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Årsmøtedeltakerne på Skogstad 31.
oktober var helt tydelige: Vi ønsker å
drive et aktivt misjonsarbeid i
Oppland, men da som et distrikt i
region Øst.
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Situasjonen har eskalert
Fjelltur til Sukkertoppen på TFB-ungdomsleir!

Endelig Leir!
Acta Oppland er glade for at vi fikk gjennomført to
flotte leirer i løpet av oktober. Se bilder og les om
leir i Korona-style!
Lars Inge Magerøy

Da Norge
ble luthersk
Fra Martin Luther til
Hans Nielsen Hauge

349,-

I Aserbajdsjan, ett av Normisjons
samarbeidsland, foregår det nå militære operasjoner. I september eskalerte
konflikten med nabolandet Armenia.
7

NORGE

Vil forvalte med glede
I oktober ble Kjetil Vestel Haga innviet
som ny generalsekretær i Normisjon.
En tjeneste han håper å forvalte med
visdom, men også med mye glede.

Da Norge ble luthersk tar oss med tilbake i vår egen historie og viser
oss hvor vi kommer fra, hvilke religiøse skuldre vi står på. Gjennom
bilder og tekst kan vi besøke vår egen fortid, slik at vi ser oss selv
bedre. Magerøy bringer oss nært og levende på en tid som kan virke
fjern for mange. Han tar opp tråden fra Munken som endret Europa
og sporer kristendommens utvikling i Norge fra reformasjonen og
fram til vår egen reformator, Hans Nielsen Hauge.

249,-

Bøkene kjøper du i din lokale bokhandel eller på www.lundeforlag.no

Følg Normisjon
på Facebook

2

OPPLAND | N R 4 – 2 0 2 0

Nytt fra

Etter et spesielt Acta-år så var det
fint å få gjennomført 2 leirer i
høst! Vi har alle savnet samværet
og de gode stundene på leir!

Endelig
leir!
Tekst Bjørnar Nome og Solveig H. Tusvik
Foto Adrian Sagvold Grøndahl, Amund H. Tusvik,
Solveig H. Tusvik og Bjørnar Nome

Santalgruppas
50 års-jubileum
For 50 år siden dannet en gruppe unge damer på Gjøvik en
forening for Santalmisjonen. Et særtrekk ved disse småbarnsmødrene var at de aller fleste var gift med en ingeniør!
Hovedhensikten med foreningen var å støtte arbeidet til
misjonær Åse Hellebust som nettopp hadde reist til
Bangladesh. Da Indremisjonen og Santalmisjonen fusjonerte
ble Santalgruppa en Normisjonsforening, men i bevissthet
om gruppas historie ble det opprinnelige navnet beholdt.
11. september 2020 arrangerte Santalgruppa jubileumsfest
i lillesalen på Byscena (Bedehuset) med nåværende og
tidligere medlemmer til stede. Anne Birgitta Langmoen
Kvelland var kveldens taler. Hun hadde temaet Maria – en
fortelling om Guds nåde. Maria tok vare på Ordet, på Jesus.
Hun hadde tillit til Ordet og grunnet på mysteriet, på
underet. Slik kan Maria være en modell for oss.
De siste 20 årene har foreningen fulgt spesielt godt med på
Normisjons arbeid i Mali, og Mali-misjonærene Karen
Ekern og Guri Enger har deltatt på mange av gruppas møter.
Det var derfor ekstra stas at begge to var med på festen. Guri
Enger orienterte litt om situasjonen i Mali både når det
gjelder misjonsarbeidet og den betente politiske situasjonen.
Hilde Kristin Gressbakken Jarlvang framførte en flott
sangavdeling. Viltgryte og marsipankake fra Viken satte en
ekstra spiss på festen!

MER 2021
– medarbeiderkonferanse
i Normisjon og Acta
LOKAL/DIGITAL KONFERANSE

12. – 14. MARS 2021
barn
og unge i

acta
normisjon

For mer informasjon: www.mer2021.no

TFB-ungdomsleir på Kirketeigen; Grilling på fjelltur, Fotball og Mat i Korona-stil.

2020 har vært et rart Acta-år.
Avlyste leirer og permittering av
de ansatte. Slikt er jo ikke morsomt. Men etter mye forberedelser og oppsett av nye koronarutiner fikk vi i oktober endelig
gjennomført to leirer. TFBungdomsleir på Kirketeigen og
Familieleir på Skogstad.
Torsdag i høstferien dro 19 deltakere og 4 ledere til Kirketeigen.
Der ble vi godt tatt imot av
Hege! Der var det gjort i stand
med fordeling av dusjer og toa-

letter i kohorter og alt som ellers
hører med på leir i Koronastyle.
Tema for leiren i år var «Vitenskap og Tro, hvorfor tro» Det var
et tema Actastyret hadde
bestemt for WinterWake Up.
Det var et tema som førte til
spennende diskusjoner og
refleksjoner.
Vi var heldige med været og
slapp unna alt regnet som var
meldt på forhånd. Det ble uteaktiviteter med fotball og laser-

tag på fredag og på lørdag var
det fjelltur til Sukkertoppen med
bål og mye utsikt.
På kveldsamlingene fikk vi vitnesbyrd fra lederne om hvorfor
de tror og vi fikk synge sammen
og ha bønnevandring sammen.
Dette er noe vi i Acta har savnet
å dele. Også er det fint å endelig
treffes i virkeligheten og ikke
bare bak en skjerm.
To uker etter ble det endelig leir
igjen på Skogstad! 23.–25. okto-

Normisjonsdag
i Bruflat kyrkje
Fyrste septembersøndagen har
det gjennom mange år vore
Normisjonsdag i Bruflat kyrkje
i Etnedal. Sokneprest Marit
Slettum ynskte misjonsvener
både frå andre Valdresbygder og
frå Land velkomen til tradisjonsrik samlingsdag.

Himmelrikets nærvær var tema
for gudstenesta, og Eva og Hans
Gjesdal gleda oss med song og
vitnemål.
Etter messa serverte Normisjonskontakt Kåre Johansen
bollar og sjølvplukka molter til
heile forsamlinga.
Eva og Hans Gjesdal gleda
oss med song og vitnemål.
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Hele ungdoms gjengen kom seg til topps på Sukkertoppen.

Alle aldersgrupper får utfolde seg på Familieleir, og det kan være godt med en hjelpende hånd!

I denne rare
tiden har vi i Acta
funnet ut at vi
vil gjerne hjelpe
dere til å fortsette leiren litt
hjemme også.

ber var det Familieleir med god
stemning og full trøkk. Vi var
ikke så veldig mange denne
gangen, men totalt ble vi rundt
30 stk., inklusive ledere. Den
yngste var 6 måneder, og den
eldste 65 år. Og ungdommene
gjorde en kjempeinnsats – som
vanlig!
Familieleir betyr misjonstivoli,
aldersdelte bibelsamlinger, lørdagsgrøt, tur til Kiwi for å
kjøpe lørdagsgodter, maling av
krus, lasertag, taco, vafler, teg-

ning, lek, utkledning på
«Hallo-venn-fest», korssamling, storfamiliesamling – og
vennskap, latter og dype samtaler. Og glede og takknemlighet, både fra ledere og deltakere. Dette er en viktig helg for
mange.
I denne rare tiden har vi i Acta
funnet ut at vi vil gjerne hjelpe
dere til å fortsette leiren litt
hjemme også. Vi har derfor
laget en side på hjemmesiden
vår hvor vi har lagt ut en del

sanger som vi har brukt på leir
og linker til noe av det vi har
brukt i undervisningen. Det
ligger også et brev til foreldrene
til deltakerene på leir fra
Actstyret. Vi håper på den
måten at det kan bli enklere og
ta med seg troen hjem i hverdagen også.
Siden:
Acta.no/oppland/hjemme/

Møte i Kirkekjeller’n 13. oktober
Kirkekjeller’n var vakkert pynta
med høstens løv og høstfargede
lys da Berit Lilleheier ønsket velkommen. Vindingstad normisjon besøkte Raufoss denne
kvelden, men det er tydelig at
koronaen gjør oss usikre – vi var
ikke så mange som vi pleier å
være når vi besøker hverandre
– sjøl om alle smittevernregler
ble fulgt.
Men de som kom – 18 stk fikk oppleve et godt, varmt og

oppbyggelig fellesskap. Ragnhild
og Kåre Gravem var kveldens
gjester. De hadde med seg
Harald Harstad som pianist.
Gjennom sang og andakt formidlet de det glade budskap.
I god «korona – ånd» ble det
servert kaffe, te og kaker til slutt.
Folk ga uttrykk for at det var
godt å være sammen, snakke
med hverandre og kjenne på fellesskapet.
Harald Harstad spilte piano.

Regnskapsrapporter
pr 30.09.20
Normisjon og Acta:
Kr 111 628 ( overskudd) Inkludert i
dette beløpet er et øremerket tilskudd
kr 150 000 til Lys Våken prosjekt i Acta.

Skogstad:
Kr 907 645 (underskudd) Det store
underskuddet på Skogstad kan
forklares med avbestillinger pga
Koronasituasjonen og kostnadene til
en omfattende oppussing

Takk for girogaven!
Tid for kontingent/gave kr 56 100
Gave til Acta kr 20 500 (3/11)
Gave til Skogstad kr 37 100 ( 3/11)
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Helsing frå Kirketeigen

FOTO: HILDEGUNN MARIA HAANES RUSET

Det er leirarbeidet for barn
og unge som har vore i
kjernen av Kirketeigen alltid:
i haust har vi hatt ungdomssamling med ACTA, med
over 20 ungdom. I november
blir det Minileir og januar
Familieleir, desse også med
ACTA. Vi er takknemleg for
alle tilreisande som vil
komme på leir på
Kirketeigen, og vi jobbar
målbevisst med å rekruttere
fleire deltakarar også i
lokalmiljøet. Vi håper å sjå
mange på leirane framover!

No er det også liv i styrarbustaden! Ein familie på sju bur
no på Kirketeigen, og det er
svært triveleg. Laurdag 17.
oktober var 18 menneske
samla til dugnad på
Kirketeigen – både lokalbefolkning og tilreisande stilte
opp og gjorde eit stort arbeid!
Vi i Nye Kirketeigen,
dagleg leiar og gode støttespelarar, har jobba hardt og
mykje, men med tru på
prosjektet og med stor glede
over å sjå det førebels resultatet. Det er marknad for
campingen og ikkje minst
behov for møteplassen som
Kirketeigen er – for misjonsfolk, for kristne menigheter i
eit større område og for
lokalbefolkninga i nærområdet. Når ein ser det er det
artig å jobbe hardt. Takk for
all pengestøtte, forbønn og
heiarop i halvåret som har
gått – vi håper de blir med
også i arbeidet vidare!

Laurdag 17. oktober var 18 menneske samla til dugnad på
Kirketeigen

LEDER
Nå er det siste gang jeg skriver
Lederen i regionbladet Nytt fra
Oppland. Regionårsmøte 31.
oktober på Skogstad gjorde et
enstemmig vedtak om å søke
fusjon med region Øst. Vi
håper på et positivt vedtak i
deres årsmøte også.
Vi vil fortsatt drive Normisjon
i Oppland, men da som et distrikt i region Øst. Fram til sammenslåingen er et faktum vil vi
fortsatt drive regionen om enn
noe «på lavgir».

Årsmøtedeltakerne
på Skogstad 31.
oktober var helt
tydelige: Vi ønsker
å drive et aktivt
misjonsarbeid i
Oppland, men da
som et distrikt i
region Øst.
Et enstemmig vedtak: Region
Oppland søker fusjon med
region Øst.
41 stemmeberettigede på
regionårsmøtet 31.oktober på
Skogstad ønsker å drive et aktivt
misjonsarbeid i Oppland, men
da som et distrikt i region Øst.
På grunn av den spesielle
situasjonen vi er i ble årsmøtet
gjennomført med strenge smitteverntiltak.
Det var allikevel god stemning med godt fellesskap og
sang. Ingebjørg Berstad Torp
innledet med en bibeltime over
Efeserbrevet. Sittende hos Jesus,
gående ut til andre, stående for
det vi tror på.
Regionstyreleder Ragnhild
Gravem informerte om situasjonen og om nedgang i både økonomiske og menneskelig ressurser. Oddvar Hansen informerte
om oppussingen på Skogstad og
om det gode samarbeidet med
Gulsrud
Booking.
Rune
Nørstegård informerte om en
positiv oppstart for Nye
Kirketeigen.
Hovedsaken var regionens
framtid.
Siden valgkomiteen ikke
hadde lykkes med å stille kandidater til styret var det verst tenkelige alternativet å legge ned
regionen. Regionstyret har innledet gode samtaler med region
Øst. Regionleder i Øst, Anne-

FOTO: RAGNHILD GRAVEM

Vi som har jobba i det daglege
med Kirketeigen i sommar er
takksame for ein sesong med
«fullt trøkk». Nærområdet til
Kirketeigen omfamnar også
den nye aktiviteten på staden
og bruker lokala til dåp, møter,
selskap og bursdagar. Dagleg
leiar Hege har lagt ned mange
timar og gode evner i årets
sesong og vi i Nye Kirketeigen
ser fram til fortsettinga med
Hege på laget! Vi er framleis
avhengige av gode støttespelarar både til økonomiske gåver
og dugnadshjelp!

Årsmøte 2020

Et enstemmig vedtak: Region Oppland søker fusjon med
region Øst.

Lin B. Hynnekleiv deltok i årsmøtet på storskjerm via Zoom.
Vi vil alle misjon og vi må tenke
nytt og organisere oss på en ny
måte.
Det sittende regionstyret sier
seg villig og fikk forlenget tillit
til å ha ansvaret fram til årsmøtet i region Øst. På grunn av
arbeidet med å forberede eventuell sammenslåing med region
Øst og på grunn av Korona-

situasjonen, vil det vanlige
misjonsarbeidet ha noe lavere
prioritet enn vanlig i tiden som
kommer.
Årsmøtet ble avsluttet med
middag, kaffe og kaker og en
andakt ved Else Kari Bjerva. Vi
har et Håp som ingen kan ta fra
oss!

Nåværende styre sitter til fusjonen kanskje trer i kraft i april
2021. (To personer var ikke tilstedet da bildet ble tatt.)

Ragnhild Gravem

Dette blir derfor det siste regionbladet i nåværende form.
Informasjon vil blir gitt via foreningsbrev og informasjonsbrev som vedlegg til giroen.
Koronasituasjonen vil også
gjøre at aktiviteten blir noe
nedsatt. Vi håper at foreningene kan ha sine møter etter
oppsatt plan, med gode smitteverntiltak. Vi håper også at vi
kan få gjennomført noen leirer
på nyåret og at både
Kirketeigen og Skogstad kan
brukes aktivt i misjonsarbeidet.

Jeg vil sende med dere Guds
velsignelse. Og som Ingebjørg
Berstad Torp sa i sin bibeltime
på regionårsmøtet: Det er noe
mer enn gode ønsker, den er
knyttet til Jesus Kristus og er av
himmelsk karakter.
Guds kjærlighet til folket i
Oppland vil bestå, for det er
Gud som har valgt, som har
gjort og som gir.

Vi vil fortsatt drive
Normisjon i Oppland,
men med ny
organisering.

Nytt fra

N R 4 – 2020 | UTLAND 5

UTLAND

Militære operasjoner: Her vises ødeleggelsene i en bygning i Aserbajdsjan etter et militært angrep fra Armenias side. I september i år eskalerte konflikten.

Den uløste konflikten
Tekst Synnøve A. Baghirova/Inga Lill Nyvoll
Foto Adobe Stock

siden. Over 30 000 menneskeliv gikk
tapt.
Krigen resulterte i at Armenia okkuperte området, som etter Sovjetunionens fall ble gitt til Aserbajdsjan, til tross
for en høy andel armenske innbyggere.
Nagorno-Karabakh er internasjonalt
anerkjent som en enklave av Aserbajdsjan.
Konflikten forble uløst, til tross for
våpenhvilen som kom på plass i 1994.
De siste 26 årene har Armenia hatt kontroll over det omstridte området, som
utgjør 20 prosent av Aserbajdsjans areal.
Konflikten skal ha ført til at mange
unge i dag har vokst opp uten å noensinne ha vært i kontakt med representanter fra nabolandet sitt.
I september i år eskalerte konflikten,
da Armenias statsminister skal ha kommunisert en annen linje enn det som var
blitt forhandlet om. Resultatet er nå en
pågående krig mellom nabolandene.

Flere sivile mål, deriblant de aserbajdsjanske byene Ganja og Mingechevir,
som begge ligger over 100 km fra krigssonen har blitt angrepet.
Normisjons mikrokredittvirksomhet
har sitt hovedkontor i Ganja, som er en
av de aserbajdsjanske byene som er
rammet av krigshandlingene. Deres
arbeid påvirkes av dette, blant annet
fordi mange av kundene nå vil ha problemer med å tilbakebetale lån. Det gis
blant annet lån til bønder og andre små
virksomheter.
Resten av Normisjons arbeid i landet
er sentrert rundt hovedstaden Baku, og
påvirkes ikke direkte av konflikten.
Det er likevel mange som har vært
involvert i arbeidet vårt tidligere som er
rammet. Særlig gjelder dette personer i
Ganja, der Normisjons arbeid i sin tid
startet.
I følge Gil og Ramberg ønsker ikke
armenerne i Nagorno-Karabakh å til-

høre Aserbajdsjan. De ønsker internasjonal de jure anerkjennelse fra Artsakh.
Skribentene påstår at fredelige løsninger likevel er mulig.
Før denne konflikten blusset opp på
80-tallet, levde aserbajdsjanere og
armenere side om side i fred. Selv om
folkene har ulik etnisk bakgrunn og i
dag også ulik religion, står de hverandre
nært kulturelt.
Mange medier har feiltolket denne
konflikten som religiøs, da Armenia har
majoritet av kristne og Aserbajdsjan har
majoritet av muslimer, men det er en
politisk konflikt.
På aserbajdsjansk side kjemper
muslimer, ateister, jøder, ortodokse og
evangeliske kristne side om side, for å få
tilbake en del av landet som har stor
kulturell betydning.

Søker flere misjonærer

Reiser ut på turnè

Tilbake i Norge

Normisjon har i dag et redusert antall norske
misjonærer ute i samarbeidslandene sine.
Derfor har organisasjonen nå satt i gang
kampanjen «1000 gir 1000» for å snu denne
trenden. – Hvis flere skulle velge å ikke reise
ut igjen i 2021, når pandemien forhåpentligvis er under kontroll, vil det ha dramatisk innvirkning på arbeidet vårt. Per i dag har vi
ingen som er klar til rekruttering med tanke
på utreise, sier Kjetil Vestel Haga.

I november reiser flere fra ledergruppa sentralt i Normisjon på en fjortendagers turné.
Målet er å bli kjent med bredden i organisasjonen.
– Jeg er opptatt av å lytte til fotfolket, og
det ville være en generaltabbe om vi laget en
strategi som ikke var forankret i organisasjonen. Skal man lykkes med å få igjennom en
strategi, må de som skal utføre den, ha del i
den, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga
til KPK.

Etter 34 år i tjeneste i Mali, er Karen Ekern nå
tilbake i Norge.
– Jeg har vært i Mali så lenge at jeg har fått
se resultater av arbeid der mange misjonærer
har vært ledd i en kjede, som etter hvert førte
til dannelse av en kirke, opprettelse av en
bibelskole, samt prosjektarbeid som har ført
til et bedre liv for mange. Det beste er å ha
blitt kjent med mennesker og ha fått være en
del av deres liv, sier Ekern.

I Aserbajdsjan, ett av
Normisjons samarbeidsland foregår det nå
militære operasjoner.

Normisjon
Aksjon 1000 gir 1000
Aksjonsnummer: 20004500

FOTO: DAVID EINAN

– Det er fare for at flere aktører blir
dradd inn i konflikten. Derfor er det
særdeles viktig å få stanset fiendtlighetene og få i gang reelle forhandlinger,
skrev Steinar Gil og Jon Ramberg, tidligere ambassadører i Aserbadsjan og
Georgia, i en kronikk i Aftenposten i
oktober.
En konflikt om landområdet
Nagorno-Karabakh og syv nærliggende
regioner førte til en blodig krig mellom
Aserbajdsjan og nabolandet Armenia
da Sovjetunionen brøt sammen for 30 år

Therese Glendrange i Mali.

Normisjon
Jesus til Alle
Prosjektnummer: 300004

Mali
Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merk gaven med riktig prosjektnummer eller aksjonsnavn/nr.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Be for utsendingene som nå er
hjemme, de som har reist ut igjen
og de som skal reise ut over
nyttår.
Be for arbeidet ute i en tid som
fortsatt er vanskelig.
Aserbajdsjan
Be om fred og forsoning mellom
Aserbajdsjan og Armenia.
Be for de kristne i Aserbajdsjan, om enhet blant lederne og
at de kan være lys og salt i sitt
land.
Be for alle som er rammet av
nedstengningen i landet, særlig
de sårbare gruppene som barn,
barn med funksjonsnedsettelser,
og de fattige.
Mali og Senegal
Takk for at den politiske situasjonen i Mali har stabilisert seg noe.
Be om fred for hele landet.
Be for bibeloversettelsesarbeidet som nå er inne i en
avsluttende fase. Be om at alt
det tekniske må fungere, og at
de får god tid til gjennomgang.
Be for misjonærene som reiser
til Senegal i januar etter ni
måneders koronaopphold i
Norge. Be for trygg utreise og
god inngang i lokalsamfunnet.
Nepal
Be for UMN sin avtale for
sykehusene Okhaldhunga og
Tansen med myndighetene som
går ut 20. november. Be om
fornyelse av avtalen som er
avgjørende for driften av
sykehusene.
Be spesielt for de fattigste og
mest sårbare, om at de må få den
hjelpen de trenger i denne tiden.
Bangladesh
Be for utsendingene våre og
arbeidet de står i.
Be for alle menneskene de
møter i sin hverdag.
Ecuador
Be for Salomon og Zoila, to fra
kichwakirka som studerer teologi
i Peru. Be for reisen tilbake til
Ecuador i desember og for
praksisperioden i menighetene.
Kambodsja
Be for 120 evangelister som
fortsetter å lede nye til tro på
Jesus, starter nye huskirker og
fører folk frem til dåp.

arbeidet både hjemme og ute,
og at det skal bli en flott
møteplass for Gud og mennesker.
Be for alle frivillige, ansatte og
alle som opplever en tilknytning
til Normisjon Hordaland.
Be for de som er ensomme og
alene i koronatiden.

forbindelse med dette. Be for
arbeidet i dette området.
Be for Actas ledertreningsopplegg, LIFT, som er nytt og dras i
gang nå. Be om at dette må bli
en stor velsignelse.

Møre
Be for det nye regionstyret. Be
om visdom i hvordan arbeidet
skal ledes i fortsettelsen.

Øst
Be for Actas tre adventsleirer.
Be for lokale ledere, for visdom
og ledelse.
Be om at nye mennesker skal
bli kjent med Jesus gjennom
arbeidet i regionen.

Nord
Be for det nye regionstyret. Be
om at de får evne til å prioritere
rett i de saker som skal avgjøres.
Be om gode og mange
medarbeidere, og flere deltakere,
på leirene ved Solvang og
Holmen.
Be om trygge møteplasser i
disse koronatider, der vi kan
samles om Guds ord.

Østfold
Takk for frivillige medarbeidere
som til tross for usikre tider
gjennomfører møter og
samlinger.
Be for smittesituasjonen og for
de som er engstelige.
Takk for våre givere og be om
Guds velsignelser i deres liv.
Be om å ha fokus på «Nåden i
Jesus Kristus»

Nordland
Be for Acta Fauske.
Be om at vi får se koronatid
som nådetid.

SKOLENE:
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 ennå har ganske
annerledes arbeidsdager.
Be om at Gud møter elevene
våre i skolehverdagen.
Be for rekruttering til neste år
for Gå Ut Senteret.

Oppland
Be om at vi skal bevare misjonsgløden i en vanskelig tid.
Be om prosessen for ny
organisering i regionen.
Rogaland
Be for adventsleirene.
Be for festene i januar.
Takk og be for regionstyret.
Takk og be for lagsledre.
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 Acta sitt arbeid i regionen i
en tid med lavere bemanning.
Be om at pandemien ikke må
lamme misjonsarbeidet i
regionen.
Be om mer frimodighet til å
dele troen med andre.
Be om visdom og hjelp til å
prioritere riktig i en tid med
knappe ressurser.

REGIONER:
Agder
Be for klok forvaltning av
økonomi og ressurser. Be om at
våre fellesskap må fungere
trosstyrkende i en krevende tid.

Trøndelag
Takk og be for elever og ansatte
på Bakketun, Fredly, Øya, KVT og
GUS.
Be for seniorarbeidet i
regionen.
Be om at folk må bli frelst.

Hordaland
Be for det nye misjonssenteret;
at det skal bli et senter for

Ve/Bu
Be for stabens turné til Hallingdal
i november og arrangementer i

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
Be for ledergruppa som skal på
turné i november, og for gode
møter med resten av organisasjonen.
ACTA SENTRALT:
Be for alle lokallagsledere. At de
må få motivasjon og støtte til å
stå i tjenesten sin i disse
vanskelige tider.
Be for alle Actas medlemmer.
La dem kjenne på din nærhet
både i og utenfor fellesskapet
sitt.
Be for små og store arrangementer som planlegges.
Be om at de kan få gjennomføres slik at barn og unge kan få
høre mer om Jesus.
Be for Soul Children og at
mange nye ungdommer blir
kjent med Jesus gjennom
YouTube-kanalen.

Bestemor med barnebarn som får oksygen for
lungebetennelse i Nepal.

Utfordres
Tekst Erik Bøhler
Foto Normisjon

Pandemien setter
helsevesenet i alle
land på prøve,
særlig går det hardt
utover fattige land.
I tider som denne avsløres systemenes styrker og svakheter. I
Nepal drives mange sykehus
som privat praksis, og de fleste
koronapasienter er «dårlig
business».
Sykdommen
skremmer
unna andre, mer betalingsdyktige pasienter. Dermed nekter
mange av disse sykehusene å ha
noe med korona å gjøre.
Misjonssykehusene fortsetter å ta imot alle som kommer,
det ligger i deres natur. Men det
krever mye arbeid og planlegging. I Okhaldhunga er hele
sykehuset omorganisert for å
kunne behandle syke, smittsomme koronapasienter uten at
de «vanlige» pasientene med
andre alvorlige sykdommer settes i fare.
Mesteparten av den tidligere
poliklinikken er omgjort til isolasjonsavdeling. Det er en egen
sengepost med plass til femten
smittsomme koronapasienter.
Foreløpig har den bare vært

fullt belagt i en kort periode,
men den blir stadig viktigere.
De har til og med egen fødestue, der en mor i smittsom fase
nylig fødte et velskapt og friskt
barn. Det er også en egen liten
operasjonsstue, hvis noen med
påvist smitte skulle vise seg
også å trenge kirurgisk behandling for noe annet. Egne sykepleiere jobber på avdelingen i
avgrensede perioder.
Isolasjonsavdelingen
har
også fått innlagt ekstra oksygentilførsel. Det er helt avgjørende for mange av de dårligste
koronapasientene, der lungefunksjonen svikter i en periode.
Mesteparten av den lille
«fabrikken» som produserer
dette oksygenet ble gitt til sykehuset i gave fra Nepals egne
myndigheter i desember 2017,
som uttrykk for tilliten de har
til arbeidet misjonen gjør der.
Da en liten, men vital, del av
maskineriet gikk i stykker for få
uker siden, sørget Normisjon
for reparasjon på rekordtid.
Slik kunne tilbudet til de
sykeste pasientene opprettholdes. Det er i krisetider som
disse at vennskap prøves. Normisjons vennskap med folket i
Okhaldhunga består prøven, og
skal fortsette gjennom denne
krisen.

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnummer: 306008

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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Veritas
Innviet: Den nye generalsekretæren ble innviet søndag 11.oktober i Grimstad.

Friluft

– Nå er jeg klar
Tekst Inga Lill Nyvoll
Foto Inga Lill Nyvoll

Musikk

Vekst

Idrett

I oktober ble Kjetil Vestel Haga
innviet som generalsekretær i
Normisjon. Den tidligere bibelskolerektoren håper å forvalte
tjenesten med visdom, men
også med mye glede.
– Det er mange som vil følge den nye generalsekretæren i bønn, fortalte pastor i Norkirken
Grimstad på innvielsesgudstjenesten av den nye
generalsekretæren i oktober.
Kjetil Vestel Haga (50) er gift med Kristin
Øfsdahl Haga. Sammen har de to voksne barn,
Simen og Helene. De siste ni årene har Haga vært
rektor på Bibelskolen i Grimstad og er godt kjent
i organisasjonen. I 2005 reiste familien blant
annet ut som utsendinger til Ecuador i fire år.
Nå er han klar for en ny tjeneste, forteller han.
– Det er godt å kjenne den gode støtten jeg har
rundt meg. Nå er grunnlaget lagt for å gjøre meg
klar til å gå inn i denne tjenesten. Og jeg kjenner
at nå jeg er klar, sier Haga.
Generalsekretæren holdt selv talen for gudstjenesten denne søndagen, som handlet om det å
være lys og salt som kristne. Som generalsekretær er han opptatt av at flere skal få kjenne eierskap til det helhetlige arbeidet som organisasjonen driver.

– Ingen er gode alene. Aller minst meg. Men hvis
vi kan bruke evnene og gavene Gud har gitt oss,
og stå sammen, så er det likevel utrolig hva vi kan
få til. Tenk på mulighetene vi har til å være salt
og lys gjennom arbeidet som drives i Normisjon.
På skolene, i samarbeidslandene, i menighetene
og foreningene.
Mulighetene og drømmene er mange.
– Jeg tror ikke du trenger å be om mer
pågangsmot Kjetil, var det en som sa da flere tok
til ordet for å ønske generalsekretæren velkommen. – For det har du!
Fungerende rektor på Bibelskolen Marit Elisabeth Berling, tok blant annet frem ordene «Wish
it, dream it, do it» som har hengt på veggen på
rektorkontoret.
– Det passer deg så godt, Kjetil, fordi du får
virkelig ting gjort, sa Berling.
I november gjør generalsekretæren seg klar
for å reise på turné med ledergruppa sentralt.
Målet er å bli kjent med bredden i organisasjonen og for å lytte til de ulike medarbeiderne
rundt om i landet.

Tenk på mulighetene vi har til
å være lys og salt

Nylansering på YouTube

FOTO: KENNETH

World wide walk

bibelskolen.no

Ungdommer under filming
på settet.

Fredag 30. oktober ble Soul Children-bevegelsens YouTubekanal «Soul Children Channel» nylansert. YouTube-kanalen,
som tidligere ble brukt som en lagringsplass for musikkvideoer
og live-opptredener, har nå fått et nytt ansikt. Hver fredag vil
det komme nye videoer knyttet til fem ulike konsepter. Kanalen er laget av ungdommer i alderen 15–18 år som vil ta for seg
aktuelle temaer, og dele sine historier. Bakgrunnen for YouTube kanalens utvikling og nylansering er et økende behov for
en plattform der kristen ungdom kan dele gleder og utfordringer ved å være ungdom i dag, beskrives det i pressemeldingen.
Innholdet er spesielt ment for både for troende og ikke-troende
i alderen 10–20 år.

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

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.

Kalender Oppland
ARRANGEMENTER
Desember
1. kl 19:00 Vindingstad
i Engehaugen
Jens Reidar Antonsen
Besøk fra Raufoss
2. Hedalen Adventmøte
3. kl 18:30 Bethel Biri Adventmøte
7. kl 11 Raufoss Formiddagstreff
8. kl 12 Skansen
Soveig Haugen Tusvik
9. Nordåsen
17. Dokka og omegn Normisjon

2021

Januar
7. kl 18:30 Bethel Biri
11. kl 11 Raufoss Formiddagstreff
13. kl 12 Skansen . Ivar Johnsen
31. Gjøvik Ragnar Enger
Februar
4. kl 18:30 Bethel Biri
8. kl 11 Raufoss Formiddagstreff
10. kl 12 Skansen Johs Fjelseth
14. Gjøvik
Mars
4. kl 18:30 Bethel Biri
8. kl 11 Raufoss Formiddagstreff
14. Gjøvik
April
8. kl 18:30 Bethel Biri
12. kl 11 Raufoss Formiddagstreff

Alle tar hensyn til gjeldende
smittevernregler: holde avstand
( 1 meter), vaske hender, vaske
overflater, være hjemme hvis
syk. Skrive navneliste over
frammøtte.

OBS!
Det kan bli endringer
i oppsatt plan

Regionalt / Nasjonalt:
Adventfest Skogstad
6 desember Ragnar Enger
Julesalgmøte Gjøvik
AVLYST
27. november
Jarle Skullerud. Liv og fred

MER 2021:

13-14.mars. Medarbeider og
ledersamling for hele Normeisjon
og Acta. Denne vil være digital
med lokale samlinger.

Generalforsamling 2021

4.juni. Denne blir også digital.

VINTER 2020/2021
ActaOppland 2021:

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

Familieleir
på Kirketeigen
Januar

REGIONKONTORET I OPPLAND:
Skogstadvegen 6, 2843 Eina
Tlf.: 61 13 03 40
E-post: oppland@normisjon.no
Gaver sendes til konto nr 1503 02 13537
Merkes med Normisjon Oppland eller
Acta Oppland

Winter Wake Up
på Skogstad
4.–7. mars
Årsmøte & lederleir
på Kirketeigen
16.–18. april
MiniLeir
på Skogstad
30. april–2. mai
MiniLeir
på Kirketeigen
4.–6. juni
ActionLeir
på Skogstad
18. juni–20. juni
Det kan selvsagt bli endringer i
programmet så følg med på:
Facebook.com/ActaOppland og
følg med på hjemmesiden
www.act.no/oppland for informasjon om det som skjer!

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: 2095 56 15728
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.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Gravem
E–post: oppland@normisjon.no

Følg oss også på:
www.normisjon.no/oppland
www.facebook.com/normisjonoppland
www.acta.no/oppland
www.facebook.com/actaoppland

Se også:
www.acta.no/oppland/hjemme/
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Innspill
Kjetil Vestel Haga
Generalsekretær i Normisjon

Betydningen av å stå sammen
Normisjon representerer et fantastisk mangfold. Vi driver med
så mye godt og friskt både ute og hjemme, og vi gjør virkelig
en forskjell.
La meg nevne noen eksempler: Soul Children bevegelsen
når ut til stadig nye barn og familier, vi har svært mange gode
skoler, menighetene vokser og internasjonalt gjør vi en stor
forskjell i mange menneskers liv. Dette er inspirerende og
viktig!
Men i alt vårt mangfold står vi også i fare for å gape over så
mye at det er vanskelig å få øye på en samlet helhet.
Hva svarer vi på spørsmålet: Hva er det Normisjon egentlig
er kjent for?
Klart vi skal være takknemlige for alt det gode Gud gjør på
ulike arenaer, men dersom vi som tilhører de ulike arbeidslagene i Normisjon ikke ser helheten og sammenhengen i den
bevegelsen vi hører til, er det en utfordring.
Jesus sier: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin
kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke
lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.»
I stor takknemlighet over alt det gode som skjer, synes jeg
samtidig at Jesu ord er til ettertanke. Vi er jordens salt, men
om de ulike saltkornene ikke samles, men spres, står de i fare
for å miste sin kraft.
Et viktig oppdrag for oss som hører til Normisjon, er å
styrke opplevelsen av at vi hører sammen selv om vi har ulike
oppgaver både ute og hjemme. Vil du være med på det? For
dette må vi gjøre sammen – for sammen er vi Normisjon!

TRO

Andakt
Solveig Haugen Tusvik

Vær ikke bekymret!
Jesus sa ofte til sine venner at de
ikke skulle være bekymret. Se
bl.a. Matt. 7, 25 – 34.
Det er menneskelig å
bekymre seg. Det gjør vi alle
sammen. Og de siste månedene
har vi fått en ny, alvorlig bekymring i Corona-viruset.
Jesus vet hvordan det er å
være menneske. Han har prøvd
det selv. Han vet hva sorg,
bekymring, smerter og sykdom
er. Og så sier han: «Vær ikke
bekymret!» Er det mulig?
Jesu ord er ikke ment som et
ellevte bud («Du skal ikke
bekymre deg»). Det er ment som
et vennlig tilbud, en utstrakt
hånd. Jeg hører ingen fordømmelse hos Jesus når jeg leser
disse ordene. Jeg hører derimot
en mild røst – røsten fra en som
alltid ser meg, som alltid forstår
meg og alltid ønsker å hjelpe
meg – også når jeg sliter og strever og bekymrer meg, når jeg
sørger og ikke ser lys i tunnelen,

eller føler jeg ikke makter mer.
«Salige er de som sørger, for de
skal trøstes», sier Jesus også i
Bergprekenen.
Det betyr ikke at alt blir
enkelt og problemfritt. Jesus
lovet aldri sine venner at livet i
følge med Ham skulle bli fritt for
sorger og sykdom og bekymringer. Det er en del av det å være
menneske. Men når Jesus lovet
å være med sine venner alle
dager, betyr det også alle slags
dager. Han ønsker å gå med oss
også de dagene da vi føler vi ikke
makter mer, eller bare ser problemer og vanskeligheter. Han
vil gå sammen med oss når vi

sliter med bekymringer og tunge
tanker, eller når vi sørger og
synes livet er tungt å leve. Han
ønsker å slå følge med oss når vi
føler oss mislykket og verdiløs
– og når livet smiler! Uansett
hva vi møter på i livet, så er Jesus
der, og rekker hendene sine fram
mot oss. Han gir oss aldri opp.
Han blir aldri lei av oss. Hans
kjærlighet til oss er uslitelig. Det
er evangeliet i et nøtteskall. Den
troen skal vi få lov til å henge oss
fast i. Og det holder! Det holder
i liv og i død. For dypest sett er
det ikke vi som bærer troen,
men troen som bærer oss. Helt
hjem til himmelen.

Jesus vil gå sammen med oss når
vi sliter med bekymringer og
tunge tanker, eller når vi sørger
og synes livet er tungt å leve.

