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Nytt fra Mali
Misjonær Karen Ekern måtte dra
hjem fra Mali i mars pga korona.
Hun blir pensjonist 1. september.
Hun har sendt oss en oppdatering om situasjonen i Mali.
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Slutt for landbruksarbeid
Normisjons landbruksprosjekter i Aserbajdsjan er nå avsluttet. Over 50.000
mennesker har direkte eller indirekte blitt
påvirket av arbeidet gjennom 20 år.

Nytt lys på Skogstad.

Skogstad

Stolt av menneskene
Når hun takker av som generalsekretær i
Normisjon, er Anne Birgitta Langmoen
Kvelland aller mest stolt av alle menneskene som gjør en jobb for Guds rike.

Hvordan går det med Skogstad i «annerledesåret»
2020? Året startet godt med omlegging til ny drift.
Et stort renoveringsarbeid ble satt i gang. Hva nå?

Prøv Agenda 3:16 gratis!
Send Prøve + navn og adresse til 1963
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AGENDA

Nr. 3/2020

20.
årgang

38 000 lesere

– utvider horisonten

Portrett:
Michael Perreau
Livspuls:
Da troen forsvant

Tema:

LIVET PÅ VENT
Fra gata til kirka Skal jeg skille meg? Sterke møter i Kambodsja

Følg Normisjon
på Facebook
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Vi startet 2020 med stor optimisme for Skogstad, og satte i
gang stor oppussing. Så kom
koronapandemien, hva nå?

Misjonsstevnet Kristi Himmelfartsdag ble ikke som
vanlig i år på Dokka.

Misjonsstevne på Dokka
I mange år har det vært tradisjon at Normisjon og
Misjonssambandet arrangerer stevne på Dokka bedehus Kristi
himmelfartsdag. Det har vært fullt hus, med flere musikklag
og en «stortaler». I år skulle Per Arne Dahl tale.
Så kom beskjeden om å avlyse pga korona. Da fikk Per Arne
Dahl en ide om at vi kunne gjøre opptak med intervju, tale og
sang hjemme hos Solveig og Egil Grandhagen i Bergegarda og
sende dette på nettet. Opptaket ble gjort 27. april og Egil var
da svært syk. Han døde 20. mai, dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Misjonsvenner på Dokka ønsket å se programmet sammen, så
vi ordnet i stand på bedehuset for 18 stykker med god avstand,
håndsprit i døra og enkel servering. Det var sterkt å se programmet og vite at nå var Egil hjemme hos Jesus.
Det viser seg at det er mange tusen som har sett programmet.
Og gaven til misjonsprosjekt i Mongolia ble mangedobbelt av
hva som kunne kommet inn på Dokka bedehus.
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Lørdag 19. septe

Skaff deg sponsorer, finn frem svettebåndet
og bli med sammen med store og små fra hele landet! Du kan
gå, jogge eller løpe i ditt ønskede tempo og valgfri avstand.
Gå inn på spleis.no/lopfornormisjon og
opprett din egen innsamling. Pengene som samles inn
går til Normisjons arbeid i inn- og utland.
(PS. Du kan betale selv per km hvis du ønsker det)
Det blir en direktesending på Normisjons Facebookside
med informasjon om vårt internasjonale arbeid med
Vegard Tennebø som programleder. Mulig noen i landsstyre
skal prøve seg på Jumping Zumba på trampoline.
Dette vil du ikke gå glipp av!

MER 2021
– medarbeiderkonferanse
i Normisjon og Acta
STAVANGER

(11.) 12. – 14. mars 2021

barn
og unge i

acta
normisjon

Skogstad
ny drift
Tekst Ragnhild Gravem
Foto Mari Grimsbø

Vi hadde inngått en avtale med
Gulsrud Booking om at de skulle
ordne med alle bestillinger og
avtaler om utleie til grupper.

Sørveggen og vinduene i sørfløya var klar for å skiftes, og vi
hadde inngått en avtale med en
lokal snekker.

Vi hadde inngått avtale med
Ragn Sells renovasjonsselskap og
med Svanen Service som tok alt
renhold. Oddvar Hansen hadde
sagt ja til å være koordinator for
det praktiske arbeidet og i en
overgangsperiode være vert og
ta imot grupper.

Brannrapporten viste tydelig at
dersom Skogstad skulle drive
videre, måtte stedet oppgraderes
i henhold til gjeldende krav.

Vi inngikk leasingavtale om nytt
utstyr på kjøkkenet, oppvaskmaskin og ovn. Actaungdommen fikk opplæring og
var klare for å ta ansvar for enkel
servering til de gruppene som
bestilte matservering.
Gulsrud bruker et system med
skriftlige kontrakter med gruppene som gjør det enkelt å holde
oversikt over økonomien. Vi
hadde fått inn en god del bestillinger både med tidligere grupper og nye leietakere.
Vi hadde drømmer om hvordan
vi kunne arrangere lokale samlinger både for unge og eldre slik
at Skogstad igjen kunne bli et
misjonssenter.

Dette hadde vi sparepenger til,
og når framtidsutsiktene var så
lyse, satte vi i gang med dugnad
13.mars.
Så kom koronapandemien og alt
måtte avlyses. Acta-leirene,
utleie til grupper og dugnadene.
Da sa noen: Vi fortsetter med
«individuell dugnad». Når vi
ikke kan være sammen med barnebarna, trår vi til her. Vi holder
god avstand, har med matpakke
og vasker og spriter hendene.
De profesjonelle firmaene holdt
på med sitt. Et nytt brannvarslingsanlegg er installert.
Hele internatet i nordfløya er
renovert med brannhemmende
maling, nye gulvplater, nymalte
køyesenger og noen nye. Det er
sydd og hengt opp brannhemmende gardiner og nye fjernstyrte panelovner er installert.

For å ha nok overnattingsplasser,
ble kontorene til regionen flyttet
opp i 2 etg. i sørfløya. Soverommene nede ble kledd med
gipsplater og malt. Det er tetta
igjen ei dør og satt inn mange
nye branndører. Stua og spillrommet er malt. Noe arbeid ved
kjøkkenet står igjen.
I begynnelsen av juli kom den
første gruppa. De måtte selv ta
ansvar for å holde smittevernreglene.
Nå har vi hatt to grupper til og
er veldig spent på om vi kan

Kirketeigen
Nyhetsbrev Nye Kirketeigen:
Vi har tilsett dagleg leiar
Hege Elida Aasveen frå mai
t.o.m. desember 2020 med
intensjon om forlenging. I tillegg har vi tilsett to ungdomar i
sommar til å hjelpe med vask,
booking og grasklypp. Det er eit
godt lag som saman med styret
driv Kirketeigen framover.
Per juli 2020 går det svært bra
på Kirketeigen! Vi har jamt og
godt besøk på campingplassen
og befolkninga i nærmiljø og

region har byrja å bruke staden
til dåp, minnesamvær, barnebursdag og møter. Vi gler oss og
stort over å kunne byrje planlegging av ACTA-leir til hausten.
Det er stort å kunne opne
dørene på Kirketeigen for alle
som ønsker å bruke staden!
Attendemeldingar frå gjestene er gode, så vi ser lyst på
framtida.
Send e-post til prosjektkirketeigen@gmail.com for å få
nyhetsbrev direkte.

Hildegun Ruset og daglig
leiar Hege Elida Aasveen.

N R 3 – 2020 | OPPLAND 3

Nytt fra

Regnskapsrapporter
pr 30.06.20
Normisjon og Acta:
Kr 171 118 i overskudd
Skogstad:
Kr 716 980 i underskudd
Kirketeigen:
Kr 390 203 i underskudd
Pr 31.07.20
Normisjon og Acta:
Kr 136 025 i overskudd
Her ligger en øremerket
overføring til trosopplæring
Acta på kr 150 000
Det er ikke betalt ut lønn til
ansatte under permittering.
Skogstad:
Kr 772 192 i underskudd

Kvinnedagen
på Viken
Kvinnedagen 17. oktober blir i
år på Viken.
Skogstad var bortbestilt denne
helgen allerede i fjor.
Solveig Haugen Tusvik holder
bibeltime på Kvinnedagen.
Velkommen!

Minnegaver
Bilder fra Skogstad etter opp
Hele internatet i nordfløyen er pusset opp med brannhemmende maling og gardiner. Det er innstalert fjernstyrte panelovner,
og kjøpt inn noen nye køysenger, mens resten av sengene er malt. Stua og spillrommet har også fått maling på veggene.

gjennomføre acta-leirer til høsten som planlagt. Flere grupper
har bestilt, men vi merker en
tilbakeholdenhet.
Når vi ikke har leietakere, blir
det heller ingen inntekt. De faste
utgiftene på ca. 30 000 pr mnd.
løper som vanlig.
Avtalene som Gulsrud inngår
for oss, gir oss en liten sum som
gruppene betaler i avbestillingsgebyr.

Vi skal også søke om noe kompensasjon hos Lotteritilsynet.

Skogstad må
igjen bli et
misjonssenter

Vi vil rette en spesiell takk til
Oddvar Hansen, Kåre Gravem,
Mari og Arnt Grimsbø og
Kirsten og Svein Gautestad som
har tilbrakt mange «skjulte»
timer og gjort en kjempejobb på
Skogstad i denne perioden. Hans
Gjesdal og hans venner har gjort
en flott innsats med vindusvask
og mye arbeid ute. Det har vært
til god hjelp.

gjennomførte møter med gode
smitteverntiltak. Vi er kjent med
at det har vært møter på Dokka,
Biri, Skansen, Vindingstad og
Santalklokken. Vi er spent på
hva som skjer videre.
De fleste foreningene har lagt
møteplan for høsten, men må
hele tiden vurdere dette opp mot
smitteverntiltak.
Actamedarbeiderne startet
igjen 15 august og skal planlegge
leirer både på Skogstad og
Kirketeigen.

Vi trenger også flere folk som
kan stille opp som vertskap og
hjelpe til med praktisk arbeid.
Dere som kan, meld dere til
tjeneste!

Takk for gavene!
Dersom noen ønsker å gi
minnegaver eller gaver i
forbindelse med runde år,
ta kontakt slik at dere kan få
riktig kontonummer og
prosjektnummer.
Dette sparer en del manuelt
arbeid.

Takk for girogaven
Tid for kontingent/gave
kr 52 300

Takk for hjelp

Koronatid
Da landet stengte ned i mars,
måtte vi ta mange vanskelige
valg. Leirer og arrangement ble
avlyst. De ansatte ble permittert.
Styremøtene og møter med
Normisjons ledelse gjennomførte vi på PC via internett. Vi
har hatt ett regionstyremøte på
Skogstad.
Inntektene uteble. Årsmøtet
ble delvis gjennomført digitalt.
Da myndigheten begynte å
slippe opp noe av restriksjonene,
var det noen foreninger som

Vårt ønske og bønn nå er at vi
kan gjennomføre leirer, ta imot
grupper og arrangere møter slik
at Skogstad blir det stedet som
det var ment å være.

Anne Lise Sørbøen:
Gave på kr 16 700 til Normisjon
John Seim:
Gave på kr 12 650 til Acta Oppland

Lill Tove Lunheim i region
Nordland har også hjulpet
oss med dette nummer av
bladet. Takk!

Regionstyret på Zoom.

Lill Tove Lunheim.
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Oppdatering fra Mali
Tekst & foto Karen Ekern

7. juli fikk jeg telefon fra
Goundara fra en av de døpte
som ville fortelle meg en god
nyhet. Jeg visste at kona var gravid og ikke hadde vært så frisk,
men nå var fødselen over og alt
hadde gått bra. Tidligere har de
mistet to barn, men tre jenter og
en gutt lever. Jeg visste at far
ønsket seg en gutt til, men jeg
hørte på stemmen at han var
både glad og stolt over det nye
familiemedlemmet, selv om det
var ei ny datter som hadde kommet til verden. Han fortalte at
han ikke hadde noen dårlige
nyheter denne gangen.
Det hadde til og med regnet
kvelden før, og i Mali er ikke det
dårlig vær, men tvert imot positivt. Når det de har sådd og plantet får nok væte kan de ha håp
om ei brukbar avling og vite at
de får noe å høste inn og spise
utover høsten og vinteren.
Demonstrasjoner

Gode nyheter fra Mali gjør godt,
for det er mer enn nok av problemer der nå.

Siden 5. juni har det vært ukentlige demonstrasjoner i hovedstaden med krav om at presidenten
må gå av. I juli ble flere drept og
mange såret under en demonstrasjon, og det er stadig terroristangrep mot sivile øst og nord
i landet. Bakgrunnen for krisen
i landet er sikkerhetsproblemene
i nord, dårlig styring av landet,
og
utbredt
korrupsjon.
Statsledere fra fire naboland har
nylig besøkt Bamako og prøvd å
få en løsning uten å lykkes.
Et Mali i gal retning

Mali var et fredelig land da jeg
kom dit i 1986, men siden statskuppet i 2012 har det gått i gal
retning.
Vi har vært forberedt på at
det kunne bli aktuelt med rask
evakuering på grunn av sikkerhetssituasjonen, men ingen av
oss hadde kommet på at en pandemi skulle være årsaken til at
vi måtte forlate landet på kort
varsel. På grunn av Covid-19 ble
alle misjonærene kalt hjem, og
jeg rakk verken å pakke og
rydde opp etter meg eller å si
adjø til særlig mange. Siden 19.
mars har jeg vært i Norge.

Covid 19 også i Mali

Covid -19 var ikke påvist i Mali
da vi dro, og det er fortsatt lave
tall, men få testes og man vet
ikke alltid hva folk dør av.
Oumar Cissé, som var universitetslærer i Bamako, har undervist alle misjonærene hos oss
som har lært seg kassonké. Han
fikk påvist Covid-19 og døde
etter kort tid i begynnelsen av
mai. Da kom det veldig nært.
Spesielt for arbeiderne på kontoret til Normisjon i Bamako var
det tøft, siden Oumar har vært
der veldig mye.

Barn i Goundara som har hørt mye foran
en nydekorert hyttevegg.

Pensjonist

Jeg blir pensjonist fra 1. september, men håper det skal bli mulig
å ta en tur ut igjen for å avslutte
ordentlig. Nå er det bestemt at
ingen misjonærer drar tilbake
verken til Mali eller Senegal før
tidligst i januar 2021.
Agenda 1 samling i Bafoulabé

Det siste vi fikk være med på i
Bafoulabé, var en oppmuntrende Agenda 1 samling på
bibelskolen 13.-15. mars.
Omtrent 70 personer var samlet
til lederopplæring.

Ny kristen sammen med en av kvinnelederne i kirka.

Jeg synes det var ekstra gledelig
at en ny landsby deltok med 8
unge menn som var på gruppe
med 3 kristne fra en nabolandsby. Dette er folk som nylig
har bestemt seg for å bli kristne,
og nå følges de opp av lokale
ledere.
Det som er spesielt for meg,
er at første gang jeg var med på
evangelisering til denne
landsbyen hadde jeg nettopp
kommet til Mali høsten 1986.
Kristin og Harald Tveit hadde
akkurat startet opp med møter
der; et par mil nord for
Bafoulabé. Det ble ikke noen
menighet den gangen, men
han som vi først fikk kontakt
med for noen måneder siden
og som nå er kommet til tro,
var en liten gutt da og hørte
fortellinger fra Bibelen og lærte
kristne sanger når misjonærene kom på besøk.

Be for Goundara

I Goundara er det ikke mange
kristne selv om vi har vært der
lenge, men mange har vokst opp
med bibelfortellinger og kristne
sanger, Det er ungene kan bære
frukt i sin tid.
Det er viktig å be for dem
som har hørt, og ikke minst for
de lokale lederne som skal følge
opp de ulike stedene.
Oppmuntrende å se resultater

Det var ingen døpte kassonkeer
da jeg kom til Mali, men nå er
det ei levedyktig kirke hvor det
enkelte ganger er tredje generasjons barn som bæres til oppmuntrende å tenke på at det
som blir sådd til dåpen.
Siden jeg har vært så lenge i
landet, har jeg også fått opplevd
å se resultater av arbeidet, sjøl
om forandringer og vekst skjer
langsomt.

Ny gruppe på Agenda 1 i Bafoulabé i Mali.

LEDER

Ragnhild Gravem, styreleder i region Oppland
Denne gangen vet jeg
ikke hva jeg skal skrive
i denne spalten.
Jeg sitter her på overtid som leder. Både
pga koronapandemien
og fordi valgkomiteen
ikke har lykkes med å
finne en ny lederkandidat.
Hva gjør vi med det?
Hvis vi vil ha en region
Oppland, må noen ta

på seg styreledervervet. Hvem vil og kan?

enn det jeg kunne forstille meg.

Vi må også få tak i en
regionleder, evt i en
deltidsstilling. Vet du
om noen?

Det er en ting som er
helt sikkert nå, at det
meste er usikkert.

Det haster med å finne
folk.
Jeg har hatt dette vervet i mer enn fire år.
De siste to årene har
vært noe helt annet

Jesus sier: «La ikke
hjertet bli grepet av
angst, tro på Gud og
tro på meg» Ja, kjære
Gud, gi oss det som en
gave!

Hvem vil og
kan ta på seg
styreledervervet?

Nytt fra
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Noen av de første kalvene med norsk far i inseminasjonsprosjektet.

Slutt for landbruksprosjekt
reformene i 1996, men hadde ingen erfaring verken med å ivareta jord eller dyr.
Landbruk var dessuten lite verdsatt, til
tross for at nesten 50 % av landets befolkning hadde inntekt via landbruk,
Noe av det som kjennetegnet Normisjons landbruksprosjekter, var den enkle,
bærekraftige strategien: Man ønsket å
hjelpe bøndene å bli bedre på det de drev
med, ved bruk av enkle midler. Det var
fokus på å gi bøndene grunnleggende
opplæring, lære dem nye metoder og å
hjelpe dem å samarbeide med andre bønder. Man måtte samarbeide for å få støtte
i det hele tatt.
En av aktivitetene som Normisjon
drev med, som ble en stor suksess, var
kunstig insemnering av kuer, hvor man
importerte norsk oksesæd. Kunstig insemnering var noe som lå helt nede i
Aserbajdsjan etter sovjettida, og melkeproduksjonen hos de lokale kuene var
ikke særlig høy. På det meste var det 6

veterinærer som arbeidet med dette – og
har resultert i mange norskættede kuer
over hele vest-Aserbajdsjan, som har
betydelig høyere melkeproduksjon. Fra
2010 startet aserbajdsjanske landbruksmyndigheter igjen programmer med
kunstig insemnering.
– Først og fremst gav Normisjon framtidshåp til familier i nød. Folk fikk se at
det er mulig å dyrke, selge, tjene og leve
av inntektene man får. Bønder fikk også
oppleve at de ikke stod alene i kampen
for tilværelsen og at det var noen ved
deres side som var klare til å hjelpe, gi
råd og støtte gjennom utfordrende tider.
I dag er situasjonen en helt annen enn
den var for 20 år siden da Normisjon
først starta arbeid blant bønder i vestAserbajdsjan. Fagan forteller:
– Takket være de økonomiske reservene Aserbajdsjan har spart opp gjennom
de siste 20 årene, kan landet i dag kjøpe
landbruksutstyr og ny teknologi, bygge

opp landbruksanlegg for produksjon og
støtte opp om befolkningen sosialt. I dag
ser vi også at mange unge velger yrker
innen landbruk.
De siste årene av Normisjons landbrukseventyr gikk imidlertid ikke helt
som man drømte om. Flere prosjekter ble
vanskelige å drive bærekraftig, blant
annet på grunn av manglende statsstøtte,
utfordringer i drift og devaluering av den
aserbajdsjanske valutaen.
Fra 2017 til 2019 var det fremdeles
noen bønder som mottok støtte gjennom
et mindre prosjekt, men også dette ble
avsluttet i 2019, og ved utgangen av 2019
var så godt som alt landbruksutstyret
solgt eller gitt bort.
I dag er det ikke lengre noe landbrukskontor eller noen ansatte i Ganja og
Sheki, men de tusener av mennesker som
fikk utbytte av landbruksprosjektene, har
ikke glemt det.

Tore Bjørsvik på plass

Baghirova til GUS

Haaland reiser ut igjen

Mandag 18. mai tiltrådte Tore Giil Bjørsvik
som Normisjons nye internasjonale leder.
– Jeg gleder meg til å ta fatt, og til å bli en
del av arbeidsfellesskapet i Normisjon, sier
Bjørsvik.
Tore Bjørsvik er 46 år, gift og har tre barn
i alderen 6-10 år. Han er utdannet teolog og
har vært utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband i Peru i åtte år. De siste fire
årene har han vært stedlig representant for
NLM i Sør-Amerika.
– Vi gleder oss over at han nå er på plass
og gleder oss til samarbeidet med ham, sa
assisterende generalsekretær Ole Martin
Rudstaden i forbindelse med tiltredelsen.

Synnøve Aandstad Baghirova, mangeårig
utsending til Aserbajdsjan, avsluttet i
sommer sitt arbeid for Normisjon i landet.
– Vi er takknemlige for arbeidet Synnøve
har lagt ned for Normisjon og er veldig
glade for at hennes kompetanse skal brukes
i ny jobb som lærer ved Gå Ut Senteret i
Trondheim, sier generalsekretær Anne
Birgitta Langmoen Kvelland.
Plan for arbeidet videre i Aserbajdsjan er
under utarbeidelse.

– Vi ser fram til å komme hjem igjen til
Bangladesh i slutten av august! Det er
mange folk og stigende smitte i Bangladesh,
men vi vurderer det som trygt med gode
smitteverntiltak, sier Hallgeir Haaland.
– Vi har gjort en samlet vurdering og
mener det er forsvarlig at de flytter hjem til
Bangladesh. Det er ingen ideell situasjon,
men det er de samme reglene som gjelder
med tanke på å forhindre videre smitte, sier
internasjonal leder Tore Giil Bjørsvik.

Tekst & Foto Synnøve Aandstad Baghirova

Landbruk har vært et
satsningsområde for
Normisjons i Aserbajdsjan gjennom 20 år.

FOTO: PRIVAT

Gjennom ulike landbruksprosjekter, som
nå er blitt faset ut, har over 50 000 mennesker i vest-Aserbajdsjan nytt godt av
prosjektene, direkte eller indirekte.
Vi spør Fagan Agayev, som har vært
en nøkkelperson i Normisjons landbruksarbeid, om å gi et tilbakeblikk på
arbeidet. Han forteller at behovene var
store da Normisjon tok initiativ til oppstarten av landbruksprosjektene i 2002:
– Grunnleggende landbrukskunnskap og
-praksis var gått tapt fordi de fleste bøndene hadde blitt landeiere først etter

Internasjonal leder Tore Giil Bjørsvik

Aserbajdsjan
Normisjon i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 000

Bangladesh
Normisjon i Bangladesh
Prosjektnr.: 302 000

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.

6

UTLAND | N R 3 – 2 0 2 0

Nytt fra

Bønneemner
INTERNASJONALT:
Be for utsendingene som nå er
hjemme, de som fortsatt er ute
og de som skal reise ut igjen.
Be for arbeidet ute i en tid som
fortsatt er vanskelig.
Ecuador
Be om at små og store kirker i
Ecuador må klare å skape rom
for fellesskap i en vanskelig tid.
Be for dem som har mistet
nær familie på grunn av
Covid-19 og som selv har vært
utsatt for smitte, som er tilfelle
for familien til Pastor Gabriel
Pichazaca i kichwakirken.
Be for Bibelinstituttet som er
inne i en spennende fase for å
kunne fortsette å fungere med
disippel- og lederopplæring.
Be for skolen i Tambo og
skolestart i september, med
online undervisning og utfordringer i forbindelse med denne
spesielle situasjonen.
Mali og Senegal
Be for den politiske situasjonen i
Mali. Det har vært mye politisk
uro de siste månedene, som
kommer i tillegg til en krevende
sikkerhetssituasjon. Be om fred
for land og folk.
Koronatiltakene har hatt en
katastrofal påvirkning på folks liv
og muligheter til å tjene penger
til sitt daglige brød. Vi har nå en
innsamling til Senegal. Be om at
hjelpen må komme flest mulig til
gode.
Be for alle Normisjons
misjonærer i Mali og Senegal. De
blir i Norge fram til januar. Be om
gode og meningsfylte dager.
Be for Agenda 1 i Mali. Be for
lederen for den nasjonale
komiteen, de 20 pastorer og
ledere som har ansvar for å følge
opp menighetene, og de 30
menighetene som blir fulgt opp.
Be om at menighetene må få
oppmuntringer og kjenne at
Gud er med i en krevende
periode.
Be for de enkeltmenneskene i
Senegal som har hørt flere
historier om Gud og hans plan
for verden. Be om at Ordet må
vokse og modnes i dem.
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 lykkes i sitt
arbeid med å nå ut med sine
TV-sendinger til dem som
rammes av pandemien i

Midt-Østen og Nord-Afrika.
Be om at de mange seerne får
mot til å tro på Jesus under
krevende og kanskje fiendtlige
forhold.
Be om at millionene av barn
som ser på SAT-7 KIDS kjenner
seg sett og elsket av Jesus.
REGIONER:
Agder
Be for utvikling på to steder mot
to nye Norkirker.
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 Agenda 1-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 om fornyelse i vår relasjon til
Herre og Frelser - Jesus.
Be om Gud velsignelse over
høstens arbeid på leirer ved
Solvang og Holmen, og arbeidet
ellers i regionen.
Be om riktig prioritering av
regionens arbeid, både når det
gjelder forkynnelse, foreningsarbeid og økonomi.
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 nasjonalt lederkurs og
deltagerne der.
Be for kloke avgjørelser om
fremtidig drift.
Rogaland
Be for ekstraordinært årsmøte.
Be om at foreninger og
lokallag finner muligheter for å
samles.
Be for Galleri Normisjon i
Aksdal og Sandnes.
Sogn og Fjordane
Takk og be for alle de frivillige i
regionen.
Be for regionstyret, Actastyret
og styrene for enhetene våre.
Takk for alle lederne som står
på for å gi barn og unge et godt
tilbud der de bor.
Be for økonomien 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 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.
SKOLENE:
Be om at skolestart blir god for
alle lærere og studenter
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 hatt ganske
annerledes arbeidsdager.
Be for oppstart av linjen Bare
bibel ved Gå Ut Senteret.
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
generalsekretær Kjetil Vestel
Haga
Takk og be for vår nye
økonomi- og administrasjonssjef
Eivind Saaghus
ACTA SENTRALT:
Be for arrangementer som må
avlyses eller avholdes annerledes
enn planlagt.
Be for ungdommer og ledere
som må tenke nytt for fellesskap.

Fra utdeling av mat til korona-rammede i Ecuador.

Deler hjelp
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon

Normisjons partnere i flere land har
delt ut smittevernutstyr og mat
gjennom sommeren
I Johannes kap. 21 står det om
den tredje gangen Jesus viste
seg for sine venner etter oppstandelsen. Han møter slitne og
sultne disipler. Jesus forteller
dem hvor de kan få stor fangst
og tilbereder så et måltid.
– Slik omsorg ønsker også vi
å gi til de i våre samarbeidsland
som nå er inne i en tung og
mørk tid på grunn av korona,
sier Marianne Næss Norheim,
nestleder i internasjonal avdeling.
Gjennom sommeren har Normisjons givere bidratt med over
2 millioner kroner til hygieneartikler, mat og smittevernutstyr
til distribusjon i en rekke av
Normisjons samarbeidsland.
I Bangladesh har så langt
1200 familier fått støtte til
matinnkjøp. Normisjons direktør i landet, Nelson Sarkar, forteller at teplantasjene har stengt
portene for å bremse smitte. Det
ser ut til å fungere etter hensikten, men betyr også svært

begrenset bevegelsesfrihet for
beboerne. Som regel er det bare
én per familie som arbeider på
plantasjen, mens de andre søker
arbeid utenfor, og dette er nå
ikke mulig. Med støtten fra Normisjon får nå en rekke familier
støtte til å klare seg gjennom
denne vanskelige perioden.
Okhaldhunga sykehus spiller
en nøkkelrolle i et stort område
i øst-Nepal. Smittede koronapasienter vil trenge mange døgn på
sykehuset med medisiner, oksygen og smittevernutstyr. Dette
vil koste mye mer enn pasientene selv har råd til å betale. Fire
personer var innlagt med smitte
men testet i slutten av juli negativt for viruset. Nepal var i en
lengre periode under lockdown,
som inkluderte full stopp i
offentlig transport og gjorde det
mye vanskeligere også for pasienter med andre plager å nå
sykehuset. Nå er det lettet på
nedstengingen, men det er foreløpig uklart hva dette vil gjøre
med smittespredningen i landet
og presset på sykehusene.
I Ecuador har mange familier,
hovedsakelig i fjellområdene
rundt Quito, Canjar og Cuenca,
fått støtte til livsopphold de siste
månedene.
Pandemien er fortsatt ikke
over, og Normisjon vil fortsette
å bidra til å hjelpe de som er
påvirket.

«Jeg var syk, og dere så til meg»
Normisjons korona-innsamling
Aksjonsnummer: 20000103

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.

Nytt fra

N R 3 – 2020 | NORGE 7

NORGE

Avtroppende generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland

Takker av i glede
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Eivind Horne

Pasjonsspillet i
Oberammergau 2022.
Spillet ble utsatt i to år som følge av
Covid-19. Det var rift om plassene på de
planlagte turene for 2020, og vi håper og
tror at interessen er like stor for 2022.
Vi presenterer nå et program på 20 turer.
Fullstendig turprogram finner du på vår
hjemmeside, eller ta kontakt for å få
tilsendt brosjyre.

Plussreiser.no / 70 17 90 00

– Det viktigste i mitt liv i denne rollen som jeg
har, det er at jeg søker Gud og at jeg lever gjennomsiktig og det betyr jo at jeg må leve i tilgivelse
og oppgjør med livet mitt. Hvis vi havner over på
å kun bygge organisasjon så kan vi bare legge ned
det vi holder på med.
Den avtroppende generalsekretæren smiler, der
hun sitter på kontoret i Staffeldtsgatekvartalet som
om få uker ikke lenger er hennes.
Hun hadde tenkt å sitte ut åremålet, til midten
av 2022, men bestemte tidlig i 2020 at det måtte
bli annerledes.
– Jeg har vært generalsekretær i en krevende
fase av Normisjons historie. Vi har tatt tunge tak
som har krevd mye energi. Jeg har gitt alt jeg
hadde, sa hun da det i mars ble kjent at hun ville
gå av ved årsskiftet.
I juni kom beskjeden om at hun etter en akutt
sykdomsperiode på forsommeren ønsket å gå av
allerede 1. september.
1. oktober tar etterfølgeren over: Nåværende

Ny økonomileder

FOTO: PRIVAT

Bli med oss på tur til

Når Anne Birgitta Langmoen
Kvelland får spørsmål om hva
det viktigste i jobben hennes
er, kommer svaret kontant:
Det er å søke Gud.

rektor ved Bibelskolen i Grimstad, Kjetil Vestel
Haga.
– Det neste, etter det å søke Gud, tenker jeg er
at jeg må ha fokus på at jeg skal lede mennesker.
Jeg skal ikke lede saker, jeg skal først og fremst
lede mennesker, sier Kvelland.
Kanskje ikke så rart, da, at det hun er mest stolt
av i sin periode som generalsekretær ikke er saker,
men nettopp menneskene.
– Jeg er veldig stolt av den jobben som misjonærene gjør, overalt der de jobber. Jeg er stolt av
menighetsarbeidet og menighetsplantingen som
gjøres her i Norge, av regionene og de flotte
skolene våre. Og så er jeg fryktelig stolt av den
økonomiske snuoperasjonen, smiler hun.
Og det kan saktens være grunn til å smile: I
2018 ble det klart at Normisjon hadde et underskudd på 23,5 millioner for 2017, og underskuddet for 2018 ble til slutt på 18 millioner kroner. I
2019 ble resultatet, når man trekker fra ekstraordinære inntekter, 3 millioner i overskudd. Prosessen for å komme dit har vært tung for hele
organisasjonen, også for generalsekretæren.
– Det har vært den tyngste jobben. Det er tungt
å måtte si opp medarbeidere og kutte i viktige
prosjekter internasjonalt. Det er et arbeid som tar
så ubegripelig lang tid og gjør mennesker vondt.
Målet er «aldri mer underskudd», men
Kvelland vet at det ikke er noen garanti.
– Vi driver jo ikke misjon fordi det er økonomisk bærekraftig! Vi har prøvd å ruste oss godt
for svinginger nå, men vi vil alltid måtte passe
godt på og være nøye.

Eivind Saaghus

Eivind Saaghus er ansatt som økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon.
Saaghus er 34 år, gift, og kommer fra stillingen som Financial Specialist in Field Operations i Flyktninghjelpen. Tidligere har han også i en lengre periode vært ansatt som Project
Controller i Aker Solutions AS. Saaghus er mastergradsutdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
- Jeg har selv sett resultater av verdensvid misjon, og motiveres av å få arbeide i en større sammenheng, hvor både Guds
ord og nestekjærlighet omsettes i praksis, sier Saaghus.
Saaghus tiltrer stillingen 15. september.

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
26. oktober

Kalender Oppland
ARRANGEMENTER
September:
1. Raufoss kl 19. Johannes
Fjellseth
1. Vindingstad Solveig Haugen
Tusvik
3. Bethel Biri kl 18.30. Ståle
Sandbekken
6. Skreien Misjonsforening Sissel
Brobakken
6. Bruflat kirke kl 11.
Normisjonsdag Håvard
Monsen. Sang av Brødrerøster
6. Lillehammer Misjonshus
Samlingsfest Hanne Mette
Roås
7. Raufoss Formiddagstreff kl 11.
Martha Vøien
13. Gjøvik bedehus Sangmøte
ved Randi og Arngeir Mo
15. Vindingstad Dagfinn Follerås
17. Dokka bedehus kl 19.
22. Skansen kl 18. Kari og Odin
Wahl m fl
23. Nordåsen
27. Skreien misjonsforening
Hanne Mette Roås
29. Vindingstad Hanne Mette
Roås
Oktober:
1. Bethel Biri kl 18.30. Åse Berit
Rognstad og Bodil Engeli
3. Lillehammer Misjonshus
Årsmøte

4. Gjøvik Normisjon Jens Reidar
Antonsen
11. Skreien misjonsforening Ole
Jakob Dyrnes
12. Raufoss Formiddagstreff kl 11.
Else Stensrud og Seniorkoret
13. Raufoss kl 19. Ragnhild og
Kåre Gravem Besøk fra
Vindingstad
14. Nordåsen
15. Bethel Biri Åpning av Basar
15. Dokka og Omegn Normisjon
17. Lillehammer Misjonssamling
Anne Birgitta Langmoen
Kvelland
17. Bethel Biri kl 18. Basar
21. Skansen kl 18. Ruth og Bjørn
Nordengen m fl
25. Skreien Misjonsforening
Reidar Brendseter
27. Vindingstad
November:
2. Raufoss Formiddagstreff kl 11.
Ingebjørg Stubø
5. Bethel Biri kl 18.30. Peder
Amund Lunde
7. Lillehammer Formiddagstreff
Inger Johanne Torstad
8. Skreien Misjonsforening Sang
kveld Arnfinn Hovland m flere
10. Raufoss kl 19. Bibeltime ved
Dagfinn Follerås
10. Vindingstad Jens Dale
11. Nordåsen
17. Skansen kl 12. Solveig
Grandhagen
19. Dokka og Omegn Normisjon

28. Skreien Misjonsforening
Høstbasar
Desember:
1. Vindingstad i Engehaugen
kl 19. Jens Reidar Antonsen
Besøk fra Raufoss
3. Bethel Biri kl 18.30.
Adventmøte
7. Raufoss kl 11. Formiddagstreff
8. Skansen
9. Nordåsen
17. Dokka og omegn Normisjon
Alle tar hensyn til gjeldende smittevernregler: holde avstand (minst
1 meter), vaske hender, vaske overflater, være hjemme hvis syk. Skrive
navneliste over frammøtte.
Pt max 200 personer hvis lokalitetene tillater det
OBS! Det kan bli endringer i
oppsatt plan
Kvinnedag på Viken
Lørdag 17. oktober
Boddingfest Gjøvik
Søndag 25. oktober
Julesalg Gjøvik 26. november
Adventfest Skogstad
6. desember

HØST 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.

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: 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
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

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

Planlagte Actaleirer:
Skogstad: 18.–20. september
23.–25. oktober
familieleir 24-25.okt
Kirketeigen: TFB 8.–11.okt
Minileir 6.–8. nov
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Innspill
Vegard Tennebø
Fellesskapsutvikler
vegard.tennebo@normisjon.no

Oppstart i frykt og beven
Skal vi starte opp igjen? Er det trygt? Hva må gjøres
annerledes? Er risikoen for høy? Hva om noe skjer? Blir det
merarbeid?
Slike spørsmål sitter mange med nå, og sommeren har vist at
koronatiden på ingen måte er over.
I mai sendte Normisjon i Norge ut en smittevernveileder når
det ble åpnet for at vi kunne samle 50 stk. I skrivende stund kan
vi samle flere, men må være nøye på å følge smittevernstiltak,
som selvsagt gjør at det kan føles annerledes å møtes.
Dette er utfordrende for oss mennesker, fordi vår trygghet og
opplevelse av tilhørighet er mye mer knyttet til måten ting skjer
på enn det vi liker å vedkjenne oss. Møteformen og noe så
enkelt som å sitte på en annen måte kan oppleves fremmedgjørende hvis det ikke er slik jeg er vant til. Derfor kan det å starte
opp igjen ha noe antiklimatisk over seg. Om vi ikke klarer å se
skogen for bare nye trær, vel å merke.
Men vi trenger å møtes, kjære venner. Det kristne fellesskapet har kropp. Det er en fysisk sak. Denne høsten må vi
tilrettelegge for, på forsvarlig vis, at vi kan møtes i hjem, på
bedehus og i menigheter. Vi skal ta alle de hensyn vi kan ta,
men vår misjon er å bringe evangeliet om Jesus Kristus til nye
generasjoner og folkeslag. Vi må lete etter muligheter for å
gjøre akkurat det.
Og hvem vet, kanskje dette blir høsten som skaper fornyelse?
For hvor ofte har ikke ny vei blitt til i ødemerken? Hvor ofte har
ikke Guds folk gjort avgjørende oppdagelser og opplevd en
reorientering under press?
Be og arbeid for å møtes!

TRO

Andakt
Guri Enger

Herren er mitt håp
Ute på en løpetur opplevde
jeg at det fløy sommerfugler
rundt meg. De fikk meg til å
tenke på to ting, Guds skaperverk og håp.
Sommerfuglene er vakre
skapninger med fine mønstre og
farger. Det gir glede å se på dem.
Dette er noe Gud har skapt. Han
sier da han har skapt alt i 1 Mos
1,31: Gud så på alt det han
hadde gjort, og se, det var svært
godt! Og det ble kveld, og det ble
morgen, sjette dag.
Jeg tror Gud er svært fornøyd
med sommerfuglen, den som
har vært larve, puppe og blir
forvandlet til en vakker sommerfugl.
Vi i oversettelsesteamet i Mali
har håp om at hele Bibelen snart
skal være ferdig på kassonké.
Selv om det har vært og er snublesteiner og ting som legger
seg i veien, er det håp.

Vi opplevde nå i vår at professoren som vi har samarbeidet
med i ca. 35 år døde av Covid19. Det var en tøff beskjed å få,
men den tar ikke fra oss håpet,
ja den gir meg mer iver etter å
bli ferdig. Det som ser mørkt ut
kan vendes til håp, til noe bedre.
Jeg tror Gud ville gi meg håp
ved å sende sommerfuglen foran
meg, han ville gi meg håp om
noe nytt som jeg kanskje ikke
vet om. Vi vet ikke det som ligger foran, men vi kan ha håp slik
mange personer i Bibelen opplevde. Det snakkes mye om håp
der, vi finner ordet mye brukt i
Jobs bok og Salmene. Job opplevde store vanskeligheter, men

han sier i 6,8: Om bare min
bønn ble hørt, om Gud ville innfri mitt håp!
David sier i Sal 71,5: Du er
mitt håp, min Herre og Gud,
min trygghet fra jeg var ung.
Selv om vi opplever vanskeligheter, så kan vi gjøre som Job
og David: vi kan ha håp. Vi kan
legge alt I Herrens hender, for
der er det håp. Det gjorde også
Herrens folk gjennom vanskelig
tider. De satte sitt håp til Gud
selv om alt var mørkt. Alle trenger vi håp for å leve, for å være
noe for andre, for å formidle
Guds kjærlighet til dem vi
møter. Gud kan møte deg gjennom skaperverket og gi deg håp.

Det er håp i Herrens hender

