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 – eit økumenisk allbrukshus sentralt i Førde 
sentrum. Det er pussa opp for millionbeløp. 
Noko som styrkar Førde Normisjon sitt arbeid.

Førde bedehus
Stian Stokkebekk gler seg til Garness-konsert i Førde bedehus 13. desember!
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– Det er et uforløst potensiale for 
ytremisjon i Normisjon. Det sier 
lederen for internasjonal avde-
ling, Tore Giil Bjørsvik, når han 
besøkte årsmøte i Møre.

Ny tid for  
misjonen

«Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!» Salme 90,12 Kathy Celi, 
Actaarbeider Møre

To i staben på internasjonal avdeling  
forteller om inntrykkene de sitter igjen 
med etter nylig felttur til Senegal i Vest-
Afrika. 
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Felttur til Vest-Afrika

Naturbruk (landbruk/hest/friluftsliv), 

Bygg (bygg-/ anleggsteknikk), 

TIF (kjøretøy), 

Studiespesialisering. 

Alle veier kan føre til  
studiekom

petanse.  

VANSKELIG Å VELGE VGS?

BLI MED PÅ TOMB CAMP! FÅ EN SMAK AV  
INTERNATLIVET OG EN SPENNENDE SKOLEDAG!

KANSKJE TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!

TORSDAG 20. TIL LØRDAG 22. JANUAR 2022
Følg Normisjon  
på Facebook

Lokale lunsjforedrag
I Vestfold og Buskerud Normisjon (Ve/Bu) 
har staben begynt å tenke nytt om senior-
arbeidet. Hver tirsdag inviterer de nå til 
lunsjforedrag med ulike temaer.
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Førde bedehus ser framover. 
Med rullestolheis ved inngangen 
er begge etasjer tilgjengeleg for 
alle. 

Har de eit bedehus for  
framtida?
Spørsmålet går til leiar i Førde 
Normisjon, Karl Øystein Haug:

Ja, vi er i ein gunstig posisjon 
i Førde Normisjon som eigar av 
eit bedehus som ligger så sen-
tralt, og som blir så mykje brukt, 
både til eigne aktivitetar og 
mykje utleige. 

Vår eigen bruk av bedehuset 
er framleis tradisjonell møte-
verksemd, som temamøter, sam-
lingsfest, misjonsfest, sangmøter 
og andre samlingar. Det er tys-
dagtreff kvar måned for dei 
eldre. Så har Norfellesskapet 
kome inn som eit friskt nybrotts-
arbeid, med møter 2.kvar søn-
dag, med særleg fokus på å nå 
dei unge og unge vaksne. Då er 
det grunn til å håpe og tru at 
Førde bedehus også i framtida 
vi være ein aktiv redskap for 
kristent arbeid i Førde.  

Fornying – ei viktig satsing
Leon Haugsbø, leiar i bedehus-
nemnda, trekker gjerne trådane 
når han ser framover: 

Israelsfolket la stor vekt på 
gudshuset sitt. Det vart priori-
tert og fekk stor merksemd. Slik 
bør det også vere med vårt guds-
hus. Eit bedehus må vere i god 
stand og triveleg å arrangere 
aktivitetar i. Difor har vi dei siste 

åra hatt fokus på det indre i byg-
get og renovering av dette. 

Det starta med at ungdom-
mane på dugnad pussa opp si 
avdeling i sokkeletasjen av byg-
get. Eit imponerande arbeid vart 
gjennomført der dei sjølve var 
fagfolk. Toalettavdelinga er for-
nya med varme i golvet, flisar og 
heilt nytt inventar.

I hovudetasjen har vi laga eit 
mindre kjøkken nær møtesalen 
til bruk for mindre arrangement. 
Hovudkjøkkenet i sokkeletasjen 
er også heilt fornya med nytt 
inventar. 

I januar la vi nytt golv i møte-
salen og seinare vart alle vin-
dauge i hovudetasjen bytta ut. 
Oljefyringsanlegget er erstatta 
med varmepumper. Det elek-
triske anlegget og røyranlegget 
er oppgradert av fagfolk. No står 
måling av møtesalen for tur på 
dugnad.

Har vi råd til dette? Bedehu-
set vårt er mykje i bruk. Det gir 
gode leigeinntekter Vi har fått kr 
240 000 i tippemidlar og private 
gåver på over kr 200.000. Det 
har vist seg at fornying og 
utbetring av lokalitetane fører til 
at fleire deltek med pengegåver, 
og bruken av huset aukar. Og 
bedehuskontoen på plussida. 

Bedehuset – eit økumenisk 
fleirbrukhus.
Utleigeansvarleg Per Ingolf 
Nygård fortel engasjert:

Den største eksterne leigeta-
karen i Førde bedehus er Den 
katolske kyrkja. Dei samlar 
mykje folk, og i mange år har dei 
leigt bedehuset til messe. Dei 
har og konfirmasjonsundervis-
ning, adventsretreat i desember 
og samlingar i jule- og påske-
helga. Nytt i haust er ei laurdags-
messe med kroatisk prest, dåp 
og kyrkjekaffi.

Den rumensk-ortodokse kyr-
kja og Den eritreisk-ortodokse 
kyrkja er faste leigetakar med 
nokre få laurdagsmesser kvar for 
året. 

Førde 
bedehus

Regionslotteriet 2021 er i gang. 
Vil du kjøpe eller selje lodd – 
men veit ikkje korleis? Kontakt 
regionskontoret (onsdag-tors-
dag) eller regionleiar. 

Regionlotteriet vil tilføre 
regionarbeidet for både barn, 
unge og vaksne om lag 150000,- 
i inntekter. Lotteridugnaden har 
ringverknader som gjeld meir 
enn sjølve regionlotteriet og sal 
av det.

Vi har 13 flotte gevinstar med 
verdiar frå kr 700 – 10.000,-. 

Lotteriet er sponsa av Lerum 
Eiendom Sørheim AS.

Eit brettspel, flotte pyntegjen-
standar, servise og ipad. Motor-
sag og gåvekort på Choice 
Nordic Hotels til kr 10.000,-. 
Gevinstar for ulike behov og 
ønsker. 

Trekninga 15.12.2021 skjer kl 
13.00 LIVE via Facebook frå 
regionskontoret. Dette blir ein 
happening der vinnarar kan få 
utropt sin premie direkte. Då er 
det berre å logge seg på 15.12. 

Regionslotteri

Jostein Bildøy
Jostein Bildøy

SOGN & 
FJORDANE

SUNNFJORD 
FOLKEHØGSKULE

NORDFJORD 
FOLKEHØGSKULE
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Laurdag 27. november blir det julemesse på Sunnfjord  
Folkehøgskule! Vi tek mot varer for sal, både handverk og 
bakst. 

Vi opnar dørene kl.11.30 for utsal av bakerivarer og jule- 
bakst. Etter tradisjonen vil vi selje lodd og ha to rundar  
med åresal. Først i samband med programmet for Solvang  
Barnehage kl. 13.00 og så under programmet for skulen  
kl. 15.00. 

Klokka 13.30 byrjar middagsservering i matsalen. 
Loddsal og utsal held fram til om lag kl.16.30, då vi   
avsluttar med trekking av loddbøker.

Fredag 22.10 starta vi også opp med bakeriutsalet vårt att.  
Løp og kjøp!

Julemesse 

Julemesse er gøy!
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Kvar måndag er det kapellmøte i 3.etasje i Ljosborgbygget.  
I eit enkelt rom med benker langs veggane, glasmaleri i eine 
vindauget og musikkinstrumenter i kroken. Ein komite av 
elevar står for opplegget, veileda av ein lærar. Fast program 
er velkomst i døra, lovsang, andakt, forbønn, lystenning og 
kyrkjekaffi.

Elevane strøymer inn, legg madrasser og puter på golvet og 
slår seg ned. Det er fullt hus. Nokre har trudd på Gud   
heile livet, nokre trur ikkje på noko spesielt. Nokre tvilar, 
andre kjenner seg sikrare. Fellesskapet er tett og ekte. Her 
blir viktige tema snakka om, og trua blir tilført næring. 

Ver med og takke og be om velsigning for kapellmøtene  
vidare.

Mandag = Kapellmøte
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Mandagskveld på  Nordfjord fhs.

Nytt fra
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Her er og Fellesskap Sunnfjord 
med lovsongskveld i storsalen 
kvar tysdagskveld, og Felles-
skapskyrkja med bønesamling i 
småsalen kvar fredagskveld. 

Ei kvinnegruppe arrangerer 
4 gongar i året Klesbyttedagar. 
Då er bedehuset fullpakka med 
brukte kle. Overskotet går til ein 
barneheim under andre him-
melstrok.

I tillegg til desse faste leigeta-
karane er det nokre meir spora-
diske som til dømes Sunnfjord 
KrF. Førde bedehus har og eit 
utleigehusvære i toppetasjen 
med stabil leigetakar i over ti år.

Norfellesskapet  
– eit pionerprosjekt
Er fellesskapsutvikling nødven-
dig, fellesskapsutviklar Stian 
Stokkebekk?

Etter å ha budd i Sunnfjord ei 
lita stund meldte behovet seg for 
eit kyrkjelydsfellesskap. Eg trur 
ikkje det berre er vi som har 
sakna dette. Difor får ein felles-
skapsutviklar i Sunnfjord eit 
ganske konkret mandat. Å eta-
blere eit supplerande kyrkjelyds-
fellesskap i Førde. Dette har så 
langt resultert i Norfellesskapet. 

Det har særleg fokus på unge 
vaksne og barnefamiliar, og eit 
relevant fellesskap og innhald 
for desse. Men alle er velkomne. 

Og for å vere relevante trur eg vi 
må kunne tilby eit «full pakke» 
fellesskap, ein stad å høyre til, 
ein stad der vi kan snakke om 
livet og den kristne trua.

Er du fellesskapsutviklar  
kun for Førde? 
Ein fellesskapsutviklar i Sunn-
fjord skal vere for Sunnfjord, 
ikkje berre Førde. Men for å 
kunne vere dette er det strate-
gisk og rett å ta utgangspunkt i 
nettopp Førde, ein studentby 
med nesten 14.000 innbyggarar.

Bedehuset – konsertarena 
13.12.
13. desember arrangeres det 
også Garness-konsert med søs-
trene Hildegunn Garnes Reig-
stad og Ingelin Reigstad Nor-
heim m/band, i regi av 
Norfellesskapet og Førde Nor-
misjon på Førde bedehus. Vi vil 
sette bedehuset på kartet og gler 
oss til å vise fram Førde bedehus 
som kultur- og konsertarena. 
Påmelding skjer via www.gar-
nessmusic.com.

Innvik fjordhotell Misjonshei-
men har hatt ein god sesong. 
Særleg var juli, august og sep-
tember bra. Dei norske turistane 
fylte opp heile juli, og store deler 
av august. I tillegg hadde vi 
arrangement dei to siste helgane 
i august, og omtrent alle helgane 
i september. Tre helgar på rad 
var det stappfullt hus. Vi har hatt 
nokre arbeidarar buande her i 
haust, og elles ein del anna 
“småtteri”. 

I vinter pussa vi opp åtte 

baderom på mellombygget. Vi 
måtte skifte ut heile røroppleg-
get nedover i etasjane, så det vart 
eit omfattande arbeid. Dei over 
40 år gamle røra var i mykje dår-
legare stand enn vi hadde sett for 
oss. Men arbeidet gjekk bra og 
framdrifta var god mellom snek-
karar, rørleggarar og elektrika-
rar. Og prisen vart ikkje så ille 
som ein kunne førestille seg. 

Vi har også endra litt på inte-
riøret i vestibylen, matsalen og 
peisestova. 

Førde bedehus er eit økumenisk fleirbrukhus, eit bedehus for framtida.

Ny vestibyle på Innvik hotell.

God sesong på Innvik hotell

Vedlagte giro til 
regionarbeidet
Vi ber deg frimodig om å gjere 
nytte av vedlagte giro til denne 
regionavisa. Slik det ser ut no kan 
vi gå med eit med overskot i 
regionarbeidet i 2021. Det vil vere 
ein tryggleik å å kunne planlegge 
vidare styrking av arbeidet i 2022 
med ein god økonomisk ryggrad. 
Er di gåve lita eller stor: Tusen takk!

Direktemedlem i 
Normisjon
Visste du at du kan bli direktemed-
lem i Normisjon? For kr 400,- i året 
får du pr i dag misjonsmagasinet 
Ferskvare, regionavisa og stemme-
rett til regionårsmøtet, i tillegg 
høve til å stemme under 
Normisjon sine generalforsamlin-
gar. Vi håper å kunne presentere 
fleire regionale medlemstilbod 
framover. Medlemslink finn du 
regionsida www.normisjon.no/sof

Endringar i  
Møtepunkt B
Sandane Normisjon og Møtepunkt 
B  (MpB) vedtok på sitt årsmøte,  
onsdag 22. sept. å fusjonere dei to 
foreiningane og gå vidare under 
eitt og same org.nr. Dette var i tråd 
med intensjonane årsmøtet for 2 
år sidan hadde då leiargruppa for 
MpB vart vald til styre for Sandane 
Normisjon. «No kan vi halde fram å 
byggje fellesskapet vidare med ein 
enklare, formel virkelighet å 
forholde oss til», seier Vegard 
Tennebø, fellesskapsutviklar i 
regionen. 

Han er tilsett i ei lita stilling i 
forsamlinga, og rettar no blikket 
framover. «Pandemien satte oss 
nok tilbake. Denne hausten skal vi 
stable oss på beina att. Så set vi 
fokus på  korleis vi kan bety noko 
godt i regionen vår». 

Foreiningsbesøk 
våren 2022
Det har vore stor etterspørsel etter 
besøk til foreiningane i regionen. 
Dette utfordrer oss på kapasitet og 
planlegging. Ønskjer di foreining 
besøk våren 2022 er det fint om du 
kontakter regionskontoret med 
forslag til aktuelle datoar, og tema 
for besøket. Så vil vi sjå dette i 
heilskap planlegginga av aktivite-
tane våre.

Økonomi 3. kvartal
Vi har framleis eit godt overskot, 
men tala for 3.kvartal er ikkje klare.  
Overskotet kjem godt med når vi 
planlegg ny tilsetting av Leir- og 
lagsmedarbeider i Acta frå nyttår. 
Den nye stillinga vil styrke arbeidet 
for barn, unge og familiar i 
regionen.
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«Guds fred som overgår vår 
forstand!» - Vi har hatt ope 
sidan juni månad med retrea-
tar og Berre vere- dagar, samt 
sommarope for feriegjestar 

og jamlege dags- og kveldsar-
rangement. På trass av ein 
meters avstand, høgtlesing av 
songar, oppmøtelister, song 
med munnbind og handsprit 
har vi opplevd nære og sterke 
fellesskap; både som leiarar, 
frivillige og deltakarar. Gud 
har møtt oss med Sin fred i 
ein kaotisk verden og kvar-
dag! Økonomisk ligg vi pr i 
dag litt på raudsida, sidan vi 
ikkje hadde inntekter frå 
januar til juni og med eit 
snart ferdiginnstallert brann-
varslingsanlegg!

29.desember er det duka for 
«romjulsgalla» for unge 
vaksne på Fjordly. Dette er eit 
arrangement for dei som går 
på videregåande og oppover. 

Vi kler oss opp i vår finaste 
stas og samlast til festmiddag, 
festmøte, lovsong og romjuls-
moro. Det blir god forkyn-
ning, kjekke konkurransar, 
og god tid til drøs.  Mange 
unge vaksne i regionen vår 
saknar møtepunkt for denne 
aldersgruppa, og med rom-
julsgalla ynskjer vi å skape eit 
treffpunkt også for dei som 
har flytta vekk for å studere, 
men som er heime på julefe-
rie. Meir informasjon om 
arrangementet kan du finne 
på nettsidene våre!

Fjordly er no i full drift att etter pandemien, og den siste tida 
har det vore mange arrangement og bookingar. Alt fra leirar 
til fjordlydagar, storsamling, minnestunder og hytteutleige. 
Det er hektiske dagar og mykje som skal ordnast for ein liten 
stab. Hildegunn, som er dagleg leiar på Fjordly, vonar at fleire 
kunne tenkje seg å vere med som frivillige medarbeiderar. Så 
om du kan tenke deg å ta i eit tak, anten med vasking, serve-
ring, koking, oppvask, eller anna praktisk arbeid så ta gjerne 
kontakt med Fjordly og fortel kva du kan tenkje deg å bidra 
med og eventuelt kor ofte. Vi på Fjordly er takksame for all 
hjelp og forbøn.

Haust på Holmely.

Nytt frå Holmely

Nytt frå Fjordly

Romjulsgalla 
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Velkomen til Romjulsgalla 
på Fjordly. 

Gud har alle tider i si hand

I siste tida har døden vore på 
besøk i min nær familie. Vi har 
teke farvel med mormor, ei 
gamal dame med eit langt liv 
bak seg. Eg skulle gjerne hatt 
ho her lengre, for ho var så flott 
og betydde mykje for meg. Men 
ho hadde ikkje meir å gje, og vi 
makta ikkje halde ho fast i livet.

Sorg er ei samansett erfaring 
bygd opp av mange ulike klos-
sar. Nokre av dei er tristhet 
over å ha mista ein person som 
var viktig. Andre om nostalgi 

over minner frå fortida. Nokre 
er tapskjenslene av at det ikkje 
kjem nye minner. Og andre 
klossar kan gjerne handle om 
meg sjølv – kven er eg no når 
den som er død ikkje er her 
lengre? Det verste for ein per-
son i si sorg kan vere noko heilt 
anna for ein annan. Storleiken 
på klossane varierer.

Døden er livets uhyggeleg 
medpassasjer som minnar oss 
om at tida går, at det aller meste 
har «si tid». Ingenting i denne 
verda varer evig. Endring, opp-

brot og ny start er uungåeleg. 
Å leve då, handlar m.a. å 
komme til rette med dei taps-
kjenslene vi alle vil kjenne. Og 
å finne gode måtar å gå vidare 
på.

Kanskje er det slik i misjonsar-
beidet også? Syklusar, fasar av 
fødslar, livsløp og død?  No for 
tida legg fleire av dei tradisjo-
nelle foreiningane inn årane og 
er komen til vegs ende. Dette 
skjer over heile landet. Vi må 
anerkjenne tapskjenslene og 
sorga dette kjem med, sam-

stundes som vi må finne vegar 
vidare. For nye fellesskap og 
menighetar veks fram. Dei ser 
litt annleis ut, tenkjer litt ann-
leis, men svært mykje er likt. 

Mormor er ikkje mamma og 
eg er ikkje som mor mi. Ein ny 
generasjon er ikkje ein kritikk 
av den førre, men tvert om eit 
vitnemål om førre generasjons 
suksess.

Så lat oss vandre trufast vidare: 
For våre tider er i Guds hand, 
og Jesus har sigra over døden. 
I Gud rike er det alltid håp.

Som så mange andre aktivitetar 
har også Acta måtte utsetje års-
møtet sitt i det lengste i håp om 
å kunne samlast til eit fysisk års-
møte. 

Og endeleg, 10.oktober, i for-
bindelse med tenleiren, gjekk 
årsmøtet av stabelen. 41 utsen-
dingar var tilstades, og 26 hadde 
stemmerett. På møtet skulle det 
mellom anna velgjast nytt styre, 
og etter 12 periodar ved roret 
som styreleiar har Rune Tøsse 
no gjeve stafettpinnen vidare til 
Johan Olav Nyberg. 

Acta TAKKAR Rune så mykje 
med ein fantastisk innsats i 
mange år, og er og takksame for 
at han blir med vidare som vara 
og mentor for actastyret. Så gler 
vi oss over at Johan Olav tek 
over stafettpinnen, og saman 
med Ingrid Lade, Berit Leirgul, 
Håkon Stave, Elisabeth Osdal og 
Henriette Kvalheim skal han den 

God stemning under årsmøtebasaren! 

LEDER

Leirhaust!
I løpet av hausten er det fleire 
leirar planlagt på Fjordly og Tei-
gen. Først ute var tenleir på 
Fjordly. Her samla vi ein gjeng 
på 40 ungdommar og leiarar til 
leirmoro i fire dagar til endes. 
Temaet for leiren var «Identitet», 
og Rune Tøsse hadde bibelti-
mane. Elles inneheldt leiren 
både lovsong, bønnevandring, 
gode samtaler, spel og aktivitet 
i tillegg til god mat og godt fel-
lesskap! Tilbakemeldingane frå 
ungdommane er at dei ynskjer 
seg fleire møtepunkt i tillegg til 

leir, så vi vonar at vi kan få til 
fleire treffpunkt både regionalt 
og lokal i året som kjem. Har du 
høve til å arrangere noko for 
ungdommane i di bygd? Ta 
gjerne kontakt med actaleiar om 
du treng hjelp. 

I skrivande stund har vi fort-
satt tre leirar foran oss på pro-
grammet. Minileiren er nær 
fullteikna, og det er og bra med 
påmeldte til tweensleir på 
Fjordly. 2022 er under planleg-
ging og vi gler oss over at det ser 
ut til å bli eit leirår med mykje 
aktivitet! Haustleir.

Vegard Tennebø

Årsmøte i Acta SoF
Johan Olav Nyberg 
tek over som ny 
leiar av Actastyret!

STIN
E H

O
PLA

N
D

A
C

TA
SO

F

komande perioden leie arbeidet 
til Acta. Benjamin Hoddevik, 
Lillian Prestvik og Rune Tøsse 
er vara til styret. 

Handlingsplanen som vart 
vedtatt på acta sitt landsmøte 
tidlegare i år skal vere rettesnor 
for arbeidet vårt. Handlingspla-
nen vår er ein trekant som viser 
kva kultur vi ynskjer å ha i Acta. 

Den brukar Jesu liv som eksem-
pel for korleis disippellivet og 
det kristne fellesskapet ser ut. 

Vi ynskjer at våre fellesskap 
skal vere prega av desse tre rela-
sjonane: 

Opp i Guds nærhet 
Inn i Guds familie  
Ut med Guds godhet

Ingenting i 
denne verda 
varer evig.

Nytt fra
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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.

Vi er to representanter fra internasjonal avdeling som 
har det til felles at vi har måttet lære å kjenne Normi-
sjons internasjonale arbeid via digitale kanaler. Tore 
Bjørsvik som er internasjonal leder, og jeg som er lan-
dansvarlig for Senegal, Mali og Bangladesh. Vi startet 
begge i Normisjon i koronaåret 2020,  og endelig er 
døren åpen for reise igjen. 

Nå sitter vi her på Dakars flyplass og mimrer om 
hvilke inntrykk som har festet seg etter en drøy uke 
på feltbesøk i Senegal. 

Ulike briller
Tore og jeg ankom Senegal med nokså ulike briller. Tore 
har erfaring fra Peru og jeg fra Elfenbenskysten. Jeg 
snakker fransk, Tore smiler og nikker. 

Dakar
Før reisen fikk vi et skriv med tips og informasjon. Der 
stod det at, når vi er i Dakar, er vi halvveis på reisen. Så 
sant det var! Dakar er en storby med store kontraster 
og herfra tar det i hvert fall ti timer til utsendingenes 
hjem, helt øst i Senegal. 

Dakar oppleves også som halvveis på den kultu-
relle opplevelsen. Vel fremme var det lite som er likt 
livet i Oslo. Den røde jorden satte sitt preg på alt, 
selv nå i slutten av regntiden med mye grønt.

Blid gjeng
Det var en engasjert og blid gjeng som møtte oss. Ende-
lig fikk vi bli bedre kjent, i 3D-format. Vi har hatt mis-
jonærkonferanse sammen og diskutert veien videre. 
Diakonale prosjekter, bemanningssituasjonen og behov 
for lokale partnere har vært viktige temaer. Det har vært 
spennende dager. 

Herlig barnelatter
Vi besøkte barnehjemmet som Normisjon har støttet 
over flere år. Her møtte vi Marie og hennes omsorg for 
hele 13 barn, barn nummer 14 er på vei.

For en herlig barnelatter som runget den kvelden, 

og for et stort varmt hjerte som ivaretar disse barna 
når ingen andre gjør det.

Bibelstudier
Etter enda en god kjøretur ble vi godt mottatt av bibel-
studiegruppen. Vi fikk god mat servert på et stort fat og 
vi fikk hver vår skje. Det var bare å hugge inn. 

Gruppelederen kan spørsmålene mer eller 
mindre utenat, og selv om ingen av oss to forstår 
malinké så skjønte vi at det var mange som ville 
være med og diskutere bibelteksten. Flere fortalte 
også at de hadde delt forrige ukes tekst med venner 
Det var oppmuntrende å høre for oss alle.

Arbeidet
Arbeidet i Senegal er i etableringsfase. Derfor har 
teamet på felt brukt mye tid den siste tiden på å jobbe 
med strategi og målsetting for veien videre. 

Normisjon begynte arbeid i Senegal våren 2014, i 
et av de fattigste områdene i landet. Her er det også 
få andre hjelpeorganisasjoner. 

I dette landet jobber vi også blant samme folke-
gruppe som vi møter i Mali, nemlig malinkéene. 

Marie (i midten) har stor omsorg for alle barna på barnehjemmet i Senegal. Normisjon har støttet barnehjemmet i flere år.

Endelig tid for å reise til felt

– Jubileumstider inviterer oss til å tenke til-
bake. Det gjør vi med takknemlighet. Guds 
menighet har vokst i omfang i Mali i løpet av 
disse 40 årene, både i Normisjons og andre 
misjoners arbeid, skriver Alf og Hilde Halvor-
sen etter en drøy måned tilbake i Normi-
sjons samarbeidsland i Vest-Afrika. 

Ekteparet reiste ut igjen til Mali i Septem-
ber, etter et litt over et år hjemme i Norge på 
grunn av koronapandemien. De har vært 
tilknyttet arbeidet nesten helt siden start i 
1971.

To perioder med mamma- og pappapermi-
sjon ble starten på misjonsengasjementet 
for legene Amanda og Lars Even Øvregaard. 
Både i 2009 og 2012 arbeidet de ved 
misjonssykehusene i Nepal. Nå er de igjen 
på plass i dette landet. 

Ekteparet skal arbeide ved sykehuset i 
Tansen i to år. Amanda er fra Sverige og Lars 
Even fra Norge. De er utsendinger fra Pingst-
kyrkan i Uddevalla i Sverige og Normisjon i 
Norge. 

Da koronapandemien for fullt fikk fotfeste i 
mars 2020, valgte myndighetene i Bangla-
desh å stenge alle de offentlige skolene i 
landet. De strenge tiltakene holdt skolene 
stengt i hele18 måneder. 

Nå i senhøstes meldes det om at skolene 
er åpne igjen. I følge en lokal undersøkelse-
manglet over 50 prosent av barne og unge i 
Bangladesh internett-tilgang eller skjermun-
dervising under pandemien.

Bangladesh er et av Normisjons samar-
beidsland hvor 17 barneskoler mottar støtte. 

Familien på fem forteller at de har 
fått et stort hjerte for Okhaldhunga.

Skolene åpnet igjen Første måned i Mali

Inntrykk fra vår første tur til 
Senegal i Vest-Afrika.

Nye utsendinger i Nepal

Mirjam Artmark Aanensen
Silje Svanholm Skogesal
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Normisjons arbeid i Nepal
Prosjektnummer: 306000

Utdanning i Bangladesh
Prosjektnummer: 302006

Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000
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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.

Bønneemner

Nytt fra

– Det er første gang i historien 
at vi er så mange organisasjoner 
samlet for å snakke om de 
unådde, innleder konfransier, 
Erik Jensen, på unåddkonferan-
sen fredag 22.oktober. 

I år samlet konferansen hele 
31 organisasjoner og kirker fra 
både Norge og utlandet.

Samles om de unådde
Konferansen har fått navnet 
M28, etter misjonsbefalingen i 
Matteus 28. Det er tredje gangen 
konferansen arrangeres og blant 
deltakerne var representanter fra 
hele misjons-Norge.

En av hovedtalerne var Rita 
El-Mounayer fra den kristne 
TV-kanalen SAT-7, som krin-
gaster i Midtøsten og Nord-
Afrika. Normisjon er en av part-
nerne som har støttet kanalen i 
mange år.

– Teamet som arbeider med 
meg er folk som meg; fra Midt-
østen. Det er kristne som vil 
fortelle om Jesus på skjermen, 
men som ikke kan reise tilbake 

til sine hjemland på grunn av 
det, sa El-Mounayer på scenen 
på åpningskvelden.

Flere av seerne deres har ofte 
ikke en egen kirke å gå til og 
flere hører om Jesus for aller før-
ste gang, fortalte hun.

Som sirup på vaffel
– I følge en amerikansk under-
søkelse kjenner kun 50 prosent 
av kristne i USA til misjonsbe-
falingen, forteller Duane Frasier, 
som arbeider i Joshuaproject, et 
forskningsinitiativ som samler 
data om folkegrupper med få 
kristne. 

Han trekker frem et bilde av 
en vaffel hvor det flyter over av 
sirup på den ene siden av vaf-
felen.

– I det store bildet ser vi at vi 
sender misjonærer der kirker 
allerede eksisterer. Ressursene 
våre flyter over på ett sted. Få av 
ressursene og pengene våre går 
faktisk til å nå de unådde folke-
gruppene i verden.

7400 unådde folkgrupper
Ifølge data fra Joshuaproject er 
det hele 7400 unådde folkegrup-
per i verden i dag. Det betyr at 
det er over 7000 folkegrupper 
hvor to prosent eller mindre 
identifiserer seg som kristne. 

– Jo mer vi forstår og lærer, jo 
mer flere folkegrupper finner vi, 
forteller Frasier. 

Gi en gave til Normisjons internasjonale arbeid
Prosjektnummer: 300000

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 og 
alle våre utsendinger i dette 
området.
 Be for Agenda 1-arbeidet og 
alle menneskene som samles der 
til tross for at flere har en usikker 
reisevei.

Nepal
Be for Normisjons utsendinger 
og for hverdagen deres.
 Be for United Missions to 
Nepal sine to sykehus i landet.
 Be for 

Midtøsten/Nord-Afrika
Be for alle barna og familiene 
som ser på TV-kanalen SAT-7 sine 
programmer.
 Be for kristne i Midtøsten som 
opplever et ytre press og ikke 
kan være åpen om sin tro.
 Be om at kristne i denne 
regionen skal kjenne at de ikke er 
alene. 

Aserbajdsjan
Be for alle barna vi er i kontakt 
med gjennom HRC-senteret og 
barnehjemmet i Merdekan.
 Be for kristne i regionen som 
ikke kan være like åpen om sin 
tro som andre steder.

Thailand
Be for kirken i Thailand og at flere 
skal få møte Jesus.

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.
 Be for arbeidet og veien videre 
fra et arbeid i etableringsfase.

Kambodsja
Be for alle ungdommene som 
bor på internat gjennom 
prosjektet Historymakers.

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

Bhutan
Be for organisasjonen DPAB som 
bruker stemmen sin for å kjempe 
for rettighetene til mennesker 

med funksjonsnedsettelser i 
Bhutan. 

REGIONER: 

Agder
 Takk for alle Acta- lag , forenin-
ger og Norkirker i Agder.                                     
 Be for høsten med oppstart av 
aktiviteter og møter.                                    
 
Hordaland
Be for det nye misjonssenteret 
som offisielt åpner i januar.
 Be for menigheter, foreninger, 
kor og lag i regionen.
 Be for stab og frivillige i 
regionen. 

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
Takk for at vi igjen kan samles til 
fellesskap om Guds Ord. 
 Takk for gode samvær under 
Sommer i Nord - 21 og takk for at 
«Gud er vår tilflukt og vår styrke, 
en hjelp i nød og alltid nær». 
(Salme 46,2)
 Be for vår Acta-leder, misjons-
styret og Holmenstyret. 
 Be for den økonomiske 
situasjonen pga nedstenging i 
forbindelse med koronapande-
mien, og dermed tapte inntekter 
bla. på Holmen leirsted.
 
Nordland
Be for møteserie i Meløy.
 Be for det nye regionstyret og 
komiteen for SiN.
 Be for kristen videregående 
skole på Nesna. 
 
Rogaland 
Be for adventsleirer.
 Be og takk for julemessene.
 Be for festene i januar.

Sogn og Fjordane
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.
 Be for stab og frivillige i en 
region i omstillingsfase.  
 
Trøndelag
Be for høsten for 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. 

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 til å dele Jesus 
med nye. 
 
Øst
Be for leirene denne høsten og 
de nye leirsjefene våre.
 Be for alle lokallag og forenin-
ger som starter opp igjen nå.
 Be for sjelesørgerne i Fermate.

Østfold
Be om at mennesker finner 
tilbake til sine fellesskap etter 
koronagjenåpningen.
 Be for nyansettelsene i 
regionen.
 Be for arbeidet i Fredrikstad-
området.

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 de som har kunne 
møttes i igjen denne høsten.
 Be for hver enkelt medlem i 
våre forsamlinger; om at de skal 
vite at Jesus er nær og at de aldri 
er helt alene.
 Be om at flere menigheter skal 
få vokse frem i Normisjonssam-
menheng.

SENTRALT:
Takk og be for ledelsen og alle 
ansatte på felleskontoret. 
 Be for strategiprosessen og alt 
den prosessen innebærer. 
 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.
 Be for økonomien i Acta.  

Flere fra arrangementskomiteen foran en plakat som 
oppnevner navnet på de 7400 unådde folkegrupper i verden.

De unådde
Normisjon

Glenn Tønnessen

M28-konferansen 
samlet historisk 
mange for å snakke 
om unådde folke-
grupper.

Tekst
Foto
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En tirsdag i måneden inviterer Vestfold og Bus-
kerud (Ve/Bu) Normisjon til lunsj, foredrag, kaffe 
og kaker på leirstedet i Sandefjord.

– Lavterskelarrangement
– Vi forsøker å unngå indrekirkelige, kristne eller 
teologiske temaer. I stedet ønsker vi mer allmenne 
tema som kan engasjere folk utenfor de tradisjo-
nelle kristne miljøene. Tanken vår er at dette kan-
skje kan være et lavterskelarrangement der det er 
fint å invitere med naboer og venner. Samtidig er 
det også mange gamle travere i de kristne miljøene 
som også er interessert i mer enn teologiske tema, 
sier Ruben Heitmann. 

Heitmann forteller at det er mellom 50 og 110 
som pleier å komme på foredragene.

– Flere av dem er godt kjent med Strand og 
Normisjon, men vi ser stadig nye ansikter på 
samlingene. Noen har aldri vært på Strand før, 
mens andre forteller at de har vært der for 
mange år siden.

Foredragsholderne er kjente, profilerte personer, 
og noen av dem engasjeres gjennom et eventbyrå.

– Vi tilbyr alle honorar, og i utgangspunktet 
betaler vi etter deres satser. Men det hender noen 
reduserer honoraret eller lar være å ta betalt fordi 
vi er en frivillig organisasjon, forteller Heitmann.

Flere foredrag utsatt
Det første lunsjforedraget gikk av stabelen i sep-
tember i fjor med tidligere domprost i Oslo, Olav 
Dag Hauge, som gjest. Senere samme høst kom 
tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Men 
på grunn av koronaen ble det en pause fram til 
juni i år da redaktør og kommunikasjonsrådgiver 
Are Tågvold Flaten holdt foredrag om det ameri-
kanske valget og Joe Bidens første 100 dager som 
president.

Ruben Heitmann forteller at noen av foredra-
gene som ble avlyst i fjor, tas opp igjen i høst og 
vinter. Det ble gjort to forsøk med foredrag av 
afrikakjenneren og journalisten Einar Lunde. 
Koronaen satte en stopper for disse, men 7. 
desember kommer han til Strand, og hans tema 
er «Spioner på safari». 

Det er påmelding og forhåndsbetaling til arran-
gementene via regionens nettside. Etter lunsjfore-
dragene serveres kaffe og kaker.

Populært tilbud
Mellom 50 til 110 mennesker samles til lunsjforedrag en gang i måneden på Strand leirsted i 
Sandefjord.

Normisjon
Arne Sæteren

– Dagens seniorer ønsker noe 
annet enn treff med dikt og 
snitter. Derfor prøver vi å 
tenke nytt med våre lunsjfore-
drag, sier Ruben Heitmann.

Et lavterskel tilbud 
der det er fint å 

invitere med naboer

13-16.januar arrangeres MER-konferansen 2022 for alle frivil-
lige og ansatte i Acta og Normisjon. Helgen er fylt med over 
30 ulike seminarer knyttet til temaene misjon, barn og unge 
og fellesskap. 

En av seminarholderne er Vegard Tennebø, som er en del 
av ledergruppa i Normisjon. Han skal snakke om menighets- 
og fellesskapsplanting.

– Vi trenger å starte og plante nye fellesskap i Normisjon 
fremover. Men hvordan gjør vi dette og hva er prosessen i 
menighetsplanting? Spørsmål som disse, og flere, skal vi se på 
sammen, forteller Vegard Tennebø. 

Over 36 seminarer

MER-konferansen 
arrangeres i januar 2022.
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– Det er et uforløst potensiale  
for ytremisjon i Normisjon. Det  
mener lederen for internasjonal 
avdeling, Tore Giil Bjørsvik.  

Den tidligere misjonæren, Tore 
Giil Bjørsvik, delte sine tanker 
omkring veien videre for 
misjonsarbeidet, da han deltok 
på årsmøtet til Normisjon Møre 
på Ålvundeid i slutten av okto-
ber. Bjørsvik er teolog, og til-
trådte som internasjonal leder i 
mai i fjor. Da hadde han blant 
annet å ha vært åtte år sammen-
hengende som misjonær i Peru 
for Norsk Luthersk Misjonssam-
band.

Til nye folkeslag
-Normisjon vil bringe Jesus 
Kristus til nye generasjoner og 
nye folkeslag.  Skal vi nå nye fol-
keslag, får det konsekvenser for 
hvordan vi prioriterer de eta-
blerte kirkene, sa Bjørsvik. Han 
tok tilhørerne med inn i de vur-
deringene som misjonen må 
gjøre for å nå lenger ut til de 
unådde folkeslagene. Land som 
Cuba og Equador har begrenset 
støtte fra Normisjon, men vil 
kunne være såkalte vennskaps-
land. Kirkene i disse landene 
kan selv sende ut misjonærer.
Selv om man har vært i land 
som Bangladesh og India i 
mange år, er det fortsatt mange 
unådde folkegrupper i disse lan-
dene. Blant bengalerne er det for 
eksempel 210 ulike folkeslag. I 
Nepal er det flere ti-talls folke-

slag. Normisjon kan derfor 
kunne ha en strategisk plasse-
ring i dette området. 

Partnerskap
På misjonsmøtet viste han til en 
dramatisk nedgang i tallet på 
misjonærer i tiden etter at San-
talmisjonen ble slått sammen til 
Indremisjonsselskapet og ble til 
Normisjon for 20 år siden. I sin 
tid var det 112 misjonærer i San-
talmisjonen, mens det i dag er 
15 norske utsendinger. En del av 
forklaringen på dette er at de 
nasjonale kirkene er blitt mer 
selvstendige, og at misjonen 
bidrar gjennom samarbeid med 
partnere. I dag har Normisjon 
arbeid i 12 land, blant 50 ulike 
folkeslag og har samarbeid med 
40 partnere. En slik samarbeids-
partner kan være Wycliffe-orga-
nisasjonen, som oversetter 
bibler.

Noen land vil komme til å ha 
et spesielt fokus, for eksempel 
Kambodsja og Senegal. Normi-
sjon Møre har fått et nært for-
hold til Senegal, men man leter 
nå etter flere lokale samarbeids-
partnere til de pionermisjonæ-
rene som er i landet. 

Prioriterer egen virksomhet
Tore Giil Bjørsvik kom i bibelti-
men inn på det personlige enga-

sjementet for misjon og at det er 
forskjell på å vite at det er viktig 
og det å kjenne at det er viktig. 

-Det blir hevdet at det prekes 
lite om misjon i våre sammen-
henger. Kan grunnen være at 
predikantene preker mest om 
det de selv er opptatt av? spurte 
Bjørsvik og tok et konkret 
eksempel fra en Norkirke der 2,8 
prosent av menighetens samlede 
inntekter gikk til internasjonalt 
arbeid, resten til egen virksom-
het. Man prioriterer egenvirk-
somhet og det nære arbeidet 
økonomisk, mens det blir lite 
igjen til visjonen om å bringe 
evangeliet «like til verdens 
ende».

-Det som ligger Gud på hjer-

Ny tid for 
misjonen

Lærefellesskap i Møre

Sula Frikirke var vertskap for 
første Agenda1 samling
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Johan Behrentz
Johan Behrentz

1-2. oktober møttes lederskapet 
fra 5 menigheter til oppstarts-
helg i Agenda 1. Etter flere for-
søk de siste årene var det stor 
glede når lærefellesskapet ende-
lig startet opp. 

Sula Frikirke hadde tilrette-
lagt på en super måte som vert-
skap disse dagene, og sammen 
med Norkirken Molde, Misjons-
salen i Ålesund, Emblem bede-
husforsamling og Ulsteinvik 
Frikirke skal de nå følge hveran-
dre i en 2-års periode.

Anne Kristin og Steve Bruns 
leder Agenda1-nettverket, og 
hadde denne oppstartshelgen 
tatt turen fra Stavanger for å 
være med å ha noen av under-
visningene. 

Samlingen endte opp i at hver 
menighet lagde en enkel hand-
lingsplan for det neste halvåret.

Sterkt å være med på Agenda 
1 lærefellesskap der menigheter 
velsigner, ber for og har et hjerte 
for at mange skal erfare Guds 
godhet.

Nytt fra

MØRE

FO
TO

: 

-Det er ei bønne- og misjonsgruppe, der vi kan snakke 
sammen og søke hjelp om store og små forhold i livene våre. 
Den var spesielt viktig da mannen min, Ola, ble alvorlig sjuk 
og døde. Han var med i gruppa så lenge han klarte det, sier 
Liv Johanne. Hun er en av de som kjenner Normisjon best i 
Møre. Liv Johanne var ansatt i Santalmisjonen, da Normi-
sjon ble født og gjennom årene har hun hatt mye kontakt 
med misjonsgrupper og foreninger i hele Møre og Romsdal. 

-Vi trenger et lite fellesskap, der vi kan lære hverandre å 
kjenne og være åpne. Det er vanskelig å få til i ei stor gruppe, 
sier Liv Johanne.

ShaCa, som er en forkortelse av engelske Share and Care 
(dele og bry seg), sprang ut av misjonsgruppa Delta i Molde. 
Den var startet av Sigmund og Henny Sigerseth, og det var 
dem som bidro til knoppskytingen og ble med over. Gerd 
Tomren forteller at gruppa har holdt på i mer enn 20 år, og 
har blitt et tett omsorgfellesskap. Hun kan skrive under på at 
fellesskapet betyr mye for de sju medlemmene, som fortsatt 
holder god kontakt med «storebror» Delta. 

-Vi prøver å samles hver tredje uke hjemme hos hveran-
dre. Der deler vi misjonsinformasjon, samtaler og ber. De 
som stiller stue og hus til disposisjon, sørger også for mat, 
mens ansvaret for innholdet går på omgang i gruppa. De 
små kjernegruppene fungerer også som misjonsgrupper, sier 
Liv Johanne Opstad, som mer enn gjerne deler ideen med 
dem som ønsker et tett Normisjons-fellesskap.

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

– ShaCa har betydd svært mye for meg, sier Liv Johanne 
Opstad. Her sammen med Gerd og Magne tomren.
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tet skulle også være viktig for 
oss. Det internasjonale arbeidet 
gir en høyere himmel over hver-
dagslivet, sa Bjørsvik, som 
hadde en lydhør forsamling av 
29 utsendinger og flere andre 
som var samlet på Ålvundeid 
bedehus. 

Medlemmer av Ålvundeid 
Normisjon stelte svært godt med 
alle som hadde tatt turen til 
Nordmøre.

Et av de viktigste punktene på 
programmet var samtale om 
arbeidet, der det blant annet ble 

etterlyst flere regionale samlin-
ger.

-Vi trenger inspirasjon. Vi må 
kjenne at vi er en del av et større 
fellesskap, sa Nils Ringdal fra 
misjonsforeningen Delta i 
Molde, blant annet. Han hadde 
flere kontruktive innspill om 
bedre informasjon og forslag til 
åpne temamøter. Generelt 
ønsket han større aktivitet etter 
«Korona-dvalen».

-Bønnetjenesten har ikke tatt 
pause, la Ringdal til.

Årsmelding og valg
Både årsmelding og regnskap 
ble godkjent med noen kom-
mentarer. Etter årsmøtet ser 
regionstyret slik ut:

Kjell Pettersen (leder), Petter 
Godø (nestleder), Kjell Nyland, 
Edgar Fredriksen, Judy Storset, 
Johan Behrentz (ny). Anna Sig-
bjørnsen (1.vara), Ragnhild 
Kivle Dahle (2. vara), Bjørg Tun-
heim (3. vara).

Vi gleder oss til å komme 
sammen i glede og takknemlig-
het over det som ble startet for 
10 år siden og som har vist seg å 
være en viktig arena for men-
nesker som ønsker samtalehjelp  
på et kristent verdigrunnlag. 

Fermate på Møre har hele 
veien blitt båret av en stor dug-
nadsånd og uten denne felles 
innsatsen hadde vi ikke vært der 
vi er i dag.  Ønsker å takke alle 
som trofast har bidratt på ulikt 
vis gjennom disse årene.

Hoved-markering i jubile-
umsåret blir på Blindheim bede-
hus 23.01.22  kl. 16  hvor alle er 
velkomne. Dette er akkurat 10 
år etter Fermate-Sunnmøre 
hadde oppstart-markering i Åle-
sund 23.01.12, og det var en 
entusiastisk gjeng som med stor 
frimodighet og glede gikk inn i 
arbeidet.  Hvert år siden opp-
start har det vært mellom 180 og 
240 samtaletimer fordelt på 
kvinner og menn, unge og eldre 
samt par.

Noen av deltagerne under regionårsmøtet til Normisjon på Ålvundeid bedehus. Fra venstre: Tore Giil Bjørsvik (internasjonal 
leder Normisjon), Reidun B. Rødset, Ålvundeid Normisjon, Bjørg Tunheim (Godøya), Kjell Pettersen (regionstyreleder, Aure), 
Torunn Mork, Molde og Torgeir Frøsøye (regionleder).

Jan Løkkeborg og Iris Vartdal Clausen er sjelesørgere i Fermate 

10 år med Fermate i Møre

Normisjonsnett-
verk for Møre
Det er fortsatt mulig å bli med i 
Normisjonsnettverk for Møre. Da 
sender du en SMS med teksten 
MØRE til 2002. 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. 

«Parsjekk» hos 
Fermate-Møre
«Parsjekk» er et ganske nytt 
forebyggende konsept for par som 
ønsker å styrke forholdet og 
forebygge vanskeligheter.  Det 
består av et innledende online 
spørreskjema etterfulgt av to 
par-samtaler.  Kanskje dette kan 
være  tips til en felles par-julegave i 
år?  

Fermate-Møre sin 
hjertekonto
Fermate Møre sin hjertekonto ble 
opprettet med ønske om at  
tjenesten skulle være tilgjengelig 
for alle uansett økonomi, og 
kontoen har vært kjærkommen for 
mange i en vanskelig tid.   Det er 
gledelig å se at gaver kommer inn 
til hjerte-kontoen i ettertid fra 
mennesker som tidligere selv har 
fått en gave fra samme konto.  

Gave til Fermate sitt hjertefond 
har kontonummer 3910 6616667 

Gave til  
Fermate-Møre
Vil du være med å støtte arbeidet 
vi driver kan du gjøre dette ved å 
bli med i «100-kroners klubben» 
fast givertjeneste – da kan du få 
skattefradrag ved å fylle ut skjema.   

Ta kontakt med daglig leder i 
Fermate Møre, Iris Vartdal Clausen 
på tlf. 40076521. 

Du kan også gi din gave til 
vipps 576672 eller til kontonum-
mer 3910.66.17140
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Det internasjo-
nale arbeidet 
gir en høyere 
himmel over 
hverdagslivet.

Nytt fra



1 0     MØRE    |  N R  4 – 2021

Eit folkehøgskoleår på Nordvestlandet kan gje mange høgde-
punkt. Eit av dei er «Volleyballhelga» som alltid kjem første 
helga etter haustferien. 

Det var Sigmund Måseide som i si tid starta opp dette 
arrangementet. 

Idèen er at tidligare elevar frå fleire kull blir invitert til å 
kome tilbake til Nordvestlandet folkhøgskole - sjølvsagt for å 
spele volleyball mot andre lag - men ikkje minst også for å 
møte gode, gamle venner og for å få nye! Det heile startar fre-
dag kveld med kveldsmat før kampane startar i Gjemneshal-
len. Lørdag er det volleyball på 3 baner, solidaritetskafè og sta-
dig nye forsøk på å hamle opp med personallaget 13.41.1... 
Lørdag kveld er det tradisjon med storsamling i gymsalen. Då 
er det tid for å bli kjent med folk - på tvers av alder og tidligare 
kull. Allsang og lørdagsgodt hører med! Søndag er finaledag. 
Årets volleyballhelg var ikkje over før 63 kampar var spelt og 
«Husmorlaget» og «Juniorlaget» hadde vunne hhv dame og 
herreklassen. Vi gler oss allerede til 2022 - og ny volleyball-
helg!

Det skjer forandringar i tunet på Nordvestlandet folkehøg-
skole no. Øvretun er ferdig renovert innvendig - og nesten fer-
dig utvendig. 

Elevane har flytta inn på romma sine - og dei er svært for-
nøgd med korleis Øvretun har blitt! I slutten av oktober blei 
det ny asfalt i tunet og på parkeringsplassen. Det var nødven-
dig med ein oppgradering utvendig - og med det nye utven-
dige «auditoriet» midt i tunet må vi sei oss svært godt fornøgd 
med resultatet!

Volleyballhelga 2021
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Endelig ser det ut for at det 
daglige liv så smått vender til-
bake hos oss. Vi har måttet 
unnvære kontakt med andre i 
større sammenhenger, noe som 
er så viktig for våre liv som 
kristne. Men det gode for oss 
alle er at kontakten til Jesus er 
der alltid.

«Se jeg er med deg alle 
dager». Vi skal ikke være alene, 
for samfunnet med våre kristne 
venner betyr uendelig mye.  
Derfor var det også ekstra kjekt 
at vi fikk avholde regionens 
samling på Bjorli først i sep-
tember, i et flott vær. Vi satser 

på at denne samlingen gjentas 
neste år.  Med bakgrunn i at 70 
var med i år, så må du følge 
med når helga gjøres kjent 
neste år.

Jeg har sagt litt i innlednin-
gen som henspeiler til ordet 
kontakt. Regionstyret har spe-
sielt i denne

coranatiden, og før den tid 
også følt på at vi har hatt for 
dårlig kontakt med foreninger 
og kontakter..  Styret er midt 
oppe i strategiarbeidet og der-
for er kontakt og tilbakemel-
dinger viktig for oss.  I høst har 
regionstyrets medlemmer tatt 

telefonen fatt, og vi håper alle 
foreninger er blitt oppringt. 
Håper dere som ble oppringt 
fikk sagt det som lå dere på 
hjertet.

 Til tross for lav bemanning 
ønsker vi å være en lagspiller, 
med alle på laget. Og lagspill 
vet vi handler mye om og se 
hverandre på banen. Alle som 
er på laget må være med i spil-
let.

Strategiarbeidet vårt har 
som mål å kalle på nye frivillige 
krefter i arbeidet, og i styret er 
også barne- og ungdomsarbei-
det ofte blitt snakket om. Her 

er et viktig område vi håper å 
kunne peke ut en vei på. Utfor-
dringene er mange, så bli med.

Lenge har vi spurt om det 
ønskes besøk i din forening. Nå 
vil vi spørre om vi får komme. 
Altså vi søker kontakt for at 
hele «laget skal spille sammen». 
Vårt håp er det er et ønske hos 
dere alle .

Vi i regionstyret ber dere om 
forbønn for styret, for de 
ansatte, strategiarbeidet, Nor-
kirken, misjonærene, forenin-
ger og kontakter.

LEDER Kjell Pettersen, regionstyreleder

Vi søker 
kontakt for at 
hele «laget skal 
spille sammen»
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Slik var det på leiren som Nor-
misjon Møre arrangerte på 
Bjorli siste helga i august. Rundt 
70 deltagere, noen av dem hadde 
reist langt, var samlet til dager 
der misjon sto i sentrum. 
Hovedtaler var tidligere Bangla-
desh-misjonær Hans Thore Løv-
aas. Gjennom temaet «Komme 
ditt rike» tok han deltagerne 
med på en spennende reise både 
i bibelen, litteraturen og i sang-
tekster, og viste at vi kan erfare 
Guds nærvær, selv om «ondska-
pens åndehær i himmelrom-
met» prøver å skygge for Han.

De som ville følge hele pro-
grammet, fikk ei innhold spek-
ket helg med bibeltimer, tema-
samlinger misjonsmøter og ikke 
minst alternative turer. Ektepa-
ret Anne Helene og Hans Thore 
Løvaas holdt seminar om «Hel-
het gjennom Kristus» og Kåre 
Hegle snakket om Ung Visjon i 
Molde på 1970-tallet. Spesielt 
sterkt var det å møte misjonær-
ekteparet Kari og Andres Jøs-

Noen av deltagerne tok turen til stein-varden «Alteret».

Stor lederkonferanse 
Ung Tro er et tverrkirkelig ini-
tiativ hvor vi ønsker å bygge fel-
lesskap i et felles mål om å peke 
på Jesus for nye generasjoner. 
Ung Tro ønsker å tilrettelegge 
slik at ledere får bedre forutset-
ninger for å kunne lykkes med 
sitt arbeid.

30.april 2022 inviterer vi til 
den første Ung Tro konferansen 
på Nordvestlandet.

Konferansen finner sted på 

Moa i Ålesund kommune, og vi 
håper og tror på bred oppslut-
ning om initiativet. 

Vi har fått med oss dyktige 
folk til fellesmøter og seminarer.  
Noen som blir med: Kristian 
Øgaard, Ragnhild Hiis Ånestad, 
Hans Kristian Skaar, Erik 
Andreassen, Linda Andernach 
Johannesen, Erhard Hermansen, 
Kjetil Sigerseth m.fl. Vi håper du 
også blir med.

Ta en titt på nettsidene 
www.ungtro.no

Flott leir på Bjorli
Godt fellesskap, 
god forkynnelse og 
turer i Guds natur. 
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sang, som sammen med sine 
fem barn er stasjonert i Senegal. 
Normisjon Møre har tatt et spe-
sielt ansvar for arbeidet i dette 
landet. 

Edmund Søvik tok en flokk 
av de som mente de var sprekest 
til «Alteret», en stor stein-varde 
som mange mener ble reist der 
Hellig Olav og hans følge tok seg 
over fjellet på veg til Sverige. 
Petter Godø er lokalkjent og tok 
med mange til Grønfossen. Del-
tagerne ble stelt godt for på 
Bjorliheimen Hotell, der hotell-
verten Sveinung Lianes stilte 
opp med kaffe og kaker hver 

kveld. Hver dag var rammet inn 
av bønnemøter og kveldsbønn.

Normisjons-dagene er en 
videreføring av seniorleirene 
som tidligere er blitt arrangert 
på Rangøy på Averøy. Denne 
gangen var den lagt til fjellbygda 
Bjorli, men likevel nær nok for 
deltagere både fra hele Møre og 
Romsdal og fra andre deler av 
landet. Håpet er at disse dagene 
skal bli en tradisjon og åpen for 
ei breiere aldersgruppe. Det er 
allerede bestilt plass til Normi-
sjons-dager på Bjorliheimen 25. 
til 28. august neste år. Det er 
bare å glede seg!

Nytt fra

Nok ei flott volleyballhelg på folkehøgskolen.
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AndaktTRO

Det er noe som alle som lever i 
verden har. Uansett hvor de bor, 
hvor gamle de er, om de har lite 
eller my penger eller om de er gift 
eller ikke. 

Hva kan dette være? Jo, den 
tingen er «tiden». Alle har akkurat 
24 timer hver dag, 7 dager i uka, 
365 dager i året. Ingen har mindre 
eller mer. Alle har akkurat like 
mange timer de skal styre hver 
eneste dag.

Men hvorfor høres det ofte «jeg 
har ikke tid», det skulle være bare 
«ett minutt til, en time til, en dag 
til». Hva er det som gjør at selv 
om alle vi har 24 timer føles det 
noen ganger at tiden mangler?

I Norge prøver man så hardt å 
ha tid til alt. Man vil gjerne plan-
legge ting langt før det skal skje 
slik at man rekke å gjøre alt man 
ønsker. Tid til familie, til jobb, til 
trening, til Netflix, til Bibelen, til 
venner, til ferie, til sosialmedier, 
osv. 

Dette gjør at mange ganger 
blir vi suget av «tiden» og det ser 
ut som at vi blir til små hamster 

som løper rundt i sitt eget ham-
sterhjul mens vi lengte etter «ett 
minutt til, en time til, en dag til». 
Timene går, dagene løper og årene 
flyr. Vi forsetter i vårt eget hjul 
mens vi ikke legger merke til at vi 
ikke lenge styrer livene våre, men 
at «alt vi ønsker å gjøre» styrer 
det.

Moses skrev i Salme 90,12 
«Lær oss å telle våre dager, så vi 
kan få visdom i hjertet!» Moses 
hadde sikkert mye han ville gjøre. 
Han var også en opptatt person 
akkurat som du og jeg. Han skulle 
passe på en hel nasjon. Og likevel 
forsto han viktigheten av å få noe 
av hverdagen. Han ville få visdom. 
Hvorfor det? Hva skulle ham med 
visdom? Jo, visdom hjelper oss til 
å holde føttene på baken og vite 
hva er det som må prioriteres. Vi 
kan ikke gjør alt i livet, vi rekker 
det bare ikke. 

For ikke så lenge siden mistet 

jeg mammaen min og hadde alltid 
tenkt at når sånne ting skjer i livet, 
så stopper tiden. Men det gjorde 
det ikke. Tiden stoppet ikke, den 
bare fortsatt. Mitt hamsterhjul 
stoppet, men ikke tiden.

Hvordan skulle jeg telle den 
dagen? Hvordan skulle jeg få vis-
dom av det? Svaret fant jeg i Jesus. 
Det er bare ham som kan hjelpe 
oss med å tell de timene og dagene 
han gir oss. Bare ham kan hjelpe 
oss med å holde fokus på det som 
er viktig. 

Så ikke la «alt du ønsker å 
gjøre» styre livet ditt. Ta et valg. 
Vær bevist på tiden du har og 
hvordan du bruker den. Ikke løp 
i et hamsterhjul som går ingen 
steder. Bli klokk ved å lære noe 
av hver dag du får. Ikke vent på 
at vanskelig ting oppstår for å 
forstå viktigheten av å la Gud 
handle i de 24 timene han gir 
deg i dag.

Noe alle har
Kathy Celi | Actaarbeider i Møre

Vær bevist på tiden du har og 
hvordan du bruker den.

Acta bibelskole: actabibelskole.no
Gå Ut Senteret: gus.no

Bibelskolen i Grimstad: bibelskolen.no

SØK NÅ!

Bibelskole 
neste år?

Vi blir daglig påvirket og utfordret av den sekulære kulturen vi 
lever i. Fremover vil vi erfare at færre vil dele våre kristne, 
etiske standpunkt. Hva gjør vi med det?

Jeg tror det er klokt å skille mellom hvordan vi snakker 
eksternt og internt. Eksternt må vi velge våre kamper og bruke 
et språk som vanlige folk forstår. Internt er det viktig å våge å 
snakke om brennbare tema så vi vet hvor vi står og hvordan vi 
praktiserer vår tro i dag. 

Nicky Gumble, pastor i menigheten Holy Trinity Brompton, 
(HTB), gir et godt eksempel på hvordan navigere klokt i vår 
tid. Med utgangspunkt i 1. Tim 3 som omhandler kristent 
lederskap, sier han fritt oversatt følgende: 

«I vår kirke gjør vi en distinksjon mellom de i lederposisjo-
ner og de som er på vei inn i menigheten. Vi ønsker alle vel-
kommen, uavhengig av livsstil. Kirken er ikke et museum som 
viser frem perfekte mennesker. Den er et sykehus i tradisjonell 
forstand – et gjestfritt sted der du kan komme til hektene 
igjen. Der sårede, nedbrutte og skadde mennesker finner hel-
bredelse. Det er et fellesskap av og for syndere.

På den annen side setter vi ikke folk i lederposisjoner om 
deres livsstil står i kontrast til NT. Lederskap er ikke bare noe 
som skal fungere, men innebærer ansvar for å leve som et 
eksempel for andre. Ledere er modeller for resten av menighe-
ten. Selvsagt er ingen perfekte – og du trenger heller ikke være 
perfekt for å være et eksempel. Men vi forsøker å forsikre oss 
om at livsstil og karakter for lederne våre er i tråd med NT.» 

Her møter vi et klokt eksempel på hvordan anvende kristen 
etikk i dag. Det er et eksempel til etterfølgelse.

Eksternt og internt 

Kjetil Vestel Haga 
generalsekretær i Normisjon

Innspill

(13.) 14. – 16. JANUAR 
I  STAVANGER

acta

normisjon

 barn  
og unge i

PÅMELDINGEN ER ÅPEN!
www.merkonferansen.no

«Så kjekt å se deg» stod det 
på et skilt utenfor en butikk 
jeg gikk forbi. Jeg tenkte: 
«dette var da en veldig hyg-
gelig måte å møte sine kun-
der på!» Jeg ønsker at det er 
dette vi møter våre kunder 
med når de kommer til våre 
butikker. Det er viktig at 
kundene føler seg velkom-
men og at dette er en møte-
plass!  Dette er noe av det 
viktigste vi holder på med. 
Forstå meg rett, å samle inn 
penger til viktig arbeid både 
nasjonalt og internasjonalt, 
er også viktig. Og at vi er en 

av hovedaktørene i det 
grønne skiftet, er også viktig. 
Men det å møte mennesker 
der de er, med et smil, ett hei 
og kanskje også huske nav-
net til noen faste kunder, er 
en veldig viktig oppgave i 
våre butikker. Det er ikke 
alle som har store nettverk 
og mange å være sammen 
med. Kanskje kan et besøk i 
en av våre butikker og en 
liten samtale med oss, være 
lyspunktet for dagen. Derfor 
ønsker jeg at alle våre med-
arbeidere skal være bevisst 
på hvordan vi møter men-

nesker. På et av mine butikk-
besøk, satte jeg meg ned i 
kaffe kroken og snakket med 
noen av kundene som også 
satt der. Jeg snakket med ei 
dame om «løst og fast», ulike 
hverdagslige temaer. Når 
hun reiser seg, så hun på 
meg og sa: «Takk for at du 
tok deg tid til å snakke med 
meg».  For meg ble dette en 
påminnelse om at det ikke 
skal så mye til! 

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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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

1. februar
Kalender Sogn & FjordaneKalender Sogn & Fjordane V I N T E R  2 0 2 1V I N T E R  2 0 2 1

ALLE ARRANGEMENT TEK  
FORBEHALD OM AT SMITTE-
SITUASJONEN TILLET AT EIN 
GJENNOMFØRER.
OPPDATERT INFORMASJON OM 
ARRANGEMENTA VIL KOME 
PÅ NETTSIDENE VÅRE og PÅ 
FACEBOOK-SIDENE

HOLMELY 
25.-28.november: 
RETREAT for «Unge vaksne» 
(alder 25-40)

4.desember  kl.10-16: 
STILLE DAG i advent  m/ Sigrun B 
Raae og Brit L Hilde

7.desember kl. 18: 
SONGKVELD m/ Ove Aksnes m.fl.

Bønelunsj kvar fredag kl 11.30-
12.30 (ta med matpakke)

Fleire arr. under planlegging.       
Sjå www.holmely.no

FJORDLY 
28.november: 
FJORDLYDAG
Program: Middag kl. 13.00. Møte 
kl. 15.00. Kr. 200. 
Påmelding innan tirsdagen før.

29.desember: 
ROMJULSGALLA for unge vaksne 
For deg som går på vgs og 
oppover. Sjå info på facebooksi-
dene våre

ACTALEIRAR 2022 
(følg med på nettsidene  
for meir info)
18.-20.feb.: Tweensleir (4.-7.kl) 
18.-20. mars: Tenleir
8.-10.april: 16+ helg

TEIGEN 

Laurdag 4. desember 
JULEMIDDAG (påmelding)
Prisen er sett til 450,- Nærare 
informasjon om tid og påmelding 
kjem på https://teigen.weebly.
com/ og Teigen Leirstad -  
Startside | Facebook

DUGNADSHELG (etter nyttår)
Teigenstyret planlegg å ha ei 
dugnadshelg etter nyttår ein 
gong. Fokuset vil vere å ferdigs-
tille ein del arbeid i hovudbygget. 
Nærare info kjem.

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

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   
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 
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27. NOVEMBER 
Julemesse Ålvundeid bedehus
fra kl. 10.30-16.00
Møte klokka 14. 

5. DESEMBER
Familiesamling på Aure 
misjonshus kl. 16.00

9. JANUAR
Nyttårsfest på Eidet bedehus
kl. 16.00

23. JANUAR
Jubileumsfest for Fermate-Møre
på Blindheim bedehus kl. 16.00

30. APRIL
Lederkonferansen «Ung Tro»
i Pinsekirka på Moa. Se mer på 
www.ungtro.no

Bli med på MER-
konferansen
MER-konferansen er for alle 
frivillige medarbeidere og ansatte, 
i hele Acta og Normisjon – fra 
bygd og by, fra Norge og utlandet, 
skoler, leirsteder, foreninger, 
lokallag, kor, menigheter og alt 
midt imellom!

Du er hjertelig invitert og 
velkommen til IMI-kirken i 

Stavanger (13.)14.–16.januar!
  
Om MER
Vår visjon er «MER-konferansen 
skal være gøy, retningsgivende, 
inspirerende og samlende for alle 
ansatte og frivillige i Acta og 
Normisjon»!

Gjennom undervisning, åndelig 
fellesskap og idéutveksling vil vi 
gi deg inspirasjon og konkrete 
verktøy som du kan ta med 
tilbake der du er engasjert!

MER-konferansen vil også være 
en viktig arena for å bygge 
nettverk og utveksle kompetanse 
– og samtidig bli enda bedre kjent 
med bredden i organisasjonene 
våre.

Vi håper og tror at du gjennom 
dagene på konferansen vil bli 
inspirert til å fortsette å stå i 
tjenesten du står i, samtidig 
kjenne på den store fellesskapsfø-
lelsen!
 
Hvem er konferansen for?
MER-konferansen er for alle 
frivillige medarbeidere og ansatte 
i Acta og Normisjon. Om du er 
kjøkkensjef, bibeltimeholder, 
omreisende predikant, lærer, 
pastor, leirleder, forsanger, gitarist, 
utsending, forbeder, lydtekniker, 
vaktmester, altmulig-potet, eller 
har hjerte for Acta og Normisjon 

– da er denne konferansen 
definitivt for deg!

 Vi vil gjennom ulike elementer 
legge til rette for at konferansen 
skal være: 
GØY – vi vil legge til rette for mye 
gøy input på fellesmøter og 
festkveld
RETNINGSGIVENDE – vi vil legge 
til rette for at ledelsen i Acta og 
Normisjon kan snakke om retning 
og visjon for organisasjonene våre
INSPIRERENDE – vi vil inspirere til 
nytenkning og videre tjeneste 
gjennom å gi konkret og overfør-
bar undervisning
SAMLENDE – vi vil skape en 
følelse av godt fellesskap, at vi er 
én bevegelse med ett felles mål: 
Jesus Kristus til nye generasjoner 
og folkeslag

Vi har som hensikt at deltakerne 
på konferansen skal dra hjem 
med en opplevelse av å ha fått:
 MER av Gud og hans nåde, 
kjærlighet og ord til oss
MER inspirasjon til å fortsette sin 
tjeneste i Acta og Normisjon
MER kunnskap gjennom felles-
møter, erfaringsdeling og 
seminarer
MER tilhørighet og identitet i våre 
organisasjoner.

www.merkonferansen.no

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

1. februar

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

Vi ønsker alle en riktig god jul 
og et velsignet nytt år!




