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Region sørvest
Da koronapandemien slo til i
landet vårt var det
knyttet stor spenning
til hvordan den økonomiske utvikling skulle bli i vår
organisasjon.

FOTO: UNSPLASH.COM

GODE SIGNALER
OM ØKONOMIEN

Nå er det virkelig gledelig å se at
inntektene til regionen har økt. I
tillegg er utgiftene redusert slik at
regionbidraget har en fin økning.
Det kommer også signaler fra gjenbruksbutikkene om god omsetning
på tross av reduserte åpningstider.
Selv om butikkene var stengt i en
periode er en del av tapet tatt igjen
med god omsetning.
Les mer på side 42

Adresse:
Gulaksvei 4, 4017 Stavanger
Telefon: 51 82 31 00

Åpningstid:
FOTO: GEORG MORK

KORONA SKAPER NYE IDEER

I høst har det meste av virksomheten i regionen gått etter planen,
men koronasituasjonen har ført til usikkerhet og noen avlysninger.
Den positive siden ved dette er at det har ført til nytenking. I januar
vil det tradisjonelle nyttårsmøtet også overføres via internett.

mandag–fredag 09.00–14.30

Giverkonto: 8220.02.90131
E–post: sorvest@nlm.no
Internett: nlm.no/sorvest
Regionleder og ansvarlig
redaktør: Kolbjørn Bø
Styreleder: Jostein Skartveit
Ungleder: Arnt Magne
Granberg
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Administrasjonsleder:
Arvid Lodden
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En virkelig evighet?
Som nyansatt medarbeider i
Stavanger krets av NLM var jeg på
min første arbeidersamling. Det
var mange flotte og interessante
foredrag og samlinger. Men, det
som sitter igjen var da en av de eldre pensjonerte forkynnerne reiste
seg og så på oss unge, og han la
inn over oss med varme og nød i
blikk og stemme: «Er evigheten en
virkelighet for dere?»

Hva jeg lever. Mange ganger, og

i mange sammenhenger senere,
har jeg tenkt på dette. En ting er
hva jeg sier og mener. Noe annet
er hva jeg tror og hva jeg lever, er
da evigheten en virkelighet?
Noe som ikke har noen ende, er
vanskelig for oss å fatte. Alt vi omgås forgår, noe ruster, noe råtner
og vi forfaller. Men evigheten tar
aldri slutt, ikke for noe menneske.
Så taler Bibelen om at evigheten består av to riker, evig himmel
og evig fortapelse. Jesus er den
som taler mest om dette. I Matt
7,13–14 leser vi om en bred port
som fører til fortapelsen og en
smal port som fører til livet. Og
i Joh 14,6 sier Jesus at han er
veien, sannheten og livet, ingen
kommer til Faderen uten ved ham.
Det er bare ved troen på Jesus at
vi når himmelen.

Naboen, unådde. Er evigheten

en virkelighet for oss?
– I forholdet til våre ikke-kristne
naboer og venner. Er det om å gjøre for oss å få forkynt evangeliet
for dem? Troen kommer nemlig av
forkynnelsen.
– I forholdet til de minst nådde.
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Blir det viktigere for oss å bruke
penger på å pynte oss for hverandre med alt vi eier av hus, biler,
båter, hytter osv. Eller passer det
ikke inn i karrieren å lyde kallet om
å reise ut som misjonær.
– I forholdet til oss selv. William
Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen ble en gang spurt om hva
han mente var den største faren
som truet det nye århundret (inngangen til 1900). Han svarte slik:
– Kristendom uten Kristus
– Tilgivelse uten anger og omven–
delse
– Frelse uten gjenfødelse
– Politikk uten Gud
– Himmel uten helvete.

«Vi må inn under
forkynnelsen med
vårt liv, slik at Herren får tale med oss,
og omvende oss.»
Kjenner igjen. Når vi ser på vår

tid nå, så kjenner vi oss igjen i
mye av dette. Et «kristent liv» uten
Kristus og uten omvendelse. Livet
vårt blir som de andre, like travle,
selvopptatte og vi fyller sinnene
våre med det samme.
Profeten sier i Jer 31,8: «Omvend meg du, så blir jeg omvendt!
Du er jo Herren min Gud.» Vi må
inn under forkynnelsen med vårt
liv, slik at Herren får tale med oss,
og omvende oss.

Bu ds j ett

Drif ts ko s tnad er

F j or å r e t

FORTSATT POSITIV
UTVIKLING I ØKONOMIEN
Gaveinntektene i Region sørvest
har passert 29 millioner kroner. Den
positive utvikling i første halvår har
fortsatt i tredje kvartal.
Regnskapet ved utgangen av september for Region
sørvest viser gaveinntekter på 29,2 millioner kroner. Sammenligner vi tallene med fjoråret, viser de
en økning på 533 000 kroner. I forhold til budsjettet ligger de 800 000 under.
Vi tar med dette fra gaveinntektene:
• Misjonsfellesskapene har overført 5,2 millioner
kroner. Det er en nedgang på 1,44 millioner som
følge av redusert virksomhet i koronatiden.
• Fast givertjeneste er kommet opp i 16,3 millioner
(+953 i forhold til samme periode i fjor).
• Enkeltgaver har passert 2 millioner (+782).
• Giroer i Utsyn har samlet inn 1,6 millioner (+587).
Til sammen har disse inntektskildene økt med 2,3
millioner kroner, nesten en million mer enn nedgangen fra misjonsfellesskapene.
• Skolene har også gjort en fantastisk innsats så
langt og innbetalt 3,2 millioner kroner, 374 000
mer enn ved samme tidspunkt i fjor
Driftsutgiftene på 13,7 millioner kroner ligger
3,8 millioner under budsjettet og er 2,6 millioner
lavere enn ved utgangen av september i 2019.
Dette skyldes først og fremst avlyste arrangement
og permitteringer av ansatte.
Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen)
er på 17,9 millioner kroner. Dette er 2 millioner
kroner mer enn budsjettert, og 2,6 millioner mer
enn ved samme tid i fjor.
Gjenbruksbutikkene i regionen hadde ved utgangen av september overført godt og vel 4 millioner
kroner til NLM sentralt. Dette er 362 000 mindre
enn i tilsvarende periode i 2019.
– Det er med stor glede vi presenterer disse
tallene, sier en glad regionleder, Kolbjørn Bø. At
vi klarer å opprettholde inntektene, ja øke dem i
denne krevende tiden vi lever i, fyller oss med takknemlighet til våre mange trofaste givere, sier han.
Regionlederen er fortsatt spent på hvordan julemessene vil slå ut. Men han er langt mer optimistisk nå enn da koronaen slo til i vår.
– Hvis den positive utviklingen fortsetter resten
av året, så når vi kanskje målet på 30 millioner i
regionbidrag, sier Kolbjørn Bø.
ARVID LODDEN
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«SÅ» – EN NY RESSURS FOR BARNELEDERE
I høst ble et nytt verktøy
lansert: «SÅ» andaktshjelp for
barnelaget.
TEKST SIREN KLUNGLAND MOI

Vi har mange barnelag, og trofaste ledere som
stiller opp. Vi ønsker å gi videre det viktigste
til barna; troen på Jesus og det som står i Bibelen. «SÅ» andaktshjelp er en enkel ressurs
til alle slags barnelagsledere.

TIL ALLE BARNELAG. Det første heftet ble nylig
sendt ut til alle barnelag i Region sørvest. Det
er en smakebit med ni temaer for første høst.
Videre kommer det årshefter i fire år, med
to semester for hvert år. Dermed kan barnelag ha en plan for bibelundervisningen for
de neste fire årene klar! Gjennom årene vil
mange av de viktigste bibelfortellingene være
med, og barna, som får være med på dette, får
en bred bibelkunnskap.
Det er skrevet andakter til hver bibeltekst, som kan bli brukt til inspirasjon når en
skal ha en andakt for barnelaget. Det er ulike
forfattere i Region sørvest som har skrevet
andaktene, og det er dermed også variasjon
i tekstene. Men det er likevel en rød tråd og
plan for trosopplæringen gjennom opplegget.
HUSKER NOE VIKTIG. Minneord er også med
på hver andakt. Det kan gjentas slik at barna
husker noe viktig fra det de har hørt. Det er
også forslag til hvor en kan finne bilder som
passer til teksten. Barn hører gjerne på voksne de har tillit til, og håpet er at lokale ledere
får mot og inspirasjon til å formidle troen videre i sin gruppe.
Andaktshjelpen har vi kalt «SÅ». Vi håper
at du blir med på å SÅ Guds ord til barn og
ungdom der du er. For Guds ord har spirekraft

Kari Nordhus med «SÅ»-heftet.

akkurat som et lite frø som vokser og blir en
blomst. «Såkornet er Guds ord.» Lukas 8,11.
Ønsker du å motta «SÅ» andaktshjelp, tar

DIGITAL HØSTMESSE

.
FOTO: ODDVAR BRENNHOVD

Årets høstmesse på Kleppe bedehus ble arrangert digitalt med godt resultat.
Resultatet fra årets messe på ble kr 294 000
– en tangering av fjorårets resultat.
Det var salg av messevarer via Facebook, og

FOTO: KAROLINE MATHEA SELJENES

du kontakt med NLM region sørvest på e-post:
sorvest@nlm.no eller telefon 51 82 31 00.

det var også solgt lodd i forkant. Åresalget ble
gjennomført på nettet med basar-livestream.
Bildet viser programlederne Stian Hadland
(t.v) og Odd Henning Abrahamsen.
GEORG MORK
UTSYN 15 2020
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Jostein Skartveit er valgt til ny leder i regionstyret i Region sørvest.

FOTO: RANDI SKARTVEIT

NY LEDER I REGIONSTYRET

Jostein Skartveit ble valgt til ny
leder i regionstyret da det nye
styret ble konstituert.
TEKST GEORG MORK

Jostein Skartveit er fra Veavågen og er gift
med Randi. De har seks barn og tre barnebarn.

MISJONÆR. – Jeg regner meg som en Tanzania-misjonær. Det var stort å få være i Tanzania, det var en tid preget av vekkelse og stor
åpenhet for Guds ord. Vi ble først plassert i
Mbulu bispedømme, i et ungdoms- og opplæringsarbeid, og senere i Mara bispedømme ved Kiabakari bibelskole, forteller Jostein
Skartveit som også har reist som forkynner,
hatt ansvar for radioarbeidet i Haugesund
krets og vært på Fjellheim og Fjelltun bibelskole.
– I Tanzania kom kallet til å starte en kristen ungdomsskole på Karmøy. Jeg fikk være
med og drive frem ungdomsskolen, og har i
dag min arbeidsplass der.

BYGGER. – Hvordan er status for arbeidet på

44

UTSYN 15 2020

Danielsen Ungdomsskole Karmøy hvor du er
rektor?
– Vi er i dag i leide lokaler, og er på vei inn
i nytt bygg. I disse dager blir reguleringsarbeidet sendt ut på høring. Forprosjekteringen

av bygget er ferdig, og vi starter nå med detaljprosjektering. Vi håper å være inne i nye
lokaler høsten 2022. Dette året har vi fult hus
med 174 elever, noe som er rekord.

NYBROTT. – Hva tenker du er viktig for regionstyret i tiden fremover?
– Det er alltid mange viktige oppgaver
– men regionstyret må særlig jobbe med
hvordan en kan styrke forenings- og forsamlingsarbeidet, forkynnervirksomheten og nybrottsarbeid på steder der virksomheten står
svakt.
I dag opplever vi at stadig flere ønsker å
etablere forsamlinger. Det er da viktig å være
med og skape en bevissthet omkring Bibelens
budskap om forsamlingens betydning, hvor
nådegavene får fungere, og Guds ord har en
sentral plass i arbeidet.
Vi ønsker å oppmuntre til mer sammenhengende forkynnelse, det gjelder bibeluker/
bibelhelger og møteserier der det er rom for
evangelisten, sier regionstyrelederen og legger til:
– Vi må ikke glemme misjonsoppdraget og
kjenne på smerten og nøden over dem som
ikke er frelst.
La oss vende oss til vår frelser, og med
frimodighet stå på hans ord. Det er han alene
som ved sitt ord og sin ånd kan sende vekkelse, sette sjeler i frihet og utruste til tjeneste.

REGION SØRVEST

JUBILEUMSFEIRING PÅ TYSNES
Då NLM starta sitt arbeid på Tysnes i 1896 og
den fyrste foreininga vart stifta, var det vekking på øya. Rundt år 1900 var det omlag 13
lag og foreiningar for Kinamisjonen på Tysnes. I alle desse åra har det vore stelt til mange møteveker, festar og basarar for NLM.
Sundag 11. okt. var bedehuset på Tveit
pynta til jubileumsfest. Misjonsvenner frå
heile øya møtte fram.
Magne Austneberg var talar på jubileums-

Glimt frå forsamlinga.

Utsyn 22.-24.januar

påmelding: nlm.no/sorvest

TEKST WENCHE BRANDSÆTER

festen. Han delte m.a. versa frå Jes 53,10–12
og minna om Jesus som vart knust for våre
synder. Det behaga Gud å ofra sonen sin. Det
er vår redning. Å tru på Jesus er einaste mogelegheit til å nå himmelen.
Sævelandsjentene og Marton Knutsen
gledde forsamlinga med god song og musikk.
Dagfinn Brandsæter delte historiske tilbakeblikk. Festkaker og kaffe vart servert, og det
var tid til den gode praten.
Bøna er at folk på Tysnes også i dag må
få bruk for Jesus. At det igjen kan verta vekkingstider.

Undervisning av Sverre Hovda & Magne Vatland

For 75 år sidan vart
fellesforeiningen stifta.

Samlivshelg

FOTO: DAGFINN BRANDSÆTER

VIL NÅ MØTEFREMMEDE MED NY BOK
Ove Eikje har gitt ut ny bok. Der
har han intervjuet 18 personer som
forteller om da Gud grep inn i deres
liv.

– Jeg håper at boken kan brukes til utdeling blant
folk vi vil nå med evangeliet, sier Ove Eikje.
FOTO: PRIVAT

– Det er mitt ønske at disse vitnesbyrdene
kan nå ut til møtefremmede. Derfor håper jeg
at boken kan brukes til utdeling blant folk vi
vil nå med evangeliet, forteller Ove Eikje.
Han har arbeidet som journalist i Utsyn,
Kristelig Pressekontor (KPK) og Dagen.
Boken har tittelen «Da Gud grep inn», og
den er utgitt på forlaget EB Media. Blant intervjuobjektene finner vi Anita og Steinar
Malmin, Tom Dervola Oseberg og Inge Sirevåg.
GEORG MORK
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Carsten Hjort Pedersen er daglig leder i
Kristent Pædagogisk Institut i Hillerød i
Danmark. I 2012 var han taler på NLMs
generalforsamling der dette blidet ble tatt.

ARRANGEMENT
VINTER OG VÅR
2021

FOTO: BÅRD BØE

Vi håper og ber om at vi kan få arrangere ulike
leirer på våre flotte leirplasser rundt om i
regionen vinter og vår 2021. Planleggingen er i
gang og vi legger arrangementene ut så fort de
er klare.

NYTTÅRSMØTE
I HAUGESUND
Regionstyret har vedtatt å gjennomføre
nyttårsmøtet med Misjonshuset i Haugesund som møtested, med streaming
slik at det kan overføres til aktuelle
bedehus i regionen.
Denne måten å gjennomføre samlingen på er nok også aktuell med tanke på
den usikre koronasituasjon som vi har i
landet vår for tiden.
Nyttårsmøtet blir også gjennomført
som en endagssamling, lørdag den 9.
januar, og det blir møter kl.12.00 og
kl.14.00.
Ved at flere bedehus åpner dørene
for dette opplegget kan vi kanskje oppleve at flere deltar på nyttårsmøtet enn
de siste årene.
Tema for møtet er «Den moderne
fariseismen» og taler blir Carsten Hjort
Pedersen fra Danmark.

Leirbrosjyre for 2021 er under arbeid og blir
sendt ut rundt nyåret.
Følg med på hjemmesiden vår,
arrangementene blir lagt ut der nå de er klare!
I mellomtiden gleder vi oss over
julegaveweekendene som blir arrangert
fremover.

INFORMASJON OM ARRANGEMENT
Gå inn på;
www.nlm.no/leirsorvest

1

Inspirasjonshelg
Inspirasjonshelg

Inspirasjonshelg
FOR KVINNER

FOR KVINNER

2243. -. -2265. a
. apprriil l. .22002201 F O R

Lundeneset 30. juni - 4. juli, 2021

KVINNER

Utsyn misjonssenter
Nilsen
ETema:
l i BBelong,
j u l a nbelieve,
d / / behave
A n n e| Undervisning:
K r i s t i n e Hanna
Rosb
erg

24.-26.april.2020

Utsyn misjonssenter
24.-26.april.2020

E l i B j u l a n d // A n n e K r i s t i n e R o s b e r g

Utsyn misjonssenter
E l i B j u l a n d // A n n e K r i s t i n e R o s b e r g

Talere: Egil Sjaastad og Gunnar Oseng.
Unndis Bergås deltar på torsdag.
Sang og musikk: Tove og Einar Bondevik.

Program: 53 77 51 00 post@lvs.no.
Arr. NLM
REGION SØRVEST
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