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Takk til
Actastyret
som tok ansvar og gjennomførte WWU leir på Skogstad i
vinter-ferien tross sykmelding
i staben!
UTLAND
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Store konsekvenser
Regionstyreleder Ragnhild Gravem og styreleder for Nye Kirketeigen Hildegunn M. H. Ruset.

Nye tider på Kirketeigen
Avtalen kom i havn! 7. mars signerte regionstyreleder Ragnhild Gravem og styreleder for Nye Kirketeigen, Hildegunn M. H. Ruset avtalen om videre
drift av Kirketeigen Ungdomssenter og Camping.
Forsikringene du trenger
- verken mer eller mindre.

Koronaepidemien gir store konsekvenser
over hele verden, også i Normisjons
samarbeidsland. Det gir også mange
muligheter til å hjelpe.
NORGE
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Suksess med stuebasar
Siden det ble innført restriksjoner på
forsamling har Normisjon og Acta samlet
inn flere hundre tusen kroner på basar –
via Facebook!

kniftrygghet.no | privat@kniftrygghet.no | 23 68 39 00
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Viken: situasjonen nå
Hilsen fra Musikkfolkehøgskolen Viken som fikk en annerledes avslutning av skoleåret.
I dag skriver vi søndag 26. april, og det har gått nøyaktig 45
dager siden skoleåret tok en vending ingen av oss trodde vi
skulle måtte oppleve. I ukene før 12. mars hadde skolen vært
full av forventing til vårturnéen, som var like om hjørnet.
Ungdommene gledet seg til å ta fatt på veien, med musikken
de hadde jobbet så hardt med å øve inn. Men plutselig kom
altså beskjeden som snudde alt på hodet, både for elever og
ansatte på Musikkfolkehøgskolen Viken. I løpet av 24 timer
var vi nødt til å tømme skolen for elever, og de rakk kun å
pakke med seg det mest nødvendige. Fortsatt står rommene
der, forlatt i all hast, men fulle av personlige eiendeler. Først i
disse dager kan vi begynne å slippe elevene tilbake, i puljer
på 5 og 5, for å hente eiendelene sine. For noen uker siden
ble det klart at det ikke ville være mulig å gjenoppta normal
undervisning på skolen, slik vi i det lengste hadde håpet.
Men heldigvis stopper ikke historien om elevkullet 19/20
torsdag den 12. mars. Våren ble riktignok ikke slik vi hadde
sett for oss, men denne utfordrende tiden har jammen fått
oss til å måtte tenke nytt. I løpet av en uke var vi oppe og
gikk med en virtuell folkehøgskole, der all undervisning nå
foregår på nett. Elevene sitter hjemme på hver sin datamaskin, og mottar daglig undervisning, både i fellesskap og
enkeltvis. (Ja, selv individuell trommeundervisning har vist
seg mulig å gjennomføre over internett). Daglig samles
elevene til møtepunkt, der vi deler informasjon og et ord for
dagen, akkurat slik det pleier å være på Viken.
Samtidig er vi i full gang med å planlegge det kommende
skoleåret, der alle signaler fra myndighetene peker mot at vi
kan starte opp som normalt i august. Søkertallet for neste
skoleår er bra, og vi er forventningsfulle overfor det som
ligger foran oss. Så må vi bare håpe og be om at den positive
utviklingen fortsetter, slik at vi også i fremtiden kan få gjøre
det vi liker aller best; nemlig gi ungdom et år der de får
oppdage mer av musikkens, det kristne budskapets og
fellesskapets mysterium og kraft.
Takk for gaven i forrige regionblad!
Martin Rosenhoff, markedsutvikler

Sommer i
Grimstad?

Det blir ikke «Sommer i Sør» i uke 28. MEN på
Bibelskolen i Grimstad kan du være med på en enkel

BIBELCAMP
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med formiddagsmøte, kveldssamling for hele
familien og kveldskafe i teltet fra 7.–12. juli.
22.–26. Juli er det Åpen Himmel med IMI kirken
og i tillegg arbeider vi for mulig camping
og sommerhotell helt fra 19. juni–6. august.
Velkommen til Grimstad!

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

Meld degwww.sommerisor.no
på booking@bigevent.no

Nytt fra

Kirketeigen
leies ut for
videre drift
Tekst Ragnhild Gravem
Foto Kåre Gravem

Kirketeigen Ungdomssenter og
Camping har i mange år gått
med store underskudd i den
ordinære driften.

Regionstyret vedtok i desember
å tilby den lokale prosjektgruppa
en leieavtale for å drive stedet
videre.

Regionens økonomiske og
bemanningsmessige situasjon
gjorde at regionstyret den 19.
februar 2019 vedtok å selge
Kirketeigen fordi økonomisk
forsvarlig drift ikke lenger var
mulig. Taksering ble gjennomført.

Prosjektgruppa har jobbet med
å danne en forening, få på plass
organisasjonsnummer og bankkonto. Nå er dette i orden og
medlemmer har begynt tegne
seg.

Mange av Kirketeigens venner
syntes det var vanskelig å akseptere at Kirketeigen skulle selges.
Stedet har betydd så mye for det
kristne arbeidet i Gudbrandsdalen.
I mai ble det holdt er fellesmøte
på Kirketeigen for å snakke om
muligheter. Ei lokal prosjektgruppe ble opprettet for om
mulig kunne drive stedet videre.
De fikk frist til desember for å
komme med et realistisk alternativ til salg.
Det var svært lite utleie første
halvår 2019. Fra juli til oktober
hadde regionen en provisjonsavtale med Sinclair vertshus som
drifta stedet for utleie til pilegrimer og campinggjester. Det var
en økning i antall pilegrimer til
ca. 300 personer (ca. 200 i 2018).

Den 7 .mars var en stor dag da
vi møttes på Kirketeigen for en
befaring av eiendommen.
Styrelederne i regionstyret og
Nye Kirketeigen signerte kontrakten om leie og videre drift av
stedet.
Regionen er fortsatt eiere og Nye
Kirketeigen leier stedet vederlagsfritt.
Foreningen har fått en startkapital på kr 250.000 for å dekke
faste utgifter det første året. I
tillegg skal regionstyret koste
nedvask, større vedlikehold og
investeringer. Det skjer etter
søknad til regionstyret.

Det var selvfølgelig en nedtur da
beskjed kom om å stenge all
utleie pga Koronavirus, og vi er
veldig spente på framtiden. Det
er ikke sikkert at det kan komme
utenlandske pilegrimer denne
sommeren. Men det er anbefalt
at alle her i landet skal ha
Norgesferie i år og da er det
behov for overnatting og camping.

Nye Kirketeigen har planer å
ansette en daglig leder i en deltidsstilling.

Regionstyret er veldig glade for
denne avtalen. De som ønsker å
støtte foreningen Kirketeigen,
skal ta kontakt med Hildegunn
Maria Ruset tlf 959 35 300
Prosjektkirketeigen@gmail.com

Det er godt håp om å leie ut
bestyrerboligen fra august.

Foreningens bankkonto:
2095 56 15728.

Oppussing på Skogstad
Etter den store branngjennomgangen i høst, fikk vi pålegg om
store utbedringer for at Skogstad
kunne drives videre som leirsted.
Firma Caverion har i flere
uker jobbet med å installere nytt
adresserbart brannvarslingsanlegg. Den 13.mars startet vi frisk
med dugnad der første etasje i
internatfløya ble tømt for køyesenger og annet utsyr. Alt ble
plassert i det store fellesrommet.
Veggene ble vasket og gjort klart

for oppussing. Vi hadde det hyggelig og delte et felles måltid.
Men så ble det stopp! Hva
skulle vi gjøre nå? Noen enkeltpersoner kom med egen niste og
jobbet frivillig på hvert sitt rom.
Et firma har fylt isolasjon i
veggene. Alle rom er malt med
brannhemmende maling, det er
lagt nye golvbelegg, køyesengene er malt og det er satt opp
panelovner som kan fjernstyres.
Nå mangler bare branndøra til
den nye rømningsvegen.

Nyoppusset og fint rom.
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Regnskapsrapporter
Pr 31.mars:
Normisjon og Acta
– kr 186 626 (underskudd)
Skogstad
– kr 445 732 (underskudd)
Pr 29.februar:
Kirketeigen
- kr 42 424 (underskudd)

Takk for girogaven
Misjonsprosjekt i Mali
kr 25 050
Musikkfolkehøgskolen Viken
kr 23 050

Takk til region
Nordland
Region Nordland har hjulpet
oss med å sette tekst og bilder
til bladet inn i malen.
På denne måten kunne vi få gitt
ut nr 2-20, tross permittering
hos ansatte.

Kirketeigen Ungdomssenter og Camping. Signering av kontrakt om leie og videre drift.

Kirketeigen har
betydd så mye
for det kristne
arbeidet i Gudsbrandsdalen

Andre etasje sørfløya er ikke
godkjent for overnatting, så regionkontoret er flytta opp. Det
store rommet nede er delt i to og
alle rom skal kles med gipsplater
og males.
Inngangen til overnattingsrommet ved stua er murt igjen
og dette får adkomst fra gangen.
I tillegg til de frivillige, har en
snekker fra Gulsrud vært med.
En lokal snekker skal skifte sørveggen og vinduer.

Svein i arbeid.

Mari maler.

Hele oppussingsprosjektet er
budsjettert til kr 800 000 +
moms. Dette tas fra oppsparte
midler og øremerkede gaver.

Det var godt og tjenlig å kunne
bruke denne stengte perioden til
å pusse opp. Det blir så fint!

Kaos under oppussing.
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Utdrag fra Årsmelding
ARBEIDSÅRET 2019

(tall for 2018 i parentes)
Ved utgangen av året 2019
var det i voksenarbeidet 22
(23) foreninger og 19 (18)
kontaktsteder. Region
Oppland hadde 34 (27)
direktemedlemmer.
Acta: Ved utgangen av året
hadde Acta 16 (18) lag.
2019 har vært et svært
krevende år, både for regionstyret og de ansatte. Da daglig
leder ble sykmeldt og senere sa
opp sin stilling, besluttet regionstyret i samråd med
Landsstyret å vente med å
ansette ny regionleder til styret
fikk bedre oversikt over økonomien. Regionstyret v/ AU
(arbeidsutvalget) skulle ha det
daglige lederansvaret.
Regionstyrets hovedoppgave
har vært å få kontroll på økonomien. Det måtte drastiske
tiltak til for å snu situasjonen.
Tiltak har vært:

• Nedbemanning fra 3,3
årsverk til 2,5 årsverk.
• Regionlederstillingen ble
stående vakant fra 1. august.
• Gjennomgang og forenkling av rutiner og digitalisering av administrative
oppgaver.
• Flytting av regionskontoret fra Viken til Skogstad.
• Arbeid med avvikling
eller en alternativ drift av
Kirketeigen.
• Arbeid med alternativ
driftsform på Skogstad.
• Oppgaver er overført fra
ansatte til frivillige.

• Regionstyret har vært et
arbeidende styre, der AU har
utført regionlederoppgavene
uten honorar.
• Det felleskapsbyggende
arbeidet har vært utført av
frivillige, og det har vært økt
frammøte på regionsamlingene.
Menighet og misjon

Det er 8 menigheter i region
Oppland som har misjonsavtale med Normisjon
Acta har arrangert 10 (14) leirer. 3 leirer ble avlyst. De
ansatte har vært ledere på leir,
sammen med frivillige ungdomsledere. Acta Oppland har
egen årsmelding.
Økonomi

Økonomien i regionen var i
2019 meget anstrengt.
Det totale resultatet for
hele region Oppland for 2019
ble et underskudd på kr. 439
118,-. Dette var en forbedring
fra 2018, da underskuddet
var kr. 1,4 Mill.

Winter Wake Up leir (WWU) på
Skogstad
Da Actaleder ble sykmeldt i
februar, gikk det ut melding om
at WWU leiren i vinterferien
dessverre måtte avlyses.
Da tok ungdommene i Actastyret grep og spurte om de
kunne få arrangere leiren selv.
Svaret var ja, når Oddvar og
Synøve fra regionstyret kunne
være bakvakter.
Heine J. Bjørke hadde hovedansvaret sammen med Ester
Sandbekken og Ada Molteberg.
De fikk med seg Eystein Elde,
soknepresten i Hoff, til å holde
andakt på lørdag der tema var:
Hvordan forholde seg til kjærlighet, Gud og pornografi.
Heidi Sandbekken hadde bibeltimer søndag og mandag. Hun
talte over Salme 37.5 Gud ser oss
i et perspektiv vi ikke kan forstå.

FOTO: ADA MOLTEBERG

for Normisjon region Oppland
2019

WWU på Skogstad

Bønnevandring med Ester Sandbekken.

Ester og Ada ordnet bønnevandring i tillegg til at de hadde
ansvaret for kjøkkenet.

Synøve snakket med Heine og
andre da de skulle dra. De var
veldig fornøyde.

De grillet i lavvoen på lørdag, og
var på Badeland på søndag.
Det var 15 deltakere og tre
ledere som utgjorde en fin gjeng.

Stor takk til Acta-styret som tok
ansvar! Og Gud som holdt sin
hånd over Skogstad så alt gikk
bra!

Skogstad leirsted hadde et
underskudd på kr. 303 662,for perioden.
Kirketeigen leirsted hadde et
underskudd på kr. 558 006,for perioden
Regionen uten leirstedene
hadde et overskudd på kr. 424
550,- for perioden.
Vi viser ellers til årsregnskapet.
		
Galleri Normisjon avsluttet
virksomheten 31. oktober
2019.

Det var andakter, og grilling i lavvo på WWU-leiren på Skogstad.

LEDER
I dag, 25.april, skulle vi vært
samlet til regionårsmøte på
Skogstad. Det skulle vært bibeltime, sang, samtale om regionens arbeid og misjonsfest. Slik
ble det ikke. Alt er annerledes
nå. Et virus gjorde det til at vi
nå har årsmøtet digitalt ved at
vi sender ut sakspapirene på
epost og får tilbakemelding på
epost og telefon. Vi har regionstyremøtene på Zoom, internett.

Ragnhild Gravem, regionstyreleder

Jeg skulle ikke lenger være regionstyreleder. Og flere i styret
skulle ha byttet plass med nye.
Situasjonen tilsier at vi må sitte
en stund til.
Vi får ikke lov til å ha foreningsmøter eller storsamlinger.
Vi kan ikke arrangere leirer. Vi
får ikke leie ut leirstedene. De
ansatte er permitterte. Og vi vet
ikke hvor lenge dette vil vare.

Hva betyr dette for oss som
region Oppland. Hva betyr
dette for oss som kristne?
Vi må tenke nytt. Kanskje kan
dette bli en oppvåkning for oss.
Kanskje kan flere møte Jesus og
komme til tro på Ham.
Det vi har sett siden 12. mars
er at det har blitt mange gudstjenester og konserter på internett. I påska ble det nesten tra-

velt, for det var å mye fint så få
med seg.

Alt er
annerledes
nå!

Vi vet at «vårt ord» fortsatt gjelder: Frykt ikke for jeg er med
deg, Vær ikke redd, for jeg er
din Gud. Jeg gjør deg sterk og
holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.
(Jes 41.10)
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I Okhaldhunga arbeides det for fullt med å produsere verneutstyr i påvente av at koronaepidemien kan komme også dit.

Korona gir store konsekvenser
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon

– Mye av Normisjons
arbeid internasjonalt
påvirkes av smittesituasjonen.
Det forteller internasjonal leder Marianne Næss Norheim. Normisjon har hentet hjem sine norske utsendinger, og i
mange land innføres det strenge tiltak for
å begrense smitten fra koronaviruset.
De fleste stedene der Normisjon har
arbeid drives en betydelig del av lokale
medarbeidere og er derfor ikke helt
avhengig av de norske utsendingene. De
stadig færre stedene hvor det ennå ikke
er innført strenge smitteverntiltak fortsetter derfor arbeidet stort sett som før.
– Unntaket er i Senegal, sier Norheim.
– Pionerarbeidet der drives i sin helhet
av norske utsendinger og det står dermed
i bero når utsendingene er reist hjem.
I Senegal er det foreløpig rundt 1000
smittede og få døde. Landet har stengt

grensene og det er innført forbud mot
reiser mellom flere provinser i landet for
å begrense smittespredning.
I Mali er mye av arbeidet Normisjon
støtter lokalt drevet, og påvirkes i mindre
grad av at de norske utsendingene drar
hjem. Arbeidet som Guri Enger er en del
av, for eksempel, følges allerede store
deler av året opp fra Norge. Det er foreløpig under 500 bekreftede smittetilfeller
i Mali, og det er innført en rekke forebyggende tiltak, blant annet et forbud mot
ansamlinger på over 50 personer. Kirker
og moskeer er ikke bedt om å stenge ned,
men kirkene i Mali har selv bestemt seg
for å avlyse samlinger inntil videre.
I Nepal er det innført lockdown, og
mye av arbeidet til United Mission to
Nepal (UMN), Normisjons samarbeidspartner i landet, er sterkt begrenset i
denne perioden. Det er foreløpig svært
få smittetilfeller i Nepal, og myndighetene håper at ved å gjennomføre strenge
tiltak vil man kunne begrense spredningen av viruset. Leder i UMN Joel Hafvenstein forteller at organisasjonens sykehus
i Tansen og Okhaldhunga er åpne og
forbereder seg på eventuelle smitteutbrudd i sine områder. I Okhaldhunga
forbereder man seg blant annet ved å sy

smittevernutstyr. Foreløpig har de ikke
utstyr for å teste koronavirus, men de har
gjort klar en egen bygning til pasienter
med luftveisinfeksjoner. Heldigvis har
sykehuset også sin egen oksygenfabrikk
og vil dermed ikke gå tom for dette i en
krisesituasjon. Marianne Næss Norheim
påpeker at situasjonen slik den er nå kan
få konsekvenser for Normisjons internasjonale arbeid på sikt.
– I denne typen krisesituasjoner kan
man noen ganger se at gaveinntektene
går ned, og dersom det vedvarer kan vi
se at det gir utslag i budsjettene for internasjonalt arbeid de kommende årene. Vi
håper derimot at folk nå også er solidariske med den fattige delen av verden der
det meste av vårt arbeid er, og at folk vil
fortsette å gi. Normisjon ønsker nå der
det er behov for det og muligheter til å
dreie prosjekter mot forebygging og
håndtering av korona.
Okhaldhunga sykehus spiller en nøkkelrolle i et stort område i Øst-Nepal.
Mer enn halvparten av sykehuset er
finansiert av pasienter. Disse inntektene
uteblir nå som pasientene holder seg
hjemme. I tillegg kommer behovet for
smittevernutstyr som er svært kostbart.
Smittede koronapasienter vil trenge

mange døgn på sykehuset med medisiner,
oksygen og smittevernsutstyr. Dette vil
koste mye mer enn pasientene selv har
råd til å betale.
I prosjektområdene i Assam i India er
det veldig mange dagarbeidere som står
uten inntekt på grunn av portforbud. De
har verken penger til å kjøpe mat eller
tilgang på såpe og hygieniske produkter
som kan hjelpe med å forebygge viruset.
I Ecuador har myndighetene mistet
kontrollen i deler av landet. Sykehusene
opplever kaotiske tilstander og gatene
oversømmes av omkomne mennesker.
Dagarbeiderne står også her uten inntekt
og har ikke råd til å kjøpe mat.
Nesten tjue millioner mennesker i
Bangladesh har blitt arbeidsløse i forbindelse med koronapandemien. Det er rapportert at inntektene til de som bor i
slummen i Dhaka og de fattige på landsbygda har falt med hele åtti prosent som
betyr at inntekten deres nå ligger på kun
3 kr dagen. Landet er i ferd med å bli
rammet av en fattigdom de ikke har sett
på mange år.
Normisjon ønsker å distribuere matkasser, hygienesett, smittevernsutstyr og
medisiner til sårbare familier som opplever dramatiske konsekvenser av viruset.

Ønsker du å støtte dette arbeidet kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med aksjonsnummer 20000103.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Be for alle utsendingene som er
kalt hjem, og de som fortsatt er
ute.
Be spesielt for dem som har gått
inn i jobber i helsevesenet.
Ecuador
Be for familier og menigheter i
området i og rundt Guayaquil
som har mistet sine kjære og slit
økonomisk.
Be om at mathjelp og annen
støtte må nå fram til de som
trenger det mest, i og rundt våre
lutherske menigheter i Ecuador.
Be for Bibelinstituttet, for
gjennomføring av kurs og
gjenåpning av administrasjonen
slik at regninger og lønninger blir
betalt.
Be for Tamboskolen og
opplegget for elevene under
nedstengingen. Ikke alle har
internett og nødvendig leksehjelp.
Nepal
Be om beskyttelse mot smittespredning av korona i Nepal og
om beskyttelse av vår stab.
Be om tilgang til utstyr for
koronatesting ved sykehuset.
Be om tilgang til nok smittevernutstyr.
SAT-7
Be om at SAT-7 kan oppfylle sin
visjon også under koronakrisen:
«Å gjøre Guds kjærlighet synlig.»
Be om at sendingene kan
bringe håp til nye seere og nye
hjem i Midtøsten og Nord-Afrika.
Takk for de unike mulighetene
SAT-7 har for å nå inn i lukkede
land og lukkede hjem.
REGIONER:
Be for alle ansatte i regionene,
både de som fortsatt er i jobb og
de som er permitterte.
Be om at vi skal finne nye
måter å møtes, bygge fellesskap
og spre Guds ord.
Agder
Be for utvikling på to steder mot
to nye Norkirker.
Be for ansettelsesprosessen for
ny pastor i Norkirken Mandal.
Be om at vi skal finne kreative
og gode løsninger, med langtidseffekt.
Hordaland
Takk for at bygget til misjonssenter nå er på plass. Be for utviklingen av senteret.
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 sommerens aktiviteter på
leirstedene våre, Solvang og
Holmen.
Be for våre ansatte, John
Eliassen og Yngve Lorentsen.
Be for oss alle, om ører som
hører Guds råd og at vi får
ydmykhet til å gjøre Hans vilje.
Nordland
Be om flere ledere til Acta Fauske.
Be om at vi får se koronatid
som nådetid.
Be om at Gud vil drive ut flere
arbeidere.
Oppland
Be for sommerens arrangementer.
Be for nasjonalt lederkurs og
deltagerne der.
Be for kloke avgjørelser om
fremtidig drift.
Rogaland
Be om at den enkelte skal bruke
denne tiden til å søke Jesus.
Be om at vi skal stille opp for
hverandre.
Be for leirstedene våre: Horve,
Stemnestaden og Vaulali.
Sogn og Fjordane
Be for dei lokale fellesskapa/
foreningane.
Be for leirstadane våre, Fjordly
og Teigen.
Be for alle dei frivillige leiarane
på leir og i lokallag.
Takk for flotte medarbeidarar
og frivillige i regionen.
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
Be for økonomien for region og
leirstedene.
Be for alle som skulle vært på
leirer.
Be om visdom til å forvalte
ressursene på en rett måte i disse
koronatider.
Be for alle syke og ensomme i
regionen.
Øst
Be for utviklingen av Mana
læringsnettverk.
Be for de aktivitetene som må
avlyses i tiden vi nå er inne i, og
de som skulle ha deltatt.

Østfold
Takk for kreativitet og engasjement, og nye kommunikasjonsmuligheter som er tatt i bruk.
Be om visdom til å se og
benytte de nye mulighetene til å
nå videre ut med evangeliet.
Be om at denne tiden fører til
at mennesker søker Gud og hans
frelse og nåde.
Be om hjelp til å finne gode
løsninger for leirstedsdriften i
sommer.
SKOLENE:
Be om at vi får starte skolene og
at studentene får noen uker
sammen før avslutningen.
Be om at ukene med nettundervisning og felleskap på nett
må bli betydningsfulle og gode
for studentene våre. Beskytt alle
sine hjemmesituasjoner og
familier.
Be om at vi ser muligheter i
denne tiden og klarer å gjøre den
betydningsfull både for dagen i
dag og tiden som kommer.
Be for stab ved alle skolene
våre, som har fått ganske
annerledes arbeidsdager.
Be for studentene som måtte
avbryte utenlandspraksis
tidligere enn planlagt.
Be for oppstart av linjen Bare
bibel ved Gå Ut Senteret.
Be om at søkerprosessen for
høsten ikke stopper opp, men at
nye ungdommer våger å satse på
et livsforvandlende år for
2020/21.
FORSAMLINGENE:
Takk for at det finnes andre måter
å møtes enn fysisk i store møter.
Be om at tiden der møter og
gudstjenester begrenses kan føre
til ny åndelig oppvåkning i små
fellesskap og i hjemmene.
SENTRALT:
Be for ledelsen og de ansatte ved
felleskontoret.
Takk og be for vår nye
internasjonal leder Tore Bjørsvik.
ACTA SENTRALT:
Be for arrangementer som må
avlyses eller avholdes annerledes
enn planlagt.
Be for ungdommer og ledere
som må tenke nytt for fellesskap.

Vannet i dåpsbassenget utenfor kirken i Nich blandes det inn
vann fra Jordanelva.

Kirken lever
Tekst Simon Elias Bogen
Foto Lars Audun Bøen

Nord i Aserbajdsjan
finner man
landsbyen Nich,
hjemstedet til det
kristne Udi-folket.
Nich er det eneste stedet på jorden der udi-folket er i majoritet.
På verdensbasis finnes det
omkring 10 000 - hvorav 7000
av disse bor i Aserbajdsjan - der
4000 befinner seg i Nich.
Nestleder i det Albanskudiske kristne samfunnet, Rafik
Danakari, er svært fornøyd med
at folkegruppen har fått gjenåpnet sin egen kirke. Han snakker
åpent om hva kirken betyr for
han.
– Det er som et nytt liv og en
ny verden, det at vi har fått
denne kirken. Vi tar del i Jesu
lys. Det er viktig at folket vårt får
en kirke de aktivt kan gå i, og jeg
er veldig takknemlig for at dette
har skjedd, forklarer Rafik.
I 1936, under Stalins regime,
ble alle kirker i landet stengt og
de siste prestene ble sendt til
arbeidsleirer. 70 år etter, 19. mai
2006, ble Jotari-kirken i Nich
gjenåpnet, etter å ha blitt pusset
opp med støtte fra norske myndigheter og Normisjon. Utsen-

ding i Aserbajdsjan, Synnøve
Aandstad Baghirova sier at det
fortsatt er mye arbeid som må
gjøres før kirken er ordentlig
gjenetablert som en orientalskortodoks kirke.
– En kirke som verken har
liturgi eller prester, er etter ortodokst kirkesyn ikke noen kirke.
De har registrering, et kirkebygg
og noen mennesker som er troende, men en ortodoks kirke kan
ikke feire gudstjeneste uten ordinerte prester som leder liturgien.
Nå har to udier fullført teologisk
utdanning, og man er i prosessen med å oversette liturgier til
udi-språket igjen. Håpet er at
om ikke lenge vil det igjen være
udi-prester som kan lede liturgi
og bønner i kirken på sitt eget
språk, forteller utsendingen.
Sergey Antonov – medlem i
kirkestyret – har lenge vært av
de aktive kristne i Nich. Tidligere jobbet han for NHE (Normisjons humanitære organisasjon), og han er glad for at
folkegruppen igjen har et sted
hvor mennesker kan møtes for
å ære Gud.
– Kirken er jo et Guds hus, og
der hvor to eller tre eller fem er
samlet i Guds navn kan man
også kalle et Guds hus. Vi går i
kirken for å be og snakke
sammen med andre. Det er en
flott kirke som vi har ventet på
lenge, sier Sergey.

Normisjon i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 000
Kontonr.: 1503.02.13537

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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«Basarinne» Renate Moen viser frem en av mange gevinster på Normisjon og Actas stuebasar.
Basaren innbrakte flere hundre tusen kroner til misjonsarbeid.

Basar hjem i stua
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Camilla Gullbrekken

Da hele Norge ble sittende
hjemme, fikk noen ansatte i
Acta og Normisjon en god idé:
Hva med en basar rett hjem i
sofaen til folk?

Norges

STØRSTE
møteplass

for kristne

PÅ NETT OG MOBIL
www.kristendate.no

– Vi ønsket å ta grep for å underholde både våre
støttespillere og våre medarbeidere der ute. Samtidig gav dette også en mulighet for å synliggjøre
og styrke identiteten som Normisjon og Acta i
møte med mennesker som ikke har tilknytning
eller kunnskap om organisasjonene fra tidligere,
sier innsamlingsrådgiver Pål Atle Normann.
Den første basaren i slutten av mars innbrakte
300.000 kroner, og den neste, arrangert på selveste
påskeaften, tok inn over 200.000 kroner til
misjonsarbeid.
– Det gikk virkelig over all forventning, sier
Normann.
«Basarinne» Renate Moen har i flere år stått i
bresjen for en litt annerledes basar i «Bedehuset»teltet på Skjærgårds og i Storsalen. Deltakere på
Normisjons leder- og medarbeiderkonferanse i
Stavanger i februar fikk også med seg en utgave
av showet der det er viktigere å ha det gøy enn
hva man vinner - premiene på tidligere basarer
har gjerne vært hentet fra den billigste kroken på

lokale gjenbruksbutikker og varierer fra det kuriøse til det rent ut ubrukelige. På stuebasaren, som
ble sendt direkte fra Galleri Normisjons butikklokale i Oslo, var det langt mer stil over gevinstene,
og heldige vinnere fikk med seg sponsede gaver
fra en rekke samarbeidspartnere.
Normann forteller at basarene betydde mye for
flere av dem som fulgte med på den via Facebook.
– Vi ønsket å skape noe positivt i en hverdag
som for noen er fylt med både frykt og bekymring,
og har fått flere tilbakemeldinger på at det var en
god opplevelse for mange. Så var det egentlig bare
en bonus at det ble samlet inn en god del penger
til internasjonalt helsearbeid i våre samarbeidsland, sier han.
Normisjon og Actas suksess har blitt lagt merke
til: Nå ønsker flere organisasjoner å lage arrangementer over samme lest. I slutten av april arrangerte både NMS og NLM digitale basarer ved hjelp
av løsningene som er utviklet for Normisjon og
Acta, og flere skal i gang i tiden som kommer. Nå
er Normann og flere andre travelt opptatt med å
utvikle pakkeløsninger for digital basar som kan
selges til flere.
– Og så må vi planlegge vår neste basar, så det
er nok å henge fingrene i, sier Pål Atle Normann.

Vi ønsket å skape
noe positivt i en
krevende hverdag.

Annerledes sommer

FOTO: NORMISJON
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Mange sommerstevner
avlyses i disse dager.

På grunn av begrensninger på antall mennesker som kan
samles til arrangement i forbindelse med koronautbruddet, er
festivalsommeren i stor grad avlyst. Skjærgårds Music &
Mission, Sommer i Sør, det spennende nettverksmøtet for
internasjonal misjon på Danvik folkehøgskole og Normisjons
seniorstevne er allerede avlyst. Sommer i Sør 2021 blir 6.–11.
juli og Seniorstevnet 2021 blir 14.–18. juni.
Den gode nyheten er at både Normisjon, Acta og andre
aktører jobber med alternative arrangementer også i sommer
- Skjærgårds kan for eksempel friste med Skjærgårds Music
and Mission Digital Festival 3. og 4. juli. Følg med på
normisjon.no for å få med deg andre tilbud som kommer!

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
10. august

Kalender Oppland
ARRANGEMENTER
På grunn av den usikre situasjonen setter vi ikke opp noen
møter her. Det er tvilsomt om vi
kan gjennomføre Midtsommerfesten som planlagt 23.juni.

Vi ønsker alle våre lesere
en god sommer!

Det er mange fine gudstjenester
og møter i radio, tv og internett
både fra vår region og andre
steder i Normisjon, og andre
kirker og forsamlinger.

SOMMER 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.

Stevnet som skulle vært arrangert
Kristi Himmelfartsdag på Dokka,
vil bli lagt ut på Facebook som et
kveldsmøte på siden til Tidligere
biskop Per Arne Dahl .

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

Send oversikt til oss så snart det er
klart, slik at vi får det inn på nettsida og i neste regionavisen som
kommer ut i september.

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: 2095 56 15728
Kontakt Nye Kirketeigen:
Hildegunn M. H. Ruset
prosjektkirketeigen@gmail.com
Tlf.: 959 35 300

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

Vi oppfordrer dere til å planlegge
som normalt og sette opp møtekalender for høsten, og kontakte
fritidsforkynnerne direkte.

LEIRSTEDER

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:
Misjonær i Mali
Karen Ekern,
karenekern@yahoo.fr

www.normisjon.no/oppland
www.facebook.com/normisjonoppland
www.acta.no/oppland
www.facebook.com/actaoppland
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Vegard Tennebø
Fellesskapsutvikler Sogn og Fjordane
vegard.tennebo@normisjon.no

Digitalt eksil
I løpet av ukene som har gått har jeg tenkt på hvor avgjørende
kropp og nærhet er for troen og det kristne fellesskapet. Det
fysiske er innbakt så grundig i vårt trosliv og trospraksis at det
kan være vanskelig å få øye på det. Litt som vannet fisken
svømmer i. Men når vannet blir borte....
Nå når vi ikke kan møtes til gudstjeneste og møter. Når vi
ikke kan legge hendene på hverandre i forbønn eller gjensynsglede. Vi kan ikke samles og feire nattverd. Ikke sitte innoverlent i samtale på kirkekaffien eller tett i en sofa i smågruppene.
Når vi ikke, side ved side, kan lytte til Bibelens ord og forkynnelsen av det. Mister vi noe vesentlig?
Det er ikke så lett å finne ikke-fysiske alternativer til fysiske
trospraksiser. Kanskje er det noe med disse praksisene som
ikke lett kan skilles fra innholdet de bærer i livene våre, heller.
Jeg takker Gud for digitale alternativer. Det er mye flott,
godt og ekte i det. Men jeg kjenner også på at menighetsliv og
kristent fellesskap i en skjerm ikke er det samme. Det føles
som et digitalt eksil. For vår Gud er en Gud med sans for det
fysiske, for kropp og for å samles.
Når Gud skaper, skaper Han en sanselig virkelighet.
Mennesket formes av støv og Guds egen livspust som kroppslige vesener i en fysisk verden med behov for nærhet.
Gud leder Israel gjennom profeter. Selv flytter han fysisk
inn i et tempel. Og kronen i Guds frelsesplan er inkarnasjonen
av Hans sønn, Jesus Kristus.
Menigheten er det folk som Den hellige Ånd har flytter inn
i. En kropp, et tempel, et åndelig hus som er på misjonens
reise i verden.Bli med i lengselen, i bønnen om å en dag kunne
samles igjen!

TRO

Andakt
Sissel Brobakken

Umulig for Herren?
Jeg har fått i oppdrag å skrive en
andakt midt i en krise. En krise
som berører hele verden.
Vi er vant til å høre om kriser
rundt omkring i verden. Det
hender også at vi opplever kriser
i vårt eget eller i våre nærmestes
liv. Disse krisene er ofte håndfaste og vanskelige, men mulig å
forholde seg til.
Dette er annerledes. Et «lite»
og ustyrlig virus som skaper så
stor krise.
Hvor er det? Blir jeg berørt?
Berører jeg andre med det?
Hvor lenge skal dette holde på?
Alt det som for mange av oss
er vår trygghet: helse, jobb,
familie, venner, er i disse tider
noe som føles usikkert eller noe
vi skal unngå alt for nær kontakt med. Vi kan kjenne på å bli
alene.
Sammen med en god nabo
har jeg vært ute og gått tur i
denne tida. Vi benytter anledningen til å be sammen når vi

går. Bønnevandring! Vi ber særlig for koronakrisen, men også
for mange andre ting. En dag
hadde vi to spesielle kriser vi
bare måtte be for. Ordet jeg
hadde fått i min morgenandakt
var: «Skulle noe være umulig for
Herren?» Verset er fra historien
om Sara. (1.Mosebok 18.14.) En
umulighet ble mulig med Gud.
Dette er blitt løftesordet vårt.
Ord som gir frimodighet! Skulle
noe være umulig for deg, Herre?
Vi går frimodig inn i bønnen på
Bibelens ord og løfter alt inn for
Han. Til Han kan jeg også løfte
min usikkerhet, utrygghet,
spørsmål og uro.

Midt i denne krisen ser vi
våren sprenge seg fram som om
ingenting har skjedd. Det spirer
og gror fra det som ser helt
umulig ut og er også med på å
minne oss om Han som forvandler det umulige. Slik er det
også med påsken som vi akkurat
har feiret. Langfredag så ut som
en eneste stor umulighet. Så
kom påskemorgen og det umulige var ikke umulig for Herren.
Jesus sørget for den grunnleggende tryggheten for oss. Vi er
trygge for evigheten, og har et
grunnlag for å være trygge her.
Samme hva som måtte skje.

Skulle noe være umulig
for Herren?

