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Telemark
Gleden i Kristus er uavhangig av ytre forhold og vil være i oss og
med oss i alle livets situasjoner.

Terje Olafsen
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Presentasjon
av ny arbeider
Terje Olafsen er en ny medarbeider i region Telemark. Bli
bedre kjent med ham på side 8.
Vi gleder oss over å kunne være
enda mer tilstede i foreningene.
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UTLAND
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Nytt samarbeidsland
Normisjon sentralt går inn i arbeidet IMIkirken driver i Thailand gjennom Thailand
Christian Network. – En tydeliggjøring av
relasjonen som allerede ligger i bunn.

«Og hver hjelpløs seiler vinker ....»

«Sommerøya»

6-7

NORGE

Presset økonomi

Så ligger det atter en sommer bak oss, – en av de
fineste i manns minne. Glimt fra vårt sommerparadis, Oksøya, finner du på de neste sidene.

Regnskapet viser at Normisjon gikk totalt
23,5 millioner kroner i underskudd i 2017.
På generalforsamlingen ble den økonomiske situasjonen gjenstand for debatt.

Peter Scazzero

Puls

Under overflaten

En 40 – dagers reise med
overkommelig hverdagsbønn

Om samspillet mellom menneskelig
modning og åndelig sunnhet

Innb. 249,-

Mykb. m/klaff 299,-

lutherforlag.no

Peter Scazzero

Følg Normisjon
på Facebook
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Første del av dette oppslaget har
vi fått låne av TA, som lagde en
raportasje fra en av leirene våre i
sommer.

Hvem skulle tro at en larve kan bli til en sommerfugl?
Vi er overlatt til troen, før sannheten blir åpenbart.

Veritaskonferansen
Lørdag 20. oktober drar en gjeng Actaungdommer til Bibelskolen i Grimstad for å være med på deler av den årlige
Veritaskonferansen. Her vil flere kjente norske og utenlandske seminarholdere være til stede. Konferansen tar opp
spørsmål som omhandler apologetikk (trosforsvar).
Spørsmålet om hva sannhet er, er et viktig spørsmål. Ikke
minst i dagens samfunn, der ofte sannheten er personlig.
Det er individet som velger sin egen sannhet. Det betyr
ingenting om man plukker noe herfra og derfra, så lenge det
føles sant for individet. Da kan det for kristne ungdommer
føles vanskelig og utfordrende å si at Jesus er sannheten. Det
er ikke kulturelt riktig. Dermed er en konferanse som Veritaskonferansen viktig og trosstyrkende i forhold til å få litt mer
kjøtt på beinet når det kommer til egen tro.
På Veritas hjemmesider står følgende om konferansen:
«Quid est veritas?» - «Hva er sannhet?» var spørsmålet
Pilatus stilte Jesus, uten å være spesielt interessert i svaret.
Også i dag stiller vi spørsmålet - og er skeptiske til dem som gir
lettvinte svar. Jesus hevdet å være Sannheten. Er han det, tåler
han vår skepsis og kritiske spørsmål. Er han Sannheten, settes
også vi - som Pilatus - på valg om hva vi vil gjøre med Ham.
Gjennom undervisning, forkynnelse, debatter, samtale,
bøker og andre ressurser ønsker vi å gi gode grunner for den
kristne troens troverdighet og relevans. Vi ønsker å gjøre
kristne mer grunnfestet i sannheten og mer frimodige til å dele
den og leve den ut.»
Er du interessert i å være med, gi en lyd til Actaleder
Eirik Fjeld.

Kina

Beijing - Shanghai

Garda
Venezia - Verona

Sommerparadiset
Tekst Anne-Lill Aas & Eirik Fjeld
Foto Sam Tore Bamle & Anne-Lill Aas

VILLE PÅ LEIR FOR Å SLIPPE
MOBILEN
v/Anne-Lill Aas,TA

– Det er mye koseligere å leke
ute enn å sitte inne og se på
mobilen hele tiden, synes
Ada Liv Eriksen og Elvira
Grunnsund. De ferske venninnene mener mobilforbudet er
det beste ved å være på leir.
– Vi deler rom med tre andre
jenter, og da vi begynte å prate
litt sammen fant vi ut av begge
likte teater. Forskjellen er at Ada
driver med det. Hun er medlem
av Buer amatør – og barneteater.
Jeg bare liker skuespill, men driver ikke med det, forteller Elvira.
De har vært på Oksøya leirsted,
som drives av Normisjon, siden
mandag. Leirstedet er for alle
barn og unge i hele Telemark. I
år har det totalt vært 500 på øya,
som ligger mellom Eidangerfjorden og Ormerfjorden i
Porsgrunn. Stedet blir drevet på
dugnad, og denne uken er det
120 barn og unge der. Siden i vår
har det vært ventelister for å
delta. Regelen er at mobilen
låses ned i kofferten når barna
kommer, så får de den tilbake
når de skal dra. Verken Ada eller
Elvira savner å sitte inne og se i
skjermen.
– Det blir litt vel mye tid med

mobilen når vi er hjemme. Det
er litt dumt, mener jentene.
Får latterkrampe
På leiren finner de på andre ting,
som å fortelle hverandre vitser.
De trenger ikke å være så gode.
Jentene ler uansett.
– Noen ganger ler vi fordi de
er så dårlige. Ofte får vi ikke sove,
fordi vi har sånn latterkrampe. Vi
ler og ler, sier Ada. På oppfordring gir hun et eksempel på en
dårlig vits hun har fortalt.
– Det var to brannmenn som
skulle slukke brannen i en bygning. «Det er så varmt her inne»,
sa den ene brannmann. «Ta på
aircondition, da», sa han andre,
sier Ada, og så bryter begge jentene ut i latter. De har flere ting
enn vitsefortellinger til felles.
– Da vi fikk valget mellom
tegning, sport eller å lage film,
valgte vi det siste. Nå har alle vi
som bor på rom sammen laget
velkomstfilm til de som kommer
til Oksøya, forteller Elvira.
Mens Ada delvis bor på
Hoppestad og delvis Gjerpen
holder Elvira hus på Klyve. Hun
beskriver seg selv som en guttejente.
– Jeg har flere guttevenner enn
jentevenner, sier hun og legger
til:

– De spiller Playstation, og det
er litt dumt. Men jeg prøver å
henge med, da.
Mobilforbud
Tone Arntzen er 53 år og har
jobbet dugnad på leiren siden
hun var 13 år. Hun mener
mobilforbudet ikke er noe problem. – Det finnes noen unntak
fra regelen. Noen får lov til å ha
mobil, men det skjer så mye her
at de knapt rekker å se på den,
uansett. Deltakerne synger, har
workshop, driver med sport og
bading. Fredag arrangerer vi «Ta
sjansen», som er veldig populært, forteller hun.
Fredag er siste dag på leiren.
– Det blir moro å se foreldrene mine igjen, sier Elvira.

13.-21. nov.

30. sept. 9. okt.

Pris fra kr. 14.950,-

Pris fra kr. 13.900,-

Dobbeltrom/Helpensjon/Utflukter

Dobbeltrom/Halvpensjon/Utflukter

Reiseleder: Jostein Gjærum

Reiseleder: Jorunn Brekka

Tlf. 35 99 65 55
Mail : lbtur@lbtur.no
www.lbtur.no

17.–18. november er det igjen
klart for 24 timers med aktiviteter og samlinger om Jesus.
Dette året får vi besøk av
Viggo Klausen fra Misjonskirken Norge, som skal ha forkynnelsen for barna. Han blir regnet
som en av de beste forkynnere
for barn i Norge i dag.
I tillegg til å spørre dere om
kjøkkentjeneste, bollebaking,
vakter m.m., spør vi nå om noen
kan tenke seg å være gruppeleder to ganger i løpet av døgnet,

for vi har en drøm om å få til
smågrupper som kan sørge for
at alle blir sett. Vi lager noen
enkle spørsmål som man kan ta
utgangspunkt i på gruppene.
Vi kan ikke ha mer enn ca 10
barn i hver gruppe og det betyr
av vi må ha ca 60 gruppeledere!
Det blir korte samlinger mellom
18 og 23 lørdag kveld.
Ikke tenk at dette er en for
vanskelig eller stor oppgave, for
dette vil alle klare! Ta kontakt,
- please!

FOTO: SAM TORE BAMLE

Hjelp på 24h

Fra 24h i 2015.
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Svein Granerud til
Skien i november
Helga fra 2. til 4.
november
kommer Svein
Granerud til
Skien.
Fredag 2. kl 19
er det møte på
Skotfoss
bedehus. Der blir det kveldsmat.
Lørdag 3. kl 18 er det møte på Ås
bedehus med pizzaspleis.
Søndag 4. kl. 17 er det «Søndag
på Hauges» på Hauges Minde.
Også der blir det kveldsmat.

Vi hadde eget bål på besteforeldre- og barnebarnleiren som
startet på Sankthansaften. Foto: Sam Tore Bamle

Arrangørene gleder seg til
Granerud kommer, og håper foreningene kan være flinke til å besøke
hverandre disse kveldene!

Ganske enkelt
I JULEN feirer vi
at Jesus kom.
I PÅSKEN
gjorde han det
han kom for:
Sonet for alle
våre synder
KRISTI HIMMELFARTSDAG reiste
han hjem igjen til sin Gud og Far.

Ada Liv Eriksen og Elvira Grunnsund trives på leir på Oksøya
Foto: Anne-Lill Aas

Svampekasting på Oksøyadagen.
Foto: Sam Tore Bamle

– Ja, men det blir trist å dra fra
alle vennene våre. Alle er så hyggelige her, sier Ada. Venninnene
skal utveksle telefonnummer,
men er enige om en ting:
– Det beste ved å være her er
å møte nye venner – og ikke være
på mobilen hele tiden.»

Den første uka i skoleferien
arrangerte vi Besteforeldre & barnebarnleir. Dette er vår mest
populære leir og det er mange
som står på venteliste. Leiren ble
fylt opp på kun fem dager. Leirsjef Magnus Stulen hadde stålkontroll på små og store og det
var mange gode tilbakemeldinger.
Rett etter nevnte leir ble leirstedet fylt opp med 80 barn i
alderen 7-10 år. Da blir det selvfølgelig mye liv. Mye av tiden ble
tilbragt ved vannet og kiosken er
alltid populær. Leirsjef var May
Selle. Siste hele uka i juli var det
ungdommene som tok over øya.
Denne leiren har de siste årene
hatt plasser ledig, men det var

LEIRSOMMEREN 2018

v/Eirik Fjeld, Actaleder
Totalt har vi hatt fem leirer så
langt i år på Oksøya. Vi innledet
sesongen med den tradisjonelle
ALF-leiren. Dette er leiren for de
som har noen ekstra utfordringer.
De siste årene har avslutningsdagen på denne leiren blitt arrangert
sammen med Oksøyastevnet.
Dette var tilfelle også i år.

Vi takker alle
ledere, alt kjøkkenpersonell,
andaktsholdere
og voksenledere. Uten dere
er det umulig å
drive leirarbeid!

svært gledelig i år at det var
mange nykommere. Det lover
bra for videre leirer for denne
aldersgruppa. Kristian Barland
hadde fått med seg en super
ledergjeng og sammen fant vi på
masse gøye ting, blant annet ble
det paint ball, vannskikjøring,
fangene på øya, Café Øen mm.
Uka etter var det betweensbarn som inntok Oksøya. Dette
er kanskje den mest populære
leiren for både deltakere og for
ledere. Her er det full fart gjennom hele dagen og mye som
skjer. For første gang var Oliver
Eriksrød leirsjef, noe han gjorde
på en super måte.
Vi takker alle som har hjulpet til denne sesongen!

Norges sprekeste Actaleder
går over Imingfjell til Tinn Austbygd. Derfra er det et et fullt
maratonløp på 42 km opptil
Gaustatoppen. Eirik endte på en
svært hederlig 97 plass (og slo
f.eks. TV-kjendisen Jon Almås
med god margin). Eirik brukte
14 timer og 15 min på løpet.
Vi gratulerer Eirik med svart
trøye (les: høy status), samtidig
som vi gleder oss over at han,
med sin innsats, bidrar til at
gjennomsnittskondisen i staben
også blir blant landets beste :-)

HAN KOMMER SYNLIG TILBAKE
for å dømme levende og døde og
for å frelse dem som tror på han.
Andre blir i et evig utenforskap.
EN APELL: Tro på Jesus så skal du
bli frelst.
Rolf Ingvar Ruud

Brann på regionkontoret
I forbindelse med et arrangement
på Hauges i sommer, hadde barn
kommet seg inn på regionkontoret
og satt fyr i en en bokhylle på
Gunn Marits kontor. Brannen ble
heldigvis raskt slukket, men det
ble behov for en skikkelig vask og
litt oppussing. Saken ble politianmeldt, men henlagt. Dette er nå en
forsikringsak som engasjerte et
firma til til å vaske og pusse opp.

Dugnad på Oksøya
i oktober
Etter endt leirsesong må Oksøya
stenges ned og gjøres klart for vinteren. Det blir DUGNAD på Oksøya
Torsdag 4 okt. kl 17.00 – 21.00.
Fredag 5 okt. kl 9.00 – hele dagen
og kvelden.( ring Jarle for å bli
hentet på Setrebrygga). Lørdag 6
okt. kl 9.00 – 17.00. Det er nok å
gjøre, så vi er glade for alle som
kan være med. Det er dessuten
veldig sosialt å gjøre noe sammen!

FOTO: TEAM SOLBERG

Det er vel hevet over all diskusjon å utrope Telemarks Actaleder, Eirik Fjeld, til Norges sprekeste Actaleder. 4. august deltok
han i «Norseman» - ett av verdens hardeste triathlon-løp i sin
klasse. Rundt 4500 ønsket å delta
i løpet, men bare 250-300 blir
tilbudt plass.
Øvelsen starter med 3,8 km
svømming i Eidsfjorden i Hardanger, før det er 18 mil på sykkel fra Eidfjord, over Geilo og
øvre del av Numedal, før ferden

I PINSEN kom han tilbake sammen
med Den Hellige Ånd. Usynlig,
men virksom.
Nå er han ikke avhengig av tid og
rom. Han er alle steder til alle tider
for alle mennesker.

Eirik i et av de bratteste partiene på sykkeletappen.
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Fortsatt mulig å spørre

FOTO: SAM TORE BAMLE

Det er fortsatt mulig å
spørre Chris om å tale.

har besøkt hver krok og krik
av regionen vår og talt, jeg vil
anta, i samtlige foreninger.
Selv om han ikke lenger
står på regionens lønningsliste, så er det som kjent
ingen pensjonsalder i Guds
rikes arbeid. Det er derfor
fremdeles mulig å spørre
ham, hvis man trenger talerhjelp.
Som det fremgår av bildet,
tatt 24. august 2018, så er han
«still going strong» og har
ennå mye å dele fra Guds ord
og egne erfaringer.

Ta i bruk Bibelifokus!
«Bibelifokus» ble skapt i Telemark og VeBu. For et par år siden
overtok Acta sentralt ansvaret. Regionene har forsatt ansvar
for andaktene.
Resultatet er at fire av seks temaer er skrevet ferdig, og det
femte er underveis og vil komme i løpet av høsten. Disse kan
du bestille billig fra Acta sentralt, men du kan også laste dem
ned gratis fra vår hjemmeside: www,normisjon.no/telemark
Dette er et flott opplegg som tar for seg aldersgrupper fra 1.
klasse til 16+. Her er det tilpassede leker, utfordringer, andakter mm til det enkelte alderstrinnet. Sliter du med å finne opp
kruttet fra gang til gang i lokallaget ditt, last ned Bibelifokus
og ta det i bruk!!

Kano, reise eller Lego?

Mange fine gevinster i
regionlotteriet.

Lørdag 29. september kl 17
er det stor regionsamling på
Hauges med både åresalg og
hovedtrekning. Det blir også
åresalg og stor basar. Sang og
musikk, andakt og mat kan vi
også friste med. Vi håper å
fylle Hauges denne ettermiddagen!
Vi har felles ansvar for
denne regionen vår og det er
moro å komme sammen! Og
dette er et arrangement som
passer alle aldersgrupper. Har
du lyst til å ta med deg en
gevinst til åretrekningen, er
det helt supert.

Mellom sytti og åtti mennesker
hadde funnet veien til årets Trovasslistevne som ble holdt 19.
august. Taler i år var Oddvar
Søvik og sangerne var «Godt
nytt» fra Øyfjell. Det var også en
kort presentasjon av vår nye
regionarbeider, Terje Olafsen.
Ungdomspresten i Vinje,
Ruth Miriam Kolstad Varhaug
ledet en liturgisk åpning av det
første møtet.
Trovasslistevnet er en kombinasjon av god sang og forkynnelse, rundstykker, kaker, kaffe
og feitegraut. Slik var det også i
år. En stor takk til dere som
igjen påtok dere det praktiske
arbeidet med å stelle istand,
smøre på rundstykker og koke
graut! Vi som kommer til dekka
bord har lett for å glemme de
som står på «i kulissene».
Feitegraut er tradisjonsmat i
Vest-Telemark. Den ble tidligere
brukt som sendingsgraut eller
barselgraut, som skulle bidra til
at hun som hadde født raskt fikk
næring til å komme seg på beina
igjen. Nå fungerer vel feitegrauten nærmest motsatt, nemlig slik
at de som spiser blir så mette at
beina knapt vil bære dem!
Vil du ha oppskriften?
Torgunn Byggland gav den til
TA for mange år siden: «4 liter
Helmelk, en kilo ordentlig smør
og byggmel. Grauten skal flyte i
eget fett!»
Etter noen års fravær var det
igjen «Godt Nytt» fra pinsemenigheten i Øyfjell som stod for
sangen. Det er alltid flott å høre
på dem, for de synger bra, har
fin musikk og et tydelig budskap
å formidle. Det er flott med dette

Oddvar Søvik ble intervjuet av Terje Olafsen.

fellesskapet over menighetsgrensene på Trovasslistevnet!
Takk!
Taleren i år var Oddvar Søvik.
«Jeg visste ingenting om deg fra
før» innrømmet Terje Olafsen,
som intervjuet Oddvar litt før
han slapp til med talen. Ved
hjelp av internett hadde han
likevel funnet ut en hel masse så
det ble en morsom presentasjon.
Oddvar fortalte bl.a. om hvordan han fikk et løfte fra Gud om
liv og overflod, etter at han
hadde vært enkemann i seks år.
Like etter traff han ei som het
Liv og det fikk full klaff. siden
hun hadde kjøpt ny leilighet, så

fikk han overflod også, mao
både liv og overflod.
Oddvar holdt to taler, den
første handlet om at vi kristne er
forvaltere. Hva slags foralter er
du? spurte han. Han trakk fram
tre kjennetegn på hva det vil si
å være en god forvalter:
å gi med glede (2.Kor. 9,7),
å gi regelemssig (1.Kor.16,2)
å gi rikelig (2.Kor 9,6).
Den andre talen ble nærmest
et lite apologetisk kurs med bilder på veggen, med utgangspunkt i likkledet i Torino.
Oddvar Søvik har satt seg grundig inn i dette emnet og mente
likkledet er et tydelig vitnesbyrd
om Jesu oppstandelse.
FOTO: SAM TORE BAMLE

FOTO: SAM TORE BAMLE

Eller kanskje du har lyst på
en av de andre flotte gevinstene i Regionlotteriet vårt?
Loddark er sendt rundt i
regionen. Det er fortsatt
muligheter til å kjøpe lodd!

Trovasslistevnet
samler stadig godt
med folk

FOTO: SAM TORE BAMLE

Det er allerede tre år siden
Chris Millet sluttet som fast
ansatt i regionen. Chris skulle
ikke trenge noen nærmere
presentasjon, ettersom han

Trovasslistevnet 2018

«Godt Nytt» bidro igjen med flott sang og musikk!

LEDER
Hva er egentlig evangeliet? Dette
spørsmålet har jeg måttet bryne
meg på i sommer. Det er ingen
som har bedt meg om å utrede
spørsmålet teoretisk, men det
har presset seg på gjennom hendelser i min nære familie.
En av mine sønner fikk for et
par år siden hjernekreft. Han ble
behandlet etter alle legekunstens
regler, og det så en stund ut til å
gå bra. I vinter kom sykdommen
tilbake og utover sommeren forverret den seg. I skrivende stund
har de sluttet å behandle sykdommen og gir bare lindrende
behandling. Den nære framti-

Sam Tore Bamle, regionleder

den er uviss, men utgangen
svært forutsigelig, med den sorg
og smerte dette fører med seg
både for ham og oss i familien.
De som har kjent til situasjonen har bedt for ham. Mange
har bedt, men inntil nå har ikke
det underet som vi kunne håpe
på, skjedd. Det er selvsagt ikke
umulig, for vi tror at Jesus har all
makt i himmel og på jord. Men,
foreløpig er det dessverre ingen
tegn som tyder på noen helbredelse. Mange syke har gjort
denne erfaringen, så vi er ikke
alene om den.
Dette har likevel medført at

jeg igjen har måttet spørre:
Hva er evangeliet egentlig?
Handler det om å aktivisere
Guds makt? Handler det om
at Gud hører bare vi roper
høyt nok? Handler det om å
vandre fra seier til seier?
Jeg skulle ønske at det var
slik, men må konkludere med
at evangeliet ikke handler
om å være frisk, rask og rik.
Det glade budskapet er ikke
et budskap om å få alt her i
verden. Bibelen forteller meg
at denne verden, med alt som
er i den, er preget av syndefallet og bærer dødens merke.

Vi skal få trøste
oss med at «vi
er i Herrens
hender i alt
som med oss
skjer»

Evangeliet handler ikke først
og fremst om alt vi kan få her
og nå, men om det riket som
skal komme.
Til tross for at døden vil ta
første stikk, så er evangeliet at
Jesus kommer til å ta det siste!
Veien går nedenom, før den går
hjem!
Inntil da skal vi få trøste oss
med at «vi er i Herrens hender
i alt som med oss skjer.» Det er
kanskje en fattig trøst, men det
er den eneste trøsten vi har,
derfor klamrer vi oss til Jesus.

Nytt fra
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Tik, nestleder i TCN staben, underviser under et Agenda 1-lærefellesskap i provinsen Mae Hong Son på grensen til Myanmar.

Vil utruste til misjonale liv
med både lokale medarbeidere og norske
misjonærer/volontører knyttet til IMI
Internasjonal. Dette arbeidet går Normisjon sentralt nå inn i.
Stiftelsen starter ikke egne kirker, men
går sammen med lokale menigheter gjennom sitt nettverk.
–Vårt arbeid forankres gjennom ulike
læringsfellesskap i Agenda 1, og forvaltes
videre gjennom Impuls-konferanser,
bofellesskap kalt disippelhus og pastornettverk, forteller Sørheim.
– Når vi nå fra Normisjon sentralt går
inn i arbeidet i Thailand, gjør vi det fordi
dette har vært IMI-kirken og IMI Internasjonals arbeid i flere år, og IMI-kirken
er en del av Normisjon. Derfor er det helt
naturlig at vi nå gjør dette sammen, sier
internasjonal leder i Normisjon DagHåkon Eriksen.
IMI Internasjonal skal fortsatt ha
ansvar for den økonomiske driften av
prosjektet.

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Kjartan Sørheim

– Tydeliggjøring av
relasjonen mellom IMIkirken og Normisjon som
allerede ligger i bunn.
– Vår drøm, som allerede begynner å bli
virkelighet, er å se enkeltmennesker og
menigheter som grunnfestes i sin rette
identitet i Kristus og som utrustes til et
misjonalt liv, sier Kjartan Sørheim i IMI
Internasjonal.
Imi-kirkens engasjement i Thailand
strekker seg et drøyt tiår bakover i tid.
Samarbeidet med NMS og Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand har gitt
opphav til stiftelsen Thailand Christian
Network (TCN), som nå fungerer som
en uavhengig og tverrkirkelig stiftelse

– For oss er dette en tydeliggjøring av den
relasjonen som allerede ligger i bunn, sier
Sørheim.
– Vi er bevisste vår tilhørighet til Normisjon og er stolte av denne. Derfor kjenner vi det naturlig at vårt sterke misjonsengasjement i Thailand også får en plass
i Normisjons internasjonale portefølge.
Samtidig kjenner vi en stolthet over at en
organisasjon med den tyngde og erfaring
som Normisjon har ser verdi og potensial
i TVN. Det gir en økt trygghet for at vi
gjennom TCN gjør noe riktig og viktig.
Sørheim sier at han håper mange vil
la seg inspirere av arbeidet som drives i
Thailand og lar seg utfordre til fast forbønns- og givertjeneste.
– I forlengelsen av det håper jeg mange
vil våge spranget videre ut i det vi kaller
«langsiktig korttidsmisjon». Å reise på
teamturer tilfører en betydelig ekstra
dimensjon til et misjonsengasjement.

Thailand
•
•
•
•
•

•

Kongedømme i Sørøst-Asia
siden 1300-talllet.
Konstitusjonelt monarki siden
1932.
Eneste land i regionen som
ikke på noe tidspunkt har
vært kolonisert.
68 mill innbyggere, ca 94 %
buddhister, 4 % muslimer og
0,7 % kristne.
Ulike europeiske misjonsorganisasjoner har sendt misjonærer til landet siden midten
av 1800-tallet.
Fra Norge er det primært NMS
som har drevet misjonsarbeid i Thailand. Deres arbeid
startet opp i 1976.

Flere til Senegal

Mange ungdommer på leir

I strålende sol gikk årets misjonsløp av stabelen på Sommer i Sør. Store og små hadde
trukket i kostyme, flere klovner, en and,
Jesus og disipler. En gjeng ungdommer skal
gå løpet baklengs og en jente slår hjul hele
veien rundt løypa. For ikke å snakke om de
mange uten kostyme, som løper så fort de
kan for en god sak: Like Mye Verdt, Normisjons prosjekt for å fremme jenters og kvinners rettigheter. Store og små løpere samlet
inn 120.000 kroner til prosjektet.

I tillegg til det thailandske flagget var det
enda et nytt flagg i flaggborgen på Normisjons generalforsamling i sommer. Arbeidet
i Senegal vokser, og i høst ankommer en ny
familie for å leve og arbeide sammen med
familiene Moskvil og Amlie. Miriam og Arne
Haaland er utsendt av Ungdom i Oppdrag
og skal i utgangspunktet være i Senegal i to
år. I tillegg reiser Anne Solfrid Myrseth ut
som ettåring fra Normisjon for å drive barnehage for de norske barna.

Like før sommeren dro 76 ungdommer fra
Dhaka Youth Fellowship på en to dagers leir i
Prayer Garden i Rajendrapur.
Fokus for undervisning på leiren var blant
annet å lese Bibelen med tanke på hva det
har å si for ens eget hverdagsliv. Priya Sudha
forteller at for mange var dette en ny opplevelse: – Flere av ungdommene har nå
bestemt seg for å sette av tid til bibellesing
hver dag og fokusere på hvordan ordene de
leser kan omsettes i handling.

Like Mye Verdt
Prosjektnummer 300 002

FOTO: SIGRID REGE GÅRDSVOLL

Misjonsløp for alle

To legionærer med keiser lillebror i
vogna fant veien til misjonsløpet

Senegal
Pionérarbeid i Senegal
Prosjektnummer 402 001

Asia-basen
Prosjektnummer 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.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres for
å re-etablere Udi-kirken, for
arbeidet med å gjenskape liturgi
og en kirkekalender
• Be for våre lokale ledere og
medarbeidere i arbeidet i Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres
overfor barn og unge med
funksjonsnedsettelser
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• Be for ungdomsfellesskapet i
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende
kristne kirke i Bhutan
Cuba
• Takk for oppstart av Agenda 1
• Be for prosessen videre for
menighetene
Ecuador
• Be for oppstarten av to
evangeliserende cellegrupper i
menigheten Nye Jerusalem i
Guayaquil og de fem unge som
skal lede gruppene
• Be for den nye formannen i
Den nasjonale kichwakirken,
Lorenzo Gallegos
• Be for innvielsesfesten for det
nye kirkebygget i Juncal
Europa
• Takk for frelse, dåp og unge og
gamle som har tatt sine første
steg i misjon gjennom sommerens mission weeks
• Be for de tre ettåringene som
tjenestegjør i Europa dette
skoleåret
• Be høstens herre drive ut
arbeidere til Europas misjonsmark
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Be om at alle som sier ja til
Jesus får tilbud om et fellesskap
hvor de vokser som disipler av
Jesus
• Be om at vekkelsen ikke må
stoppe på grunn av manglende
midler til videre evangelisering
• Takk Gud som åpner folks
hjerter for Jesus gjennom et
møte med godhet, mirakler og
enkle ord om Ham
Mali og Senegal
• Be for Agenda1 arbeidet i Mali
og de menighetene som er med
på dette arbeidet
• Be for planlegging og oppstart
av bistandsprosjekt i Mali
• Be for en god avslutning på
regntiden i Mali og Senegal. Be
om gode avlinger og nok mat i
området

• Be for misjonærene i Mali og
Senegal. Be spesielt for ettåring i
Senegal og arbeidet hun gjør i
barnehagen for misjonærbarna
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for den nye åpenheten
som mange i Midt-Østen nå viser
for evangeliet
• Be om tilstrekkelige midler i en
situasjon med store muligheter
og stor mangel på penger
Nepal
• Be om at våre planer for
sykepleierskole må bli endelig
godkjent
• Be også om at vi må få gode
lærerkrefter
• Be for kirken i Okhaldhunga,
be om at de må få styrke til å
bygge ut kirken så vi kan få et
Mercy Home i kirken for
mennesker i nød
• Be for det året i Okhaldhunga
som Erik og Kristin nå reiser ut til,
at de dette året må få se og følge
Hans fotspor der
• Be for hele teamet som jobber
for likeverd og frihet i Bajhang
• Be gjerne om trygghet for alle
reiser som gjøres til og fra de
forskjellige landsbyene og
stedene
SKOLER:
Gå Ut Senteret
• Be om en god oppstart på det
nye skoleåret
• Be for alle nye studenter
• Be for alle ansatte, at Gud må
gi kraft, styrke og ledelse i
arbeidet de står i
Acta Bibelskole:
• Be om at de som enda er i tvil
om de skal ta imot plass eller
søke på Bibelskolen, skal ta
valget om å bruke dette året til å
bli bedre kjent med Gud
• Be om at de ikke må bli fristet
eller distrahert i sitt valg og at de
ender opp med noe som gir en
annen retning for livet
• Be om Guds beskyttelse over
oppstarten på skolen. At
studentene raskt skal kjenne seg
trygge, få gode relasjoner og
kjenne at de hører til
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be for Alphakurs som starter i
september
• Be for vekstgruppene og om at
nye og gamle må finne fellesskap
med hverandre og med Gud
• Takk for alle som har begynt å
gå hos oss. Be om at de må finne
sin plass i menigheten
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjonssenteret
• Be for Agenda 1-nettverket

Møre
• Be for ulike lag og foreninger i
regionen. Be også for lederne
deres
• Be for områdegruppene i
regionen
• Be for stab og regionstyre
Nord/Nordland
• Be for møteuke på Reipå i
oktober
• Be for økonomien i regionene
• Be for Acta-lagene i Bø og
Hadsel
Oppland
• Be for styre og ansatte
• Be for foreninger og leirsteder
Rogaland
• Be for ledere og deltakere på
leir
• Be for Godhetsuken
Sogn og Fjordane
• Takk for flotte sommerarrangement
• Be for lag og foreninger i regionen
• Be for nyansatt felleskapsutvikler i Acta, og hans arbeid i
Sunnfjord
• Be for økonomien i regionen
Telemark
• Be for høstens virksomhet i
foreningene
• Be om at både unge og eldre
må få hjelp til å bli bevart i troen
• Be om at nye må oppdage
Jesus gjennom vår virksomhet
• Be om nye krefter og ny
frimodighet til våre ledere
• Be for alle som gjennom
vitnesbyrd og taler skal forkynne
evangeliet
Trøndelag
• Takk og be for sommerens
leirer
• Be for Agenda 1-nettverket
• Be for de fellesskapene som
tenker å begynne med Alpha til
høsten
Øst
• Be om større søkning til Fermate-kontoret
• Be om god respons på fast
givertjeneste-kampanjene til
regionens arbeid
• Be for alle som har vært og er
på leir
• Be for det nystartede fellesskapet for unge voksne i
regionen: Acta-Input
Østfold
• Be om hjelp og visdom til å se
utfordringene i arbeidet, og vilje
og utrustning til å gjøre nødvendige tiltak
• Be for forberedelse av høstens
virksomhet
SENTRALT:
• Be for alle nyansatte ved
hovedkontoret
ACTA SENTRALT:
• Takk og be for de nyansatte
ved Actas hovedkontor

– Vi må tørre å ta valg, og vi må tørre å stå for dem, var
budskapet da generalsekretæren snakket om økonomien.

Minus i 2017
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Regnskapet viser
at Normisjon
gikk totalt 23,5
millioner kroner i
underskudd i 2017.
– Vi må ikke slippe vissheten om
at vi har fått tid, penger og talenter for å være med i Guds arbeid,
for å lindre nød her, og få folk
med i Guds rike. Hvis vi vil at
folk skal bli møtt med Guds kjærlighet, så kan vi ikke bare gi av
det som blir til overs, sa Therese
Glendrange, Normisjons direktør
i Mali og Senegal, i sin tale på
Sommer i Sørs åpningsmøte.
Utfordringen til fast givertjeneste fulgte flere talere under
Sommer i Sør, og ble også tema
under forhandlingene på generalforsamlingen. Økte giverinntekter ble av mange pekt på som
den viktigste muligheten til å
bedre Normisjons økonomi.
På generalforsamlingen la
økonomi- og administrasjonsleder Trude Andersen frem tall for
treårsperioden 2015-2017, som
viste at underskuddet samlet er
på rundt 50 millioner.
– Den økonomiske situasjonen er dramatisk, sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland i sitt visjonsforedrag.
Like før generalforsamlingen
ble det kjent at Normisjon hadde
gått 23,5 millioner kroner i
underskudd i 2017.

– Pengene har gått til misjon,
men vi har utført mer misjonsarbeid enn vi har hatt inntekter
til å dekke, sier generalsekretær
Kvelland.
– En av de største utfordringene er at vi, for å gi samarbeidspartnerne våre økonomisk forutsigbarhet, har garantert for vår
del av deres budsjett før vi har
fått inn pengene.
I tillegg til for høyt aktivitetsnivå internasjonalt i forhold til
inntektene, bidrar konkursen i
Vivo og nedskrivning i Viator,
Normisjons forretningsvirksomhet i samarbeidsland til underskuddet.
– Snuoperasjonen vi startet i
2015 ga resultater, men var ikke
tilstrekkelig til å nå målet om et
budsjett i balanse i 2018. Vi budsjetterte med et underskudd på
ca 7 millioner for 2017, og dette
var ment å være et steg på veien
mot bærekraftig økonomi. Dette
har vi altså ikke klart, og det
betyr at vi må gjøre store endringer.
I sitt visjonsforedrag oppfordret Kvelland oppfordret generalforsamlingen til å møte de
drastiske valgene organisasjonen
må ta i tiden som kommer for å
få økonomien på riktig spor.
Langmoen Kvelland forteller
at det er satt i gang en økt satsing
på innsamling og hentet inn forsterket økonomisk kompetanse
på hovedkontoret. Det vil også
bli jobbet langs flere akser for å
snu den økonomiske situasjonen.

Nytt fra
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Oslo Soul Children og Ragnhild Hiis Ånestad kom til Grimstad på sin sommerturné, og deltok
på festmøte lørdag kveld, i tillegg til festgudstjeneste søndag.
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Ingen dager er like på en internatskole. Både i fag og fritid
gir nærhet til naturen og
gårdsdriften unike muligheter til læring og aktivitet. Du
bor med vennene dine, og
internatlivet er en super start
når du flytter hjemmefra.

WWW.TOMB.NO
TOMBVGS
/TOMBVGS

TOMB.NO

I tillegg til studiespesialisering
har vi flere valg innen naturbruk, bygg og tip. På Tomb
kan alle veier føre til studiekompetanse.

Innholdsrik GF
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Sommer i Sør med Normisjons
Generalforsamling ble innledet med takk fra Okhaldhunga, og avsluttet med en
heidundrende Soul Church.
– Vi har stått her så mange ganger og bedt dere
om å gå med oss – og nå er vi nesten ferdige!
Gledesbudskapet kom fra Kristin Bøhler, Normisjons direktør i Nepal. Sammen med Joel Hafvenstein, generalsekretær i United Mission to
Nepal, og Tirtha Rai, som er oppvokst nær sykehuset i Okhaldhunga, var Kristin og Erik Bøhler
på scenen på under åpningen av Sommer i Sør for
å formidle en takk til Normisjonsfolket som har
støttet arbeidet på sykehuset i Okhaldhunga.
Det gjenstår fortsatt noe arbeid på bygningene,
og, som Erik Bøhler påpekte, det koster også penger å drive sykehus.
– Jeg sjekket hva som er budsjettet til Sykehuset
Sørlandet, som betjener en like stor befolkning
som Okhaldhunga sykehus. Hvis vi fikk ett årsbudsjett for det sykehuset, kunne vi drevet i
Okhaldhunga i 7-800 år.
I løpet av Sommer i Sør ble også 50-årsjubileet
for Santalmisjonen/Normisjons arbeid i Ecuador
markert med en samling for misjonærene og en

takk fra scenen. Åse Røsvik, som nå er Normisjons
eneste utsending i Ecuador, har vært i landet i om
lag 30 år, og fortalte at hun har sett innsatsen og
engasjementet til de tidligere misjonærene bære
frukt og vokse.
– Jeg har sett enkeltpersoner som har fått livet
sitt forandret, kirker som er blitt plantet – og nye
kirker igjen plantet av nasjonale!
Generalforsamlingen vedtok handlingsplan for
2018-2021.
– En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret
kan gjøre alene, den må vi gjøre sammen som
Normisjon, sa generalsekretær Anne Birgitta
Langmoen Kvelland i innledningen til behandlingen, og det var stort engasjement i debatt og
behandling av handlingsplanen.
Ny landsstyreleder i Normisjon er Hallgeir Solberg (63) fra Melhus i Trøndelag. Med seg fikk
han nyvalgte landsstyremedlemmer Magne Gryvill (57) fra Oslo, Morten Dahle Stærk (37) fra
Oslo og Magne Supphellen (50) fra Straume, og
varaene Berit Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord
Marie Harbo Øygard (31) fra Oslo og Ingebjørg
Stubø (66) fra Gjøvik. Torstein Eidem Nordal,
Ekaterina Aleksandrovna Samara og Trygve
Svendsen sitter videre i landsstyret og var ikke på
valg i 2018.
Sommer i Sør med generalforsamling ble
avsluttet med Soul Church-gudstjeneste. Soul
Church er et nytt konsept fra Soul Children. Gudstjenesten er utviklet for ungdom, deres familier
og venner – og alle som vil være med, og engasjerte bredt blant de nærmere 1000 fremmøtte.

Ny plattform for samarbeid lansert
I disse dager lanserer Normisjon og Acta
internplattformen Fellesskapet. Fellesskapet
er andre trinn av Normisjons nye nettsider,
som ble lansert i juni.
– Fellesskapet skal være en kunnskapsbank, en arena for erfaringsdeling og utvikling og gi rom for samarbeid på tvers av ulike
nivåer og ulike deler av organisasjonen, sier
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland.
På Fellesskapet vil du finne informasjon,

nyheter og arrangementer fra Normisjon og
Acta sentralt og fra din region. I tillegg kan
du velge å få mer informasjon fra de delene
av Normisjon og Actas arbeid som du er spesielt interessert i. Du vil også finne en rikholdig ressursbank, og få mulighet til å samarbeide tett med andre i Normisjon som er
opptatt av det samme som deg, enten det er
fellesskapsplanting, barne- og ungdomsarbeid, internasjonal misjon eller andre ting.
Finn ut mer og bli med på fellesskap.no.

8 TELEMARK | N R 4 – 2 0 1 8

Nytt fra

FOTO: SAM TORE BAMLE

«Ny» regionarbeider
Terje Olafsen begynte som forkynner i Telemark fra
20. august. Han gleder seg til å ta fatt på oppgaven.
Det er utrolig hvor mye det er mulig å bære, når mange
løfter sammen.

Tekst Sam Tore Bamle
Foto Lillian Ottersen

Moderne broer er flotte arkitektoniske byggverk. Se bare på
detaljbildet av Grenlandsbroen på bildet over. Når vi kjører
over en bro, er vi mest opptatt av funksjonaliteten og mindre
av konstruksjonen. Tar vi oss tid til å se nærmere på den, ser
vi at bæreevnen forutsetter et samspill av mange små detaljer.
Tårnet bærer en mengde vaiere, som igjen er bygd opp av tynne,
tynne ståltråder som er viklet sammen. Da man for et par år
siden renoverte Breviksbrua, åpnet man de store vaierne og
undersøke om noen av de tynne trådene inni var rustet av eller
ødelagt. Det er summen av tynne tråder som gir kablene den
bæreevnen som må til for å holde brua oppe, derfor er tilstanden til hver enkelt tråd avgjørende for bruas bæreevne og sikkerhet.
Nå er ikke jeg broingeniør, men bildet er overførbart til
organisasjoner, - i vårt tilfelle Normisjon. Normisjons evne til
å gjøre de oppgavene organisasjonen er konstruert for å gjøre,
henger sammen med at hver "tråd" er hel og operativ. I vårt
tilfelle snakker vi ikke om stål, men om mennesker. Når hver
av oss finner vår plass i helheten, så blir organisasjonen sterk
og kan bære mye. Om noen dropper ut, svekkes bæreevnen og
hele konstruksjonen står i fare for å rase sammen.
Normisjons oppgave er å bringe Jesus til nye generasjoner
og folkeslag, men for å gjøre det, må vi også holde Normisjon
vedlike. Det er nesten ingen grenser for hvor mye vi kan bære,
når vi gjør det sammen. Og det er svært begrenset hva vi kan
ta ansvar for alene. Sammen er vi Normisjon!
Broer er dyre konstruksjoner. Også organisasjoner koster
penger. Misjon er ikke gratis, men det er selve hensikten med
kirken og med Normisjon. Oppdraget er gitt av Jesus, derfor
ber vi frimodig alle om å bidra økonomisk!

FOTO: LILLIAN OTTERSEN

Når vi holder sammen

Terje Olafsen talte på Skauplassene som det første stedet han besøkte.

Vi ønsker Terje Olafsen velkommen som medarbeider i Normisjon region Telemark! Han har i
mange år vært bosatt i Helgeroa,
men flyttet for en tid siden, etter
at han ble enkemann, nærmere
Larvik.
I første omgang starter han
med en 30% stilling som kan
utvides hvis eller når vi ser at det
er behov for det.
– Hva har du holdt på med i
livet fram til nå?
– Det er mye forskjellig. Jeg
har vært sjømann i utenriksfart,
men må vel helst si at jeg mesteparten av tiden har vært forretningsmann. Siden 1980 har jeg
drevet egen virksomhet. På det
meste hadde jeg 10 ansatte.
– Hva har du holdt på med?
– Jeg er en gründertype som
hele tiden ser etter det som ikke
er der og som roper på en løsning. Jeg har bl.a. arbeidet med
en løsning for tørking av matavfall. Denne virksomheten har jeg
nå overlatt til sønnen min.
– Har du noe som kan kalles
fritidsinteresser?
– Når man driver egen virksomhet, så blir det ikke så mye
fritid. Å være gründer koster
mye og en har med seg investorer som en må tilfredsstille, så
det er et kjør. Da sønnen min
var mindre, prioriterte jeg å

være sammen med ham og følge
ham på det han var med på.
– Har du vært kristen hele livet?
– Nei, jeg ble kristen i 1995
etter en dramatisk hendelse i
familien. Før det var jeg ikke
innom kirker eller noe som
helst, men da måtte jeg ta stilling
til Jesus eller ikke-Jesus.
– Hvilken kristen sammenheng hører du til i?
– Som sagt, før jeg ble kristen
kunne jeg ikke tenke meg å sette
mine bein i en kirke eller på et
bedehus. Jeg sprang snarere fort
forbi. Jeg trodde f.eks. at kristne
ikke hadde humor! Da jeg fikk
behov for Gud, ble jeg ledet til
Larvik misjonskirke. Der fikk
jeg mitt åndelige hjem og ble en
menighetsleder.
– Hva har ført deg til Normisjon?
– Siden jeg har bodd i Helge-

Jeg er opptatt
av å se
mennesker og
formidle noe til
dem der de er.

roa, ble jeg etterhvert også med
i Helgeroa bedehus. Det var der
jeg møtte Normisjon.
– Nå skal du til og med jobbe
i Normisjon. Hvordan gikk det
til?
– Da jeg bestemte meg for å
gi meg med eget firma, fikk jeg
et nytt valg. Det var om jeg
skulle gjøre mer for Jesus eller
ikke. Da ringte jeg regionlederen
i Telemark. Han hadde tidligere
spurt meg om å være fritidsforkynner, men det hadde ikke passet. Dagen etter at jeg ringte
ham, hadde vi et møte med ham
og nå er jeg her.
– Hvordan er følelsene når du
nå skal møte foreningene?
– Jeg gleder meg til å begynne
og reise rundt på bedehusene og
gjøre meg litt bedre kjent. Både
at dere skal bli kjent med meg
og jeg skal bli kjent med dere.
Og forhåpentlig har jeg vel noe
vettugt å komme med også! Jeg
er veldig opptatt av mennesker
og har lett for å snakke med folk.
Om det er 500 eller 5 som hører
på meg, spiller ingen rolle. Jeg er
opptatt av å se enkeltmenneskene og formidle noe til dem der
de er. Mange føler seg små i
kristne sammenhenger, men alt
man gjør i Guds rikes sammenheng er viktig. Det er ikke små
og store oppgaver der.
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Thorshaug bedehus 90 år
Sundag 12. august vart det feira
90- årsjubileum på Torshaug
bedehus i Bandaksli i Tokke.
Formann Trond Midtbø
kunne ynskje ca. 90 frammøtte
i alle aldrar velkomne til Torshaug denne dagen. Han opna
med Johannes 1. brev, der det
m.a. står at « Gud er kjærleik».
Det er og teksta på det store
måleriet på veggen i bedehuset.
Han orienterte og om legatet frå
Tor Klauvreid til bygging av
bedehuset, og han fortalde litt
om gardbrukaren Tor Klauvreid.
Tor hadde ein større eigedom i
grenda, med fleire husmannsplassar, som var vanleg på den
tida. Trond fortalde at det vart
sagt om Tor at han var ein snill
mann, og at husmennene gledde
seg til å arbeide på Klauvreid,
fordi der vanka det god mat og
gode arbeidsvilkår.
Dagen vart feira med møte kl.
12.00 og kl. 15.00, med matpause med lapskaus og kaker
mellom møta. Hovudtalar for
dagen var Leif Inge Jensen, som
er representant for Frikyrkja i

FOTO: GULLBJØRG HAUGHOLMEN

På dagen 90 år etter at Thorshaug
bedehus vart innvigd, vart jubileet feira
med fest der omlag 90 møtte fram
styret for bedehuset. Han song
og spela gitar, og heldt ei fin tale
over teksta om den opne porten,
som er Jesus.
Det var mykje fin song og
musikk på jubileet. Krosslimusikken song to songar. Med
i musikklaget er Ingebjørg
Straumsnes, f. Gunnarsli, og syster til Oddvar Gunnarsli som er
godt kjent for mange. Ho voks
opp på bedehuset saman med
familien, og budde der frå ho
var eitt og eit halvt år gammal,
til ho gifta seg. Ho er no 86 år,
og på same alder med Olav T.
Midtgarden, som og har vori
med i musikken i mange år.
Han sit og som nestformann på
bedehuset. Dei spelar og syng
saman med Bjørg Skaalid og
Bjørg Melås, begge frå Fyresdal.
Harald Melås kom med helsing
frå pinsemenigheten i Fyresdal.
Gudveig Gravir, som er dotter
av lærar og sokneprest Olav
Gravir, hadde eit fint innlegg
som ei helsing på dagen. Prostidiakon Eilev Erikstein kom og
med ei varm helsing. Andre som

Songarane har vakse opp på Thorshaug bedehus.

gleda oss med song, var Herdis
og Øyvind Jørgensen. Øyvind
var i fleire år sokneprest i kommunen, og etter det prost i Vest
– Telemark. Andre som deltok
med fin song var Torgeir
Mevastaul frå Seljord, og
Johannes Bakken frå Heddal.
Johannes er óg god på trekkspel.
Jan Gunnar Haugen, og fleire
med oppvekst i Bandaksliområdet, stilte opp saman med
lyrikaren Oddmund Haugen,
som voks opp i Vråliosen.
Han framførte eigne dikt. Jan
Gunnar og Oddmund spela
mange fine bedehusmelodiar
saman på gitar og trekkspel. Dei

andre i gruppa er Tor Helge
Midtbø, song og gitar, Jon Geir
Haugholmen, song og gitar, Lina
Haugholmen , song, og Arne
Bye frå Vinje på bassgitar. Fint
å ha med lokale krefter!
Kristin Midtbø og Hilde Mari
Haugholmen las opp eit jubileumskrift med litt historikk om
bedehuset.
Varaordførar i Tokke, Tone
Dale Solvang, stilte opp med ei
fin tale, og ei gåve til huset.
Det har kome mange fine
tilbakemeldingar frå jubileumsfesten.
Gullbjørg Haugholmen

Sponsorløpet

FOTO: SAM TORE BAMLE

Årets «Løp for mange» gikk
av stabelen i tilknytning til hagemøtet på Eriksrød 10. juni. Før
løpet var det møte der Trygve
Wikstøl talte og sang.
Av forskjellige grunner samlet løpet litt færre i år enn tidligere, men det var en gjeng ungdommer (og et par litt eldre)
som løp til inntekt for Acta og
jenter i Bangladesh.
Dette året var det flere kreative innslag. Vi hadde en 80-tallsløper med flott parykk og
typisk 80-tallsklær. Tre gutter

Morten Stulen, med Magnus i trillebåra, deltok i misjonsløpet

gikk runden på tremannsski og
det gikk ganske bra uten for
mange knall og fall. Brødrene
Stulen kjørte trillebår. D.v.s. det
var Actastyrets leder, Morten,
som kjørte trillebåret mens broren Magnus, satt oppi for å sørge
for litt tyngde i løpet. De klarte
hele 6 runder noe som er svært
imponerende!
Til sammen ble det løpt ca 36
km på denne halvtimen og det
ble samlet inn i underkant av
20.000. Takk til alle som løp og
alle som sponset!

Har du tegnet deg som giver?
første gang dette semesteret,
andre får føde for veien videre.
De ansatte i regionen både i
Acta og i voksenarbeidet planlegger å besøke mange av dere
i høst slik at vi kan henge
bedre sammen og få til store
ting sammen. Sammen er vi
Normisjon.
Bli med i en fast givertjeneste slik at vi kan nå enda
flere! Regionkontoret gir mer
informasjon og sender avtaleskjema hvis du ber om det.

På Trovassli har vi måttet skifte ut
en del av de gamle kranene og
armaturene på rommene. Bygget
er jo over 40 år, så det trengs
stadige oppgraderinger.
Trovasslistyret ønsker derfor å
finne noen som kan sponse leirstedet ved å gi en gave tilsvarende kostnadene pr. enhet man
skifter ut. En person skal altså ikke
sponse alle enhetene som skiftes
ut, men én enhet.
Prisen for ett servantbatteri er
kr 1000,- og ett overmadrasstrekk
koster kr 275,- Hvis noen kunne
tenke seg å gi en gave til et helt
konkret formål, så kan du sende en
gave på regionens giro
3000.14.71321 og skrive «servantbatteri» eller «madrasstrekk» i
merknadsfeltet.
Gaver kan også vippses
#105718 og merkes på samme
måte. Dette vippsnummeret kan
også brukes til andre gaver til

Vi har nye nettsider!
Nettsidene til Normisjon og regionene har vært nede en god stund.
Nå er det imidlertid lansert nye
nettsider. Normisjons nettsider ble
lansert til Generalforsamlingen i
sommer. Og nå er også region
Telemark sine nettsider oppe og
går. Adressen vil være, som før:
www.normisjon.no/telemark.
På nettsidene vil vi legge ut en
del faste ting som hvordan komme
i kontakt med oss, utleie av leirstedene, hvordan være med å gi mm.
I tillegg vil vi også legge ut våre
arrangementer. Acta og Normisjon
kommer til å ha siden sammen, slik
at vi fremstår mer som en organisasjon. Derfor vil også Acta sine
arrangementer være på denne
siden. Noen nyheter vil også bli
lagt ut. Vi håper dere vil finne den
informasjon dere ønsker!

Arne Inge Vaalandsmyr til Aas.
12.–14. oktober blir det møtehelg
med Arne Inge Vaalandsmyr på
Aas bedehus. Arne Inge er en del
av regionlederteamet i Agder med
særlig ansvar for teologisk og
pastoral oppfølging. Han har
teologisk embedtseksamen fra MF
og er en forkynner som lodder
dypt, men som det ikke er
vanskelig å følge. Mange bør få
med seg hans forkynnelse.

Sett av tid til Actas
julebord!
Alle som har vært engasjert i Acta
Telemark sitt arbeid i 2018 vil få
invitasjon til det årlige julebordet.
I år er datoen 14. desember. Noter
deg datoen allerede nå!
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Har du husket å bli med på
vår nye givertjeneste «Vi setter
spor»? Vi trenger deg med for
å få satt enda flere gode spor i
barn, unge og voksne, spor
som har evighetsbetydning.
Vi har akkurat hatt en flott
leirsommer der mange har fått
høre om Jesus og det livet han
tilbyr. Og nå er et nytt semester
i gang der alle aldersgrupper
har samlinger med det samme
målet: de må få høre om Jesus.
Noen kommer til å få høre for

Trovassli ønsker
sponsorer

Fortsatt i tenkeboksen? Det er bedre å tegne seg for et lavt
månelig beløp enn ikke noe beløp!

1 0 TELEMARK | N R 4 – 2 0 1 8

Nytt fra

Flotte GF-dager
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Leirstedene Oksøya og Trovassli (bildet) kan leies av andre
når vi ikke bruker dem selv.

Ønsker du å leie?
Region Telemark har to utmerkede leirsteder som det går an
å leie når vi ikke bruker dem
selv. Når sant skal sies, gjelder
det de fleste helgene i året!
Trovassli ligger to timers
kjøring fra Skien og en halvtime fra Rauland. Der er det
flott fjellterreng både sommer,
høst, vinter og vår. De som vil
stå på nedoverski reiser dit om
vinteren, bortoverski kan man
benytte i preparerte løyper rett
nedenfor leirstedet. Trovassli
er bygd for helårlig bruk og har
koselige oppholdsrom, kjøkken og enkle, men brukbare
overnattingsrom med plass til
inntil 50 mennesker. Det er
vask på rommene, toalett på
gangen og dusjavlukker i kjelleretasjen.
Oksøya er et sommerleirsted med sesong fra slutten av
mai til slutten av september.
Mange blir overrasket når de
kommer til Oksøya for første
gang og ser at denne perlen
befinner seg «rett utenfor stuedøra» med kort vei inn til
Brevik. Ulempen (og fordelen)
med stedet er at en er avhengig

av båt for å komme seg til og
fra, men det lar seg ordne med
innleid skyss eller egne båter.
Standarden på Oksøya er
omtrent som på Trovassli. Det
er vask på rommene, med toalett og dusjer på gangen. Kapasiteten er ca. 90 til overnatting.
Vi har egen strand, sandvolleyballbane, parksjakk, fotballbane, freesbegolf og noen lekeapparater. Det er gjerne rift om
å få leie stedet i helgene, men
det er ofte ledig kapasitet på
vanlige ukedager. Erfaringsmessig hender det at stedet
ligger ubrukt en til to uker i
den beste ferietiden i juli.
Ingen av leirstedene våre
har fast personell, så en må i
stor grad stelle seg selv.
Kjenner dere noen som kan
tenke seg å leie hos oss, så tips
dem.
Les mer på våre nettsider
eller henvend deg til regionkontoret på telefon
35 52 28 78 eller epost
region.telemark@normisjon.
no.

Noen inntrykk fra årets GF/Sommer i Sør: 1) Vi er tilbake på GF 2)Møtelederne Ole Martin
Rudsstaden og Anne Lin B. Hynnekleiv lærer oss å hilse på hverandre 3) Oslo Soul Children,
4 og 8) Dramatisering av Bibeltekster for hele familien 5) Liv Wendel forteller om sitt arbeid
i Nepal 6) Det var mange gode taler, her introduseres Vegar Tennebø 7 og 9) Sang ved
barnefestivalene 10) Forbønn for det nye landsstyret 11) En takk fra Nepal 12) Fra GF-lekene

#Pornkillslove

Dagens samfunn er preget av en
hyperseksualisert kultur. Våre
ungdommer vokser opp i denne
kulturen og blir også lett formet
av denne. Derfor er det utrolig
viktig at vi som kristne imøtekommer denne kulturen på en
god måte. Vi må vise at det er
andre synspunkter og vinklinger
på temaet!
Er det en ting vi ikke må
gjøre, er det å gjemme oss! Vi
må ikke tro at ting blir bedre av
å ikke snakke om temaet! Et av
hovedproblemene som kan oppstå av en seksualisert kultur er
pornografi. I dag er porno svært
lett tilgjengelig og en realitet alle
ungdommer kommer bort i på
en eller annen måte. Det er lett
tilgjengelig og ikke minst gratis!
Allikevel har den en høy pris;
den kan skape stor avhengighet,
den vil påvirke holdninger, relasjoner og samfunn. Utfordringene ved temaet er et større samfunnsproblem enn hva en
kanskje tror. Og for ungdom (og
voksne) kan det by på store
utfordringer. Dette ønsker vi å
sette fokus på, både for ungdom
og for de som har kontakt med
ungdom.
Fredag 2. og lørdag 3. november er viktige datoer i høst. Da
har vi booket Alexis Lundh til
Hauges for å holde seminar for
alle som er interessert. Alexis er
blant kristen-Norges mest ettertraktede seminarholdere innenfor temaer som omhandler

utfordringer innenfor kjærlighet. Han jobber for HeltFri.net
og er like dyktig til å holde seminarer for ungdom som om ungdom.
Derfor har vi satt opp to
seminarer den aktuelle helgen.
Fredagsseminaret vil være for
ungdom, mens lørdagsseminaret vil være rettet mot alle som
har med ungdom å gjøre, det
være seg barne- og ungdomsarbeidere, lokallagsledere, foresatte eller andre.
Begge dagene kommer til å
omhandle pornografiens skadevirkninger og gi tydelige råd om
hvordan unge kan forberede seg
på et liv i en hyperseksualisert
kultur. Alexis vil komme inn på
temaer som bevisst mediebruk,

snakke om hvem som har definisjonsretten på kjærlighet og si
noe om internasjonal forskning
rundt temaet.
Fint hvis dere kan oppmuntre ungdom til å komme på fredagssamlingen! Det er gratis og
det vil bli salg av enkel mat og
kioskvarer. Er du voksen og har
noen som helst kontakt med
ungdom, ta turen på lørdag!
Under lørdagsseminaret vil det
bli servert lunch og det koster kr
200,-. På denne måten kan vi
gjøre ungdomssamlingen på fredag gratis. Dette er vel anvendte
penger og noen timer du ikke
kommer til å angre på at du satte
av til nettopp dette arrangementet.

Vi har invitert Alexis Lundh 2. og 3. november.

Nytt fra
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Andakt

Terje Olafsen | Forkynner i Normisjon Telemark

Innspill
Stein Ole Kolstad Varhaug
Økonomi- og administrasjonsmedarbeider
sokv@normisjon.no

Følg meg
Et direkte spørsmål fra en kamerat fikk meg til å tenke meg
om; snakker jeg ofte med Jesus? Nei, jeg måtte innrømme at
jeg ikke gjør det, og allerede neste løpetur ble teori satt ut i
praksis. «Jesus, du får løpe her, rett ved siden av meg» sa jeg.
Som om Han var der i egen person, snakket vi om det jeg
hadde på hjertet – og jeg ba om at dersom jeg måtte være oppmerksom på noe, ville det være greit med en påminnelse.
En jevn stigning ble forsert, tankene fløy, og den bratteste bakken i skogen forbi Rikshospitalet lå foran. Det var som om jeg
sa til Jesus at «nå må vi være stille, for nå kommer det tyngste»
– som når Il Tempo Gigante i Flåklypa lukker igjen øyelokkene for å gyve på den siste runden rundt banen – «nå må vi
ha fullt fokus.»
«Er det ikke nå du skal slippe meg til?» var det som Jesus sa,
og jeg holdt på å begynne å argumentere mot. Jeg ble tenkende på dette resten av turen, og overføringsverdien til hverdagslivet har vært stor. Når hellingen på bakken øker, pulsen
stiger, utfordringer av ulikt slag oppstår, jeg ser mer stykkevis
og delt enn jeg liker, ja, da er jeg den første til å skulle ordne
opp på egenhånd. «Følg meg», sier Jesus.
Vi har avholdt generalforsamling med alvorstynget innhold.
Nå er det vår tur til å spenne musklene og smøre leddene for
hard innsats. Utfordringen til oss alle er å følge Jesus gjennom
alt. Får Han slippe til, også i tøffe tider, ja, så kan vi fortsette å
gjøre Jesus kjent for nye generasjoner og folkeslag – i mange år
fremover.

Har du vurdert
å testamentere
en gave
for fremtiden?
Se normisjon.no for mer informasjon
Kontakt Mari-Anne Nybraaten på tlf. 922 18 100
eller e-post man@normisjon.no

Tekst

I boken PROFETEN av Kahlil
Gibran sier Profeten «Din glede
er din sorg uten maske» og «Den
samme kilden som din latter
stiger opp fra, ble ofte fylt med
dine tårer»
Det er ikke vanskelig å være
enige om at gleden og sorgen er
uatskillelige. Gleden etterfølges
av sorgen, og motsatt. Det er å
håpe at våre liv kan leves med et
overskudd av glede, men dessverre er det mange som ikke
opplever det på den måten.
En svensk forfatter, Stig
Johansson har skrevet. «Alle
disse dager som kom og gikk,
ikke visste jeg at det var livet.»
Ingen av oss vet på forhånd
hvordan livene våre blir, det blir
til mens vi går. Ingen av oss vet
heller hvordan vår fordeling av
sorg og glede blir, det eneste vi
vet er at vi møter begge deler på
vår vei gjennom livet.
Salme 100 i GT er en salme
som nesten bobler over av glede
og begeistring for Herren. Hør

bare: Rop av glede for Herren,
hele jorden. Tjen Herren med
glede! Kom fram for Hans ansikt
med jubel!
Alle mennesker har evnen til
å uttrykke, og til å føle glede.
Glede er en følelse som setter oss
i en tilstand av lykke, men denne
gleden, som kan oppleves som
fantastisk, er avhengig av ytre
omstendigheter som kommer og
går.
Gleden i Kristus er en helt
annen form for glede. Paulus
sier at DEN SANNE GLEDEN,
den Kristne gleden, gleden i
Kristus, er uavhengig av ytre
forhold og vil være i oss og med
oss i alle livets situasjoner.
Den sanne gleden, Gleden i
Kristus, er tilgjengelig for alle,
og er helt uavhengig av tid og

sted, men den synliggjøres i ditt
og mitt liv først når vi tar i mot
Jesus Kristus som vår Herre og
Frelser.
Du kan ikke lese deg til den
sanne gleden, du kan ikke få den
som en gave fra et annet menneske, du kan heller ikke gjøre
deg fortjent til den, men likevel
ligger den der og venter på deg.
Si Ja til Jesus Kristus, og
motta Den sanne Gleden i
Kristus som en gave og en velsignelse inn i ditt liv. En gave
som er uavhengig av ytre
omstendigheter, og som vil være
deg til hjelp og støtte gjennom
livets mange brottsjøer.

Si ja til Jesus Kristus og motta
den sanne gleden i Kristus som
en gave og velsignelse i ditt liv.

Gjenbrukskroken
Etter ein rekordvarm og tørr
sommar, er hausten like
rundt hjørnet.
I eit miljøperspektiv har
vi hatt ein skremmande
sommar med stadig nye
rekordar; varmare, villare og
tørrare. Eg har gått rundt
med blanda kjensler, sol og
varme er nydelig, men….
Stakkars bøndene! sa folk.
Men tanken må rekke lenger… Stakkars oss alle om vi
øydelegg livsgrunnlaget vårt!
Kva blir det neste på klimafronten?
På ein dag fylt av slike

mismodige tankar fekk eg
sms frå ein frivillig medarbeidar i Galleri Normisjon.
Ho har meldt seg inn i ein
miljøorganisasjon i sommar
og hadde lese følgande: «Å
reparere, leie eller å kjøpe
brukt er noe av det viktigste
du kan gjøre for å kutte miljøbelastningen.» Det hjalp!
Godt at vi har Galleri
Normisjon! Ni gjenbruksbutikkar er glade for å få besøk
av deg enten du vil gi bort
noko du ikkje treng, eller du
vil handle.
Trivelig, miljøbevisst han-

del i Galleri Normisjon er
krafttak for framtida. Her
kan alle bidra!
PS: Ta ein titt på vår
nyoppussa nettside
www.gallerinormisjon.no.
Hilsen Lillian
Dombestein
daglig leder

Nr. 11 · 2015 · 15. årgang

Tør du
være deg
selv?

Årets modigste kvinne

Når barna flytter ut

Singel i menigheten

Generasjon savnet

Ateist ble biskop

Gospelprinsen Samuel Ljungblahd

Fra Ecuador til Spektrum
– utvider horisonten

– utvider horisonten
Nr. 10 · 2015 · 15. årgang

Forfulgte kristne i Midtøsten

Den
vanskelige
tilgivelsen

– utvider horisonten

Derfor gir vi

Nr. 8 · 2016 · 16. årgang

Ezinne Okparaebo

Jesusorientert
sprinter

Nå kan du få to gratis utgaver
av månedsmagasinet
Agenda 3:16. Send SMS med
kodeord PRØVE + NAVN og
ADRESSE til 1963.
– utvider horisonten

– utvider horisonten

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
5. nov.

Kalender Telemark
ARRANGEMENTER
VENSTØP BEDEHUS
Lørdag 22. september kl. 11.00
Formiddagstreff med Sigrunn
Dalene og Edel Dahlstrøm
Lørdag 13. oktober kl. 11.00
Formiddagstreff med Anne Berit
Holte Langemyr
Torsdag 1. november kl. 19.00
Bibeltime ved Liv Jorunn Høgseth
Lørdag 17. nov. kl. 11.00
Formiddagstreff Martha Irene
Eriksrød og Hedvig Hågan
Fredag 7. desember kl. 18.00
Hyggetreff med Schlägermusikken
Fredag 28. desember
Juletrefest- Sigrunn Dalene og
Metusalem.
SKOTFOSS BEDEHUS
Søndag 30. september kl 18.
Møte ved Irene Sandvik
Søndag 28. oktober kl. 16.
Bibelquiz ved Eva og Stian. Lapskaus og kaffe.
Fredag 2. november kl. 19.00.
Møte ved Svein Granerud.
Kveldsmat
Søndag 18. november kl. 18.
Stem i en sang-kveld med bedehusets husorkester, Jon Kristian
Sletteberg og Klara Hansen.
Kveldsmat
Fredag 30. november kl. 18.

Familiekveld med Happytrolla og
Yngres. Bevertning og utlodning.
Torsdag 27. desember kl. 18.00.
Julefolkefest
REGIONARRANGEMENTER
21.-23. september: Pappaleir
29. September: Regionbasar
2. November: Ungdomssamling
med Alexis Lundh på Hauges
3. november: Seminar med Alexis
Lundh på Hauges
17.-18. november: 24 Hours
Festival
14. desember. Actas julebord
AAS NORMISJON
28. September: Damenes aften
12.-14. oktober: Møtehelg med
Arne Inge Vålandsmyr
2. november: Mannsfest
SKIEN NORMISJON
7. oktober: «Søndag for Alle» kl.
17.00 Sam Tore Bamle
4. november: «Søndag for Alle» kl.
17.00 Svein Granrud
2. desember: «Søndag for Alle» kl.
17.00
LUNDE
18.09 Tirsdagsamling: Besøk av:
Marta Irene Eriksrød
25.09 «Fiskeaften» med mer
02.10 Kveldstrekning» med noe
attåt. Andakt: Ragnhild Halden
09.10 Tirsdagsamling. Besøk av:

Martha Irene Eriksrød
16.-19. og 21/10 Møteuke med:
Ragnar Johannessen
30.10 Tirsdagsamling. Besøk av:
Ole Andre Eliassen
06.11 Tirsdagsamling. Besøk av:
Sam Tore Bamle
13.11 Tirsdagsamling. Besøk av:
Marta Irene Eriksrød
20.11 Bibeltime ved Leif Raustøl
27.11 Tirsdagsamling. Besøk av:
Sam Tore Bamle
04.12 «Førjulsfest» Besøk av:
Jostein Gjærum
Møtene begynner kl. 19.00
TREUNGEN BEDEHUS
29.09 Sangkveld. Gla'sang frå
Vegårshei og Richard Seltveit frå
Notodden
01.10 Bønesamling
04.10 Misjonsmøte, Karen Dorothea Vestøl
11.10 Møte. Oddvar Svalastog
18.10 Dugnad/Fellesskap
19.10 Basar
25.10 Møte. Åge Stjernholm Bryn
31.10 Møte i Haugsjåsund. Martha
Irene Eriksrød
01.11 Møte. Martha Irene Eriksrød
05.11 Bønesamling
08.11 Møte. Terje Olafsen
15.11 Dugnad/ Fellesskap
23.-25.11 Møtehelg med Ole
Andre Eliassen
29.11 Møte ved Arvid Hunemo
03.12 Bønesamling
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TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGION TELEMARK
Besøksadresse:
Lundegt. 15, 3724 Skien
Postadresse:
Postboks 297 Sentrum
3701 SKIEN
Tlf.: 35 52 28 78
region.telemark@normisjon.no
Åpningstid:
tirsdag–fredag kl. 10.00–14.30
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OSLO SPEKTRUM OCT 26–28

The International Soul Children

FESTIVAL2018

Soul Children inviterer til
festgudstjeneste i Oslo Spektrum
Det blir en gledesfylt gudstjeneste søndag 28. okt.
kl. 15.00 for store og små med mye musikk, ledet av
det store festivalkoret, Soul Children Mass Choir.
Blant gjestene er biskop Kari Veiteberg, samt flere
internasjonale artister og korledere.

www.soulchildren.no

www.gallerinormisjon.no

Arrangører:

Kjøp brukt!
Velkommen til gjenbruksbutikken Galleri Normisjon i Drammen!
Du finner oss i Nedre Storgate 11, inngang på hjørnet Nedre Torggate/Schwenckegata

Vertskapskor:

Åpningstider:
Tirsdag–fredag: 11–17
Lørdag: 12–16
Du kan støtte oss ved:
• Å handle i butikken
• Å gi varer
• Å bli frivillig medarbeider

Kontakt:
E-post: galleri.drammen@normisjon.no
Tlf: 452 13 794
facebook.com/galleridrammen

