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Jesu evangelium til oss er at sjølv om vi er meir fortapt enn vi nokon gong kan våge å 
innrømme, er vi meir elska enn vi nokon gong kunne våge å håpe på. 

Vegard 
Tennebø 

Markering av jubileet går av 
stabelen søndag 12. september, 
kor det vert festmiddag og 
mimrestund.

Teigen leir-
stad 50 år!

Aalesund Soul Children har satt dype spor både 
blant deltagere og alle de som fikk høre de unge 
deltagerne. Venter nå på nye krefter.

Har satt dype spor
Har sprudlet livsglede og velsignelse, men nå er Aalesund Soul Children lagt ned.
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Følg Normisjon  
på Facebook

Læringsfellesskapet Agenda 1 samler 
kristne fra ulike etniske grupper i Mali. Nå 
har kristne i sør begynt å be for kristne 
som opplever forfølgelse i nord.
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Ber for den lidende kirke

Deler tips til ny hverdag
Kristian Nesbu Vatne, pastor i Norkirken 
Vennesla, vil motivere kristne til å restarte 
gode vaner som forsvant under pande-
mien. 

NORGE          7

MER2022
Velkommen til Normisjon og  
Actas medarbeider konferanse  

for frivillige og ansatte

acta

normisjon

 barn  
og unge i

GØY RETNINGSGIVENDE INSPIRERENDE SAMLENDE

(13.) 14. - 16.  
JANUAR 2022
IMI-KIRKEN,  
STAVANGER

Vi jobber målrettet for en konferanse som skal være
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I en ti-års periode fikk de sprudle 
livsglede og velsignelse, men nå 
er Aalesund Soul Children lagt 
ned. For godt? 

– Jeg håper Gud kan prikke 
noen på skuldra og ta opp igjen 
kor-arbeidet, men mannskapet 
som sto bak koret har avsluttet 
sin oppgave. Alt har sin tid, og 
nye krefter må ta over. Jeg tror 
Soul-Children-bevegelsen fort-
satt har en oppgave på Sunn-
møre, sier Vidar Aasebø.

Fikk klar visjon
Mange kjenner han som den 
drivende krafta bak Aalesund 
Soul-Children fra 2010. Da han 
flytta tilbake fra Oslo etter 20 års 
fravær fra Sunnmøre, hadde han 
fått en helt konkret visjon om å 
bringe videre denne korbevegel-
sen  som har ført til så mye godt 
med seg over hele landet. Soul 
Children er den del av Normi-
sjons barne og ungdomsarbeid, 
Acta.
 – Jeg var med i ei bønne-

gruppe i Oslo, og noen i gruppa 
mente jeg burde gjøre mer enn 
å jobbe i bank når jeg kom til 
Sunnmøre. Det ble en konkret 
utfordring, som jeg kjente sterkt 
på var fra Gud. Jeg så oppstarten 
som en film foran meg. Samtidig 
visste jeg at jeg ikke kunne gjøre 
det alene. Kona mi Marie og jeg 
ba konkret om at vi måtte få 
med oss flere, og satte ei mini-
mumsgrense på åtte personer i 
crewet, sier Aasebø.

Fikk riktig mannskap
Problemet var at han hadde et 
lite nettverk rundt seg. Vidar 
kommer opprinnelig fra Bratt-
våg, og kjente bare få personer i 
Ålesund. I Spjelkavik Kirke var 
det et familiekor, men flere av 
foreldrene følte på at det var lite 
tilbud for de eldre barna. 
 – Jeg ble invitert til å presen-

tere min visjon, og sa tydelig fra 
om at det ville bli krevende og 
mye arbeid å starte opp et Soul 
Children kor i Ålesund. Samti-
dig ville det bringe enda mer 
velsignelse med seg, sier Aasebø.

Han fikk det han ba om. Da 

Soul Children 
har satt spor

Vidar Aasebø var en energisk leder og dirigent for koret i åtte år. Han mener eventuelt nye 
krefter må finne sin måte å lede koret på.

Johan Behrentz
Johan Behrentz
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Også i år fikk Normisjon Møre være med å arrangere en digi-
tal familiefest. Familiefesten hadde i år lagt opp til at familier 
kunne gjennomføre en aktivitetsløype ukene før live sendingen. 
Aktivitetsløypen var organisert gjennom den gratis mobilappen 
Actionbound, og ruter for å finne frem til ulike oppgaver kunne 
gjennomføres både i Molde og Kristiansund. Løypen var lagt 
opp på en slik måte at familiene fikk reflektere over temaet 
«sette gode spor», og i aktivitetsløypa skulle familiene finne 
hemmelige steder, svare på spørsmål, løse oppgaver, knekke 
koder og mer til.

I Kristiansund var postene så sentrumsnært at det var mulig 
som en lang familietur, mens i Molde var det mest fornuftig å 
bruke bilen til hjelp. 

- Veldig gledelig å samarbeide med menigheter fra flere byer, 
og oppgavene i aktivitetsløypa var også artig og spennende for 
hele familien, sier regionleder Torgeir Frøvik Frøsøye.

Vinnerne ble kåret under den digitale familiefesten 13. juni, 
og noen av de attraktive premiene var blant annet signerte 
drakter fra regionens eliteserielag i fotball.

Under familiefesten fikk vi møte både Barne- og familiemi-
nister Kjell Ingolf Ropstad, Moldes spydspiss Ohi Omoijuanfo, 
Norges tøffeste Martin Lilleberg og farmen presten Thor Haa-
vik. De formidlet på ulike måter hva familie betyr eller hvordan 
vi kan sette gode spor med våre liv. 

Reprise av sendingen kan ses på www.familiefest.no.

Vil du  
starte en
gjenbruks-
butikk?

www.gallerinormisjon.no 

Galleri Normisjon sine gjenbruksbutikker  
gir gode inntekter til misjon i Norge og utlandet!  
Vi trenger flere butikker!

Pensjonist-tilværelsen har blitt  meningsfull fordi jeg endelig får bruke  interessen for gamle ting samtidig som  jeg får treffe folk!
Louise, Galleri Oslo

Jeg vil hjelpe deg!
Ring meg på tlf.: 995 91 168
eller send meg en mail:
anita@normisjon.no

Hilsen Anita Næss Thorängen
– Daglig leder

Regionleder Torgeir Frøvik Frøsøye og ungdomspastor i 
Norkirken John Steinar Brekken ledet familiefesten.
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Digital familiefest



    N R  3 – 2021 |  MØRE  3   Nytt fra

presentasjonen for foreldre-
gruppa var ferdig, sto det igjen 
seks personer som var villige til 
å ta på seg den store oppgaven 
for å stable Aalesund Soul Chil-
dren på beina. Med ekteparet 
Marie og Vidar Aasebø ble det 
åtte personer, akkurat det mini-
mumstallet de hadde bedt om! 
Dermed ble det kor-arbeid. 
Først øvde de på Lerstad barne-
skole, og senere flyttet de over i 
Spjelkavik bedehus (Indremisjo-
nen) hvor de var de fleste årene. 
I åtte år var Vidar Aasebø diri-
gent og musikalsk leder. Da 
koret fikk ny dirigent, ble øvel-
sene flyttet til Misjonssalen 
(Norsk Luthers Misjonssam-
band), der de var de siste drøye 
to årene før koret i praksis ble 
lagt ned. 

Drivende foreldregruppe
Aalesund Soul Children fikk en 
flygende start i 2010, og i flere år 
måtte de sette tak på hundre 
medlemmer.  I denne periode 
var det venteliste for å komme 
med. Det praktiske omkring 
koret ble gjort av ansvarsbevisste 
ledere i foreldregruppa, som 
hadde en drivkraft som ikke 
bare kom av et ønske om å legge 
til rette for sine egne barn. 
Ledergruppa hadde et sterkt 
ønske om at sangen og fellesska-
pet i koret skulle gi alle barna i 

koret en åndelig ballast de 
kunne bære med seg resten av 
livet. Mange tilbakemeldinger 
viser også at barna i koret var 
blitt berørt av Gud.
 – Hvorfor fikk Aalesund Soul 
Children slik suksess?
– Først og fremst fordi dette var 
et arbeid Gud ville. Samtidig 
hadde vi hele tida noe å strekke 
oss etter, sier Aasebø og tenker 
på konserter, turer og ikke minst 
plateprosjekter. De ga ut en sin-
gel og i 2015 gjorde de et kraft-
tak og ga ut CDn «One Day». 
Mange kristne forsamlinger ble 
oppmuntret av de sprudlende 
barna som sang friskt om Jesus 

og med bevegelser som under-
streket budskapet. Det var opp-
tredener på basarer og gudstje-
nester. De hadde egne konserter, 
og de eldste teen-sangerne fikk 
være med på utenlandsturer 
både til Stockholm, Israel og helt 
til Houston. USA-reisen var en 
gjenvisitt etter at de hadde fått 
besøk av den amerikanske gos-
pelsangeren Dee Jones under 
Sea Side Soul i 2017.

Stille seg til rådighet
-Sea Side Soul i Sparebanken 
Møre Arena var absolutt høyde-
punktet for Aalesund Soul Chil-
dren, men  også det mest kre-
vende arrangementet både når 
det gjelder behov for hjelpere og 
økonomi. Vi landet begge deler 
uten underskudd, sier Vidar for-
nøyd.
 – Noen vil si at mye av sukses-
sen til koret skyltes en dynamisk 
Vidar Aasebø?

-Dette handler ikke om mine 
eller andres ferdigheter. Jeg har 
bare en halvårsenhet i musikk. 
Det handler om hva Gud kan 
gjøre, bare vi stiller oss i Hans 
tjeneste. Mange av fortellingene 
i Bibelen forteller om nettopp 
det, at man må ha tiltro til det 
Gud kan gjøre gjennom oss. Slik 
var det med den unge David 
som vant over kjempen Goliat. 
Slik var det med Josva og Kaleb 

som fikk mot til å innta det lan-
det Gud hadde lovt dem. Bibe-
len er full av slike historier om 
vanlige mennesker som stoler på 
at Gud utfører det han vil, bare 
vi stiller oss til disposisjon.

«Gud vil det»
– Og det gjelder de som eventuelt 
kjenner på et ønske å dra i gang 
Aalesund Soul Children på nytt?
-Ja. Jeg tror ikke de som vil 
prøve å gå i gang med et nytt kor 
skal gjøre det akkurat slik vi 
gjorde det. Vi er dessverre gode 
til å sammenligne oss med 
andre, og vi er gode til å leve 
etter janteloven, at vi ikke er 
flinke nok. Vi skal si til oss selv 
at «dette kan vi» fordi Gud vil 
det, sier Vidar Aasebø, som i et 
facebook-innlegg takker alle 
medarbeiderne i Soul Children.

Ei mor svarer i innlegget 
blant annet slik:

«Har selv fått oppleve å se 
gleden i øynene til ungdom-
mene som var med, på nært 
hold! De fikk være seg selv, og 
de fikk føle seg velkommen, alle 
som en like viktig brikke».

Aalesund Soul Children har satt dype spor både blant deltagere og alle de som fikk høre de unge deltagerne. Nå er det aktive 
koret lagt ned, men oppgaven venter på nye krefter.

Normisjonsnett-
verk for Møre
Det er fortsatt mulig å bli med i 
Normisjonsnettverk for Møre. Da 
sender du en SMS med teksten 
MØRE til 2160. Da vil du kunne 
motta informasjon om ulike 
arrangement, andakter eller andre 
hilsener og bønneemner.

Testamentariske 
gaver
Testamentariske gaver blir stadig 
mer aktuelle etter som vi blir med 
velstående og lever lenger enn 
tidligere generasjoner. Vi er 
ydmyke og takknemlige over for 
dem som i sin tid valgte å gi deler 
av sin livsarv til misjonens arbeid. 
Vi vet at flere av dem som testa-
menterer gaver til Normisjon har 
vært engasjerte givere gjennom et 
langt liv. Derfor er de testamenta-
riske gavene et viktig signal om at 
vi gjennom mange år har klart å 
bygge tillit og tiltro til trofaste 
givere. Om du ønsker det, kan du i 
ditt testamente øremerke deler av 
arven din til Normisjons arbeid. En 
testamentarisk gave er en gave til 
fremtiden - til arbeidet med å gi 
evangeliet om Jesus videre til nye 
generasjoner og folkeslag.

Mange er usikre på reglene som 
gjelder for arv og testamente, og 
vi anbefaler å ta kontakt med en 
advokat dersom du ønsker å få satt 
opp et testament.

Actaarbeider til-
bake fra permisjon
Denne høsten er Kathy Celi Venås 
tilbake i arbeid etter en utvidet 
fødselspermisjon. Regionen gleder 
seg over å ha Kathy tilbake i 
tjeneste og ser frem til godt samar-
beid i tiden fremover. 

Ta kontakt med Kathy om dere 
ønsker støtte og hjelp i arbeidet.

Agenda 1 Nord-
vestlandet
Flere menigheter har allerede 
meldt seg på, og denne høsten 
starter vi lærefellesskap her på 
Nordvestlandet. 

I lærefellesskapet vil vi sammen 
hjelpe hverandre til å bedre lykkes 
med vårt arbeid. Her er også den 
viktigste delen å se på hvordan 
menighetene kan bli mer misjo-
nale i sitt arbeid.

Ta kontakt om din menighet 
ønsker å være med i et slikt 
lærefellesskap.

Det handler om 
hva Gud kan 
gjøre, bare vi 
stiller oss i Hans 
tjeneste. 

 
Har du vurdert  å testamentere  en gave  for fremtiden?
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Lørdag 21.august startet Nordvestlandet folkehøgskole opp 
med 95 nye elever. Heile 25 elevar er internasjonale, frå USA, 
Tyskland, Nederland, Russland, Malaysia, Sverige, Danmark. 
Det er stor stas når tunet blir fylt med nye ungdomar!

Internatet Øvretun er snart ferdig renovert! Vi er glade for 
at internatkapasiteten blir svært god - og at vi kan tilby ele-
vane gode boplassar. Triohus som har hatt ansvaret for reno-
vering har stått på ekstra hardt no mot slutten av prosessen 
- og utvendig blir ikkje bygget heilt ferdig enda . Vi har hatt 
ein del ekstra sommarhjelp i år. Dei har gjort ein flott innsats 
med vedlikehold, nedvask, maling m.m. I løpet av sommaren 
har dataansvarlig Einar Hals også leda eit stort arbeid med å 
oppgradere internettet på skolen. Elevane vil oppleve eit raskt 
og stabilt nett;)

To av friluftslivlinjene våre er heilt fulle. Men det er også 
populært med fotball og idrettslinjer. Vi har og god søking på 
hestelinja og kreativlinja.

I løpet av hausten trur vi på at samfunnet har åpna opp 
igjen. Derfor ønsker vi å invitere alle til:

                                                               Bjarte Grøteide - rektor

Nye elever på plass
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Endelig er ferien over og vi kan 
ta fatt på en ny høst. Jeg tror 
også at de fleste voksne nå er 
vaksinert og at i tiden fremover 
skal det være mulig med klem-
mer og fellesskap. 

Årstiden og navnet høst 
kommer av at moden frukt, 
grønnsaker og korn måtte høs-
tes inn. Jeg har stor tro på at vi 
skal se hvordan Gud reiser opp 
en generasjon av etterfølgere av 
Jesus. En generasjon som leng-
ter etter å få være med på arbei-
det med å høste inn av det 
modne vi har overalt i vårt 

samfunn både i denne regio-
nen, ellers i landet og ute i den 
store verden. Den generasjonen 
trenger også ledere, og jeg 
håper flere kjenner på kall til 
tjeneste blant barn og unge.

Sammen med alle frivillige 
som finnes i denne regionen 
skal vi få høste. Mange har vært 
med i bønn for denne regio-
nen, og jeg vet det er mange 
som har en hunger etter at enda 
flere skal kjenne på den enorme 
kjærligheten Gud har for den 
enkelte, og som lengter etter at 
nye skal komme til tro.  

Vi går inn i enda en høst med 
lite stab på kontoret, men jeg 
gleder meg over at Kathy Celi 
Venås nå er tilbake etter sin 
permisjon. Sammen vil vi 
jobbe for Normisjon og Acta 
sin visjon. Vi blir også veldig 
glade om vi kan jobbe sammen 
med dere for å nå enda lengre 
med vårt arbeid enn vi gjør i 
dag. Ta kontakt med oss om det 
er noe vi kan være til hjelp 
med.

I slutten av Matteus kapittel 
9 sier Jesus til disiplene sine 
«Høsten er stor, men arbei-

derne få. Be derfor høstens 
herre sende ut arbeidere for å 
høste inn grøden hans.» Jeg 
tror at disse ordene Jesus sa til 
disiplene den gang er gjeldene 
også i dag. I disse tider har kris-
tendommen en enorm frem-
gang ute i verden, og jeg tror 
det er mange som er modne og 
klar til innhøstingen i vår 
region og ute i verden. 

Vil du være med å høste?

Grunnet pandemien som lukket 
ned landet i mars ble 2020 et år 
preget av mange restriksjoner og 
avlysninger. Dette gjorde også at 
regionens årsmøte ikke ble gjen-
nomført før 24. oktober på 
Røbekk kirkesenter. 

Årsmøtet ble en flott samling 
hvor kanskje den største saken 
var at regionen skulle fisjoneres 
fra sammenslåingen med hoved-
kontor, og gå over til å bli en 
selvstendig Normisjon region. 
Dette var en sak regionstyret har 
jobbet med gjennom flere år og 
som nå ble enstemmig vedtatt 
på årsmøtet. 

Regionstyret hadde frem til 
årsmøtet vært sammensatt med 
Ivar Aae som leder og Kjell 
Nyland som nestleder. Øvrige 
styremedlemmer var Arnor 
Evensen, Liv Johanne Opstad, 
Edgar Fredriksen og Kjell Pet-
tersen. Årsmøtet takket Liv 
Johanne og Ivar for tjeneste i 
styret, og nye medlemmer ble 
Judy Storset og Petter Godø. 
Kjell Pettersen ble valgt som ny 
leder.

For alle foreninger og lag var 
møtevirksomheten redusert i 
2020, og flere har også merket at 
det har vært utfordrende å starte 
opp igjen når smittesituasjonen 
kunne tillate oppstart.

Norkirken Molde var i denne 
tiden raskt i gang med digitale 
sendinger som nådde bredt ut. 
Dette var til stor glede for 
mange.

Torgeir Frøsøye har vært fullt 
tilbake som regionleder i 2020. 
Actaarbeider Kathy Celi Venås 
var i fødselspermisjon i mye av 
året, og Vidar Åsebø ble ansatt i 

LEDER Torgeir Frøvik Frøsøye, regionleder

Et utfordrende år
2020 ble et år med nedgang i medlemstallene. Smitteverns-
reglene gjorde at flere lag og foreninger ikke har møtes siden  
før nedstengningen 12. mars. Noen har også blitt lagt ned.

en mindre prosjektstilling som 
fellesskapsutvikler på Sunn-
møre. Fellesskapsutvikling var 
utfordrende i 2020, noe som 
gjorde at Vidar tok mer del i 
ledertrening innen Acta. 

Områdegruppene for Sunn-
møre, Romsdal og Nordmøre 
skal ta initiativ, arrangere og 
oppmuntre til møter og annen 
aktivitet i sitt område, men dette 
satte også smittevern en effektiv 
stopper for. 

Selv om mye av det regionale 
arbeidet var vanskelig har likevel 
regionen vært delaktig der det 
var mulig innenfor smitteverns-
reguleringen. Det ble få samlin-
ger som samlet fra flere steder, 
men de som møttes fikk ofte 
besøk av regionens stab.

Vi trekker også frem de digi-
tale mulighetene som ble nød-
vendige når fysiske møter ikke 
ble mulige. Her fikk vi mange 
gode møter med ulike grupper. 
Vi brukte også aktivt videoan-
dakter for at mange skulle få 
mulighet til å motta ord fra 
Bibelen. 

I juni hadde vi også digital 
familiefest for hele fylket. Dette 
ga mulighet til formidling inn 
mot helt nye grupper.

Regionen er medeier av Fer-
mate Sunnmøre hvor Turid 
Nordstrand Rødset og Edgar 
Fredriksen er Normisjons repre-
sentanter i styret.

Vi er også medeier av Høgtun 
Folkehøgskole, som i 2020 
endret navn til Nordvestlandet 
folkehøgskole. Der er Tore 
Humstad og Martha Innerdal 
Normisjons representanter.

Vassbotten leirsted ble i 2020 

endelig avhendet til Sina Saltbo-
nes og hennes arbeid med å 
bygge opp et bønne-, hvile- og 
vekkelsessenter på stedet (the 
Convent). 

Acta Møre hadde 19 lokallag 
som leverte årsrapport for 2020. 
Antallet registrerte voksenfore-
ninger i regionen har i 2020 sun-
ket fra 49 til 46

Ved årsslutt hadde vi 6 
misjonsavtaler med menigheter 
gjennom SMM (Samarbeid 
menighet og misjon). Avtalene 
er med å hjelpe til at det blir et 
fokus på misjon i menighetene. 
Største delen av gaver til det 
internasjonale misjonsarbeidet 
kommer inn gjennom enkelt-
medlemmer og foreninger som 
brenner for vårt misjonsarbeid.

Senegal har vært Normisjon 
Møre sitt hovedfokusland, men 
også her merket vi pandemien 
tydelig. Misjonærene ble grun-
net pandemien evakuert allerede 
i mars, og kom seg ikke tilbake 
til landet før vi var kommet til 
2021. Noen relasjoner ble likevel 
opprettholdt, og vi ber fortsatt 
om at Malinkeene må få møte 
Jesus. 

Årsresultatet for 2020 viser et 
minus på kroner 319 741. Dette 
kan nok ses i sammenheng med 
lav aktivitet i de ulike foreninger.

Takk til alle ledere og medar-
beidere i de ulike menigheter, 
foreninger og fellesskap som står 
på i bønn, tjeneste og med gaver 
for at nye generasjoner og folke-
slag skal få møte Jesus både i 
Møre, Norge og i den store ver-
den.

Be derfor 
høstens herre 
sende ut  
arbeidere for  
å høste inn 
grøden hans.

Skolen ligger flott til under Reinsfjellet i Gjemnes.

27. november: 
«Allsang på Høgtun» 
Eit arrangement der allsang og musikk vil få 
stor plass -  og der alle er velkomne!
15. desember: 
Konsert med GARNESS
Merk av datoane og gjer deg klar til å ta turen 
til Nordvestlandet folkehøgskole!
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

«Du vet de lydfilene på fulani som vi fikk på forrige 
Agenda 1», sa en pastor til meg. «I går satt jeg meg ned 
med en gruppe fulaniere og hørte på dem.» 
 Jeg stusset. Pastoren er ikke en av de jeg har opplevd 
som den ivrigste evangelisten. Og i hvert fall ikke inn 
mot en så sterk muslimsk folkegruppe som fulani. 

«Jeg skjønte ikke så mye, men jeg kjente igjen navnet 
Lasarus så jeg visste hvor i teksten de var. Det var spen-
nende å snakke med dem. Jeg lovet å komme tilbake 
slik at vi kunne snakke mer sammen.» 

Jeg satt igjen og tenkte at jeg tror Agenda 1 holder på 
å få større ringvirkninger enn jeg hadde sett for meg. 

Agenda 1 er ulike nettverk av læringsfellesskap med 
menigheter som går sammen for å nå ut med evangeliet. 

Ulike etniske grupper
Mali er et delt land. I nord har ulike islamistiske grup-
peringer hatt makten siden 2012. I sør fortsetter livet 
som vanlig. Senter av landet har siden 2015 vært herjet 
av konflikt mellom ulike etniske grupper. En av grup-
pene er fulani. 

På Agenda 1 har flere og flere fulaniere kommet på 
samlingene våre. Det er ikke noe vi har jobbet bevisst 
med. De som har vært med, har tatt undervisningen på 
alvor og fått med seg nye. Noen bor i områder sterkt 
preget av en voldelig konflikt. Noen lever som flyktnin-
ger lenger sør i landet. Nå er de med på samlingene 
sammen med kristne fra Sør-Mali. 

Historiene gjør inntrykk
Jeg har vært på kristne samlinger både på bambara og 
fulani. Men det er første gang jeg er med på en samling 
der begge språkene blir stilt på like fot. Der det overset-
tes mellom dem hele tiden og undervises på begge språk. 

Det synges lovsanger på begge språk. Folk kan komme 
med vitnesbyrd på sitt språk. De kan høre historier fra 
hverandre. Historiene til kristne fulaniere gjør inntrykk, 
både hos meg og hos «våre» kristne fra sør. 

Forrige Agenda 1-samling var i juni. Der fortalte en 
mann om hvordan han hadde blitt stoppet i landsbyen 
sin av en gruppe bevæpnede menn. «Hvordan kunne 
han, med en far som var muslim og en mor som var 
muslim, være kristen?!» Nå fikk han et valg. Ville han 
bli drept, eller si i fra seg troen på Jesus? Han valgte 
Jesus, og de lot ham gå. Flere fortalte lignende historier. 

Skaper misjonale hjerter
Historiene gjør inntrykk. De skaper også et fellesskap 
som har sprengkraft i seg selv. Et fellesskap der kristne 
i sør begynner å be for en lidende kirke. Det skaper et 
hjerte for at andre skal få møte Jesu. Og det er med på 
å forberede kirkene på det som en dag kan bli en reali-
tet også lenger sør i landet.   

På forrige Agenda 1-samling i Mali fortalte en mann om hvordan han hadde blitt stoppet i landsbyen av en gruppe bevæpnede menn. 

Han valgte Jesus og fikk gå

Etter flere måneder med nedstengninger og 
såkalt «lockdown» i Nepal, er utsending Liv 
Wendel nå på plass i Okhaldhunga-distriktet.

Wendel skal arbeidet på Okhaldhunga syke-
hus og blant annet bidra inn mot sykepleier-
skolen. 

Okhaldhunga sykehus har vært en sentral 
samarbeidspartner for Normisjon i mange år 
og drives av organisasjonen United Missions 
to Nepal. 

Koronapandemien når ifølge flere utenland-
ske medier nye høyder i Bangladesh. Til tross 
for ulike nivåer med tiltak og nedstengning 
den siste tiden, øker smittetallene i landet. 

– Når vi snakker med våre venner i Bangla-
desh, så vet de alle om noen som er syke 
eller døde. Vi leser om overfylte sykehus,  
og mennesker som dør i ambulanser i kø 
utenfor, sier utsending Gerd Eli Haaland  
som nå er tilbake i Norge med familien. 

Therese Glendrange er nå tilbake igjen i Mali 
i Vest-Afrika, og har begynt hverdagen som 
direktør for Normisjons arbeid i landet, etter 
en sommer hjemme i Norge. 

«Det er godt å være tilbake. Jeg er faktisk 
overveldet av takknemlighet akkurat nå» 
skriver Glendrange i sitt nyeste blogg- 
innlegg på www.normisjon.no

Smittesituasjonen er svært krevende 
og går hardt ut over barn og unge.

– Takknemlig Fremme i Okhaldhunga

Agenda 1 får ringvirkninger 
blant kristne fra ulike etniske 
grupper i Mali. 

Overfylte sykehus

Therese Glendrange, utsending i Mali
Normisjon/Gjermund Lygre
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Normisjon i Bangladesh
Prosjektnummer: 302000

Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000

Normisjon i Nepal
Prosjektnummer: 306000
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Bønneemner

Nytt fra

Normisjon har i dag fire misjo-
nærer som er tilknyttet arbeidet 
i Mali, et av organisasjonens 
samarbeidsland siden 1980-tal-
let. Therese Glendrange, Guri 
Enger og ekteparet Alf og Hilde 
Halvorsen har alle lang erfaring 
som misjonærer i landet. 

Misjonærkonferanse
Denne sommeren arrangerte de 
misjonærkonferanse for å legge 
handlingsplan for året, og for å 
diskutere fremtiden for arbeidet.

– Vi var fire misjonærer og en 
utsending fra felleskontoret som 
var samlet hjemme hos Hilde og 
Alf Halvorsen på Sørlandet, sier 
Therese Glendrange som har 
vært misjonær for Normisjon i 
omtrent 18 år og i dag er eneste 
representant som er fysisk til-
stede igjen i Mali etter evakue-
ringene i 2020.

– Vi fikk lange og gode disku-
sjoner om spørsmål som: Hvor-
dan påvirker sikkerhetssituasjo-
nen i Mali arbeidet vårt? 
Hvordan jobber vi best for å 

styrke kirken slik at den står stø-
dig? Hva blir det viktigste å 
fokusere på i året som kommer? 
beskriver Glendrange og fortel-
ler at det var inspirerende å dele 
tanker om fremtiden sammen 
med de andre misjonærene.

Fiskesuppe og bibeltime
Ekteparet Halvorsen skal etter 
planen reise ut igjen til Mali i 
slutten av september denne høs-
ten. 

– Aldri før har vi hatt misjo-
nærkonferanse på bare én dag. 
Men vi startet klokken ni og sa 
god natt kl. 22, forteller Hilde 
Halvorsen.

Hun og ektemannen har hatt 
Mali som sitt andre hjemsted i 
flere perioder i snart 40 år. 

– «Det blide Sørland» og Mali 
er langt fra hverandre, men det 
var en fin og nyttig samling med 
både fiskesuppe, budsjett, hand-
lingsplan, mulighet til å bli kjent 
med ny landansvarlig som også 
hadde bibeltime med oss, sier 
Halvorsen. 

Støtter kristne
I Mali arbeider Normisjon blant 
annet med oversettelsesarbeid, 
lederutvikling og disippelgjøring 
av lokale kristne. Arbeidet har 
også gitt grobunn for å starte 
pinoérarbeid i nabolandet, Sene-
gal. 

INTERNASJONALT: 
Be for flere muligheter til å dele 
evangeliet med folk i samar-
beidslandene våre. 
 Be for alle som på ulike måter 
er berørt av pandemien i våre 
samarbeidsland.
 Be for medarbeidere og 
misjonærene våre.
 Takk for alle som er med oss i 
oppdraget om å få evangeliet ut 
til alle folkeslag.
 
Mali 
Be for sikkerhetssituasjonen.
 Be om at våre misjonærer og 
medarbeidere får bidra til å støtte 
kristne i landet. 

Nepal
Be for Normisjons utsending som 
nå er tilbake i Nepal og skal 
jobbe inn mot Okhaldhunga 
sykehus.

Bangladesh
Be for smittesituasjonen og alle 
barna som mangler skoletilbud 
på grunn av pandemien. 

Aserbajdsjan
Be for alle barna vi er i kontakt 
med gjennom HRC-senteret og 
barnehjemmet i Merdekan.

Senegal
Be for Normisjons tre familier 
som er utsendinger i dette 
landet.
 Be for misjonærbarnas 
hverdag i barnehagen og på 
skolen i Senegal; at barna 
opplever en god hverdag.

Ecuador
Be for prosessen til å bli Normi-
sjons vennskapsland.
 Be om at kristne i Ecuador 
fortsatt skal finne glede og 
inspirasjon i møte med kristne fra 
Norge, og omvendt.

Cuba
Be for kirken i Cuba og alle våre 
lokale venner som så uselvisk gir 
av sin tid for å tjene andre.

REGIONER: 

Agder
 Takk for alle Acta- lag , forenin-
ger og Norkirker i Agder.                                     
 Be om frimodighet til å starte 
opp for fullt med samlinger og 
aktiviteter denne høsten.                                            
 Be om fornyelse og vekkelse 
for alle.
 
Hordaland
Be ferdigstilling av misjonssente-
ret.
 Be for menigheter, foreninger, 
kor og lag i regionen.
 Be om at folk finner veien til de 
fysiske fellesskapene når det 
igjen er mulig.

Møre
Be om visdom for stab og 
regionstyre om hvilke prioriterin-
ger som er riktige å ta.
 Be om at flere ledere melder 
seg til tjeneste i vårt arbeid.

Nord
Be for barna og ungdommene i 
Regionen, at de får gode 
møteplasser der de får hjelp til å 
leve som kristne, og at nye må bli 
kjent med Jesus, Frelseren.
 
Nordland
Be om mer lengsel etter Guds 
Ord.
 Be om flere ledere til Acta 
Fauske.
 Be for møteuke på Mo 
12.-17.okt.

Oppland
Be for tilsetting av nye medarbei-
dere i Oppland/Øst.
 Be for leirstedene Kirketeigen 
og Skogstad.
 Be om at vi kan gjennomføre 
vanlige, fysiske samlinger i kirker 
og bedehus. 
 
Rogaland 
Be for elever og lærere ved ny 
KFskole.
 Takk og be for alle som var 
ledere på 10:13-festivalen.
 Be for Galleri Normisjon i 
Aksdal og Sandnes.

Sogn og Fjordane
Takk for Teigen leirsted og Folven 
bedehus som jubilerer aktivitet 
og møteplass i 50 og 100 år. 
 Be for den enkelte som trenger 
å møte andre og som fremdeles 
opplever det som utrygt å møtes 
fysisk.
 Takk for ny regionleder i 
regionen, og be om at det blir til 
velsignelse for arbeidet. 

Telemark 
Be om at mange må få hjelp til å 
tro på Jesus og leve som kristne 
gjennom vår virksomhet.
 Regionen er inne i en omstil-
lingsfase. Be om at vi må få til en 
bærekraftig og fremtidsrettet 
organisering og økonomi.  
 
Trøndelag
Be for oppstart på skolene:
Bakketun, Fredly, Øya Videregå-
ende skole, KVT og Gå ut senteret
 Be for arbeidet i Acta og 
regionen i høst. 
 Takk og be for alle frivillige i 
Acta og regionen.
 Takk og be for leirstedet IMI 
Stølen på Oppdal (helga 17.-19. 
sep.t feirer vi 50 års jubileum.)

Ve/Bu
Be for alle de unge lederne som 
engasjerer seg i leirarbeidet.
  Be for våre foreninger og 
menigheter. Hjelp dem til å se 

muligheter og gi dem en god 
oppstart når de igjen kan samles.
 
Øst
Be for oppstart for nye ansatte.
  Be for sammenslåingsproses-
sen med region Oppland.
 Be om at vi kan gjennomføre 
leirer og arrangement i høst.

Østfold
Takk for en god leirsesong og be 
om at Guds ord som har blitt 
sådd på leirene må spire og gro.
 Be for et nytt semester i 
foreningene våre, og for 
foreningsstyrene.
 Be for forberedelse av høstens 
leirer, seminarer og andre 
arrangement.
 Be for ansettelse av ny 
Acta-medarbeider.

SKOLENE: 
Be for oppstarten til elevene på 
alle skolene våre.
 Be om at elevene skal finne 
gode og trygge fellesskap. 
 Be for Normisjons helhetlige 
skolearbeid. 

FORSAMLINGENE: 
Takk for oppbyggelsen det har 
vært for alle som har kunne 
møttes i små arenaer. 
 Be om at vi snart skal kunne 
samles fysisk til fellesskap og 
gudstjeneste. 
 Be for hver enkelt medlem i 
våre forsamlinger; om at de skal 
vite at Jesus er nær og at de aldri 
er helt alene.

SENTRALT:
Takk og be for ledelsen og alle 
ansatte på felleskontoret. 
 Be om friskt mot og god evne 
til å ta kloke valg inn mot et nytt 
høstsemester.
 Be for Normisjons helhetlige 
arbeid. 

ACTA SENTRALT:
Be for alle ungdommene vi 
kommer i kontakt med gjennom 
Acta-arbeidet.
 Be for lokallagslederne i Acta. 
 Be for barn og unge både i 
Norge og i verden ellers, at de 
finner gode og styrkende 
fellesskap som hjelper dem å 
vokse i troen. 
 Be for de som savner, strever 
og føler seg ensomme. 
 Be for landsrådet i Acta.
 

Therese Glendrange, Guri Enger og ekteparet Alf og Hilde 
Halvorsen møttes til inspirasjonssamling i sommer.

Mali-treff
Inga Lill N. Nyvoll

Normisjon

I sommer møttes 
Mali-misjonærer 
for å snakke om 
fremtiden for 
arbeidet i landet.

Tekst
Foto
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«Jeg har mistet en av de gode vanene mine i løpet 
av denne pandemien», skriver Kristian Nesbu 
Vatne, pastor i Norkirken Vennesla, i et innlegg 
på Facebook i sensommer.

Nå oppfordrer han kristne til å restarte de gode 
vanene for troslivet. 

«Jeg har ikke spilt fotball på 1,5 år» fortsetter 
pastoren i innlegget og forteller at han, på samme 
måte som med mange andre, har mistet noen gode 
vaner under pandemien. Så stiller han spørsmålet: 
«På samme måte kan det kanskje være med våre 
åndelige liv?»

– Vil motivere
Kristian Nesbu Vatne har arbeidet som pastor i 
Norkirken Vennesla i over ni år, og er utdannet 
teolog ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, 
religion og samfunn.

– Jeg har pratet med mange som sier at de 
synes det har vært vanskelig å bygge gode vaner 
nå under pandemien. De kom seg for eksempel 
ikke på den og den skjermgudstjenesten, og 
plutselig mistet de vanen. Målet mitt er å moti-

vere folk, og si at nå tar vi tak i disse vanene 
sammen, sier Vatne til Nytt fra Normisjon. 

– Handler om å være bevist
Det er mange ting som trekker i oppmerksomhe-
ten til folk og det er fort gjort å gape over for mye, 
påpeker familiefaren.

– I den digitale tidsalderen vi lever i nå så må 
en virkelig jobbe med seg selv for å innarbeide 
gode vaner som vil være til oppbyggelse.

– Hvorfor er det viktig å ha gode vaner i forhold 
til troslivet vårt tenker du? 

– Jesus er alltid nær, men jeg er ikke alltid like 
bevisst på at han er det. Derfor trenger jeg gode 
vaner som gjør at jeg stopper opp og legger merke 
til at han er der, sier Vatne.

Kommer med tips
Han gir flere tips til hvordan en kan starte gode 
vaner i hverdagslivet.

– Begynn i det små og utvid når livet tillater 
det. Les étt bibelvers, eller to hvis du har mer tid. 
Les tre hvis det finnes rom for det. Det er dumt 
med dårlig samvittighet, prøv heller og se hvordan 
det går, sier Kristian Nesbu Vatne.

– Start i det små
Pastor i Norkirken Vennesla i Agder oppfordrer til «Comeback med Gud». 

Privat
Inga Lill N. Nyvoll

Pastor vil motivere kristne til 
å restarte gode vaner som 
forsvant underpandemien. 

Jeg har ikke spilt 
fotball på 1,5 år

Gå Ut Senteret og Bibelskolen i Grimstad vil nå sende elever 
utenlands igjen. På sine hjemmesider melder Gå Ut Senteret 
at elevene nå får gyldig forsikring for utenlandsopphold. 
«Under hele koronapandemien har forsikringsselskapene vært 
tilbakeholdne med å tilby forsikring for reise og opphold 
utenfor Europa. Det var dette som satte en stopper for uten-
landspraksis ved Gå Ut Senteret», skriver rektor Ørjan Tinnen 
på skolens hjemmeside. 

I august opplyste regjeringen at reiser i forbindelse med 
studier i utlandet defineres som nødvendige og bryter dermed 
ikke med UDs reiseråd. 

Får reise utenlands 

Nå får elevene igjen gyldig 
forsikring.
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14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

PROGRAM
Kl. 09.30: Registrering

Kl.10.00: Spot On – kallet og oppdraget
Kjetil Vestel Haga

kl.11.00: Vi og verden
Dag Inge Ulstein

kl.11.30: Misjonstorget – lunsj
kl.12.15: Seminarer

kl.13.15: Bedehusbasaren
Torolf og Arne Nordbø

kl.14.30: Hva nå Normisjon?
Det internasjonale arbeidet frem mot 2030.

Tore Bjørsvik
kl.15.30: Panelsamtale

kl.16.30: En bit av verden  
– middag fra alle verdensdeler

kl.17.30: Spot On - utsendt
Ørjan Tinnen

kl.19.00: Blockparty
Galleri Normisjon – Drammen sentrum

kl.21.00: Bollywood
Drammen kino

14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

VI OG VERDEN
kl.11.00 

Pandemi i verden. Norge kontra utviklingslandene. 
Hvilke konsekvenser har koronaen i disse landene? 
Hva har Norge gjort for å bistå med hjelp og hva er 
planen videre? Hvordan kan vi som enkeltpersoner 
og fellesskap bidra?

BEDEHUSBASAREN
Han Innante & Gunnvald
Torolf og Arne Nordbø

Lun humor, viser og alvor omkring den 
viktige basaren og bedehuskulturen 

som var en bærebjelke i arbeidet og for 
det verdensvide kallet vi kristne har. Om 

både indre - og ytremisjon som ble 
Normisjon. Bedehusbasar som selvsagt 

har gevinster! FORESTILLING KL.13.15

«En bit av 
verden»

Mat fra flere 
verdensdeler

kl.16.30

NYE GENERASJONER
OG FOLKESLAG

Velkommen til en inspirerende, 
lærerik og dagsaktuell konferanse! 

Gjennom seminarer, møter, 
tedtalks, panelsamtale, forestilling 
og mat vil vi å komme tett på 
arbeidet Normisjon driver 
internasjonalt. 

Flere av Normisjons misjonærer vil 
delta på Spot On - misjon og gi oss 
ferske inntrykk fra arbeidet ute. 

Vårt kall og vårt oppdrag er å drive 
misjon ute og hjemme. På Spot On  
Misjon vil vi ha spesielt fokus på 
det første. Vårt mål er at 
konferansen skal gi deg som 
deltaker inspirasjon og ideer for 
hvordan det internasjonale 
arbeidet kan få større fokus i det 
lokale arbeidet du er med i. 

PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding:
normisjon.no/vebu

Påmeldingsfrist:
9. september

Priser:
Konferansen inkl. forestilling og mat: kr. 900,-
Kinobillett: kr. 125,-
Middag Danvik fhs. (søndag 19.sept.) kr. 200,-
Omvisning Gulskogen gård: kr. 100,-

Kollekt:
Kollekten under konferansen går til Danvik fhs 
og Gjennestad vgs sine internasjonale 
misjonsprosjekter i India og Bangladesh.

Hotell i Drammen:
Ønsker du å få med deg både konferansen og 
det som skjer på søndagen?  Drammen har flere 
gode hoteller. Sjekk og book på booking.com. 

Arrangør:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Normisjons regionskontor:
tlf.: 406 03 097
e-post: 
gunn.marit.selle@normisjon.no

VI FLYTTER INN TIL 
DRAMMEN SENTRUM

kl.19.00 - 23.30
Galleri Normisjon Drammen har åpent fra 
kl. 19.00 - 21.00. I «bakgården» til butikken 
blir det Blockparty med salg av 

mat, tedtalks om tro og misjon, dans, musikk m.m.

Vi har inngått samarbeid med Drammen kino. Her 
vises det Bollywood-film kl.21.00.

VI OG VERDEN
kl.11.00 

Pandemi i verden. Norge kontra utviklingslandene. 
Hvilke konsekvenser har koronaen i disse landene? 
Hva har Norge gjort for å bistå med hjelp og hva er 
planen videre? Hvordan kan vi som enkeltpersoner 
og fellesskap bidra?

BEDEHUSBASAREN
Han Innante & Gunnvald
Torolf og Arne Nordbø

Lun humor, viser og alvor omkring den 
viktige basaren og bedehuskulturen 

som var en bærebjelke i arbeidet og for 
det verdensvide kallet vi kristne har. Om 

både indre - og ytremisjon som ble 
Normisjon. Bedehusbasar som selvsagt 

har gevinster! FORESTILLING KL.13.15

«En bit av 
verden»

Mat fra flere 
verdensdeler

kl.16.30

NYE GENERASJONER
OG FOLKESLAG

Velkommen til en inspirerende, 
lærerik og dagsaktuell konferanse! 

Gjennom seminarer, møter, 
tedtalks, panelsamtale, forestilling 
og mat vil vi å komme tett på 
arbeidet Normisjon driver 
internasjonalt. 

Flere av Normisjons misjonærer vil 
delta på Spot On - misjon og gi oss 
ferske inntrykk fra arbeidet ute. 

Vårt kall og vårt oppdrag er å drive 
misjon ute og hjemme. På Spot On  
Misjon vil vi ha spesielt fokus på 
det første. Vårt mål er at 
konferansen skal gi deg som 
deltaker inspirasjon og ideer for 
hvordan det internasjonale 
arbeidet kan få større fokus i det 
lokale arbeidet du er med i. 

PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding:
normisjon.no/vebu

Påmeldingsfrist:
9. september

Priser:
Konferansen inkl. forestilling og mat: kr. 900,-
Kinobillett: kr. 125,-
Middag Danvik fhs. (søndag 19.sept.) kr. 200,-
Omvisning Gulskogen gård: kr. 100,-

Kollekt:
Kollekten under konferansen går til Danvik fhs 
og Gjennestad vgs sine internasjonale 
misjonsprosjekter i India og Bangladesh.

Hotell i Drammen:
Ønsker du å få med deg både konferansen og 
det som skjer på søndagen?  Drammen har flere 
gode hoteller. Sjekk og book på booking.com. 

Arrangør:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Normisjons regionskontor:
tlf.: 406 03 097
e-post: 
gunn.marit.selle@normisjon.no

VI FLYTTER INN TIL 
DRAMMEN SENTRUM

kl.19.00 - 23.30
Galleri Normisjon Drammen har åpent fra 
kl. 19.00 - 21.00. I «bakgården» til butikken 
blir det Blockparty med salg av 

mat, tedtalks om tro og misjon, dans, musikk m.m.

Vi har inngått samarbeid med Drammen kino. Her 
vises det Bollywood-film kl.21.00.

14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

UTVIKLINGSMINISTER  
Dag Inge Ulstein: Vi og verden k. 11.00

VI FLYTTER INN TIL 
DRAMMEN SENTRUM  
Kl. 19.00–23.30

BEDEHUSBASAREN  
Han Innante & Gunnvald
Torolf & Arne Nordbø
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Vi sto med eitt bein i båten og det 
andre på berget og borra for å få 
ned armeringsjern til kaia. Det var 
med livet som innsats.  

Ottar Tonheim mimrar om tida 
då hovudbygget på Teigen Leir-
stad vart bygd. I år er det 50 år 
sidan hovudbygget vart innvigd.

Startskotet
Vegen kom ikkje før i 1979, så 
då hovudbygget vart reist, måtte 
alt fraktast med båt, fortel Ottar. 
-Først måtte vi støype kaia, og 
deretter kunne materialen frak-
tast til Teigen. Materialen kom 
frå det gamle guteinternatet på 
Sunnfjord Folkehøgskule, som 
vart plukka ned på dugnad. Det 
var mykje som vart gjort med 
handmakt i dei dagar.

«Allereie før hovudbygget var 
reist, var Teigen nytta som leir-
plass. Då budde folk i det gamle 
våningshuset som sto her opp-
haveleg i tillegg til at nokon 
budde i våningshuset på nabo-
garden», fortel Ottar. Han var 
frå tidleg på 60-talet aktiv i 
barne og ungdomsarbeidet i 
Florø. «Eg hugsar første leiren 
som vart arrangert her då 
hovudbygget nesten var ferdig. 
Det var over 90 personar som 
deltok! Det aula med ungdom-
mar! Då nytta vi både hovudhu-
set og det gamle våningshuset. 
På den tida måtte ein gå over 
myrane for å komme bort til 
leirstaden. Her var det lagt ut 
pallar og fjøler ein kunne trakke 
på for ikkje å bli sitjande fast i 

myra eller bli altfor våte på 
beina. I mange tilfelle vart baga-
sjen frakta med båt frå Eikefjord 
til Teigen, så ungane slapp å bere 
bagasjen.»

Reising av hovudbygget vart 
gjort stort sett på dugnad, og 
tidvis vart det nytta svært krea-
tive løysingar som har ingenting 
med dagens HMS å gjere. Det er 
allereie fleire av gamlekarane 
som er i sving med å grave fram 
gamle bileter og leite i hukom-
melsen etter gode historier. 
Nokon kan mellom anna fortelje 
om kreative løysingar med å 
frakte ferdigblanda betong frå 
plassen og opp til brønnen, som 
vart støypt innover lendet oppå 
hammaren. Med hjelp av ein 
kabel vart den blytunge betong-
massen heist opp på hammaren 
og deretter boren inn til brøn-
nen.

Ottar har sidan Teigen vart 
etablert, vore ei aktiv eldsjel og 
drivkraft for Teigen. Han vaks 
opp på nabogarden, og har heile 
livet hatt eit forhold til staden. 
Det var bror hans, Sigbjørn Ton-
heim, som i si tid gav eigedomen 
til Sunnfjord Indremisjon på 
førespurnad frå sitjande krins-
styre. Dei såg allereie tidleg på 
60-talet trongen for ein leirstad 
i Sunnfjord. 

Vi må feire!
«Dette skal vi jo markere! Og vi 
håpar at gamlekarane som var 
med på eventyret frå starten og 
utover har lyst å vere med», seier 
Sigrun Savland, leiar i Teigensty-
ret. Markering av jubileet går av 
stabelen i samband med Tei-
genstemnet søndag 12.sept, kor 
det vert festmiddag og mimre-
stund. 

Alle som har bileter, historier 
eller noko anna på hjartet, er 
hjarteleg velkomne til å dele 
dette, oppfordrar Sigrun. 

Jubilanten ber alderen godt, 
med sine påbyggingar og opp-
graderingar opp gjennom åra. 
Til dømes vart underetasjen 
gjort om på 80-talet i samband 

Teigen 
50 år!

Teigenlotteri!

Gevinster til lotteriet

ELISA
BETH
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Elisabeth Tonheim
Normisjon SoF

Behovet for midlar til å gjere 
naudsynte oppgraderingar på 
Teigen gjorde at styret denne 
våren arrangerte boklotteri og 
basar på Teigen. Med gevinstar 
for over 40.000,- som dei kunne 
glede mange heldige vinnarar 
med, vart lotteriet etter mykje 
godt arbeid ein stor suksess! 

Då trekningsdatoen nærma 
seg såg styret at det var rom for 
å kunne samle folk, og slik gjekk 
det til at det vart arrangert 
«open dag» midt i Koronapan-

demien. Med registrering, 
avstand, tilvising av plassar inn-
andørs, masker, hanskar og spri-
ting. Og eit bugnande kakebord! 
Glade folk, godt fellesskap, og 
spennande trekning! Kjempe-
gode kaker og eit svimlande åre-
sal! Nesten 12.000,- berre på 
basaren. Teigenstyret er utruleg 
takksame for all iherdig innsats 
frå fjern og nær! Totalt på lotteri 
og basar kom det inn utrulege 
117.000,- til oppgradering av 
hyttene! TUSEN TAKK! 

Nytt fra

SOGN & 
FJORDANE

SUNNFJORD 
FOLKEHØGSKULE

NORDFJORD 
FOLKEHØGSKULE
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Fra og med 1. august begynner jeg (Stian Stokkebekk) i en  
20% stilling på Sunnfjord folkehøyskole, i tillegg til min  
stilling som fellesskapsutvikler i regionen. 

Stillingen dreier i alle hovedsak inn på faget «tro og   
tanke» Et fag jeg håper kan skape begeistring, undring og  
samtale rundt kristen tro. 

I tillegg til dette håper jeg på å kunne bidra til å jobbe for  
at det kan være et sunt og godt kristent miljø på skolen. 

Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette og ikke minst bli  
bedre kjent med staben og det nye elev-kullet. 

Vær gjerne med å be for det nye året på Sunnfjord 
folkehøyskole.

Stian Stokkebekk

Ny i lærerstaben

Sunnfjord Folkehøgskule.
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På Austlandet skjer det at ein får beskjed om at det er buss  
for tog. På Vestlandet kan det verte buss for fly. 

Men det er også mogleg å ta dette endå eit hakk lenger.  
Kva med sykkel for buss?  

Det er ei kjensgjerning at det ikkje er mange rutebussar  
mellom Vereide og resten av verda. Elevane vert difor   
oppmoda om å ta med sykkel når dei kjem, og desse vert  
flittig brukte både til og frå butikken, til svømmehallen,  
og i tillegg på mange undervisningsopplegg i nærleiken.   
Vi har til og med hatt elevar som har kome syklande til  
opningsfesten,- den eine heilt frå Fitjar!  

Så vi slår eit slag for tohjuling, både for miljøet og 
humøret.  

Sykkel for buss
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Sykkeltur i kveldssol.
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med at hyttene vart bygd for 
overnattingar, og matsalen er 
utvida. Det har vore gjort ytter-
legare oppgraderingar av under-
etasjen i seinare tid, som no har 
aktivitetsrom, grupperom og 
enkelte oppgraderte soverom. I 
tillegg har bad, toalett og vaske-
rom fått seg ei ansiktsløfting. 
Hovudetasjen vil dei fleste 
kjenne att, med møtesal, peise-
stove, matsal og kjøkken. 

«Vi merkar jo at det er ei 
stund sidan bygget vart reist. Til 
tross for nennsamt vedlikehald 
og oppgradering dei 50 åra det 
har stått her, kan vi ikkje stikke 
under ein stol at fleire ting er på 
overtid og bør oppgraderast», 

seier Sigrun. -Men når det er 
sagt, er det faktisk imponerande 
at mykje har hatt så lang levetid 
som det har her. Den hande-
makta som vart brukt her i sam-
band med reising av bygget, har 
nok vore av god kvalitet», avslut-
tar Sigrun, og håpar at mange vil 
vere med å markere jubileet.

Drift 
I dag blir Teigen nytta til ulike 
former for leir, samt utleige til 
private aktørar som nyttar 
anlegget for eksempel til ulike 
selskap og feiringar, eller fami-
lietreff og andre sosiale møte-
punkt. Ein nyttar og hyttene og 
anlegget til booking for overnat-

ting, eller utleige av båtar og ulik 
anna aktivitet på uteområdet. 

Det er eit stort frivillig appa-
rat som driftar Teigen, og sær-
skilt Teigenstyret tek stort 
ansvar. Regionen ynskjer å rette 
ei stor takk til styret for den job-
ben dei gjer og har gjort! Vi opp-
fordrar og til å ta med Teigen og 
teigenstyret i bøn. 

Dersom du ynskjer å gje ei 
jubileumsgåve til Teigen så er 
det sjølvsagt høve til det. Gåva 
kan innbetalast til Teigen på 
konto 3775.20.63630, merk 
gjerne innbetalinga med «jubi-
leumsgåve».

Tida har gått, og perioder med 
permisjonar, permitteringar og 
nedstenging er forhåpentleg 
over. På regionskontoret er vi no 
godt i gang med nytt semester, 
og sidan sist har vi og utvida sta-
ben! Ny regionleiar er på plass, 
Jostein Bildøy tok til i 100% stil-
ling 1.august. Han ynskjer å 
kome rundt for å besøke alle 
foreningane dei komande måna-
dane, så ta gjerne kontakt for å 
avtale besøk! Elles er og dei to 
fellesskapsutviklarane våre, 

Stian Stokkebekk (70% stilling) 
og Vegard Tennebø (50% regi-
ontilsett og 50% tilsett ved fel-
leskontoret) på plass att. I Acta 
er Stine Hopland dels tilbake 
etter morspermisjon og vil dette 
semesteret jobbe 60% som Acta-
leiar.

Staben gler seg til mange 
treffpunkt den komande tida. 
Regionskontoret er ope onsda-
gar og torsdagar. Velkommen 
innom! På baksida av avisa finn 
du og kontaktinformasjon

Teigen ligg på ein utstikker i fjorden, og har dermed over 180 grader sjø rundt seg.

Jostein Bildøy, ny regionleiar i SoF

Regionkontoret

Ny Cuba-avtale
Bjørgvin bispedømme har inngått 
ein venskapsavtale med Englesia 
Evangelica Unida på Cuba. Avtalen 
blir tatt vare på av Normisjon.
Kyrkjelydane i regionen vår blir 
oppmoda om å støtte arbeidet 
gjennom kyrkjeoffer. 

Spør gjerne ditt sokneråd om 
dette blir fulgt opp.  

Norfellesskapet
Norfellesskapet held til på Førde 
Bedehus og er Normisjon sitt 
fellesskap i Førde. Søndag 22.
august startar dei opp nytt 
semester, og DU er velkomen til å 
delta. Norfellesskapet har møter 
annankvar søndag kl 17, og er ein 
møteplass for folk i alle aldre. Det 
blir forkynnelse, lovsong, bøn og 
sosialt fellesskap.

Regionslotteri
Etter at vi ikkje kunne gjennomføre 
lotteri i 2020 vonar vi no å kome i 
gang med nytt regionslotteri for 
hausten 2021. Regionslotteriet er 
ei av hovudinntektene til regionen 
i haustsemesteret. Vi har sjølvsagt 
liggande gevinstane som vart gitt 
til lotteriet i 2020, men vi har 
fortsatt rom for nokre gevinstar til. 
Så om du har ein gevinst du 
ynskjer å gje til inntekt for regio-
nen, så tek vi gjerne i mot. Vi treng 
óg fleire og nye loddselgarar, så vi 
er takksame om du melder deg 
som loddselgar i di bygd. Du vel 
sjølv kor mange lodd du vil ta imot 
og selgje. Loddbøkene blir sendt 
ut i siste halvdel av september, og 
må returneres til regionskontoret 
innan starten av desember.

Besøk frå BiG
I september skal elevar frå 
bibelskulen i Grimstad på besøk i 
regionen. I den anledning kjem dei 
den 25.sept. til å arrangere eit 
opplegg for ungdom på 
Bedehuset i Førde. Planen er ikkje 
heilt satt enda, men meir informa-
sjon om dette arrangementet kan 
du finne ved å følgje med på 
facebooksidene til Norfellesskapet.

Økonomi
Overskot i 2.kvartal på  
kr 190 000,- skuldast minimal  
drift i regionen. 

Frå 1.aug. er vi full stab og ser 
framov er. Kostnader og aktivitet vil 
auke saman. Vi håper du vil bruke 
giroen som følgjer dette nummeret. 
Slik ser vi framover saman. Takk!

Regionstyret
Regionstyret er etter årsmøtet sett 
saman slik for den neste perioden:
John Olav Hoddevik (leiar),  
John Bjarne Geithus (nestleiar),  
Liv Å. Bruland, Margrete Haug,  
Elida Ø. Bruland, Rune Tøsse 
(Actastyret), Anne Berit Refvik  
(1.vara), Grethe Moen Henjum 
(2.vara) Svein Helge Hovstad (3.vara)
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Markering av 
jubileet går av 
stabelen 
12. september, 
kor det vert 
festmiddag og 
mimrestund.

Nytt fra
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Fjernt frå kvardagen som ny 
regionleiar fekk eg i nokre år 
besøk av rusmisbrukarar i hei-
men. Flasker med alkohol 
skulle settast på trappa utanfor 
døra til besøket var over. 

Inne i huset var det forventing 
om at kaffien var klar. Kaffibøn-
nene som lukta fristande i stova 
opna for det trygge å ha ein 
kopp å halde i, når flaska ikkje 
var i innerlomma. Det var 
eigentleg ikkje planen at eg 
skulle få vener i rusmiljøet. 
Men når det gjekk slik oppdaga 
vi at vi hadde mykje felles. Tan-
kar om kvardagsliv, håp og 

frykt. Om korleis vi møter kva-
randre som menneske, og 
deling av erfaringar. Eg lærte 
eit kvardagsmenneske å kjenne. 
Og besøket slutta med sang og 
bøn saman. Då gjekk kvarda-
gen vidare, med flaska som 
venta utanfor døra. 

Vi treng fellesskap. Og vi treng 
å vere opne for nye i fellesska-
pet vårt. Vi skal og kjenne at 
det er godt å vere i eit felles-
skap. Og vi skal kunne snakke 
om det som ikkje fungerer. 
 
Alle drikk ikkje kaffi. Men 
poenget er ikkje kaffien, uttryk-

ket «Kaffebønner og andre 
bønner» handlar om heile fel-
lesskapet. Vi er ein del sam-
funnet rundt oss. Og vi er ein 
del av Jesu familie. Vi kan 
snakke med Jesus om alt. Men 
for mange av oss blir samtalen 
med Jesus først forståeleg når 
vi er saman med andre men-
neske. Gjennom gaming, tele-
fon, radio, på bedehuset, på 
leir, i møter, i naturen, kafeen 
m.m.

Det finst mange måtar å møte 
kvarandre på, og be for kvaran-
dre og saman med Jesus. 

Onsdagar og torsdagar er regi-
onkontoret ope, då er du vel-
komen innom. Vi i staben vil 
framover møte og motivere 
Normisjons- og Actafellesska-
pet der du bur, og saman sjå 
framover. 

Har du innspel eller draumar 
om møteplassar vil eg gjerne 
høyre om det. 

Og du? Hugs at du er unik og 
verdifull ikkje berre i Guds 
auge, men og av oss andre. 
Takk for at du er du!

LEDER Jostein Bildøy, regionleiar

Kaffebønner 
og andre 
bønner 
handlar om 
heile felles-
skapet.
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Hildegunn er frå Selje, og valte 
for nokre år tilbake å flytte 
«heim» etter ei lengre periode 
som austlending. Ho kjem frå 
jobben som avdelingsleiar, og 
tidlegare rektor, i kulturskulen i 
gamle Vågsøy kommune. Hilde-
gunn har ein brei og allsidig 
erfaringsbakgrunn, og mange 
spanande erfaringar frå tidlegare 
arbeidsliv som ho kan dra nytte 
av i den nye jobben. Mange 
kjenner ho nok frå Fjordly frå 
tidlegare, då ho i stor grad har 
«vakse opp» med leir og ung-
domsarbeid på Fjordly. Ho kjen-
ner derfor Fjordly og regionen 
godt, og gler seg no til å ta fatt 
på nye utfordringar som dagleg 
leiar. 

Etter ei lang periode med 
«korona» byrjar aktiviteten no å 
ta seg opp att også på Fjordly. Og 
både leir-arbeid og andre arran-

Hildegunn Vederhus er ny dagleg leiar på Fjordly.

Leirliv!
Denne somaren var det endeleg 
tid for at vi kunne arrangere leir 
att! Leir har vore sakna som til-
bod i lang tid, og gleda var stor 
då samfunnet igjen opna nok 
opp til at vi kunne arrangere leir. 
Det var planlagt 3 leirar og ein 
familiedag denne sommaren. Av 
ulike årsaker fekk vi bare gjen-
nomført tweensleir og tenleir, 
men begge hadde lange vente-
lister og stor stemning. Temaet 
for leirane var fellesskap, og med 
gode bibeltimar og kjekke akti-
vitetar var det nettopp dette som 

prega årets sommarleiarar; 
Godt fellesskap! Sommar-
teamet, beståande av Frida 
Bjørnereim, Sofia Hyttedalen, 
Jenny Leirgul, Sondre og 
Sverre Knardal, gjorde ein 
kjempejobb! 

No ser vi framover og plan-
legg leirar både på Fjordly og 
Teigen i oktober og november. 
Informasjon om desse leirane 
kjem på nettsidene våre, og på 
facebook. Det blir barneleiarar 
og ungdomsleir, og forhåpent-
leg får vi også til eit unge-vaks-
netreff i løpet av den komande 
perioden. Velkomne på leir! 

Denne flotte gjengen var 
sommarteamet 2021.

Ny dagleg leiar 
Hildegunn Vederhus 
starta som ny dag-
leg leiar på Fjordly 
Ungdomssenter 
den 1. august.
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gement er så vidt komne i gang 
att. Vi vonar at vi den komande 
perioden nok ein gang kan fylle 
Fjordly med liv og røre.

Hildegunn ynskjer gjerne at 
folk tek kontakt, og dersom du 
sit og tenkjer at du vil vere med 
å bidra på Fjordly så set ho vel-
dig pris på å høyre frå deg! 
Fjordly er avhengig av frivillige 
for å drifte både anlegg og arran-
gement på ein god måte. Og 

oppgåver ein kan bidra med er 
alt frå vasking, matlaging, luking 
og «vaktmeister-oppgåver», til 
økonomiske bidrag og ikkje 
minst bøn. 

Vi ynskjer Hildegunn hjarte-
leg velkomen til Normisjon i 
Sogn og Fjordane, og gler oss til 
samarbeidet! Ta gjerne ho og 
Fjordly med i bøn.

Nytt fra
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100 år med indremisjon i Hjel-
ledalen.

Då bedehuset Betel vart påbe-
gynt, var 1. verdskrigen starta, 
året var 1914. 

Lekmannsrørsla var stor og 
stovene vart for små til samlin-
gar om Guds ord. Først i 1921 
vart huset innvigd, same år 
som misjonsforeininga vart 
skipa. Påbygg og forbetringar 
kom på 70-talet, og mange har 
gått innom døra her. No er det 
Hyggjestunder og Søndagss-
kule som dominerer. 

3.oktober vert det jubileums-
fest med lokale innslag, sal av 
jubileumshefte, og regionleiar 
Jostein Bildøy deltek. 

Aksjonærar og vener av 
Misjonsheimen er invitert til 
årleg inspirasjonshelg

Det startar med middag fredag 
kveld, og avslutter laurdag for-
middag med lunsj. Ei inspira-

sjonshelg inneheld godt med 
tid til sosialt samvær, åndeleg 
felleskap og gode samtalar. 
Meir detaljert program kjem. 

Jostein Bildøy startar som regi-
onleiar i Normisjon region 
Sogn og Fjordane 1. august. Vi 
er så heldige at både han og 
Vegard Tennebø (fellesskaps-
utviklar i Normisjon) har sagt 
ja til å bli med oss på denne 
samlinga. Difor ber eg om at 
de set av denne kort-helga til 
å delta her.  

Etter ei lang periode med nedstengingar er det no tid og rom 
for å starte oppatt med lags- og foreningsarbeid. Vi er klar over 
at mange tykkjer det er utfordrande å kome i gang att, men vi 
vonar likevell at de ynskjer å fortsette dette viktige arbeidet. 
Mange har ytra at fellesskapa har vore sakna, og vi ser absolutt 
at det fortsatt er behov for lokale fellesskap. Dersom de ynskjer 
hjelp frå regionskontoret til å kome i gang att må de gjerne ta 
kontakt. Elles ynskjer vi lykke til med nytt semester, og vonar at 
mange igjen kan samlast om det viktigaste, nemleg visjonen om 
«Jesus Kristus til nye generasjonar og fellesskap».

Betel, tett inntil Rv 15, 
innbyr til eit besøk

Betel 100 år!

Lags- & foreningsarbeid

Inspirasjonshelg Innvik
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AndaktTRO

Identitet er eit fyndord i vår tid. 
Og det er ikkje få talar til kon-
firmanten eller til eleven som 
skal vidare i skulegongen sin 
som på ein eller annan måte 
handlar om «Ver deg sjølv». Sjå 
innover på lengslane og behova 
og kjenslene dine – oppdag kven 
du er og lev det ut.  Hevd din rett 
i verda. «Ekspressiv individua-
lisme» har det vorte kalla, og 
kjem frå eit rimelig psykologi-
sert bilete av kva eit menneske 
er. Sigmund Freud hevda at det 
meste og djupaste i oss handlar 
om sex, spesielt den undertrykte 
seksualiteten. Slik vart dørene 
opna for at vi i dag lev med eit 
vell av ulike seksuelle identitetar. 
For ikkje å snakke om korleis 
kjønn, etnisitet og andre aspekt 
i livet også presenterer seg som 

det faste grunnlage ein kan byg-
gje identitet ifrå. 

Det bibelske menneskesynet er 
meir nyansert enn som så. 

Om du berre ser innover i deg 
sjølv, finn du både Kain og Abel, 
både lysta til godt og lysta til 
ondt. Vi er skapte i Guds bilete, 
av støv og livspust - og vi er sam-
stundes syndige mennesket. I 
Kristus, som Luther sa, er vi 
samstundes rettfedige og synda-
rar. Jesu evangelium til oss er at 
sjølv om vi er meir fortapt enn 
vi nokon gong kan våge å inn-
rømme, er vi meir elska enn vi 
nokon gong kunne våge å håpe 
på. Det er det kristne mennes-
kesynet. Og det gjer at den 
kristne alltid både vil bekrefte og 

utfordre si samtid. Det er grunn 
til sjølvransaking om du berre 
gjer det eine og ikkje det andre.

For Paulus er vår djupaste iden-
titet å bli funnen «i Kristus». Det 
er her ankeret går til bunns og 
gjev sikkert feste som held i 
storm og ruskeveir. Det er her 
den du verkeleg er kjem i riktig 
lys.  

«Men alt dette eg såg som vin-
ning, det reknar eg no for Kristi 
skuld som tap.  Ja, eg reknar alt 
som tap mot det som er så mykje 
meir verdt: å kjenna Kristus 
Jesus, min Herre. For hans skuld 
har eg tapt alt, og eg reknar det 
som skrap så eg kan vinna Kris-
tus og bli funnen i han». (Fil 3,7-
9a)

I Kristus

Men alt dette eg såg som vinning, det 
reknar eg no for Kristi skuld som tap.

Bruk høsten godt!
Agenda 3:16 – påfyll i hverdagen

33  nummer til 9999,-

Les mer påLes mer på

www.ag
enda316.no

Vegard Tennebø  |  Misjon i Norge

(FIL 3,7)

www.gallerinormisjon.no

Våre gjenbruks- 
butikker: 

GALLERI ASKØY  
Strusshamn senter 
 Tlf. 452 13 775
Onsdag til lørdag 11–16   

GALLERI SANDNES  
St.Olavsgate 25 
 Tlf. 488 69 174 
Tirsdag til fredag 11–17  
Lørdag 11–15

GALLERI AKSDAL  
Aksdal senter  
Tlf. 488 69 175
Tirsdag 11.00–15.00
Onsdag 11.00–15.00
Torsdag 13.00–17.00
Fredag 11.00–15.00
Lørdag 11.00–14.00 

GALLERI SØRUMSAND  
Adresse Fru Natvigs veg 2  
Tlf. 452 13 732
Tirsdag til fredag 11–16
Lørdag 11–15 

GALLERI OSLO 
Adresse Holbergsgt. 30,  
inngang Tullinsgt.  
Tlf. 452 13 572
Mandag til fredag 11–16
Lørdag 11–15

GALLERI DRAMMEN  
Adresse Nedre Strandgt. 7 
Tlf. 452 13 794
Tirsdag til fredag 11–16  
Lørdag 11–15

GALLERI ÅL 
Evjens Minne, Torget 4  
Tlf. 408 02 562
Onsdag til fredag 11–16
Lørdag 11–15

GALLERI TELEMARK 
Nettbutikk, Lundegt. 15,  
3724 Skien  
Tlf. 909 66 305

Etter halvannet år med  
usikkerhet og periodevis 
stengte butikker, er optimis-
men tilbake i Galleri Normi-
sjon. Pilene peker oppover.
Omsetningen øker og de 
aller fleste medarbeiderne er 
tilbake igjen i butikkene.  
Fra Ål meldes det om 
rekordomsetning i juli. Der 
ble det solgt for over 70 000 
kroner denne måneden.

Høsten er den beste salgs-
tiden. Ikke minst merker 
butikkene i byer med mange 
studenter dette. Møbler, pyn-

tegjenstander, bestikk og 
kjøkkenredskaper skal  
kjøpes inn til hyblene. 

Det siste året er Galleri  
Normisjon utvidet med to 
butikker. I Skien har Region 
Telemark etablert en nett- 
butikk. Primus motor her er 
Nils Terje Sneltvedt. – Det er 
så mange fysiske bruktbutik-
ker i Skien, og da er det fint 
å kunne satse på netthandel, 
sier Sneltvedt til Norge 
IDAG.

På Bekkestua i Bærum åpnes 

det i oktober en butikk i 
samarbeid med Haslum 
menighet. Overskuddet der 
skal gå til Normisjons arbeid 
ved Okhaldunga sykehus i 
Nepal og barne- og ung-
domsarbeidet i Haslum 
menighet. Initiativtager og 
leder der er Kristin Bøhler. 
Hun arbeidet i mange år, 
sammen med mannen sin 
Erik, ved dette sykehuset.

Gjenbrukskroken

Hilsen Arne Sæteren
Leder i den 
nasjonale styrings-
gruppen for Galleri 
Normisjon

Øker forskjellene mellom nordmenn? Temaet har versert 
lenge, og vært forsterket i valgkampen. Noen partier mener vi 
gjennom de senere årene har fått større sosiale og økonomiske 
forskjeller i Norge. Andre viser til statistikk som viser at Norge 
er blant landene i verden hvor likheten mellom innbyggerne 
er størst. 

Temaet er viktig, og utfordrer oss til bevissthet på hva som er 
et naturlig mangfold og på hva som er forskjeller vi bør 
kjempe for å redusere.

Normisjons oppgave er å representere Ham som ikke gjør  
forskjell på folk (Rom 2,11). Mennesker vi møter skal oppleve 
at de er like mye verdt, uavhengig av alt som skaper skiller i 
denne verden. Evangeliet om Jesus og hans frelsesverk er  
verdens sterkeste budskap om en kjærlighet som har satt livets 
dør åpen for alle. 

Samtiden undret seg over hvordan Jesus møtte mennesker. 
Men kirkens historie viser at Jesu disipler ikke alltid har levd 
og handlet i samsvar med sin oppdragsgivers kall og forbilde. 
Derfor er det vår utfordring å stadig lytte til Bibelens tale når 
den viser oss at vi alle er skapt i Guds bilde. 

I en verden hvor forskjellene er himmelropende, skal vi være 
motstrøms og annerledes. Det skal merkes at vi følger ham 
som ikke gjør forskjell på folk.

Ingen forskjell? 

Svein Granerud
Seniorrådgiver i Normisjon 

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.
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ALLE ARRANGEMENT TEK FORBE-
HALD OM SMITTESITUASJONEN 
TILLET AT EIN GJENNOMFØRER.
OPPDATERT INFORMASJON OM 
ARRANGEMENTA VIL KOME 
PÅ NETTSIDENE VÅRE og PÅ  
FACEBOOK-SIDENE

HOLMELY 
09.–12. SEPT: TEMAHELG  
m/ element av retreat «I sjelesorg 
hos Jesus» m/ Kari Holmås

14.–17. SEPT: «BERRE VERE» - 
DAGAR m/ Svanhild Juvik og 
Haldis Reigstad

16. SEPT. KL. 18: SONGKVELD 
m/ Harry Andersen m/fl.

23. SEPT. KL. 19: BØN OG 
LOVSONG (også 21. okt, 18. nov)

30.SEPT. – 3.OKT: TEMA-
RETREAT «Dine ord gjev lys når 
dei opnar seg» m/ Marit og Audun 
Aase 

BØNELUNSJ KVAR FREDAG  
KL 11.30-12.30 (ta med 
matpakke) Fleire arr.under plan-
legging. Sjå www.holmely.no

FJORDLY 
FJORDLYDAGAR
DATOAR: 30. SEPT., OG 28. 
NOV. Program: Middag kl. 13.00. 

Møte kl. 15.00. Kr. 200. Påmelding 
innan tirsdagen før.

18.-19. SEPT: «FJORDLY-
VENN-HELG»Velkomne til felles-
skap, dugnad og storsamling

23. OKT: FJORDLYBASAR 

STORSAMLING
DATOAR: 19.SEPT, OG 14.NOV
Program: Middag kl. 13.00.  
Møte kl. 15.00. Påmelding innan 
tirsdagen før.

ACTALEIRAR: 
Tenleir (ungd.skule og vgs elevar) 
8.-11. okt.
Tweensleir (4.-7.klasse) 19.-21.
nov. 

TEIGEN 
12. SEPT: TEIGENSTEMNET 
Markering av 50 årsjubileet, møte, 
middag, mm. 
Følg med på facebook og nettside 
for meir info.

ACTALEIRAR: 
?.okt. DAGSLEIR for barn 1.-4. kl. 
Følg med på nettsidene for 
komande info
27.-28.nov: Tweensleir 5.-8. kl.

INNVIK FJORDHOTELL 
20.-24. SEPT.: “VI OVER 60”     
Hilde Gjengedal
Signy og Finn Bjarnastein

24.-25. SEPT.: INSPIRASJONS-
HELG
For vener av Misjonsheimen
Jostein Bildøy og Vegard Tennebø

25.-26. SEPT.: BIBELHELG V/
NLM
Katrine og Per Tveten

TORSDAG 14. OKT. KL 19.00: 
MISJONSHEIMSBASAREN 
Andakt. Åresal, loddsal, kaffi og 
kaker 

22.-24. OKT.: TEMAHELG OM 
BIBELEN OG VITENSKAPEN
Bjarte Karlsen

29.-31. OKT.: EKTEPARHELG 
Arr.: Familiefokus i Ungdom i 
Oppdrag 
Info/påmelding til: Bodil og Olav 
Klungre, tlf. 91560402/97166131
e-post: bodil@klungre.no eller 
olav@klungre.no.

5.-7. NOV.: OASE-HELG              
Annie Skaug

20.-21. NOV.: THANKSGIVING
Stor kalkunbuffet m/tilbehør, 
salatar, dessertar og kaker. 
Gode tilbod på overnatting.

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    

Regionleiar:
Jostein Bildøy, 951 91 332
jostein.bildoy@normisjon.no

Leiar for regionstyret:
John Olav Hoddevik, 413 17 323, 
jhoddevik@gmail.com

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

Fellesskapsutviklar:
Stian Stokkebekk, tlf. 928 93 677 
Stian.stokkebekk@normisjon.no

Actaleiar: 
Stine Lillebø Hopland, tlf. 920 46 349
stine.hopland@normisjon.no
acta.sof@normisjon.no
 
Redaktør: 
Lill Tove Lunheim 
Redaksjon: Tilsette ved Normisjon SOF 
Opplag: 1500 

    

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

Ansvarlig redaktør for sidene 5–7, 11: Inga Lill Nord Nyvoll, tlf. 47816503, e-post: inga.nyvoll@normisjon.no  |  Grafisk formgiver: Hanne Liv Gryting  |  Trykk: Agdertrykk  |  Det tas forbehold om endringer i kalenderene  | Utkommer 4 nr. pr. år

Felleskontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731

H Ø S T  2 0 2 1H Ø S T  2 0 2 1

Leder i regionstyret
Kjell Pettersen
kjell.pettersen@neasonline.no
Tlf.: 97693860

Pastor Norkirken Molde
Odd Magnus Venås
Tlf: 971289281

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

Ansvarlig redaktør
Torgeir Frøvik Frøsøye

Fakturaadresse
normisjonregionmoere
@ebilag.com

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!

Send 
inn tekst og 

bilete til neste 
nr. innan

25. oktober

Kometvegen 9, 6419 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

Actaarbeider
Kathy Celi Venås
kathy.celi@normisjon.no
Tlf.: 48431754

Ved henvendelse angående
gaver, økonomi, navnendringer,
abonnementer og andre
administrative henvendelser
vises til e-post:
normisjon@normisjon.no

Kalender MøreKalender Møre

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

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

Nå begynner høsten med nye muligheter. Ta kontakt med oss om du 
ønsker oss med på møter eller arrangement i ditt område, eller om det 
er andre ting vi kan bistå med. Større arrangement blir annonsert  i  
Normisjonsnettverket. Så bli gjerne med der.

BLI 
MED  

i Normisjons-
nettverk 
for Møre: 

Send 

MØRE  
til 2160

Årsmøte for  
Normisjon region  

Møre blir på  
Ålvundeid bedehus  

30. oktober.


