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Region sørvest
ALPHAKURS
PÅ KVH
På Kristen
videregående
skole Haugaland er det et
aktivt og planmessig
arbeid for å gi elevene tilbud
for å bli kjent med Jesus.
Både Synnøve Fredly og Håkon Rønnestad har tilpasset
stillinger med fokus på dette
arbeidet.
På side 43 får du et lite glimt
fra satsningen på Alphakurs.

MISJONSSAMBANDET SØRVEST

Adresse:

Jærvegen 107, 4318 Sandnes
Telefon: 51 82 31 00

Åpningstid:
Tre av deltakerne på fjorårets regionmøte. Fra venstre: Jostein Skartveit, Randi Skartveit og Inger Brit Tungland Haugen.
FOTO: KAROLINE MATHEA SELJENES

REGIONMØTE I STAVANGER

Regionårsmøte blir i år arrangert som endagssamling lørdag 21.
mai på IMI Forum i Stavanger. Ledelsen i regionen ser frem til
igjen å kunne invitere til samling med fysisk oppmøte for alle.
Medarbeidere fra regionen deltar på de forskjellige samlingene.
L E S M E R PÅ S I D E 44 O G 45

mandag–fredag 09.00–14.00

Giverkonto: 8220.02.90131
E–post: sorvest@nlm.no
Internett: nlm.no/sorvest
Regionleder og ansvarlig
redaktør: Kolbjørn Bø
Styreleder: Jostein Skartveit
Ungleder: Kari Nordhus
Administrasjonsleder:
Arvid Lodden
UTSYN 5 2022
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Krevende. Alle som arbeider i
skoler og barnehager har de siste
årene hatt krevende arbeid med
store omstillinger i forbindelse
med endringer i koronaregler. For
mange har det også vært krevende
med mye koronasykdom. Dette er
noe vi ser og forstår, også vi som
ikke arbeider innen dette feltet.
Vi retter en stor takk til dere for
utholdenhet i tjenesten.
Det å velge en skole og
barnehage er valg som får stor
betydning for våre barn, men også
for oss som foreldre. Når disse
valgene tas er det mange faktorer
som spiller inn, noe som gjør at
valgene blir forskjellige. Hva skal
jeg velge? Mitt råd er å sette opp
en oversikt for seg selv over hva
det er som taler for og hva det er
som taler mot og så ta beslutning
ut fra det vi mener er viktigst.
Oppdra. Vi som har døpt våre

barn har lovet at vi skal oppdra
dem i den kristne forsakelse og
tro. Det er et ansvar som faddere
og forsamling har lovet å hjelpe
oss med. Hovedoppgaven ligger
på oss som foreldre, det kommer
vi ikke utenom. I et utdrag av
Bibelens opplæringslov står det
slik: «Disse ordene som jeg byr
deg i dag, skal du gjemme i ditt
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Driftskostnader

Fjoråret

STADIG FLERE FASTGIVERE

Opplæring
I vår region har vi mange flotte
skoler og barnehager. Fine bygninger, ja noen er helt nye og topp moderne. Skoler og barnehager har et
personell som brenner for fagene
sine og er opptatt av at Jesus blir
synlig for barna og ungdommene.
Det er ansatte som hver dag, gjennom sitt liv og sine ord, vitner om
ham som elsker alle mennesker.

Budsjett

hjerte. Og du skal innprente dem i
dine barn. Du skal tale om dem når
du sitter i ditt hus, når du går på
veien, når du legger deg og når du
står opp»
I dette oppdraget har vi stått
sammen med skolen. Men vi har
sett i de senere årene at flere og
flere skanser faller. Det blir et
press på hva det skal undervises
om, og det forventes at det skal
formidles synspunkter og menin-

«Vi må kjempe for å
få beholde og videreutvikle disse misjonsstasjonene. Så må vi
gjøre dette arbeidet
kjent i våre felleskap
og for personer som
vi tenker skulle hatt
noen år på en slik
plass.»

ger som strider mot Bibelen. Derfor har våre barnehager og skoler
blitt viktigere enn noen gang.

Takknemlige. Vi er derfor
takknemlige for våre ansatte i
barnehagene og på skolene for
den tjenesten de står i, og den
hjelp de gir for den oppvoksende
generasjon. Vi må kjempe for å
få beholde og videreutvikle disse
misjonsstasjonene. Så må vi gjøre
dette arbeidet kjent i våre felleskap
og for personer som vi tenker skulle hatt noen år på en slik plass.

Regnskapet for 2021 bærer fortsatt
preg av pandemiens følger.
Selv om gaveinntektene ble 2,7
millioner kroner høyere enn det
første året av pandemien, endte
de 3,2 millioner under budsjettet.
TEKST ARVID LODDEN

Gaveinntektene ble på nesten 47 millioner kroner. Fast givertjeneste passerte 22,5 millioner
kroner, og utgjør nå nesten halvparten av inntektene. Dette er en stigning på 620 000 i forhold til
2020. I tider da en ikke makter å opprettholde
møtevirksomheten, ser vi tydelig verdien av fast
givertjeneste. Den er stabil selv i ustabile tider.
Vi vil derfor oppmuntre til sterkt å fokusere på
denne måten å gi på i våre fellesskap.
Inntektene fra misjonsfellesskapene ble på
nesten 9,5 millioner kroner, som er det samme
som året før.
Julemessene fikk et overraskende godt resultat med 5,6 millioner til misjonen. Dette er bare
400 000 under budsjett. Skolene satte ny rekord
også dette året med 3,4 millioner kroner.
Driftskostnadene ble på 21,9 millioner kroner. Dette er cirka 4,6 millioner mindre enn det
som var budsjettert. Årsaken er redusert leiraktivitet, langtidssykemeldinger, permisjoner og
ledige stillinger.
Regionbidraget til hovedkassen endte på
28,3 millioner kroner. Dette er 690 000 under
budsjett, og 860 000 mindre enn året før. Bidraget utgjorde 60,4 prosent av gaveinntektene,
mot 66 prosent i 2020.
Regionstyret kjenner på en trang til å takke
hver enkelt som har bidratt til dette resultatet.
Regionens gjenbruksbutikker gav et overskudd til misjonen på nesten 8,3 millioner kroner. I testamentariske gaver kom det inn 17,9
millioner. Disse inntektene går utenom regionens gaveinntekter.

REGION SØRVEST

UTFORSKER SPØRSMÅL OM KRISTEN TRO
Hvis det viste seg at Gud faktisk
eksisterer og du kunne stille ham
ett spørsmål, hva ville det vært?
Alle elevene på KVH i Haugesund har fått invitasjon til å delta
på Alpha Youth- kurs og utforske
ulike spørsmål om kristen tro.
24 elever deltar nå på dette hver
onsdag frem til sommeren.
Her skal de spise god mat, følge opplegget til de ferdige filmene med undervisning om sentrale
tema i den kristne tro. Samtalene
rundt småbordene er gode. Her
er det stor takhøyde for både små
og store spørsmål, og rom for å
undre oss sammen.

FOTO: HAAKON MAGNUS RØNNESTAD

SYNNØVE VEA FREDLY

HJELP TIL FLYKTNINGER
Både Holmavatn ungdoms- og
misjonssenter (bildet) og Utsyn
misjonssenter åpnet sine dører
for flyktninger i midten av mars.
Dette for å avhjelpe en akutt situasjon i mottakskommune. Flyktningene skal så videre til boliger i
de kommunene de er kommet til.
FOTO: GEORG MORK

PERSONALNYTT
Silje Aarbakke Nordmark

Lundeneset 3. – 7. august 2022

(34) fra Bryne er ansatt i
et 50 prosent vikariat som
forsamlingsutvikler i Fokus
Hverdagsmenighet på Klepp
fram til 31.12.2022.

Ivan Underhaug har sagt opp sin stilling som
barne- og ungdomsarbeider i regionen.
Janne Hereid Rasmussen har avsluttet sitt
vikariat som forsamlingsarbeider i Vea bedehusforsamling.
Kolbjørn Bø har fått innvilget studiepermi-

sjon i april måned. Arvid Lodden er fungerende
regionleder i permisjonstiden.
Regionstyret takker de som har sluttet og
ønsker ny medarbeider hjertelig velkommen.

Talere: Odd Åge Ågedal og Kjell Dahlene

Sang og musikk: Elisabeth og Helge
Lindhjem, Randi og Klas Lindhjem og Torstein
Lindhjem
Arr. NLM, Misjonssambandet sørvest
UTSYN 5 2022
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REGIONÅRSMØTET 2022

VELKOMMEN
TIL STAVANGER
Regionmøtet blir dette
året arrangert i IMI
Forum i Stavanger.
Det er Finnestad
misjonsforsamling og
Salem misjonsforsamling,
i samarbeid med regionkontoret, som har
ansvaret for den praktiske
gjennomføringen. Vårt
mål er å legge til rette
for et godt og tjenlig
arrangement for både små
og store.
Tonstadli ferie, kursog misjonssenter og
Utsyn misjonssenter har
ansvaret for matservering.
IMI Forum ligger på
Tjensvoll i Gunnar
Warebergs gate 15.

REGIONMØTE LØRDAG 21. MAI I IMI FORUM, STAVANGER
10.30 Bibeltime. Forkynner Magne Vatland 		
(bildet) taler.
Tema: «Vi vil vitne»
Vea bedehusforsamlings lovsangsteam 		
deltar. Misjonsoffer.
11.30 Matpause
12.30 Årsmøte
13.30 Samtale
14.30 Pause
15.00 Seminarer
Se egen presentasjon
16.30 Matpause
18.00 Generasjonsmøte. Andakt av
misjonær Marit.
Sang av Sela. Misjonsoffer
20.00 Lovsangskveld ved Bård Guldbrandsen. Misjonsoffer
21.30 Salg av pizza

AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE
Det blir eget opplegg for barn og unge kl.
10.30–16.30 under regionmøtet.

1.–4. kl., 5.–7. kl. og 8. kl. og oppover

Pris: inkl. bagett, brus, frukt og kanelbolle før
avreise, busstransport og dagspass: kr 350.

3–6 år

Gruppevis samling med andakt i IMI Forum:
• 1.–4. kl.: Hilde Malde
•5.–7. kl.: Kristoffer Georg Aase
•8. kl. og oppover: Bente Lill Flottorp
Tur til Kongeparken.

Nærmere opplysninger om opplegg og påmelding på: nlm.no/sorvest
Påmeldingsfrist for alle grupper: 10. mai

Barna leveres mellom kl. 10 og 10.30, og hentes i pausene. Samlingen starter med andakt
ved Sigrid Voster. Det blir ballbinge og diverse
aktiviteter. Pris: gratis
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Oppmøte mellom kl. 10.00 og 10.30

REGION SØRVEST

SEMINARER
1. «Dei høyrer mi røyst»

Seminarholder: Forsamlingsleder Jan Helge Aarseth
I dette seminaret vil me sjå på
kva som er Bibelens eige syn på
seg sjølv, og søkja eit bibelsyn
som er i pakt med dette.»

2. Hvordan være inkluderende fellesskap for
mennesker som har erfart
og erfarer brutte og vonde
relasjoner?

Seminarholder: Greta og Svein
Strand som jobber innenfor
sjelesorg og veiledning i NLM.
Hvordan følge Jesus i møte
med livet når bakken er bratt,
og hvordan kan vi som kristne
fellesskap være med å gi oppreisning fra Gud.

3. Vitne for alle

Seminarholder: Informasjonsrådgiver Elise Haugland m.fl.
Du blir bedre kjent med de åtte
unådde og sensitive folkegruppene vi arbeider blant og
får høre om gleder og sorger i
arbeidet.

4. Forsamlingsbyggende
arbeid i vekst

Seminarholder: Fellesskapsutvikler Siren Klungland Moi m.fl.
Representanter fra ulike forsamlinger i regionen blir med og
forteller om deres arbeid.

5. Tro i hjemmet
Seminar velges ved påmelding.

Matservering

Tonstadli og Utsyn misjonssentre står for matserveringen.

Kari Nordhus overtok 1. januar i år som ungleder i Region Sørvest.

FOTO: TORILL FJETLAND

– VI MÅ PÅ PEKE PÅ JESUS
Vi må finne nye arenaer hvor
ungdom kan samles for å høre
Guds ord, mener Kari Nordhus,
ny ungleder i regionen.
TEKST GEORG MORK

Kari begynte i stillingen 1. januar i år og kommer opprinnelig fra Åpta i Farsund. Hun har
gått på Drottningborg i Grimstad, videre på
Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet
i regionen siden 2005 i ulike stillinger i barne- og ungdomsarbeidet, men også i administrasjonen. Kari er nå bosatt med sin mann og
to barn på Rennesøy.

JOBBE SAMMEN. – Hva tenker du om å starte

som ungleder?
– Det er spennende å jobbe sammen med
dyktige ansatte og frivillige for at barn og
ungdom i sørvest skal få møte Jesus. Sammen
skal vi fokusere på barne- og ungdomsarbeidet. Jeg ser fram til et slikt samarbeid.
– Hva tenker du er viktig å legge vekt på i
arbeidet fremover?
– Vi har et stort arbeid i regionen for barn
og ungdom gjennom barnehagene, skolene,
konfirmantarbeid, leirarbeid, kor og barneog ungdomslag. Dette viktige arbeidet må vi
styrke og videreutvikle. Jeg er utrolig takk-

nemlig for alle frivillige og ansatte som gjør
en kjempejobb for å peke på Jesus gjennom livet sitt og gjennom formidlingen av Guds ord.
Sammen med mine søsken i Herren vil jeg
være med og legge til rette for at himmelen
kan fylles. Hvordan gjør vi dette? Vi må finne
arenaer hvor barn og ungdom kan møtes for å
høre Guds ord. I ei ny tid må vi av og til tenke
nytt om dette.

TROSOPPLÆRING. Kari Nordhus ønsker å løfte
fram familien som den viktige arenaen hvor
trosopplæring skjer.
– Blant annet har foreldre, besteforeldre,
tanter og onkler en utrolig viktig rolle i dag.
Dette må vi gjøre dem bevisste på.
Vi må hjelpe ungdomslagene våre med å få
voksenkontakter til unge ledere og finne nye
arenaer hvor ungdom kan samles for å høre
Guds ord.
– Har du noen ord til lederne i barne- og
ungdomsarbeidet i regionen?
– Jeg er utrolig takknemlig for barne- og
ungdomsledere som står på i tjenesten! Noen
ganger kan det føles som et ork å skulle nok
en gang stille opp på laget. Da vil jeg oppmuntre med å si: Det er verdt det! Kanskje ikke
du som lagsleder ser det der og da, men det
er verdt det for «Guds ord vender ikke tomt
tilbake».
UTSYN 5 2022
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Arrangement sommer 2022
Holmavatn

Påskemøter
SOLGRY

14.-18.APRIL

2022

20.-22. mai
Uke 22
10-12. juni
17.-19. juni
19.-21. august
2.-4. sept
16.-18. sept

KRASP
Barnehagedager
Tweens sommer
2.-4. klasse
M/mor på leir
Camp unik
KRASP

Solgry

HANNA NILSEN / SYNNØVE VEA FREDLY

Inspirasjonshelg

11.-12. juni
17.-19. juni
24.-26. juni
30.sep-2.okt
7.-9. oktober
14.-16. oktober

Besteleir 3-8 år
2.-4. klasse
Tweens sommer
Tweens høst
PUST (8.-10. kalsse)
2.-4. klasse

Tonstadli

FOR KVINNER

UTSYN 22.-24.APRIL 2022

29.apr-1.mai
10.-12. juni
17.-19. juni
23.-26. juni

LAN weekend (8.-10. klase)
2.-4. klasse
M/far på leir 4-8 år
Festival 5.-7. klasse

Utsyn
10.-12. juni
17.-19. juni

2.-4. klasse
Tweens sommer

Informasjon og påmelding; nlm.no/leirsorvest
MISJONSSAMBANDET SØRVEST
KOLBJØRN

BØ

Med Bibel
og fjellsko
UTSYN

23.-26.JUNI

Bli med på leir!

2022

Informasjon og påmelding; nlm.no/leirsorvest
MISJONSSAMBANDET SØRVEST
UTSYN 5 2022
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