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Region sørvest
NY LEDER
Rolf Einar Amdal
har tatt imot
stillingen som
ny daglig leder på
Solgry ungdoms- og
misjonssenter.
Rolf Einar har bakgrunn fra
bygningsbransjen, og kommer nå
fra stillingen som Prosjektleder
hos Odd Hansen AS på Karmøy.
Han var også en toårsperiode
daglig leder på Soltun soldatheim
på Setermoen.
– Min visjon er at jeg, sammen
med gode kolleger, kan videreutvikle Solgry slik at vi kan åpne opp
for enda flere som ønsker å komme hit, både barn, unge og voksne,
sier han.
Les mer på side 13.

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

Åpningstid:
FOTO: GEORG MORK

NYTT TILTAK I REGIONEN
For første gang i historien arrangerte Region sørvest nyttårskonferanse for den nordlige delen av regionen, et arrangement det
var meget god oppslutning om.

mandag–fredag 09–15

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
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Administrasjonsleder:
Arvid Lodden
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INNSPILL

KOLBJØRN BØ

regionleder

Tre av Sissel Maries medhjelpere. Fra venstre: Maria
Berland, Kari-Anne Kilane Nes og Øystein Eggebø.
BEGGE FOTO: GEORG MORK

Oppdraget utført?
Mange av oss har kjent på godfølelsen når oppdraget vi hadde tatt
på oss er utført. Vi kan se tilbake
på et godt stykke arbeid som er
ferdig. Vi har forberedt det lenge,
lagt store planer og endelig så ble
det slik vi hadde tenkt.
Tenker vi slik om Guds rikes
arbeid også? At det er et oppdrag
som avsluttes? Det er absolutt
noen ting som avsluttes i Guds
rike også. Vi blir ofte kritisert for at
vi er flinke til å starte nye ting, men
ikke å slutte med noe. Det er viktig
å finne arenaer som samler mennesker under Guds ords forkynnelse. Da vil det være naturlig at disse
endres over tid. Men hovedsaken,
å bygge Guds rike, er det et oppdrag vi ser oss ferdige med?

Mer å innta. Vi hadde et tema
for regionårsmøtet for noen år siden fra Josvas bok i Bibelen: «Det
er mer land å innta». Dette var ord
til en mann som var kommet langt
oppi årene, som kanskje hadde
tenkt at nå var hans tid over. Men
slik gikk det ikke, tjenesten var ikke
ferdig. Oppgavene endres kanskje
for oss etter alder og modenhet.
Gud fører oss inn i nye tjenester
og nye oppgaver. Men oppdraget
er det samme, fortsatt er det mer
land å innta i vår region og utover i
den store verden.
Jeg møtte en dame her en dag
som sa: «Når et menneske tar imot
Jesus og blir frelst, det er da arbeidet virkelig begynner». Vi må ikke

tenke at oppdraget er utført når
vi har fått ledet noen til Jesus og
de har blitt frelst. De er «nyfødte
barn» i Guds rike og trenger mye
oppfølging og veiledning.

Tre faser. Jesus ga oss oppdra-

get i misjonsbefalingen i tre faser:
å gå, å døpe og å lære. Gud kaller
oss til å gå, til naboen, kollegaen

«Når et menneske
tar imot Jesus og blir
frelst, det er da
arbeidet virkelig
begynner»

TAKKEFEST FOR
MEDHJELPERNE
I desember samlet Sissel Marie
Bjerga sine frivillige medarbeidere
til en flott takkefest på Utsyn
misjonssenter.
Vel tjue hadde møtt opp til samlingen. De fleste av disse deltar i kjøkken- og renholdsarbeid
mens noen menn har ansvar for praktiske oppgaver som vedlikehold mm.
Det var dekket til fest. Programmet bestod
av informasjon om driften på Utsyn, andakt og
ikke minst en flott julemiddag.
GEORG MORK

og i det lokale felleskapet. Samtidig er vårt kall til å krysse grenser
til «de minst nådde». Og her blir
ikke oppdraget ferdig utført før
den dagen Jesus kommer igjen
for å hente sine hjem. «Og dette
evangeliet om riket skal bli forkynt
over hele jorden til et vitnesbyrd
for alle folkeslag, og så skal enden
komme» Matt 24.14.

Henter sine. Det kommer en dag
da kallet ikke lenger lyder og Jesus
henter sine hjem. Da skal vi kunne
si at oppdraget er utført, og vi kan
prise Jesus som frelste oss og
som gjorde i stand en evig bolig
for oss.
Daglig leder Sissel Marie Bjerga orienterte om driften
av Utsyn og takket medarbeiderne for innsatsen.
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Det var god oppslutning om årets
nyttsårsmøte på Tryggheim skular.

INSPIRERENDE NYTTÅRSMØTE
3.–4. januar var det storsamling på FRELSER OG FORBILDE. Det var
satt opp et hovedtema for
Tryggheim skular på Nærbø. Da
møtet. Dette var «Hverdagvar det tid for det tradisjonsrike
skristen». Fredag var det
nyttårsmøtet for misjonsfolket i
Arne Helge Teigen (bildet)
den sørlige delen av regionen.
som var første taler. Han
TEKST OG FOTO OVE SANDVIK

Samlingene var på fredagen kl.18.00 og
19.30, mens lørdagens samlinger var kl.11.00
og 13.30. Begge dager sørget personalet på
Tryggheim for god servering mellom møtene.

hadde tema «Jesus som frelser og forbilde», mens en av
våre utsendinger i et sensitivt område fortalte, på det siste møtet fredag, om sin tjeneste
og om å være en kristen blant muslimer.
Lørdag fortsatte Arne Helge Teigen med

temaet «Bibelen i min hverdag» ut fra 2 Tim
3,14–17. Først ut denne formiddagen var
imidlertid Jan Helge Aarseth (bildet), med en
tale med temaet «La nådegaven flamme opp»
med utgangspunkt i 2 Tim 1,5ff.

GOD OPPSLUTNING. Det var god sang på alle møtene, ved Tone Kristin Dahl, Fredliners, Siembra og Dagfinn Egeland. Martha Skjæveland
og Ole Andreas Meling trakterte flygelet under allsangen. Oppslutningen om møtene var
god, om enn noe lavere enn tidligere år.

KLARSIGNAL FOR BYGGING PÅ TAU
Hovedstyret for NLM godkjente på sitt møte
6–7. desember lånesøknad fra Tryggheim
Strand for bygging av skolelokaler. Dermed
har både hovedstyret, regionstyret, skolestyret og styrene for misjonslagene i Ryfylke stilt
seg bak at Tryggheim Strand nå bygger egne
lokaler på Tau.
NLM Eiendom Stavanger har allerede
kjøpt tomt til skolen sentralt i Tau sentrum,
nærmeste nabo til den nye kirken som er under bygging. Skolen har tegninger klare og vil
nå skrive kontrakt med entreprenør.
Dette blir et stort løft for en liten skole, og
vi håper misjonsfolket i regionen vil stå med
i bønn og offer.
OVE SANDVIK

FOTO: ANIMASJONSBILDE AV NYBYGGET, JOB ARKTITEKTER.
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VELLYKKET NYSATSING
Det var meget god oppslutning
om årets nyttårskonferanse
på det nye misjonshuset
til Misjonssambandet i
Haugesund, 3.–4. januar.
TEKST OG FOTO GEORG MORK

For første gang i historien arrangerte Region
sørvest, nyttårskonferanse for den nordlige
delen av Region sørvest.

GOD OPPSLUTNING. Både møtene på fredag
kveld og lørdag formiddag hadde god oppslutning, og en antar at det deltok rundt 170
på det meste. De fleste kommuner i denne
delen av regionen var representert på nyttårskonferansen.
Tidligere har det vært arrangert arbeidermøte på Solgry ungdomssenter, med spesielt
fokus på de ansatte i denne delen av regionen
og på institusjonene samt fritidsforkynnere
og tidligere misjonærer. De siste årene var
lørdagens arrangement åpne for alle. Dette
var også et arrangement med god oppslutning.

FRELSER OG FORBILDE. Hovedtaler på nyttårskonferansen var informasjonsleder i NLM,
Espen Ottosen. Han holdt bibeltime fredag
ettermiddag og hadde foredrag på lørdag formiddag. På fredag hadde han temaet «Jesus
som frelser og forbilde». På lørdag var temaet
«NLM – bakstreversk eller fremoverlent».
I forbindelse med foredraget minnet Ottosen blant annet om at det for NLM er viktig
å ha Bibelen som fundament for virksomheten. Mange opplever det å være bakstreversk,
mens i realiteten er det å være fremoverlent.
2.

1. For første gang arrangerte Region sørvest
nyttårskonferanse for
den nordlige delen av
regionen.
2. Rolf Einar Amdal
(t.v.), ny bestyrer på
Solgry, ble presentert
av administrasjonsleder
Arvid Lodden.
12
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Som et eksempel på det å være fremoverlent nevnte han Misjonshusets satsing ved å
flytte fra tidligere lokale til samlokalisering
med Kristen videregående skole på Norheim.

NÅDEGAVEN. På lørdag kveld deltok tidlige-

re misjonær Jan Helge Aarseth, og hadde temaet «La nådegaven flamme opp». Siste samling på lørdag hadde spesielt fokus på NLMs
arbeid i sensitive områder. Her deltok en utsending i dette arbeidet.
På samlingen lørdag formiddag ble den
nye daglige leder for Solgry ungdomssenter,
Rolf Einar Amdal, presentert av administrasjonsleder Arvid Lodden. Rolf Einar starter i
den nye stillingen i begynnelsen av april.
Misjonshusets husgruppe sang på to av
samlingene, og Gerd Kari Sund deltok med
sang på de to andre samlingene.
På lørdagen var det eget opplegg for barna.

TO AV DELTAKERNE:
Svein Nilssen

fra Stord har deltatt mange ganger
på det tidligere
arbeidermøtet
på Solgry, og
opplevde det som
et flott tiltak.
– Hvordan opplevde du regionens nysatsing med nyttårskonferanse på Misjonshuset?
–Jeg opplevde dette som et
meget flott tiltak, og ønsker at dette må bli en tradisjon for arbeidet i
regionen vår fremover. Det eneste
jeg savnet var at de unge medarbeiderne med sine familier, var mer
synlige på Solgry.
Vi spurte også

Øyvind Monsen fra Norheim

om hvordan han
opplevde konferansen.
– Det var flotte
samlinger med
aktuelle temaer, og det var spesielt
fint å få møte en misjonær som har
hatt tjeneste i sensitive områder.
– Jeg merket meg at det var
bredere oppslutning på denne
nyttårskonferansen enn på det
tidligere arbeidermøtet på Solgry.
Det var flott at det ble laget et arrangement som var tilgjengelig for
alle, og jeg ønsker at det blir slike
samlinger i årene fremover.

REGION SØRVEST

TRENGER FLERE LEIRLEDERE
Barn og unge trenger
trygge, voksne ledere
på våre leirer.
TEKST GEORG MORK

Regionen vår arrangerer et
stort antall leirer for forskjellige aldersgrupper på leirstedene. Det er ikke vanskelig
å samle nok deltakere for å
kunne gjennomføre leirene.  
For at leirene skal være en
trygg arena for de som kommer, trengs det også mange
både unge og voksne mennesker som deltar i lederstaben.
Fra vedlagt brosjyre tar vi
med:
«Vi ønsker at leirene våre
skal være preget av kvalitet
og at deltakerne blir møtt av

gode forbilder. Barn og unge
ønsker å bli møtt av trygge
voksne som ser dem, og har
tid til en prat og som ønsker
å dele Jesus og levd liv med
dem.»
De som jobber med leirene ønsker at du tar kontakt og
melder deg til tjeneste:
Hanne Underhaug, leirkoordinator Solgry:
hunderhaug@nlm.no.
Synnøve Helland, leirkonsulent: leirsorvest@nlm.no.

Rolf Einar Amdal overtar 1. april som daglig leder på Solgry ungdoms- og
FOTO: PRIVAT
misjonssenter i Sveio.

NY LEDER PÅ SOLGRY
Rolf Einar Amdal har
tatt imot stillingen
som ny daglig leder på
Solgry ungdoms- og
misjonssenter.
TEKST GEORG MORK

Det har en tid vært kjent at det
ville bli skifte av daglig leder på
Solgry og vi er glade for at det
gikk så raskt å få tak i ny person
til oppgaven.
Rolf Einar, 56 år, bor nå på
Åkrehamn på Karmøy, men kommer opprinnelig fra Klepp. Han er
gift med Anne, og de har tre barn.
Rolf Einar har bakgrunn fra
bygningsbransjen, og kommer nå

fra stillingen som Prosjektleder
hos Odd Hansen AS på Karmøy.
Han var også en toårsperiode
daglig leder på Soltun soldatheim
på Setermoen.
– Har du en visjon for arbeidet
på Solgry?
– Vi er del av en større sammenheng – VERDEN FOR KRISTUS – og mange barn og unge får
sitt første møte med dette nettopp på Solgry. Min visjon er at
jeg, sammen med gode kolleger,
kan videreutvikle Solgry slik at vi
kan åpne opp for enda flere som
ønsker å komme hit, både barn,
unge og voksne.
Rolf Einar starter på Solgry 1.
april.

2020

REGIONMØTE
6.-7.juni // Åsenhallen, Sola

frihet

REGION SØRVEST

MER INFO PÅ
NLM.NO/SORVEST
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Bryne - tlf 51482449
Bryne - tlf 51482449

4360 Varhaug - 51 43 61 00
4360 Varhaug - 51 43 61 00

Tlf.: 51 71 97 40
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Norrøna Eiendom AS
Norrøna Eiendom AS

Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Asgeir Egeland
Asgeir Egeland
Sentralbord 51 82 31 20
Sentralbord
Direkte
valg 51 8251
3182
2531 20
Direkte valg 51 82 31 25

4360 Varhaug - 51 43 61 00

4070 Randaberg

Pedersgata.Tlf.:
16. 51
4013
71 Stavanger
97 40
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no

Her kjøper dere bøker,
musikk, kort, gaver og hobby!

Her kjøper dere bøker,
musikk, kort, gaver og hobby!

B&M
Bok & Media

B&M

Bryne - tlf 51482449

Bryne - tlf 51482449

4360 Varhaug - 51 43 61 00

Bok & Media

Pedersga
Tlf.: 51 84 9

Til tjeneste hele døgnet
Vår erfaring – din trygghet

Norrøna
Eiendom AS
Tlf 51 82 00 50

Norrøna
Eiendom
AS
Håland
Eiendom
& Finans AS
HålandTangen
Eiendom
12& Finans AS
www.hviding.no
Gulaksveien
4. 4017 Stavanger Gulaksveien
4. 4017
12 Stavanger
4070 Tangen
Randaberg
Asgeir Egeland
Asgeir
Egeland
4070
Randaberg
Tlf.:
51 71
97 40
Sentralbord 51 82 31 20
Tlf.:5151
712097 40
Sentralbord
82 31
Direkte valg 51 82 31 25

Direkte valg 51 82 31 25

Her kjøper dere bøker,
Her kjøper dere bøker,
musikk, kort, gaver og hobby!
musikk, kort, gaver og hobby!

B&M
B&M

www.boservice.no
E-post: post@boservice.no
E-post: post@boservice.no

www.svithun-elektro.no

• Konsulenttjenester og rådgivning
Hellvik Hus Karmøy AS
51 70 97 20
Bok & –Media
Veakrossen
4276 Vedavågen Godkjent
• F&U-prosjekter
Bilverksted
Bok & Media
Godkjent
Bilverksted
• Kurs, foredrag
og undervisning
Tlf. 52 84 60 50 www.helvikhus.no

4360
– 51 43
00
Tlf. Varhaug
Mob: 915
8261821

Tlf.
Mob: 915 82 821
www.boservice.no

4048 HAFRSFJORD – NORWAY
Tlf:
+47 920 39 141
E-post:
post@hpet.no

4360 Varhaug - 51 43 61 00
4360 Varhaug - 51 43 61 00

Bryne
- tlf
51482449
Bryne
- tlf
51482449

Norrøna
Eiendom
AS
Norrøna
Eiendom
AS
Gulaksveien
4. 4017
Stavanger
Gulaksveien
4. 4017
Stavanger
Langgt.
29, 4306 Sandnes
Asgeir
Egeland
Asgeir
Egeland

Tlf. Mob: 915 82 821
Sentralbord 51 82 31 20
Sentralbord 51 82www.boservice.no
31 20
Direkte
valg valg
51 82
Direkte
5131
8225
31 25
E-post:
post@boservice.no

Tlf. Mob: 915 82 821
www.boservice.no
E-post: post@boservice.no

Tlf; 51746590
Tlf; 51746590

Byggmesterfirma
Byggmesterfirma
Helge
Lindhjem
Helge
Lindhjem
Tlf:Tlf:
47 47
24 24
68 68
55 55
www..fgs-rorheim.no

Pede
Pede
Tlf.:
Tlf.:51
51

Godkje

Tlf;

Bygg
Helg
Tlf: 4
Håland Eiendom & Finans AS
Tangen 12
4070 Randaberg
Tlf.: 51 71 97 40

AS

Her kjøper dere bøker,
musikk, kort, gaver og hobby!

r,
obby!

B&M

Mob:
915
821
Tlf.Tlf.
Mob:
915
8282
821
Bok & Media
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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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www.boservice.no
E-post:
post@boservice.no
Pedersgata.
16. 4013 Stavanger
E-post: post@boservice.no
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no

Pedersgata. 16. 4013 Stavanger
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no
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LUNDENESET-ELEVAR
BESØKER FENGSEL

nlm.no/sorvest

INSPIRASJONSHELG
FOR KVINNER

9.-13. APRIL 2020 SOLGRY

I år er rundt 35 elevar med på
teamteneste. Nokre trør til i barnelag, medan andre snakkar med
innsette i fengsel.
– Dei innsette i Sandeid fengsel seier dei set pris på at me er
der og brukar tid i lag med dei,
seier Kristoffer Ivesdal.
Han er med i eitt av dei to
teama som jamleg besøker
Sandeid fengsel. Han blei med i
denne tenesta fordi han såg at
her var det noko han kunne bidra
med.
– På samlingane snakkar me
med dei innsette, har andakt og
deler vitnesbyrd, arrangerer quiz
og anna sosialt. Me har fått høyra
at det er flott at me deler frå livet
vårt, fortel Kristoffer.
Joacim Vidnes, Mattias
Roaldsnes og Steinar Voll er med
i det andre teamet. Dei melde
seg til teneste fordi dette virka
spennande og kjekt.
– Vårt første besøk står for
tur, men etter planen blir det både
lovsong, andakt og ein del sosialt, fortel Mattias. (lvs.no)

PERSONALNYTT
Lilly Øygarden (25) fra Hom-

mersåk er ansatt i en 15 prosent
stilling som prosjektleder for
Sommertreff på Lundeneset.

24.-26. APRIL 2020 UTSYN MISJONSSENTER

ANNE KRISTINE ROSBERG

5

Maria Hodne (26) fra Evje er
ansatt som vikar i en 50 prosent
stilling som forsamlingsutvikler
i Fokus Hverdagsmenighet på
Klepp.
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