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Oppland
Ingebjørg Stubø

Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?
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Øpe Hus i
Bagn!

Korvetten og Øpe Hus i farten - på tross
av Korona. Lederne var enige om at de
ønsket å starte opp igjen arbeidet
høsten 2020. De erfarte at barna hadde
stort behov for å møtes når mye annet
fritidstilbud var redusert.
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UTLAND
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Fremtidens målgrupper
Lørdag 10. april hadde region Øst sitt årsmøte og vedtok sammenslåingen.

Fusjon med Øst
Region Øst har sagt ja til sammenslåing med region
Oppland. Misjonsarbeidet drives lokalt og vil
organiseres som et distrikt i den store regionen.

LES MER

Forsikringer til
bedriften din

I dag arbeider Normisjon blant 19 ulike
unådde folkegrupper. Nå jobbes det med
strategier for fremtiden.
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NORGE

Åpner nye butikker
Galleri Normisjon utvider. I oktober åpner
blant annet en ny Galleri Normisjon butikk
vest for Oslo.

Følg Normisjon
på Facebook
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Årsmelding 2020 (utdrag)
Arbeidsåret 2020 (tall for 2019 i parentes)

Regionårsmøtet 2020 del 1 ble avholdt digitalt, med 50 (58)
stemmeberettigede. Del 2 ble avholdt på Skogstad 31.oktober
med 41 stemmeberettigede. Dette ble en god misjonssamling
der Ingebjørg Berstad Torp hadde bibeltime og Else Kari
Bjerva avslutningsandakt. Samlingen ble gjennomført med
strenge smitteverntiltak pga Koronapandemien.
Ved utgangen av året 2020 var det i voksenarbeidet 20 (22)
foreninger og 20(19) kontaktsteder. Region Oppland hadde
30 (34) direktemedlemmer.
Acta: Ved utgangen av året hadde Acta 13 (16) lag.
2020 har vært krevende, spesielt pga Koronapandemien som
gjorde at det ikke var mulig å holde foreningsmøter, leirer og
større arrangement. Situasjonen har vært uforutsigbar.
Styremøtene har for det meste vært avholdt digitalt. Noen
foreninger har hatt sine møter i perioder det har vært mulig
og noen har også prøvd digitale møter.
Planer måtte stadig endres. Styrets plan om å redusere
bemanningen i Acta for å kunne ansette en regionleder ble
satt på vent. Økonomien er fortsatt anstrengt. Det har ikke
vært mulig å finne kandidat til ny regionstyreleder, heller
ikke til fullt styre.
På årsmøtet 31. oktober ble det gjort et enstemmig vedtak
om å søke fusjon med region Øst.

Lørdag 10. april hadde region
Øst sitt årsmøte. Det måtte
gjennomføres digitalt, og jeg
fikk være gjest.

Fusjon med
region Øst
Tekst & Foto Ragnhild Gravem

Denne måten å ha samlinger på
gir oss en stor mulighet til å ha
med deltakere fra mange fylker
og land. Generalsekretær Kjetil
Vestel Haga kom med sin hilsen
fra hjemmekontoret i Grimstad
og misjonær Terese Glendrange
var med fra verandaen i Mali.
Acta har arrangert 4 (10) leirer. De andre planlagte leirene
Guri Enger fortalte om bibeloble avlyst pga Koronapandemien. De ansatte har vært ledere
versetterarbeidet i Mali, som
på leir, sammen med frivillige ungdomsledere. Acta Oppland
hun utfører fra stua i Ridabu.
har egen årsmelding.
Hun håper på en tur til Mali når
Ansatte:		
hun blir vaksinert, slik at hun
kan jobbe sammen med oversetBjørnar Nome, ACTA leder, 100%
terteamet.
Solveig Haugen Tusvik, Barne- og familiearbeider, 50%
Pga Koronasituasjonen og bortfall av oppgaver, var de
ansatte permitterte fra 1.april-15.august
Utsendinger

Karen Ekern fra Biristrand, misjonær i Mali sluttet med
alderspensjon fra 01.09.2020.
Regionen har 17 (17) fritidsforkynnere. Foreningene avtaler
oppdrag direkte.
Regionarrangementer

Det ble gjennomført kun et regionarrangement: Årsmøtet
31.oktober på Skogstad.
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Det mangler selvfølgelig mye
når vi samles på denne måten,
sangen, småpraten over kaffekoppen, men vi får gjort det viktigste, dele Guds ord og drøfte
viktige saker.
For meg som gjest fra Oppland
var det mest spenning rundt
saken etter lunsjpausen: sammenslåing
av
regionene
Oppland og Øst. Styreleder
Anders Østby innledet med å
fortelle om at vi i fellesskap har
gjort nøye utredinger og rådført
oss med Normisjons ledelse,
ekspertise, blant annet våre revisorer, advokater hos Virke for å
fremme denne saken.
Deres regionstyre har brukt mye
av den siste tiden på denne
forts. årsmelding.

Gamlebyen i Fredrikstad

NORMISJONS
SENIORSTEVNE
14.–18. juni på Haugetun
Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.

Bibeltimer og forkynnelse: Reidun og Kurt Hjemdal
Nærmere informasjon og påmelding: Mail: utleie@haugetun.no
eller tlf 69 36 27 30. Oppgi rom-ønske.
Påmelding pr. post til: Haugetun folkehøgskole,
Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy.

Regionstyret
Regionstyret har hatt 9 (12)
møter i 2020 og behandlet 91
(66) saker. Viktigste sak har vært
vurderingen av regionens framtid og drift av leirstedene.
Arbeidet med å få til en
driftsavtale på Kirketeigen tok
mye av styrets oppmerksomhet.
Styret har også måttet bruke
tid på å vurdere om arrangement og leirer kunne gjennomføres forsvarlig under pandemien.
Bemanningssituasjonen har
krevd mye oppmerksomhet,
både arbeidsmiljøsituasjonen og
vurdering rundt permittering.

saken noe også vi i Oppland har
gjort. Vi så ikke noe annet alternativ til sammenslåing.
Oppland har god egenkapital,
men det mangler folk som kan
sitte i styre og ta administrativt
ansvar.
Vi har mye til felles. Mange små
foreninger, begge har to leirsteder, begge regionene har en folkehøgskole. Begge har en gjeng
med fritidspredikanter.
Region Øst har gjort store endringer i organisering, regnskapsrutiner og informasjonsarbeidet
den siste tiden. Øst har i dag 11
ansatte (8,5 årsverk) og mer enn
175 foreninger i Acta og
Normisjon. Dessuten 4 menigheter, Bjerkely folkehøgskole,
eget regionmagasin og en
økende fast givertjeneste.
Mange møter med regionstyrelederne og regionleder i Øst er
gjennomført. Ansatte i begge
regioner er hørt, muligheter,
trusler, fordeler, ulemper og
mulige fallgruver er drøftet.
Det var mange gode innlegg i
debatten, og selvfølgelig også
noe skepsis. Regionen vil bli
et stort område, og vi er spent
på hvordan det vil bli når
I arbeidet med regionens framtid, har både vurdering av
bemanning, samarbeid med
andre, rekruttering til styret, har
regionstyret kommet fram til å
anbefale årsmøtet å søke sammenslåing med region Øst.
Regionstyret
Ragnhild Gravem, Oddvar
Hansen, Ingebjørg Stubø,
Synøve Bjørnerud, Kirsten
Gautestad,
Torvild Sveen, Bjørnar Nome,
Vanja Joramo, Annbjørg Øverli
Kristoffersen, Gerd Sukke
Økonomi

Økonomien i regionen var i
2020 var fortsatt anstrengt.

samfunnet åpnes etter pandemien.
Men også de unges Actarerepresentant sa at de ønsket
sammenslåing og gledet seg til å
kunne samarbeide om leirer.
Ved avstemmingen ble resultatet
85% for og 9% mot. Altså et
overbevisende flertall.
Årsmøtet gir sin tilslutning til
sammenslåing mellom region
Oppland og region Øst. Gjett
om jeg var glad!
Saken skal nå opp for godkjenning i landsstyret. Så skal vi
Koronapandemien førte til nedgang i inntekter pga avlysninger
Skogstad leirsted hadde et
underskudd på kr. 873 195,- for
perioden.
Kirketeigen leirsted hadde et
underskudd på kr.757 524,- for
perioden
Regionen uten leirstedene
hadde et overskudd på kr. 390
299,- for perioden.
Vi viser ellers til årsregnskapet som viser et underskudd
totalt på kr 1 240 420,-.
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Regnskapsrapporter
pr 31.03.21
Normisjon og Acta:
- 8 201 kr (underskudd)
Skogstad
- 109 979 kr (underskudd)
Underskuddet på Skogstad kan
forklares med avbestillinger pga
Koronasituasjonen og kostnadene
til en omfattende oppussing

Takk for girogaven
Giroene har så langt samlet inn:
• Skogstad trenger din støtte:
85 550 kr
• Distriktsarbeider: 59 950 kr

Nedre Heidal
Misjonsforening
Nedre Heidal Misjonsforening har
lagt ned virksomheten.
241 000 kr er overført regionen
som gave. Tusen takk!

Ranheim og Garli
bedehus
Ranheim og Garli bedehus i
Skrautvål er solgt.

Årsmøte på Zoom. Regionleder Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv og generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

gjennom en prosess som gjør at
vi får riktig bemanning i forhold
til hva vi i vårt distrikt har inntekter til. Det vil være en del
administrative forhold som skal
på plass, før vi får en endelig
dato for sammenslåing og regionstyret i Øst med regionleder
Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv
kan ta over en gang etter sommerferien.

Ved avstemmingen ble
resultatet 85%
for og 9% mot.

Dere som abonnerer på bladet
Nytt fra region Oppland, vil heretter få tilsendt regionbladet for
Øst. Vi håper at dere kan sende
inn stoff også fra vårt distrikt.
forts. årsmelding.
Eiendommer

Kirketeigen Ungdomssenter og
Camping med tilhørende seter
og skogteiger Gnr. 333 Bnr. 4
med tilhørende tomt Gnr.335
Bnr. 19 eies av regionen. Stedet
er gjeldfritt.
Skogstad Leirsted Gnr. 146
Bnr. 13 eies av regionen. Stedet
er gjeldfritt.
Tomt er festet fra Eina
Indremisjon
Rapport fra leirstedene

Kirketeigen ungdomssenter og
camping
Regionstyret inngikk en drifts-

Normisjon er en lokal misjonsbevegelse og med misjonsarbeid
blant andre folkeslag. Regionen
er kun et ledd for å binde dette
sammen. Det er viktig at arbeidet i de lokale foreningene fortsetter og at komiteene som er i
gang med regionarrangement
fortsetter.
Vi tror at en felles region på
Østlandet gir mulighet for samarbeid og utvikling av bedre leirarbeid, lederutvikling, felles
administrasjon og organisering
av ressurser, nettsider, magasin
og regnskap. Vi ser muligheten

avtale med foreningen Nye
Kirketeigen Org nr.924497181
fra 1.mars. Foreningen fikk et
starttilskudd på kr 250 000, tilsvarende faste utgifter. Regionen
dekker forsikring, større reparasjoner og en del kostnader i
forbindelse med oppstart. Pga
Koronapandemien har de ikke
fått mulighet til å få den starten
de ønsket. Sommeren var godt
besøkt av campinggjester. De
har i perioder hatt utleie til
lokale arrangement og har gjennomført en ACTA leir i vinter
og en i høst.

earrangementer med overnatting, 2 Acta leirer og regionårsmøtet.
Året startet godt med mange
helger utleid gjennom Gulsrud
booking. Oddvar Hansen har en
avtale som driftsleder gjennom
sitt firma.
Avtaler med unge kjøkkenhjelper ble skrevet og opplæring
gitt.
Etter at Koronapandemien kom
i mars, ble det meste avlyst.
Lotteritilsynet har gitt noe økonomisk kompensasjon.

Skogstad leirsted

Selv om 2020 har vært et svært
krevende år, har vi fått oppleve
at Gud har vært trofast og gitt

Skogstad Leirsted har i 2020
vært utleid til totalt 9 (37) utlei-

Takk

for et eget folkehøgskoleteam i
regi av Acta, eventuelt i samarbeid med Danvik og Haugetun.
Et ønske er også opprettelse av
en stilling med søkelys på
misjonsarbeid og ledertrening i
Innlandet fylke. Og at vi
sammen skal vår være til inspirasjon for hverandre i det viktige
arbeidet med at mennesker skal
få et møte med Jesus.

Pengene fra salget kr 180 000 er
overført til Normisjon, region
Oppland.
Berit Dajani, Anna Kristine
Hovelsrud og Randi Krogh har
vært aktive i misjonsarbeidet og
tatt vare på huset i mange år.
Takk for gaven!

Digitale misjonsmøter under
koronapandemien
Dokka og Omegn Normisjon har
hatt digitale møter en gang i
måneden på Zoom.
16. april holdt Svein Granerud
andakten og 28 stykker hadde
kobla seg på.

oss mot og håp. Takk til alle
ansatte og frivillige medarbeidere som har gitt tid og ressurser til misjonsarbeidet.
Takk til Gud som holder oss alle
i sin gode hånd og lar oss få
være med i tjenesten.
Årsmeldingen er godkjent i
regionstyret 16.03 2021. Vedtatt
på digitalt årsmøte 15.04.2021.
Hele årsmeldingen er tilgjengelig på hjemmesiden til
Normisjon

Betel Lensbygda - Skreien
Misjonsforening har hatt noen
digitale møter som de har sendt
via Facebook.

Actaarbeid i
Koronatid
Bjørnar har prioritert arbeidet med
Prosjekt «LysVåken - for verden».
Dette er et leirkonsept etter idé fra
samarbeid med trosopplæringen i
Den Norske Kirke. Tanken er å
samle barn som har deltatt på
Lysvåken lokalt til leir regionalt.
Der får de lære om at de er del av
noe større og få lære om misjon.
Acta har fått 150 000 kr til dette
utviklingsprosjektet fra Kirkerådet.
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Stemningsrapport Viken

Øpe Hus!
Korvetten og Øpe
Hus i farten – på
tross av Korona!
Tekst & Foto Oddleiv Juvkam

FOTO: MARTIN ROSENHOFF

På Bagn Bedehus i Valdres er det
tre Acta-lag, Barnelaget Stjernen
for barn til og med 4. klasse,
Bagn Korvettlag for 5.-7. klasse,
og Øpe Hus for ungdomsskole
og videregående

Kompis-løp, til inntekt for Actas arbeid i India
og Bangladesh.

Et nytt, og svært annerledes,
skoleår går ugjenkallelig mot
slutten.
Som for alle andre har dette
året blitt noe ganske annerledes enn hva vi hadde håpet,
men til tross for mye alternativt opplegg kan vi se tilbake
på et år som etter forholdene
har vært relativt normalt. Vi
har frem til i dag heldigvis
klart oss uten tilfeller av
Covid-19 på skolens område,
og gjør vårt ytterste for at
dette skal holde ut skoleåret.
På forhånd var nok mange
elever spent på om et år på
folkehøgskole i korona-året
2020 ville være et lurt valg.
Utenlandsturer måtte avlyses
og elevene har måttet forholde seg til et strengt
smittevern. Men når vi nå
står med fasiten i hånd, er
min mening at årets kull har
vært blant de heldigste i
historien. Til tross for strenge
innslusningsperioder etter
ferier, har elevene kunnet
leve tilnærmet normale liv

innad i kohorten. De har
bodd på dobbeltrom, kunnet
klemme hverandre og fått et
år fult av gode minner, som
ikke har vært overskygget av
situasjonen samfunnet ellers
har vært «lammet» av.
I skrivende stund sitter jeg og
ser ut på 111 glade elever
som gjennomfører årets
Kompis-løp, til inntekt for
Actas arbeid i India og
Bangladesh. Vi er stolte og
glade over at elevene ikke
bare har fått et år der de kan
utvikle seg som mennesker,
men i tillegg kan få vise sitt
engasjement for våre medmennesker andre steder på
kloden.

Da Korona-pandemien kom, ble
det vanskelig å holde på som
vanlig, og arbeidet ble avslutta
for sesongen etter 12. mars 2020.
Da høsten kom, ble vi ledere
enige om at vi ønsket å se på om
det var mulig å starte opp igjen,
for vi erfarte at barna hadde
stort behov for å møtes, når mye
annet fritidstilbud var redusert.
Vi måtte drive på en trygg måte,
som både beredskapsgruppa i
kommunen aksepterte, og som
vi ledere var komfortable med.
Da måtte vi tenke kohorter som
skolen.

Lederne i Barnelaget fant ut at
det ikke var praktisk gjennomførbart, siden det er så mange
årskull. Så dessverre har det ikke
vært barnelagsmøter denne
sesongen.
Bagn Korvettlag og Øpe Hus har
hatt aktivitet i vinter, ved at vi
stort sett har hatt bare ei klasse
om gangen. Noen få ganger har
også Korvetten vært ute med
alle tre kohortene.

Så selv om det har vært færre
møter for hver enkelt, har det
fungert bra, og vi opplever at de
15-25 som hver gang kommer,
har det godt og trygt, og koser
seg. Så håper vi selvsagt at vi kan
starte opp som vanlig fra høsten!

Vi ser allerede frem til et nytt
skoleår, der vi kan glede oss
over historisk søkerrekord og
at skolen allerede er full!
Tusen takk til alle som har
husket på oss i bønn gjennom året som har gått.
Martin Rosenhoff

LEDER
Jammen ble det et blad til fra
oss i regionstyret i Oppland!
Men nå er det bestemt! Region
Øst vedtok med stort flertall
sammenslåing, og Oppland blir
dermed et distrikt i den store
regionen på Østlandet.
Dette blir dermed et «takk
for meg»-innlegg.
Jeg sa i utgangspunktet ja til
å være regionstyreleder i 1 år
og så ble det 5! Og det har vært
litt av noen år!
Og da er det naturlig å tenke
litt tilbake på disse årene.
Som dere vet, har de siste

Ragnhild Gravem

årene vært meget krevende for
å få til en forsvarlig drift i
region Oppland.
Det har skjedd mye, både på
godt og vondt. Da styret var i
gang med en prosess rundt et
eventuelt salg av Kirketeigen,
fikk vi til en løsning med en
driftsavtale. Flyttingen av regionkontoret fra Viken til
Skogstad skjedde ved hjelp av
dugnadsarbeid.
Vi har fått til en ny driftsform på Skogstad. Den ser veldig bra ut bare pandemien tar
slutt. Vi har klart å gjennom-

føre mange storsamlinger, og vi
har fått kontroll over økonomien.
Nedbemanning har vært av
de vanskelige sakene. Det siste
året har koronapandemien gitt
oss mye usikkerhet og mangel
på misjonsarbeide og fellesskap
både for Acta og Normisjon.
Noe av det som har gitt
styrke og glede, er det gode fellesskapet i regionstyret og misjonsvennenes omtanke og forbønn både for helse og gode
avgjørelser.
Sammen med de andre i

Takk for
følget!

regionstyret er jeg veldig takknemlige for alle som har stått
på disse årene. Nå håper vi at
den nye organiseringen kan gi
oss ny giv, der vi kan hente
inspirasjon hos hverandre.
Takk for følget! I løpet av
sommeren overlater jeg ansvaret til ledelsen i vår felles region
Øst.
Som det ble sagt på region
Øst sitt årsmøte: Gud vil misjon
i Oppland! Ja, AMEN!

Nytt fra
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Fulanere i Mali er blant de minst nådde i verden, forteller internasjonal leder.

Målgrupper for fremtiden
Unådde folkegrupper
I Normisjons overordnede strategi er
flere folkegrupper identifisert som sentrale målgrupper for arbeidet. Blant dem
er: folkeslag uten Bibelen på sitt språk,
minst nådde og større unådde folkegrupper.
I dag jobber Normisjon direkte eller
indirekte blant minst 19 folkegrupper
som kan regnes som unådde. Det vil si
at opp til to prosent er kristne.
– Historisk sett har Normisjon en
unik forankring med fokus på å nå
unådde folkeslag. India er landet i
verden med flest unådde folkeslag, og
bengalerne er den største unådde
gruppen på verdensbasis. Alle disse
lever på mange måter på vår dørstokk.
Det gir oss et ansvar og en unik mulighet,
sier Bjørsvik.

Tekst Inga Lill Nyvoll
Foto Stock.adobe.com

I dag jobber Normisjon
blant 19 unådde folkegrupper. Nå legges
strategier for fremtiden.
– Det er viktig å ta frem kompasset,
stoppe opp og se om vi er på riktig vei,
forteller internasjonal leder, Tore
Bjørsvik.
For tiden arbeides det med analyser
og utbedring av strategier i Normisjon. I
internasjonal avdeling betyr det blant
annet å se på hvilke målgrupper det
internasjonale arbeidet skal nå.
– Nå er vi på let etter hvilke definisjoner som er viktigst for oss og hvordan
vi vil prioritere fremover som misjonsorganisasjon, sier Bjørsvik.

Minst nådde
I en folkegruppe som kan regnes blant de

minst nådde er mindre enn 0,1 prosent
kristne.
– Vi jobber blant fulanere i Mali som
er blant de minst nådde i verden, og
ikke minst folkegrupper i Bhutan, sier
Bjørsvik.
Må prioritere
De siste årene har internasjonal avdeling
gjort vanskelige kutt i prosjekter ute i felt
for å sikre god kostnadskontroll.
– Kostnadsrammene vokser, samtidig som vi ikke har den samme
inntektsøkningen til det internasjonale
arbeidet som før. Vi presses til å prioritere tøffere, det var særlig noe vi måtte
ta stilling til i underskuddsperioden,
men problemstillingen er fortsatt reell.
Det opplever vi til tross for at LatinAmerika fases ned.
Selv drømmer han om en pott på fem
millioner i frie midler som kan brukes
strategisk til det internasjonale arbeidet.

– Foreløpig er det bare en drøm, men det
er noe med det å ha ressurser til å benytte
muligheter når de oppstår og vi opplever
at Gud åpner dører.
Har forventinger
Generalsekretær Kjetil Vestel Haga sier
han gleder seg over at Normisjon i dag
har arbeid inn mot 19 unådde folkegrupper, og har forventninger til strategiprosessen fremover:
– Vi er inne i en spennende fase med
analyser og drøfting som vil gi oss god
kunnskap til å kunne ta nye valg for
fremtiden. Engasjementet i internasjonal avdeling, som i tråd med gjeldende strategi ser på hvilke muligheter
vi har, vitner om engasjement og nød
for misjonsoppdraget vårt.

Tilbake i Nepal

Nye nedstengninger

Gladstone Kumar, som er tilknyttet Asiabasen i Sør-Asia, forteller om et spesielt behov
for bønn for India og Bangladesh under
koronapandemien.
– Situasjonen er spesielt kritisk i hovedstaden New Delhi i India. Mange av vennene
våre i Normisjons samarbeidsmenigheter er
syke. Flere er innlagt på sykehus, sier Kumar
og legger til:
– Vil du sette av litt tid til å be spesielt for
India og Bangladesh i denne tiden?

Normisjons utsending, Liv Wendel, er nå
tilbake i Nepal etter et lengre opphold i
Norge.
Fremover skal hun være en del av
United Mission to Nepals arbeid knyttet til
Okhaldhunga sykehus, og vil blant annet ha
en sentral rolle inn mot sykepleierskolen i
Okhaldhunga.

Igjen erfarer befolkningen i Bangladesh at
koronarestriksjonene blir forlenget. Situasjonen er krevende for mange, og skolene
fortsetter å holde stengt.
Nå bruker Normisjons HCDP-team tiden
til å blant annet oversette veiledningsbøker.
HCDP-programmet trener foreldre i Bangladesh i hvordan de kan gi god omsorg til
barna sine.

Normisjon i India
Prosjektnummer: 304000

FOTO: LWSIT

Ber om bønn

Utdeling av koronahjelp i 2020.

Helse i Nepal
Prosjektnummer: 306002

Normisjon i Bangladesh
Prosjektnummer: 302000

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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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Be for alle som på ulike måter er
berørt av pandemien i våre
samarbeidsland.
Be for medarbeidere og våre
misjonærer.
Be for rekruttering av nye
misjonærer.
Be om at kontoene i India må
bli frigitt.
Takk for at stiftelsene for
sykehusene i Nepal er godkjent
og at videre drift er sikret.
Bangladesh
Be for ny lock down, utsendingene våre og arbeidet de står i.
Be for skolebarn og skoleungdom i Bangladesh, at skolene
åpnes og at unge opplever en
god hverdag.
Nepal
Be for Normisjons utsending som
nå er tilbake i Nepal og skal
jobbe inn mot Okhaldhunga
sykehus.
Bhutan
Be for arbeidet om bedre mental
helse blant barn og unge.
SAT-7
Be om at SAT-7 fortsatt kan gi
verdighet og mot til utsatte
kvinner, vanskeligstilte barn og til
kristne som presses for sin tros
skyld.
Senegal
Be for Normisjons tre familier og
to ettåringer som bygger nye
relasjoner i Senegal.
Be for misjonærbarnas
hverdag i barnehagen og på
skolen i Senegal; at barna
opplever en god hverdag.
India
Be for pandemien og at de høye
smittetallene må gå ned.
Be for samarbeidskirkene våre.
REGIONER:
Agder
Be for oppstarten av høstsemesteret, at folk må ha ny giv og nytt
pågangsmot.
Be for at regionen, med mer
begrensede ressurser, må bruke
disse rett, og at en likevel kan
gjøre en god tjeneste overfor
foreninger og menigheter
Hordaland
Be for frivillige, ansatte og alle
fellesskapene i regionen vår.
Be for ferdigstilling av det nye
misjonssenteret.
Be for de som opplever
ensomhet, sykdom og engstelse i
koronatider.
Møre
Be for stab og regionstyre som
jobber for å finne strategi for
videre arbeid.

Be om at koronatiden må føre til
at flere søker Gud.
Be om at vi får formidlet Jesus
til de som enda ikke har fått møte
ham.
Be om at foreninger og actalag
finner muligheter til å samles.
Nord
Be for planlegginga av Sommer I
Nord 2021. At det må lykkes at vi
kan møtes til stevne igjen. Be om
lovsangsleder og musikere, og
folk til kafedrifta.
Be for Regionårsmøtet som
tenkes avholdt under SIN 21, at
Gud må kalle gode folk som vil
være med i styret.
Be for barna og ungdommene
i Regionen, at de får gode
møteplasser der de får hjelp til å
leve som kristne, og at nye må bli
kjent med Jesus, Frelseren.
Nordland
Be om vekkelse og nytt liv.
Be for ledere til Acta Fauske.
Be for regionårsmøtet 18.–20.
juni.
Oppland
Be for fusjonsprosessen.
Be for ansatte i Oppland og ny
giv for arbeidet.
Be for Acta-arbeidet, leirstedene og distriktsarbeid.
Rogaland
Be for leirarbeidet.
Be om nye medarbeidere til
Galleri Normisjon Sandnes, og
takk for alle medarbeidere i
Aksdal og Sandnes.
Takk og be for leirstedene våre:
Horve, Stemnestaden og Vaulali.
Be for regionstyret og
Actastyret.
Be for ungdom som har det
krevende i denne perioden.
Sogn og Fjordane
Be for leirstadane våre, Fjordly og
Teigen.
Be for nytilsette i region og
leirstad som har oppstart i
august.
Be for lags- og foreningsleiarane i regionen.
Telemark
Be om at mange må få hjelp til å
tro på Jesus og leve som kristne
gjennom vår virksomhet.
Regionen er inne i en omstillingsfase. Be om at vi må få til en
bærekraftig og fremtidsrettet
organisering og økonomi.
Be om at vi må finne gode folk
til stilingene som regionleder og
Acta-arbeider.
Trøndelag
Takk og be for alle frivillige ledere
i Acta og Normisjon.
Be for prosessen med
ansettelse av ny leder i regionen.
Be om at folk blir frelst.

Ve/Bu
Be for forberedelser og gjennomføring av sommerleirsesongen.
Be for alle de unge lederne
som engasjerer seg i leirarbeidet.
Be for våre foreninger og
menigheter. Hjelp dem til å se
muligheter og gi dem en god
oppstart når de igjen kan samles.
Be for regionens årsmøte, at
det må bli til oppmuntring og
inspirasjon.
Øst
Be for sammenslåingen med
Oppland. Be om Guds visdom og
retning.
Be for en styrking av tenåringsarbeidet i regionen.
Vi trenger nye ansatte i Acta til
høsten, be for rekrutteringsprosessen.
Be for Fossheim, Dalen og
Haraset leirsted i en krevende tid
Det er stor pågang i Fermate.
Be for konfidenter og veiledere i
gode samtaler.
Østfold
Be om visdom til å oppdage nye
og gode veier for Normisjons
arbeid i dagens Østfold.
Be for planlegging og
gjennomføring av leirsesongen.
Be for barn, frivillige og
familiene til de som vanligvis
deltar på forskjellige barneklubber rundt om i Østfold.
Be om veiledning og hjelp til å
utvikle Normisjons arbeid i
Fredrikstad området.
SKOLENE:
Be om at sommeren blir en god
og livgivende pause for ansatte
og elever på skolene våre.
Be for Normisjons helhetlige
skolearbeid.
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:
Takk og be for ledelsen og alle
ansatte på Felleskontoret.
Takk og be for nye ansatte og
de som har gått av med pensjon.
Be for digitalt GF 5 juni.
ACTA SENTRALT:
Be for alle lokallagslederne i Acta.
Be for alle barna og ungdommene som lever under strenge
restriksjoner med hjemmeskole
og avlyste fritidsaktiviteter.
Be for de som savner, strever
og føler seg ensomme.
Be for landsrådet i Acta.
Be for alle ungdommene vi
kommer i kontakt med gjennom
Acta-arbeidet.

I programmet Secret of Life ønsker den kristne TV-kanalen å
snakke mer om flyktninger og minoriteters rettigheter.

Vil nå flere
Tekst Inga Lill Nyvoll
Foto SAT-7

SAT-7 dedikerte
sending til å snakke
om minoriteters
rettigheter, og
lanserer ny
strømmetjeneste.
Rettighetene til flyktninger i Iran
og Afghanistan er under sterkt
press, mener den kristne TVkanalen SAT-7.
– Enten vi er Pashtunere,
Tadsjikere, av hazarafolket,
usbekere eller tyrkere, så er vi
alle én i Jesus Kristus, sier
Shoaib Ebadi, som presenterer
programmet, Secret of Life, for
SAT-7 PARS.
I flere år har Normisjon støttet SAT-7 med faste årlige beløp.
SAT-7 er en kristen TV-kanal
med rundt 30 millioner seere,
mange av dem er kristne i
pressede områder i Midtøsten.
TV-programmet Secret of
Life inneholder både hverdagsnær undervisning og høytlesning fra Bibelen. Nylig dedikerte
de en hel sending til å snakke
om flyktninger og minoriteters
rettigheter.
– Med Jesus som vårt eksempel bør vi som er kristne søke å
være som Ham og elske alle

mennesker, sa en av gjestene
under sendingen.
– Gud ser på oss alle med
samme utgangspunkt.
Ifølge Flyktninghjelpen lever
over tre millioner afghanere på
flukt i Iran. Gjennom dette programmet ønsker SAT-7 å sikre
at disse og flere minoriteters rettigheter blir løftet fram. Kanalen
når ut til både Farsi- og Daritalende regioner i Midtøsten.
Ny plattform
Den kristne TV-kanalen lanserte
også nylig konseptet SAT-7
pluss, som er en videostrømmetjeneste på internett og i app.
– Nå kan publikum kontrollere sin egen SAT-7 opplevelse.
De kan se når de vil og på hvilken plattform de selv ønsker, sier
Rita El-Mounayer, CEO i SAT-7.
Den nye plattformen kan
også brukes i områder med treg
internettilkobling.
– Dette gjør programmene
våre mer tilgjengelig, og dersom
våre kristne seere i Tyrkia,
Egypt, Iran, Afghanistan eller
Yemen vil dele om Jesus til en
venn, kan de trygt gjøre dette
ved å sende en link til et program som er på deres eget språk.
Vi er den eneste TV-kringkasteren som nå tilbyr dette på
arabisk, farsi og tyrkisk, sier
El-Mounaver.

SAT-7
Prosjektnummer: 307000

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 2 – 2021 | NORGE 7

NORGE
Nyheter!
Kurt Hjemdal

Jesu gjenkomst
Budskapet om at Jesus kommer
igjen, går som en rød tråd gjennom NT. Men det er påfallende
hvor liten plass det har i dagens
forkynnelse.
I dette bibelstudieopplegget
tar Hjemdal for seg Johannes’
åpenbaring og gir oss nøkler til
å forstå budskapet på en måte
som setter resten av Bibelen i et avgjørende perspektiv.
Boken har ti kapitler med gode spørsmål til samtale.

199,-

Jan Rettedal

Som en
av hans

Hvordan er det å møte Jesus
ansikt til ansikt? Jan Rettedal
tar for seg et knippe på godt
tjue personer som møtte Jesus
i hans samtid, slik vi hører om
dem i Bibelen, og hva dette møtet gjorde med dem.
Gjennom et bedre kjennskap til
menneskene som sto rundt Jesus, trer Mesteren tydeligere frem. Boken har spørsmål til samtale.

349,-

Egil Sjaastad

Mester,
på ditt ord

Søndagstekstene 2021–22
– til samtale og refleksjon
En nyttig og praktisk inspirasjonsbok til samtale og refleksjon – for enkeltpersoner, møteledere og forkynnere, for bibelgrupper, misjonslag og kirkeringer. Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. Boken inneholder tekstene fra august 2021 til og med juli 2022.

199,-

Maria Celine Lundeby og
Hanna Elisa Haraldsen

Et halvt år
med Jesus

Til tross for koronaforsinkelser vokser Galleri Normisjon og etablerer nå nye butikker.

Ser muligheter
Tekst & foto Arne Sæteren

Nå startes det flere
Normisjonsbutikker.
Den nasjonale styringsgruppa har, siden den ble
etablert for et år siden, hatt spørsmålet om etablering av nye butikker på sin dagsorden.
– Koronapandemien har nok hindret oss noe i
dette arbeidet, men vi har likevel kommet et steg
videre. I Skien venter vi bare på offentlige godkjenninger, før en nettbasert butikk er i gang. På
Bekkestua, vest for Oslo, åpner en ny butikk i
oktober, forteller daglig leder i Galleri Normisjon
Anita Næss Thorängen.
Nye butikker
Videre er det for tiden sonderinger om å starte ny
butikk i Indre Østfold.
– Vi har dialog med Normisjons foreninger i
Askim, Mysen og Ørje samt personer bosatt i
Rakkestad. Derfor har vi et godt håp om at det
kan skje en knoppskyting i dette området, forteller daglig leder.
I Skien er det Nils Terje Sneltvedt som har
tatt initiativet for å starte egen nettbutikk, og det
er Region Telemark som skal stå ansvarlig for
driften. Ulike steder har vært vurdert som lager
og utleveringssted, men nå tar de sikte på å
bruke lokaler i tilknytning til regionskontoret i

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

FOTO: INGA LILL NYVOLL

Et halvt år med Jesus er boka
som hjelper deg å finne en
god rytme for hverdagstroen. Her får du ukeoversikter, leseplan og andakter,
utfordringer og refleksjonsspørsmål – og god plass til å
skrive alt det du har lyst til å fylle boka med. Det beste?
Du kan starte når som helst!

Meld deg inn i Lunde & Luther kundeklubb!

Muligheter
På Bekkestua er tidligere Nepal-misjonær, Kristin
Bøhler, initiativtaker og primus motor for ny gjenbruksbutikk. Der har en allerede sikret seg lokaler
i Bekkestua sentrum. Butikken skal drives i samarbeid med Jar menighet.
For et par år siden ble butikkene på Sandnes,
Aksdal og Askøy overtatt av henholdsvis Region
Rogaland og Region Hordaland. For butikken på
Askøy går leiekontrakten ut neste år, og er ikke
aktuell å fornye. Butikken blir derfor lagt ned, men
Anita Næss Thorängen forteller at det arbeides
med muligheter for å åpne en butikk i Bergen
sentrum.
Styringsgruppa
Den nasjonale styringsgruppa for Galleri Normisjon består av Arne Sæteren, leder, John Urstad,
Bente K. Sletten og Gudrun Homstvedt i tillegg
til daglig leder Anita Næss Thorängen.

På Bekkestua, vest
for Oslo, åpner en
ny butikk i oktober

Vil diskutere fremtiden

229,-

Denne boka passer perfekt for deg som ønsker å bruke
tid sammen med Gud! En fin plass å hente påfyll!
– Christine Hansen (17)

Skien sentrum. Her venter de på godkjenning av
lokalet.

Lørdag 5.juni kan du bli
med på GF!

Lørdag 5. juni arrangerer Normisjon digital generalforsamling
for alle interesserte og engasjerte i organisasjonen. Møte vil
gjennomføres via møteapplikasjonen GoPlenum og videomøte i Zoom. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga påpeker at
generalforsamlingen ikke bare vil ha et tilbakeskuende fokus,
men også fokus på fremtiden.
– Vi skal gjøre viktige valg, se på treårsmeldingen og på alle
de viktige tingene som har blitt gjort de siste årene. Men
fremfor alt så skal vi diskutere fremtiden, sier Haga.
– Vi håper vi blir mange som ses på Zoom denne lørdagen,
avslutter han. Meld deg på via www.normisjon.no/gf2021

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.
Dette
er siste
utgivelse fra
region
Oppland.

Kalender Oppland
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ARRANGEMENTER
5. juni.
Generalforsamling i Normisjon.
Dette skjer digitalt i år.
16. oktober
Kvinnetreff på Skogstad.
Karen Ekern taler

Mer info om TotenCamp og Skjærgårds finner du på
våre nettsider: Acta.no/oppland/, på facebooksiden til
ActaOppland og på Skjærgårds Music & Mission Festival
sine nettsider: sgmm.no

REGIONKONTORET I OPPLAND:
Skogstadvegen 6, 2843 Eina
Tlf.: 61 13 03 40
E-post: oppland@normisjon.no
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.

Fredag 26. og lørdag 27. november
Julesalg på Byscena bedehuset.
Jarle Skullerud og regionleder i Øst
Anne-Lin B. Hynnekleiv deltar

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

Møter i Bethel Biri:
2. september: Samlingsfest.
7. oktober, 4. november.
2. desember: Adventsfest

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

Uformelle formiddagstreff fra kl. 11.00
hver mandag i sommerferien utenfor
Bethel.

Gaver kan sendes til kontonummer
1503 02 13537 og merk (melding) med
Gave til region Oppland, Acta Oppland
eller Skogstad, så kommer den
automatisk til riktig sted og du får
skattefradrag for gaven.

Totencamp 2021
ActaOppland jobber nå med å
planlegge TotenCamp til Skjærgårds.
Så sett av datoene 8. til 11. juli.

LEIRSTEDER
Skogstad leirsted
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
Frivillig kontingent kr 250,– pr. år.
Bankgiro: 3000.14.71240
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

’

Dette bildet, malt av Fra Angelico, hører sammen med
andakten nedenfor.
Ansvarlig redaktør for s. 5–7, 11: Sigrid Rege Gårdsvoll , tlf. 93684547, e-post: Sigrid.Rege.Gardsvoll@normisjon.no | Grafisk formgiver: Hanne Liv Gryting | Trykk: Agdertrykk | Det tas forbehold om endringer i kalenderene | Utk. 4 nr. pr. år

Innspill
Vegard Tennebø
Misjon i Norge

Hva, og hvordan?
«Hva vil du jeg skal gjøre for deg» spurte Jesus en blind mann
en gang. Dette er ikke den eneste gangen Jesus helbreder, men
hvordan han gjør det, varierer ganske mye. Spørsmålet hjelper
oss til å bli klar over behov.
Vi er nå der at vi (forhåpentligvis) ser lyset i koronatunellen, og vi skal ut av en virkelighet vi nå er blitt vant til. Mange
er sikkert glad for det. Men kanskje noen også tenker at dette
kan bli litt krevende. Uansett ligger det gyldne muligheter her:
Tenk om vi våget å stille noen spørsmål til hva vi driver på
med i Normisjon og Acta i denne overgangen? Og hvordan vi
gjør det? Ikke fordi det er feil eller dårlig det som skjer, men
for å oppdragsorientere oss ennå mer. Jeg tror det kan være en
nyttig øvelse for alle ledere og alle styrer å gjøre med jevne
mellomrom.
Hva er behovene vi ser rundt oss? Hvordan kan vi møte
noen av dem? Hva oppnår vi med det vi gjør? Hvordan kan
vi tilrettelegge ennå bedre for at vårt fellesskap er i utvikling?
Hvordan kan vi få nye med? Hvordan tilrettelegger vi våre
møtepunkter så flere kan trives? Hva er de faste ingrediensene
når vi møtes? Og hvordan kan vi formidle en levende Jesus
Kristus gjennom dem?
Under alle disse spørsmålene ligger det for oss i Normisjon
et stort og avgjørende hvorfor som alt må måles mot: Jesus
Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

TRO

Andakt
Ingebjørg Stubø

Jesus lever!
Munken Fra Angelico malte bilder i San Marco-klosteret i
Firenze. For at munkene skulle
ha noe å meditere over, utstyrte
han hver klostercelle med et
bilde. Et av disse bildene forestiller kvinnene som kom til Jesu
grav påskedag. Bildet viser
kvinner som stirrer ned i en tom
kiste. En engel prøver å fange
kvinnenes oppmerksomhet ved
å peke i to retninger – ned i den
tomme kista, men også på den
oppstandne Kristus som står rett
bak kvinnene. Kvinnene enser
verken engelen eller Jesus.
Sorgfulle og uforstående retter
de blikket mot kista.
Da jeg så dette bildet første
gangen, kom jeg til å tenke på
engelens spørsmål i Luk 24, 5:
«Hvorfor leter dere etter den
levende blant de døde?»

Kvinnene var innstilt på å finne
en død Jesus, men engelen sier:
«Husk hva han sa til dere» (Luk
24,6). Jesus hadde flere ganger
snakket om at han skulle stå opp
fra de døde.
Vi trenger å minne hverandre
om at vi har en levende Jesus.
Mangt og mye forsøker å svekke
troen på en levende Kristus.
Sangen «Du ser kanskje Jesus»
tar opp ulike oppfatninger av
Kristus. Han kan beskrives som
et lite barn i krybben, en lærer
eller et ideal. Uten oppstandelsen blir resultatet lett en kraftløs
Jesus. Siste del av refrenget i
sangen lyder:

«Har du sett Jesus som står opp
av graven, gir håp om et nytt liv
og seier over død?»
Hvordan kan vi la oss utfordre av Jesu oppstandelse slik at
den får betydning i vår hverdag?
Paulus skriver om «å kjenne
ham (Jesus) og kraften av hans
oppstandelse» (Fil. 3.10). Dette
utsagnet kan vi vi be og meditere
over. Videre kan vi spørre oss
selv på hvilke måter vi kan bidra
til å formidle budskapet om Jesu
oppstandelse.

«Hvorfor leter dere etter
den levende blant de
døde?» (Luk 24, 5)

