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Region sørvest

42 INNSPILL  /  44 NYE MEDARBEIDERE /  44 HEDER TIL PTRO /  44 DOBBELT JUBILEUM  /  47 ARRANGEMENT

Adresse: 
Jærvegen 107, 4318 Sandnes
Telefon: 51 82 31 00
Åpningstid: 
mandag–fredag 09.00–14.00

Giverkonto: 8220.02.90131

E–post: sorvest@nlm.no
Nettside: nlm.no/sorvest
Facebook: 
Misjonssambandet sørvest
Instagram: 
misjonssambandetsorvest

Regionleder og ansvarlig 
redaktør: Kolbjørn Bø

Regionformann: 
Torleiv Åreskjold

Ungleder: Kari Nordhus

Administrasjonsleder: 
Arvid Lodden

STORBY-
MISJONÆR
Arnt Magne 
Granberg er 
storbymisjonær 
i regionen. 

– Jeg gruet meg i begynnel-
sen, og syntes at dette var 
vanskelig. Men så har jeg 
opplevd at Gud har utrustet 
meg, og nå gleder jeg meg 
i denne tjenesten, forteller 
Arnt Magne Granberg.

Du kan lese mer om den 
nyopprettede stillingen på 
side 43.
  

ETTÅRING I SENTRAL-ASIA
– Da jeg satt på flyet på vei hjem til Norge kjente jeg på at jeg 
skulle vært der lengre for å ha hjulpet han mer på veien. Det er 
Gud som virker og frelser, men jeg kjente at det hadde vært fint å 
være der lengre. Hvem skal fortsette å bygge på relasjonene som 
jeg fikk?

L E S  M E R  P Å  S I D E  4 5

Kristoffer (21) fra Kvinesdal sammen med to nye kompiser på markedet.                                          FOTO: SELFIE
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Da jeg gikk på Fjelltun bibelskole, 
hadde vi Johannes Eiken som 
lærer. I en av hans timer kom han 
inn på et tema som har opptatt 
meg mye i den senere tid: Hva er 
grunnen for at jeg er en kristen?

Slappe av. Johannes brukte et 
bilde av det å slappe av. Han sa til 
oss at når vi var for oss selv skulle 
vi prøve å legge oss ned og slappe 
av, men vi skulle holde den ene 
foten opp i lufta. Vi fant fort ut at 
det ikke var mulig å slappe av på 
denne måten. Han fortsatte med 
hånden, og til slutt var det bare 
lillefingeren vi skulle holde opp i 
lufta. Men uansett var det umulig 
å slappe av. Da konkluderte Jo-
hannes med dette: «Evangeliet er 
å slappe av». Vi skal fullkomment 
få hvile i det som Jesus har gjort, 
og ikke i noe av vårt eget. Ikke 
den minste tanke av vårt eget kan 
gjøre oss fortjent til Guds rike. Alt 
er fullkomment ferdig i det Jesus 
har gjort.

Egne gjerninger. Det er så 
mange jeg møter, både unge og 
eldre, som i vitnesbyrd forteller 
at de ikke hviler eller slapper av 
hos Jesus. Jeg har spurt meg om 
hva som er grunnen til dette? Jeg 
tenker først på meg selv: Har jeg 
begynt å stole på egne gjerninger 
i mitt forhold til Gud? Er forkynnel-
sen vår blitt svak på dette punktet? 
Her er spørsmålene mange.

Vi er nå i en tid med strategiar-
beid og utarbeidelse av handlings-
planer, og oppgavene som venter 
er mange. Ennå er det mange som 
lever uten Gud og uten håp i vår 

region. Hvordan skal vi møte dis-
se? Vi ser fram til å få mange gode 
innspill på dette. 

Åndens gjerning. Men først og 
fremst så står det på om vi selv får 
leve i friheten i Jesus, og i avhen-
gighet av han. Jesus sa til Niko-
demus: «Uten at en blir født på ny, 

kan han ikke se Guds rike». Hand-
lingsplaner er gode redskaper, men 
det er kun Åndens gjerning som 
gjør at mennesker blir satt i frihet 
gjennom forkynnelsen.

Frigjørende forkynnelse trenger 
vi i forsamlinger, på bedehus og i 
vårt liv. Ingenting er mer grusomt 
enn mennesker som strever gjen-
nom livet i egne gjerninger og til 
slutt ikke når målet.

Kristus er vår frimodighet og 
grunnlag for tjeneste!

Slapper du av hos Jesus?

KOLBJØRN BØ
regionleder

INNSPILL

Vi skal fullkomment 
få hvile i det som Je-
sus har gjort, og ikke 

i noe av vårt eget. 
Ikke den minste tan-
ke av vårt eget kan 
gjøre oss fortjent til 

Guds rike. Alt er full-
komment ferdig i det 

Jesus har gjort.

GAVEINNTEKTENE IKKE 
TILBAKE TIL ET NORMALÅR
Regnskapstallene ved utgangen 
av september måned for 
Misjonssambandet sørvest viser sum 
driftsinntekter på 31,1 millioner kroner. 
Av disse utgjør gaveinntektene 28,3 
millioner. 

TEKST  ARVID LODDEN

Dette er 45.000 mer enn ved samme tid i fjor. 
Men fjoråret var et år som i større grad var pre-
get av pandemien med lavere inntekter enn i et 
normalår. 

Under budsjettet. Dette betyr at gaveinntektene 
ikke er tilbake til der de var før pandemien. I forhol-
det til budsjettet, som er lagt for et normalår, ligger 
gaveinntektene 2,4 millioner under dette. 

  Sum driftsutgifter er på 18 millioner kroner, som 
er 3,1 millioner høyere enn fjoråret. Kostnads- øknin-
gen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og 
økt aktivitet etter pandemien.   Regionbidraget, det 
som er innbetalt Misjonssambandet sentralt, er på 
13,1 millioner kroner. Dette er 2,6 millioner lavere 
enn ved utgangen av september i 2021. Bidraget lig-
ger 1,4 millioner under budsjettet.

MER ENN I FJOR. Gjenbruksbutikkene i regionen har 
så langt overført 7,3 millioner kroner til Misjonssam-
bandet sentralt. Dette er 2,8 millioner mer enn ved 
samme tid i fjor.

– Det er alltid med ydmykhet jeg kommen-
terer regnskapet, sier regionleder Kolbjørn Bø. 

– Alle dere som er med og gir, bærer kallet 
til å forkynne evangeliet, slik at alle kan få høre 
om Jesus. Vi er inne i en tid der økonomien blir 
strammere for flere, og da blir også givertje-
nesten noe en må snakke med Gud om. Vi ber om 
at evangeliet har framgang og i denne tiden, og 
at mennesker kommer til tro på Jesus, sier regi-
onlederen.
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TRIVES SOM MISJONÆR
I SANDNES OG STAVANGER
Arnt Magne Granberg har dette 
året arbeidet i en nyopprettet 
stilling som storbymisjonær i 
Sandnes og Stavanger. 

TEKST OG FOTO  OVE EIKJE

– Jeg gruet meg i begynnelsen, og syntes at 
dette var vanskelig. Men så har jeg opplevd at 
Gud har utrustet meg, og nå gleder jeg meg 
i denne tjenesten, forteller Arnt Magne Gran-
berg.

Han var leder i NLM ung i regionen i åtte 
år, men opplevde at det var altfor mye kontor-
arbeid og styremøter.

– Jeg så ut av vinduet og tenkte at det var 
der jeg skulle vært. Derfor ba jeg til Gud, og 
var åpen om at det var et savn at jeg ikke fikk 
mer tid til feltarbeid, sier han.

FIKK ET SPØRSMÅL.  Da regionen skulle omor-
ganiseres, fikk Granberg spørsmål om han 
ville begynne som storbymisjonær i Sandnes 

og Stavanger. Dette var svar på bønn.
Det er til sammen over 225 000 innbygge-

re i de to kommunene, så her bor store deler 
av befolkningen i Region sørvest.

– Hvordan starte et arbeid i dette folkeha-
vet?

– Det er viktig med bibel og bønn. Jeg gikk 
turer spesielt i Sandnes der jeg bor, og ba om 
hvordan jeg skulle nå ut til alle menneskene. 
Som bymisjonær prøver jeg å samtale med 
folk på gata for å få kontakt og bygge en rela-
sjon, forteller Arnt Magne.

I tillegg har han vært en del på Stasjon 
3:16 på Ruten i Sandnes og på gjenbruksbu-
tikken i Stavanger.

– Dette er arenaer der det er lett å få kon-
takt med folk, og det er blitt samtaler også om 
åndelige spørsmål, sier Arnt Magne.

 
FERDIGLAGTE GJERNINGER. – Hvordan er det å 
komme i samtale med folk?

– Det er lett å snakke om vær og vind, men 
ikke så enkelt å komme inn på Jesus og troen 

på en naturlig måte. Men jeg opplever også at 
jeg får gå i ferdiglagte gjerninger. Hvis du vi-
ser interesse og har tid for folk, øker tilliten 
deres, og de åpner seg mer, svarer Arnt Mag-
ne.

Han legger til at det er mye nød blant folk, 
og mange er ensomme og savner et fellesskap.

LEVE NÆR JESUS. Bymisjonæren opplever at 
det er viktig å leve nær Jesus og daglig bli ren-
set av ham.

– Dette er nødvendig om jeg skal ha noe 
åndelig å gi til andre mennesker. Jeg trenger 
virkelig å be om at jeg må få kontakt med folk 
og vitne for dem slik at de kan bli frelst, sier 
Arnt Magne Granberg, som er glad for for-
bønn.

– Hvis det er noen som kan tenke seg å bli 
med ut i vitnetjeneste, så ta gjerne kontakt 
med meg, avslutter han.

– Hvis du viser 
interesse og har tid 
for folk, øker tilliten 
deres, og de åpner seg 
mer, forteller Arnt 
Magne Granberg.    
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DOBBELT JUBILEUM I HAUGESUND
Mannsforeningen Utsyn og 
kvinneforeningen Solrenning hadde 
felles markering av foreningenes 
jubileum 10. september.  

Utsyn har vært i drift i 61 år mens 
Solrenning markerte 51 år.  Jubileene skulle 
vært arrangert i fjor, men ble utsatt til i år.

Det var et rikt kristenliv i Haugesund og i 
Misjonssambandets virksomheter i byen både 
på seksti- og syttitallet. En så behovene for å 
stifte en mannsforening, og ledere i arbeidet tok 
initiativet til en ny forening.

Inspirert av Japan. I begynnelsen av sytti-
tallet hadde mange unge kvinner etablert seg 
i byen sammen med sine menn.  Eksisterende 
kvinneforeninger var et tilbud, men da flokken 
ble stor dannet de unge egen kvinneforening 
inspirert av arbeidet i Japan.  Da denne forenin-
gen også ble for stor ble den delt med en ny 
forening, Nybrott.

En stor flokk hadde møtt opp til forenings-
jubileet på Misjonshuset, og det var Kåre Eids-
våg som holdt andakten. Han var kretssekretær 

for Misjonssambandet i området på syttitallet 
og tidlig på åttitallet.  

Veien til kontakt. Utsending Marit, deltok 
også, og hun delte fra den virksomheten hun 
og mannen hadde vært i.  Veien til kontakt med 
folk var å være en del av lokalsamfunnet og 
dets behov.  Gjennom menneskelig relasjoner 

kunne det bli mulighet til å avlegge vitnesbyrd 
om Jesus.

Lovsangsbrødrene fra Stord deltok med flott 
sang.

Det var en inspirerende samling, som mar-
kerer at en fortsatt ønsker å bygge Guds rike 
gjennom foreningenes arbeid.

GEORG MORK

Lovsangsbrødrene fra Stord sang på 
jubileumsfesten.

FOTO: GEORG MORK

PTRO NOMINERT I PRISUTDELING
Sammen med NRK, P4 
og P5 ble pTro nominert 
til årets innslag til Prix 
Radio 22. 
TEKST  JOAKIM SALMELID

Prisutdelingen er den norske ra-
diobransjens svar på Oscar-ut-
delingen. pTro ble nominert med 
innslaget Fødselskirken i Betle-
hem fra serien Bibelske steder 
knyttet til Jesu liv.

I serien tar journalist i pTro, 
Gry Anette Tørring, sammen med 
prest og reiseleder, Arne Berge, 
lytterne med til Israel og de pales-
tinske områdene. I innslaget som 
ble nominert får lytteren bli med 
inn i fødselskirken i Betlehem som 
står på stedet der Jesus ble født.

Arne Berge har gruppeomvisning 
i Israel.

FOTO INGER BAKKE BERGE

PERSONALNYTT

Svein Kåre Harestad (53) 
fra Lyefjell er ansatt i en 100 
prosent stilling som adminis-
trasjonsleder i regionen. Han er 
nå ansatt som systemansvarlig 
i Misjonssambandets økono-
miavdeling og overtar etter 
Arvid Lodden våren 2023.

Hildegunn Solheim  (50) fra 
Haugesund er ansatt i en 100 
prosent stilling som teamleder 
for Team Nord.
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– Da jeg sa ordet «missionary» 
på en restaurant ble det stille 
og folk snudde seg. Det var en 
av de få hendelsene hvor jeg 
merket at det kanskje ikke 
var innenfor å være kristen, 
sier Kristoffer. 
TEKST JOAKIM SALMELID

En smilende, ung voksen mann vises på skjer-
men min idet han svarer meg på Messenger. 
Det er høst, og et halvt år siden Kristoffer 
kom tilbake fra Sentral-Asia. Vanligvis må vi 
skjule identiteten til våre utsendinger i sens-
itive områder, men nå har han kommet til-
bake til Norge og kan være litt mer åpen om 
ettåringstjenesten sin.

ERFARING ALENE. Kristoffer gikk på ungGlobal 
på Bibelskolen Fjellhaug sammen med 18 an-
dre. 

– Det gav mye mersmak og jeg ville kjenne 
litt mer på hvordan det var å være ute på felt 
alene. Å gå ut av den kristne bobla og utfordre 
meg selv litt, sier Kristoffer. 

I Sentral-Asia begynte Kristoffer som as-
sistent på en førskole. Plutselig åpnet det seg 
en mulighet hvor han kunne bli fotballtrener.

– Det var ganske kult hvordan det skjedde. 
Jeg traff en lærer og sa at jeg brenner for Je-
sus og synes det er gøy å drive med idrett. Det 
endte opp med at Gud ledet meg til å starte 
et universitetsfotballag. Guttene var på min 
alder og jeg synes det var deilig å plutselig få 
venner som jeg kunne kommunisere på en-
gelsk med, forteller Kristoffer.

Å bo alene i en millionby bydde også på 
noen utfordringer.

– Etter fire år på internat i Norge, hvor jeg 
hadde bodd og hengt med kompisene mine, 
savnet jeg å henge med dem. Selv om jeg fikk 
mange nye og gode venner i Sentral-Asia, er 
det jo kulturforskjeller, og de snakker jo hel-
ler ikke norsk, sier han.

LEDET AV GUD. Kristoffer nevner flere ganger 
under intervjuet at han ble ledet av Gud. 

– Jeg ville bruke mine gaver og interesser 
til å bidra i samfunnet og skape relasjoner. 
Gud ledet meg virkelig gjennom ettåringstje-
nesten til gode lokale venner og et universi-
tetsfotballag. Han hørte min bønn.

Landet er muslimsk, og de lokale kon-
vertittene kan oppleve forfølgelse av slekt 
og venner. Mange av de lokale kristne holder 
skjulte møter i undergrunnsmenigheter. 

– Jeg møtte en som nylig hadde konver-
tert. Han var like gammel som meg og hadde 
ikke sagt det til noen i familien sin. De mø-
ter en del motstand, det gjør de absolutt, sier 
Kristoffer.

HVEM ER JESUS? En av de siste dagene i Sen-
tral-Asia spurte en kompis som Kristoffer 
hadde blitt kjent med via fotballaget om hvem 
Jesus er.

– Jeg svarte ærlig på det, og det virket som 
han var nysgjerrig og interessert i å finne ut 
av mer. Da følte jeg at jeg var på rett plass og 
at Gud brukte meg. Jeg fikk mange gode re-
lasjoner med muslimer. Skal jeg forlate dem 
nå? Hvem skal fortsette å bygge på relasjone-
ne som jeg fikk? Nå mange måneder etterpå 
kjenner jeg enda på at jeg skulle gjerne vært 
der lengre, sier han.

– Jeg er veldig fornøyd med året og vil an-
befale andre til å reise ut i misjonen, enten 
som ettåring eller lengre, avslutter han.

– Gud ledet meg til å starte et universitetsfotballag, 
forteller Kristoffer. 

FOTO: KRISTOFFER

– GUD HAR VIRKELIG LEDET MEG

Kristoffer  (21) fra Kvinesdal har vært ettåring i Sentral-Asia.
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Til tjeneste hele døgnet

Tlf  51 82 00 50
Vår erfaring – din trygghet

www.hviding.no

4360 Varhaug – 51 43 61 00

Langgt. 29, 4306 Sandnes

Hellvik Hus Karmøy AS
Veakrossen – 4276 Vedavågen

Tlf. 52 84 60 50 www.helvikhus.no

4048 HAFRSFJORD – NORWAY
Tlf: +47 920 39 141
E-post: post@hpet.no
• Konsulenttjenester og rådgivning
• F&U-prosjekter
• Kurs, foredrag og undervisning
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Tlf: 47 24 68 55

Godkjent Bilverksted
Tlf;  51746590Tlf. Mob: 915 82 821

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

Håland Eiendom & Finans AS
Tangen 12

4070 Randaberg
Tlf.: 51 71 97 40

Sentralbord  51 82 31 20    
Direkte valg 51 82 31 25   

Norrøna Eiendom AS
Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Asgeir Egeland

www..fgs-rorheim.no

www.svithun–elektro.no 
51 70 97 20

Hjelp til verdig og trygg gravferd på 
hele Haugalandet. 

Vi har lang erfaring fra alle typer 
begravelser. 

Prøv vår planlegger på 
www.bbhaugesund.no 

    Welhavensvei 1, 4319 SANDNES 
    Tlf: 51 650 670 
    Email: hmelektroautomatikk.no 
     

  

Unike møtesteder 
over hele landet.



U T S Y N  1 5  2 0 2 2 47

REGION SØRVEST

FEIL DATO
I forrige regiondel til Utsyn skrev vi feil dato 
for bibelkurset på Tonstadli. Riktig dato er 
9.–13. januar. 

ÅR TRE AV «SÅ» ER KLAR! 

Vår region har laget en andaktshjelp for 
barnelagsledere som går over fire år hvor 
barna som går i et lag kan få en bred tros-
opplæring. År fire skal etter planen bli klar 

sommeren 2023. Og da skal andaktshjel-
pen være komplett.
 
Mer om ressursen:
https://www.nlm.no/ressursbank/regi-
on-sorvest/sa-andaktshjelp/

KLIPP UT OG HENG PÅ OPPSLAGSTAVLEN


