barnehage
6711 BRYGGJA, tlf. 57 85 33 95 
E-post: styrar@fjordly-barnehage.no

Normisjon region Sogn og Fjordane
Postboks 162, 6821 SANDANE
Tlf.: 57 86 63 49  Fax: 57 86 61 75 
Opningstid: Tysd.–fred. kl. 8.30–15.30 

Bankkonto nr. 3000.14.71186 (regionen) 
Vipps: #15646 
E-postadresse: sof@normisjon.no
www.normisjon.no/sof    

Leiar for regionstyret:
Svein Ottar Sandal, tlf.: 909 69 342 
svein.sandal@enivest.net

Region- og administrasjonsleiar:  
Jesper Lemming, tlf. 902 29 018
jbl@normisjon.no 

Fellesskapsutviklar:
Vegard Tennebø, tlf. 906 42 084
vegard.tennebo@normisjon.no

Regionarbeidar:  
Ingebjørg Isane Fure, tlf. 920 31 219
iif@normisjon.no
 
Actaleiar: 
Maria Dalsbø Tøsse, tlf. 920 46 349 
mdt@normisjon.no 
acta.sof@normisjon.no 

Fellesskapsutviklar i Acta: 
Stian Stokkebekk, tlf. 48 99 23 42 
Stian.stokkebekk@normisjon.no

Ansvarleg redaktør for avisa:  
Ingebjørg Isane Fure 
Redaksjon: Tilsette på regionkontoret 
Opplag: 1500
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Kalender Møre
ARRANGEMENT

NORMISJONSUKE
Når: 28. feb. - 3. mars
Hvor: Godøy bedehuskapell
Taler: Edgar Fredriksen
(Se mer på side 10)

BIBELHELG
Når: 1. - 3.mars
Hvor: Molde Folkehøyskole 
(Peisestuen)
Taler: Kurt Hjemdal
(Se mer på side 10)

SEMINAR OM FRIVILLIGHET
Når: 13. mars kl.19
Hvor: Røbekk kirkesenter
Taler: Øystein Gjerme
Pris: 150,-
Påmelding: via Norkirken Molde 
sin Vipps (73912) under fanen for 
«Seminar med Øystein Gjerme». 
Ved betaling av påmeldings- 
avgiften på 150 per pers skrives 
navn inn i meldingsfeltet for den/
de som ønsker å melde seg på.

FAMILIESKILEIR
Når: 29. - 31. mars
Hvor: Gråsjøturisthytte
Hovedleder: Ivar Aae

REGIONÅRSMØTE
Når: 6. april
Hvor: Langevåg bedehus
Taler: Dag-Håkon Eriksen

PÅSKEFESTIVALEN
Når: 13. – 17. april  
For: 8.klasse – 3. VGS 
Hvor: IMI Stølen, Oppdal
Hovedleder: Eivind Risholm
Pris: 1830,- (heiskort kommer i 
tillegg) 
Hva skjer? Trekket, Bowling,  
felleskap, bibeltimer, mye moro. 

NOAHS ARK
Når: 4. – 5. Mai
For: 2. – 4. klasse 
Hvor: Øya VGS, Kvål
Hovedleder: Kristine Hjellen
Pris: 500,-
Hva skjer? Smådyr og lam, 
ridning og traktorkjøring 

SENIORSTEVNE
Når: 17. - 21. juni
Hvor: IMI Stølen, Oppdal
Talere og ledere: Hilde og Alf 
Halvorsen, Per Jostein Hovde.

FRILUFTSVUKKU
Når: 24. – 28. Juni
For: 10 – 13år 
Hvor: IMI Stølen, Oppdal
Hovedleder: Torgeir Eikli og 
Eivind Risholm
Pris: 3100,- (2900,- for søsken) 
Hva skjer? Samhandling leik, 
fjelltur til Stølshøa, stisykling fra 
skaret, rafting med Opplev 
Oppdal og basseng i kulturhuset.

KVINNEWEEKEND
Når: 9. - 11. august
Hvor: Innerdalen
Taler: Mette Boye

Vassbotten leirsted
6674 KVISVIK
Kontakt: Ismet Kajolli
Tlf.: 47288136

Leder i regionstyret
Ivar Aae
ivar.aae@gmail.com
Tlf.: 41623556

Høgtun folkehøgskole
6639 TORVIKBUKT
Bjarte Grøteide
Tlf.: 71 29 37 02

Ansvarlig redaktør
Torgeir Frøvik Frøsøye

Fakturaadresse
Normisjon region Møre
c/o NLM, Økonomiservice, pb. 410
4604 KRISTIANSAND

Fermate Sunnmøre
Tlf.: 400 76 521

HUSK Å MERKE GAVER DU GIR, 
SLIK AT DE KOMMER TIL DET 
ARBEIDET DU HADDE TENKT Å 
STØTTE – MED PROSJEKT-
NUMMER ELLER MED TEKST!

Torget 4, 6413 MOLDE
www.normisjon.no/more
e-post: region.more@ 
normisjon.no

Gironr.: 3000 14  71119
Vipps: 123740

Regionleder
Torgeir Frøvik Frøsøye
torgeir@ normisjon.no
Tlf.: 91691674

Pastor i Molde-fellesskapet
Odd Magnus Venås
Tlf: 971 28 9281

Ved henvendelse angående 
gaver, økonomi, navnendringer, 
abonnementer og andre 
 administrative henvendelser 
vises til Ann Kristin Ruud, 
tlf. 45213689, e-post: ann.kristin.
ruud@normisjon.no

ANNONSER I REGIONAVISA!
Vi har plass til flere arrangement i kalenderen vår!

Send gjerne inn ditt/deres arrangementer til:
region.more@normisjon.no


