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Region sørvest
FRA OMRÅDER
TIL TEAM
Ved årsskiftet
startet arbeidet
med omlegging
til teambasert virksomhet i regionen.
Den nordlige delen, som består
av tidligere Haugesund krins, blir
Team nord. De har allerede hatt
«kick-start» for å komme i gang.
3. januar var alle ansatte i dette
området samlet, og arbeidet med
å etablere teamet forsetter ut over
vinteren. Dette teamet ledes av
Synnøve Vea Fredly (bildet).

Les mer på side 11

MISJONSSAMBANDET SØRVEST

Adresse:

Jærvegen 107, 4318 Sandnes
Telefon: 51 82 31 00

Barne- og ungdomsarbeidet i Misjonssambandet får nå støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.
FOTO: GEORG MORK

FÅR STØTTE FRA BANKSTIFTELSE

Vedtaket i Klepp kommune før jul om ikke å gi støtte til kristent
barne- og ungdomsarbeid har skapt stor interesse både lokalt i
Rogaland og ut over landet. Nå har andre aktører stilt opp for å
støtte barne- og ungdomsarbeidet i regionen.
L E S M E R PÅ S I D E 13

Åpningstid:

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
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INNSPILL

KOLBJØRN BØ

regionleder

ANSIKTSLØFT LUNDENESET

Årsmøtetid
Etter et årsskifte er det tid for
årsmøter i våre fellesskap. Det
skrives årsmeldinger, regnskaper
sluttføres og kandidatene til å sitte
i de ulike styrene spørres. For noen
kan dette virke formelt, fremmed
og kanskje litt kjedelig.
Formelt? Ja, årsmøtene er det
øverste organ i fellesskapene. Det
er her en kan få gode samtaler om
hvordan vi ønsker å ha det i vår
sammenheng. Hvilke strategiske
valg skal vi ta i tiden fremover?
Det samme gjelder for regionens
årsmøte. Dersom vi har noe vi tenker på, som vi ønsker skulle vært
annerledes, så er dette en god
sammenheng og bringe det frem i.

Stor takk. Styret har en viktig
oppgave i alle fellesskap. Det er
de som skal lede og styre arbeidet
mellom årsmøtene. Jeg har lyst å
rette en stor takk til alle dere som
legger ned et stort arbeid i dette.
Mange har en stor møtevirksomhet
som skal planlegges, andre har

«Vi er tjenere i et rike
som ikke er av denne
verden, om antallet
øker eller minker så
er det Guds rike. Han
har kontrollen.»

Refleksjonstid. Årsmøter er

også en refleksjonstid hvor vi ser
tilbake på det som har vært. Hva
skriver vi om 2021, utenom at det
var et koronaår? Var det nye som
ble kristne hos oss, var det noen
som fikk et fornyet møte med Jesus, var det noen nye som begynte
å gå i vårt fellesskap, eller fikk
vi være med på en misjonærinnvielse? Kanskje var det ikke slik
hos oss? Vi ser tilbake på et år
på linje med årene før. Kanskje
er det færre som er med i våre
sammenhenger nå, og kanskje kan
det føre til mismodighet. Da skal vi
være klar over det vi ber i Fadervår:
«riket er ditt». Vi er tjenere i et rike
som ikke er av denne verden, om
antallet øker eller minker så er det
Guds rike. Han har kontrollen. Vår
oppgave blir å være lydig overfor
kallet vi har fått.
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store byggeprosjekter som skal
gjennomføres. Så gjøres dette
med stor iver og innsats. Takk skal
dere ha, alle sammen.

Trenger nye. Så trenger vi nye

personer som kan gå inn i slike
oppgaver. Dersom du blir spurt til
dette, så er det av en grunn: Noen
ser at du har en utrustning som
fellesskapet trenger.
Dette er også en refleksjonstid
for oss personlig. Hvordan står
det til?
Bibelen forkynner «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja
til evig tid» Heb 13, 8 .

Det toetasjar store internatet på Lundeneset, som
i daglegtalen går under namnet 400, stod ferdig i
1988. Etter den tid er det berre kjøken og bad som
har blitt delvis pussa opp. No blir heile internatet
renovert.
Romløysingane er like som før, det vil seia ti
rom i kvar etasje. Den største forskjellen er nok at
bada er utvida, og kjøkena ikkje lenger er gjennomgangsrom. Dette gir eit opphaldsrom som verkar
større, og som har meir plass til møblar. No når
arbeidet med første etasje nærmar seg slutten, er
planen å halda fram med andre etasje. Målet er at
heile huset er renovert innan sommarferien 2022.
HELGE JOHAN STAUTLAND

PERSONALNYTT
Kari Nordhus startet som
ungleder i regionen 1. januar.
Hun har vært ansatt i
Misjonssambandet sørvest
siden høsten 2005, og har det
meste av tiden vært knyttet til
barne-/ungdomsarbeidet. I senere år har hun vært mer knyttet
til administrative oppgaver på regionkontoret.
Kari kommer fra Farsund, og er nå bosatt på
Rennesøy med sin mann og to barn. Hun kjenner
regionen godt etter mange år som medarbeider i
regionen.
Kari tok over oppgaven etter Arnt Magne
Granberg som nå er gått over i oppgaven som
bymisjonær.
Caroline Viste (22) fra Karmøy
er ansatt i en 15 prosent prosjektstilling som sommertreffkoordinator fram til 31.07.2022.

Hanne Underhaug er ansatt

som leirstedsarbeider i 50 prosent stilling på
Solgry ungdoms- og misjonssenter, og starter tidlig på våren.
I tillegg består staben av Inger
Skumsnes, 60 prosent stilling og
Rolf Einar Amdal i 100 prosent
stilling.

Regionstyret ønsker dem hjertelig velkommen
inn i tjenesten og nye oppgaver, og håper de blir
omsluttet i forbønn!

UTSYN 2 2022
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FOTO: VLAD HILITANU/UNSPLASH.COM

NY STRUKTUR I REGIONENS ARBEID

Administrasjonen og
regionstyret har den siste tiden
jobbet med omorganisering av
arbeidet i Misjonssambandet
sørvest.
TEKST GEORG MORK

Mens man fra opprettelsen av regionen satset
på områder, blir de ansatte nå inndelt i team
som får ansvar for flere av de tidligere områdene regionen var inndelt i.

MANGE ANSATTE. I regionen er det mange an-

satte som jobber som forkynnere, med barne- og ungdomsarbeid, i administrasjon, i
forsamlinger og på våre institusjoner. Den nåværende strukturen kan virke litt defensiv, og
misjonsfolket etterlyser en mer proaktiv måte
å være til stede på. Forkynnere har for eksempel reist på etterspørsel fra lag og foreninger,
mens vi nå erfarer at etterspørselen ikke er
den samme. Dermed mister vi kontakt både
med de lagene og foreningene vi har, og vi
kommer heller ikke i kontakt med nye mennesker. Derfor ser vi behov for å se på hvor-
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Synnøve Vea Fredly er leder for Team nord.

dan vi forvalter de ressursene vi har.

MÅL MED ENDRINGENE. Vi ønsker å nå flere

med de ressursene vi har. Derfor vil vi dele
regionens ansatte inn i geografiske team,
med hovedansvar for hvert sitt område. Med
det ønsker vi at de ansatte skal få et større
eierforhold til arbeidet innenfor teamet og
området de er i. En teamleder leder teamet
som består av både forkynnere og barne- og
ungdomsarbeidere som jobber tett sammen.
Regionstyret behandlet planene på sitt
møte 30. november, og gav sin tilslutning til å
starte omleggingen fra 1. januar 2022.

TEAM NORD. Team nord, som består av tidligere Haugesund krins, har allerede startet
arbeidet med å få teamet i funksjon. Her er
Synnøve Vea Fredly teamleder og vil ha personalansvaret for de ansatte utenom de på
Solgry ungdomssenter. Første samling for de
ansatte var mandag 3. januar. Her var alle
ansatte i området med, inkludert ansatte på
Solgry. Utover vinteren skal teamet jobbe for
å finne sin måte å fungere på, og en vil se på
satsningsområder og strategi for det videre
arbeidet.

ØVRIG ORGANISERING. Når det gjelder strukturen for resten av regionen trenger ledelsen
mer tid for å finne den beste organiseringen.
Men en regner med at opplegget er klart og at
de andre teamene kan komme i funksjon før
sommeren.

ADMINISTRASJONEN. Stabsfunksjoner på regionskontoret skal være «service-team» for
teamene på ulike felt, som barn og ungdom,
internasjonalt arbeid (IKF), fellesskap/forsamling, arrangement, forkynnelse, administrasjon, misjon og PR.
UTSYN 2 2022
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50 ÅR MED ETIOPIA PÅ STORD
Misjonsforeininga Etiopia
på Stord har fylt 50 år, og i
haust var det fest på leirstaden
Solgry. Det vart ein fin samling
med middag, kaffi og kaker,
tilbakeblikk og flott og gild
festtale av Berit Helgøy Kloster.
TEKST BRITA NILSEN

Irene Naustdal er født inn i misjon, oppvaksen med misjon og ho fekk kall til å starte ei
kvinneforeining for NLM. Ho fekk ho med seg
to andre kvinner, Jofrid Fatland og Marit Grip.
Dei hadde det første møtet i slutten av oktober 1971.

ANDAKT OG DRØS. Møta var rundt i heimane

12

kvar 14. dag, der foreininga samlast til fellesskap rundt kaffibordet, med andakt og bønn,
song og misjonsinformasjon. Her vart det
mange gode samtaler og drøs med strikketøy
og syarbeid mellom nevane.
I denne foreininga har det til saman vore ti
misjonærar innom gjennom desse 50 åra. Sju
av dei i Etiopia, tre i andre land. Anne Johanne
Brekke, Aslaug Mugås Madebo, Brita Nilssen,
UTSYN 2 2022
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Eva Djupvik, Helga Lomheim, Johanne Matre og Reidun Taranger Trøite. Alle i Etiopia.
Astrid Mella i Tanzania, Britt Marit Haugen
i Peru og Berit Helgøy Kloster i Ecuador for
Normisjon.
I alle desse 50 åra har misjon vert hovudtema. Misjonsinformasjon var viktig, høgtlesing frå Utsyn, brev frå misjonærar ute på
feltet og besøk av misjonærar, var noko av
innhaldet på møta.

LEIAR I 20 ÅR. Frå den vesle starten med tre
medlemmer, har foreininga auka i tal og har
no 14 medlemmer. På det meste var vi oppi
20. Leiarar har ikkje skifta så ofte. Dagrun
Fauskanger er noverande leiar og har vore
det i dei siste 20 åra.
I mange år har foreiningskvinnene deltatt
på julemessa til NLM. Kinamaten som vert
servert har dei stått for, talet på kaker, lefser,
smørbrød og kaffikoppar dei har produsert,
er det ingen som har oversikt over. I NLM sine
møteveker har foreininga hatt ansvar for eitt
av møta.

Jubileet vart feira med fest
på leirstaden Solgry.
FOTO: PRIVAT

foreininga. Vi samlast til fest og felles oppbygging. Det er alvor og humor, og vi viser omsorg for kvarandre.
Etter 50 år skal han som kalla oss til arbeid i sitt rike ha takk og ære fordi vi fekk
vere med.

2022

REGIONMØTE
IMI FORUM 21.MAI 2022

VENEGJENG. Foreininga vår har blitt meir enn
ei misjonsforeining. Vi er ein venegjeng som
saman med ektefella våre samlast utanom
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BANKSTØTTE TIL BARNELAG
Etter mye oppstyr om Klepp
kommune som ikke ønsker å støtte
kristent barne- og ungdomsarbeid, er
det andre som stiller opp.
TEKST OVE SANDVIK

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler hvert år
ut en sum penger til foreninger og lag innen
barne- og ungdomsarbeid. Lagene må søke
om konkrete prosjekt som de ønsker støtte til.
På Jørpeland søkte Supertorsdag om
15000 kroner til sløydutstyr, og barnegruppa
søkte om 3000 kroner til ei steiketakke. Begge søknadene ble innvilget.
Søndag 5. desember kunne Kirsten Andersen på vegne av Sparebankstiftelsen SR-Bank,
overrekke pengene til Torbjørn Norland fra
Supertorsdag og Dagbjørg Barkved fra barnegruppa.
Hjertelig takk til Sparebankstiftelsen SRBank for støtten til dette viktige arbeidet
blant barn på Jørpeland.

Kirsten Andersen, til venstre, overrekker på vegne av Sparebankstiftelsen SR-Bank pengene til Torbjørn
Nordland fra Supertorsdag og Dagbjørg Barkved fra Barnegruppa.
FOTO: GUNN TÅVE NORLAND

Leirvik bedehus på Stord, var et av stedene hvor det ble holdt julemesse sist høst.

25 MESSER
SIST HØST
Region sørvest 02_2022.indd 13

Det ble gjennomført 25 større og
mindre jule- og misjonsmesser
sist høst.
Totalt sett kom det inn kroner
5 592 281. Det er et meget godt

FOTO: GEORG MORK

resultat, nesten som i et normalt år.
Alle steder som pleier å arrangere jule- og misjonsmesser
gjennomførte arrangement. For
de største måtte det være tilpas-

set opplegg i henhold til aktuelle
smittevernsrestriksjoner.
Vi takker alle for innsatsen!
GEORG MORK

UTSYN 2 2022
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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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Norrøna Eiendom AS
Norrøna Eiendom AS

Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
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,
musikk, kort, gaver og hobby!

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

B&M
Bok & Media

B&M

Bryne - tlf 51482449

Bryne - tlf 51482449

4360 Varhaug - 51 43 61 00

Bok & Media

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

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

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. Welhavensvei
4017
Stavanger
1, 4319 SANDNES
Langgt.
29, 4306
Sandnes
Asgeir
Egeland
51 650 670
Asgeir
Egeland Tlf:
Email: hmelektroautomatikk.no

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

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

Byggmeste
Helge Lin
Tlf: 47 24

Hjelp til verdig og trygg gravferd på
hele Haugalandet.

Unike møtesteder
over hele landet.

& Finans AS
12
aberg
97 40

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!

re bøker,
er og hobby!

B&M

M

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

dia

1482449

4360 Varhaug - 51 43 61 00

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

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

Godkjent
Godkjent
Tlf; 55
Tlf;

Byggm
Byggm
Helge
Helge
Tlf: 47
Tlf:
47

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

BIRKEDAL

/

OVE

SANDVIK

Arrangement våren 2022
Tonstadli
25.-28. Februar - Vinterferieleir
11.-13. mars - Tweens vinter

Påskemøter
SOLGRY

14.-18.APRIL

2022

Solgry
18.-20. februar - Tweens vinter
25.-27. februar - Night Games
4.-6. mars - Vinterleir 2.-4. klasse
8.-10- april - Påskeleir 2.-4. klasse
11.-13. april - Tweens påske

Utsyn
HANNA NILSEN / SYNNØVE VEA FREDLY

Inspirasjonshelg
FOR KVINNER

UTSYN 22.-24.APRIL 2022

1.-3. april - Påskeleir 2.-4. klasse
8.-10. april - Tweens påske

Holmavatn
25.-27. mars - Tweens påske
1.-3. april - 2.-4. klasse med påskevandring
3. april - Påskevandring for alle
8.-10. april - Påskeleir 2.-4. klasse

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

BØ

Med Bibel
og fjellsko
UTSYN

23.-26.JUNI

2022

Påskevandring
3. APRIL HOLMAVATN
VELKOMMEN TIL EN DAG DU SENDT VIL GLEMME!
TA MED DEG FAMILIE, VENNER, ELLER KOM
ALENE!
Påskevandring er en vandring der du går fra post til post
og får del i påskens budskap! For få måneder siden feiret
vi jul - Jesus ble født. Men hva skjedde med Jesus når
han ble voksen? Hadde Jesus venner og hvilke type
venner var de da det ble tøft for Jesus?

Påmelding og informasjon
nlm.no/leirsorvest
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