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Region sørvest
REGIONÅRSMØTE
TIL HØSTEN
På grunn av
gjeldende koronarestriksjoner og
usikkerhet om mulighet til å
arrangere regionårsmøte på forsommeren er det nå vedtatt at
arrangementet blir gjennomført
28. august.
På side 44 finner du aktuelt
stoff om årets regionårsmøte,
som blir arrangert desentralisert med digital overføring fra
hovedarrangementsstedet.
Se mer side 44

Adresse:
Her er gutta klare for flytting fra Gulaksvei 4 til Sandnes. Fra venstre Jarle Lode, Kolbjørn Bø, Paul Odeh og
Arvid Lodden.
FOT: KARI NORDHUS

NYTT REGIONKONTOR I SANDNES

Mens regionkontoret tidligere delte hus med Fjelltun bibelskole i
Hillevåg, er det nå flyttet til Sandnesporten like ved E39, ved krysset
til Jærveien. Til denne bygningen er all aktivitet som tidligere var i
kontorfløyen ved Fjelltun nå flyttet.

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

L E S M E R PÅ S I D E 45

Administrasjonsleder:
Arvid Lodden
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INNSPILL

KOLBJØRN BØ

regionleder

FOTO: OVE EIKJE

REGNSKAPET BLE
BEDRE ENN FRYKTET

Struktur
Paulus skriver slik i Romerbrevet:
«Mitt hjertes ønske og min bønn til
Gud for dem er at de må bli frelst».
Dette bør være et ønske og en
bønn for alle troende. Når en har
fått sett seg fri fra synd og evig
dom, at Jesus tok den straffen på
seg, så burde det brenne en brann i
oss at alle må få det slik.
Regionstyret har sammen med
barne- og ungdomsrådet sett på
strukturen i arbeidet vårt. Slik vi
organiserer arbeid vårt og bruker
ressursene våre, er det den beste
måten for å nå mennesker i Region
sørvest for Kristus og «Verden for
Kristus»?

Stor endring. Det har over tid

skjedd en stor endring i bosettingsmønsteret i landet vårt. I
vår region ser vi en fortetting av
virksomheten rundt byene, langs
Jærbanen og på Karmøy, mens
vi ser en reduksjon mange andre
plasser. Det er noen unntak der det
er andre faktorer som spiller inn,
men hovedtrekkene er slik.
Dette gjør seg også gjeldende
i arbeidet vårt. Vi ser en økning i
arbeidet der folk bor og en svak
nedgang ellers. Samtidig ser vi i
undersøkelser at store bydeler i
sentrale strøk har svært liten tetthet av forsamlinger/menigheter.
Dette gjør at vi må stille spørsmålet, gjør vi de rette prioriteringene?
Paulus sier videre i samme
kapittel i Romerbrevet at «Troen
kommer av forkynnelsen som en
hører, og forkynnelsen som en
hører, kommer ved Kristi ord».

Bygd og by. Det er helt avgjørende at menneskene som bor i Regi-
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on sørvest må komme inn under
forkynnelsen av Kristi ord, uten det
kommer heller ikke troen på Jesus.
Derfor er det avgjørende viktig at
vi finner arenaer der Guds ord kan
forkynnes. Det er i bygd og by, på
kafé eller i katedral, ja der det er
mennesker som er ukjent med
evangeliet om Jesus og mulighetene åpner seg.

«Det er helt avgjørende at menneskene
som bor i Region sørvest må komme inn
under forkynnelsen
av Kristi ord, uten
det kommer heller
ikke troen på Jesus.»
Nye steder. Vi har et stort arbeid
i dag, mye virksomhet i hjemmene,
på bedehuset og på institusjonene
våre. Og forkynnelsen fører til at
troen fornyes og at nye mennesker
får møte Jesus. Dette er vi takknemlig for og vi ønsker å ta vare
på dette fremover. Samtidig ønsker
vi sammen lokalt og regionalt, å se
på hvordan vi kan nå plassene der
det i dag ikke er virksomhet. Det vil
komme mer informasjon om disse
planene til høsten.
Paulus sier: «Jeg plantet,
Apollos vannet, men Gud gav
vekst! Oppdraget vårt står ved lag.
Og frem til Jesus kommer igjen
og henter Guds barn hjem, er vårt
ansvar å bygge Guds rike på best
mulig måte.

Koronaen fikk betydning for regnskapet for 2020.
Redusert møtevirksomhet gav reduserte inntekter,
men en økning i enkeltgaver og fast givertjeneste
hentet inn mye av det tapte.
Regnskap for 2020 for Region sørvest viser
gaver fra misjonsfellesskapene på 9,55 millioner
kroner, en nedgang på 2,9 millioner fra året før.
Gaveinntektene fra regionarrangement gikk ned
med kr 445 000.

Et bevisst misjonsfolk. Enkeltgaver, fast giver-

tjeneste, Utsyn og Vipps økte derimot med nesten
to millioner kroner. I fast givertjeneste kom det inn
21,2 millioner, en økning på 1,2 million. Dette vitner
om et bevisst misjonsfolk som har givertjenesten
som en del av kallet.
Et annet gledelig trekk i regnskapet er at skolene våre aldri har overført så mye til misjonen.
Nesten 3,2 millioner kroner ble resultatet.
Kreative julemessekomiteer klarte å samle inn
tre millioner. Selv om dette var omtrent halvparten av et normalår, er det langt over det vi hadde
forventet.
Regnskapet viser en total gaveinntekt på 44,2
millioner, en nedgang på 4,5 millioner fra året før.

Gjenbruk og arv. Inntektene fra NLM Gjenbruk
og NLM Arv kommer i tillegg. Gjenbruksbutikker
gav det største overskudd noen gang med 8,15
millioner kroner. En økning på 1,8 millioner. I
testamentariske gaver kom det inn 9,2 millioner fra
vår region.
På grunn av Covid-19 ble driftskostnadene
redusert med 3,88 millioner kroner, og ble på
19,65 millioner. Nedgangen skyldes i hovedsak
permitteringer og mindre leirvirksomhet. Regionen
fikk nesten to millioner kroner i lønnstilskudd og
kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse
med koronaen.
Regionbidraget til hovedkassen ble på 29,18
millioner kroner. Dette er 482 000 mindre enn året
før. Bidraget utgjorde 66 prosent av gaveinntektene, mot 60,75 prosent i 2019. Selv om regionbidraget ble 820 000 under budsjett, må vi si oss
fornøyd med resultatet tatt i betraktning det helt
spesielle året vi har hatt. Regionstyret kjenner på
en trang til å takke hver enkelt som har bidratt til
dette resultatet.
ARVID LODDEN

UTSYN 06 2021

Region sørvest 06_2021.indd 42

20.04.2021 11:34

REGION SØRVEST

Illustrasjonsfoto fra sommermøtet for Misjonshuset i Haugesund på Kalland i august 2016.

FOTO. GEORG MORK

SOMMERMØTER I RYFYLKE OG SUNNHORDLAND
Det planlegges en rekke
samlinger i sommer, og
det regnes med at lette i
koronarestriksjoner gjør det
mulig med slike arrangement.
TEKST OVE SANDVIK

Sommermøter i Ryfylke
15.–27.06: Årdal. Teltmøter. Harald Tjervåg
og Magne Vatland
04.07: Heia. Ove Sandvik
09.–11.07: Forsand. Preben Solvang
18.07: Tau
25.07: Jørpeland. Jakob Trodahl
01.08: Bjørheimsbygd. Stein Sandvik

08.08: Helgøy. Stevne kl.14.00

Sommermøter i Sunnhordland
4.–8. august: Gilje bedehus, Bømlo. Stein
Sandvik
25.–29. august: Jensvoll bedehus, Tysnes. Preben Solvang.

PÅSKEVANDRING
PÅ HOLMAVATN
Gjennom drama, fortelling og musikk fikk vi som var med under
påskevandringen på Holmavatn
et levende møte med Jesus de
siste dagene han levde på jorden
frem til han sto opp igjen fra graven. Jesus lever – et budskap som
vi må dele videre med mennesker
Fra påskevandringen på Holmavatn
FOTO: INGER LINE INDREBØ

i alle deler av verden.
På vandringen var det lagt
opp til ti poster hvor vi fikk et lite
innblikk i hva som skjedde dagene rundt påske. Jesus fikk mange
venner, og mange ville følge ham.
Men det var også mange som ikke
likte Jesus. De ble sinte, og trodde
ikke på ham når han sa at han var
sønnen til Gud. De ønsket derfor
å bli kvitt Jesus.
SYNNØVE HELLAND
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REGIONÅRSMØTE FLERE STEDER
Regionårsmøtet
utsettes til 28. august
og blir gjennomført på
samme måte som i fjor.
Det blir et hovedmøte
som overføres digitalt
til tre andre møtesteder
i regionen.
Opprinnelig var det tenkt å gjennomføre regionårsmøtet lørdag
5. juni, men det er nå klart at det
arrangeres lørdag den 28. august.

MØTESTEDER. Møtestedene blir i

den nye møtesalen til Misjonssalen i Sandnes i Sandnesporten
(hovedmøtet), med digital overføring og kommunikasjon med

FOTO: GEORG MORK

Misjonshuset i Haugesund, og
Tryggheim Skoler, Nærbø. Det
vurderes også et fjerde møtested.

MER INFORMASJON. Både via re-

gionens hjemmeside, Facebook
og korrespondanse med lag og

VELKOMMEN
Kjære misjonsvenner!
Det er med glede og forventning at regionstyret innkaller til desentralisert regionårsmøte
for Region sørvest.
Tema for regionåråsmøte er «Frihet». Så
er Jesus Kristus den store frigjøreren. Han
kan bryte i stykker alle lenkene som binder
og formørker livet. Han kan sette syndeslaver
i frihet. Jesus Kristus, Guds egen sønn, kom
til jorden for å sette menneskene fri. Sann og

foreninger kommer det utfyllende opplysninger om programmet.

PROGRAM
ekte frihet finnes i Jesus Kristus. I ham kan vi
bli hele og frie mennesker som Gud har skapt
oss til.
For at vi skulle kunne bli fri, måtte han
selv bli bundet til et kors. Der tok han et oppgjør med all synd og sonet alle våre synder.
Å være kristen er å leve i den friheten
som Kristus har gitt oss. Så kommer vitnetrang, lyst til å lese ordet, bibeltroskap og
all god gjerning ved å skue inn i frihetens
fullkomne lov, evangeliet.
«Halleluja, min sjel er fri! Min trellestand
er nå forbi.
På land og hav min sak er klar: Hvor Jesus
er, jeg himlen har.»
Takk til dere alle som er med i tjenesten
lokalt rundt om i regionen vår. Vårt arbeid
for Herren er ikke forgjeves!
La oss være i bønn om at denne storsamlingen kan bli til inspirasjon, der vi får møte
Jesus, og bli fornyet i kallet som han gav oss.

10.30

Bibeltime
Sverre Bøe taler
Elisabeth Gjerde synger
Gave til misjonen

12.30

Årsmøte
Samtale

14.00

Matpause

15.00

Samtale om arbeidet

17.00

Slutt

PRAKTISK INFO
Regionårsmøtet 2021 blir utsatt til høsten.
Hovedstedet blir i Sandnesporten, med digital overføring til de andre stedene. Det vil bli
felles bibeltime, valg og samtale. Alle steder
blir det servert mat i pausen. Alle som vil
være med på årets regionårsmøte må melde
seg på via regionens nettside: www.nlm.no/
sorvest

JOSTEIN SKARTVEIT
LEDER I REGIONSTYRET
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NYTT MISJONSSENTER FOR REGIONEN
Sandenesporten, den tidligere
brannstasjonen i Sandnes er nå
tatt i bruk.
TEKST OG FOTO GEORG MORK

Den nye gjenbruksbutikken ble åpnet lørdag

den 20. mars med en tilstrømming av besøkende som skapte lange køer og litt trafikkaos
i området. Det ble en vellykket start med en
omsetning første dagen på kr 135 000.
Region sørvests administrasjon og pTros
virksomhet er nå flyttet til Sandnesporten. De
startet offisielt sin virksomhet der rett etter

påske. Det samme gjelder andre som også
hadde samlokalisering med regionkontoret.
Misjonssalen Sandnes’ forsamling har ikke
startet virksomheten i Sandnesporten enda,
men gjør det så snart det er praktisk mulig.
Regionkontoret vil fysik bli tatt i bruk når
koronarestriksjoner gir anledning til det.

NYTT TILBUD OM SJELESORG
Trenger du noen å snakke med? Vi har flere sjelesørgere
som ønsker å samtale med deg.
Vi har over tid jobbet med å få til et sjelesorgtilbud i regionen, og vi har nå 20
sjelesørgere som er klare for samtaler. Sjelesørgerne er godt rustet gjennom
kurs og erfaring.
For livet er ikke alltid like lett, og av og til kan det være godt å ha noen å
snakke med. Både store og små utfordringer og tanker kan være nyttig å sette ord på, og få snakket gjennom med andre. Nettopp derfor ønsker vi å tilby
samtaler til deg som har behov for det! Tilbudet er helt gratis, og det eneste
du trenger å gjøre er å sende en mail til: sjelesorg.sorvest@nlm.no, så vil du bli
kontaktet av en av våre sjelesørgere.
Alle mailer behandles konfidensielt, og alle sjelesørgerne har taushetsplikt.
KAROLINE MATHEA SELJENES

FOTO AV CANVA

PERSONALNYTT
Janne Hereid Rasmussen (51) fra
Veavågen er ansatt i en 20 prosent
prosjektstilling som forsamlings-

arbeider i Vea bedehusforsamling i
perioden fra 1.2.2021-31.1.2022.

Rudolf Fredly (41) fra Veavågen er
ansatt i en i en 20 prosent prosjekt-

stilling som forsamlingsarbeider i
Vea Bedehusforsamling i perioden fra
1.2.2021–31.1.2022.

Jarle Lode (32) fra Egersund er

ansatt i en 20 prosent stilling fra
1.4.2021, for tiden plassert som
ungdomsarbeider gaming.
Regionstyret ønsker de nye medarbeidere hjertelig velkommen.
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B&M
B&M

Håland Eiendom & Finans AS
Håland Eiendom & Finans AS
Tangen 12
Tangen 12
4070 Randaberg
Pedersgata. 16.4070
4013Randaberg
Stavanger
Pedersgata.
16.
4013
Tlf.: 51 71 97 40
Tlf.: 51
71 Stavanger
97 40
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no

Bok & Media
Bok & Media

Bryne - tlf 51482449
Bryne - tlf 51482449

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

Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no
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Her kjøper dere bøker,
musikk, kort, gaver og hobby!

Norrøna Eiendom AS
Norrøna Eiendom AS

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

B&M

Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Asgeir Egeland
Asgeir Egeland

B&M

Bok & Media
Unike
møtesteder
over- tlf
hele
landet.
Bryne
51482449

Bok & Media

Sentralbord 51 82 31 20
Sentralbord
Direkte
valg 51 8251
3182
2531 20
Direkte valg 51 82 31 25

Bryne - tlf 51482449

4360 Varhaug - 51 43 61 00

4360 Varhaug - 51 43 61 00

Pedersgata. 16. 40
Tlf.: 51 84 93 93 aba

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

Tlf.
Mob: 915 82 821
www.boservice.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

Tlf; 51746590
Tlf; 51746590

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

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

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.

NYHET!

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

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

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

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

Prøv vår planlegger på
www.bbhaugesund.no

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

re bøker,
er og hobby!

B&M

M

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

dia

EN RESSURS FOR BARNELAGSLEDERE!

1482449

MED FØRSTE HEFTE LIGGER VEDLAGT EN FRIVILLIG GIRO,
DERETTER KOSTER ÅRSHEFTENE 250 KR
BESTILLING SENDES TIL: SORVEST@NLM.NO

4360 Varhaug - 51 43 61 00

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

www.boservice.no
Bryne
- tlf 51482449
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

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

Lundeneset 1. – 5. juli, 2021
Talere: Egil Sjaastad og Gunnar Oseng.
Unndis Bergås deltar på fredag.

Godkjent
Godkjent
Tlf; 55
Tlf;

Byggm
Byggm
Helge
Helge
Tlf: 47
Tlf:
47

Sang og musikk: Tove og Einar Bondevik.

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