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Region sørvest
SKAL TIL PERU
Hovedstyret
har antatt Tone
Marie og Kristoffer Ueland som
misjonærer i Peru.
De forteller at de etter planen
skulle reist ut til Peru i januar 2021,
men på grunn av koronasituasjonen ble det utsatt.
Kristoffer Ueland er i vinterhalvåret forkynner i Region sørvest, og
Tone Marie er lærer ved Tryggheim
Forus.
Du finner mer om Tone Marie og
Kristoffer Ueland på side 43.

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

Åpningstid:
FOTO: GEORG MORK

ÅRSMØTE PÅ TRE STEDER

Det ble et historisk regionårsmøte. På grunn av begrensninger
i antall deltakere ble forsamlingen delt i tre. Hovedbasen var
på Tryggheim vgs. og det var internettoverføring til Randaberg
forsamlingshus og Misjonshuset i Haugesund (bildet).

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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Gode vaner
Det blir ofte sagt om oss mennesker at vi er «vanedyr». Vi går
fort inn i vaner og gjentar vårt
handlingsmønster. Så handler det
og om gode og dårlige vaner, de
dårlige vanene blir kanskje uvaner.
Hva er det som definerer om en
vane er god eller dårlig? Det kan
være et spørsmål å reflektere noe
over. Det kan være litt individuelt
for enkelte vaner, men felles for
andre vaner. Jeg leste en plass
at en uvane kan defineres som et
adferdsmønster som skader eller
hemmer en selv eller andre innenfor en gitt kultur.

Andakt og bønn. For oss som
er en del av det kristne arbeidet på
bedehusene våre er det også mange ting som fort blir en vane. For
familier så er det viktig fra barna er
små å etablere gode vaner. F. eks.
andakt ved middagsbordet. Sang
og bønn for barna ved leggetid. Gå
sammen som familie til møte m.m.
I vår ble mange av disse godt
etablerte vanene brutt. Alt ble
annerledes, det var ikke fysiske
møter på bedehuset, forening,
barnelag og leir ble avlyst. Vi ble
sittende hjemme, og mange fikk
plutselig mye ledig tid. For mange
ble dette en god tid, kroppen fikk
tid til å slappe av og mange har
gitt utrykk for at de kanskje vil
prioritere annerledes fremover.
Fellesskapet. Men etter at

samfunnet har åpnet mer opp og
bedehus og forsamlinger igjen har
begynt med møter så ser vi at flere
har «fått det for vane og holde
seg borte fra sin egen forsamling»
som hebreerbrevet advarer mot.
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Et åndelig fellesskap er nødvendig for oss som Guds barn. Og
ved at vi holder oss borte, mister
vi fellesskapets styrke og glede.
Og fellesskapet svekkes av at vi
uteblir.
Her tror jeg vi må hjelpe hverandre til igjen å etablere de gode
vanene. Det kan hende at noen
trenger et besøk, en melding eller
en telefon med «vi savner deg». Er
det noe du trenger hjelp til?

«Et åndelig fellesskap er nødvendig
for oss som Guds
barn. Og ved at vi
holder oss borte, mister vi fellesskapets
styrke og glede. Og
fellesskapet svekkes
av at vi uteblir.»

Varer en stund. Ennå vet vi ikke

hvor lenge vi må leve med smittevernstiltaka før ting normaliserer
seg igjen. Men mye tyder på at vi
må forberede oss på at det kan
vare en stund. Derfor tror jeg det
er viktig at de gode vanene vi
hadde før «korona» ikke settes på
vent til dette går over, men at vi
fortsatt har disse som en del av
vår hverdag.
«Og la oss gi akt på hverandre,
så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger» (Heb
10, 24).

Budsjett

Driftskostnader

Fjoråret

STOR ØKNING
I ENKELTGAVER OG
FAST GIVERTJENESTE
Gaveinntektene via enkeltgaver og fast givertjeneste har økt med 1,8 millioner kroner. Det er
200 000 mer enn nedgangen fra misjonsfellesskapene.
Regnskapstallene ved utgangen av juli måned for Region sørvest viser en gaveinntekt på
21,5 millioner kroner. Dette er to millioner under budsjettet. Sammenligner vi tallene med
fjoråret, viser de en nedgang på 78 000 kroner.
Innbetalingen fra misjonsfellesskapene har gått
ned med cirka 1,6 millioner på grunn av liten
virksomhet i koronatiden. Enkeltgaver (+730
000), fast givertjeneste (+700 000) og giro gjennom Utsyn (+390 000) har derimot steget med
over 1,8 millioner kroner.
Driftsutgiftene, som er på 9,8 millioner kroner, ligger 3,6 millioner under budsjettet, og er
2,3 millioner lavere enn ved utgangen av juli i
2019. Nedgangen skyldes lavere lønnskostnader
på grunn av permitteringer og reduserte varekostnader som en følge av avlyste arrangement.
Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 13,8 millioner kroner. Dette er 1,15
millioner kroner mer enn budsjettert og 1,8 millioner mer enn ved samme tid i fjor.
Gjenbruksbutikkene i regionen har ved utgangen av juli måned overført 2 363 000 til NLM
sentralt. Dette er 838 000 million mindre enn
ved tilsvarende tidspunkt i 2019.
– Vi kjenner på en utrolig stor takknemlighet til våre mange givere som i en krevende tid
har økt givertjenesten med mer enn nedgangen i
inntektene fra våre misjonsfellesskap.
Dette sier en glad og lettet regionleder, Kolbjørn Bø. – Vi er takknemlige for at vi har mange
bevisste givere som ser på givertjenesten som en
del av misjonskallet, sier Bø.
Regionlederen er spent på høsten. Ikke minst
når det gjelder julemessene. De er svært viktig
for økonomien til NLM.
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GLEDE OVER Å VÆRE
SAMMEN I SOMMER
Etter flere måneder
med stengte
møtelokaler og
leirplasser var det fint å
igjen få åpne for noen
arrangement i sommer.
TEKST OG FOTO SYNNØVE HELLAND

Da muligheten for gjenåpning,
kom ønsket vi å få til noen arrangement hvor vi kunne gjøre noe
positivt sammen med familie og
venner ut ifra de retningslinjene
vi hadde fått.

«ANKERFESTET». Det var ingen tvil

om at ungdommene hadde glede
av å få reise på Zoomertreff campus sammen med sine venner.
Zoomertreff campus ble arrangert flere plasser i landet, deriblant på Holmavatn og Tonstadli.
Tema for årets sommertreff var
«Ankerfestet». Foruten gode bibeltimer og kveldsmøter var det
smågrupper, aktiviteter og mye
god mat.
På Holmavatn og Solgry ble
dagsarrangementene «Påfyll –

bibel og misjon» for voksne og
«sommersplæsj – bibel, misjon
og aktivitet» for familier arrangert. Været var ikke helt på vår
side på alle arrangementene, men
vi ser tilbake med takknemlighet
på noen flotte dager på leirplassene.

CAMP TONSTADLI. På Tonstadli ble
det avholdt et ukesarrangement,
«Camp Tonstadli». Store og små
fikk påfyll både sammen som familie og hver for seg i «bibel og
samtale» for de voksne og barnemøte for de yngste. På barnemøtene ble det fokusert på å være
sammen med Jesus og tryggheten
ved å være sammen med Jesus.
Det var og stor stas for barna
at Linkus var med oss gjennom
uken!
Salme 31,6 «I din hånd er
mine tider», hva betyr det i ditt
liv? var et av flere spørsmål som
ble belyst i bibeltimene for de
voksne. Misjon og tro i hjemmet
var tema på kveldssamlingene. Ei
flott uke hvor en var sammen på
møter, måltider og aktiviteter.

Tone Marie, Kristoffer og Marius Ueland, skal når landet åpnes igjen, reise til Peru.
FOTO: PRIVAT

VENTER PÅ Å FÅ
REISE TIL PERU
Hovedstyret har
antatt Tone Marie
og Kristoffer Ueland
som misjonærer i
Peru.
TEKST OVE SANDVIK

Kristoffer Ueland er i vinterhalvåret forkynner i Region
sørvest. Han er født på Jørpeland, men flyttet senere til
Sandnes. Kristoffer er gift med
Tone Marie fra Sørlandet, og i
sommer fikk de sønnen Markus. Tone Marie er utdannet
lærer og er ansatt ved Tryggheim Forus. De bor på Klepp
stasjon.

UTSATT REISE. De forteller at

Et glimt fra «Sammen i sommer» leir på Tonstadli.
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de etter planen skulle reist ut
til Peru i januar 2021, men på
grunn av koronasituasjonen
ble det utsatt.

Tone Marie har kjent på et kall
til å reise ut til Sør–Amerika i
flere år. Hun har tidligere vært
i Bolivia og har et hjerte for folket der. Kristoffer har tidligere
ikke kjent på noe misjonærkall
til Sør–Amerika, men etter at
han traff henne, så måtte han
ta stilling til dette.
Han sier at da han tenkte
og bad over dette opplevde
han at Gud også kalte ham til å
reise til Sør-Amerika.

JESU LØFTE. – Når vi skal ut til
Peru for å forkynne evangeliet, så er det godt å tenke på
Jesu løfte: «Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende», sier Tone Marie og Kristoffer Uleland.
De legger til at de ønsker
at misjonsfolket vil være med
å be for dem.
UTSYN 12 2020
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VALGRESULTATER
REGIONSTYRET:
Jostein Skartveit, Karmøy
Torleiv Åreskjold, Vindafjord
Kristine Gausel, Sandnes
Jon Håvard Gundersen,
Stavanger
1. vara.: John Olav Selstø,
Stavanger
2. vara.: Elinor Larsen, Randaberg
3. vara.: Marianne Lie, Hå
Innvalgt i fjor:
Helge Vatland, Stavanger
Brynhild Samuelsen, Tau
Per Gunvald Haaland,
Karmøy
BARNE- OG
UNGDOMSRÅDET:
Henrik Åreskjold, Vindafjord
Solveig Harestad, Stavanger
May Bente Bø, Sandnes
Karl Martin Nord-Varhaug,
Sandnes
1. vara.: Inger Berit Gausel,
Sandnes
2. vara.: Maria Andersen,
Randaberg
Innvalgt i fjor:
Sissel Marie Bjerga, Finnøy
Johannes Olsen, Kvitsøy
Karl Brekkå, Karmøy
VALGNEMND:
Egil Skutlaberg, Karmøy
Mirjam Ydstebø, Kvitsøy
Trond Goa, Randaberg
Torbjørg-Kari Brennsæter,
Sandnes
1. vara.: Harald Jørgensen
Dyrøy, Hå
2. vara.: Annelise Ødemotland, Stavanger
3. vara.: André Jakobsen,
Sandnes
Innvalgt i fjor:
Nils Flatebø, Vindafjord
Aud Frøvik, Stavanger
Ove Dyngeland, Nærbø
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REGIONÅRSMØTET SATTE
MULIGHETENE I FOKUS
Både gjennom tale
og innledning til
samtale ble deltakerne
gitt inspirasjon til
frimodig tjeneste i en
krevende tid.
TEKST GEORG MORK

Årets regionmøte for Region
sørvest ble gjennomført lørdag 12. september som en desentralisert
endagssamling.
Hovedsamlingen var på Tryggheim vgs. på Nærbø, og det var
også rigget til samlinger på
Randaberg forsamlingshus og
Misjonshuset i Haugesund. Det
var møteoverføring fra Tryggheim, og under samtalene ble de
aktuelle bedehusene koblet opp
slik at de der også deltok med
sine innlegg.

ler» slik at vi ser de åpne dørene oss. «Herren må bruke oss i
Norge også, og ikke bare i andre
land.»
Leder i NLM Norge, Kåre
Johan Lid, var taler. Han hadde som tema, «Derfor mister vi
ikke motet», med utgangspunkt
fra kapitelene 2 og 3 i Efeserbrevet. Han minnet blant annet
om at et møte med Jesus forandrer forholdet, både til Gud og
medmenneskene, og han understreket at det er en nådelinje
som binder oss sammen.
Totalt var det registrert 228

utsendinger, med 116 på Tryggheim, 71 på Randaberg og 41 i
Haugesund.

ÅRSMELDING. Regionleder Kol-

bjørn Bø presenterte regionstyrets årsmelding og gav et
innblikk i arbeidet i regionen.
Møtevirksomheten er en viktig
del av arbeidet, og denne er representert i hele regionen. Bø
minnet også om det store antallet barn og unge, 1965, som
daglig er samlet i regionens barnehager og skoler.
Gaveinntektene, på 48,75

ÅNDELIGE BRILLER. Forsamlinge-

ne fikk møte en medarbeider
som deltar i sensitivt arbeid.
Her ble forsamlingen minnet
om at vi trenger «åndelige bril-

116 utsendinger var samlet på Tryggheim vgs.

FOTO: JAN HELGE AARSETH
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SAMORDNING AV
MØTER I RYFYLKE
Sommeren 2020 ønsket misjonsfolket i området Ryfylke å ha et
møtetilbud hver søndag, og tanken var at folk fra ulike bygder
skulle besøke hverandre. Det
var møter allerede fra midten av
juni.
Første samling i juli var på
Heia søndag den 5. Helga 10.–12.
juli hadde Forsand sommermøter hele helga. Søndag 19. juli var

det møte på Tau, mens Jørpeland
hadde samling 26.7. Sist ut var
Bjørheimsbygd 2. august og Helgøy med sitt stevne 9.8.
Oppslutningen om samlingene var gledelig stor, og viser
at det er behov for møter også
sommerstid. En slik samordning
som dette, er noe også andre områder kan gå sammen om
OVE SANDVIK

Over: Fra samlingen på
Misjonshuset i Haugesund.
FOTO: GEORG MORK

Til venstre: Dirigentbordet. På talerslolen
regionleder Kolbjørn Bø.

FOTO: JAN HELGE
AARSETH

mill. kroner, viste en økning
på 1,06 mill. i forhold til 2018,
mens utgiftene økte med 1,8
mill. kroner. Mesteparten av
utgiftsøkningen skyldes økt bemanning. Regionbidraget til hovedkassen var 29,2 mill. kroner.

FRA BUR. Johannes Olsen og Arnt
Magne Granberg presentere
meldingen fra barne- og ungdomsrådet (BUR), og delte glimt
fra arbeidet. De minnet om at
leirarbeidet trenger flere ledere
for at virksomheten skal kunne
opprettholdes.

MISJON I KORONATIDER. Regionleder Kolbjørn Bø innledet til
samtalen med temaet: «Misjon
i koronatider». Han delte erfaringer og opplevelser fra da
landet ble stengt for et halvt år
siden, og medarbeidere måtte
permitteres. Selv om mye av
virksomheten nå er i gang, har
denne perioden spesielt gått ut
over tilbudene til barn og unge.
Bø minnet om at vi må se mulig-
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hetene for videre arbeid.
Regionen opplever at 90
ungdommer ønsker å delta i
konfirmantopplegget, og det må
lages kreative løsninger slik at
alle får mulighet til å delta på
samlinger.

SAMTALEN. Det var seksten som
deltok i samtalen om arbeidet i
regionen. Her ble forsamlingen
blant annet minnet om at vi må
se på mulighetene i vårt arbeid i
stedet for begrensningene.
– De digitale løsninger vi har
i dag gir muligheter til nytenking. For ungdom kan Gaming
være en mulighet, mens andre
har hatt spesielt nytte av de
kristne radiosendingene. Så er
det også viktig å ha kontakt med
dem som ikke kommer på møter
gjennom aktiv bruk av mobiltelefonen.
– Forsamlingen ble også
minnet om hvor viktig det er at
vårt kristenliv både tar inn føde
og gir videre budskapet om Jesus.

Områdeleder Stein Sandvik sammen med Terje Thorsen som talte på Jørpeland.
FOTO: OVE SANDVIK

HØY STREAMINGAKTIVITET FRA EBENESER
På Ebeneser på Ganddal i Sandnes er vi svært heldige som har
mange medlemmer som er flinke
med film og video.
Da det ble bestemt at all
møteaktivitet måtte avlyses på
grunn av koronapandemien, ble
det straks dannet en komité som
skulle sørge for at forsamlingen
skulle få møtene rett hjem i stua.
Mange ville også bidra med
sang og musikk. I tillegg brukte
vi stort sett talerkrefter fra egne
rekker.
Vi er svært takknemlige for å
tilhøre et bedehus med så mange frivillige som vil bidra. Det var
en enorm jobb som ble utført,
men når vi løfter i flokk får vi til
mye. Møtene er fortsatt tilgjengelig på nettsiden: ebeneser.no
ROAR LINDEFJELL

FOTO: EIRIN LILLEBØ
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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

Her kjøper dere bøker,
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Her kjøper dere bøker,
musikk, kort, gaver og hobby!
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Bok & Media
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Bryne - tlf 51482449

Bryne - tlf 51482449

4360 Varhaug - 51 43 61 00

Bok & Media

Pedersgata. 16. 40
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Til tjeneste hele døgnet
Vår erfaring – din trygghet

Norrøna
Eiendom AS
Tlf 51 82 00 50

Norrøna
Eiendom
AS
Håland
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www.hviding.no
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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
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Tlf. Varhaug
Mob: 915
8261821

Tlf.
Mob: 915 82 821
www.boservice.no
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Helge
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Godkjent Bil

Tlf; 5174

www..fgs-rorheim.no

Byggmeste
Helge Lin

Hjelp til verdig og trygg gravferd på
hele Haugalandet.
Vi har lang erfaring fra alle typer
begravelser.

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

& Finans AS
12
aberg
97 40

Tlf: 47 24

Prøv vår planlegger på
www.bbhaugesund.no

Her kjøper dere bøker,
musikk, kort, gaver og hobby!
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Bok & Media
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Pedersgata. 16. 4013 Stavanger
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Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
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16. 4013 Stavanger
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PERSONALNYTT
Maria Hodne (27) fra Evje er ansatt i 50 prosent stilling som menighetsutvikler i Fokus hverdagsmenighet på Klepp.

Siren Klungland Moi har sagt opp sin stilling som trosopplæringsleder
i Fokus hverdagsmenighet etter endt permisjon, og forsetter i stillingen som
fellesskapssutvikler i regionen.
Eirikur Arildsson Melberg har sagt opp sin stilling som administrasjonsleder på ung avdeling etter endt permisjon.
Lilly Øygarden har sagt opp sin stilling som prosjektleder for Sommertreff.

Ola Aasland Vold har sagt opp sin stilling som forsamlingsleder på
Jørpeland.

VELKOMMEN PÅ JULEGAVEWEEKENDER 2020
Lenge til jul tenker du? Tiden går fort og vi vil derfor gi dere en
oversikt over hvilke arrangement som er åpne for påmelding
på nlm.no/leirsorvest. Vi er fortsatt i en tid med mye
usikkerhet med tanke på covid–19, vi planlegger derfor ut fra
gjeldende retningslinjer. Det vil blant annet si vi har begrenset
antall plasser og følger smittevernsveiledere fra NLM.

ERSDALTUN

13.–15. nov

HOLMAVATN

13.–15. nov
27.–29. nov
4.–6. des

SOLGRY

30.okt – 1. nov
6.–8. nov
13.–15. nov
20.–22. nov
27.–29. nov
4.–6. des
11.–13. des

TONSTADLI

21.–22. nov
27.–29. nov
4.–6. des

UTSYN

7.–8. nov
20.–22. nov
27.–29. nov
5.–6. des

Julegaveweekend, 5.–7. klasse

Geir Tore Salmelid har fått forlenget sin permisjon til 1.9.2021
Anita Hollund Pedersen har fått utvidet sin prosjektstilling som
ungdomsarbeider i Misjonshuset i Haugesund/KVH ut året.
Preben Solvang er tilbake fra sin permisjon som forkynner og barne– og
ungdomsarbeider.
Regionstyret vil rette en hjertelig takk for tjenesten til dem som har avsluttet
sin tjeneste som ansatt i regionen, og ønsker nye hjertelig velkommen inn i
oppgavene!

www.nlm.no/sorvest

Julegaveweekend, 2.–4. klasse
Julegaveweekend m/følge 4–8 år
Adventsweekend for utviklingshemmede

Julegaveweekend, 5–9 år m/følge
Julegaveweekend, 5–9 år m/følge
Julegaveweekend, 5–9 år m/følge
Julegaveweekend, 5–9 år m/følge
Julegaveweekend, 5–9 år m/følge
Julegaveweekend, 5.–7. klasse
Julegaveweekend, 5.–7. klasse

Juleverksted for besteforeldre/barnebarn 4–8 år
Julegaveweekend, 2.–4. klasse
Julegaveweekend, 5.–7. klasse

Juleverksted for besteforeldre/barnebarn 4–8 år
Julegaveweekend, 5.–7. klasse
Julegaveweekend, 2.–4. klasse
«Prepare Him room!» – for voksne jenter
Julekonsert, julemiddag, tapas lunsj m.m

Det kan bli endringer i datoer på arrangement, så følg med på nlm.
no/leirsorvest for oppdatert arrangement oversikt.
UTSYN 12 2020
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