
ImfNor Nærbø støtter Normisjon sitt arbeid i Kambodsja 
Normisjon Rogaland har fått et særskilt ansvar for å tilrettelegge arbeidet som 

organisasjonen driver i Kambodsja. IMI kirken i Stavanger har ledet an i dette arbeidet. 
 

Sentralt i IMI kirken står Terje Høyland som leder internasjonal avdeling. Arbeidet startet 
opp i 2010 og feirer 10 års jubileum i 2020. Sithoun Seap og Chakreya Choun er de 2 første 
lokalt ansatte i Kambodsja. De har vært de viktigste lokale bidragsyterne til at arbeidet har 

blitt så vellykket som det er i dag. 
 

Det har vært arrangert årlige godhetskampanjer der 40-50 personer fra Norge i lag med 100 
lokale har vært med hvert år. Fra Nærbø har mellom 5-10 personer reist hvert år. Møtene 
forgår på nye unådde steder. På aksjonene samles ca. 2000 personer til teltmøte hver dag. 
Ungene samles til eget barneopplegg tidlig på dagen, mens det senere blir arrangert møte 

for alle. I løpet av 4 møtedager har vi opplevd at så mange som 1000-2000 personerhar tatt 
imot Jesus. Det blir bedt for syke i etterkant av hvert møte, og her har vi opplevd mange 

store under. 
 

Les videre fra årsmelding fra Normisjon fra kambodsja 2018 nedenfor... 
 

 

Kambodsja er et land i utvikling, men også et land der ikke alt går framover. Landet har en relativt 

åpen økonomi i forhold til utlandet, da viktige næringer som turisme og tekstilindustri er avhengige 

av lett adkomst og internasjonale investeringer. Utenlandske investorer gjør store oppkjøp av land, 

og Kina og Vietnam har stor innflytelse. Landet har fortsatt en ung befolkning, som de har hatt siden 

massedrapene under Pol Pot. Landet nærmer seg 16 mill innbyggere, 31 % er under 15 år og 50 % er 

under 25 år. 77 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive. Mindre enn 5 % er kristne, og 95 % 

er buddhister. Kambodsja har stor migrasjon av både voksne og ungdom vekk fra landsbyene. De 

søker til byene og til utlandet (særlig Thailand) for å finne jobb. Igjen sitter barn og gamle. Flere og 

flere familier strever med å klare å høste sine rismarker da mange av de mest arbeidsføre er dratt. 

Normisjons strategiske arbeidsprofil i Kambodsja er at vi ikke har registrert vår egen virksomhet, men 

arbeider gjennom lokale partnere. Vi ønsker å dyktiggjøre disse gjennom inspirasjon og trening, til 

selv å ta ansvar for sitt arbeid og sin vekst og utvikling. Kirke og menighet  i Kambodsja er i rask vekst, 

og er organisert i en rekke kirker og kirkenettverk. De ønsker å utvikle en kambodsjansk identitet, og 

ønsker dermed lokalt lederskap. Normisjons strategi er å støtte lokale menigheter gjennom trening 

av ledere. Det gjøres gjennom lederkurs for pastorer og menighetsutviklingsprogram (Agenda 1) for 

menighetenes ledergrupper. Nå deltar ca 2 500 ledere fra nesten alle provinsene i Kambodsja i 

ledertreningen, og over 50 menigheter er med i Agenda 1 lærenettverk. Et annet viktig 

arbeidsverktøy er årlige evangeliserings- og godhetsaksjoner som gir mange mennesker mulighet til å 

høre evangeliet. Resultatene er overveldende, og hvert år i treårsperioden er over 10.000 mennesker 

kommet til tro og lagt til menighetene. For å hjelpe pastorene med undervisning for de mange nye 

kristne, støtter vi også 80 evangelister. Det er etablert over 800 nye huskirker for å gi de nye kristne 

nære åndelige fellesskap. Normisjon støtter 3 internater i Kambodsja og samarbeider med ytterligere 

to. Vår samarbeidsparter Light of Light Church (LLC) er på mange måter en frukt av at de driver to 

studentinternater i Phnom Penh der mange av studentene er blitt kristne. Senest i julen 2017 ble 13 

nye døpt. 

 


