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Rundt 40 store og små var samlet 
til familieleir på Kirketeigen  
26. –27. januar. Hva foregår i 
løpet av et døgn på familieleir? 
Det er ikke lite!

Familieleir 
fra 0–100!

Noe av innholdet i dette bladet vil være informasjon 
om den krevende situasjonen vi er i. Vi ønsker å stå 
sammen, unge og gamle i arbeidet for misjonen.

Skal vi sammen tenne lys for
arbeidet i regionen?

Oppland

Bilde fra Adventsfesten på Kirketeigen.
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Vi kan godt stoppe opp og stille oss noen ransakende spørsmål.  
Hvor var jeg i livet da jeg sist levde bevisst med Jesus?

Marte Rebecca  
Dæhlen

Gå Ut Senterets Story & Media-team har 
besøkt Koinonia Patan Church i Nepal, og 
latt seg imponere av et tett fellesskap i 
stadig vekst.
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Voksende fellesskap 

Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

Fjellferier:
Familier 9.–14. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |                   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leir-
Friluftsvukku  *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark

10–13 år: 24.–28. juni 

Fjellferier for: FAMILIE 16.–21. juli
Senior: 29. juli–2. august

        ELDRE Senior: 19.–23. august

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leirer!

Følg Normisjon  
på Facebook

– Mye å glede oss over
Årsrapporten fra hovedkontorets  
avdelinger viser at i et 2018 med mange  
utfordringer har det også skjedd mye  
som er verdt å glede seg over. 

NORGE          7



FO
TO

:

Tekst

FO
TO

: 
RA

G
N

H
IL

D
 G

RA
VE

M
Nytt fra2     OPPLAND  |   N R  1 – 2019

Etter tre svært svake økonomiske 
år har styret i Normisjon Oppland 
bestemt å sette i gang en om- 
fattende endringsprosess.

I 2016 var det overskudd for 
organisasjonen, reddet av en 
stor testamentarisk gave. 2017 
viste de røde tallene et totalt 
underskudd på 1,722 millioner 
kroner, tross inntekter fra et 
bedehussalg. Den gang var det 
underskudd over hele linja. For 
2018 ser tallene noe lysere ut for 
Skogstad, men for resten av drif-
ten er det fortsatt mørke tall. 
Ureviderte tall viser at det går 
mot millionunderskudd også for 
2018 og det samme for et  fore-
løpig budsjett for 2019.

- Slik kan vi ikke fortsette. Det 
sier seg selv at med så store 
underskudd i regnskapet, så tap-
per vi det vi har av økonomiske 
reserver. Det kan ikke vi i styret 
sitte stille å se på. Derfor er vi nå 
i gang med en omfattende kart-
legging av hva som kan og bør 
endres i vår region, sier 
Ragnhild Gravem, som også på 
adventsmøtene på Skogstad og 
Kirketeigen i desember i fjor 
redegjorde for den situasjonen 
regionen er i.

Styret besluttet på sitt siste sty-
remøte å gå i gang med å se på 
omfattende endringer.

- Normisjon Oppland må endres 
drastisk dersom vi skal klare å 

holde organisasjonen i gang. Vi 
har for mange ansatte i forhold 
til de inntektene vi har, og har 
derfor dessverre måttet levere 
oppsigelse til en medarbeider. I 
tillegg vurderer vi å flytte regi-
onkontoret til Skogstad for å 
spare husleieutgifter. I en tid der 
vi ser at gaveinntektene har gått 
jevnt nedover og at foreningene 
blir færre, må vi gå i gang med 
dette, sier Gravem, som sier at 
styret også nå vurderer å selge 
Kirketeigen i Kvam.

- Det er aldri med lett hjerte at 
en slik beslutning tas. Samtidig 
ser vi at vi ikke har ressurser til 
å sitte med et stort leiranlegg 
som nesten aldri er i bruk. Styret 
har derfor besluttet å utrede salg 
av eiendommen med tilhørende 
seter på Kvamsfjellet, opplyser 
Gravem, som ber om hjelp og 
støtte fra alle deler av organisa-
sjonen.

Vi ber om at alle nå også blir 
med i en bønneaksjon for både 
organisasjonen og oss i styret. Vi 
må ha hjelp til å se veien videre, 
og må rydde opp nå. Målet må 
være å gå videre der alle ledd i 
Normisjon Oppland styres av 
hjerter som brenner for Guds 
rike, avslutter Gravem. 

Resultat for 2017
Regionkontoret/Acta  
- 300 213 

Skogstad  -413 969

Kirketeigen -1008 484 

Totalt -1 722 668 
(underskudd)

Foreløpig resultat for 2018 
( ikke revidert)
Regionkontoret/Acta  
-996 260 (underskudd)

Skogstad  +207 601 
(overskudd)

Kirketeigen -421 019
Totalt -1 209 678 
(underskudd)
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Drastiske 
Endringer

Land Skogstadring har nå lagt 
ned sin tjeneste. I 50 år har for-
eningen vært samlet til møte en 
gang i måneden.

De har hatt møtene sine 
rundt i hjemmene og på denne 
måten også kunnet invitere 
naboer som ellers ikke går på 
kristne møter. Forningen har 
også flere ganger vært invitert på 
hyttebesøk.

Land Skogstadring har hatt 
som sin viktigste oppgave å be 
for og samle inn penger til 
Skogstad. Men også godt felles-
skap, god mat,sang og andakt 
hører med.

De siste 19 årene har foreningen 
vært ledet av Anna Jorunn 
(Lillemor) Hoel Hansen. Hun 
sier at det er med stort vemod vi 
legger ned foreningen, men 
mange av oss er blitt gamle og 
kreftene strekker ikke lenger til. 
Hun håper og ber om at andre 
kan fortsette den viktige oppga-
ven med bønn og innsamling til 
Skogstad. Siste møte var på 
Dokka bedehus i oktober.

Regionstyret vil rette en stor 
takk til alle som har bidratt i 
Land Skogstadring.

Takk til Land Skogstadring

Eva og Hans Gjesdal kom 
denne gang på besøk og 
gledet oss med andakt og 
sang, noe de ofte har gjort 
i de årene foreningen har 
bestått.
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Torvild Sveen

Kjære medarbeidere!

Tusen takk til alle dere som stilte opp på dugnad på Skogstad 
torsdag 21.januar. Vi fikk gjort kjempemasse – ryddet, kastet 
og vasket. Jeg vet at det var flere som hadde lyst til å delta, 
men som ikke hadde anledning. Men ta det med ro, det 
kommer flere anledninger!

Vi øsnker å bygge opp igjen en frivilliggjeng rundt Skogstad. 
Actaleder Bjørnar vil sammen med driftsleder Håvard holde 
tak i de frivillige som melder seg. Hvis DU kan tenke deg å 
bidra med ulike oppgaver på Skogstad, send en e-post hvor 
du skriver hva du kan tenke deg å bridra med til 
oppland@normisjon.no og meld deg til tjeneste.

Uten mat og drikke duger dugnadsgjengen ikke!

Dugnad på Skogstad

SOMMER  
I SØR

N O R M I S J O N S F E S T I V A L  F O R  H E L E  F A M I L I E N  
I  G R I M S T A D  9 . – 1 4 .  J U L I  2 0 1 9

  

   

Meld deg på checkin.no nå!

TALERE: Elin Fagerbakke og 
Egil Elling Ellingsen mfl.
LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud

www.sommerisor.no

Storopprydding på Skogstad. Sortering, kasting og 
vasking sto på lista over dagens oppgaver!
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Bankinnskudd
Regionkontoret/Acta  
838 474+ 

Valdresfondet  1 864 759

Skogstad     2 517 970 

Kirketeigen 2 335 378
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Den første helga i desember 
hadde vi adventfester på begge 
leirstedene i regionen

Tema for begge festene var: 
Jesus sier: «Jeg er veien, sannhe-
ten og livet»

På Kirketeigen var vi  over 50 
stykker samlet til julemiddag 
lørdag ettermiddag. Familien 
Løsnesløkken deltok med sang 
og musikk. Kåre Gravem holdt 
andakt og vi kunne tenne lys i 
adventkransen. Festen fikk 
denne gang en undertone av 
alvor, da regionstyreleder infor-
merte om den økonomiske situ-
asjonen.

Rune Nørstegård fortalte om 
gode leirminner fra Kirketeigen. 
Han sa samtidig at det er innhol-
det og fellesskapet som er viktig 
på leir. 

Søndag reiste vi til Skogstad. 
Her var vi en liten flokk på 20 
stykker. Der hadde det vært 
adventleir i helga, så vi lærte 
noen av sangene de hadde brukt 
der. Kåre holdt andakt her også. 

Actaleder fortalte om planer 
for samarbeid med menigheter 
og andre  organisajoner.

Kaffe og kaker hører alltid 
med på adventfest.

Resultater for Kirketeigen siste årene.

Familien Løsnesløkken spilte og sang på Kirketeigen.

Adventfester 

Bibeldag for 
kvinner
Lørdag 9. mars er det bibeldag for 
kvinner i Engehaugen kirke. 
Programmet begynner kl 11:00, 
men er du kaffetørst så serveres 
det kaffe fra kl 10:30.

Karen Sidsel Solberg har 
bibeltime med tema: Ditt ansikt 
søker jeg (salme 27)

Ruth Ingrid Bøe gir glimt fra 
Normisjons arbeid i Aserbajdjan 
og Sigrun D. Sollien står for sang 
og musikk.

Det serveres suppe, kaffe og 
kaker og det blir misjonsoffer.

Hjertelig velkommen!

Adr: 
Engehaugen Kirke, 
Gjennomfaret 2, Gjøvik

Årsmøte for 
Normisjon og Acta
Vi har hatt god erfaring med å ha 
årsmøtet på leirstedene våre de 
siste årene. I år er årsmøte for 
Normisjon og Acta på Kirketeigen.  

Datoen for årsmøte er satt til 6. 
april. Så hold av datoen allerede 
nå!

For Acta vil det bli lederweek-
end den helgen. For Acta skjer det 
mye spennede den helgen. Det 
blir blant annet konsert på 
fredagskvelden og lederseminarer 
på lørdag. Sett av hele helga den 5. 
til 8. april.

Vi ønsker at de som kommer 
melder seg på slik at det blir lettere 
å beregne mat. For Normisjon skjer 
påmelding til kontoret enten på 
telefon eller e-post. 

For Acta er det lagt ut egen 
påmelding på hjemmesiden slik 
som andre leirer:

www.acta.no/oppland/leir/

Leirleder på CV-en!
Det kan lønne seg å være leirleder 
– på mange måter! Noen ganger 
får vi et hyggelig spørsmål fra en 
av våre trofaste ungdomsledere: 
«Kan du skrive en attest for meg 
og bekrefte at jeg har vært leder 
på en del leirer? Jeg trenger det på 
CV-en min». 

Det gjør vi med glede! Og vi vet 
at det å ha erfaring som leirleder 
tar seg pent ut på en CV!

Døde
Kåre Sollie, Roa
Kirsten Bakke, Kolbu

Fred over deres minne.
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Gjør vi ikke grep nå,  
kan vi være nødt  
for å innstille driften  
om få år.

29. og 30. november var det jule-
salg på Musikkens Hus på 
Gjøvik. 

Torsdag var Torill Bredeg med 
og holdt andakt både på formid-
dagsmøtet og kveldsmøte. Torill 
er til vanlig engasjert i Acta 
Østfold. 

Fredag var det sangstund med 
Jon Lotterud på formiddagen. 

På kvelden var det storsamling 
for hele Normisjon og Acta 
familien. Ungdomskoret Liv og 

Fred sang og Silje Anette Nome-
Reiertsen holdt andakt.

Det ble et godt resultat fra jule-
salget på Gjøvik med inntekter 
på ca 113 000,- 

Julesalgene på Lillehammer,  
Hedalen og Skreien ga også gode 
inntekter.

Det ligger mye frivillig innsats 
bak disse arrangementene . 
Tusen takk til alle som bidro på 
ulike måter! 

Julesalgene
Ungdomskoret Liv og Fred sang på fredagskvelden.

Jon Lotterud hadde sangstund på formiddagen fredag
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Normisjon i Oppland……

Hvem er vi?
Hva vil vi?
Hvor går vi?

Vi i Normisjon Opland er men-
nesker som er elsket av Gud og 
som er sendt for at andre også 
skal erfare dette. Vi vil at nye 
generasjoner skal bli kjent med 
Jesus. 

I region Oppland er vi ikke så 
mange lenger. Det skjer noe i 
tiden, det er færre foreninger 
og mange trofaste medarbei-

dere har gått hjem til Gud. 
Færre ungdommer kommer på 
leir. Dette betyr også at inntek-
tene går ned. Vi har ansatte 
som skal ha sin lønn. 

Vi er nå i en situasjon der utgif-
tene er større enn inntektene. 
For oss som er valgt til å lede 
dette arbeidet har det i den siste 
tiden vært tunge og arbeidskre-
vende dager. 

Vi har en skatt og den har vi i 
leirkar. Kar som lett kan 
sprekke av motløshet. Men 
Gud ga oss ikke en ånd som gir 

motløshet, men tvert imot 
handlingskraft.  Men dette 
betyr at vi må ville det samme, 
sammen med dere. 

Først må vi ta noen grep for å 
forenkle arbeidet og inspirere 
til mer frivillighet og fellesskap. 
Deretter må vi prøve å bygge 
opp igjen. Noen endringer kan 
medføre smerte, men vi har 
håp om at vi gjennom denne 
vanskelige tiden skal bli tent av 
en ny glød for Guds rike og 
misjonsoppdraget.

Vil du være med videre?

4     OPPLAND   |   N R  1 – 2019

Tekst Solveig Haugen Tusvik 

Vi er ikke langt unna sannheten 
når vi setter denne overskriften 
på årets familieleir på 
Kirketeigen. Vi var nesten 40 
totalt da vi startet opp på for-
middagen lørdag 26. januar. 
Deltakerne, som kom fra Lesja i 
nord til Bøverbru i sør, represen-
terte tre generasjoner. Både små 
og store satte tydelig pris på 
dette fellesskapet og koste seg i 
hverandres selskap.

Tema for årets familieleir var 
«Jesus – verdens lys». Gjennom 
Bibelsamlinger, samtale, sang og 
gruppearbeid ble dette temaet 
belyst. På storfamilie-samlingen 
på søndag ble trådene samlet, og 
barne- og ungdomsgruppene 
viste fram noe av det de hadde 
arbeidet med. Familiekonsulent 
i Acta Marianne Skeie Fjell var 
med oss som taler, og hun delte 
mange tanker med oss om «Tro 
på hjemmebane». Vi ønsker at 
familieleirene våre kan være et 

Store og små superhelter på familiesamlingen på søndagen.

LEDER

Tekst

Noen av de fint utkledde gjestene på festkvelden. Her var det både Pokemontrener, fine 
damer og ikke minst flere superhelter! Og misjonstivoli med sukkerbitstabling må man ha!

Ragnhild Gravem  |  Leder i Regionstyret

Familieleir fra 0-100!
Hva skjer på 
familieleir? Det 
er ikke lite!
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bidrag og en hjelp til å praktisere 
troen hjemme i familien, og det 
er godt å møtes slik og kunne 
snakke sammen om felles gleder 
og utfordringer.

En familieleir inneholder mye 
rart, og her nevner vi i stikk-
ordsform: Misjonstivoli (der 
inntekten går til Actas misjons-
prosjekt i India), kiosk-tur til 
Kiwi, maling av krus, luftgevær-
skyting, basing i snøen, alders-
delte  Bibel-samlinger, vaffelste-

king, utkledning, hente-leken, 
grøt, taco, korssamling m/bøn-
nevandring, voksen-samling m/
kaffe og kaker og god prat, fler-
stemt bordvers, nye vennskap, 
kos på et bæssmorfang.

Lista kunne vært gjort mye len-
ger, men kanskje vi kan konklu-
dere med å si at en familieleir 
kan ei forklares, den må blott 
erfares!

håp om at vi gjennom 
denne vanskelige tiden 
skal bli tent av en ny glød 
for Guds rike og misjons-
oppdraget.

Både regionalt og sentralt 
jobbes det med og digitali-
sere en del løsninger. Det vil 
være med på og spare både 
utgifter som porto, papir og 
trykking. Samtidig er det 
viktig for oss å ivare ta en god 
informasjon uten at man må 
være avhengig av å være på 
nett for å få informasjon.

Vi vil i løpet av året 
komme med mer informa-
sjon om hvilke løsninger som 
blir valgt. 

En ting vi har startet arbei-

det med er å bygge opp en 
hjemmeside for Normisjon i 
Oppland som vil gi mye 
informasjon. Du kan allerede 
nå finne de siste andaktene 
fra Regionbladet. Vi vil også 
jobbe med å legge ut mer 
informasjon om arrangemen-
ter. Etter hvert onsker vi også 
og legge ut informasjon om 
foreninger og møter rundt 
om i regionen vår.

Vår nye hjemmeside finner 
du på: normisjon.no/oppland

Vårhalvåret er i gang, og også 
i år er det masse bra leirer på 
menyen! Her har du lista 
med leirer. 

Vi ønsker å gi barn og 
unge gode leiropplevelser 
som de kan ta med seg 
videre. Og vi får stadig 
vitnesbyrd om hvor mye 
leirarbeidet har betydd og 
betyr for mange. 

MEN for at barn og unge 
skal få en god leiropplevelse 
så er det en ting som MÅ på 
plass: De må vite om at det er 
leir!! Så derfor: hjelp oss og 
spre informasjon om leirene 
våre!

28. februar - 3. mars:
Winter Wake Up 
-ungdomsleir på Skogstad
8. - 10. mars:
Amigosleir på Kirketeigen
- for 1.-7. trinn
29. - 31. mars:
Amigosleir på Skogstad
- for 1.-7. trinn
24. - 26. mai :
Sprell levende på Skogstad
- for 5 - 10 år
14. - 16. juni:
Actionleir på Skogstad
- for 4. - 6. trinn

www.acta.no/oppland/leir/

Acta fikk i høst nye hjemmesider! Ting faller på plass og det 
kommer stadig ny funksjonalitet. Så ta deg en tur innom av og 
til for å se hva som skjer. Du finner også ActaOppland på 

både Facebook, 
Instagram og 
SnapChat. 

Men for å bli mer 
synlige trenger vi at 
DU liker og deler det vi 
legger ut!

Acta leirer våren 2019!

www.acta.no/oppland/

Digitalisering
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Koinonia Patan Church i Patan, Kat-
mandu-dalen ble etablert i 1982 i Patan. 
Det som begynte som et husfellesskap 
med fem medlemmer innenfor Gyanes-
hwar Church i 1974 hadde vokst seg så 
stort at det var behov for en egen kirke.

Medlemmene i huskirken tilhørte fol-
kegruppen newar og følte seg ikke helt 
hjemme i det nepalske kirkesamfunnet 
de var en del av. Behovet for noe eget, på 
deres eget språk, var derfor stort, og 
munnet ut i en ny kirkedannelse. 

Kirkeveksten var ikke populær hos myn-
dighetene, og tre ledere i kirken ble fengs-
let for å oppfordre til konvertering. 

På tross av forfølgelsen fortsatte 
menigheten i det skjulte, og i 1984 sto 
kirkebygget ferdig.

Koinonia Patan Church har idag 6500 
døpte medlemmer og 93 dattermenig-
heter rundt om i Nepal. 

Hver lørdag feirer de fire gudstjenester 
i morkirken i Patan. De har kvinnefelles-
skap, mannsfellesskap, ungdomsfelles-
skap og internasjonale gudstjenester. 
 Kirken driver også et hjem kalt Koi-
nonia Social Service Nepal, der kristne 
som ikke har noe annet sted å bo, kan 
komme å finne trygghet og husly. Her har 
de «koinonia» med hverandre.

På dette senteret møter vi Januka. Hun 
er en svært livlig gammel dame med et 
vennlig smil om munnen. Det var gjen-
nom jobben på en fabrikk at hun hørte 
om Jesus for første gang, da en venn delte 

evangeliet med henne i 1946. Hun tok 
imot Jesus, selv om hun da fikk et vanske-
lig forhold til familien.  
 – Jeg måtte til slutt flytte inn i en  
kjeller, helt alene, forteller Januka. 

Etter hvert ble Januka syk på grunn av 
boforholdene. Da tok hun kontakt med 
Patan Church. Da Koinonia Social Ser-
vice Nepal ble kjøpt var hun den første 
til å flytte inn på dette tilfluktsstedet.
 Kirken har trosset forfølgelse og  
økonomiske utfordringer og har stått 
sammen gjennom vanskelighetene. De 
er samstemte og verdsetter «koinonia» 
med hverandre, og Jesus høyt. Lovsangen 
runger i hele bygningen og det er tydelig 
at Guds nærvær berører menneskene 
gjennom gudstjenesten. 

– Innen 2020 ønsker vi at kirken vår 
skal ha 500 dattermenigheter. Det er 
mulig ut fra dagens vekst, men Gud 
bestemmer,  sier Binod Maharjan, som 
er en av lederne i kirken.

Lovsangen runger i hele bygningen når det er gudstjeneste i kirken i Patan

Vekst og velsignelse

Arbeidet med å få åpnet sykepleierskolen i 
Okhaldhunga er endelig snart i mål.

– Saken er sendt mellom så mange etater, 
og det har tatt lang tid. Nå er den sendt til 
kontoret som har ansvar for sykepleiestan-
dard i Nepal, og de har besøkt sykehuset, 
forteller Kristin Bøhler. 

– Det vi mangler er godkjente lærere. Alt 
er ikke klart og noen avtaler må på plass. Når 
avtaler med lærerkreftene er på deres bord, 
skal de være i stand til å gi grønt lys. 

Normisjons samarbeidskirke på Cuba, Iglesia 
Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) ble 
tatt opp som medlem av Det lutherske  
verdensforbund (LWF) under rådsmøtet i 
Genève i juni 2018. Da meldingen kom til 
Cuba, varte feiringen en hel uke! 

– For IEU betyr dette en trygghet for at vi 
er del av det internasjonale lutheranske  
fellesskapet. Vi er ikke alene lenger, vi er i 
følge med andre, sier biskop Ismael Laborde 
Figueras. 

I februar avholdes et fire ukers bibelkurs for 
ledere og nye kristne blant malinkeene. 

– Vi håper at de skal bli sultne på mer, og 
få en brann for å dele videre med andre, sier 
Therese Glendrange 

I år er det også sju elever på bibelskolen, 
som er flere enn i fjor. Bibelskoleåret er fra 
januar og ut april. Tre av dem er fra Bamako.

– Det er lenge siden vi har sendt elever 
herfra, men dette er en spennende gruppe 
og kan bli et godt skoleår, sier Therese.

Glade kirkemedlemmer på Cuba!
Menighetsbygging og evangelisering på 
Cuba
Prosjektnr.: 501 002

Normisjon i Mali
Prosjektnr.: 401 000

Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnr.: 306 002

Spennende tider i Mali Sykepleierskole snart?

Story & Media
Kirken i Patan har fått 
navn etter det greske 
ordet for fellesskap – og 
fellesskapet vokser.  

Feiret i en uke!

Amalie Holm

IE
U

David Einan, Amalie Holm, Emilie 
Løvaas Wang og Bjørn Aron 
Rydland er studenter ved Gå Ut 
senteret skoleåret 2018/2019, og 
utgjør teamet Story & Media,
et tilbud som er nytt av året ved
skolen.

I stedet for å ha hele utlands-
oppholdet på fire og en halv
måned i ett land, som de andre,
skal de fire i løpet av perioden
innom både Nepal, Bangladesh
og Kambodsja.

Alle steder er oppgavene de
samme: De skal møte landene,
misjonsprosjekt og mennesker,
og formidle hjem det de 
opplever. 

Tekst & foto
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Ecuador en mi corazón. Histo-
rien om femti års misjonsarbeid 
ved norsk misjon i Ecuador 1968 
– 2018 er skrevet av en gruppe 
tidligere Ecuadormisjonærer, og 
skal fortelle om Santalmisjonen 
og Normisjons femtiårige arbeid 
i landet. Tittelen betyr, som man 
nok kan gjette, «Ecuador i mitt 
hjerte». 

De første norske lutherske 
misjonærene utsendt fra Santal-
misjonen landet i Quito i 1968 
og etter språkstudier begynte de 
å etablere seg i landet. I dag er 
‘Misión Luterana Sudamericana 
de Noruega’ (MLSN) historie. 

– Boken gir en fremstilling av 
denne 50-årige misjonshisto-
rien, sier Live Danbolt Drange, 
som har er initiativtaker og har 
vært redaktør for boken.

Den tar utgangspunkt i bak-
grunnen for at misjonen startet 
arbeid i landet: situasjonen til 
urbefolkningsgruppen Kañaris. 
Det er videre en fremstilling av 
misjonsarbeidet og det kirke-
byggende arbeidet som er gjort.

Boken har også et kapittel om 
norsk skole for misjonærbarna 

med en oversikt over alle elevene 
og en oversikt over alle som har 
hatt en tjeneste i Ecuador i minst 
ett år. 

– Listen over nordmenn som 
har arbeidet i Ecuador gjennom 
disse årene er imponerende, det 
er mange som opplever tilknyt-
ning til landet. Dette skriftet er 
først og fremst tilegnet dem og 
deres barn, men også til mis-
jonsvenner som gjorde arbeidet 
mulig og til dem som ønsker å 
bli kjent med denne delen av 
Santalmisjonens og Normisjons 
arbeid, sier Drange.

– Ecuador har endret seg mye 
fra vi først kom dit og til i dag. 
Mye av hensikten med denne 
boken er å forsøke å gi bak-
grunnskunnskap og forklare 
hvorfor det var nødvendig å ta 
opp arbeid i Ecuador.
 Drange peker på at selv om 
Normisjons engasjement i Ecu-
ador nå er ganske begrenset, er 
det to nasjonale kirker som fører 
arbeidet videre. 
 – Når vi først har bygget kir-
ker der, har vi et ansvar for dem, 
også når det formelle arbeidet er 
avsluttet. De trenger å omsluttes 
av misjonsfolkets bønner og 
omsorg, sier Drange. 

Når utgiftene til trykking er 
dekket, vil resten av innbetalin-
gene gå til stipendprogrammet 
for den teologiske utdannelsen i 
Ecuador, forteller Drange.

Boken kan skaffes fra Normi-
sjons hovedkontor og fra regi-
onkontorene. 

Mange tidligere misjonærer til Ecuador var samlet for å 
markere jubileet på Normisjons generalforsamling i sommer. 

Hjertebok
Sigrid Rege Gårdsvoll

Sunniva Vikan

I 2018 var det 50 år 
siden Santal- 
misjonen startet 
arbeid i Ecuador. 
Nå er det blitt bok. 

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for våre lokale ledere og 
medarbeidere i arbeidet i Aserba-
jdsjan
• Be for arbeidet som gjøres 
overfor barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• Be for ungdomsfellesskapet i 
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
Cuba
• Takk for oppstart av Agenda 1
• Be for prosessen videre for 
menighetene
Ecuador
• Takk og be for Angelica Lucero 
og ektemannen Alfredo Mamani 
frå Bolivia, som begge har fullført 
3-årig studie i teologi og nå er på 
plass i Ecuador
• Be for kirka Nuestro Salvador i 
Cuenca. Be om forsoning og at 
Gud må skape noe nytt
• Be for Bibelinstituttet ,og 
spesielt personalsituasjonen
• Be for rektor og styret i  
Tamboskolen
Europa
• Be for Tormod Jordet og Elena 
Teigen og arbeidet de står i som 
ettåringer i byer preget av 
ateisme og sosiale utfordringer
• Be for alle som fikk høre om og 
erfare Jesus gjennom somme-
rens Mission Week
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Be for våre 125 evangelister 
som når ut til områder av landet 
som ikke har hørt om Jesus
• Takk for at kirka har startet 
over 1000 huskirker de siste tre 
årene
• Takk for at siden 2011 er det 
registrert over 100.000 nye 
kristne gjennom kirka
Mali og Senegal
• Be for årets 7 elever på 
bibelskolen. Be for familiene 
deres, rektor og lærere. 
• Be for misjonærkonferansen 
som skal være fra 6. – 8. mars i 
Senegal. Be om godt fellesskap 
og visjoner for arbeidet videre 
både i Senegal og i Mali. 
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for mange nye seere i Iran 
og Afghanistan
• Be om at SAT-7 kan nå ut til 
dem som lever i størst nød og 
fare
• Be for alle de isolerte kristne i 
Midt-Østen og Nord-Afrika, at 
SAT-7 kan nå dem og styrke dem

Nepal
• Be om at sykepleierskolen 
åpner 15 februar! 
• Be om at vi skal få ansatt en 
tannlege på sykehuset i Okhald-
hunga. Vi ber om en som vil 
binde seg for 2 år
• Be gjerne for utarbeidelsen av 
et nytt prosjekt i Bajhang, om 
Guds visdom og ledelse i det.

SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takke for den store gleden at 
Norkirken Grimstad nå ha åpnet 
sin nye kirke på skolens område 
• Takke for alle studentene i år, 
og be om at Gud setter oss i 
stand til å utruste dem
• Be om at Gud må kalle til 
misjon ute og hjemme blant 
årets studenter.
Gå Ut Senteret
• Takk og be for 38 flotte studen-
ter.
• Be for slutten av utlandsopp-
holdet for Global Disippel-
studentene.
• Be for Faith in Action-klassen, 
om godt felleskap i klassen.
• Be om Guds ledelse til stab og 
styre.
Acta bibelskole
• Be om at musikkutgivelsen fra 
Lovsangsskolen blir til velsig-
nelse utover landet
• At vi får de rette søkere til 
neste høst

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Forbønn og veilednings-
tjeneste som er i utvikling
• Samlivsarbeid i regi av 
menigheten
• Godhetsuke som vi skal ha 
sammen med de andre menighe-
tene i byen i uke 21
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom 
som kommer på Soul Church-
gudstjenestene
• Be for alle samtalene som 
gjennomføres via samtaletjenes-
ten
• Be om visdom i ansettelses-
prosessen av ny hovedprest

REGIONER:
Agder
• Be over regionens rolle i 
framtida, for veivalg og strategi
Hordaland
• Takk og be for arbeidet med 
Agenda1 i Mali
• Takk for at Agenda1 er igang i 
Bangladesh. Be for fortsettelsen
• Takk for mange Soul Children-
kor i Hordaland, og for godt 
leirarbeid for barn og unge
Møre
• Be for ulike lag og foreninger i 
regionen. Be også for lederne 
deres.
• Be for områdegruppene i 
regionen.
• Be for stab og regionstyre.

Nord
• Be for de ansatte i Region 
nord, om mot og kraft i tjenesten
• Be for leirstedene Holmen og 
Solvang, at de får være en arena 
hvor mennesker får møte Gud
• Be for regionstyret, at de får 
være et lederskap i Nord. At de 
får god planleggelse for årsmøtet 
og for gode kandidater til det nye 
regionstyret og Solvangstyret.
• Be for Sommer i Nord 2019
Nordland
• Takk og be for en ung kvinne 
som nettopp har tatt imot Jesus
• Forberedelsen av «Sommer i 
Nord 2019» 
• Familiesamlinger og husfelles-
skap i Bodø 
• Ny giv i restart av en forening
Oppland
• Takk og be for nye leirledere
• Be for regionøkonomien og 
budsjettarbeidet for 2019
 Rogaland
• Be for leirlederkurs og 
påskeleirer
• Be for årsmøtet
• Be for Alpha Norge 
Sogn og Fjordane
• Takk og be for Actaleder-vikar 
Maria Dalsbø Tøsse
• Takk og be for nyansatt daglig 
leder på Teigen; Aud Norunn Vig
• Be for stabssituasjonen i 
regionen
• Be for bygging av nye og 
eksisterende fellesskap og 
foreninger
Telemark 
• Be fram mennesker som vil 
tjene Jesus ved å påta seg 
leder- og styringsoppgaver
• Be om frimodig pågangsmot 
hos våre lokallagsledere
• Be om at mange må få erfare 
evangeliets frigjørende glede
 Trøndelag
• Be og takk for Acta leirene.
• Be for regionårsmøte og 
valgene der.
• Be for videre organisering og 
prosess ang. Normisjons arbeid i 
Midt-Norge
Øst
• Be for oppstart av ny runde i 
Agenda 1
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige 
arbeidet som utføres i Østfold
• Be for små og store lag og 
foreninger i Østfold
• Be for planleggingen av vårens 
og sommerens leirer

SENTRALT:
• Be for den økonomiske 
situasjonen
• Be for vårens arrangementer 
rundt om i hele Normisjon
ACTA SENTRALT:
• Be for alle vårens små og store 
Acta-leirer
• Be for Kompis og Amigos
• Be for Soul Children-familien.

Bønneemner

Nytt fra
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Bli abonnent 
på Agenda 3:16 

og få ett år til 
introduksjonspris 

449,– 

(Ordinær pris 579,–)

Bestill på 
www.agenda316.no

Utvider horisonten

Tekst
Foto

I årsrapporten for hovedkontorets avdelinger sam-
menfattes året 2018 som et år med store utfordrin-
ger, men der det også har vært mye å glede seg 
over. 
 – Identitetsprosessen som ble gjennomført i 
2017 fikk i 2018 konkret utløp i en plan for videre 
arbeid, sier generalsekretær Anne Birgitta Lang-
moen Kvelland. – Det er vi glade for. 
 Kvelland trekker også fram som positivt at  
Normisjons økonomi i 2018 er blitt analysert og 
grundig kartlagt. 
 – Etter flere år med økonomiske utfordringer 
er en omstillingsprosess satt i gang i hele Normi-
sjon, for å sikre økonomisk bærekraft i det arbei-
det vi driver, sier Kvelland. 
 – Det store underskuddet har tvunget oss til 
å tenke nytt om måten vi driver på, og denne 
omstillingsprosessen vil påvirke oss i positiv  
retning, selv om vi selvsagt gjerne skulle vært 
de økonomiske utfordringene foruten.

I rapporten kan man også finne gode misjons-
nyheter fra både inn- og utland. 
 – 12 nye menigheter/Norkirker er etablert eller 
har vært i ferd med å etableres i Norge i løpet av 
2018, forteller Kvelland. – Det er vi selvsagt både 
takknemlige og glade for. 
 Soul Church ble etablert og arrangert hver 
måned i Storsalen. Gudstjenesten er utviklet i 
samarbeid med Soul Children, og har hatt suksess 
i Storsalen. I 2019 vil det bli arrangert Soul 
Church-gudstjenester også i Sandnes
 Et nytt internasjonalt prosjekt har kommet til 
i 2018: Håp for Tomora er en ny samarbeidspart-
ner for Normisjon i Mali. Håp for Tomora jobber 
for å hindre at landsbyer tømmes for unge voksne 
menn som ønsker å søke lykken i Europa.  
Prosjektet har fått Digni-støtte og det rekrutteres 
en norsk utsending til prosjektet. 
 I 2018 ble også mye arbeid fullført og ferdigstilt. 
Dette gjelder både gjenoppbygging etter natur-
katastrofer, som jordskjelvene i henholdsvis Nepal 
og Ecuado og flommen i India og Bangladesh i 
2017, og noen mer langsiktige prosjekter. 
 – Spesielt gledelig er det jo at vi nå er i mål med 
utbyggingen ved sykehuset i Okhaldhunga, selv 
om vi fortsatt støtter arbeid knyttet til sykehuset 
videre, avslutter generalsekretær Kvelland. 

Godt år tross alt
Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland finner mye å glede seg over i et 2018 med 
mange utfordringer. 

Sunniva Vikan
Sigrid Rege Gårdsvoll

I et år med økonomiske utfor-
dringer og nedbemanninger 
ved hovedkontoret, har det 
også skjedd mye positivt i 
Normisjon. 

Vi skal sikre økono-
misk bærekraft i 

arbeidet vårt.

Sommerens arrangementer begynner å komme på plass, og på 
normisjon.no/sommer kan du få oversikten over det meste 
som skjer i Normisjon-regi i sommermånedene. Sommer i 
Sør-sjef Kristian Bjørkhaug frister med Tenåringsfestival, 
Amigosfestival for barna, og forkynnelse fra Egil Elling 
Ellingsen og Elin Fagerbakke i Normisjonshallen i Grimstad 
9.-14. juli. På samme sted arrangeres Åpen Himmel sommer-
festival med bl.a. Roy Godwin og Dara Chhien 24.-28. juli. 
Det blir seniorstevne på Oppdal 17.-21. juni, KRIK Høyfjells-
senter inviterer til senioruker i slutten av august, og enda er 
det flere arrangementer å få med seg!
Les mer på normisjon.no/sommer

Sommeren kommer!

Hiv deg med på noe bra 
som skjer, da vel!
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LEIRSTEDER

Skogstad leirsted
Tlf.:  975 79 001
Bankgiro: 3000.15.48308
Driftsleder: Håvard Monsen

Kirketeigen
Tlf.: 975 79 001
Bankgiro: 3000 15 48286 
Gavekonto: 2095 48 53641
Driftsleder:  Håvard Monsen

Nytt fra Normisjon Oppland 
Kommer ut med fire nummer i året.
Frivillig kontingent kr 250,– pr. år.
Bankgiro: 3000.14.71240
Ansvarlig redaktør: Ann Helen Aaslund
E–post: oppland@normisjon.no

Følg oss også på:

www.normisjon.no/oppland
www.facebook.com/normisjonoppland

www.acta.as/oppland
www.facebook.com/actaoppland

Kalender Oppland

REGIONKONTORET I OPPLAND:
Østre Totenveg 120 P, 2816 Gjøvik
Postboks 504, 2803 Gjøvik
Tlf.: 61 13 03 40
E-post: oppland@normisjon.no
Bankgiro: 3000 14 71240

Vi har ikke fast kontortid men kan nås 
på telefon: 61 13 03 40 

Regionleder: 
Ann Helen Aaslund, tlf. 990 90 807
ann.helen.aaslund@normisjon.no

Regionstyreleder 
Ragnhild Gravem, tlf 970 20 339
rgravem58@gmail.com

Acta-leder:
Bjørnar Nome
Tlf. 404 15 003
bjornar.nome@normisjon.no

Barne- og familiearbeider i Acta
Solveig Haugen Tusvik
Tlf.: 909 82 114
solveig.tusvik@normisjon.no
Min mailadr.: solveig@tusvik.net

Tweensarbeider i Acta
Marte Rebecca Dæhlen,
marte.rebecca.daehlen@gmail.com
Tlf.: 909 59 692

Misjonær i Mali
Karen Ekern,  
karenekern@yahoo.fr

Møter våren 2019

Mars
4. Raufoss form.treff, 
 Else Stensrud
5. Vindingstad, Håvard Monsen
6.  Vest-Torpa
7.  Biri, Peder Amund Lunde
13. Nordåsen, 
 Hanne Mette Gullord Roås
14. Øyer
17. Gjøvik
19. Raufoss, Ole Jakob Dyrnes.
 Besøk fra Vindingstad
21. Dokka, Kåre Gravem

April
2. Vindingstad, Else Stensrud
3.  Vest Torpa, Øyer Gladsang
10. Nordåsen, Håvard Monsen
11. Øyer, Kjartan Ruset
11. Dokka, 
 Silje A. Nome-Reiertsen
23. Raufoss, 
 Hanne Mette Gullord Roås
24. Gran form.treff, 
 Ann Helen Aaslund
28. Skreien, Ann Helen Aaslund

Mai
2. Biri, Håvard Monsen
6. Raufoss form.treff. 
 Martha Øvern Vøien
7.  Vindingstad. Ståle Sand-
bekken

9. Øyer, Peder Amund Lunde
9. Vest Torpa, 
 Ragnhild og Kåre Gravem
12. Lillehammer, 
 Ann Helen Aaslund
21. Vindingstad, Bjørnar Nome
25. Lillehammer form.treff, 
 Inger-Johanne Torstad

Juni
5. Nordåsen, Ståle Sandbekken
13. Dokka, Knut Ellefrud
13. Vest Torpa, Sangkveld 
 -Lunde kirke 250 år

Andre arrangement:

Lørdag 9. mars:
Bibeldag for kvinner i Engehau-
genkirke kl 11:00. Se omtale inne i 
bladet.

Lørdag 6. april.
Regionårsmøte på Kirketeigen. 
Se omtale inne i bladet.

Søndag 23. juni:
St. Hans fest Gjøvik.  

Tordag 30. mai:
Kristi himmelfart stevne på Dokka 
bedehus kl 17:00. Tormod Kleiven. 
NLM og Normisjon

Du vil etterhvert også finne infor-
masjon om arrangementene på 
www.normisjon.no/oppland/ 

Actaleirer Våren 2019

28 februar - 3. mars:
 Winter Wake Up 
 Ungdomsleir på Skogstad.
 - for 8.trinn og oppover. 
8. - 10. mars:
 Amigosleir på Kirketeigen
 - for 1.-7. trinn
29. - 31. mars:
 Amigosleir på Skogstad
 - for 1.-7. trinn
5. - 7. april:
 Lederweekend og årsmøte på  
 Kirketeigen. 
 - for 8.trinn og oppover.
3. - 5. mai:
 Ungdomsweekend på 
 Kirketeigen
 - for 8.trinn og oppover.
24. - 26. mai:
 Sprell levende på Skogstad
 - for 5 - 10 år
14. - 16. juni:
 Actionleir på Skogstad
 - for 4. - 6. trinn
1.- 7. juli:
 TotenCamp på Skjærgårds
 -for 8. trinn og oppover 

For mer info og påmelding se 
Acta sin hjemmeside:
www.acta.no/oppland/leir/

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen
24.april

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Ansvarlig redaktør for s. 5–7, 11: Sigrid Rege Gårdsvoll , tlf. 93684547, e-post: Sigrid.Rege.Gardsvoll@normisjon.no  |  Grafisk formgiver: H. L. Gyllander  |  Trykk: Agdertrykk  |  Det tas forbehold om endringer i kalenderene  |  Utk. 4 nr. pr. år

Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731

TRO Andakt

Jeg startet året  på Lia Gård, 
sammen med kollegaer i Acta, 
for samling og en smak av 
retreat. Det var fine dager, hvor 
vi hadde gode samtaler, og 
undervisning. Men det som 
gjorde opplevelsen aller best for 
meg, det var retreatdelen. Vi 
hadde ikke en full retreat - men 
vi hadde en smak av hvordan en 
retreat på Lia kan være. Stille tid, 
bibellesing og tid sammen med 
Jesus i stillhet. Det ble en veldig 
fin stund, og jeg ble påminnet 
hvor viktig det er å bruke tid 
sammen med Han, og hvor vik-
tig det er å dele Han med andre.

Kanskje står vi fare for å ta 
Jesus for gitt. Vi regner bare med 
at han er tilstede i våre liv. Vi tar 
oss ikke bryet med å invitere 
ham med på livsreisen, å sjekke 
at jeg selv er på samme vei mot 
samme mål som han er. Jeg har 
tatt meg selv i å tenke noen gan-
ger at «Jesus er jo alltid med, selv 
om jeg ikke inviterer han».

Det er fint og nødvendig å ha 
gode rutiner og vaner for mitt 
åndelige liv. Samtidig finnes 
skyggesider ved rutiner og 
vaner. Jesus kan bli en selvfølge. 
Jeg tar han for gitt. Så kommer 
sløvheten og legger seg som en 
tåke over troslivet. Til slutt mer-
ker jeg ikke at jeg gradvis har 
glidd bort i fra Jesus.

 I skyggelandet bak vanene og 
rutinene forsvinner gleden over 
å tilhøre Jesus samt undringen 
over at han vil ha å gjøre med en 
synder som meg. - Dette er noe 
jeg ønsker å jobbe med i 2019, 
for min egendel og mitt eget liv.

 Ja, vi kan godt stoppe opp og 
stille oss noen ransakende 

spørsmål. Hvor var jeg i livet da 
jeg sist levde bevisst med Jesus? 
Når og hvorfor begynte jeg å gli 
bort fra ham? 

Det handler om å innse rea-
liteten om livet mitt med Gud.

Min utfordring til meg selv 
og dere i dag, er; tørr å stille de 
selvransakende spørsmålene, og 
vær ærlig på hvor Jesus er i ditt 
liv. Ta han med i hverdagen, og 
i alle små og store ting. Han er 
faktisk interessert i å bruke tid 
sammen med deg. Ta med dere 
ordene fra Matteus 11 inn i 
våren og året: «Kom til Meg, alle 
dere som strever og bærer tunge 
byrder, og Jeg vil gi dere hvile» 

Hverdagskristen
Marte Rebecca Dæhlen | Tweensarbeider

Hvor var jeg i livet da jeg sist 
levde bevisst med Jesus?

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! Opp- 
fordringen fra Paulus er herved overlevert til dere. (Fil 4,4)

Ja vel, men hvordan lever vi etter dette de dagene vi ikke er 
glade? Hva med de dagene jeg ikke synes det er stort å glede seg 
over, spesielt ikke i meg selv? Hva gjør jeg da?

Da jeg var midt i tenårene, ble jeg kjent med to menn som 
gjorde sterkt inntrykk på meg. Den ene var Gordon Johnsen, 
og den andre Einar Lundby. Begge bar med seg en indre glede 
som smittet over på oss rundt. I voksen alder har jeg lurt på hva 
denne gleden besto i, og hva som gjorde at de to bar den med 
seg slik jeg ble smittet av den? 

Jeg tror det handler om to forhold. For det første hentet de 
ikke gleden i seg selv, men i Gud. Gleden var forankret i noe 
utenfor dem selv; i det eneste faste punktet som finnes.  
Dermed ble ikke gleden noe flyktig som fulgte humørskift- 
ninger eller dagsform, men var noe de eide uansett hva som 
skjedde. De var glade fordi de levde sammen med Jesus!

For det andre dreide ikke gleden seg om dem selv, men om 
andre mennesker. Den handlet om å være til stede i livet slik at 
andre mennesker kunne få det bedre.

Minnene om disse to og det de betydde for meg, har dukket 
opp igjen mens jeg har lest og gledet meg over Oskar Skar- 
saunes bok «Etterlyst: Bergprekenens Jesus». I denne skriver 
Skarsaune om hvordan Jesus presenterer et annerledesrike 
preget av kjærlighet og glede. Og han skriver om hvordan 
mennesker settes fri i møte med dette annerledesriket. 

Oppfordring til deg - og til meg selv: Gled deg fordi du hører 
til Jesus! Og tren på å leve i gleden så den smitter rundt deg!

Glede – over hva da?

Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
ablkvelland@normisjon.no
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