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Arvid Lodden

REGION-
ÅRSMØTET
Regionens 
storsamling ble 
betydelig amputert 
siste året grunnet 
restriksjoner knyttet til den 
situasjon som covid-19 har brakt 
landet vårt i. Vi er vel heldige om vi 
får ha samme nivå på samlingen til 
sommeren som sist høst.

Regionstyret har bestemt at årets 
regionårsmøte blir arrangert som 
en endagssamling med samme 
modell som sist. Hovedsamlingen 
vil bli i den nye misjonssalen i 
Sandnes, og det blir samling på 
Misjonshuset i Haugesund for nor-
dre del av regionen. Det kan også 
bli noen flere møtesteder.

Se mer side 10

BEDRE ENN FORVENTET
Gjenbruksbutikkene ble stengt i fjor vår da koronaviruset inntok 
landet. Men før sommeren åpnet butikkene igjen, og omsetningen 
ble bedre enn forventet. Vi besøkte NLM-butikken på Jørpeland 
rett før jul.

L E S  M E R  P Å  S I D E  1 1

ARKIVFOTO FRA GJENBRUKSBUTIKKEN PÅ STORD: GEORG MORK
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Den tiden som vi nå er inne i, vil bli 
husket i lang tid fremover. Historie-
bøkene må skrives om og vi setter 
på et vis en ny tidsregning, før og 
etter «koronaen». Hva den skal bli 
husket for avgjøres i stor grad nå.

Frykten tok ikke. Da spanske-
syken herjet landet vårt fra 1918 
til 1920, kan vi etter noen inter-
nettsøk lese slik «Frykten tok aldri 
det kristne legfolket i Skogn», og 
kanskje er det tilsvarende historier 
fra andre steder. Da vekkes und-
ringen i meg, hva kommer det til å 
stå om oss?

Nå har vi muligheten til å vise 
diakoni i praksis. Hvem er det som 
trenger en telefon i din omgangs-
krets, som sitter mye alene eller 
av andre grunner trenger noen 
å snakke med. Når en selv er og 
handler, skulle en handlet også for 
andre som kanskje har problemer 
med å komme seg ut. Eller dersom 
du leser noe godt i Bibelen, så ring 
og fortell det til noen så blir gleden 
dobbel.

Trenger fornyelse. Når det blir 
vanskelig å samles til møter og an-
dre fellesskap, så må vi være klar 
over at «troen kommer av forkyn-
nelsen som en hører, og forkyn-
nelsen som en hører, kommer ved 
Kristi ord» (Rom 10,17). Vi trenger 
forkynnelse også i denne tiden. 
For det er ikke bare slik at troen 
kom en gang av forkynnelsen, så 
er det ordnet for alltid. Nei, troen 
kommer av nye møter med Kristi 
ord. Vi trenger stadig fornyelse og 
næring for troen. 

Vi er derfor heldig som har 
internett og radioer. Gjennom 

disse medier kan vi formidle «Je-
sus-forkynnelse» til de tusen hjem. 
Takk til alle dere som bruker tid og 
tilrettelegger for dette.

Fremsynte. I begynnelsen på 
80-tallet da NRK-monopolet ble 
oppløst og muligheten for å starte 
lokalradio åpnet seg, var det noen 
fremsynte som gikk i gang. Og det-
te har båret store frukter gjennom 

historien. Gjennom internett har 
vi nå muligheter med både lyd og 
bilder til å formidle hva troen på 
Jesus betyr for oss. 

Jeg håper at vi kan ta med oss 
det vi har lært i denne tiden og 
bruke det til å nå lenger ut med 
evangeliet i vårt land. Mange går 
sjelden i kirke og bedehus, men de 
er på digitale medier.

Vår sak i orden. Landet vårt er i 
«desperat behov for vekkelse», var 
det en som sa en gang. Tenk om 
Gud kunne få oss i tale slik at det 
blir om å gjøre for oss at vi har vår 
sak i orden med Gud.

I en tid som denne ...

KOLBJØRN BØ
regionleder

INNSPILL

I likhet med i fjor vil årets regionårsmøte bli avviklet på 
flere steder med videoverføring mellom møtelokalene.

FOTO: GEORG MORK

REGIONÅRSMØTE 2021 
Regionstyret har satt av lørdag 5. juni til årets 
årsmøte for regionen.

Vi lever i en tid som er sterkt preget av kon-
sekvenser av covid-19, men håper at våren og 
sommeren gir muligheter til arrangement på 
samme nivå som siste høst, det vil si inntil 200 
deltakere.

Regionstyret har bestemt at årets regionårs-
møte blir arrangert som en endagssamling med 
samme modell som sist.  Hovedsamlingen vil bli i 
den nye misjonssalen i Sandnes, og det blir sam-
ling på Misjonshuset i Haugesund for nordre del 
av regionen. Det kan også bli noen flere møte-
steder.

Med bakgrunn i erfaringene fra sist region-
årsmøte arbeides det med å få til en bedre tek-
nisk standard på overføringen mellom møteste-
dene.

Sett av lørdag 5. juni til årets regionårsmøte.
GEORG MORK

«Nå har vi mulighe-
ten til å vise diakoni i 
praksis. Hvem er det 
som trenger en tele-
fon i din omgangs-

krets, som sitter mye 
alene eller av andre 

grunner trenger noen 
å snakke med.»

Sander Johan Gilje (22) fra Stavanger er ansatt i en 
15 prosent prosjektstilling som sommertreffkoordina-
tor i perioden 1.12.2020–31.8.2021.
Elisabeth Berg er ansatt i en 20 prosent prosjekt-
stilling i barne- og familiearbeidet i Misjonssalen i 
perioden 1.01.2021–31.8.2021. 
Solveig Bleka Ommedal, barne og ungdomsarbei-
der i 70 prosent stilling i Misjonssalen i Sandnes, har 
gått ut i foreldrepermisjon. 
Anders Noraberg (37) fra Sandnes er ansatt som 
vikar for Ommedal i perioden 1.03.2021 – 31.8.2021. 
Maria Hodne, menighetsutvikler i 50 prosent stilling 
i Fokus Hverdagsmenighet på Klepp, har gått ut i forel-
drepermisjon og utvidet permisjon fram til 31.12.2021. 
Siren Klungland Moi og Marita Skailand Tvei-
ta har fått utvidet sine stillinger med 25 prosent hver 
som vikarer i perioden 1.12.2020–31.12.2021.
Anita Hollund Pedersen,  i en 10 prosent prosjekt-
stilling som ungdomsarbeider på KVH/Misjonshuset 
har gått ut i foreldrepermisjon. 
Magnus Gillebo (35) fra Tysvær er ansatt som vikar 
i perioden 1.12.2020–31.8.2021.

PERSONALNYTT
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Til tross for koronapandemi ble 
fjoråret et godt år for  regionens  
åtte gjenbruksbutikker
TEKST OG FOTO   OVE SANDVIK

Vi besøkte NLM gjenbruk på Jørpeland den 
siste åpningsdagen før jul, lørdag 19. desem-
ber. Med fem dager igjen til høytiden kunne 
en kanskje forvente en rolig dag på jobb?

KØ UTENFOR.  Også denne dagen var det folk 
som ventet på å slippe inn, da dørene ble åp-
net. Salget i adventstiden var veldig bra. 

Denne uka har butikklederen for butikken 
på Jørpeland, Ellen Førland, overasket medar-
beiderne med å koke julegrøt til lunsjen og på 
lørdag var restene av grøten blitt til riskrem. 

Medarbeiderne i gjenbruken står virkelig 
på, både i åpningstiden, på dugnadene og på 
tirsdags ettermiddager. De fortjente derfor 
virkelig en varm takk. 

SKATTEJAKT. Etter tre timer   kunne kassen gjø-
res opp med et nytt flott resultat. Folk i alle 
aldre var kunder. Små barn er mest opptatt 
av hyllen med leker, mens de voksne er på 
skattejakt både i bokhyllene, i møbelavdeling, 

steintøy, glass, klær og elektriske varer. 
I vår region er det gjenbruksbutikker på 

Varhaug, Stord, Stavanger, Rennesøy, Kvines-
dal, Klepp, Karmøy og Jørpeland. På Sandnes 
er de godt i gang med planlegging av en kjem-
pestor butikk som vil åpne dørene i 2021. 

BRANN. Butikken i Hillevåg i Stavanger, var 
uheldig og opplevde en brann i lokalene for 
kort tid siden. Butikken er derfor stengt inntil 
videre.

Hjertelig takk til alle trofaste medarbeide-
re, givere og kunder. 

Noen av medarbeiderne i butikken på Jørpeland. Fra venstre: Kåre Steinsvik, Sigrunn Knudsen, Tove Skjørestad, Gunvor Stople og Ellen Førland.

2020 – ET GODT GJENBRUKSÅR

Søndag 10.  januar ble det årlige 
nyttårsmøtet i Region sørvest ar-
rangert med bedre oppslutning 
enn noen gang tidligere.

På grunn av restriksjoner 
knyttet til koronavirussituasjo-
nen kunne det ikke arrangeres 
som planlagt.  Det ble derfor ar-

rangert som et digitalt møte med 
sending via Vimeo og Facebook.

Det var cirka 700 som fulgte 
nyttårsmøtet via de digitale løs-
ningene.

Carsten Hjorth Pedersen (bil-
det) hadde temaet: «Den moder-
ne fariseismen».  Det var en tan-

kevekkende og god gjennomgang 
av temaet.

Ingrid Hustoft Landro deltok 
med sang, og lovsangsteam fra 
Vea deltok også i møtet.

Opptakene ble gjort på Vea 
bedehus under ledelse av Janne 
Hereid Rasmussen.

700 FULGTE DIGITALT NYTTÅRSMØTE
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– DET HAR VÆRT EN UTROLIG RIK TJENESTE
Birger Helland (70) startet 
for over 50 år siden det som 
skulle bli en allsidig tjeneste i 
Misjonssambandet. Han gikk av 
med pensjon 1. desember i fjor.
TEKST OG FOTO OVE EIKJE

– Jeg har hele mitt yrkesaktive liv fått stå i uli-
ke stillinger og funksjoner i misjonen. Det har 
vært en utrolig rik og utfordrende tjeneste, 
der jeg har fått lov å utføre et kall som jeg fikk 
som veldig ung, sier Birger Helland.

Han vokste opp i et godt misjonshjem på 
Madla i Stavanger.

RAUSE OG DRISTIGE. Allerede like etter gymna-
set i 1969 begynte han som lærer på Lunde-
neset Handelsskole i Ølensvåg.
– Den fine måten som Lundeneset tok imot 
meg på, fikk stor betydning for meg og min vi-
dere tjeneste i misjonen. De var utrolig rause 
og dristige. Der kunne jeg kombinere forkyn-
nelse med ungdomsarbeid. Hele veien videre 
har jeg fått være med og forkynne Guds ord, 
og det har vært en stor glede og velsignelse 
for meg. Dette har vært som en overbygning 
for hele min tjeneste, understreker Birger 
Helland.

KALT TIL HOVEDKONTOR. Han ble i 1981 kalt til 
Misjonssambandets hovedkontor i Oslo, og 
han gikk inn i stillingene som assisterende 

generalsekretær og misjonssekretær for 
Sør-Amerika. Og fra 1987 ble han forretnings-
fører ved hovedkontoret.

– Her fikk jeg bruke min utdannelse som 
økonom til det beste for et misjonsarbeid som 
har forkynnelsen som målsetting. Det var vel-
dig meningsfullt å kunne bruke en sekulær 
utdannelse som noe nyttig for et kristent ar-
beidslag i Guds rike, påpeker han.

«FINANSMINISTER».  – Hvordan opplevde du ti-
den som «finansminister» i Misjonssambandet?

– Det var en utrolig utfordrende og spen-
nende tid i misjonen med ekspansjon både 
ute og hjemme. Jeg er mektig imponert over 
misjonsfolket og deres givertjeneste. Vi star-
tet med null kroner da vi skulle sette opp bud-
sjettene, og vi ble aldri skuffet. Det kom alltid 
et gjensvar fra våre venner rundt i landet, og 
dette førte til at vi kunne være trygge på at 
midlene kom inn, svarer Helland.

FLYTTET TIL ROGALAND. I 2006 flyttet Birger og 
familien hjem igjen til Rogaland, og han fikk 
ulike oppgaver som forkynner og kretssekre-

ALLSIDIG TJENESTE

Birger Helland har hatt følgende opp-
gaver i Misjonssambandet:
* Lærer på Lundeneset videregående 
skole 1969–70 og 75–81
* Ungdomsarbeider i Stavanger krets 
1970–71
* Ass. generalsekretær og misjonsse-
kretær for Sør-Amerika 1981–87
* Forretningsfører ved hovedkontoret 
1987-2006
* Forkynner, kretssekretær og region-
leder i Region sørvest 2007–2020

– Vi startet med null 
kroner da vi skulle sette 
opp budsjettene, og vi ble 
aldri skuffet, forteller Birger 
Helland om tiden da han var 
finansminister i NLM.
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NLM si julemesse på 
Varhaug misjonshus blei i 
år ganske redusert grunna 
korona. 

TEKST OG FOTO  KARIN LERBREKK

I staden for arrangement fredag og 
laurdag med møter, varesal, kafé og 
utloddingar, blei det drive-in sal to ti-
mar laurdag 12. desember.

KAKER OG LEFSER. Vareutvalet var 
noko redusert, men småkaker, lefser, 
nordlandslefser, delfiakaker og kran-

sekaker var gode salsvarer. Frukt og 
grønnsaker gjekk og unna, samt ein 
del pyntegrønt. 

Bilane stod på rekkje og rad 
kl.11.00, og handelen gjekk godt. Det 
var og loddsal til ei trekning som blei 
utført etter at varesalet var avslutta. 

GOD STEMNING. Stemninga var god 
blant kundar i bilane og seljarane, 
som tok imot bestilling av varer, og le-
verte dei inn i bilane. Regnet heldt seg 
vekke og alt gjekk godt. 

Resultat blei 300 000 kroner. 

17 MESSER GA 2,4 MILLIONER
Grunnet usikkerhet og restriksjoner knyttet til covid-19, ble 11 messer av-
lyst sist høst, mens 17 messer ble gjennomført i begrenset omfang.

Resultatet for de messene som er gjennomført ble på 2 433 948 kroner.
Nå er det søkt kompensasjon for inntektstap for de øvrige messene. Hva 

resultatet blir av dette vet vi foreløpig ikke.
GEORG MORK

tær i Stavanger krets. Helland ble også den 
første regionlederen i Region sørvest etter 
fusjonen mellom Haugesund og Stavanger 
kretser i 2011. 

– Dette var en veldig interessant og lære-
rik prosess, og det er ikke alltid at en pluss en 
blir to. Vi skulle blant annet lokalisere arbei-
det, og dele den nye regionen inn i områder. 
Dette var et forsøk på å minske avstanden til 
regionkontoret. Dette tror jeg var et viktig 
grep, selv om det nok trengs å justere planene 
etter hvert som tiden går, mener han.

IKKE ARBEIDSLEDIG. Birger Helland mottok sin 
siste lønnsslipp fra NLM i november i fjor og 
gikk inn i pensjonistenes rekker. Han legger 
ikke skjul på at Region sørvest har vært en 
god arbeidsgiver som har vist han mye tillit.

– Jeg vil fortsette som forkynner på fri-
villig basis, og jeg brenner spesielt for sam-
menhengende bibelundervisning rundt på 
bedehusene. I tillegg vil jeg fortsatt ha enkelte 
oppdrag for regionens eiendomsselskap NLM 
Eiendom Stavanger AS.

FORLAGSDRIFT. – Er det noe du ellers ser fram til 
å drive med som pensjonist?

– For noen år siden startet jeg på hobby-
basis, sammen med min sønn Egil, forlaget EB 
Media. Som styreleder i Lunde Forlag i flere 
år har jeg vært veldig interessert i god kristen 
litteratur, og vi håper å få utgi noen flere bø-
ker i tiden fremover, sier Birger Helland som 
ikke blir arbeidsledig.

– Jeg har fått lov å utføre et kall som jeg fikk som 
veldig ung, sier Birger Helland om sin tjeneste i 
Misjonssambandet i over 50 år.

DRIVE-IN-JULEMESSE
I to timar var det drive-in sal på Varhaug misjonshus og bilane stod på rekke 
og rad foran huset.
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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

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

B&M
Bok & Media

Bryne - tlf 51482449  Pedersgata. 16. 4013 Stavanger
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no

4360 Varhaug - 51 43 61 00

Byggmesterfirma
Helge Lindhjem

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
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Norrøna Eiendom AS
Gulaksveien 4. 4017 Stavanger
Asgeir Egeland

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

B&M
Bok & Media

Bryne - tlf 51482449  Pedersgata. 16. 4013 Stavanger
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no 

4360 Varhaug - 51 43 61 00
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Bryne - tlf 51482449  Pedersgata. 16. 4013 Stavanger
Tlf.: 51 84 93 93 abacusrevisjon.no
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Byggmesterfirma
Helge Lindhjem

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 

NYHET!

EN RESSURS FOR BARNELAGSLEDERE !

MED FØRSTE HEFTE L IGGER VEDLAGT EN FRIVILL IG GIRO ,

DERETTER KOSTER ÅRSHEFTENE 250 KR

BESTILL ING SENDES TIL : SORVEST@NLM .NO

NLM Gjenbruk består av unike møtesteder over 
hele landet – hvor bånd knyttes på tvers av kultur, 

etnisitet og samfunnslag. 
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2021 startet som 2020 sluttet med usikkerhet i 
forbindelse med covid-19. Vi håper og ber om 
at vi skal få arrangere ulike leirer på våre flotte 
leirplasser i 2021. Planleggingen er i gang og vi 
legger arrangementene ut så fort de er klar.  
 
Leirbrosjyre for 2021 vil på grunn av usikkerhet 
rundt arrangement ikke bli sendt ut i post, men 
vi vil legge ut informasjon på sosiale medier når 
arrangement er klar for publisering.  
 
Så følg med på hjemmesiden vår, facebook og 
instagram for oppdatert informasjon! 
 
Velkommen på leir! 
 
INFORMASJON OM ARRANGEMENT 

 
 
 

Gå inn på; 
www.nlm.no/leirsorvest  
Facebook; NLM region sørvest 
Instagram; nlmungsorvest 
 
 

ARRANGEMENT  
VINTER OG VÅR 

2021 
 

 

Lundeneset 30. juni - 4. juli, 2021 
Talere: Egil Sjaastad og Gunnar Oseng.  
Unndis Bergås deltar på torsdag. 

 Sang og musikk: Tove og Einar Bondevik. 
 
Program: 53 77 51 00  post@lvs.no.   
Arr. NLM 

F O R  K V I N N E R

Inspirasjonshelg

2 4 . - 2 6 . a p r i l . 2 0 2 0
U t s y n  m i s j o n s s e n t e r  
E l i  B j u l a n d  / /  A n n e  K r i s t i n e  R o s b e r g  
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Inspirasjonshelg

2 4 . - 2 6 . a p r i l . 2 0 2 0
U t s y n  m i s j o n s s e n t e r  
E l i  B j u l a n d  / /  A n n e  K r i s t i n e  R o s b e r g  

REGION SØRVEST

Tema: Belong, believe, behave | Undervisning: Hanna Nilsen

påskemøter
1.-5.april.2021 | Solgry
Taler: Magne Birkedal 
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