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Romerne 8:1 “Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus”
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Kulturpris
til Actalag!

Hurra for Korvetten og Øpe Hus
som har fått kulturpris!!
De har gjennom mange år drevet
et stort arbeid for barn og unge i
Bagn.
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UTLAND
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Jøssang på plass

Grilling på Viken

MusikkFHS Viken
I dette nummeret har vi fokus på Musikkfolkehøgskolen Viken. På Giroen kan du gi en gave og du kan
lese om Team Skjærgårds som gjør en viktig jobb.

Familien Jøssang på sju er nå på plass i østSenegal for å ta opp tjeneste der. De har
store forventninger til årene som ligger
foran dem der.
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NORGE

Spennende konferanse
Normisjons Leder- og medarbeiderkonferanse gikk av stabelen i Stavanger i begynnelsen av februar, og på åpningssamlingen
møtte forsamlingen utviklingsministeren.

Velkommen
på våre
spreke
Velkommen
på våre
spreke
leir-leirer!
Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark
Friluftsvukku
24 – 28 juni for 9 til 15 år
10–13 år: 22.–26. juni og 13–16 år: 10.–13. august

Fjellferier:
Fjellferier for: FAMILIE 14.–19. juli
Familier 9.–14. juli
SENIOR: 27. –31. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
ELDRE SENIOR: 17.–21. august
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 Tlf.
42 13
7270
42 13
| post@imi-stolen.no
70 | post@imi-stolen.no
| For mer
| informasjon
For merog
informasjon
påmelding,og
sepåmelding,
vår hjemmeside:
se vår www.imi-stolen.no
hjemmeside: www.imi-stolen.no

Følg Normisjon
på Facebook
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Denne gjengen er kanskje det
nærmeste man kommer ungdommens svar på “sangevangelistene”.

Festkveld på familieleir betyr utkledning!

Familieleir på Kirketeigen
18. og 19. januar var det familieleir på Kirketeigen, med den
lokale prosjektgruppa som vertskap. Vi var ca. 30 med stort og
smått, og stemningen sto i taket fra første stund. Bildene viser
litt av aktivitetene, med misjonstivoli, bibelsamlinger, festkveld
med utkledning, korssamling – og familiekonsert med fam.
Løsnesløkken. Litt for hele stor-familien, og litt for hver aldersgruppe – det er slik vi vil ha det på familieleir!

Team
Skjærgårds
Tekst Martin L. E. Rosenhoff
Foto TS og Bjørnar Nome

Team Skjærgårds (TS) er
omtrent midt i det som trygt må
kunne kalles et annerledes skoleår. De er elever ved
Musikkfolkehøgskolen Viken og
bruker året til å holde bibeltimer
og konserter for ungdom over
hele landet.

FOTO: BJØRNAR NOME

De siste tre årene har Viken,
Acta og Stiftelsen Skjærgårdsgospel samarbeidet om å drifte
TS. Samarbeidet har et delt formål: teamet skal formidle budskapet om Jesus, spre et internasjonalt samfunnsengasjement og
inspirere ungdom gjennom
musikalsk utrustning. I tillegg
skal de promotere de tre samarbeidspartnerne bak teamet.

Familiekonsert og superfinale i NonStopflytting med
sugerør!

N O R M I S J O N S F E S T I VA L F O R H E L E FA M I L I E N
I G R I M S TA D 9 . – 1 4 . J U L I 2 0 1 9
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VELKOMMEN TIL SOMMER I SØR
PÅ BIBELSKOLEN I GRIMSTAD 7.–12. JULI 2020.
Talere: Åge Løsnesløkken, Anne Mari Vadset,
Marit E. Berling og Kristian Øgaard.
Du vil også få møte Gerd Eli og Hallgeir Haaland mfl,
Mer info og påmelding: www.sommerisor.no
www.facebook.com/sommerisor/

Meld deg på checkin.no nå!

Med over 60 konserter og arrangementer i løpet av året holder
bandet et høyt aktivitetsnivå. I
starten av uka har de base på
Musikkfolkehøgskolen Viken
mens siste halvdel av uka stort
sett brukes ute “på veien”. Vi
stakk innom TS-hytta på Viken
for å la dem dele noen av sine
tanker og erfaringer fra et halvt
år på veien. De er noe slitne og
døgnville etter to uker på utenlandstur med skolen, men er
likevel ikke vanskelige å be når
vi spør dem om å dele noen av
høydepunktene så langt.

“Hjortestek på 4-stjerners
restaurant i Mandal!” - “Den
sjukt gode lasagnen på turen til
Moi!”. Med stjerner i øya og
vann i munnen forteller de om
gode måltider og hyggelige opplevelser. Om hvor fint det har
vært å overnatte hjemme hos
bandmedlemmene når de har
vært på tur og om hvordan latteren sitter løst når de - overtrøtte og med overtenning, setter seg i bilen etter en lang
konsertdag. Men året på veien
handler om langt mer enn mat,
overnattingssteder og konserter.
Når TS legger ut på tur er det for
å utruste og inspirere ungdommene de møter. I år har mange
av arrangementene vært knyttet
til konfirmant-treff. Da holder
de en bibeltime der de informerer om Actas bistandsprosjekt
Kompis. Dagen avsluttes med
konsert der ungdommene også
får høre om både Musikkfolkehøgskolen Viken og
Skjærgårdsgospel sine ulike tilbud. For organisasjonene bak TS
er møtet med publikum en viktig del av opplegget. Skjærgårds
får informert om sine ulike
arrangementer, og Musikkfolkehøgskolen Viken får vist
frem noe av det tilbudet som er
tilgjengelig ved et år på folke-

Nye Kirketeigen
Ei nyoppretta forening, ”Nye
Kirketeigen”, tek over drifta av
Kirketeigen Ungdomssenter og
Camping innan kort tid. Etter
stiftelsesmøte laurdag 8.februar,
med nær 30 oppmøtte, har foreninga no eit godkjent styre
beståande
av
engasjerte
Kirketeigenvener frå Lesja i nord
til Fåvang i sør. Drifta vil i ei
oppstartsfase trenge stor dugnadsinnsats: har du eit par timer
å avsjå til å vaske eller rydde?
Har du ei gåve å gi? Ein god idé?
Lyst til å være med på leir å lage
god mat? Alt engasjement blir

tatt imot med stor takk. Vi har
gjort eit funn i Hege som skal
tilsettast i ei prosentstilling og
ha hovudansvar for booking,
reinhald og marknadsføring i
kommande sommarsesong. Til
hausten skal ho bruke sine kreative evner til å fylle Kirketeigen
med verdiskapning og opplevingar for barn og ungdom. Vi
håper at lag og organisasjonar,
vil bruke Kirketeigen til leirarbeid. Kirketeigen har hatt stor
betydning for veldig mange
kristne i Gudbrandsdalen: ein
viktig åndeleg heim og ein stad

høgskolen. Målgruppa for TS
spenner derfor mellom konfirmanter og jevnaldrende ungdom (18-20 år).
Tilbake i TS-hytta på Viken
dreier praten seg gradvis over på
de mange møtene med publikum. Som for eksempel måten
de ble kjent med ungdommer
gjennom å være lovsangsband
og ledere på Acta-leir. Likevel er
tilbakemeldingene fra enkeltpersoner noe av det som har
gjort aller størst inntrykk underveis. Benedikte forteller om en
opplevelse etter en av bandets
første spillejobber i fjor høst.
Ting klaffet ikke 100% på sce-

som har husa menneske i krise
og i glede. Vi er audmjuke i
møte med Kirketeigen si framtid
og håper at vi klarer å ta vare på
det store potensialet som staden
har, både som åndeleg samlingspunkt og som ein møteplass for
bygd og region, pilegrimar og
turistar. Vi skal forvalte Kirketeigen og all hjelp og bidrag til
nytte for alle barn og unge som
vil komme til Kirketeigen!
Hildegunn M. H. Ruset
prosjektkirketeigen@gmail.com
95935300
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Bibeldag for
kvinner
28. mars blir det bibeldag for
kvinner på Bethel i Biri.
Vi begynner med kaffe kl. 10.30.
Bibeltimen starter kl. 11.00. Marit
Slettum taler.
Sang av Sigrun Dystebakken
Sollien. Solveig Haugen Tusvik gir
et innblikk i Acta-arbeidet.
Servering av suppe, kaffe og kaker.
Ingen påmelding.
Velkommen!

LysVåken - leir

Team Skjærgårds. De to nederset bildene er fra Acta Oppland sin TFB-leiren i høst hvor teamet var med som lovsangsband.

ActaOppland fikk rett før jul svar
på søknad til kirkerådet om støtte
til å utvikle en LysVåken leir. Ideen
kom etter møte vi hadde med
trosopplærerene i
Nordgudbrandsdal prosti. Dette
synes kirkerådet hørtes så spennede ut at vi fikk ja på søknadden.
Vi tror dette er en god måte å
koble det trosopplæringen og
Acta er gode på sammen. Vi tar en
dose LysVåken og blander det
med en dose engasjement for
misjon og rettferdighet i verden.
Også håper vi dette kan bli et nytt
konsept som kan gi mange barn
og unge en morsom og lærerik leir.
Leiren skal utvikles i løpet av
våren 2020 og skal være klar til
promotering på menighetenes
LysVåken arrangementer før jul. Så
satser vi på å ha de første LysVåken
leirene på nyåret 2021.

Forkynner
nen, og publikum virket uengasjerte gjennom store deler av
konserten. I bilen etterpå var
stemningen tung og veien hjem
lang. Men en uke senere tikket
en melding inn på mobilen til
Benedikte. Ei av de unge jentene
som hadde vært til stede ønsket
å fortelle hvor mye konserten og
det de formidlet hadde betydd
for henne midt i en vanskelig
situasjon. Dette ble en øyeåpner
for hele bandet, og viktig for å
hjelpe dem å holde fokuset på
hvorfor de er på veien. Målet er

med musikken
og Bibelen
under armen er
de på veien for å
gjøre Jesus
kjent.

å kunne formidle noe som er
langt større og viktigere enn TS
- nemlig det å få lede ungdom
nærmere en relasjon med Jesus.
For oss på Musikfolkehøgskolen Viken er denne satsningen viktig av flere grunner.
Den er viktig fordi den treffer en
viktig målgruppe; musikkinteressert ungdom som ønsker å
lære mer om sin tro, seg selv og
musikken. Den er viktig fordi
den gir noen av våre elever et år
med unike erfaringer og kompetanse. Og den er viktig fordi

vi er med på et arbeid som kan
få gi frukter for evigheten.
Så om du ser TS-bilen ute langs
veien eller allerede har booket et
besøk fra dem; gi dem en tommel opp eller et klapp på skuldra. Ta godt imot dem og sørg
for at de får god mat og et godt
sted å sove. De har nemlig
mange mil igjen - og et stort
oppdrag å fullføre.

Adventfest på Skogstad
9. desember var det adventfest
med omtrent 40 personer til
stede på Skogstad. Ole Jakob
Dyrnes holdt andakt, men overlot sangen til Oddvar Hansen.
Oddvar hadde en avdeling med
adventsanger der han sang noen
sanger alene og ellers ledet allsangen. Mari Grimsbø spilte
piano til sangene og hun spilte
også et fint stykke alene.
Dette var siste regionsamlingen med Håvard Monsen som
driftsleder på Skogstad. Han har

hatt dette oppdraget i fem år.
Han ble takket med blomster og
gave fra regionstyret. Vanja
Joramo fra Acta-styret og Actaleder Bjørnar Nome ga også en
stor takk og overrakte gaver.
Som Bjørnar sa: «Vi har lekt mye
sammen her og vi vil savne
deg!»
Festen ble avslutta med en
deilig kveldsmat.

Solveig Haugen Tusvik har sagt ja
til å fortsette i 10% forkynnerstilling i Normisjon ut mai 2020.
Dere som ønsker besøk av
Solveig, ta kontakt.

Region Årsmøte
Årsmøtet blir i år på Skogstad
lørdag 25. april.

2019: Foreløpig
Regnskapsrapporter.
Skogstad: ca -200.000 kr
Kirketeigen: ca -400.000 kr
Normisjon: ca +1.000.000 kr
Acta: ca -700.000
Totalt for regionen:
ca -300.000 kr (underskudd)

Takk for
girogavene
Gi et vindu, Skogstad 67.230 kr
Lønn til en forkynner 38.500 kr
Gave til Mali 16 850

Actastaben og Actastyret takker Håvard for et meget godt
sammarbeid.
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Julesalget på Gjøvik

Ungdomskoret Liv og Fred
sang på fredagskvelden.

satte. Folk stilte opp!
Andakt, misjon, sang,
musikk, fellesskap, åresalg,
glede.
Alt dette og mye mer
opplevde vi disse dagene i
november på Byscena
Bedehuset.
Resultat: 119.000 kr. Alle
kakene var «blåst» bort første
dagen. Salgsbordet var nesten
tomt ved avslutningen, og
gevinstene fant sine vinnere.
Dette ga inspirasjon, og
stor takk til Gud og mennesker.

Her er prisvinnerene samlet. Dette er lederegjengen som står på for barn og unge i Bagn i
Korvetten og Øpe Hus!

Skogstad
Regionstyret har skrevet en
treårsavtale med Gulsrud
Booking som tar ansvar for all
utleie.
Skogstad oppretter et
forvalter/driftsteam med en
koordinator som skal ta seg
av det praktiske på stedet.
Her tar vi mot flere som kan
tenke seg å bidra.
Oddvar Hansen har tatt på
seg oppgaven med å være
koordinator.

Øyer 10. oktober
Denne kvelden var vi 14 og
hadde besøk av Oddvar
Hansen og kantor Vidar
Fredheim. De sang og spilte så
taket nesten lettet!
Oddvar synger med
hjertet, så vi opplevde Guds
Ånd og ble styrka i trua på
Jesus denne høstkvelden,
høyt oppe i Sørbygda.
Brit Lundeby har selv
opplevd å bli funnet av Jesus,
om enn meget motstrebende.
Hun leste sitt eget dikt: Min
Gud, som vet.

Misjonsmøte på Øyer

LEDER
Hva er framtida for Normisjon
region Oppland?
Dette spørsmålet har vi stilt
mange ganger det siste året.
Regionstyret informerte for et
år siden om at vi måtte ta kraftige grep, og det har vi gjort.
Vi har forenklet rutiner,
foretatt nedbemanning, flyttet
regionskontoret. Det har vært
et krevende år for de ansatte.
Vi har fått kontroll over økonomien.
Og da regionleder valgte å
gå over i annen jobb, kom

31. januar fikk Bjørnar og
undertegnede være med på noe
veldig moro: Vi fikk overvære
kulturkveld i Sør-Aurdalshallen,
der to av de tre barne- og ungdomslagene på Bagn bedehus
fikk kulturprisen i Sør-Aurdal
kommune.
«Dere representerer en frivillighet som er veldig viktig for
oss som bor i Sør-Aurdal kommune», sa ordfører Marit
Hougsrud bl.a. i sin tale. «Jeg
synes at dere kan klappe dere
selv på skuldra og si at dette har
jeg jammen fortjent».
De er til sammen 9 voksne
ledere som driver dette arbeidet,
og de sa selv at nøkkelen til å
«holde ut» så lenge – Korvetten
har holdt på i 22 år, Øpe Hus i
snart 18 – er at de er mange om
å dra lasset. I sin takketale oppsummerte Ola Thorsrud og
Oddleiv Juvkam aktivitetene i
lagene bl.a. slik: «Opplegget på
Korvetten er ganske variert: Vi
startar med gåtur om hausten,
med bålstekte lappar og leik i
skogen, fortset med fjøsbesøk i
Thorsrud, badeland-tur, kanskje
skøyter, aking i Juvkam, bowling, sykkeltur, og avsluttar for
sommaren med kanotur på

Fjorda med overnatting.
Innimellom er det spelekveldar
på bedehuset, med kiosk og ganske fritt opplegg. Ein gong om
våren har vi foreldrekveld».
Bakgrunnen for å drive dette
arbeidet, fortalte de, var at «vi
ynskte å ha eit tilbod til born
som var ein trygg plass å vera,
med artige aktivitetar, der dei
kunne få høyre om Jesus, kunne
spørja om ting dei lurer på».
Opplevelsene og minnene fra
Korvetten er mange, fortalte de
videre: «Vi har velta med kajakk,
kano, sykkel og kjølke – ake
avstanden Nordkapp – Paris
med rattkjølke – padla like langt
som Noreg på langs med kano
– Vi har konkurrert i kahoot,
slak line, dansa ballett rundt bytter, kjempa i fun battle, vippa
pinne og mykje meir. Vi har
arrangert gudsteneste og teke
imot kalv. Vi har lært om Gud,
Jesus og Den hellige ånd, om jul,
påske og pinse, Paulus og Peter,
mø har lært om skapelse og evolusjon, om det unike livet og det
lokale livet, vi har lært fyrstehjelp og krigshistorie. Vi har
lært å vere ein god venn og lært
å løyse konflikter. På Korvetten
har vi drukke spenevarm mjølk

og kald Cola. Mø har ete eplekart og sjokolade. Ja, brus har
det gått i byttevis, og godteri i
kilovis. I snitt har over halvparten av ungatn i Bagn vore med.
Dette set vi pris på og gledar oss
over».
På Øpe Hus, som samles
annenhver fredagskveld, er det
«mindre opplegg, stort sett med
kiosk, pizza eller vaffel, ei
andakt, speling og fritt opplegg».
Det er vanligvis mellom 20 og
40 ungdommer innom.
Fra Acta var vi glade for å
kunne overrekke en stor gave til
alle – både deltakere, foreldre og
ledere – i begge lagene: Et gratis
leirdøgn på Skogstad! Vi gleder
oss til å ta imot dem!!
Solveig H. Tusvik
FOTO: ANNE DYVE

Med Guds Ord og bønn ønsket
Ingrid velkommen. Én gang i
måneden inviteres det til misjonsmøte rundt om i hjemmene.

FOTO: KARIN BRUSTUEN

Kulturprisen i Bagn
FOTO: ANNE DYVE

Julesalget 2019 ble en god opplevelse. Her var det stor dugnadsinnsats! Noen sier at dugnadsånden er nedadgående,
men julesalget beviste det mot-

Fra Acta Oppland fikk de et
gratis leirdøgn på Skogstad.

Ragnhild Gravem

spørsmålet: Hvem skal nå lede
oss? Og hvordan skal vi lønne
den personen? Kanskje vi må
gjøre ting på en helt annen
måte?
Situasjonen og økonomien
tillater iallfall ikke at vi fortsetter på samme måte som før.
Vi har ansatte til å drive det
prioriterte Acta- arbeidet og et
Acta-styre av inspirerte ungdommer som er villige til å ta i
et tak.
Kirketeigen er ennå ikke
solgt og nå ser det virkelig ut til
at vi skal få en løsning for

videre drift! Foreningen Nye
Kirketeigen er stiftet og jobber
for å få til en realistisk driftsplan slik at de kan ta over
ansvaret.
Vi har fått en ny driftsmodell for Skogstad og håper at
mange i denne delen av regionen vil være med å bidra. Der
trengs det både villige hender
og penger.
Det siste året har vi sett at
flere har møtt opp på storsamlingene og at gaveinntektene
har hatt en oppgang.
Vi legger nå en plan for stor-

Hva møter oss
utenfor døra
som Gud har
satt åpen for
oss?

samlingene der felleskap, bønn
og lovsang er det sentrale.
De ansatte og noen av oss i
styret har nettopp vært på
Normisjons Leder og medarbeiderkonferanse i Stavanger.
Generalsekretæren talte
over Joh. Åp 3.8. «Se, jeg har
satt foran deg en åpnet dør»
Og jeg spør nå: Hva møter
vi utenfor den døra?

Nytt fra
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Kari og Andres Jøssang sammen med barna Tomas, Daniel, Marion og tvillingene Julie og Johannes.

Vil formidle Jesus på malinké
Tekst Lars Audun Bøen
Foto Lars Audun Bøen/Simon Elias Bogen

Familien Jøssang er nye
utsendinger til Senegal
etter å ha vært her som
volontører tidligere.
Kari (38) og Andres (40) Jøssang har fem
barn og kommer fra Jørpeland. De er
utsendinger i Senegal og kom hit i
begynnelsen av januar 2020 og har nå
vært her i to uker. For tre år siden var de
i Senegal som voluntører, og bestemte i
fjor at de ville reise tilbake.
Spente på fremtiden

Under forberedelsene har familien
opplevd støtte som har betydd mye for
dem.

– Det at Normisjon var så fleksible og
lot oss ta franskkurs i Stavanger slik at
det ikke ble like mye flytting for barna
var helt avgjørende for at dette var mulig.
Når vi har vært i Stavanger på språkkurs
har besteforeldre tatt vare på de to ett år
gamle tvillingene våre. Det har også
betydd mer tid for oss selv for Kari og
meg, det har vært veldig bra, forteller
Andres.
– Det er en omstilling fra trygge og
gode Norge til å ta med fem barn til
Senegal. Vi har hatt et veldig godt fellesskap og veldig mange som støtter oss. Vi
merker at det er mange som har bedt for
oss, vi har hatt en ro hele tiden, sier Kari.
Med fem barn var de spente på hvordan reisen skulle gå med fem barn på fly
om natten med mellomlandinger.
– Det var utfordrende med flyreisen,
men da vi endelig kom frem på flyplassen i Senegal sto Einar og tok imot oss.
Vi har følt oss så velkomne og ivaretatt.

Tilbake til Senegal

De forteller at det var en helhet av mange
faktorer som gjorde at de reiste tilbake
til Senegal som misjonærer.
– Grunnen til at vi ville reise tilbake
var at vi har vært her før og trivdes godt.
Da ble vi glade i folkene, kulturen og
byen. Det var åpenbart for oss at om vi
skulle reise ut, så var det hit. Det største
inntrykket vi tok med oss fra forrige
gang var måten folk tar imot fremmede
på, det er veldig annerledes fra hvordan
man tar imot gjester i Norge. I tillegg
tenker jeg mye på urettferdigheten ved
at ikke alle har fått muligheten til å velge
Jesus, forteller Andres.
Forventninger

Familien har store forventninger til tiden
som ligger foran dem.
– Jeg ser frem til å få dype vennskap
og bli bedre i språket. Jeg synes det er
veldig fint at barna skal få oppleve denne

kulturen. Da får de et litt utvidet bilde
av verden og jeg håper at de kan få med
seg gode ting fra det, sier Kari.
– Vi er her fordi vi ønsker at flere skal
få høre om Jesus. Jeg ser at språket er en
barriere, derfor ser jeg frem til å kunne
fortelle folk om Jesus på deres eget språk,
legger Andres til.
Ferdiglagte gjerninger

Når de en dag reiser hjem igjen håper de
å ha fått være en del av at arbeidet går
framover mot at evangeliet skal bryte
gjennom hos malinké-folket.
– Jeg håper å ha fått dype vennskap
og få delt Jesus med noen. Det hadde
vært fantastisk om noen hadde tatt imot
Jesus, det er jo drømmen. Vi håper å ha
gått i Guds ferdiglagte gjerninger og ha
vært med på hans plan. Om det betyr
ingen som blir kjent med Jesus eller
mange som blir det. Håpet er bare å ha
vært med på det som Gud har tenkt.

Bibelkurs i Mali

Avslutning og ny start

Etter at Kristin og Erik Bøhler kom hjem fra
Nepal i desember, er det John og Sally Padgett fra Australia som har tatt over deres
roller i Okhaldhunga. De forteller at selv om
de har jobbet i Nepal tidligere, på Amppipalsykehuset i Gorkha på 1990-tallet, er det en
bratt læringskurve i Okhaldhunga. John og
Sally fortsetter å sende ut Okhaldhunga
Times (dog på engelsk!), og dersom du
ønsker å motta dette kan du sende dem en
e-post på johnsallypadgett@gmail.com.

Hilde og Alf Halvorsen har nylig gjennomført årets hovedbegivenhet i sitt arbeid: det
fire uker lange bibelkurset som varer hele
februar måned.
– I år går vi gjennom Romerbrevet, forteller Hilde. Det er nylig oversatt og nettopp
trykket i prøveeksemplar på lokalspråket
malinké.
I januar besøkte de flere landsbyer for å
invitere de rette folkene til kurset, som kan
evne å lære videre det de får med seg.

Prosjektet innenfor samfunnsutvikling i
Bajhang i Nepal er avsluttet, og Liv Wendel
forteller om resultater over all forventning.
– 137 jenter og kvinner har slutta å bo ute
i chhau-hyttene når de har mensen. Alle
landsbyene vi har jobbet i har også innført
regulering på kjøp og salg av alkohol.
Det er startet opp et nytt prosjekt i
nabokommunen Deulikot, som tar med seg
erfaringene fra det forrige prosjektet, og
som Normisjon støtter videre.

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnr.: 306 002

FOTO: OKHALDHUNGA TIMES

Ny stab i Okhaldhunga

John og Sally Padgett

Mali
Bibel og språk i Mali
Prosjektnr.: 401 008

Nepal
Bekjemp vold mot kvinner
Prosjektnr.: 306 015

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.

Chhaupadi Partha
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be for barna på barnehjemmet i
Merdekan og for teamet vårt
som jobber der
• Be for våre kristne brødre og
søstre i Aserbajdsjan, særlig for at
Gud må reise opp gode, sunne
ledere i fellesskap og menigheter
• Be for udi-kirken og prosessen
med å re-etablere gudstjenester
på udi. Be om enhet blant
udi-folket
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 Agenda1
• Be for prosessen videre for
menighetene
Ecuador
• Be for Bibelinstituttet som er i
omstrukturering
• Be for årsmøte i kichwakirken
• Be for rettsaken om en
kirkeeiendom. En vond sak som
preger menigheten og som er
krevende for den nasjonale
spansktalende kirken
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Takk for at kirkene har startet
over 1000 nye huskirker de siste
tre årene
• Be for de 50 nye huskirkelederne som i hele høst har trent
på å bli klar til å inkludere de som
sier ja til Jesus på årets aksjon
Mali og Senegal
• Be for misjonærkonferansen
som skal være 3. – 5. mars, for
Mali og Senegal
• Be for neste runde med
Agenda1 undervisning som skal
være 10. – 20. mars
• Be for familien Jøssang som
kom til Senegal i januar
• Be for familien Svanholm
Skogesal som kommer til
Senegal i august
• Be for en positiv utvikling i
sikkerhetssituasjonen i Mali. Be
om fred! Og be om trygghet for
Normisjons misjonærer
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at de fire TV-kanalene
kan styrke kristne som lider
under forfølgelse

• Be om at sendingene kan nå
hjertene til dem som aldri har
hørt det kristne budskapet før
Nepal
• Be for UMN i Nepal at de får den
nødvendige avtalen med
myndighetene som vil gi de
visum de trenger for å fortsette
arbeidet i Nepal
• Be om at de rette søkere må
komme og at de rette blir ansatt i
landsbyhelseprogrammet
• Be for det nye projektet som
startet i januar, i Deulikot i
Bajhang. Be spesielt for prosjektleder Madhuri og for Madan som
er prosjektkoordinator
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjonssenteret
• Be for Agenda1-nettverket
Møre
• Be om at vi får se nye fellesskap
vokse fram
• Be for Soul Children-korene og
lederne der
• Be for stab og regionstyre.
Nord
• Be for årsmøtet i Tromsø 25.
april, om gode kandidater til
regionstyret
• Be for Sommer i Nord 2020, 13.
til 16. august
• Be for vårens og sommerens
leirer på Solvang og Holmen
Nordland
• Be for forberedelsen av
«Sommer i Nord 2020»
• Be om økt elevtilgang for
Kristen Videregående Nesna
• Be for noen misjonsvenner som
blir hetset for sin tro
Oppland
• Be for leirene våre
• Be for nasjonalt lederkurs
• Be for kloke avgjørelser om
fremtidig drift
Rogaland
• Be for lederkurset og påske
leirene
• Be for regionårsmøtet
• Be for arbeidet på Solborgmarka
• Takk og be for alle leirledere
Sogn og Fjordane
• Be for utlysing og tilsetting av
ny regionleiar
• Be for arbeidet med fellesskapsutvikling i regionen
• Be for leirstadane i regionen
• Takk og be for leiarane i Acta
sine lokallag i regione

Telemark
• Be for barnearbeidet i Norkirken
Porsgrunn, med takk
• Be om nytt mot til slitne ledere
• Be om frivillige medarbeidere til
praktiske oppgaver i leirarbeidet
Trøndelag
• Takk og be for leiren i vårsemesteret
• Takk og be for ulike lag og
foreninger i Acta og Normisjon
• Takk for alt det frivillige arbeidet
• Be for årsmøte i regionen
Øst
• Be for utviklingen av Mana
læringsnettverk
• Be for misjonsteamet vårt med
9 undgommer som reiser til
Nepal i påsken
• Be for årsmøtene 21. mars
• Be for våre fire påskeleirer på
Haraset og Fossheim
Østfold
• Takk for alt det frivillige arbeidet
som utføres i Østfold
SENTRALT:
• Be for ledelsen og de ansatte
ved felleskontoret
• Takk og be for nyansatt
internasjonal leder Tore Bjørsvik,
som er i ferd med å avslutte sin
tjeneste for NLM i Peru
ACTA SENTRALT:
• Be for Kompis og Amigos
SKOLER:
Gå Ut Senteret:
• Be for avslutning av utenlandsopphold for årets studenter
• Be for nye studenter på linjen
Bare bibel
• Be for våre samarbeidspartnere
i Norge og utlandet
Acta bibelskole:
• Takk for et flott Acta-kull
• Be om at musikken må nå langt
• Be for Acta sin reisevirksomhet i
Norge
• Be for adventsleirene
• Takk og be for julemessene
• Be for lagslederne i regionen
Bibelskolen i Grimstad:
• Takk for at skolen er full med
flotte, motiverte ungdommer
som vil følge Jesus.
• Be om at Gud kaller unge
mennesker også til neste år
• Be om at ledelsen på skolen
fortsatt kan forvalte skolens
eiendommer og virksomhet på
en klok måte.
FORSAMLINGER:
Storsalen:
• Be for de nyoppstartede
kreative samlingene i Storsalen
• Be for kurset «Varmere kirkekaffe»
• Takk og be for lovsangsarbeidet

Lærer Samira (32) er populær blant elevene. Her
demonstrerer hun en lek for barna.

God læring
Tekst Simon Elias Bogen
Foto Simon Elias Bogen/
Lars Audun Bøen

På gjestehuset i
Sheki får både barn
og voksne engelskopplæring. Det er
viktig for mange.
Hos Open Guest House i Sheki
kan du få husrom for natta hos
hyggelig vertskap. På samme
sted finnes det også et høyt skattet undervisningstilbud for både
barn og voksne.
I en stadig mer globalisert
verden blir det stadig viktigere å
kunne snakke engelsk. Ute i
regionene i Aserbajdsjan er det
imidlertid svært få som kan
engelsk. Samira har jobbet som
lærer for engelskundervisningen, som skjer i regi av Normisjons kontor i Sheki, i tre år.
– Jeg er veldig glad for at jeg
kan lære bort engelsk til disse
menneskene, og det virker som
elevene også får noe ut av det,
sier Samira
Fornøyde elever

Hun lærer bort engelsk til både
barn og voksne. For barna tar
hun ofte i bruk ulike engelske
leker, spill og sang, mens for de

voksne blir det lagt mer fokus på
å ha samtaler seg imellom.
Elevene er fornøyde med
både undervisningen og læreren.
–Jeg liker veldig godt engelskundervisningen. Før jeg begynte
her kunne jeg lite engelsk, men
på grunn av Samira så har jeg
lært masse i løpet av det året jeg
har vært her, sier Mürgülu (12).
Alle de voksne uttrykker stor
takknemlighet til undervisningen. Det finnes andre steder å
lære engelsk i Sheki, men det er
kun ett kurs som gjelder, ifølge
elevene. Det er tydelig at tilbudet
oppleves viktig.
En døråpner

– Gjennom disse tre månedene
på kurset har jeg blitt mye bedre
i engelsk. Hvis det er noe jeg
ikke forstår så kan jeg bare
spørre den herlige læreren vår,
og hun gir alltid et svar. På andre
engelskkurs her i Sheki lærer de
oss bare grammatikk. Her lærer
vi mye mer, forteller Seadat (28).
– Jeg tror det engelske språket
er nøkkelen til døren ut til verden, og hvis man ikke kan
engelsk så har man mange færre
muligheter. Derfor er det veldig
viktig at vi lærer engelsk,
avslutter Nizamaddin (15).

Aserbajdsjan
Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 013

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.
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Utviklingsminister Dag Inge Ulstein deltok på Normisjons leder- og
medarbeiderkonferanse i februar.

– Jesus er viktigst
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sigrid Rege Gårdsvoll

– Normisjon har mye å være
stolt av, sa utviklingsminister
Dag Inge Ulstein da han
besøkte åpningen av
Medarbeiderkonferansen
En regnfylt helg i februar møttes nærmere 500
ansatte og frivillige i Normisjon til Leder- og medarbeiderkonferansen i Imi-kirken i Stavanger.
På åpningsmøtet fredag fikk de møte en celeber
gjest: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein. I samtale med pastor Erik Albert reflekterte statsråden
over både troens rolle i hverdagslivet og misjonsorganisasjonenes rolle i utviklingsarbeid.
– Mine foreldre flyttet til et lite sted på Sunnmøre for å drive kristent arbeid. Derfor er jeg
vokst opp med å være engasjert i barne- og ungdomsarbeid, sa Ulstein. Han fortalte at han daglig
deler et bibelord og ber sammen med sine nærmeste medarbeidere i departementet.
Arbeid ute

– Dere har utrolig mye å være stolte av i Normisjon, sa Ulstein da Albert spurte om hans inntrykk
av Normisjons internasjonale arbeid. Statsråden
fortalte om sine inntrykk fra sitt nylige besøk hos
Normisjon i Mali.

– Det har nok ikke vært slik at UD har rent ned
misjonstomtene rundt omkring, men det er fantastisk å få være den broen, sa Ulstein.
Han fortalte levende om profesjonaliteten han
har opplevd når han har møtt norske misjonsorganisasjoner i utlandet.
– Vi ønsker å nå de mest sårbare, og de trosbaserte organisasjonene som jobber i sivilsamfunnet
i de aktuelle landene, og som har stor tillit blant
befolkningen, sa Ulstein.
Vekst hjemme

Erik Albert benyttet også muligheten til å utfordre
statsråden til å svare på hva han mener er viktig
for Normisjon i Norge i tiden fremover, og statsråden hadde svaret klart:
– Både Normisjon og veldig mange andre
kirker og menigheter har noe jeg mener er de
beste lederutviklingsprogrammene som finnes,
der unge mennesker som er dedikerte og ønsker
å bygge samfunnet blir gitt ansvar.
Ulstein understreket hvor viktig han mener det
er for unge kristne å oppøve frimodigheten om
troen.
– Vi politikere får mye tyn for at landet blir mer
sekularisert og går feil vei, og vi skal selvfølgelig
ta vår del av ansvaret. Men det er først og fremst
om å gjøre at vi som troende står opp, tar ansvaret
vårt og lever ut troen der vi er, sa Ulstein.
– Folk må øve seg på å si at Jesus er det viktigste i livet.

Svein Granerud 70 år
LAST NED KATALOGEN PÅ PLUSSREISER.NO

FOTO: RYAN BURCH

eller ring oss på 70 17 90 00 for å få den tilsendt.

Svein Granerud

Svein Granerud fylte 70 år 12. februar og går nå over i de
frivilliges rekker i Normisjon. Svein har brukt det meste av sitt
yrkesaktive liv i Normisjon, hvor han har satt mange gode
spor etter seg. Han var lærer og rektor på Bibelskolen i
Staffeldtsgate fra 1982 til 1997 og spilte senere en avgjørende
rolle i forbindelse med fusjonen. I Normisjon har han vært en
brobygger mellom det tradisjonelle foreningsarbeidet og de
nye forsamlingene og menighetene. Svein er svært kunnskapsrik, en dyktig teolog og etterspurt forkynner. I tillegg har han
et lunt vesen, er omsorgsfull og ser enkeltmennesker. Vi vil
rette en varm takk for den innsatsen Svein har lagt ned i
Normisjons arbeid på mange områder gjennom et langt liv.

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

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.
Send
inn tekst og
bilder til neste
nr. innen
27. april.

Kalender Oppland
ARRANGEMENTER
Foreningsmøter
Mars
1		Gjøvik, Ragnar Enger:
		Kvinner i Haugebevegelsen
4 		Vest Torpa,
		hos Lunde, Odd Tomter
5 		Bethel Biri, Aslaug Leirdal
8		Skreien Ole Jakob Dyrnes
9		Raufoss Formiddagstreff
		Inebjørg Stubø
11		Skreien kl 12 Kai Lillehomb
15 		Lillehammer Årsmøte
		Hanne M Roås
17 		Vindingstad, Gravem
18		Hedalen, Aniken Muri
19		Dokka, Hanne Mette Roås
25		Tryggheim, Gran.
		Formiddagstreff kl 12.00.
		Trond Hem Stenersen.
29 		Skreien Sangkveld
30 		Raufoss Formiddagstreff
		Arild Kjeilen
31		Vindingstad, Solveig H. Tusvik
April
1 		Hedalen Bedehusbasaren
1 		VestTorpa Påskesangkveld
		Oddvar Hansen
2 		Bethel Biri, Peder A Lunde
9 		Skansen Skjærtorsdag kl 12
13 		2. Påskedag Lillehammer
		Anne Birgitta L Kvelland
14 		Vindingstad Inge Heyerdal
16 		 Dokka
19 		Skreien, Reidar Brendseter

19		Gjøvik, Randi og Arngeir Mo
28		Raufoss, Dagfinn Follerås
29		Tryggheim Gran.
		Formiddagstreff kl 12.00.
		Ole Jakob Dyrnes.
Mai
3		Skreien, Oddvar Hansen
4		Formiddagstreff, Raufoss
		Else Stensrud
6		Hedalen, Svein Lund
6		Skansen kl 12, Gerd Solbakken
6 		Vest Torpa. Besøk fra
		Fjordtun Evangeliesenter
7 		Bethel Biri, Hanne Mette Roås
12 		Vindingstad, Ole Jakob Dyrnes
17 		Bethel Biri 17.maifest
17 Gjøvik Byscena 17.mai fest
17 		Lillehammer 17. mai fest
21. Dokka m NLM
		Kristi Himmelfarststevne
		Per Arne Dahl
26 		Vindingstad Husmøte hos
		Sissel Brobakken
26. Raufoss.
		Sommerfest hos Grimsbø
27		Tryggheim Gran.
		Formiddagstreff kl 12.00.
		Arne Kløverud.
Andre arrangementer:
Lørdag 28. mars
Bibeldag for kvinner, Bethel Biri

ActaOppland

Våren 2020

Årsmøtehelg

24. – 26. april
på Skogstad
8.trinn og oppover

Minileir

22. – 24. mai
på Skogstad
3 til 10 år, alle i følge med voksen

Actionleir
19. – 21. juni
på Skogstad
4. - 6. trinn

TotenCamp

28. juni – 5. juli
på Skjærgårds / Risøya
8.trinn og oppover

VÅ R 2020

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET I OPPLAND:
Skogstadvegen 6, 2843 Eina
Tlf.: 61 13 03 40
E-post: oppland@normisjon.no
Bankgiro: 3000 14 71240
Vipps Normisjon: 19431
Vipps ActaOppland: 101166
Vi har ikke fast kontortid men kan nås
på telefon: 61 13 03 40
Regionleder:
- Styreleder fungerer som daglig leder.
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.net

LEIRSTEDER
Skogstad leirsted
Bankgiro: 3000.15.48308
Koordinator: Oddvar Hansen
Tlf.: 900 45 619
Booking: Gullsrud Booking
Tlf.: 33 80 17 00
Vippsnr: 542497
Kirketeigen
Bankgiro: 3000 15 48286
Kontakt Nye Kirketeigen:
Hildegunn M. H. Ruset
prosjektkirketeigen@gmail.com
Tlf.: 959 35 300

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

Følg oss også på:

Følg med på

www.acta.no/oppland/
for mer info og påmelding!

Misjonær i Mali
Karen Ekern,
karenekern@yahoo.fr

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

Lørdag 25. april
Regionårsmøte, Skogstad.
Ingebjørg Berstad Torp
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Innspill
Kristian Sveinall Øgaard
Daglig leder Acta
kso@normisjon.no

Nytt år – nye vaner?

Hver gang nyttårsforsettene herjer landet, takker jeg Gud for
at han lar meg starte på nytt hver dag, og ikke bare en gang i
året. Det er nåde! Og likevel: Noen ganger er det viktig å
stoppe opp og tenke gjennom hvordan hverdagen ser ut og
hvilke prioriteringer vi lever etter. Og ja, det er ikke nyttår,
men hos meg starter vanligvis de gode vanene på høsten, når
sommerferien overlater stafettpinnen til hverdagen.
Vaner er undervurdert. Så mye at fetteren «uvaner» kanskje
er mer i bruk. Men vaner er alltid ikke grøfter og mønstre det
er et mål å komme ut av; like ofte er vanene som velprøvde
stier som vi og andre før oss har funnet at leder til det som er
godt. Vanene er våre hjelpere i å oppleve frihet og vekst. Frihet
er ikke grenseløshet, men å holde fast på det vi vet er godt. Og
for å oppleve vekst må vi prioritere noe over tid, også når vi
egentlig ikke har lyst til det i øyeblikket. Da trenger vi vaner,
som hjelper oss til å holde fast på det vi har bestemt oss for.
Kanskje er tiden inne for å introdusere noen nye vaner i
livet ditt? Eller børste støv av noen gamle? Hva med den
bibellesningen du var så ivrig på før? Guds ord virker fortsatt!
Eller den bønnelisten som har blitt liggende i nattbordskuffen
de siste årene? Hva med å sette av en kveld i uken for noen i
ditt nærmiljø som trenger deg? Bestem deg, så gjør du det
kanskje også den dagen du ikke vil. Kanskje skal du begynne å
smile til mennesker på bussen eller hilse på naboen? Prøv! Det
er ikke utenkelig at det vil gjøre noe med måten ser på dine
medmennesker.
Må Gud velsigne deg og dine vaner.

TRO

Andakt
Martin L. E. Rosenhoff | Markedsutvikler Viken FHS

Om skam og troll
På Musikkfolkehøgskolen Viken
får vi gå tett på unge mennesker
i en av livets mest avgjørende
faser. Mange av disse får sin første smak på “voksenlivet” gjennom skoleåret, og blir samtidig
kjent med seg selv på en ny
måte. Gjennom året blir vi kjent
med dem, og ser mye av det som
bor i dem. Vi blir kjent med
talentene og de gode egenskapene, men ser samtidig mange
av utfordringene deres.
Noe av det som kan være
mest ødeleggende i et menneskes liv er den skammen vi så alt
for ofte går og bærer på. Kanskje
bærer også du på skam for noe
du ikke burde gjort, eller du kan
skamme deg over å ikke gjøre
det du helst skulle gjort.
Personlig vet jeg noe om hvor
mye skam har frarøvet meg i
mitt eget liv. Men samtidig har
jeg fått erfare hvor frigjørende

det er når jeg har våget å åpne
opp og være ærlig med mennesker. Det jeg har kjent som en
tung byrde å bære alene, har
med ett mistet sin kraft når jeg
har latt lyset få slippe til.
Jeg tror at det å være til stede
med åpne ører og et åpent hjerte
kan bety en forskjell for folk. Det
at unge mennesker oppmuntres
til å snakke sant om livet samtidig som de møtes med aksept og
respekt, er et viktig steg på veien
mot å gi slipp på skammen. Jeg
tror at den kraften som lever i
oss som tror kan få være med å
peke på Jesus, og at det som står
i Romerne 2:4 kan bli virkelig:

“vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”.
Dette er noe av det vi på
Viken ønsker å formidle til de
ungdommene vi får gå sammen
med dette året. At de ikke trenger å bære byrdene alene, men
at den skammen de kjenner blir
som et troll – det sprekker når
lyset og sola får skinne på det. I
tillegg får vi komme til Gud med
alle våre byrder, og blir møtt
med en kjærlig fars åpne armer.
For som Paulus sier i Romerne
8:1 “Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus
Jesus”.

Så er det da ingen
fordømmelse for dem
som er i Kristus Jesus.
Rom. 8,1

