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Jeg har vokst opp ved denne fjellveggen. Da «Nye 
Veier» rettet et blått lys mot «Høgenhei», kom det 
fram et bilde jeg ikke hadde lagt merke til før.

Se alternativene!

Telemark

Et velkjent syn for alle som har kjørt på E18 i Bamble, men kan det være noe vi overser? 
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Hvis vi ikke lærer opp nye ledere, 
har vi ingen som kan føre virk-
somheten videre. Acta har leder-
opplæring som sitt viktigste sats-
ningsområde.  

Pri.1: Leder-
opplæring

Det kan være godt å minne hverandre på at Jesus Kristus  
har lovet at vi som kristne aldri skal gå alene. 

Terje Olafsen

Gå Ut Senterets Story & Media-team har 
besøkt Koinonia Patan Church i Nepal, og 
latt seg imponere av et tett fellesskap i 
stadig vekst.
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Voksende fellesskap 

Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

Fjellferier:
Familier 9.–14. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |                   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leir-
Friluftsvukku  *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark

10–13 år: 24.–28. juni 

Fjellferier for: FAMILIE 16.–21. juli
Senior: 29. juli–2. august

        ELDRE Senior: 19.–23. august

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leirer!

Følg Normisjon  
på Facebook

– Mye å glede oss over
Årsrapporten fra hovedkontorets  
avdelinger viser at i et 2018 med mange  
utfordringer har det også skjedd mye  
som er verdt å glede seg over. 

NORGE          7
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Mange har gått seg fast i det 
lokale kristne arbeidet. Er det 
mulig å få til innovasjon i våre 
sammenhenger?   

Gjennom de årene jeg har vært 
ansatt i Normisjon er det flere 
som har sagt til meg: «Vi har 
prøvd alt, men ikke fått til det vi 
gjerne ville. Nå vet vi ikke hvor-
dan det skal gå videre!»

Den menneskelige hjernen 
liker mønstre og vil helst forstå 
det vi møter i lys av tidligere 
erfaringer. Se på bildet til høyre, 
Det er ikke lett å se at det er noe 
galt med det, for hjernen vår 
fokuserer på noen kjente ele-
menter som stemmer med det 
vi har sett før. Munnen og 
øynene er riktige og derfor ten-
ker vi bare at feilen er at bildet 
står på hodet. Men snu bildet 
rundt, så ser du at her er det mye 
som ikke stemmer.

Det er vanskelig å se nye ting 
og nye muligheter, når vi har 
vent oss til å oppfatte virkelighe-
ten med utgangspunkt i mønster 
som er forankret i erfaringer. 
For vi har en tendens til å bruke 
våre erfaringer som sannhets-
vitne, uten å tenke på at også 
erfaringer er tolket virkelighet. 
Fordi vi har noen teorier, bevisst 
eller helst ubevisst, om hva vi 
kommer til å se, så er det også 
det vi forventer å se som vi leg-
ger merke til. Forventer vi at vi 
kommer til å mislykkes, så vil vi 
lete etter bekreftelser på at vi 
mislykkes, - og antakelg få våre 

antakelser bekreftet. «Var det 
ikke det vi visste! Det gikk ikke 
denne gangen heller. Det ble 
som jeg tenkte». Vi ser bare det 
vi er åpne for å se.

Bildet til høyre er fra Høgen-
hei i Bamble, - en fjellvegg jeg 
har stirret inn i de første 19 år av 
livet mitt. Først da «Nye Veier» 
bygde en ny tunnell og lysatte 
fjellveggen, la jeg merke til det 
de hadde sett, - et ansikt. Da jeg 
så fjellet i et annet lys og en 
annen vinkel enn jeg var vant til, 
oppdaget jeg nye ting. Noen 
ganger har vi nettopp behov for 
nye synsvinkler og andres per-
spektiver for å komme ut av det 
gamle betraktningsmønsteret. 

Når noen sier at de har prøvd 
alt, så tenker jeg, nei, det har 
dere ikke gjort. Dere har bare 
«tenkt innenfor boksen». Skal vi 
få til fornyelse i arbeidet, så tren-
ger vi hjelp til å tenke utenfor 
boksen, hjelp til å se nye bilder 
og nye muligheter. Det er dette 
jeg i vår sammenheng kaller 
innovasjon. 

Begrepet «innovasjon» er nok 
ikke mye brukt i kristen sam-
menheng, mest innenfor nær-
lingslivet og særlig av dem som 
produserer ting. I vår sammen-
heng snakkes det mer om forny-
else. Problemet er at fornyelses-
begrepet nesten ensidig er blitt 

knyttet til åndelig fornyelse. Vi 
skal selvsagt ikke snakke ned 
behovet for åndskraft og åndelig 
fornyelse, men fordi vi har 
behov for fornyelse på mange 
områder, velger jeg nå begrepet 
innovasjon. Vi trenger å bygge 
en innovasjonskultur også i kris-
ten sammenheng, - en kultur for 
nytenkning.

Noen vil sikkert tenke: Men 
evangeliet kan vel ikke foran-
dres? Nei, det skal vi virkelig 
ikke gjøre, men vi må tilrette-
legge det slik at dagens mennes-
ker gidder å høre på oss. Det er 
mulig noen vil gå bedrøvet bort 
fra et møte med oss, men da bør 
vi være sikre på at det ikke er oss 
og vår måte å presentere budska-
pet på som støter folk bort. Det 

Det er fortsett et par måneder til årsmøtet, men noen lurer 
(heldigvis) på hvordan det egentlig går med Normisjon og 
med regionen. 

Allerede før generalforsamlingen i fjor sommer, ble det 
fokusert på at Normisjon hadde gått med store underskudd i 
flere år og at man i 2018 også  lå an til et rekordunderskudd. 
Denne utfordringen var det første det nye landsstyret tok fatt 
på. På bakgrunn av situasjonen ble det innkalt til et råds-
møte i organisasjonen i november. Der fikk vi høre at lands-
styret hadde bestemt seg for å selge unna eiendom som ikke 
er nødvendig for videre drift og som man antar ikke vil øke i 
verdi de nærmeste årene. Avkastningen ved salget skal bru-
kes til å ruste opp andre eiendommer som da kan gi høyere 
inntekter fra leiemarkedet. Fortjenesten derfra skal finansi-
ere administrasjonen i Normisjon. Samtidig har man kuttet 
ned på stillinger på hovedkontoret og innført nye budsjettre-
gler for det internasjonale arbeidet.  Med en tilsvarende 
gaveinngang i 2019 som i 2018, ser det ut til at man klarer å 
levere et budsjett i balanse.

Regionalt endte regnskapet for 2018 med et underskudd 
på 1.125.000 kroner. Inntektene var 600.000 kr. lavere enn 
foregående år. Av dette utgjorde en nedgang i gaveinntekter  
alene 300.000 kr. På kostnadssiden er det økte lønns og 
lønnsrelaterte kostnader med 300.000 kr. som er den største 
posten. Vi må imidlertid huske at i det beløpet ligger  også 
økt bemanning i voksenarbeidet.  Oksøya gikk med 14.000 i 
overskudd, Trovassli med 58.000 i underskudd. Acta hadde 
lavere driftskostnader enn i 2017, men også en nedgang i 
inntektene. Regionlotteriet innbrakte ca.120.000 kr. netto, så 
det ser vi oss nødt til å gjenta i 2019. Vi har behov for at 
mange tar et tak for å finansiere regionarbeidet også i 2019!

Behov for 
innovasjon?

Kjære misjonsvenner!
Godt nytt år!

I bladet Nytt fra Normisjon, 
Telemark, nr. 5.2018, stod det at 
jeg hadde fylt 80-år i september. 
Regionlederen skreiv om at kan-
skje noen ville være med å gi til 
et prosjekt jeg brenner for,- 
bønnekvinnene i BNELC i Ban-
gladesh. 

Og det har vært stor respons 
på saken. Jeg er overveldet og 
veldig glad! Det har blitt et fan-
tastisk resultat og budsjettet for 

2019 er sikret. I alt har det kom-
met inn 82.875 kroner!

Tusen takk og masse hilsener 
fra bønnekvinnene! De utgjør 
kirkens (BNELC) hovedtjeneste 
i menighetene og teller 17 kvin-
ner. 

«Isore bhorape ma» (santali) = 
Gud velsigne dere! 

Kjærlig hilsen

Martha Irene

Takk!

Manjulica Soren t.h. og 
Bimola Murmu t.v.

Vi får håpe istappene betyr at det går mot vår, ikke at 
regionarbeidet er i ferd med å fryse til is!
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Sam Tore Bamle
Hvordan står det til?

samtorebamle
Notat
lønns-     (med bindestrek)

samtorebamle
Notat
Bildet er flyttet til side 3 så teksten må endres til: Se på bildet av jenta på neste side

samtorebamle
Notat
komma etter for
For, vi har ...
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er ikke sikkert måten vi sier eller 
gjør ting på gir seg direkte ut i 
fra evangeliet selv. Helst er vel 
også vi preget av den kulturen vi 
har vokst opp i og er en del av. 
Siden Norge ikke lenger har en 
enhetskultur er det ikke gitt at 
vår innarbeidede bedehuskultur 
matcher eller tiltaler dem vi har 
i oppdrag å nå. Innovasjon må 
romme en porsjon kritikk av oss 
selv, samtidig som vi forsøker å 
finne nye måter å nå folk på i vår 
tid. 

Paulus erkjente at det var mye 
og mange han måtte tilpasse seg 
for å vinne mennesker for Kris-
tus. «Enda jeg er fri og ikke 
underlagt noen, har jeg gjort meg 

til tjener for alle, så jeg kan vinne 
så mange som mulig. For jøder 
har jeg vært som en jøde, for å 
vinne jøder. For dem som er 
under loven, lever jeg som om jeg 
var under loven, for å vinne dem, 
enda jeg selv ikke er under loven. 
For dem som ikke har noen lov, 
lever jeg som om jeg var uten lov, 
for å vinne dem, enda jeg ikke er 
uten lov for Gud, men er bundet 
av Kristi lov. For de svake er jeg 
blitt svak, for å vinne de svake. 
For alle er jeg blitt alt, for på alle 
mulige måter å frelse noen.» 
1.Kor. 9,19-22

Det er ikke bare av hensyn til 
nye vi bør drive med innova-
sjon. Det kan også dreie seg om 

å få til en bedre ressursforvalt-
ning, finne mer hensiktsmessige 
måter å  jobbe på og hvor de 
mest strtegiske lokasjonene for 
arbeidet er. Det er til og med 
behov for innovasjon for å få 
den indre krets i foreningene til 
å fatte nytt mot og aktivisere 
vilje til å påta seg styre og lede-
oppgaver. 

Jeg tror vi alle trenger å 
arbeide med endring og nytenk-
ning. Vi trenger også noen som 
kan tilrettelegge samtalene om 
fornyelse og endring og pense 
oss inn på et spor som fører oss 
i kontakt med alminnelige nord-
menn som lever i 2019.
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«Hva kan vi være for hveran-
dre?» var spørsmålet som samlet 
regionlederne i Agder, VeBu og 
Telemark + to av Norkirkele-
derne i Agder til møte i Grim-
stad i januar. Bakgrunnen var 
initiativet som ble tatt på råds-
møtet i høst om at man skulle be 
regionene om å samtale om 
akkurat dette. Dette er ikke 
fusjonssamtaler, om noen skulle 
være redde for det, men samtale 
om hvordan vi kan hjelpe hver-
andre med felles utfordringer. 

Mest spennende var nok en idé 
om å knytte sammen enkelte 
foreninger og Norkirker på tvers 
av regiongrensene, som venne-
foreninger som kan inspirere og 
berike hverandre. Dette vil vi 
snakke mer om, men om noen 
foreninger kunne tenke seg å 
være med i en slik gjensidig fad-
derordning, så er det bare å 
melde i fra til regionkontoret. 
Dette vil sveise Normisjon mer 
sammen og kunne gi tilgang til 
ressurser man ikke har lokalt.

Dette  «ansiktet» kom fram da Nye Veier satte Høgenhei i nytt 
lys. Det er tatt fra samme sted som forsidebildet. 

Folk fra region Agder , VeBu og Telemark + Vegar Tennebø fra 
ledergruppa på hovedkontoret, møttes i Grimstad i januar.

Være noe for hverandre

Oksøyastevnet 
2019 blir 9. juni
Oksøyastevnet blir 1. pinsedag, 9. 
juni. Som vanlig blir det holdt på 
avslutningsdagen for  Alf-leiren 
som starter på fredagen. Region-
styret har tenkt at Oksøyastevnet 
skal være et av regionens viktigste 
samlingspunkter, derfor håper vi 
på stor oppslutning om stevnet i 
år. Fyll båten og kom!

Kan du hjelpe Acta 
å spre informajon?
PÅ gunn av EU’s datalagrings-
direktiv (GDPR), så kan vi ikke  
lenger sende ut leirprogrammer 
og informasjon til like mange som 
før. Det betyr at vi trenger hjelp til 
å få ut informasjon om leirene 
våre. Hvis noen kan tenke seg å 
dele ut programmer i sitt nærom-
råde, så ta kontakt med kontoret 
for å få tilsendt leirprogram.

Bibelkonferanse på 
Strand til høsten
Det er allerede et par år siden vi 
arrangerte Bibelkonferanser på 
Strand sammen med VeBu. Fra 24.-
27. oktober blir det en ny Bibel-
konferanse på Strand, arrangert av 
VeBu og Norkirkene i VeBu. 

Også denne gang blir det et 
interessant program som de fleste 
vil ha utbytte av å få med seg. Selv 
om det fortsatt arbeides med pro-
grammet, er det foreløpig klart at 
Geir Otto Holmås vil ha temaet 
«Livets to utganger». Oscar 
Skarsaune vil snakke om det som 
temaet i hans siste bok «Etterlyst! 
Bergprekenens Jesus» og Torbjørg 
Oline Nyli vil snakke om «Åndelige 
besteforeldre». 

Nytt i år er at det parallelt med 
hovedkonferansen vil arrangers en 
«Bibelkonferanse light» for ung-
dom fra fredag kveld - søndag for-
middag. Sett av dagene nå!

Ny misjonsavtale 
med Sannidal mht. 
Sannidal menighet har vedtatt at 
de vil støtte et misjonsprosjekt 
knyttet til Normisjons arbeid i 
Senegal. Avtalen inngås innenfor 
ordningen Samarbeid Menighet 
og misjon (SMM) og gjelder fra 1. 
september 2019 og ut t.o.m. 2021. 
Vi takker Sannidal menighet for 
tilliten og håper på et godt samar-
beid i avtaleperioden! 

DUGNAD PÅ
TROVASSLI 22. MAI
Trovasslistyret innviterer til vår-
dugnad på leirstedet onsdag 22. 
mai fra kl 09.00. Det er mange 
forefallende vedlikeholdsoppgaver 
som skal gjøres, så Trovasslistyret 
kan garantere at ingen skal bli 
uten oppgaver, men også at 
arbeidsoppgavene skal tilpasses 
den enkeltes forutsetninger. 
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Innovasjon må 
romme en 
porsjon kritikk 
av oss selv, 
samtidig som vi 
forsøker å finne 
nye måter å nå 
folk på i vår tid

Hjernen vår har en tendens til  å henge fast i kjente mønstre. 
Snu bladet på hodet for å se hvordan vi blir lurt av tidligere 
erfaringer.  Bildet er hentet fra boken «Menneskehjernen», 
Tanum-Norli 1983. 

Ikke alle er like åpne for innovasjon og det er ikke alltid like 
enkelt å være innovatør heller.

Nei, takk, 
ikke nå! Vi har alt for 

mye å gjøre

samtorebamle
Notat
bindestrek 
styre- og lederoppgaver

samtorebamle
Notat
Oskar skriver navnet sitt med k.

Det mangler et 'er' i neste linje: ...det som er temaet i hans...

samtorebamle
Notat
arrangeres

samtorebamle
Notat
liten avstand mellom overskrift og brødtekst

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Notat
strategiske

samtorebamle
Notat
det som er temaet

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Notat
mellomrom
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Kviteseid et ett av stedene 
som har flere unge familier 
med i virksomheten. Mis-
jonshuset er et samlingssted 
for kristent arbeid i bygda. 

Kviteseid Normisjon har 
møter på tirsdager kl. 19.30 
og familievennlig opplegg, 
kalt 0-100 to søndager i 
måneden kl. 11.00.  

8.-10.mars er det fellesmø-
ter med John Hardang og 12. 
mars samles man over en 
åpen Bibel. 19. mars taler 
Kristian Espeland og 24. 
mars er Terje Olafsen på 
besøk. 

Misjonshuset har egen 
facebookside der man har 
lagt ut hele programmet som 
en bildefil. Besøk dem på en 
samling, da vel!

«Vi har i mange år hatt møta våre 
på Haugsjåsund grendehus, eit 
hus som Nissedal kommune eig, 
og som vi får bruke gratis. Vi har 
satsa på å ha ei samling i måna-

den, som regel to i september, men 
i det seinare har vi ikkje hatt møte i 
juni. Misjonslaget er tilslutta Nor-
misjon og Den norske Israelsmi-
sjon, men vi samarbeider òg med 
andre. Dei fleste av kollektane går 
til Normisjons arbeid i Bangladesh 
og til Israelsmisjonen. Grendene 
Haugsjåsund og Tjønnefoss er ein 
del av gamle Treungen sokn, og 
difor er det naturleg å ha eit godt 
samarbeid med Treungen bede-
hus. Vi samarbeider om opplegg, 
tidspunkt og talarar og brukar 
kvarandre. Slik får vi nok endå 
større breidde i fellesskap og nåde-
gåver. Velsigna vårhalvår  heime 
og ute!»                   Tor Valle

Trenger vi fortsatt  
organisasjoner? 
Mange hevder at organisasjo-
nenes tid er forbi. Folk vet 
knapt hvilken organisasjon de 
er med i, bare arbeidet lokalt 
engasjerer. Noen mener derfor 
at vi ikke skal legge så stor vekt 
på organisasjonsbygging, men 
akseptere at Normisjon i større 
grad er en løst sammensatt 
bevegelse. Alle må få holde på 
med det de vil og støtte det de 
vil. 

Jeg mener at dette er en gal 
tilnærming til de utfordringene 
vi står overfor. Hvis vi ikke byg-

ger organisasjonen, bygger vi 
over tid ned muligheten til å 
gjøre noe sammen og til å 
påvirke det samfunnet vi er en 
del av. Organisasjonstanken 
bygger på samhold og samar-
beid, mens vi hver for oss bare 
er fjær som flagrer i vinden. 

Styrken i samholdet handler 
ikke bare om politisk styrke, 
men like mye om handlekraft. 
Det som er for stort å få til 
alene, må vi samle flere for å få 
til. Og skal vi få til noe, så må 
samarbeidet være forpliktende 
for alle parter. Da må vi også 
bli enige både om målet med 

sammenslutningen og reglene 
for hvordan samarbeidet skal 
foregå. Virksomheten må være 
styrbar og kontrollerbar, der-
for er organsiasjoner regulert 
av lover og regler. Poenget er 
likevel ikke lovene og reglene, 
men å nå felles mål ved felles 
anstrengelser. 

Ja, vi trenger organisasjoner, 
men det forutsetter at vi fort-
satt vil noe med dem. Det for-
utsetter at alle tar et tak for å 
finansiere virksomheten og at 
mange deltar i den løpende 
samtalen om arbeidet og om 
hvordan vi skal bruke ressur-

sene på best mulig måte. Alle 
skal ikke gjøre alt, men alle er 
«individuelt kollektivt ansvar-
lige» for organisasjonsarbeidet, 
for å låne noen kloke ord fra 
Nils Arne  Eggen. 

Det viktigste arbeidet fore-
går på lokalplanet, men det er 
når lokalforeninger lenkes 
sammen i større enheter vi blir 
istand til å gjøre noe utenfor 
oss selv. 

Det er snart regionårsmøte. 
Der trenger vi folk som vil være 
med å bygge et aktivt misjons-
arbeid både hjemme og ute.
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«Som kristne har vi to bein å stå 
på og gå på. Vi må passe på at 
begge beina blir like lange slik at 
folk ikke bare ser oss annenhver 
gang» sa Tore Thommasen for 
noen år siden. Beina han tenkte 
på, var det som preget indremi-
sjonsbevegelsen fra starten av, 
- forkynnelse og diakoni.

Vårt forhold til Gud kan ikke 
være uten betydning for vårt 
forhold til andre, for Jesus var 
tydelig på at det vi vil at andre 
skal gjøre mot oss, skal også vi 
gjøre mot dem. Sammenhengen 
gir seg så og si ut fra Guds vesen 
som er kjærlighet og ut i fra Jesu 
to naturer, som forener sann 
Gud og sant menneske. Vil vi ha 
med Gud å gjøre, så må vi også 
ha med mennesker å gjøre. 

For noen år siden ble vi i min 
gamle menighet utfordret. I et 
ordskifte om abort var det ei 
som sa: «Dere har sterke menin-
ger om abort, men hva gjør dere 
egentlig for dem som velger å 
bære fram barnet sitt?» Den svir 
litt ennå. 

Jeg beundrer enslige mødre 
og fedre som makter å ta seg av 
barna sine uten den støtten en 
ektefelle ville være. Samtidig vet 
jeg at mange ville være takk-
nemlig for litt hjelp og støtte fra 
trygge omsorgspersoner, slik at 
de får litt tid til å hente seg litt 
inn og gjøre andre ting enn å 
tenke på barna sine. Kanskje det 
kunne være noe å ta tak i for 
foreningene eller for enkelte av 
våre medlemmer? 

Med et moderne bosettings-
mønster bor mange langt fra sin 
nærmeste familie. Det kan gå 
lenge mellom hver gang barn ser 
sine biologiske besteforeldre. De 

Det er ikke bare i Aserbajdsjan folk havner i situasjoner der de 
kan trenge vår hjelp og støtte.

Datoen for regionens årsmøte er 27. april. Vi antar at stedet 
blir Hauges Minde, men før deadline for bladet har vi ikke 
rukket å klarere datoen med Skien Normisjon. Stedet som blir 
bestemt vil fremgå av innkallingen. 

Årsmøter er mye viktigere og mer interessante enn mange 
vil ha det til, derfor bør du sette av dagen og møte opp! Det er 
her vi kan snakke om vår del av misjonsoppdraget, bli enige 
om hva vi skal løfte sammen og hva vi må la ligge. 

Landsstyrets utsending i år er rektor på Bibelskolen i Grim-
stad, Kjetil Vestel Haga. Han har en strategisk plassering for 
lederutdanningen i Normisjon og er vel verd å lytte til.

På 0-100 har man program 
for både små og store.

LEDER

«Lær oss å dekke et langbord i verden, som alle kan reise seg 
mette fra»

Tor Valle fra Haugsjåsund

Sam Tore Bamle  |  Regionleder i Normisjon, region Telemark

Stor aktivitet i Kviteseid Tilbake til røttene
Indremisjonen ble 
bygd på forkyn-
nelse og diakoni

Regionårsmøte 27. april

Helsing frå Haugsjåsund 
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trenger likevel kontakt med 
besteforeldregenerasjonen. Kan-
skje noen har kapasitet til å 
melde seg som reservebestefor-
eldre?

Statistikkene viser for øvrig 
at det er mange i dette landet 
som sliter for å få endene til å 
møtes. Mange voksne har kom-
met litt skjevt ut i livet og mange 
barn vokser opp i fattige kår. En 
skal ikke ha mye kjennskap til 
sosialhjelpssatser for å forstå at 
mange har det vanskelig. 

Jeg vet at det er mange som 
sliter med å ha råd til julegaver 
til barna sine, langt mindre til å 
gi dem et ferietilbud. Da Røde 
Kors i fjor arrangerte sitt ferie-

tilbud, vi kunne godt kalt det et 
leirtilbud, for denne målgrup-
pen og fikk flere forespørsler om 
opphold enn de kunne innfri. På 
hvilken måte lar vi dette utfor-
dre oss?

Når slike saker blir slått opp i 
mediene, så tenker vi lett at dette 
gjelder folk langt borte. Men de 
som trenger hjelp og støtte bor 
jo et sted, og muligens er det i 
våre nabolag! 

Når vi leter etter måter å bli 
relevante for dagens mennesker 
på, så spørs det om ikke løsnin-
gen er å vende tilbake til våre 
diakonale røtter. Folk tar ikke 
avstand fra dem som viser 
omsorg i praksis. Sam Tore

Alle er «indivi-
duelt kollektivt 
ansvarlige» for 
organisa-
sjonen, for å 
låne Nils Arne 
Eggens ord.

samtorebamle
Notat
Er det et mellomrom for mye her?

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Notat
takknemlige

samtorebamle
Notat
Det ble for mange "litter", så den første her kan strykes

samtorebamle
Notat
Det ble noe rart her, så bytt til denne setningen: Da Røde Kors i fjor arrangerte ferietilbud/ leirtilbud for denne målgruppen,fikk de flere forespørsler om plass enn de kunne innfri. 

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Notat
Dette er nå avklart, så de gule setningene kan erstattes med:  Det er med glede vi kan invitere regionårsmøtet 2019 til Hauges Minde i Skien 27. april. Etter at Skien Normisjon de siste årene lagt ned mye arbeid i å pusse opp, er Hauges Minde et flott sted å ha regionens viktigste storsamling.


samtorebamle
Utheving
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Koinonia Patan Church i Patan, Kat-
mandu-dalen ble etablert i 1982 i Patan. 
Det som begynte som et husfellesskap 
med fem medlemmer innenfor Gyanes-
hwar Church i 1974 hadde vokst seg så 
stort at det var behov for en egen kirke.

Medlemmene i huskirken tilhørte fol-
kegruppen newar og følte seg ikke helt 
hjemme i det nepalske kirkesamfunnet 
de var en del av. Behovet for noe eget, på 
deres eget språk, var derfor stort, og 
munnet ut i en ny kirkedannelse. 

Kirkeveksten var ikke populær hos myn-
dighetene, og tre ledere i kirken ble fengs-
let for å oppfordre til konvertering. 

På tross av forfølgelsen fortsatte 
menigheten i det skjulte, og i 1984 sto 
kirkebygget ferdig.

Koinonia Patan Church har idag 6500 
døpte medlemmer og 93 dattermenig-
heter rundt om i Nepal. 

Hver lørdag feirer de fire gudstjenester 
i morkirken i Patan. De har kvinnefelles-
skap, mannsfellesskap, ungdomsfelles-
skap og internasjonale gudstjenester. 
 Kirken driver også et hjem kalt Koi-
nonia Social Service Nepal, der kristne 
som ikke har noe annet sted å bo, kan 
komme å finne trygghet og husly. Her har 
de «koinonia» med hverandre.

På dette senteret møter vi Januka. Hun 
er en svært livlig gammel dame med et 
vennlig smil om munnen. Det var gjen-
nom jobben på en fabrikk at hun hørte 
om Jesus for første gang, da en venn delte 

evangeliet med henne i 1946. Hun tok 
imot Jesus, selv om hun da fikk et vanske-
lig forhold til familien.  
 – Jeg måtte til slutt flytte inn i en  
kjeller, helt alene, forteller Januka. 

Etter hvert ble Januka syk på grunn av 
boforholdene. Da tok hun kontakt med 
Patan Church. Da Koinonia Social Ser-
vice Nepal ble kjøpt var hun den første 
til å flytte inn på dette tilfluktsstedet.
 Kirken har trosset forfølgelse og  
økonomiske utfordringer og har stått 
sammen gjennom vanskelighetene. De 
er samstemte og verdsetter «koinonia» 
med hverandre, og Jesus høyt. Lovsangen 
runger i hele bygningen og det er tydelig 
at Guds nærvær berører menneskene 
gjennom gudstjenesten. 

– Innen 2020 ønsker vi at kirken vår 
skal ha 500 dattermenigheter. Det er 
mulig ut fra dagens vekst, men Gud 
bestemmer,  sier Binod Maharjan, som 
er en av lederne i kirken.

Lovsangen runger i hele bygningen når det er gudstjeneste i kirken i Patan

Vekst og velsignelse

Arbeidet med å få åpnet sykepleierskolen i 
Okhaldhunga er endelig snart i mål.

– Saken er sendt mellom så mange etater, 
og det har tatt lang tid. Nå er den sendt til 
kontoret som har ansvar for sykepleiestan-
dard i Nepal, og de har besøkt sykehuset, 
forteller Kristin Bøhler. 

– Det vi mangler er godkjente lærere. Alt 
er ikke klart og noen avtaler må på plass. Når 
avtaler med lærerkreftene er på deres bord, 
skal de være i stand til å gi grønt lys. 

Normisjons samarbeidskirke på Cuba, Iglesia 
Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) ble 
tatt opp som medlem av Det lutherske  
verdensforbund (LWF) under rådsmøtet i 
Genève i juni 2018. Da meldingen kom til 
Cuba, varte feiringen en hel uke! 

– For IEU betyr dette en trygghet for at vi 
er del av det internasjonale lutheranske  
fellesskapet. Vi er ikke alene lenger, vi er i 
følge med andre, sier biskop Ismael Laborde 
Figueras. 

I februar avholdes et fire ukers bibelkurs for 
ledere og nye kristne blant malinkeene. 

– Vi håper at de skal bli sultne på mer, og 
få en brann for å dele videre med andre, sier 
Therese Glendrange 

I år er det også sju elever på bibelskolen, 
som er flere enn i fjor. Bibelskoleåret er fra 
januar og ut april. Tre av dem er fra Bamako.

– Det er lenge siden vi har sendt elever 
herfra, men dette er en spennende gruppe 
og kan bli et godt skoleår, sier Therese.

Glade kirkemedlemmer på Cuba!
Menighetsbygging og evangelisering på 
Cuba
Prosjektnr.: 501 002

Normisjon i Mali
Prosjektnr.: 401 000

Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnr.: 306 002

Spennende tider i Mali Sykepleierskole snart?

Story & Media
Kirken i Patan har fått 
navn etter det greske 
ordet for fellesskap – og 
fellesskapet vokser.  

Feiret i en uke!

Amalie Holm

IE
U

David Einan, Amalie Holm, Emilie 
Løvaas Wang og Bjørn Aron 
Rydland er studenter ved Gå Ut 
senteret skoleåret 2018/2019, og 
utgjør teamet Story & Media,
et tilbud som er nytt av året ved
skolen.

I stedet for å ha hele utlands-
oppholdet på fire og en halv
måned i ett land, som de andre,
skal de fire i løpet av perioden
innom både Nepal, Bangladesh
og Kambodsja.

Alle steder er oppgavene de
samme: De skal møte landene,
misjonsprosjekt og mennesker,
og formidle hjem det de 
opplever. 

Tekst & foto
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Ecuador en mi corazón. Histo-
rien om femti års misjonsarbeid 
ved norsk misjon i Ecuador 1968 
– 2018 er skrevet av en gruppe 
tidligere Ecuadormisjonærer, og 
skal fortelle om Santalmisjonen 
og Normisjons femtiårige arbeid 
i landet. Tittelen betyr, som man 
nok kan gjette, «Ecuador i mitt 
hjerte». 

De første norske lutherske 
misjonærene utsendt fra Santal-
misjonen landet i Quito i 1968 
og etter språkstudier begynte de 
å etablere seg i landet. I dag er 
‘Misión Luterana Sudamericana 
de Noruega’ (MLSN) historie. 

– Boken gir en fremstilling av 
denne 50-årige misjonshisto-
rien, sier Live Danbolt Drange, 
som har er initiativtaker og har 
vært redaktør for boken.

Den tar utgangspunkt i bak-
grunnen for at misjonen startet 
arbeid i landet: situasjonen til 
urbefolkningsgruppen Kañaris. 
Det er videre en fremstilling av 
misjonsarbeidet og det kirke-
byggende arbeidet som er gjort.

Boken har også et kapittel om 
norsk skole for misjonærbarna 

med en oversikt over alle elevene 
og en oversikt over alle som har 
hatt en tjeneste i Ecuador i minst 
ett år. 

– Listen over nordmenn som 
har arbeidet i Ecuador gjennom 
disse årene er imponerende, det 
er mange som opplever tilknyt-
ning til landet. Dette skriftet er 
først og fremst tilegnet dem og 
deres barn, men også til mis-
jonsvenner som gjorde arbeidet 
mulig og til dem som ønsker å 
bli kjent med denne delen av 
Santalmisjonens og Normisjons 
arbeid, sier Drange.

– Ecuador har endret seg mye 
fra vi først kom dit og til i dag. 
Mye av hensikten med denne 
boken er å forsøke å gi bak-
grunnskunnskap og forklare 
hvorfor det var nødvendig å ta 
opp arbeid i Ecuador.
 Drange peker på at selv om 
Normisjons engasjement i Ecu-
ador nå er ganske begrenset, er 
det to nasjonale kirker som fører 
arbeidet videre. 
 – Når vi først har bygget kir-
ker der, har vi et ansvar for dem, 
også når det formelle arbeidet er 
avsluttet. De trenger å omsluttes 
av misjonsfolkets bønner og 
omsorg, sier Drange. 

Når utgiftene til trykking er 
dekket, vil resten av innbetalin-
gene gå til stipendprogrammet 
for den teologiske utdannelsen i 
Ecuador, forteller Drange.

Boken kan skaffes fra Normi-
sjons hovedkontor og fra regi-
onkontorene. 

Mange tidligere misjonærer til Ecuador var samlet for å 
markere jubileet på Normisjons generalforsamling i sommer. 

Hjertebok
Sigrid Rege Gårdsvoll

Sunniva Vikan

I 2018 var det 50 år 
siden Santal- 
misjonen startet 
arbeid i Ecuador. 
Nå er det blitt bok. 

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for våre lokale ledere og 
medarbeidere i arbeidet i Aserba-
jdsjan
• 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
• Takk og be for Angelica Lucero 
og ektemannen Alfredo Mamani 
frå Bolivia, som begge har fullført 
3-årig studie i teologi og nå er på 
plass i Ecuador
• Be for kirka Nuestro Salvador i 
Cuenca. Be om forsoning og at 
Gud må skape noe nytt
• Be for Bibelinstituttet ,og 
spesielt personalsituasjonen
• Be for rektor og styret i  
Tamboskolen
Europa
• Be for Tormod Jordet og Elena 
Teigen og arbeidet de står i som 
ettåringer i byer preget av 
ateisme og sosiale utfordringer
• Be for alle som fikk høre om og 
erfare Jesus gjennom somme-
rens Mission Week
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Be for våre 125 evangelister 
som når ut til områder av landet 
som ikke har hørt om Jesus
• Takk for at kirka har startet 
over 1000 huskirker de siste tre 
årene
• Takk for at siden 2011 er det 
registrert over 100.000 nye 
kristne gjennom kirka
Mali og Senegal
• Be for årets 7 elever på 
bibelskolen. Be for familiene 
deres, rektor og lærere. 
• Be for misjonærkonferansen 
som skal være fra 6. – 8. mars i 
Senegal. Be om godt fellesskap 
og visjoner for arbeidet videre 
både i Senegal og i Mali. 
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for mange nye seere i Iran 
og Afghanistan
• Be om at SAT-7 kan nå ut til 
dem som lever i størst nød og 
fare
• Be for alle de isolerte kristne i 
Midt-Østen og Nord-Afrika, at 
SAT-7 kan nå dem og styrke dem

Nepal
• Be om at sykepleierskolen 
åpner 15 februar! 
• Be om at vi skal få ansatt en 
tannlege på sykehuset i Okhald-
hunga. Vi ber om en som vil 
binde seg for 2 år
• Be gjerne for utarbeidelsen av 
et nytt prosjekt i Bajhang, om 
Guds visdom og ledelse i det.

SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takke for den store gleden at 
Norkirken Grimstad nå ha åpnet 
sin nye kirke på skolens område 
• Takke for alle studentene i år, 
og be om at Gud setter oss i 
stand til å utruste dem
• Be om at Gud må kalle til 
misjon ute og hjemme blant 
årets studenter.
Gå Ut Senteret
• Takk og be for 38 flotte studen-
ter.
• Be for slutten av utlandsopp-
holdet for Global Disippel-
studentene.
• Be for Faith in Action-klassen, 
om godt felleskap i klassen.
• Be om Guds ledelse til stab og 
styre.
Acta bibelskole
• Be om at musikkutgivelsen fra 
Lovsangsskolen blir til velsig-
nelse utover landet
• At vi får de rette søkere til 
neste høst

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Forbønn og veilednings-
tjeneste som er i utvikling
• Samlivsarbeid i regi av 
menigheten
• Godhetsuke som vi skal ha 
sammen med de andre menighe-
tene i byen i uke 21
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom 
som kommer på Soul Church-
gudstjenestene
• Be for alle samtalene som 
gjennomføres via samtaletjenes-
ten
• Be om visdom i ansettelses-
prosessen av ny hovedprest

REGIONER:
Agder
• Be over regionens rolle i 
framtida, for veivalg og strategi
Hordaland
• Takk og be for arbeidet med 
Agenda1 i Mali
• Takk for at Agenda1 er igang i 
Bangladesh. Be for fortsettelsen
• Takk for mange Soul Children-
kor i Hordaland, og for godt 
leirarbeid for barn og unge
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
• Be for de ansatte i Region 
nord, om mot og kraft i tjenesten
• Be for leirstedene Holmen og 
Solvang, at de får være en arena 
hvor mennesker får møte Gud
• Be for regionstyret, at de får 
være et lederskap i Nord. At de 
får god planleggelse for årsmøtet 
og for gode kandidater til det nye 
regionstyret og Solvangstyret.
• Be for Sommer i Nord 2019
Nordland
• Takk og be for en ung kvinne 
som nettopp har tatt imot Jesus
• Forberedelsen av «Sommer i 
Nord 2019» 
• Familiesamlinger og husfelles-
skap i Bodø 
• Ny giv i restart av en forening
Oppland
• Takk og be for nye leirledere
• Be for regionøkonomien og 
budsjettarbeidet for 2019
 Rogaland
• Be for leirlederkurs og 
påskeleirer
• Be for årsmøtet
• Be for Alpha Norge 
Sogn og Fjordane
• Takk og be for Actaleder-vikar 
Maria Dalsbø Tøsse
• Takk og be for nyansatt daglig 
leder på Teigen; Aud Norunn Vig
• Be for stabssituasjonen i 
regionen
• Be for bygging av nye og 
eksisterende fellesskap og 
foreninger
Telemark 
• Be fram mennesker som vil 
tjene Jesus ved å påta seg 
leder- og styringsoppgaver
• Be om frimodig pågangsmot 
hos våre lokallagsledere
• Be om at mange må få erfare 
evangeliets frigjørende glede
 Trøndelag
• Be og takk for Acta leirene.
• Be for regionårsmøte og 
valgene der.
• Be for videre organisering og 
prosess ang. Normisjons arbeid i 
Midt-Norge
Øst
• Be for oppstart av ny runde i 
Agenda 1
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige 
arbeidet som utføres i Østfold
• Be for små og store lag og 
foreninger i Østfold
• Be for planleggingen av vårens 
og sommerens leirer

SENTRALT:
• Be for den økonomiske 
situasjonen
• Be for vårens arrangementer 
rundt om i hele Normisjon
ACTA SENTRALT:
• Be for alle vårens små og store 
Acta-leirer
• Be for Kompis og Amigos
• Be for Soul Children-familien.

Bønneemner

Nytt fra
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Bli abonnent 
på Agenda 3:16 

og få ett år til 
introduksjonspris 

449,– 

(Ordinær pris 579,–)

Bestill på 
www.agenda316.no

Utvider horisonten

Tekst
Foto

I årsrapporten for hovedkontorets avdelinger sam-
menfattes året 2018 som et år med store utfordrin-
ger, men der det også har vært mye å glede seg 
over. 
 – Identitetsprosessen som ble gjennomført i 
2017 fikk i 2018 konkret utløp i en plan for videre 
arbeid, sier generalsekretær Anne Birgitta Lang-
moen Kvelland. – Det er vi glade for. 
 Kvelland trekker også fram som positivt at  
Normisjons økonomi i 2018 er blitt analysert og 
grundig kartlagt. 
 – Etter flere år med økonomiske utfordringer 
er en omstillingsprosess satt i gang i hele Normi-
sjon, for å sikre økonomisk bærekraft i det arbei-
det vi driver, sier Kvelland. 
 – Det store underskuddet har tvunget oss til 
å tenke nytt om måten vi driver på, og denne 
omstillingsprosessen vil påvirke oss i positiv  
retning, selv om vi selvsagt gjerne skulle vært 
de økonomiske utfordringene foruten.

I rapporten kan man også finne gode misjons-
nyheter fra både inn- og utland. 
 – 12 nye menigheter/Norkirker er etablert eller 
har vært i ferd med å etableres i Norge i løpet av 
2018, forteller Kvelland. – Det er vi selvsagt både 
takknemlige og glade for. 
 Soul Church ble etablert og arrangert hver 
måned i Storsalen. Gudstjenesten er utviklet i 
samarbeid med Soul Children, og har hatt suksess 
i Storsalen. I 2019 vil det bli arrangert Soul 
Church-gudstjenester også i Sandnes
 Et nytt internasjonalt prosjekt har kommet til 
i 2018: Håp for Tomora er en ny samarbeidspart-
ner for Normisjon i Mali. Håp for Tomora jobber 
for å hindre at landsbyer tømmes for unge voksne 
menn som ønsker å søke lykken i Europa.  
Prosjektet har fått Digni-støtte og det rekrutteres 
en norsk utsending til prosjektet. 
 I 2018 ble også mye arbeid fullført og ferdigstilt. 
Dette gjelder både gjenoppbygging etter natur-
katastrofer, som jordskjelvene i henholdsvis Nepal 
og Ecuado og flommen i India og Bangladesh i 
2017, og noen mer langsiktige prosjekter. 
 – Spesielt gledelig er det jo at vi nå er i mål med 
utbyggingen ved sykehuset i Okhaldhunga, selv 
om vi fortsatt støtter arbeid knyttet til sykehuset 
videre, avslutter generalsekretær Kvelland. 

Godt år tross alt
Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland finner mye å glede seg over i et 2018 med 
mange utfordringer. 

Sunniva Vikan
Sigrid Rege Gårdsvoll

I et år med økonomiske utfor-
dringer og nedbemanninger 
ved hovedkontoret, har det 
også skjedd mye positivt i 
Normisjon. 

Vi skal sikre økono-
misk bærekraft i 

arbeidet vårt.

Sommerens arrangementer begynner å komme på plass, og på 
normisjon.no/sommer kan du få oversikten over det meste 
som skjer i Normisjon-regi i sommermånedene. Sommer i 
Sør-sjef Kristian Bjørkhaug frister med Tenåringsfestival, 
Amigosfestival for barna, og forkynnelse fra Egil Elling 
Ellingsen og Elin Fagerbakke i Normisjonshallen i Grimstad 
9.-14. juli. På samme sted arrangeres Åpen Himmel sommer-
festival med bl.a. Roy Godwin og Dara Chhien 24.-28. juli. 
Det blir seniorstevne på Oppdal 17.-21. juni, KRIK Høyfjells-
senter inviterer til senioruker i slutten av august, og enda er 
det flere arrangementer å få med seg!
Les mer på normisjon.no/sommer

Sommeren kommer!

Hiv deg med på noe bra 
som skjer, da vel!
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Det er vanskelig for mange kristne lag og foreninger 
å finne nye ledere. For Acta er lederopplæring pri. 1

I giroen som følger dette num-
meret av Nytt fra Normisjon ber 
vi dere støtte Actas arbeid med 
lederutvikling. Hvis ikke virk-
somheten skal dø ut med vår 
generasjon, må vi sørge for å 
fostre nye ledere som tar 
misjonsoppdraget videre til nye 
generasjoner og folkeslag. 

- Hvor viktig er det for Acta 
å drive lederopplæring? Spørs-
målet går til Telemarks Actale-
der, Eirik Fjeld. 

- Lederopplæring har 1. prio-
ritet i Acta. Hvis ikke vi får fram 
nye ledere, har vi ingen til å påta 
seg de mange oppgavene som 
følger med Actas virksomhet. 

- Hva er «Actas virksomhet»? 
- Det er å bygge fellesskap 

som kan gi barn og unge en 
trygg og tillitsfull tro på Jesus, 
som gjør at de kan leve som 
kristne og ta del i det oppdraget 
Jesus gav oss. Actas sentrale 
visjon er å bygge «grensespren-
gende fellesskap der barn og 
unge møter, følger og ærer Jesus 
Kristus».

- Hvordan gjør Acta dette? 
- Som visjonen sier, handler 

dette i stor grad om å etablere 
ulike fellesskap der barn og unge 
kan få mulighet til å bli kjent 
med Jesus, men også bli utfor-
dret til å følge ham. Fellesskap 
kan dannes i lokallag, på leir 
eller ledersamlinger.  Alle steder 
dreier det seg om å utfordre til å 

tro og ta nye skritt som kristne. 
- Hvordan kommer leder-

samlinger inn i forhold til dette?
- I ledersammenheng er leir 

en praksisarena, mens ledersam-
lingene gir mulighet til påfyll og 
refleksjon. For å være leder i 
kristen sammenheng, trenger 
man et bevisst forhold til troens 
innhold. Det er noe av dette inn-
holdet vi ønsker å gi gjennom 
våre ledersamlinger. 

- Men lederne må vel også 
forholde seg til praktiske saker 
og ting? 

- Ja, det er klart. Det stilles 
stadig nye krav til oss som 
ledere. Leirledere må f.eks. ha 
litt kunnskap om førstehjelp og 
hvordan vi skal unngå skader. 
De er også med på å planlegge 
og lede fritidsaktivitetene, og de 
må være bevisste på grenseset-
ting. Men nettopp fordi det er så 
mange praktiske ting å tenke på 

i forbindelse med våre arrange-
menter, er det desto viktigere å 
sørge for at også troen får 
næring og muligheter til å mod-
nes. 

- I fjor la dere ledersamlingen 
til Kristiansand og i år legges 
den til Grimstad. Hvorfor det?  
 - Fordi vi har behov for å 
møte andre kristne, få med kom-
petente kursledere og for å bygge 
gode nettverk inn til andre deler 
av Normisjon og Acta. Veldig 
mange av våre begynner å stu-
dere i Kristiansand, derfor er det 
strategisk å gjøre dem kjent med 
det kristne miljøet i den byen. I 
Grimstad ligger Normisjons 
bibelskole som vi håper at noen 
kanskje vil gå på.  

- Så å «flagge ut» ledersam-
lingene er egentlig et strategisk 
grep?

- Ja, det tror vi det er. Alt for 
mange blir borte fra kristen 
sammenheng når de flytter 
hjemmefra. Vi ønsker å åpne 
dører til miljøer som kan bevare 
dem som kristne og hjelpe dem 
til å holde kontakten med Nor-
misjon fremover. Selv om ikke 
alle «våre» kommer tilbake til 
Telemark, så får vi kanskje noen 
andre som på samme måte har 
blitt ledet inn i et Normisjons- 
eller Actaarbeid.  Vår lederut-
vikling har sammenheng med 
all lederutvikling som foregår 
rundt om i organisasjonen vår.  

På songsamlingane i Bedehuset har vi gjerne ein gjest som 
fortel om salmar og songar som ho eller han er glad i. Så 
syng vi saman, har pause med kaker og kaffi og kanskje eit 
åresal, og vi deler eit andaktsord og får Herrens velsigning til 
slutt.

Tekstsamlingane blir haldne hjå Herdis og Øyvind Jørgen-
sen på Heia. Etter eit kveldsmåltid er det gjennomgang av 
teksta for den sundagen det er messe i Vrådal neste gong, og 
deretter samtale.

PROGRAMMET VIDARE I VÅRSEMESTERET ER SLIK:
• MARS

Sundag 3. kl.16
Songsamling på Bedehuset.
Torsdag 21. kl.18,30
Kveldsmat og sundagens tekst. På Heia.

• APRIL
Sundag 14. kl.16
Songsamling på Bedehuset.

• MAI
Sundag 5. kl.16
Songsamling på Bedehuset.
Torsdag 23. kl.18,30
Kveldsmat og sundagens tekst, På Heia.

• JUNI
Torsdag 6. kl.18,30
Kveldsmat og sundagens tekst. På Heia.

For nærare opplysningar sjå lysingar i Vest-Telemark Blad 
eller ta kontakt med styreleiar Øyvind A. Jørgensen på 
99516348 eller oajorgensen@hotmail.com 

Prioritet nr 1: 
Lederopplæring
Tekst
Foto

Vrådal bedehus
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Sam Tore Bamle
Eirik Fjeld

Virksomheten i Vrådal

For å være leder 
trenger man et 
bevisst forhold 
til troens 
innhold
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Fra Actas lederleir i Kristiansand i 2018
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Kjøp brukt!

www.gallerinormisjon.no 

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

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

samtorebamle
Notat
punktum 18.30
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I år legger Acta lederleiren til 
Bibelskolen i Grimstad. Her vil 
vi få bo på skolen og ha noe opp-
legg sammen med elevene som 
går her. 

Vi synes det er viktig at ung-
dommene våre blir kjent med 
skolen og mulighetene som fin-
nes der. 

Tema på denne lederleiren 
dreier seg om trosforsvar. Finnes 
Gud? Hva med de vanskelige 
spørsmåla? Verdidokumentet til 
Acta – er det helt på jordet? 

Cecilie Rikter-Svendsen som er 
Kompis-ansvarlig i Acta sentralt 
blir med oss på fredagskvelden, 
så misjon står også på program-
met. 

I tillegg til undervisning har 
vi stort fokus på det sosiale. Det 
viktig at ledergjengen vår blir 
godt kjent og trygge på hveran-
dre. 

Leiren er 15.-17. mars. Kjen-
ner du noen som burde bli med? 
Ta kontakt så ser vi om det er 
plass til flere.

Lederleiren er lagt til BIG - Bibelskolen i Grimstad

Vårens lederleir i Acta

Sagt om ledelse
«For å få andre til å komme inn i vår 
måte å tenke på, må vi gå over til 
deres. Det er nødvendig å følge for å 
lede». William Hazlitt

«Å lede innebærer for meg å gå 
forrest og dermed vise retningen, og 
en retning kan ikke være å bli stå-
ende på ett sted, selv om stedet er 
godt.»  Jan Carlzon, tidligere adm.
dir i SAS.

Actas årsmøte
Acta avholder sitt årsmøte 27. april 
etter regionens årsmøte.  Vi starter 
kl 18 og holder på litt utover kvel-
den med sosialt samvær. Alle som 
er medlem eller leder i et Actalag 
og er over 15 år har stemmerett. 

Vi kommer til å be 
for dere!
Det høres kanskje ut som en trus-
sel, men vi ser mer på dette som et 
ønske om å velsigne det dere hol-
der på med rundt om i lokallagene 
våre! Vi tror det er viktig at vi hus-
ker på hverandre, derfor har vi nå 
laget oss en liste over alle forenin-
ger som vi vil bruke som bønne-
liste på regionkontoret. I lunsjen 
vår midt på dagen, har vi hver dag 
en liten andakt der vi til nå har 
bedt for det vi har kommet på av 
aktuelle saker. Nå ønsker vi å være 
mer planmessige, slik at alle foren-
ingene blir husket på. Vi kommer 
til å ta noen foreninger hver uke. I 
forkant sender vi ut en SMS til 
dere, slik at dere skal bli påmint 
om at dere blir husket på og slik at 
dere eventuelt kan sende oss aktu-
elle bønneemner for den uka vi 
ber for dere. 

Nytt leirtilbud for 
Soul Teens
14.-16. juni blir det leir for de som 
er glad i å synge. Da er det Soul 
Teenshelg på Oksøya. Her blir det 
stor plass til sang og musikk, men 
også god undervisning og mye 
sosial kos. Leiren er for de som går 
i 9. klasse og oppover. Sjekk hjem-
mesiden vår for mer info. 

Acta Telemarks 
leirklubb
Acta har en leirklubb for de som er 
mye på leir. Det koster 100 kr å 
være medlem. Medlemskapet 
innebærer at en får tilsendt leirinfo 
to ganger i året, en leirklubbgave 
og rabatt på leirene våre. Acta får 
støtte fra staten for hvert medlem.
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Lederleir 15. - 17. mars. Alder: 
fra 7. klasse. Pris: 500,- pluss 
reise og lunsj på byen lørdag. På 
Bibelskolen i Grimstad.

TROVASSLI: 
Påskeleir 13. - 16. april. Alder: 
8.-10. klasse. Pris: 1180,-

Leir, inkl. leirklubbmedlem-
skap: 990,-

Påmeldingen er åpnet: www.
normisjon.no/telemark/kalen-
der

OKSØYA: 
ALF-leir 7. - 9. juni. Spesielt til-
rettelagt for ungdom med en 
funksjonshemming. Pris: 850 

Soul Teenshelg 14. - 16. juni. 
Alder: fra 9.klasse. Pris: 800,-. 
Leir inkl. leirklubbmedlemskap: 
600, For leirklubbmedlem: 500,-

Besteforeldre & Barnebarn-leir 
22. - 25. juni. Alder på barn: født 
i 2007 og oppover. Pris: barn 
650,- (inkl leirklubbmedlem-
skap), voksne 890,-. Fra barn nr 
3: 400 pr stk.

Kids Camp 26. - 28. juni. Alder: 
ferdig 2.- 4. klasse. Pris: 980,-. 
Leir inkl. leirklubbmedlemskap: 
800, For leirklubbmedlem: 700,-  

SommerAction 29. juli - 2. aug. 
Alder: ferdig 4.-7. klasse. Pris: 
1280,-. Leir inkl. leirklubbmed-
lemskap: 1100, For leirklubb-
medlem: 1000,-

Summer Camp 5. - 9. august. 
Alder: ferdig 7.-10. klasse. Pris: 
1280,-. Leir inkl. leirklubbmed-
lemskap: 1100, For leirklubb-
medlem: 1000,-

Pappaleir 20. - 22. september. 
Pris: barn 590,- (inkludert leir-
klubbmedlemskap), voksen 
800,-

Påmeldingen til sommerens  
leirer starter 2. april kl. 12.00

Mer informasjon finnes på våre 
nettsider: www.normisjon.no/
telemark 

Vi skriver dette hvert år, men 
vi har stadig behov for folk som 

Gunn Marit håper på god oppslutning om Actas leirtilbud!

Eksklusivt kurs
Det er stor enighet hos alle Acta-
arbeidere i hele landet om at vi 
må satse på lederopplæring.  Nå 
har Acta sentralt, i samarbeid 
med regionene, laget et nasjonalt 
lederopplæringsprogram som 
settes i gang til høsten. 

Opplegget har ledere i alde-
ren 16-20 år som målgruppe. 
Alle regioner kan melde på to 
ledere. For disse vil det bli holdt 
fire helgesamlinger fordelt over 
to år, dvs. en samling pr. semes-
ter. Samlingene vil bli i Trond-
heim, knyttet til Norkirken 

Salem og Gå Ut Senteret (GUS). 
Ulike tema vil bli tatt opp og 

opplegget vil legge stor vekt på 
hvordan den enkelte kan bruke 
sine talenter og nådegaver. Hver 
deltaker vil få en medvandrer 
som en har kontakt med mellom 
samlingene. Første samlingen 
blir i oktober. 

Vi tror dette blir veldig bra og 
er i gang med å finne fram til de 
to som skal få mulighet til å bli 
med i kurset som representanter 
fra Telemark.  Vær med å be for 
dette kurset!Kristen ledelse starter med å bringe det man er og har til Jesus

Vårt leirtilbud i 2019 
Acta har som mål å være best på leir. 
Siden vi har noen av de beste stedene å 
ha leir på, ligger vi godt an for å klare det

kan hjelpe til på leirene. Det har 
særlig vært en utfordring å finne 
folk som kan ta ansvar for kjøk-
kentjenesten. Dette er en veldig 
meningsfull og takknemlig opp-
gave som ikke stiller krav om 
kunnskaper i avansert koke-
kunst. Mat smaker veldig godt 
på leir, så det meste går ned i 
sultne leirdeltakere. Vi serverer 
enkel, men god mat, som de 
fleste voksne vil klare å lage. 
Denne oppgaven er like viktig 
for at vi skal kunne ha leir, som 
at noen er med og forkynner 
eller har ansvar for andre akti-
viteter. Har du mulighet til å 
være med oss som kjøkkenhjelp 

på leir, så kast beskjedenheten 
til side og ta kontakt! Kanskje du 
til og med har en venn eller ven-
ninne som kan være sammen 
med deg om oppgaven?

Vi utfordrer ellers dere som 
driver barnelag til å reise 
sammen på leir. Det gir dere 
mulighet til å bruke leiren som 
en del av det lokale opplegget. Å 
bygge opp forventningene til å 
reise på leir og å hente fram leir-
minner utover høsten, kan gi 
dere mange tilknytningspunkt 
for å bygge fellesskapene rundt 
om i regionen. 
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samtorebamle
Notat
Mener dette bildet er tatt av BIG selv og brukes på hjemmesidene. Det er i alle fall ikke Sam Tore Bamle som har tatt det (hvis en da ser bort fra at han har tatt det fra internett :-)

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Notat
Alle de gule strekene her handler om at prisene er skrevet på forskjellig måte. Stadarden er taller med komma og tankestrek: 850,-

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Utheving

samtorebamle
Notat
Bytt bildet med vedlagte fra SummerCamp 2018 og bruk denne bildeteksten:
Kanskje du skal bli med på en leir i år,  f.eks. SummerCamp?
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Nytt fra

Den største lederen som har 
levd heter ikke David, Moses, 
Salomo, Aleksander Den 
Store, Julius Cæcar eller 
Napoleon. Min ærbødige 
påstand er at han heter Jesus 
Kristus.  

Han ble født inn i verden 
med en helt spesiell hensikt, 
- en mann som gjennom 
2000 år har satt spor etter seg 
og fortsetter å gjøre det. I 
løpet av tre år la han så mye 
igjen etter seg at verden aldri 
igjen kan bli den samme. 
Hans virke, hans ord og hans 
væremåte påvirket mennes-
ker den gangen, - og det 
påvirker mennesker over hele 
verden den dag i dag. 

Alle, også de som bare ser 
på Jesus som en betydnings-
full, radikal og kontroversiell 
person i sin samtid,  burde gi 
seg tid til å finne ut av hvem 
Jesus egentlig var (er), og hva 
han faktisk kan bety for oss i 
dag. Ingen burde være like-
gyldige til Jesus Kristus. Uan-
sett ståsted vil det være spen-
nende å finne ut av hvordan 
Jesus var, hvordan han levde, 
hva han gjorde og hva han sa. 

Jesus utpekte seg tidlig 
som en leder med radikale 
synspunkter, men også med 
autoritet og gjennomførings-
evne. Han visste hva han 
ville, planen var lagt, strate-
gien var klar. Han visste hva 
han hadde «å selge», han 
kjente sitt «produkt» ned til 
minste detalj. Jesus gikk aldri 
på akkord med sitt budskap. 
Han visste hvem som var 
hans «kunder», og han visste 
hvor og hvordan han skulle 
finne dem.

Bibelen forteller oss at 
Jesus ikke bare visste hva han 
hadde å tilby, men at han 
også kjente sine konkurren-
ter. Han kjente sine motstan-
dere, og forberedte seg på det 
som ville komme. Jesus visste 
at han ikke kunne utfordre 
den jødiske makteliten, f.eks. 
presteskapet og fariseerne, 
uten at det ville komme kraf-
tige og hatefulle motreaksjo-
ner.

Jesus var klar over alt 
dette, det var planlagt, og han 
vek ikke fra sin plan. Jesus 

skulle sette i gang en omfat-
tende redningsaksjon som 
skal pågå så lenge at den til 
og med inkluderer oss som 
lever i dag. Han visste at han 
som leder og «gründer» 
hadde sin tid, og måtte forbe-
rede og bygge opp ledere som 
skulle overta aksjonen når 
tiden er inne. 

Når en skal bygge opp en 
verdensomspennende virk-
somhet, går en ikke rundt og 
plukker fremtidige ledere til-
feldig. Jesus gjorde tilsynela-
tende det. 12 unge menn 
uten utdannelse eller noe 
annet som kvalifiserte dem til 
lederstillinger. Disse 12 men-
nene, som, alle bortsett fra 
en, måtte ofre livet for det de 
nå var med på å starte, fikk 
tre års læretid sammen med 
Jesus. Deretter ble de tilsyne-
latende overlatt til seg. Men 
Bibelen forteller at også det 
var lagt inn i planen, så de 
fikk den hjelpen de trengte. 
Den Hellige Ånd ble sendt 
dem og resultatet kjenner vi. 
Det denne lille flokken, med 
Jesus som ubestridt leder 
satte i gang har, mot alle 
odds, vokst til en verdensom-
spennende bevegelse med 
kanskje to milliarder men-
nesker, - en bevegelse som 
vokser fremdeles.

De færreste tviler på at 
Jesus har levd. Det er også 
aksept for at han var en stor 
leder og, ikke minst, at han 
var en stor taler. Mange 
mener at «Bergprekenen» er 
den største talen som er holdt 
gjennom alle tider.

Vi har mye å lære av de 
prinsippene Jesus brukte for 
å gjennomføre det han kom 
hit for. Evangeliene forteller 
om det Jesus sa og gjorde. 
Han diskriminerte f.eks. aldri 
noen, men var ikke redd for å 
utfordre. Han brukte den 
tiden som var nødvendig for 
å gjennomføre sine mål og 
han tok seg tid til å hvile. Det 
finnes flere titalls ledelses-
prinsipper hos Jesus som jeg 
gjerne vil tale mer om i for-
eningene. Er det noen som 
vil si at Jesus ikke er aktuell i 
dag? Les og lær! 

Terje Olafsen
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En lørdag i februar inviterte 
Martin Fredriksen facebookven-
ner til en hjemme-hos-meg-
konsert, da han (Skjærgårds) 
hadde den skotske artisten Steph 
Macleoud på besøk. Skjærgårds 
presenterer ham slik:

Steph er en svært dyktig gita-
rist og sanger med en sterk histo-
rie å fortelle. Som hjemløs alko-
holiker fant han kjærlighet og 
håp hos Jesus. Der fant han også 
den kraften han trengte for å 
kunne frigjøre seg fra avhengig-
heten til alkohol. Og etter hvert 
så fikk han livet sitt på rett spor. 
Han giftet seg og fikk barn og 
drives fremdeles av den kjærlig-
heten han fant hos Jesus. En 
kjærlighet som han prøver å gi 
tilbake til Gud og sine medmen-
nesker. Sangene han skriver, skri-
ver han med en tanke og et håp 
om at tekstene skal være med på 
å lede mennesker til Gud, slik at 

Steph Macleoud spilte hjemme i stua til Martin

Jesus som leder var både en lærer og en tjener

KIA samles i Hauges
Kristent Interkulturelt Arbeid i 
Telemark har nå flyttet sin virk-
somhet til Hauges Minde. To 
dager i uka har de samlinger for 
nye landsmenn som trenger å 
integreres i Norge og som har 
behov for hjelp med lekser. For 
alle som kommer hit må jo til-
egne seg grunnleggende kunn-
skaper i norsk og andre fag man 
trenger for å fungere i det norske 
samfunnet. 

Da vi var innom en samling 
nylig, var det folk fra ulike kul-
turer og nasjonaliteter som satt 
sammen for å lære. Det virket 
som alle syntes dette var en god 
sammenheng å være med i, 
enten de var norske hjelpere 
eller nye landsmenn. Jeg tror 
mange flere ville finne det både 
inspirerende og fint å være med 
i denne sammenhengen.

Siden vi har så lav bemanning 
i regionen for tiden, så har vi  
ryddet et kontor som KIA skal 
leie av oss inne på regionkonto-
ret. De sitter ikke så mye på kon-
toret, men har behov for en base 
for sitt arbeid. Siden vi hadde 
ettåringer for noen år siden, har 
dette kontoret mest blitt brukt 
som lager og roterom. Nå får vi 
litt inntekter på det samtidig 
som vi får nær kontakt med et 
spennende arbeid og noen inspi-
rerende mennesker. 

For det er jo spennende når 
verden kommer til oss! Israels-
folket fikk klar beskjed om å ta 
godt imot innflytterne i landet. 

De skulle ikke tenke om seg selv 
at de var bedre enn dem, men 
huske på at de selv hadde vært 
innflyttere i Egypt. (5.Mos. 
10,19).  De fikk til og med 
beskjed om å ikke skjære kornet 
helt ut til kanten av åkeren. Det 
skulle stå slik at fattige og inn-
flyttere kunne få det. (3.Mos. 
23.22) I  5.Mos.26,5 blir folket 
mint om at de selv hadde vært 
en minoritetsgruppe som hadde 
vært innflyttere i Egypt. Der 
hadde de blitt til et sterkt og tall-
rikt folk. Gud ser ikke ned på 
innflyttere, men heller på dem 
som i sitt hovmod ser ned på 
fremmede. I stedet for å møte 
dem med fiendlighet eller skep-
sis, er det å bli kjent med dem 
og hjelpe dem til rette en mye 
bedre strategi. Det er den stra-

tegien KIA har valgt og det er 
den vi alle bør velge. 

KIAs vårprogram inneholder 
leksehjelp hver tirsdag fra 
15-17.30. Annenhver torsdag fra 
kl. 16.30-18.00 arrangerer de 
språkkafé. Målet er å få delta-
kerne til å snakke sammen på 
norsk og få nye venner, bl.a. 
gjennom samtaler, spill og lek, 
nyheter og kultur. 

En torsdag i måneden (21. 
mars; 25. april og 6. juni) kl. 
19-21.00 arrangerer man kvin-
neforum. Det er for kvinner i 
alle aldre. Her kan man få ven-
ner fra mange kulturer.

Det er ønskelig med flere 
norske på samlingene, så her er 
det bare å melde seg. Ta kontakt 
med KIA på telefon 458 70 316 
eller 952 54 732.  

Lederen Jesus Kristus

Stuekonsert
Nylig ble jeg invitert 
til hjemmekonsert  i 
Porsgrunn
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flere kan få oppleve den kjærlig-
heten han fikk oppleve.

Vi var omtrent like mange 
som Jesu disipler som fant veien, 
men det la ingen demper på 
konserten som vekslet mellom 
artistens sanger og vitnesbyrd. 
Det ble virkelig en flott formid-
dagsstund for oss som var til 
stede!

Jeg hadde nesten glemt hvor fint 
det er å ha slike samlinger i 
hjemmene. Kanskje vi skal lage 
til lignende samlinger rundt om 
i regionen, der dere ber folk 
hjem og vi kommer med en som 
kan synge, spille og fortelle still-
ferdig om sin tro? Jeg tror det 
kan være en nøkkel til å nå nye 
mennesker med evangeliet. 

Fung. leder, Maria Bruseland, organiserer leksehjelp i KIA

samtorebamle
Notat
komma også etter alle





TRO

Nytt fra    N R  1 – 2019   |   TRO    11   

Andakt

Året 2018 er ikke lenger unna 
enn at vi ved et lite tilbakeblikk 
lett kan hente fram hendelser i 
året som gikk. Mesteparten av 
2019 ligger fremdeles foran oss, 
men vi aner ingenting om hva 
som venter.

For mange vil 2019 bli et år 
med oppturer og nedturer, syk-
dom, ensomhet, uventede og 
overraskende opplevelser eller 
hendelser. Noen bærer på tunge 
byrder, eller kjenner til vanske-
lige ting som vil komme. Livet 
må likevel gå videre med det 
livet fører med seg. Det kan ikke 
stoppes.

Da kan det være godt å minne 
hverandre på at Jesus Kristus har 
lovet at vi som kristne aldri skal 
gå alene. Han sier også at du skal 
legge byrdene dine på han, så 
skal han gi deg hvile. 
(Matt.11,28) Legger du byrdene 
på ham? Tar du sjansen på at 
hans løfter holder? 

Husk at Jesus kjenner deg 
som den unike personen du er. 
Jesus ønsker å være din venn. 

Hans største ønske er at du skal 
bli bedre kjent med han. Smak 
litt på det. Den hellige og all-
mektige, skaperen av universet, 
ønsker å være din venn! Han har 
skapt deg i kjærlighet, og han vil 
gå med deg i kjærlighet. Gud 
kan ikke gjøre noe annet, fordi 
«han ER kjærlighet»! 

Kristne er ikke lovet et pro-
blemfritt liv, men vi er lovet at 
Herren Jesus Kristus skal være 
med oss og hos oss for å hjelpe 
oss gjennom de problemene, 
vanskelighetene og utfordrin-
gene livet gir oss.

Er ikke det fantastisk? Han 
som kjenner deg fullt ut, han 
setter umåtelig stor pris på deg 
og viker ikke fra din side! Les 
hva Paulus sier i Romerbrevet 
8,38-39:  

«For jeg er overbevist om at 
hverken død eller liv, verken 
engler eller myndigheter eller 
makter, verken det som er nå eller 
det som skal komme,verken 
høyde eller dybde eller noen 
annen skapning skal være i stand 
til å skille oss fra Guds Kjærlig-
het, den som er i Kristus Jesus, 
vår Herre.»

En av de lykkeligste dagene i 
de flestes liv er bryllupsdagen, 
da vi lover hverandre å være 
sammen inntil døden skiller oss 
ad. Lenger enn inntil døden kan 
ikke vi mennesker følge hveran-
dre, men Gud kan! Selv ikke 
døden kan skille oss fra Jesu 
kjærlighet. Hvilket løfte!

 Bibelen sier at INGENTING 
er umulig for Gud. Det skal vi få 
tro på og det skal vi få gå på.

Aldri alene
Terje Olafsen | Forkynner 

Lenger enn inntil døden kan ikke 
vi mennesker følge hverandre, 

men Gud kan! Selv ikke døden kan skille 
oss fra Kristi kjærlighet!
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Gospelprinsen Samuel Ljungblahd

Singel i menigheten

Forfulgte kristne i Midtøsten

vanskelige 
                              tilgivelsen
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Fra Ecuador til Spektrum

Generasjon savnet

Årets modigste kvinne

Tør du 
være deg 

selv?

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

– utvider horisonten

Nå er det ny forfatter av 
Gjenbrukskroken! 

Jeg heter Anita Næss 
Thorängen og har overtatt 
jobben etter Lillian Dombe-
stein. 

Jeg er «bondekjærring» 
som vi sier der jeg kommer 
fra, nærmere bestemt Løken 
i Høland, i Akershus. 

I tillegg til ulike jobber 
gjennom årene, har jeg siden 
mars i fjor jobbet i eien-
domsavdelingen til Normi-
sjon og jeg har vært misjo-
nær i Mali. 

En allsidig bakgrunn kan 

komme godt med inn i 
denne jobben også. Jeg gle-
der meg til å ta fatt på denne 
jobben og kanskje kunne 
være med å utvikle dette 
konseptet videre. 

Tenk så flott at brukte ting 
kan komme til nytte for 
andre dersom vi ikke har 
bruk for de selv! I vår del av 
verden er det mange som 
har mulighet til å kjøpe mye 
og bytte ut eiendeler ofte.

Godt at det da er en 
mulighet for å kunne levere 
det der andre kan få glede av 
det. I tillegg går overskuddet 

til en god sak, misjonsarbeid 
i inn- og utland. En fin  
diakonal arena er det også. 

Stor takk til alle som støt-
ter opp om gjenbruksbutik-
ken i regionene.

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! Opp- 
fordringen fra Paulus er herved overlevert til dere. (Fil 4,4)

Ja vel, men hvordan lever vi etter dette de dagene vi ikke er 
glade? Hva med de dagene jeg ikke synes det er stort å glede 
seg over, spesielt ikke i meg selv? Hva gjør jeg da?

Da jeg var midt i tenårene, ble jeg kjent med to menn som 
gjorde sterkt inntrykk på meg. Den ene var Gordon Johnsen, 
og den andre Einar Lundby. Begge bar med seg en indre glede 
som smittet over på oss rundt. I voksen alder har jeg lurt på 
hva denne gleden besto i, og hva som gjorde at de to bar den 
med seg slik jeg ble smittet av den? 

Jeg tror det handler om to forhold. For det første hentet de 
ikke gleden i seg selv, men i Gud. Gleden var forankret i noe 
utenfor dem selv; i det eneste faste punktet som finnes.  
Dermed ble ikke gleden noe flyktig som fulgte humørskift- 
ninger eller dagsform, men var noe de eide uansett hva som 
skjedde. De var glade fordi de levde sammen med Jesus!

For det andre dreide ikke gleden seg om dem selv, men om 
andre mennesker. Den handlet om å være til stede i livet slik 
at andre mennesker kunne få det bedre.

Minnene om disse to og det de betydde for meg, har dukket 
opp igjen mens jeg har lest og gledet meg over Oskar Skar- 
saunes bok «Etterlyst: Bergprekenens Jesus». I denne skriver 
Skarsaune om hvordan Jesus presenterer et annerledesrike 
preget av kjærlighet og glede. Og han skriver om hvordan 
mennesker settes fri i møte med dette annerledesriket. 

Oppfordring til deg - og til meg selv: Gled deg fordi du 
hører til Jesus! Og tren på å leve i gleden så den smitter rundt 
deg!

Glede – over hva da?

Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
ablkvelland@normisjon.no

Innspill

SOMMER  
I SØR

N O R M I S J O N S F E S T I V A L  F O R  H E L E  F A M I L I E N  
I  G R I M S T A D  9 . – 1 4 .  J U L I  2 0 1 9

  

   

Meld deg på checkin.no nå!

acta

normisjon

 barn  
og unge i

Hovedsponsor: Arrangører:Sponsor:

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

www.sommerisor.no



    
TELEFONNUMMER OG ADRESSERARRANGEMENTER

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.
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HAUGSJÅSUND GRENDEHUS 
Onsdag 20. mars kl.19.00:   
Møte med tale av Margit Hunemo.   
Kollekt og enkel servering.                   
Skjærtorsdag 18. april kl.10.00:  
Gudsteneste ved sokneprest 
Knut Bjørn Skyttemyr.                                                                  
Kollekt til diakoniprosjektet.                                
Enkel servering.   
Onsdag 24. april kl.19.00:   
Møte med tale og song av Morten 
Kravik frå Israelsmisjonen.
Kollekt, misjonsbutikk og
enkel servering.                           
Onsdag 29. mai kl.19.00:   
Møte med tale av  Martha Irene 
Eriksrød frå Normisjon. Kollekt og 
enkel servering.
Torsdag 30. mai kl.19.00:   
Møte på Bedehuset med tale av 
Martha Irene Eriksrød. 

LUNDE NORMISJON
5. mars kl. 19.00:  
Aksel Bugge: «Salme 84 - Baka-
trærnes dall til kildevell»
12. mars kl. 19.00:  
Tirsdagssamling
19. mars kl. 19.00:  
Møteuke med tamaet «omsorg». 
2. april kl. 19.00:  
Temasamling v/ Kjell Skjærum
9. april kl. 19.00  «Svein Ellingsen 
som sang- og salmedikter» v/ 
Herdis og Øyvind Jørgensen

30. april kl. 19.00:   
Tirsdagssamling med besøk av 
Nils Jørgen Hardang. 
7. mai. kl. 19.00:  
«Menneske på godt og ondt» v/ 
Even Tengesdal
14. mai kl. 19.00:  
Tirsdagssamling v/ Chris Millett. 
4. juni  kl. 19.00:  
«Førsommerfest» med Asgeir Sele
11. og 13. juni: Dugnadsdager

NOTODDEN NORMISJON
1. mars: Kvinnenes Internasjonale 
Bønnedag (møtested: Notodden 
Misjonskirke)
17. mars:  Taler: Jens Iver Jensen
27. mars: Nattverdmøte 
31. mars: Taler: Jens Iver Jensen 
14. april (Palmesøndag)  
Taler: Martha Irene Eriksrød
22. april: (2. påskedag) Taler: 
Martin Fjære
28. april: Sang– og musikkmøte
29-30. april: Sareptamøter v/
Hans Bergane
12. mai: Taler: Kristian Espeland
22. mai Fellesskapskveld
26. mai: Taler: Terje Olafsen 
10. juni: (2. pinsedag)  Taler: Terje 
Olafsen
16. juni: Møte v/Klaus Muff og 
Nordhordalandsmusikken  

PORSGRUNN  
KVINNEFORENING
4. mars: møte med tale av Terje     
Olavsen                                    

1. april: Formiddagstreff for både 
menn og kvinner. Tale og sang: 
Berit og Arne Øystein Rambekk.                   
6.mai: Møte med tale og sang av 
Per Johan Wiig.                                             
3. juni: Foreningstur til Fjordglimt 
kl. 17.00. Avreise fra L9 avtales 
senere.   

SELJORD INDREMISJON
Tysdag 12. mars kl. 19.00. 
Bibeltime v/ Kjell Johan Nenseter.
Fredag 22. til og med sundag 
24. mars. Bibelhelg med Nils 
Jørgen Hardang. Fredag og 
sundag møte kl. 19.00, laurdag 
bibeltime kl. 10.30. Laurdag kl. 
18.00 blir det fellesskapskveld 
med andakt, sang, underhaldning 
og kveldsmat.
Sundag 31. mars kl. 18.00 i 
Seljord kyrkje. Tim Peterson fram-
fører delar av Markusevangeliet.
Tysdag 2. april kl. 19.00.
Bibeltime v/spr. Dag Harald 
Undheim.
Sundag 28. april kl. 19.00.
Møte med Jens Iver Jensen.

SKOTFOSS BEDEHUS
10. mars kl. 18: Torill Solli 
Haugen. ”Jesus i GT” 
24. mars kl. 18: Torill Solli 
Haugen. 
12. mai: Utflukt.  Vi reiser til en 
kirke og spiser sammen etterpå.

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 
Mandag stengt.

Bankkontonr. 3000.14.71321
Vippsnummer: 105718
Foretaksnummer: 971545615
www.normisjon.no/telemark

Regionstyreleder
Erik Åtland, tlf. 415 99 205
eatland@gmail.com

Regionleder
Sam Tore Bamle Tlf.: 900 10 760
sam.tore.bamle@normisjon.no

Forkynner
Terje Olafsen Tlf: 916 06 065
terje@aleto.no

Kontorfullmektig
Lillian Ottersen
lillian.ottersen@normisjon.no
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Redaktør: Sam Tore Bamle

Stoff til bladet sendes til 
sam.tore.bamle@normisjon.no

Acta – barn og unge i 
Normisjon Telemark

Actaleder
Eirik Fjeld,
eirik.fjeld@normisjon.no
tlf. 918 51 143

Actaarbeider
Gunn-Marit Eriksrød Selle,
gunn.marit.selle@normisjon.no
Tlf.: 932 83 633/ 928 40 659

Oksøya leirsted
Leie: Henv. regionkontoret
tlf. 35 52 28 78
Leder av styret: 
Tone Arntzen
tlf. 986 33 821

Trovassli leirstad:
For leie: Henv. regionkontoret
tlf. 35 52 28 78
Leder av styret: Jan Nielsen
tlf. 913 91 752
Vaktmestertjenester: 
Aslak Breiseth, tlf. 990 06 425

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen
24. april

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

TIRSDAG 18.06

08.00  Frokost 
09.30  Bibeltime v/Alf Halvorsen
11.30  Lunsj
13.00 Alternative turer i 
 Oppdal og omegn  

Kort fjellvandring   
Oppdalsmuseet

17.00 Middag
19.00 Misjonskveld v/Hilde og  

Alf Halvorsen
21.00  Samling i gammen
 Grill eller bålkjele

Velkommen til innholdsrike dager og godt fellesskap i vakker fjellnatur: Fottur i fjellet, heldagstur til Røros, halvdagsturer til Hjerkinn,  
Eysteinskirka, pilegrimsleden og villreinsreservat. Talere og ledere: Hilde og Alf Halvorsen, Per Jostein Hovde.

MANDAG 17.06

Fra kl. 15.00–17.00  
 Registrering og 
 innkvartering 
17.00  Middag
18.30  Kveldssamling
 Presentasjon/info 
20.00  Oppdal og Midt-Norge –
 et botanisk eldorado 
 Presentasjon med bilder
21.00  Enkel kveldsmat

ONSDAG 19.06

08.00 Frokost
09.00  Busstur til Røros 

Pris: kr. 400.-
 Smeltehytta/Rørosmuseet,   

Bergstadens Ziir, byvandring
17.00 Middag
19.00  Sangmøte v/Hilde Halvorsen
21.00  Enkel kveldsmat

FREDAG 21. 06

08.00  Frokost
09.30  Bibeltime v/Alf Halvorsen
  Oppsummering, evaluering  

 og takk
11.30  Lunsj og hjemreise

TORSDAG 20.06

08.00 Frokost
09.30 Bibeltime v/Alf Halvorsen
11.00 Lunsj
12.00  Busstur til Hjerkinn
 Pris: kr. 150.-
 Eysteinskyrkja, pilgrims-
 tradisjon, Norsk Villreinsenter,  

Viewpoint Snøhetta
17.30 Middag
19.30  Informasjon om Normisjon 

og seniorarbeidet 
Delekveld

21.00  Enkel kveldsmat

Velkommen!SENIORSTEVNE 
IMI Stølen, Oppdal 17.–21. juni 2019

Du vil få oppleve: 
Innholdsrike dager og godt fellesskap, 

fottur i fjellet, heldagstur til Røros (kr 400), 
halvdagstur til Hjerkinn, Eysteinskirka, 

pilegrimsleden og villreinsreservat (kr 150).
Bibeltimer og forkynnelse:  

Hilde og Alf Halvorsen, Per Jostein Hovde.
Pris (kost og losji): 

Rom m/bad: kr 3 600,–   
Rom m/vask og delt bad: kr 3 000,–   
Rom i hytte/campinghytte: kr 2 400,–  

Tillegg  for enkeltrom: kr 600,– 
Påmeldingsfrist 1. juni 2019 til: 

www.imi-stolen.no 
eller e-post post@imi-stolen.no 

(Tlf 72 42 13 70)

samtorebamle
Notat
Overksriften bør vel gjøres rød her også?





