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Region sørvest
RADIO-VETERAN
Inge Kallestad
er superveteran i pTro. Sist
sommer hadde
han jobbet 32 år
i lokalradioen og har
flyttet arbeidssted for tredje
gang.
Kallestad understreker at å drive kristen radio er meningsfullt.
– Derfor må vi bruke radioen
for å nå folk flest – ikke bare
de som går i en menighet. Det
er viktig at vi snakker slik at
folk får tak i budskapet uten at
det svekkes, påpeker nestoren
i pTro.
Les mer på side 45

Adresse:
David Nygård er med i en av elevbedriftene på Lundeneset vgs.

FOTO: HELGE JOHAN STAUTLAND

KREATIVITET PÅ LUNDENESET

Lundeneset vgs. har hvert år flere elevbedrifter som lager
produkter etter den forretningsideen som bedriften er styrt etter. I
år har to av elevbedriftene fokusert på rekved og oljefat. Den ene
heter Pali mens den andre heter Tønnå UB.

Jærvegen 107, 4318 Sandnes
Telefon: 51 82 31 00

Åpningstid:

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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Regnskap

Lagt grunnlaget. Som bonde er

høsten en spesiell tid. Gjennom
vinteren har vi planlagt og lagt
grunnlaget for det som skal i jorda
om våren. Når jorda tørker opp i
mars/april så kjenner vi det kribler
i fingrene, klare til å bearbeide
jorda, slik at frø og poteter kan
legges nedi. Deretter holder vi
ugresset borte, og steller godt med
plantene frem til høsten. Maskiner
settes i gang og grøden samles i
hus. Det er alltid like spennende
for hvert år hvordan avlingen vil bli.
I år er det mange av bøndene som
kan si seg fornøyde med avlingene, både frukt, bær og grønnsaker.
Høsten avhenger av at det blir
gjort et godt grunnarbeid om vinteren og våren, og at det blir nok av
både sol og regn om sommeren.
Slik er det også i Guds rike.
Paulus sier: «Jeg plantet, Apollos
vannet, men Gud gav vekst»
(1 Kor 3,6). Dersom ingen sår blir
det heller ikke noe å høste.

Guds ord spirer. Nå i høst var
jeg på besøk i et barnelag i regionen. I mange år har dette laget
samlet barn fra området sitt til
andakt, bibelundervisning og aktiviteter. Nye barn samles hvert år,
og Guds ord blir sådd. Jeg møtte
også en ungdom som fortalte at

42

Driftskostnader

Fjoråret

LAVERE AKTIVITET GA
ØKT REGIONBIDRAG

Høst(e)tid
Vi er heldige som bor i en del av
verden der årstidene er så forskjellige. Alle har vel en opplevelse med
årstidene og setter pris på dem på
hver sin måte. Høsten legger vi nå
bak oss og går over til vinter.

Regionbidrag
Budsjett

han reiste på leir som barn, og lærte et bibelord som han husket den
dag i dag, selv om han ikke hadde
vært på så mange møter ellers. En
erfaring av at Guds ord spirer!
Så har vi nå i høst fått se noe av
denne «grøden». Flere ungdommer
og voksne har tatt imot Jesus og

Redusert aktivitet, og dermed lavere
kostnader i forhold til budsjett, har
bidratt til at vi etter tredje kvartal
har innbetalt 480 000 kroner mer i
regionbidrag enn forventet.
Regnskapstallene ved utgangen av september for
Misjonssambandet sørvest viser gaveinntekter på
28,2 millioner kroner. Det er to millioner under budsjett, og en million mindre enn til samme tid i fjor.

Økning i fast givertjeneste. Fast givertjenes-

«Dersom Bibelen blir
lukket for oss og vi
ikke forkynner ordet
slik som det er talt til
oss, så blir det heller
ikke noe å høste.»

fått oppleve at «alt ble forandret
da Jesus kom inn».
Vi står sammen om arbeidet og
er avhengige av hverandre. Ingen
kan si at de er viktigere enn andre,
eller at noen ikke behøves.

Spirte ikke i sekken. Som barn
undret jeg meg over at gressfrøet
ikke spirte når det lå i sekken, bare
det som var lagt i jorda. Slik er
det også med Guds ord. Dersom
Bibelen blir lukket for oss og vi
ikke forkynner ordet slik som det
er talt til oss, så blir det heller ikke
noe å høste.
«Når dine ord åpner seg gir
de lys, de gir enfoldige forstand»
(Salme 119.130).

te har en økning på 433 000 i forhold til i fjor, og
ligger så langt på 16,8 millioner kroner. Misjonsfellesskapene har overført fire millioner, en nedgang
på 1,2 million. Det har kommet inn 1,8 millioner
gjennom enkeltgaver, 300 000 mindre enn i fjor.
Giroene gjennom Utsyn har så langt bidratt med
1,2 millioner, som er 350 000 under fjoråret.
Driftsutgiftene, på 14,9 millioner kroner, ligger
fire millioner under budsjett. Årsaken er redusert
leiraktivitet grunnet korona, lavere bemanning enn
forventet og langtidssykemeldte. Utgiftene ligger
en million over fjoråret, et år med permitteringer.

Mer enn i fjor. Regionbidraget (vårt bidrag til
hovedkassen) er på 15,8 millioner kroner. Dette er
400 000 mer enn det som er budsjettert, men 2,1
millioner mindre enn til samme tid i fjor.
Gjenbruksbutikkene i regionen har ved utgangen av september overført 4,5 million kroner til
Misjonssambandet sentralt. Dette er 1,3 millioner
mindre enn ved utgangen av september i 2020.
Optimisme. – At vi ikke har maktet å nå opp
i budsjetterte gaveinntekter så langt, er ikke en
ønskelig situasjon, men forståelig, sier regionleder
Kolbjørn Bø. Pandemien har hatt stor innvirkning
på økonomien, men regionlederen opplever stor
optimisme mange steder. Han har derfor tro på at
gode julemesser og en økt aktivitet i siste kvartal
vil rette opp mye av det tapte. – Og så må vi ikke
glemme å takke for nesten 30 millioner kroner
så langt. Det er veldig mye penger, og vitner om
trofaste givere, sier en takknemlig regionleder.
ARVID LODDEN
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LAGAR INTERIØR AV REKVED OG OLJEFAT
– For oss var berekraft viktig,
derfor valde me å satsa på denne
forretningsideen, seier David Nygård,
dagleg leiar i ungdomsbedrifta Pali.
– Det er dessutan kjekt å laga noko
eige, legg han til.
TEKST OG FOTO HELGE JOHAN STAUTLAND

Ungdomsbedriftene i VG2 yrkesfag på Lundeneset er
godt i gang, og i år er det til saman sju bedrifter i sving.
I planleggingsfasen må dei tenka på forretningsplanar,
produksjon, økonomi og målgrupper.
– Det har vore ein lengre prosess med ideutvikling og
planlegging no i starten. Det er no me byrjar på ordentleg. For Pali UB er målgruppa damer i 40-årsalderen. Dei
er opptekne av interiør, så det er dei me ser føre oss som
kjøparar av produkta. Me har ikkje lov å bruka eigne elevar internt på Lundeneset som målgruppe, seier Daniel
Elias Fredly, økonomiansvarleg i Pali.

Stol av oljefat er ei av produkta til ungdomsbedrifta Pali på Lundeneset. Frå venstre: Håkon
Svendsen, Christian Åreskjold og Sander Kjølvik.

GJENVALG I REGIONSTYRET
Regionstyret har hatt sitt første møte etter regionårsmøtet,
og foretatt valg av ledervervene.
Jostein Skartveit ble gjenvalgt som formann mens Helge
Vatland ble gjenvalgt som nestleder.
Regionens arbeidsutvalg ble bestående av formann og
nestformann i regionstyret samt Kristine Gausel. I tillegg deltar regionens ledergruppe.
Arbeidsutvalget, fra vestre: Helge Vatland, nestformann, Jostein
Skartveit formann og Kristine Gausel.

FLERE HUNDRE PÅ FRONTLINE PÅ KLEPP
29.–30. oktober var flere hundre ungdommer og studenter samlet til misjonskonferansen Frontline på Klepp.
Det var et variert program med inspirerende talere
som utfordret til misjon både i Norge og verden. «Hvis
ikke nå, når da?» – Hans Kristian Skaar.
Kveldsdrøs med Håkon Rydland og Tormod Helland
hvor blant annet møte med våre nye landsmenn var
tema.
«En gang for alle!» – Mons Gunnar Selstø. Hans Kristian formidlet «misjon i Norge» og Tormod «til de minst
nådde» i seminarer før ungdommer fra Lundeneset loset
gjengen gjennom en fantastisk misjonsbasar.
Siste samling ble avsluttet av Håkon med tema; Gå
derfor ut!
TEKST OG FOTO SYNNØVE HELLAND
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BARNA ER TILBAKE I BARNELAGENE
SUPERTORSDAG RENNESØY (VIKEVÅG
BEDEHUS).

Partallstorsdager er det supertorsdag på Vikevåg bedehus på Rennesøy.

FOTO: KARI NORDHUS

Partallstorsdager fra 18.00–19.00. Andakt, sang, hobbyaktivitet, mat. 1.–4.
klasse.
I vår var det ganske laber oppslutning, men en fin liten gjeng. Vi fikk dele ut
lapper i alle trinn på skolen (1.–4.klasse)
som sekkepost for å annonsere for tilbudet. På første samling kom det 28 barn.
Neste samling kom det 30 barn. Veldig
kjekt at så mange hadde lyst å komme på
Supertorsdag.
Vi bruker SÅ andaktshjelp og følger
nå år to, opplever at vi da får formidle et
bredt spekter av Bibelen til barna. Det er
barn som er interessert i å høre.
Det kommer barn fra både kristne
og ikke-kristne familier. Regionarbeider
Magne Vatland var med på en samling.
Han når inn til barna på en flott måte.
Vi er en god ledergjeng som gleder oss
over å få dele Jesus med barna. Vi legger
også opp til kjekke hobbyaktiviteter som
barna får ta med seg hjem etter at de har
laget disse. Vi har i år tegnet på vannkaraffel og laget snurrebass av nabbi-perler.
KARI NORDHUS

SUPERTOSRDAG JØRPELAND

Supertorsdag på Jørpeland samler 60–70 unger i snitt.

PERSONALNYTT
Marius Arntsen (27) fra Lille-

hammer er ansatt i en 100 prosent
stilling som ungdomsleder i Salem
Misjonsforsamling.
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Synnøve Fredly (42) fra

Veavågen er ansatt i et 100
prosent vikariat som barne- og
ungdomsarbeider i regionen.

Geir Tore Salmelid har avsluttet
sin permisjon etter tjeneste i Afrika, og er tilbake som IKF-arbeider.

FOTO: GUNN TÅVE NORDLAND

Supertorsdag, Jørpeland samler 60–70
unger i snitt, og har samlinger annenhver
torsdag gjennom skoleåret.
Samlingene varer fra 17.30 til 19.00,
og samler barn fra 1. til 7. klasse.
Det er varierte aktiviteter, i hovedsak
under kategoriene sløyd, baking, forming
og idrett/spill.
Lederne er også en god gjeng på 13
voksne og 5 ungdomsledere, som har det
kjekt sammen i oppgavene de har.

Haakon Magnus Rønnestad

(52) fra Haugesund er ansatt i en 5
prosent stilling som forsamlingsarbeider i Misjonshuset/KVH.

Caroline Sund Viste (22) fra
Sævelandsvik er ansatt i en 15 prosent prosjektstilling som Sommer-

OVE SANDVIK

treffkoordinator fram til 31.7.2022.

Arnt Magne Granberg slutter
i stillingen som ungleder, og går
over i nye oppgaver fra 1.1.2022 i
forbindelse med strukturendringer
i regionen.

UTSYN 15 2021

Region sørvest 15_2021.indd 44

15.11.2021 09:30

REGION SØRVEST

– Trivselen er fortsatt på topp, sier Inge Kallestad, som har vært i pTro i over 32 år.

– JEG TRIVES PÅ LUFTA
Inge Kallestad (57) er
superveteran i pTro. Sist
sommer hadde han jobbet 32
år i lokalradioen og har flyttet
arbeidssted for tredje gang.
TEKST OG FOTO OVE EIKJE

– Jeg trives her, og dette er blitt veien for meg.
Jeg gleder meg ofte til jeg skal på lufta, sier
Kallestad.

TREDJE FLYTTING. Etter å ha vært ettåring i

IMI-radio i Stavanger, begynte han i Nytt Liv
Media sommeren 1989. Lokalradioen holdt
da til i Ny Olavskleiv og flyttet til Fjelltun i
1998.
– Her var det nyinnredet studio, og jeg
bodde bare 300 meter fra arbeidsplassen,
forteller Inge.
Han har for tredje gang flyttet arbeidsplass da pTro installerte seg i Sandnes.

Region sørvest 15_2021.indd 45

– Vi har fått nytt studio med mye nytt utstyr, og det er koselig her. Samtidig var det
vemodig å flytte. Jeg hadde en liten klump i
halsen i flyttesjauen for det var mange gode
minner fra tiden på Fjelltun, innrømmer Kallestad.

RIVENDE UTVIKLING. Han kan fortelle om en

rivende utvikling i løpet av 30 år med radioarbeid.
– Tiden med spolebånd, kassett og cd er
forbi, og nå er alt blitt teknisk og digitalisert.
Vi kan i dag sitte ved pc-en og redigere sendinger, sier han.
– Hva med innholdet i programmene?
– Vi har fortsatt det samme innholdet, der
vitnesbyrd er viktig for oss. Vi laget en smalere radio i 1989. I dag er jo pTro også i Bergen
og Kristiansand, og vi har et større nedslagsfelt. Lengden på en del innslag har gått noe
ned, men vi sender også lengre program, forteller Inge.

RIS OG ROS. Han legger til at de får en god del
respons. SMS og e-post gir lytterne større muligheter enn tidligere til å gi ris og ros.
– Mange er takknemlige for sendingene
våre. Men folk gir også beskjed om ting de
ikke liker, og da er ofte musikken i fokus, sier
han.

MENINGSFULLT. Inge Kallestad understreker at
å drive kristen radio er meningsfullt.
– Derfor må vi bruke radioen for å nå folk
flest – ikke bare de som går i en menighet. Det
er viktig at vi snakker slik at folk får tak i budskapet uten at det svekkes, påpeker nestoren
i pTro.
– Om ti år blir du pensjonist – blir du i pTro
fram til da?
– Det er vanskelig å svare på, men trivselen er fortsatt på topp, avslutter Inge Kallestad.
UTSYN 15 2021
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NYTTÅRSMØTE UTGÅR
Regionstyret har vedtatt at det ikke blir arrangert nyttårsmøter i
januar 2022.
På grunn av korona ble nyttårsmøtet
gjennomført digitalt i
2021.
Regionledelsen ønsker nå å vurdere behovet for slike arrangement, og hvordan
det eventuelt kan gjen4360 Varhaug - 51 43 61 00
Pedersgata. 16.
4013 Stavanger
nomføres
i fremtiden.

& Finans AS
12
aberg
97 40

re bøker,
er og hobby!

M

dia

1482449

Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.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

Tlf. Mob: 915 82 821

Tlf; 51746590
Tlf; 51746590

Byggmesterfirma
Byggmesterfirma
Helge
Lindhjem
Helge
Lindhjem
Tlf:Tlf:
47 47
24 24
68 68
55 55

Sentralbord 51 82 31 20
Direkte valg 51 82 31 25

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

Godkjent Bil

Tlf; 5174

www..fgs-rorheim.no

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

Byggmeste
Helge Lin
Tlf: 47 24

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

Prøv vår planlegger på
www.bbhaugesund.no

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

B&M

Mob:
915
821
Tlf.Tlf.
Mob:
915
8282
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Bok & Media

www.boservice.no
Bryne
- tlf 51482449
www.boservice.no
E-post:
post@boservice.no
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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

Norrøna Eiendom AS
Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Asgeir Egeland

Pedersgata.
1
Pedersgata. 1
Tlf.:
51
84
93
9
Tlf.: 51 84 93 9

Lundeneset 3. – 7. august, 2022
Talere: Odd Åge Ågedal m. fl.

Godkjent
Godkjent
Tlf; 55
Tlf;

Byggm
Byggm
Helge
Helge
Tlf: 47
Tlf:
47

Sang og musikk: Elisabeth og Helge Lindhjem,
Randi og Klas Lindhjem og Torstein Lindhjem
Arr. NLM, Region sørvest
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JAN OVE SELSTØ / DAGFIN EGELAND
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TONSTADLI 21.-23.JANUAR 2022
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REGIONMØTE

LOFNES

IMI FORUM 21.MAI 2022

MIDDAG

Familie - Fellesskap - God mat - Ski - Barnemøter Bibelsamlinger - Ungdomssamlinger

Unike møtesteder
over hele landet.
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Info/påmelding: nlm.no/leirsorvest
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