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Region sørvest
ØKONOMISKE
UTFORDRINGER
Etter mange
år med stabil
økonomi i regionen viste siste året
noe nedgang i inntektene.
Dette gir regionens ledelse noen
utfordringer og regionstyret ønsker
å ta noen grep.
– Regionsstyret mener derfor vi
må ta hensyn til denne utviklingen
og ser seg nødt til å redusere kostnadene. Styret ser det vanskelig å
redusere alt gjennom årets budsjett, og vil derfor ta det over to år.
Det betyr i praksis at vi vil redusere
personalkostnadene ved å ikke ansette i noen av de ledige stillingene,
forteller formann i regionstyret, Jan
Ove Selstø.
Du finner mer om det på side 43.

Besøksadresse:
Gulaksvei 4, 4017 Stavanger
Postadresse:
Gulaksvei 4, 4017 Stavanger

Telefon: 51 82 31 00
Åpningstid:
mandag–fredag 09–15

REGIONÅRSMØTET 2018

FOTO: ARKIV

Det er en stor glede å få ønske velkommen til storsamling i Bokn
Arena helga 26.–27. mai. Hovedtaler er rektor ved Fjellhaug
Internasjonale Høgskole, Frank-Ole Thoresen.
L E S M E R S I D E 4 4 O G 45

Giverkonto: 8220.02.90131
E-post: sorvest@nlm.no
Internett: nlm.no/sorvest
Regionleder og ansvarlig
redaktør: Kolbjørn Bø
Styreleder: Jan Ove Selstø
Ungleder:
Arnt Magne Granberg
Administrasjonsleder:
Arvid Lodden
UTSYN 6 2018
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Millioner

Fra regnskapet pr. 28.2.2018

INNSPILL

6
4
2

KOLBJØRN BØ

0

regionleder

Gaver

Regionbidrag
Regnskap

Når ord blir harde
Når konfliktnivået stiger og
engasjementet blir stort, så
opplever vi ikke så sjelden at
det kommer kommentarer og
bemerkninger som en i ettertid
skulle ønske var usagt. Ja kanskje vi i etterkant må gå og be
om unnskyldning, og rydde opp
i det som ble vondt.
Verre blir det når disse sårende, harde ordene blir brukt
på Facebook eller i kommentarfelt i nettaviser. De blir lest
og sett av mange personer
som det er umulig å be om
unnskyldning i etterkant. Utsagnet blir stående der. Om vi
som kristne står fram med slike
kommentarer, som kanskje er
både støtende og sårende, blir
det vanskelig å være et vitne
om Jesus på samme tid.
Det er godt at vi som kristne
er synlige i den offentlige
debatten, og jeg er takknemlig
for alle dere som er ivrige og
tydelige her. Men vi må tenke
på hvordan vi skriver. «La deres
tale alltid være vennlig, men
krydret med salt.» (Kol 4,6). En
har smakt grøt uten salt, den
er ikke god. Og en har kanskje
smakt grøt med for mye salt,
den er ikke spisende. Og når
en vet hvor lite salt som skal til i
grøten, blir dette et tankekors.
Bibelen sier vi er Kristi brev
i denne verden, kjent og lest av
alle mennesker. Folk leser oss
og gjør sine tanker om oss. Jeg
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husker ennå en kommentar jeg
fikk en gang: «Kan du være en
kristen som gjør og sier slikt?»
Jesus sier: «Lær av meg for
jeg er mild og ydmyk av hjertet»
(Matt 11,29) Når vi tenker på hva
Jesus måtte tåle av spott og
sårende ord og kommentarer,
så sier dette mye om ham. Så
formaner Jesus oss til å ha ham
som forbilde – ha en mild og
ydmyk fremtoning på Facebook
og i nettavisene.

Det handler om
å være «sannheten,
tro i kjærlighet» og
ikke «sannheten,
tro i ærlighet»

«Nå har i alle fall jeg sagt
ifra, så nå er det deres sak». Slike uttalelser og liknende hører
jeg fra tid til annen. Det er bra
at folk sier ifra, men jeg lurer av
og til på hva som er hensikten.
Er det for å lette sin egen samvittighet, eller er det for å hjelpe
den som en ser er på feil vei.
Det handler om å være
«sannheten, tro i kjærlighet» og
ikke «sannheten, tro i ærlighet».

Kvardagskristen vil eg vera, syn
for segn det krev Guds ord.
Samklang mellom liv og læra,
det er himmelsong på jord.

Budsjett

Driftskostnader
2017

POSITIV START
Regnskapet for de to første
månedene av året viser en positiv
økonomisk start på 2018 for
gaveinntektene.
TEKST ARVID LODDEN

Regnskapstallene pr. 28.2.2018 for Region sørvest viser en gaveinntekt på 5,16 millioner kroner. Dette er nesten som budsjettert, og en stigning på litt over 300 000 i forhold til samme tid
i fjor.
Driftskostnadene, som er på 3,75 millioner
kroner, ligger nesten 200 000 over budsjettet, og
er 230 000 høyere enn ved utgangen av februar
i 2017.

TO MILLIONER. Regionbidraget (innbetalingen til
hovedkassen) er på to millioner kroner. Dette tilsvarer det som er budsjettert, og 280 000 mer
enn ved samme tid i fjor.
Vi gleder oss over den gode starten på året,
og takker alle som har bidratt!

UTVIDET RUTE – BUSSTUR TIL GF

Etter at siste nummer av regionbladet ble utsendt
har busstilbudet til GF i Sandefjord blitt utvidet. Den
nye reisen starter i Bergen tirsdag 3. juli, med stopp
på Leirvik kl. 8.30 og i Haugesund kl. 9.30, før den
legger kursen østover og passerer Etne kl. 10.30.
Beregnet ankomst i Sandefjord kl. 17.30.
I forrige regionblad var det opplysninger om
bussen som går fra Stavanger via Kristiansand. Du
finner mer om disse tilbudene på regionens hjemmeside, under nyheter, og du kan ringe regionkontoret på 51 82 31 00.

REGION SØRVEST

UTFORDRINGER I ØKONOMIEN
Inntektene til regionen er
relativt stabile, med en inntekt
for 2017 på 46, 6 millioner
kroner. Det var vel en prosent
mindre enn i 2016.
TEKST OG FOTO: ØYSTEIN MELING

Vi kjenner trang til å komme ut med en stor
takk til misjonsfolket for trofast givertjeneste,
sier formann i regionstyret, Jan Ove Selstø, og
regionleder Kolbjørn Bø.

48 MILLIONER. – Budsjettet som var satt for
2017 ble utarbeidet med bakgrunn i regnskapet for 2015 og regnskapet fra første halvdel
av 2016. Året 2015 viste en samlet inntekt på
i overkant av 48 millioner kroner. Budsjettet
for 2017 ble lagt opp etter disse talla, men da
regnskapet for i fjor kom, viste det seg at vi
hadde lagt budsjettet tre millioner for høyt.
Regionbidraget til hovedkassen ble kr 800
000 mindre i fjor i forhold til året før.
– Regionstyret mener derfor vi må ta hensyn til denne utviklingen og ser seg nødt til å
redusere kostnadene. Styret ser det vanskelig
å redusere alt gjennom årets budsjett, og vil
derfor ta det over to år. Det betyr i praksis at
vi vil redusere personalkostnadene ved å ikke
ansette i noen av de ledige stillingene, og å
foreta interne endringer i oppgaver for noen
av våre ansatte.
KALLSFORKYNNELSE. – Regionstyret samtalte
også om viktigheten av kallsforkynnelse og
misjonsformidling i våre møter og forsamlinger, og utfordringen med å formidle informasjon fra arbeidet i våre sensitive områder.
– Hvordan vil regionstyret gjøre det?

Regionleder Kolbjørn Bø (t.v.) og regionstyreformann Jan Ove Selstø.

– Vi vil minne om kallet vi har fått av Gud
i alle sammenhenger, og oppmuntre både ansatte og misjonsvenner til aktiv misjonsformidling. Når det gjelder informasjonen fra de
sensitive land vi arbeider i, tror vi at vi kan
være mer åpne, for eksempel i forenings- og
bedehusforsamlinger. Vi blir som kjent ikke
«heit av det vi ikkje veit».
– Har NLM satset for mye i land som det er
vanskelig å rapportere fra?
– I NLM har vi alltid ønsket å nå de folke-

slag som enda ikke har fått høre om Jesus. Vi
ønsker å følge Paulus’ strategi når han før sin
planlagte reise til Rom sa: – Men jeg har satt
min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt.

TAKK. – Det er viktig for oss å få takke de
mange i regionen vår for at de vil være med i
dette kallet. Og så gleder vi oss over å høre at
mennesker blir frelst både gjennom skole- og
forsamlingsarbeidet vårt.

SNART BYGGESTART FOR KVH

Det nærmer seg nå byggestart for KVH, Kristen videregående
skole Haugaland. Alle formaliteter for prosjektet er nå i orden, og
byggeprosessen forberedes.
I løpet av våren regner skolens ledelse med at tomten klargjøres og at nybygget kan påbegynnes. Om cirka ett år vil nytt bygg
stå klart for skolen og Misjonshusets forsamling i Haugesund, som
skal flytte dit.
UTSYN 6 2018
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PROGRAM F0R ÅSRMØTET
LØRDAG 26. MAI
10.30 Åpningsmøte
• Rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole,

Frank Ole Thoresen, taler

VELKOMMEN TIL

• Sang av Tone Kristin Dahl
• Misjonsoffer

12.00 Årsmøte
13.30 Matpause
14.30 Årsmøtet fortsetter
• Panelsamtale
Tema: «Morgendagens bedehus»

16.30 Matpause
18.00 Misjonsmøte
Lars
Stensland taler

• Misjonær

• Sang av Kerysso
• Misjonsoffer

SØNDAG 27. MAI
11.00 Møte m/søndagsskole
• Frank Ole Thoresen taler
• Sang av «Husorkesteret»

12.30 Matpause
13.30 Stormøte –
der alt kan skje
• Disse kommer:

Wenche Lunde,
KRASP og
«Husorkesteret»

FOTO: EIRIKUR A. MELBERG

OVERNATTING UNDER REGIONÅRSMØTET
HVORDAN FINNE FREM?

For den som kommer fra sør, med
ferga fra Mortavika til Arsvågen, ta
første vei til venstre fem km etter
Arsvågen, mot FØRESVIK.
For dem som kommer fra nord:
Første kryss til høyre etter at du er
kommet over brua til Vestre Bokn,
mot FØRESVIK.
Kjør mot FØRESVIK, og du
finner skilting til hallen, og parkeringsvakter som fordeler bilene på
parkeringsmulighetene.
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Park Inn by Raddisson Haugesund Airport
Hotell, Karmøy
Helganesveien 24, Avaldsnes
(flyplasskrysset, på Karmøy) 30 km fra hallen.
Telefon: 52 86 10 90

Radisson Blue Hotell,
Haugesund, Ystadveien 1, 35 km fra hallen.
Telefon: 52 86 10 00
Tilbud for regionårsmøtet, inkludert frokost:
Enkeltrom kr 500 og dobbeltrom kr 600.
Ved bestilling, oppgi referanse: Regionårsmøtet
NLM
Hjemmeside: radissonblu.com/hotel-haugesund

Email: reservations.haugesund@radissonblu.com

Kleivå Gards Camping
Lodavegen 323, 5561 BOKN. Telefon: 52 74 84 13.
E-post: camping@kleivaa.no
Cirka 5 km fra hallen.
To enkle hytter + leilighet (9 senger).
Plass til noen bobiler

Austre Bokn Camping
Øyren, 5561 Bokn.
Telefon: 476 55 077.
Cirka 7 km fra hallen

REGION SØRVEST

BOKN

Regionårsmøtet er lagt til Bokn Arena
(bildet) på Bokn, cirka ti minutter fra
Arsvågen fergekai. Bokn Arena er en ny
og stor idrettshall, med Bokn barneskole og barnehage som nærmeste naboer.
Aktiviteter for barn skal foregå på skolen, i idrettslagets lokale og i barnehagen.
Denne nærheten gir oss store fordeler under arrangementet. Alle kan møte
opp ved hallen både for registrering og
levering av barn til aktiviteter. Registreringen foregår i hallen, og barna leveres
på Bokn barnehage/idrettshuset hvor
aktivitetene skal være. Som teknisk arrangør har vi ansvar for å legge til rette for et regionårsmøte som er funksjonelt for dem som tar turen til Bokn.
Eventuell overnatting ordner den enkelte selv, men vi har noen alternativer (se
egen artikkel).
Som arrangører ønsker vi å legge til
rette for et godt og tjenlig arrangement
for både små og store.
Kafeteriaen åpner en time før start
på lørdag, kl. 09.30, og ved møteslutt
på søndag formiddag. Foruten bagetter,
pølser, hamburgere, pizza og lignende,
blir det også salg av lapskaus både lørdag og søndag.
Det blir parkering i nærheten av hallen. Der vil det være enkel skilting og
parkeringsvakter som viser vei.
Hjertelig velkommen til regionårsmøtet i 2018.

JOSTEIN SKARTVEIT

leder i hovedkomiteen

Båtturister

Grindafjord Feriesenter

Coop Marked Bokn har gjestehavn.
Telefon: 52 74 83 16
E-post: bokn@marked.bokn.no

Cirka 35 km fra hallen, mot Skjoldastraumen.
Hytter, telt, bobilplasser, campingvogn.
Tlf: 52 77 57 40.
Hjemmeside: grindafjord.no
E-post: post@grindafjord.no

Bobiler og campingvogner
Det ordnes med noen campingbilplasser. Forhåndspåmelding, da vi trenger oversikt over antall
som kommer.
Henvendelse: Rolf Hauge
e-post: rhauge@lvs.no.
Tlf: 404 14 354
Det er mulig å bestille plasser selv på de campingtilbudene som er nevnt.

Parkeringsmuligheter
Hallen har ingen stor parkeringsplass like ved, men
det er rikelig med parkeringsmuligheter i området.
De som har spesielle behov helsemessig vil få
plass nærmest hallen.
Følg anvisningene fra parkeringsvaktene. All parkering vil være innenfor cirka 500 meter fra hallen.

AKTIVITETER FOR BARN
LØRDAG 26. MAI
Vi ønsker at regionårsmøtet skal
være en storsamling for hele
familien. Derfor legger vi til rette
for aktiviteter som barna kan være
med på under årsmøtet lørdag,
10.00–16.30

Barneaktivitetene deles inn i
to grupper:
For de aller minste vil det
være et lekerom i hallen.
3–6 år:
De yngste barna skal være i
Bokn barnehage som ligger like
ved Bokn Arena. Registrering fra
10.00–10.30 i barnehagen. Vi kommer til å være både inne og ute i
barnehagen. Barna vil få en bolle i
løpet av dagen, husk å gi beskjed
om eventuelle allergier. Barna
hentes i pausen (kl. 13.30-14.30)

7 år og oppover
De eldste barna skal registreres
på Idrettshuset, som ligger like
ved Bokn Arena, fra kl. 10.00–10.30.
Barna skal velge to av de fire aktivitetene under, en før matpausen
og en etter. Barna hentes i pausen
(kl. 13.30–14.30). De kan velge
samme aktivitet to ganger, men
da vil de få samme opplegget to
ganger.
Hobby
Allidrett
Friluftsliv (tur i nærområdet)
Baking

Påmelding
Påmelding til barneaktiviteter
innen tirsdag 22.mai.
Påmelding skjer via hjemmesiden nlm.no/sorvest, under «Regionårsmøte 2018», som du finner
under «Regionale arrangement».
Kontakt regionskontoret 51 82
31 00 for eventuelle spørsmål (i
kontortiden mandag–fredag kl.
09.00–15.00).

Søndagsskole søndag 27. mai
For 3–6 år blir det søndagsskole i
eget rom i Bokn Arena.
Søndagsskolen for dem over
6 år, blir på Idrettshuset, like ved
Bokn Arena.
Barna leveres i tidsrommet
10.45–11.00 og hentes umiddelbart
etter formiddagsmøtet.
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Her kjøper dere bøker,
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B&M
Bok & Media
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Til tjeneste hele døgnet
Vår erfaring – din trygghet
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Bok & Media

INFOSKJERMEN.NO
DEN MODERNE OPPSLAGSTAVLEN

Direkte valg 51 82 31 25

Her kjøper dere bøker,
Her kjøper dere bøker,
2017-02-23 infoskjermen_nlm_sørvest_46b40h.indd 1
musikk, kort, gaver og hobby!
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Lytt til lokalradioene
i regionen!

AS

23.02.2017 13.25

Tlf:
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E-post:
post@hpet.no
www.svithun-elektro.no

• Konsulenttjenester
og20
rådgivning
Hellvik Hus Karmøy AS
51 70 97
Bok & –Media
Veakrossen
4276 Vedavågen Godkjent
• F&U-prosjekter
Bilverksted
Bok & Media
Godkjent
Bilverksted
• Kurs, foredrag
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Tlf. 52 84 60 50 www.helvikhus.no
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4360 Varhaug - 51 43 61 00

Pedersgata. 16. 4013 Stavanger
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no

Norrøna Eiendom AS
Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Asgeir Egeland
Sentralbord 51 82 31 20
Direkte valg 51 82 31 25

Pedersgata. 16. 4013 Stavanger
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no
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P TRO OG GOD RESPONSINNSAMLING

LEIRER VÅREN OG SOMMEREN 2018
DATO
18.–20. mai
1.–3. juni
8.–10. juni
8.–10. juni
8.–10. juni
8.–10. juni
15.–17. juni
15.–17. juni
15.–17. juni
15.–17. juni
22.–24. juni
10.–12. aug
10.–12. aug
24.–26. aug
7.–9. sept
8.–9. sept
14.–16. sept
5.–7. okt
12.–14. okt
19.–21. okt
19.–21. okt

LEIR
Sommerleir (PS)
Sommerleir
Sommerleir
Sommerleir
Sommerleir
Tenleir
Sommerleir
Sommerleir
Sommerleir
Fotballeir
Med «far» på leir
Aktivitetsleir
Leir for ps.utv.h.
Med «mor» på leir
Weekend for ps.utv.h.
Aktivitetsleir
Aktivitetsleir
Stressless
Høstleir
Musikkleir
Tenåringsleir

ALDERSGRUPPE
2.–4. klasse
5.–7. klasse
2.–4. klasse
5.–7. klasse
2.–4. klasse
8.–10. klasse
2.–4. klasse
4.–7. klasse
2.–4. klasse
5.–7. klasse
4–8 år m/flg.
5.–7. klasse
opp til 25 år
4–8 år m/flg.
20 år og eldre
2.–4. klasse
5.–7. klasse
8.–10. klasse
2.–4. klasse
5.–7. klasse
8.–10. klasse

FRA HAV TIL HEI
2.-5.AUGUST
KVÅSTUNET

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND
REGION SØR OG SØRVEST

www.nlm.no/leirsorvest

LEIRSTED
Holmavatn
Solgry
Utsyn
Holmavatn
Tonstadli
Ersdaltun
Solgry
Utsyn
Holmavatn
Tonstadli
Tonstadli
Solgry
Holmavatn
Holmavatn
Holmavatn
Ersdaltun
Ersdaltun
Solgry
Solgry
Solgry
Utsyn

FOR DEG
SOM LIKER
Å GÅ TUR
I FJELLET

P Tro kom på luften 1. mars 2018
og består av det som tidligere var
Radio Sørvest i Stavanger, Radio
Gnisten i Bergen og Gimlekollen
Radio i Kristiansand. Sammenslåingen av disse radioene var kjent
tidlig på året, men det nye navnet
på radioen var klart i begynnelsen
av mars.
Radio P Tro takker alle som
bidro til et godt resultat for årets
responsinnsamling som gikk av
stabelen 7. og 8. mars. Resultatet
ble i overkant av en million kroner.

TRENGER FLERE FRIVILLIGE
PÅ GENERALFORSAMLINGEN

– Vi trenger flere frivillige under
generalforsamlingen, sier Arve
Myra til nlm.no. Han håper påmeldte fra andre regioner kan
tenke seg å bidra under arrangementet denne gangen.
– Vi mangler fortsatt 80–90
hjelpeledere til barne- og
ungdomsaktivitetene, sier han,
– og det er veldig fint å få med
noen godt voksne ledere også.
Unge frivillige mellom 18 og 29
år kan bo på en skole i nærheten
og få oppholdet gratis. Unge som
bor sammen med foreldrene sine
på GF kan også melde seg som
ledere. De får 700 kroner per dag.

SOMMER
BIBELKURS

HOLMAVATN
6.-10. AUGUST

Velkommen til Bibelcamp på
Kvitsund. 9.–15. juli 2018
Talere:
Ola Tulluan og Marit Andersen
Egne samlinger for barna. Eget
ungdomsteam blir med.
Påmelding:
Bibelcamp.Kvitsund@gmail.com
Følg oss på Facebook:
«Bibelcamp Kvitsund 2018».

nlm.no/leirsorvest
Tlf.: 51 82 31 00

ANNE KRISTINE ROSBERG
ØYVIND SOLHEIM
JAKOB TRODAHL
BIRGER HELLAND
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