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Lederforum i Norge 

De to siste årene har jeg vært på Lederforum i Norge i februar og oktober. Det er en samling med 

ledelsen i Normisjon, ledere for regionene, rektorer på bibelskolene våre og pastorer i noen av 

Normisjons forsamlinger. Jeg har av og til lurt 

på om det er verd pengene å reise helt til Norge 

to ganger i året, men den avgjørelsen får noen 

andre ta. For meg er det godt å kjenne at vi i 

Mali og Senegal er en del av et større fellesskap, 

kjenne at Normisjon vil noe sammen, ha 

kolleger! Og jeg kjenner at jeg blir så stolt over 

den sammenhengen jeg står i. Jeg er stolt over 

alt Normisjon vil og får til gjennom arbeid både 

i Norge og ute i verden, gjennom fulle 

bibelskoler, menigheter i storbyene der nye 

mennesker faktisk møter Jesus, et barne- og 

ungdomsarbeid mange steder som jeg gjerne 

skulle vært med i.  

 

Det er litt overgang å lande i norsk vinter, særlig når det har vært så mye snø og vær som det er 

nå. Men når det bare er for en uke av gangen, kan jeg koste på meg å nyte kulden. Da jeg landet i 

Bamako igjen var det 45 grader. Drosjesjåføren lo for seg selv hele veien hjem da jeg fortalte 

ham hvilke temperaturer jeg kom fra.  

 

 

Misjonærkonferanse og endelig team i Senegal 
Jeg fikk akkurat en natt i Bamako før 

jeg kjørte til Senegal for å være med 

på vår årlige misjonærkonferanse.  

Det er faktisk kjempegøy å være en 

gjeng igjen! Denne gangen var vi fire 

misjonærer fra Mali og fire fra 

Senegal. I tillegg hadde vi med fem 

barn, en ettåring som har barnehage 

for barna og en representant for 

hovedkontoret i Norge.  

 

 

Jeg er spesielt glad for at vi nå endelig har på plass et team i Senegal. Det har vært en lang vei å 

gå siden 2013. Nå har vi to familier på plass, selv om to av de voksne fremdeles skal lære seg 

språk og kultur i noen måneder framover, og en person er i fødselspermisjon til ut på høsten en 

gang.  

 

Vi brukte uka til å diskutere arbeidet i Mali og Senegal. Hvor går vi videre? Hva kan Normisjon 

bidra med framover? I Mali har vi en kirke som er liten, men som allikevel er fungerende på 

mange måter. I Senegal har vi begynt å dele historier fra Bibelen med noen få personer. Jeg tror 

vi kan få se at Gud gjør mye spennende framover i begge landene. Og det jeg er takknemlig for at 



 

 

vi får være med på det.  

Jeg oppdaget etter hvert at vinter-OL er utrolig 

dårlig valg av datoer for misjonærkonferanser. 

Det finnes jo også misjonærer som er 

sportsinteressert. Ordstyrer måtte i tillegg til å 

holde styr på talelisten også følge med på når 

man kunne forvente at stafetter og skøyteløp 

begynte å nærme seg mål. Da ble det lagt inn 

passe lange pauser og all fokus ble gitt til 

mobiler eller pc’er. Sportsgleden og 

seerentusiasmen er ikke avhengig av 

skjermstørrelsen.  

 

 

 

Masse hilsener,  

 

 
 

 

 

Sjekk ut bloggen min : http://glendrangeposten.blogspot.com/ 
 

 

 

 

Direktør for Normisjons arbeid i Mali og Senegal 

Tel: + (223) 78 79 81 38 (Mali) / + (47) 46 95 96 44 (Norge) 

E-post: thereseglen@hotmail.com, dir.mpn@gmail.com  

På www.normisjon.no finner dere flere nyheter, rapporter og misjonærbrev fra Mali og andre misjonsland.  

 

Jeg tror på det arbeidet Normisjon driver i Mali og Senegal. Jeg er stolt av mye av det vi oppnår, og jeg 

utfordrer deg til å være med å støtte på kontonr: 1503.02.13537 og merke innbetalingen med «Mali».   

Du må gjerne gi rikelig!   
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