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Telemark
Han ble knust i stedet for oss!

Sam Tore Bamle
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Det er fortsatt
muligheter
Vi har mye å lære av Jesus når vi
skal nå ut med budskapet vårt.
Jesu teknikker er like aktuelle i
dag. Les noen av Terje Olafsens
refleksjoner rundt dette.
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UTLAND

FOTO: EMILIE LØVÅS WANG

Velsignet for å velsigne
FOTO: EIRIK FJELD

Bijoj Munmu (25) fullfører det siste året sitt
på en bachelorgrad i allmennfag i
Dinajpur. En stipendordning gjennom
Normisjon har gjort det mulig.

En fornøyd gruppe deltagere på lederleiren i mars

Lederleir på BiG

«Mini» jubileumskonsert

Acta valgte å legge årets lederleir til Bibelskolen i
Grimstad. Det var et strategisk og veloverveid valg.
Det ble flotte og innholdsrike dager i Grimstad.
Ola Didrik Saugstad

NYHET!

Kampen om oksygenet
Mitt engasjement for de minste

Ny biografi om kampen for medisinske
349,- sannheter og kristen tro!»
Bøkene kjøper du i din lokale bokhandel
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NORGE

Storsalens minikor feirer 50 år i høst og
feirer med storstilt jubileumskonsert i
september.

Dietrich Bonhoeffer

Etterfølgelse
249,-

En av de viktigste og mest siterte
bøker om disippellivet.
eller på www.lundeforlag.no

Følg Normisjon
på Facebook
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Ledertrening er kanskje det
viktigste vi holder på med! Hva er
da mer naturlig enn å samarbeide
med Bibelskolen i Grimstad?!

Givertjenesten «Vi setter spor» trenger flere bidragsytere

Vi setter spor Gjennom et aktivt leir, lags og foreningsarbeid setter Acta
gode og varige spor i barn og unge. Gjennom arbeidet rundt
om i regionen setter Normisjon spor i alle generasjoner. Hva
slags spor? Spor av tro, spor av tillit, spor av håp, spor av
Jesus.
Vi vil være «spormisjon». Vi vil sette spor som andre kan
følge. Det er vi som tror på Jesus som kan lede andre til
Jesus, derfor er det også først og fremst vi som må finansiere
misjonsarbeidet.
Den nyvalgte Actastyre-lederen i Telemark: Dennis
Lagesen Veholt sier:
«Som en som ikke er født inn i en kristen familie, har
24-festivalene betydd mye for hvordan min tro har forma
seg. «Hauges» har vært med å opprettholde den trua, både
gjennom søndagsmøter og ungdomsklubb. Acta er viktig for
meg, fordi jeg er i et trygt og godt miljø sammen med mennesker som deler samme tro».
Vi ønsker flere som Dennis, derfor er vi helt avhengig av
økonomisk støtte til arbeidet i Acta og Normisjon! Vi ønsker
ikke å være en giromisjon, der vi hele tiden må mase om
penger, derfor ønsker vi heller å få flere til å tegne en avtale
om fast givertjeneste. Ved bruk av autogiro kan du gi et fast
beløp hver måned, som trekkes rett av konto. Vær en aktiv
«eier» av arbeidet vårt og bli en fast giver!
På årsmøtet ble det sagt at det er et privilegium å få lov å
gi til arbeidet. Noen mente vi må holde fram tienden som
prinsipp for givertjenesten. Hvordan du praktiserer din
givertjeneste, får være opp til deg. Vi ønsker at du vil sette
spor sammen med oss! Sammen er vi Normisjon!
Ring regionkontoret tlf. 35 52 28 78 eller send epost til
region.telemark@normisjon.no, så hjelper vi deg videre.

Hvorfor
det?
Tekst & Foto Eirik Fjeld

15.-17. mars sto det lederleir på
planen for Acta Telemark.
Denne gangen var det planlagt
«road trip» til Bibelskolen i
Grimstad (BiG) og helgen ble
gjennomført med stil.
Bibelskolen i Grimstad er et
fyrtårn i Normisjon. De har
ressurser hele organisasjonen
kan dra nytte av. Fantastisk
dyktige lærere, flott beliggenhet
og flotte lokaler, og ikke minst
en veldig imøtekommende
ledelse som ønsker å hjelpe både
stab og lederspirer fra Acta
Telemark! Vi kommer til dekket
bord, får servert middag til en
lav kostnad og får undervisning
i topp, topp klasse.
Når Acta Telemark bruker
Bibelskolen i Grimstad til
lederleir, er det et strategisk valg.
Våre ungdommer trenger kunnskap om Guds Ord og hvordan
vi kan møte den verdslige verdens utfordringer til vår tro. Slik
kunnskap kan vi få fra lærerne
på bibelskolen.
Samtidig får våre ledere et
innblikk i hva bibelskolen kan
tilby. Kanskje kommer det noen
nye studenter fra Telemark dit
om noen få år?
Alt lå med andre ord til rette
for en suksessfull lederleir. Hele
34 ledere/lederspirer dro
forventningsfulle av gårde fre-

dag ettermiddag. Pizzabakeren
hadde disket opp med fantastisk
kveldsmat da vi ankom Grimstad. Som seg hør og bør på en
lederleir, var det ikke lang tid vi
hadde på å spise pizzaen før helgens første seminar gikk av stabelen. Et av misjonskonseptene
til Acta, Kompis, ble presentert
av Kompiskonsulent Cecilie
Rikter-Svendsen.
Siden det var veldig mange
nye og unge ledere, brukte vi
også mye tid på å bli kjent med
hverandre.
Vi sov i klasserom og hadde
en stue i et av internatene til
disposisjon for oss selv. Ellers
foregikk undervisninga i
auditoriet på skolen.
Lørdagen var «maratondagen». Tre seminarer + aktiviteter sto på programmet. Bibelskolen er utrolig gode på
apologetikk, eller trosforsvar.
Dette er et tema som kommer til
å bli viktigere og viktigere
fremover både for ungdom og
for voksne. Jeg tror det er viktig
at vi kan forsvare oss mot angrep
på vår kristne tro.
Hvorfor tror vi egentlig som
vi gjør? Har vi gode grunner til
å tro? Og, ikke minst; hvorfor
tror de som ikke deler vår tro, på
det de tror på? For ALLE tror jo
på noe. Har de gode grunner til

å tro som de gjør?
For de ferskeste lederne var
det nok en del av samtalene som
var litt vanskelige, men også de
hadde nytte av å få et innblikk i
disse problemstillingene.
Lørdag kveld ble det mulig å
stille de vanskelige spørsmålene.
«Grill en kristen» er et konsept
som blir mer og mer populært
både på skoler og i andre
sammenhenger. Her er det
mulig å stille alle slags spørsmål
til personene som sitter i
panelet. Så også denne helgen.
To av lærerne på bibelskolen
samt to studenter ved Veritaslinjen (som trosforsvarslinjen
heter) stilte som paneldeltakere.
Våre ledere stilte mange gode og
vanskelige (!) spørsmål, - og fikk

1. pinsedag, 9. juni, ønsker vi
velkommen til Oksøyastevne
igjen. Denne gang satser vi
enda mer på et program for
både små og store, - og de som
ønsker det kan til og med overnatte på Oksøya til dagen etter!
Programmet blir slik:
10.30 Båtavgang
Med Dikkon fra Brevik
(Under Breviksbrua)
Fergepris: kr. 68 t/r for barn og
kr. 136 t/r for voksne (vanlig

FOTO: SAM TORE BAMLE

Oksøyastevnet
fergetakst)
11.30 Åpningsmøte.
Eget barneprogram. Ungt 		
lovsangsteam fra Porsgrunn
deltar.
12.30 Grilling og matsalg
13.00 Aktiviteter for alle
14.30 Basar
15.00 Familiesamling.
Andakt ved Espen Holm
16.30 Båtretur til Brevik

Forts. nederst på neste side ...

Kanskje blir det hoppeslott i
år også?
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Trovasslistevne 18.
august
Det er klart for nytt Trovasslistevne
18. august. Det blir to møter slik det
pleier, det første kl 12 og det siste kl
14.30. Vi får i år besøk av vår generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland som taler. Ellers blir det
sang og musikk ved Bjørn Dagfinn
Tveit fra Nissedal og Godt nytt fra
Øyfjell, feitegraut, påsmurte rundstykker og kaker. I tillegg til dette,
mange hyggelige mennesker å
prate med. Det er sikkert plass til
deg også! Velkommen!

Frederik Lid Specht, Bettina Grønli, Madeleine Rambekk og
Ada Ripegutu Valle var innom MacDonalds i Grimstad

Se denne flotte gjengen, som alle er ledere i Acta Telemark! Vi
takker dem og BiG for en super lederhelg!

Litt avslapping mellom slagene.

mange gode svar. Lederne ble
også utfordret til å søke
sannheten selv, og ikke uten
videre tro på alt det de hørte fra
panelet. En påstand som ble litt
ransakende var denne: «Du vil
tro på sannheten, ikke på
kristendommen».
Kanskje litt provoserende? Er
det ikke kristendommen vi tror
på?? Hva om det ikke er
kristendommen som er sann?
Det er spørsmål alle trenger å
stille seg selv. Uansett, det er
ikke kristendommen vi ønsker
å tro på, vi vil tro på sannheten.
Og da må man finne gode
argumenter, slik at sannheten
kommer frem. Og det finnes

svært mange gode argumenter
for at Jesus har levd, lever og er
sannheten.
Om deltakerne «døgnet» eller
ikke natt til søndag, vites ikke.
Actalederen gjorde definitivt
ikke det! Men den siste dagen
ble også bra, selv om det var
noen trøtte deltakere… De fleste
holdt seg våkne under
gudstjenesten vi deltok på i
Grimstad Norkirke. Den nye og
flotte kirken ligger på samme
området som Bibelskolen. De
som var interessert fikk en god
omvisning i det flotte bygget.
Før vi reiste hjem igjen, fikk
vi også tid til å gå igjennom
beredskapsplanen for Oksøya

Du vil tro
på sannheten,
ikke på
kristendommen

leirsted.Vi snakket også om hva
det vil si å være en leder og et
godt forbilde for andre. Alle som
var med, ønsket å være ledere på
sommerens leirer i regi av Acta
Telemark. Det lover veldig bra!
Vi ønsker å takke både
lederne selv og BiG for en super
helg! Vær gjerne med å be for
den flotte ledergjengen vår!
Å bruke BiG var rett og slett
en vinn-vinn-situasjon, både for
oss, lederne selv og BiG. Jeg kan
ikke understreke nok hvor viktig
dette er! Jeg håper at samarbeidet
om lederleirer kan fortsette i
mange, mange, år!

Samarbeid i Skiensforeningene
gudstjenestelig preg, men der
var det delte oppfatninger. For
mange er det naturlig å gå i sin
lokale menighet i den norske
kirke, men noen kunne ønske en
slik samling.
Resultatet av møtene er at det
skal være to fellessamlinger for
foreningene i Skien i løpet av
høsten, 15. september og 24.
november. Det er regionen som
skal stå for samlingene, med
inviterte talere utenfra.

Styret i Acta er viktige personer.
Det er ledere som vil påvirke organisasjonen vår i årene som kommer. Derfor ønsker vi i Acta også å
gjøre litt mer stas på dem!
9.-10. mars dro vi opp til GunnMarits luksushytte uten vann og
strøm ved Venstøptjenn. Akebrett
og ski ble tatt med og brukt i noen
flotte akebakker. Dette var først og
fremst en sosial tur og mye tid ble
brukt til nettopp det. Og så var det
selvfølgelig taco til middag i god
leirånd. Det ble lagt gode planer
for Acta i tiden som ligger foran.
Blant annet ActaTalk (se under). Vi
ønsker å sette mer fokus på å
samles utenom leir, nettopp for å
prate med hverandre og for å prate
om det som er viktig og binder oss
sammen på en helt spesiell måte,
nemlig troen vår.

ActaTalk
2. juni inviterer Acta Telemark til
ActaTalk. Dette er et konsept hvor
vi kan få lov til å prate sammen om
tro eller andre viktige ting. Om du
er pratsom eller god til å bare lytte
er du velkommen til Hauges kl
18-20.
Dette vil også være en satsning
utover høsten.

Oksøyastevnet
2019 forts.
Siden Oksøyastevnet holdes
1. pinsedag, har vi åpnet for at de
som ønsker det kan bli over til 2.
pinsedag. Kanskje en slik «kortleir»
kan være en fin introduksjon til
noen som ikke har vært på leir tidligere eller er for unge til å dra på leir
alene?
Slik blir programmet for
fortsettelsen:
18.00-19.00 Kveldsmat
21.00 Kveldssamling
2. pinsedag
09.00-10.00 Frokost
10.30 Andakt
11.30 Rydding og fleksibel avreise

FOTO: SAM TORE BAMLE

I løpet av vinteren har regionlederen invitert til to møter der vi
har snakket om hvordan Skiensforeningene kan få til mer arbeid
sammen. På det siste møtet var
alle voksenforeningene i Skien
representert.
Det er enighet om at Hauges
Minde er et naturlig sted å legge
fellesarrangementer. Det er
Normisjons storstue i Skien.
Vi stilte også spørsmål om det
kunne være naturlig med en
månedlig fellessamling med et

Styretur med Acta

De som overnatter må betale kr. 150
pr. pers for mat og overnatting.
Sengetøy må tas med hjemmefra.

På siste møte med Skiensforeningene var alle
voksenforeninger representert

Det er også mulig å ligge over natta
ved kaia på Oksøya.
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Regionlotteri og basar

FOTO: REGIONKONTORET

tatt en loddliste eller to, så
kan du kontakte regionkontoret (35 52 28 78) for å få en
tilsendt. Pris pr. nummer er
20,- kr.
Trekning og aftentrekning
blir i Norkirken Porsgrunn
19.oktober. Det er fint hvis
dere sender tilbake lister og
penger straks lista er utsolgt.
Fra gevinstlista nevner vi:
reisegavekort på 5000 kr,
høytrykksspyler, Bacho
pipenøkkelsett, bålpanne,
Hardangerbestikk, Lego,
Kenwood stavmiksersett,
Høie pledd, Hadeland vase,

Slik ser forsiden på årets
loddliste ut

Actas årsmøte
27. april, etter regionårsmøtet, holdt Acta sitt årsmøte hjemme
hos Actaleder Eirik. 15 personer møtte opp, 12 med stemmerett. Årsmelding og regnskap gikk raskt med kun noen få
kommentarer. Samtalen om Actas arbeid var preget av mye
kreativitet og idèer til hva vi kan gjøre, også om hvordan vi
kan få inn mer penger. Ved valget ble det nye styret slik:
Leder: Dennis L Veholt, styremedlemmer: Morten Stulen,
Magnus Stulen, Bettina Grønli, Oliver Eriksrød og Ada R.
Valle. Varamedlemmer ble Sara E. Selle, Emilie Gunnersen og
Thomas Grunnsund. Etter årsmøtet spiste vi pizza og dessert
(deilige rester fra søsteren til Dennis konfirmasjon), spilte
diverse spill og hadde det moro sammen.

Fra dugnad på Oksøya

FOTO: GUNN MARIT ERIKSRØD SELLE

2.-4. mai var det dugnad på
Oksøya. Oksøya er som kjent
et sommersted som stenges
ned om vinteren, derfor må
det en dugnad til før det er

Sam Tore og Hanna kjørte
bort løv med sekshjulingen

klart til ny sesong. Blandebatterier må skrus på plass før
vannet settes på, septiken må
tømmes, alle rom vaskes, uteområder shines osv. Etter en
fantastisk aprilmåned, opprant dugnadsdagene med en
hustrig blanding av vinter og
vår, ja av alle sesonger på en
gang. Det la imidlertid ingen
demper på innsatsen, som
altså fordelte seg over tre
dager. Her var alder ingen
hindring fra å delta, så vi
hadde med folk fra under
skolealder til midt i åttiårene.
Takk for innsatsen til alle!

LEDER
Evangeliesenteret gir ut et blad
som heter «Ennå er det håp».
Det handler om mennesker
som har kommet litt skjevt ut,
men som fortsatt har håp fordi
de kommer med sine brutte liv
til Jesus. Selv om utgangspunktet er vanskelig, kan mye endre
seg der Jesus blir invitert inn og
får bestemme kurs og lei. Det
er til å bli glad av når mennesker kan vitne om håpet de har
grepet tak i. Livet snur fra håpløshet til håp når Jesus får gripe
hjertene!
Ennå er det håp! Gjelder
dette bare mennesker eller kan

29. mars hadde jeg
med fire herlige
ungdommer til
Torshaug bedehus.
Vi skulle ha
Actadag for
Torshaugklubben.
Fra Langesund kom Madeleine
Rambekk,17 år som går på Bamble
v.g.s. Resten av gjengen var fra
Skien: Kine Rønjom 14 år, Gulset
ungdomsskole, Tuva Øyre Larson
13 år, Kongerød Ungdomsskole og
Thomas Grunnsund, 16 år, Skien
v.g.s. Forberedende møte var
avholdt tidligere i uka og da vi
kom fram stod hytta til Gullbjørg
Haugholmen klar for oss. Lørdag
tok vi imot 11 deltagere på bedehuset. Vi stod for samlingene med
sanger, andakter og konkurranser,
lek og aktiviteter, lederne på Torshaug stod for deilig mat og varmt
hus. Det ble en fin dag med mye
moro og nye bekjentskaper.
La oss bli bedre kjent med de
lederne jeg hadde med meg.
- Hvordan ble dere kjent med
Acta og hvorfor har du blitt med
som leder?
- Madeleine: Jeg er med i Soul
Kids i Langesund som er et
lokallag i Acta. Jeg kjente ikke til
Acta, men ble oppfordret av
hovedleder i koret til å melde meg
på lederleiren Acta hadde i
Grimstad. Det angrer jeg ikke på!
- Kine: Farmor har tatt meg med
på Besteforeldre & Barnebarnleir
fra jeg var 2 år. Det har vært bra.
Jeg så opp til lederne og ville
gjerne bli leder selv.
- Tuva: Mamma så reklame for
leir på Facebook og sendte søstera
mi på leir. Hun hadde det bra og
anbefalte det til meg. Etter det har
jeg vært mye på leir, blitt kjent
med mange og fått mange venner.
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Også i år satser vi på et regionlotteri for å spe på regionøkonomien. Hvis du ikke
allerede har mot-

I Jesu fotspor på Torshaug

Thomas, Tuva, Madeleine og Kine
Jeg så at det var veldig godt miljø
blant lederne og det fristet å være
med i det. Jeg er nå også med i et
kor som hører til Acta.
- Thomas: Mamma sendte meg
på leir da jeg var liten. Jeg så
veldig opp til lederne og ville bli
leder selv.
- Dere var alle sammen på
lederleiren i Grimstad. Hvordan var
det og har dere vært med tidligere?
- Madeleine: Jeg har ikke vært
på slik lederleir før. Det var
kjempegøy, ble kjent med mange.
- Kine: Jeg syntes også det var
veldig gøy, ble kjent med mange
nye. Folk ble veldig «close» på kort
tid. Lærte om hvordan man skal
være en leder.
- Tuva: Det var veldig
interessant, lærerikt og gøy!
- Thomas: Jeg har vært på
lederleir før, men det var første
gang på bibelskolen. Det var flere
seminarer denne gangen, noe som
ikke var negativt.
Hvordan synes dere det har vært
å være med som leder denne helga
på Torshaug?
- Kine: Det var veldig gøy. Jeg
var litt nervøs i starten, men ble
fort tryggere etter å ha blitt kjent
med deltakerne.

- Tuva: Vi ble kjent med nye. Det
var interessant å være leder, rart i
starten, men det ble bedre når vi
ble kjent med deltakere.
- Madeleine: Gøy å lede en «leir».
Fikk erfare litt hvordan det er å
lede store og små. Det var jo
ganske stort aldersspenn blant
deltagerne.
- Thomas: Det er litt utfordrende
å stå foran og få all
oppmerksomhet, men ellers gøy
og interessant.
Vil dere anbefale andre å være
leder?
- Madeleine: Ja, en lærer å lede
og en utvikler seg selv.
- Kine: Ja, fordi man får flere
venner og kan passe på barn.
Utrolig gøy og en opplevelse for
livet.
- Thomas: Ja, det et utrolig gøy
Hva tenker dere om det å være
forbilder?
- Kine: En må prøve å lede
andre til å ta gode valg, må være
bevisst på at man har et ansvar.
Kunne dere tenke dere å være
med på noe lignende en annen
gang?
- Alle, enstemmig og rungende:
JA! Vi blir med i sommer både som
ledere og deltagere!

Gunn Marit E. Selle

Sam Tore Bamle

det også omfatte organisasjoner? Er det håp for Normisjon i Telemark?
Det er ikke håp for
organisasjonen hvis vi ikke
gjennom den gir mennesker
håp. Hvis organisasjonen først
og fremst er en bør vi må bære
på slitne rygger, tror jeg det er
lite håp for virksomheten vår,
enten vi kaller den for regionen
eller foreningen. Men hvis vi
bringer mennesker håp og
glede, så er det håp også for
Normisjon i Telemark.
Terje Olafsen skriver i dette
bladet at vi må slutte og se på

hvor vi har vært og heller se på
hvor vi er på vei. Jeg tror noe
at det som skaper misstemning
er at vi hele tiden sammenligner før-situasjonen, - da alt var
stort og mektig, med nå-situasjonen når storhetstiden har
falt sammen. Det må vi slutte
med. Vi har først og fremst
ansvar for det vi gjør nå, ikke
det som var før. Vi må se på de
mulighetene vi har nå, og de er
ikke få! Kanskje må vi nærme
oss folk på en annen måte enn
tidligere, men menneskene er i
sitt vesen relativt uforanderlige.
Vi har de samme grunnbeho-

Hvis vi bringer
mennesker håp
og glede, så er
det også håp
for Normisjon i
Telemark

vene som vi alltid har hatt. Alle
har behov for omsorg, godhet
og fellesskap. Nestekjærlighet
og forkynnelse av håpet, går
aldri av moten.
Vårt håp er ikke billig. Det
bygger på Jesu død og
oppstandelse. Det er et tidløst
budskap som kan reise
mennesker opp. Halvdan
Sivertsen skrev at det er langt
inn til hjerter med klær på. Det
tar kanskje tid å komme helt
inn, men det er håp om å
lykkes. Såfremt vi ikke gir opp!

Nytt fra
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Bijoj er i ferd med å avslutte studiene sine. Han er takknemlig for mulighetene han har fått.

Velsignet for å velsigne igjen
Tekst Amalie Holm
Foto Emilie Løvås Wang

hvor oppløftende dette var. Selv om beløpet var lite, ga det ham muligheten til å
drømme større.
Da tiende klasse var bestått, økte stipendbeløpet og drømmen om et bedre
liv kom enda nærmere.
I dag, åtte år senere, er han i ferd med
å fullføre en generell bachelorgrad. Han
har i tilegg en lærerjobb ved siden av som
bidrar til å dekke utgiftene for studiet.
Fremtiden ser lys ut og Bijoj drømmer
om å få en statlig jobb. Han forteller at
slike jobber er bedre betalt.
Ønsket videre er å ta en master med
fordypning i historie, noe som vil åpne
opp for flere muligheter.
I tillegg til studiene er Bijoj ungdomsleder i sin kirkesektor.
– Håpet mitt er å inspirere ungdommer til å ta del i arbeidet som drives i
lokale menigheter. Ungdommene spiller

Bijoj fullfører nå studier
i Dinajpur. Stipend
gjennom Normisjon har
gjort dette mulig.
Bijoj Munmu (25) kommer fra en fattig
familie på seks, og er eldst i søskenflokken. Selv om økonomien tidligere har
vært ustabil, er den i dag betydelig bedre.
Familien har vært med å bidra til å
finansiere utdanningen hans, men stipendet fra Normisjon har vært et nødvendig
bidrag for Bijoj.
– I tillegg til økonomisk støtte gir stipend bekreftelse på at noen heier på deg,
og dette motiverer meg, sier han.
Sitt første stipend fikk Bijoj allerede i
sjette klasse, og han fikk da oppleve selv

en stor rolle i menighetene og det er også
vår plikt å stille opp, sier Bijoj.
Muligheten til å bli ungdomsleder
kom som en tilfeldighet inn i livet hans.
Gud jobbet mye med Bijoj og fikk han til
å innse at Gud også kan bruke han til å
nå ungdom. Bijoj bestemte seg for å stille
til valg som ungdomsleder og fikk drømmejobben.
Gjennom hardt arbeid og en sterk tro
har Bijoj utviklet seg. Utdanning har
skapt et godt grunnlag i livet hans, men
mye av tiden bruker han sammen med
ungdommene fra menigheten. Her får
han uttrykke takknemlighet til Gud for
alt han har fått, gjennom å være en velsignelse for andre.
– Det er en velsignelse, vil jeg si, sier
Bijoj om sin rolle i arbeidet.

Story & Media
Team Story & Media fra Gå Ut
Senteret besøkte tre land i Asia i
løpet av sitt utenlandsopphold,
og tilbrakte seks uker hver i
Nepal, Bangladesh og
Kambodsja.
Hele veien har David Einan, Bjørn
Aron Rydland, Amalie Holm og
Emilie Løvås Wang produsert
tekst, bilder og video for Normisjon, og vært våre korrespondenter ute.
Du kan se mer av innholdet
teamet har produsert på
www.normisjon.no og
tv.normisjon.no

Fremgang i Merdekan

Ny i ledelsen

Den siste uken i mars var det ny gjennomgang av Agenda 1 i Mali, og Therese Glendrange forteller om gode opplevelser under
samlingen.
– En ting er at de fleste som kom på
denne samlingen har vært med et par ganger før, så det var mindre usikkerhet. Men
det var også en varme i fellesskapet som
ikke bare kom av de høye temperaturene.
Det var en sterk følelse av fellesskap og samhørighet, og det ble en veldig god samling.

– Blant noen av barna vi har jobbet med i
flere år, ser vi mye positiv utvikling, også i
det sosiale. Blant dem er en gruppe jenter,
de fleste med cerebral parese, noen av dem
er allerede tenåringer. Tidligere sloss de om
oppmerksomheten, men de har nå utviklet
gode sosiale og empatiske ferdigheter, samt
kommmunikasjonsferdigheter. Ingen av
dem kan snakke rent, men de er blitt en venninnegjeng som er glade i hverandre, forteller utsending Synnøve Aandstad Baghirova.

Normisjons landsstyre har vedtatt å opprette
en stilling ved felleskontoret som assisterende generalsekretær, og å ansette Ole
Martin Rudstaden i denne stillingen. Han
tiltrådte i stillingen 1. mai.
– Ole Martin kjenner organisasjonen vår
godt, og har jobbet på flere plan i Normisjon
gjennom mange år, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – Vi er glade for at han har sagt
ja til å gå inn i denne stillingen.
– Jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg ser med
glede på hvordan Acta og Normisjon utvikler seg og opplever en organisasjon som
setter seg i stand til å drive misjon i dag og i
framtiden, sier Rudstaden.

Mali
Menighet og evangelisering i Mali
Prosjektnummer 401 011

FOTO: THERESE GLENDRANGE

Agenda 1 i Mali

Det er mye dans og glede på Agenda
1-samling!

Aserbajdsjan
Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 007

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 pågår med
å skape nye, mer tjenelige
strukturer innen Normisjons
arbeid i Aserbajdsjan, for visdom,
ledelse og innsikt
• 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
• Be for CRED-leir i sommer
(KRIK-leir)
Ecuador
• Be for Bibelinstituttet, og
spesielt personalsituasjonen. At
omstrukturering og svakare
økonomi må møtast med
kreativitet og handlekraft, slik at
kyrkjene fortsatt kan få gode
tilbod om kurs og leiaropplæring
• Be for Tamboskolen. Om godt
samarbeid og gode løysinger
møte med nye utfordringer og
krav frå Utdanningskontoret
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Takk Gud for fortsatt sterk
vekst i Kambodsja. Over 15000
flere kristne. Samtidig er det
registrert over 1000 nye huskirker
de siste tre årene
• Be om at kirka må nå enda
lenger ut med evangeliet om
Jesus og at hver nykristen får
mulighet til å ha kort vei til en
huskirke. Vi ber om at enkle ord
om Jesus, godhet og mirakler
skal åpne enda flere hjerter for
relasjon med Jesus
• Be om at ikke begrenset med
penger må stoppe vår mulighet
til å forvalte vekkelsen i Kambodsja
Mali og Senegal
• Be for alt det som er sådd av
Guds ord. Be om at det må skape
tro og forandre liv
• Be for bibeloversetterarbeidet.
Be for klare hoder og gode øyne
når teamet i løpet av året skal
lese gjennom alle tekstene på
nytt og sikre at alt er riktig
• Be for styrke gjennom
varmetiden, om en god regntid
og gode avlinger (juni – oktober)

• Be for oppstart av prosjektet
«Ikke reis over havet». Be for en
god inngang for de fire ansatte i
prosjektet, at de må få gode
kontakter i landsbyene og være
redskap for endringer i lokalsamfunnet
• Be for teamet i Senegal. At Gud
må lede dem til malinké-familier
som er åpne og klare til å starte
bibelgrupper
• Be for handikapforbundet som
vi arbeider med i Senegal. Be om
at de må klare å organisere seg,
og at de må lykkes med produksjon av såpe og moringapulver,
slik at de får inntekter
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for de millioner av
arabiske barn som regelmessig
får høre om Jesus gjennom
barnekanalen SAT-7 KIDS
• Be om at SAT-7s budskap om
Guds kjærlighet kan skape
forsoning der det råder hat og
ufred
Nepal
• Takk for åpning av sykepleierskolen 8. april
• Be om helse og styrke for oss
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
• Be om styrke og visdom for vår
nye daglige leder og Actaleder
• Be for det nye regionstyret.
Om arbeidsglede og visjon for
arbeidet i nord
• Be om at leirstedene våre blir
mye brukt til samlinger om Guds
ord
• Be for Sommer i Nord 8.-11.
august. Om Guds velsignelse
over medhjelpere og deltakere
– unge og gamle
Nordland
• Be for det nye regionstyret
• Be for forberedelsen av
Sommer i Nord 2019
• Be for sommerstevnet i
Helligvær og på Givær
• Be om ny giv i restart av en
forening
Oppland
• Be for situasjonen i region
Oppland. For styret og om kloke
valg
• Be for salgsprosessen rundt
Kirketeigen
• Be for TotenCampen på
Skjærgårds
• Takk og be for nyvalgt
Actastyre

Rogaland
• Takk for et flott regionårsmøte
• Be for sommerleirene
• Be for 10:13-festivalen
• Be for seniorleiren
Sogn og Fjordane
• Be for sommerleirene på
Fjordly og Teigen
• Be for Nordfjordsommer 2.-7.
juli; Normisjon og KRIK sin
friluftsfestival for hele familien
• Be for bygging av nye og
eksisterende fellesskap og
foreninger
• Be for arbeidet ved enhetene i
regionen: folkehøgskolene,
leirstedene, retreatstedet,
hotellet og barnehagene
Telemark
• Be for det nye regionstyret og
Actastyret som er valgt på vårens
årsmøter. Be om visdom,
oppfinnsomhet og krefter
• Be for sommerens leirer og
forberedelsene til disse
• Be for de som på de siste
leirene har tatt imot Jesus, at de
må bli bevart og finne et
fellesskap å vokse i
Trøndelag
• Takk og be for det nye
regionstyret
• Ber for sommerens leirer
• Ber for elevrekruttering til
Normisjons skoler i regionen
• Takk og be for de ansatte
Øst
• Be for utvikling av nye
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige
arbeidet som utføres i Østfold
• Takk for god oppstart av
leirsesongen
• Be om beskyttelse og velsignelse over sommerens leirer
• Be for planleggingen av vårens
og sommerens leirer.
SENTRALT:
• Be for sommerens arrangementer
• Be for ny assisterende
generalsekretær
ACTA SENTRALT:
• Be for alle sommerens små og
store Acta-arrangementer
• Be for Kompis og Amigos
• Takk for en flott KonfCamp
Etne og be for KonfCamp på
Skjærgårds

Elever og lærere ved den nye skolen på åpningsdagen.

Ny skole
Tekst Kristin og Erik Bøhler
Foto Kristin og Erik Bøhler

lærere, og ulike politiske og
andre ledere i distriktet.

Etter utallige møter
og utsettelser ble
sykepleierskolen i
Okhaldhunga
åpnet 8. april!

Åpningsfesten ble en stor feiring, med tradisjonell nepali
sang og dans, som er med ved
alle høytidelige anledninger.

Høres ikke det flott ut? I over et
år har vi arbeidet med å starte
sykepleieskole her ved sykehuset. Og så ble det mer enn som
så!
«Okhaldhunga School of Health
Sciences» er det offisielle navnet
på skolen, som foreløpig har
bare ett studieprogram, og det
er i sykepleie. Men, som navnet
indikerer, vil det komme flere i
årene framover, antagelig først
en linje for Health Assistants,
senere kommer laboratorietekniker-linje og andre.
Den 8. april 2019 ble skolen høytidelig åpnet. Alle de tjue studentene på første sykepleier-kull
er kasteløse jenter som har fått
så gode karakterer og kommer
fra en så fattig bakgrunn at de
har fått stipend av staten som
dekker både studieplass, husrom
og mat gjennom hele studieperioden på tre år. Til stede på
åpningen var skolens nytilsatte

Vår uoppslitelige direktør Tuk
har mesteparten av æren for at
sykepleierskolen nå endelig kan
starte. Som vår lokale Harald
Hårfagre hadde han latt hår og
skjegg gro gjennom hele året.
Han var ganske nedgrodd da
han holdt åpningstale for skolen,
men dagen etter viste han seg i
ny og yngre versjon. Mange
måneders innsats kronet med
seier!
Første skoledag, dagen etter
åpningsfesten, ventet tjue spente
studenter ved pultene, og nesten
like spente lærere for å presentere seg. Dette har vi ikke gjort
før.
Historien om Florence Nightingale, som la grunnlaget for
moderne sykepleie basert på
erfaringer fra arbeidet med
sårede soldater under Krimkrigen på 1850-tallet, er fremdeles
en viktig inspirasjon for sykepleierne våre. Hennes portrett
henger også på vår sykepleierskole.

Nepal
Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnummer 306 002

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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Slik husker nok mange Minikoret. 28. september er det flere grå hår og færre fargede
brilleglass når koret feirer sine femti år.

Minikoret 50 år!
Tekst Svein Granerud
Foto Ill.

Høsten 1969 startet Trond
Andersen «Storsalens lille
kor». I år feirer koret rundt år
– og det skal feires med
jubileumskonsert

STØRSTE
møteplass

Trond Andersen var ansatt som musikksekretær
i Indremisjonselskapet i 1968, og i 1970 ble han
lærer på den nyopprettede musikklinjen på Bibelskolen i Staffeldts gate. Dette var lenge før Normisjons tid, og det var Indremisjonsselskapet som
både drev Bibelskolen og virksomheten i Storsalen. Den unge musikklæreren ville danne et kor
som både kunne løfte den rike musikkarven i
bedehustradisjonen og samtidig lansere det beste
av det nye.

www.kristendate.no

Navnet ble snart endret til Storsalens Minikor – i
dagligtale Minikoret – og i flere tiår framover var
Minikoret et begrep langt utover indremisjonens
og bedehusfolkets rekker.

Norges

for kristne

PÅ NETT OG MOBIL

Det ble utallige besøk på bedehus og i kirker
landet rundt og en rekke plateinnspillinger.
Minikoret var faste gjester i Ønskekonserten og
ofte benyttet i NRK´s morgenandakt. På TV var
de bl. a. med i programmet Tro og Liv. Trond

Andersens var en engasjert og inspirerende dirigent, og stod også for en rekke friske og nyskapende arrangementer. Det er ikke for mye sagt at
Minikoret under hans ledelse brakte med seg en
ny retning innen kristen sang og musikk. Den
friske stilen, en smittende sangglede og høy kvalitet gjorde at mange dro lange veier for å høre
Minikoret. Det var kø langt nedover Sven Bruns
gate når Den Store stjerna sto på programmet i
Storsalens adventkonsert.
Utover 80-tallet ble korets aktivitet etter hvert
redusert, men helt fram til de siste årene har det
vært holdt liv i koret med halvårlige samlinger.
Lørdag 28. september markeres 50-årsjubileet med
en stor jubileumskonsert i Storsalen. Sangeren
Gunstein Draugedalen og pianisten Jens Harald
Bratlie opptrådte begge sammen med Minikoret
i glansårene, og de er gjestesolister denne kvelden.
Dirigent for koret er Arne Ness og Kjetil Bjerkestrand, og Jon Børge Askeland akkompagnerer.
Konsertens konferansier er Helge Gudmundsen.
Dette vil bli et fint gjenhør og en god opplevelse
for mange!

Alle hadde hørt om
Minikoret.

!
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FOTO: ADOBESTOCK/ILL. HANNE LIV GRYTING

Sommeren kommer!

Sommer i Sør i Grimstad
9.-14. juli.

Og med sommeren kommer Sommer i Sør 9.-14. juli !
Blant talerne på årets festival finner vi Imi-pastor Egil
Elling Ellingsen, Elin Lind Fagerbakke som er leder for Kvinner i Nettverk og pastor i Salem misjonsmenighet, samt
Andreas Nordli som leder Ungdom i Oppdrag Norge.
Mary Elizabeth Kolsrud med band leder lovsang gjennom
hele uka, og fredag kveld kan man glede seg til konsert med
Kristin Minde, som også hadde konsert på fjorårets festival.
Festivalgeneral Kristian Bjørkhaug lover en innholdsrik
uke for store og små i Normisjonshallen i Grimstad!
Du kan lese mer og melde deg på på www.sommerisor.no.
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Regionårsmøtet
2019
Det var et viktig og konstruktivt årsmøte i Skien
27. april. Sekstitre personer møtte fram.
Terje Olafsen og Svein Foldøy i avslappet samtale i en
nyoppusset underetasje i Misjonshuset i Kviteseid

Tekst & Foto Sam Tore Bamle

I april hadde vi et møte med lederen i Kviteseid Normisjon,
Svein Foldøy. Det handlet om hvordan vi skal få til innovasjon i kristen sammenheng og hvordan de driver virksomheten i Kviteseid.
Et av områdene som det virkelig satses friskt på i Kviteseid, er «godhet». Dette er jo et begrep som vi kristne bør
være gode på, men «Godhetsuka» i Kviteseid er godhet satt i
system. IMI-kirken i Stavanger var først ute med å lage godhetsuke som et konsept. Noe av filosofien er at alt man
bidrar med skal være gratis og at det skal heller ikke tas imot
gaver til arbeidet. Kristne gjør godt fordi de er gode, ikke for
å oppnå noe gjennom det.
Etter noen år har denne godhetsuka blitt godt kjent i
bygda og oppdragene renner inn. Arbeidet er et samarbeid
mellom Misjonshuset, Misjonskirka, Pinsemenigheten og
Den norske kirke. Svein fortalte at de får mange samtaler i
løpet av denne uka og folk er veldig takknemlige for det som
blir gjort.
Utenom dette er bibellesegrupper blitt en viktig del av
arbeidet. I mangel av forkynner en tirsdag, satte de som
skulle være tilhørere seg sammen for å lese Guds Ord i lag.
Det ble en så stor velsignelse, at de nå har lagt inn dette i det
faste programmet sitt.
I Kviteseid legger de også stor vekt på samlinger som
egner seg for barnefamilier. Hver 14. dag er det samling i
Misjonshuset søndag kl. 11.00. Da har de felles åpning og
deler seg under talen.
Innovasjon betyr ikke at alt må endres, men at man tenker
gjennom hva man gjør og hvorfor. Også i Kviteseid er målet
å få med nye folk og gi Jesus videre!

Kjøp brukt!
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
www.gallerinormisjon.no

FOTO: SAM TORE BAMLE

Kviteseid satser friskt

Kjetil Vestel Haga, rektor på BiG, innledet årsmøtet med et foredrag om fast og foranderlig i
vår tro. Det var en fin opptakt til den samtalen om arbeidet som fulgte litt senere.

Årsmøtet 2019 hadde «fast og
foranderlig» som gjennomgangstema.
Møtet åpnet med foredrag av
rektor på Bibelskolen i
Grimstad, Kjetil Vestel Haga.
Hans fokus var nettopp det som
skal ligge fast i arbeidet vårt og
det som med fordel kan
forandres. Han advarte mot å
gjøre
tidsbestemte og
kulturbestemte uttrykk til det vi
ikke kan endre på. Vårt
grunnleggende budskap må
ligge fast, fordi det har et klart
bibelsk fundament, men
menneskeskapte innretninger og
ordninger skal vi regne som ting
vi kan endre på.
Etter godkjenning av fjorårets
årsmelding og regnskap,
fortsatte møtet med samtale om
regionens utfordringer og
muligheter.
Øyvind Barland og Jens
Arfinn Brødsjømoen hadde hver
sine korte innledninger til samtalen. På bakgrunn av regnskapstallene for fjoråret, tendensen de senere år og prognosene
for 2019, er det nødvendig å ta
grep. Med et merforbruk på
rundt en million i forhold til det
vi har klart å samle inn, vil det
bare være et tidsspørsmål før vi
må slukke lyset og låse dørene.
Dette er ikke en ønsket utvikling, derfor anbefalte de årsmøtet å ta grep om den økonomiske

situasjonen jo før jo heller.
Jens Arnfinn la fram et forslag om at «Regionårsmøtet i
Normisjon Telemark i 2019 vedtar at regionsstyret må styre etter
et budsjett i balanse senest for
2021. Om nødvendig må
bemanning tilpasses for å få til
dette.» Dette forslaget ble vedtatt
48 mot 5 stemmer.
Kanskje må vi samles til et
ekstraordinært årsmøte til
høsten for å samtale om
økonomi, sa han videre. Han
oppfordret også lokale Actalag
og foreninger til å spørre seg
hva man trenger regionen til, og
la behovet være utgangspunkt
for bemanningen i regionen.
Alle var enige om at budsjettarbeidet framover blir viktig. To
av de som stemte imot hans forslag, mente at det er mulig å
refinansiere regionens økonomi
ved å trekke inn leirstedene. En

Regionsstyret
må styre etter et
budsjett i
balanse senest
for 2021.

sa at vi må ha så stor tro på virksomheten vår at vi våger å låne
på leirstedene for å finansiere
misjonsarbeidet i regionen.
Et annet tema som ble trukket
fram var viktigheten av å bevare
barne og ungdomsarbeidet, - og
særlig leirarbeidet. «Framtida i
organisasjonen treffer vi på leir
og 24-festivalen», sa Tone
Arntzen. «Vi burde øke antall
leire og samarbeide med menigheter og trosopplærere som kan
sende unger på leir.»
En etterlyste også flere storsamlinger i regionens regi og
ville gjerne ha beskrevet mulighetene som ligger i regionarbeidet. «Skulle ønske jeg kunne
reise hjem fra dette møtet og
være overbevist om at her fins
det muligheter!» sa han.
Regionårsmøtet
sendte
mange utfordringer videre til
regionstyret og daglig ledelse i
regionen. Det ligger utvilsomt
en krevende og spennede periode foran oss.
Det nye regionstyret består av
Jostein Gjærum (leder for to år),
Magnus Stulen og Tor Erik
Helvin (valgt for tre år), Kjersti
Takvam Rahm, Liv Sneltevdt
Lund og Erik Åtland. Gunn
Kristin Bøe og Tone Arntzen ble
valgt til hhv. 1. og 2. vara.
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Fortsatt muligheter?

Soul Children
gathering

Etter Jesu død på korset var alt håp
ute. Alt var rett og slett over!
Ingenting annet enn det umulige
ville være sterkt nok til å skape nytt
håp og optimisme. Og det
skjedde!
Jesu oppstandelse ga disiplene
og kirken ny kraft. Kraften virker
fremdeles og den kristne kirke er
større enn noensinne. Jesus Kristus er troens opphavsmann og
fremdeles den kristne menighets
herre og eier. Det vi gjør, gjør vi på
vegne av ham, ikke på vegne av
oss selv.
Jesus sier at «han er den samme
i går, i dag, ja til evig tid». Jesus
forteller oss i Bibelen hvilket
oppdrag vi har og hvordan vi skal
gjøre det. Hemmelighetene ligger
der, men det kan se ut som om vi
er spesialister til å finne egne
løsninger utenfor Bibelen.
Beslutninger tas mange ganger
på sviktende eller mangelfullt
grunnlag fordi det ikke finnes noe
å måle beslutningen opp i mot.
Det er uklare planer og mål, og da
sier det selv at det kan være
vanskelig å ta riktige beslutninger.
Da jeg kom med i menighetsledelse på slutten av 90 tallet ble
jeg overrasket over hvor liten prioritet planlegging og målsetting
hadde, for det er alltid en fordel å
vite hvor en skal og når en skal
være der.
Vårt overordnede mål har Jesus
satt for oss: Få med så mange som
mulig til himmelen! For 2000 år
siden gav Jesu oss de verktøyene
vi trenger for å nå nye mennesker.
Når han snakket til enkeltpersoner,
grupper eller store forsamlinger
benyttet han seg av en rekke
teknikker for å få fram det som lå
ham på hjertet. De er like aktuelle
i dag.
Jesu ord var ikke alltid nye
ord, men han var en spesialist på
å sette gamle og kjente ord inn i
nye rammer og sammenhenger.
Det kom stadig noe nytt ut av det
han sa og gjorde.
Det beste utgngspunktet når
du skal begynne å tenke nytt og se
ting i et nytt perspektiv, er at du er
«skikkelig lei» alt du gjør som
tilsynelatende ikke gir så mye
tilbake. Venter du på at det nye
skal skje i omgivelsene rundt deg,
og at du gjennom det skal få
fremgang med ditt liv og arbeid,
da tar du feil. Det nye i ditt liv
starter inni deg.
Det er i ditt eget sinn at
morgendagens endring dannes.
Grunnlaget for enhver
forandring er at vi er vilige til å
forandre oss. Du er nødt til å
bevege deg ut av komfortsonen,
ut av den sinnsstemningen som
sier at dette får vi ikke til. Dette får

vi til! Når du vil ha noe du aldri har
hatt, må du gjøre noe som du aldri
har gjort.
Jesus bad Peter om å komme til
seg på vannet, men Peter visste at
at det var umulig. Han måtte til de
grader gå i tro og bevege seg
utenfor sin komfortsone, men på
Jesu ord gjorde han det. Det holdt!
På samme måte må også vi la oss
utfordre av andres tanker og ideer.
De kan virke fremmede, men vi må
ikke avvise hverandre. Vi skal heller
motivere hverandre til å tørre å
bevege oss ut i ukjent terreng.
«Du vil aldri få tak i noe som
du ikke er villig til å jage etter»
Jesus gikk dit hvor folket var. Vi
venter på at folk skal komme til
oss. Noen trenger oss. Finn dem!
Vår fremgang er knyttet til vår
kontakt til andre mennesker.
«Tro på det du driver med».
Din holdning vil bli lagt merke til.
Jesus var aldri i tvil om at det han
hadde å tilby hadde kraft i seg til å
forandre og tilfredstille mennesker.
Jesus benyttet enhver anledning
til å fortelle folk hvordan de skulle
få det livet han hadde å tilby. Gjør
vi det? Har vi funnet fram til hvilke
kanaler vi kan benytte? Har vi
kunnskap nok om vårt produkt,
«Bibelen», til å ta sjansen på å gå
utenfor vår trygge havn?
«Bygg aldri din fremtid på din
fortid» Jesus så seg aldri tilbake.
Han konsentrerte seg om
fremtiden. Det skal du også gjøre.
Slutt å se på hvor du har vært, og
begynn å se hvor du er på vei.
«Jesus tok seg tid til å
planlegge» Hvordan kan du vite
hvor du er på vei uten at du har en
plan. Enhver drøm må følges av
planlegging. Det er startstreken for
ethvert mål. Planlegging er
vanligvis nødvendig for å lykkes.
Gud er en planlegger og han
velsigner de som planlegger: Noa
planla byggingen av Arken –
Salomo planla byggingen av
tempelet – Moses planla
tabernakelet. Jesus hadde en plan.
Lag en du også!
Planlegging er krevende,
langtekkelig og sjelden morsomt,
men noen ganger må vi godta å
gjøre noe vi misliker, for å få igjen
noe vi liker.
Jesus satte seg konkrete mål,
og visste derfor alltid hvilke
oppgaver som skulle løses. «For
Menneskesønnen er kommet for å
søke og frelse dem som var
fortapt.» (Lukas 19,10)
Selv kunnskapen om at han
skulle ende sitt jordiske liv på et
kors, fratok ham ikke lidenskapen
for sine mål. Jesus var oppslukt av
menneskehetens redning.
Bestem deg for hva du virkelig vil. Når du gjør det vil måter å
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Har foreninger og menigheter fortsatt
muligheter? Svaret er Ja. Jesus har lært
oss hva vi da må legge vekt på.

30.august til 1. september er det
gathering for alle Soul Children og
Soul Teens-kor i Telemark i Skien.
Andre kor i samme aldersgrupper
er også velkommen til å delta. Det
blir konsert i Skien kirke lørdag
kveld og Soul Church samme sted
søndag kl. 11.00. Vil koret ditt
delta? Kontakt Lise Ripegutu tlf.
984 27.863 eller Acta i Telemark tlf.
918 51 143

Grasrotandel til
Normisjon?
Innlegg av Terje Olafsen på regionårsmøtet
gjøre det på komme til overflaten. Finn fram til hvilken sak som
din forsamling, din menighet, din
forening brenner mest for. Finn ut
hva som særpreger dere, hva dere
er dyktige på, hva dere har
ressurser til. Bli enige om en
handlingplan, og sett i gang.
Begrensningene ligger mellom
ørene våre. Men glem ikke at der
ligger også mulighetene!
«Jesus visste at for å lykkes,
kreves det vilje til å begynne i
det små.»
Alt starter i det små. Start med
det du har. Bruk ditt talent, og det
vil komme mer til deg. David
hedde en slynge, - han ble konge.
Josef ble solgt som en slave, - han
ble statsminister i Egypt. Enken i
Sarepta hadde en liten pannekake
som hun ga til Guds tjener og Gud
skapte en kontinuerlig strøm av
velsignelser gjennom hele
tørkeperioden. Jesus startet i en
stall. Han visste at store ting starter
med det lille.
«Jesus fullførte det han
startet.» Det er alltid artig å være
kreativ. Det er spennende å føde
nye ideer, prøve nye ting. Kunsten
er å fullføre det en har bestemt seg
for. Kunsten er å gjennomføre.
Kunsten er å holde ut. Gjennomfør
planen for å nå dine mål.
«Jesus prøvde ikke å lykkes
alene.» «Jesus sa: Jeg kan ikke
gjøre noe av meg selv.» (Joh.5.30)
Jesus snakket konstant med sin
Himmelske Far, men også med
disiplene, med de skriftlærde og
fariseerne i tempelet. Han snakket
med tollere, fiskere og doktorer.
Hvem snakker vi med? Med
hverandre? Det et er vel og bra.
Spørsmålet er heller hvordan vi
snakker med hverandre, og hva
det blir ut av det.
«Jesus hadde kontakt med
mennesker fra alle slags
bakgrunner og samfunnslag.».
Heldigvis er vi forskjellige. I våre
forsamlinger er det representert
mange forskjellige yrker og
utdannelser, ulik grad av erfaring
og kunnskap. Vi må hente fram
den kunnskapen og erfaringen vi
trenger for å gjennomføre våre
planer og mål. Salomo sier: Der
det mangler gode råd, faller folket,
men der det er mange rådgivere,

er det redning.
Vi må være villige til å lytte til
hverandre. Vi ser ting gjennom
forskjellige øyne. Vi føler med
forskjellige hjerter. Vi hører med
forskjellige ører. Det som er helt
sikkert er at det alltid er noen som
vet noe vi andre skulle visst. Lytt,
hør, lær. Ny informasjon kan lede
oss i riktig retning.
«Jesus tok avgjørelser som
skapte en ønsket framtid i
stedet for en ønsket nåtid.»
Jesus kunne reddet seg fra
korsfestelsen. Han kunne kommet
seg ned fra korset. Da hadde han
gitt seg en ønsket nåtid. Men Jesus
valgte heller å skape en fantastisk
fremtid: «Far, hvis du vil, så ta dette
beger bort fra meg. Men la ikke
min vilje skje, bare din vilje!» En
periode med smerte, skapte en
evighet av glede. Jesus visste at
han ikke hadde noe valg. Planen
skulle og måtte gjennomføres om
han skulle nå sitt mål.
Når det er nødvendig må vi
være villige til å ta avgjørelser som
kan smerte i øyeblikket, men som
er med på å skape den fremtiden
vi ønsker. Tenk langsiktig. Jesus
gjorde det. Han hadde det aldri
travelt.
«Bønn gir resultater.» Jesus
visste det og var avhengig av
bønn. Han bad uavlatelig til sin Far
i Himmelen. For å lykkes med våre
planer og mål, er vi avhengige av
Guds velsignelse over det arbeidet
vi står i. Bønn er viktig. Stort eller
lite. Gud hører bønn.
Gud vil at alle mennesker skal
komme til tro på Ham. Vår fremste
oppgave er å legge til rette for at
det kan skje.
Forleden fikk jeg tilsendt et
bilde av en gammel granstubbe
hvor det var i ferd med å vokse ei
ny gran ut fra den gamle stubben.
Er vi like generøse med å slippe til
nye? Du tenker kanskje: «Mine
følelser og tanker må tas hensyn
til.» Ja, men husk at den som er
uenig med deg også har følelser
og tanker. Kanskje de er verd å
høre på? De eldre og erfarne må
ikke stå i veien for de unge, men
de unge må heller ikke opptre
urimelig overfor de eldre. Vi må
lære oss å snakke sammen på tvers
av generasjonene.

Vi minner om det av og til: Normisjon region Telemark er registrert
hos Norsk Tipping, slik at de som
deltar i et av Norsk tippings spill,
kan gi grasrotandelen sin til oss.
Ennå er det 800.000 av Norsk Tippings 2 millioner kunder som ikke
har registrert hvem de vil gi sin
grasrotandel til. Det blir noen kroner av dette også, så registrer det i
tippe-app eller hos kommisjonær,
hvis du spiller.

Møte med Vinje
kommune
Onsdag 10. april hadde Sam Tore
Bamle, Eirik Fjeld, Terje Olafsen og
Jan Nielsen et møte med Vinje
kommune for å sjekke hvilke
muligheter vi har til å utvike eiendommen på Trovassli. Vi ble møtt
av en usedvanlig serviceinnstilt
representant for kommunen som
etter tur og på sparket hentet inn
alle i administrasjonen det kunne
være naturlig for oss å snakke med.
Vår eiendom er så langt, ikke
tatt inn i arealplanen for kummunen, men den skal rulleres om kort
tid, så dette møtet kom akkurat i
rett tid.
Det er vårt inntrykk at
kommunen gjerne vil åpne
muligheter for oss. Selv om
topografien legger begrensninger
på bruken, så var dette et oppløftende møte som kan danne
utgangspunkt for noe spennende i
fortsettelsen!

Leirtakk til
Trovasslistyret!
I vinterferien fikk mange av deltagerne på leir omgangssyke. For at
ikke smitten skulle spre seg til
andre som leier Trovassli, påtok
Trovasslistyret seg den store jobben med å vaske ned stedet med
klor. Stor takk fra oss i staben for
villighet og innsats!

Takk til vinterferielederne våre!
I forbindelse med ovennevnte
omgangssyke sier vi også en stor
takk til de fantastiske og flotte
lederne våre som sto midt opp i
dette. De viste omsorg, tørket opp
spy og taklet dette på en flott
måte. Vi har fått flere tilbakemeldinger til kontoret fra foreldre om
hvor imponert de var over lederne.
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Påske+leir = sant
Else Tamara Tokheim Cuellar og Bertil Tobias Digranes
Bøen

Nasjonal lederutvikling
Vi trenger hele tiden påfyll av
ledere inn i arbeidet. Det er
en forutsetning for at arbeidet vårt fortsatt skal være
levende om 10-15 år. I Acta
setter vi derfor utvikling av
nye ledere høyt på agendaen.
Det vi lenge har prøvd å gjøre
regionalt, satses det nå stort
på også nasjonalt.
For å få fram noen ledertalenter, harActa utviklet et
nasjonalt ledertreningsprogram som skal gå over to
år. Dette er en «elitesatsning»
for 16-20 åringer som
regionene ønsker å satse på.
Hver av de 13 regionene har
fått to plasser på kurset. Det
er Actalederne i hver region
som plukker ut kandidatene.
De må ha så sterkt engasjement for Normisjon og Acta,
at vi kan ha håp om å se dem
som ledere i våre sammenhenger om 10 år. De må også
ønske en utvikling selv.
En helg i semesteret skal
deltakerne møtes ved «Gå-utsenteret» i Trondheim for å få
undervisning. Alt i alt blir
det fire slike samlinger. I tillegg skal de ha oppgaver både
regionalt og lokalt. Hver
deltager må også ha en
medvandrer som skal følge
dem opp gjennom disse to
årene. Totalt skal det være 12

samlinger med medvandrer,
hvor de skal prate om det
som de har lært. Hovedtemaene de skal gå gjennom
er «Disippelgjøring», «Leder i
samfunnet», Leder i
fellesskapet» og «Leder i
Guds rike».
Fra Telemark har vi funnet
fram til to flotte kandidater
som vi tror kommer til å gi
mye tilbake til arbeidet i
regionen: Else Tamara
Tokheim Cuellar, fra
Langesund og Bertil Tobias
Digranes Bøen, fra Bø.
Tamara er 17 år og er leder i
Langesund Soul Kids . Hun
har vært aktivt med i kristent
arbeid i mange år allerede.
- Jeg setter utrolig stor pris på
denne muligheten og gleder
meg masse, sier hun. Det var
Signe Pande i Langesund
menighet som anbefalte
«eleven» sin.
Bertil Tobias er aktivt med
i lokallagsarbeid i Bø
Normisjon og har vært masse
med på regionale leirer i regi
av Acta Telemark. Staben i
Acta Telemark foreslo å
forespørre Bøheringen.
Vi ønsker dem lykke til
med lederprogrammet og til
alle leserne: Husk på dem i
bønn!

Betimelig innspill
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I «tanker fra kjøkkenet»
(t.h.), sier Åse og Zerny noe
om sine opplevelser som
voksne på leir. Jeg ønsker å
backe dem i mye av det de
sier. Vi i Acta ønsker mange
voksne på leir. Voksne har
mye mer erfaring enn våre

Actaleder Eirik Fjeld

ungdomsledere, selv om
mange av dem har utrolige
flotte kvaliteter. Vi trenger
voksne som ser deltakerne!
Som ikke har annen oppgave
enn å drikke kaffe i solveggen, og samtidig være tilgjengelige for en samtale. Dét er
ikke verdens verste dugnad!
Vi trenger også flere folk på
kjøkkenet for at vi skal kunne
opprettholde leirdriften.
Jeg hører ofte at man savner ungdom på dugnad, men
de har dugnaden sin på leir!
Spørsmålet er ikke hvor
ungdommen er når det er
dugnad, men hvor de voksne
er når barn og unge trenger
noen å prate med?

Påska 2019 ble en sann leirfornøyelse. Leirsjefene Magnus
Stulen og Kristian Barland
hadde bestilt strålende vær, noe
som førte til mange timer i solveggen og brettspill under blå
himmel. Rett og slett en suksessfaktor!!
Det var høy faktor på solkremen og stemninga på årets ungdomsleir på Trovassli. Påskesola
viste seg fra sin beste side og
deltakerne, 24 i tallet, koste seg
glugg i hjel.
Fra skjærtorsdag til 1. påskedag var det mye som skjedde.
Langfredag var det avtalt at de
som ville, kunne dra til Rauland
for å utnytte den siste resten av
snøen. I alt var det 10 deltakere
og ledere som reiste av gårde.
Resten av gjengen ble igjen på
leirstedet for å «slacke». Påskeaften ble en aktiv dag for alle, da
vi lagde slenghuske mellom to
grantrær. Der ble det mye gøy

FOTO: EIRIK FJELD

Totalt 30 deltakere
og ledere hadde en
storveis påske

Jon Harald fikk virkelig sleng på sakene lørdag.

(se bilde). Ellers var innholdet
resten av leiren brettspill, quiz,
god mat, solslikking, kiosk,
playstation ++.
Actaleder Eirik Fjeld underviste om hva som skjedde i
påska og om forhistorien fra det
gamle testamentet. Deltakerne
satte stor pris på dette og flere sa
de skjønte sammenhengene litt
bedre. På påskeaften var det 5

som tok i mot Jesus for første
gang!
Det er nettopp derfor vi
ønsker å drive leir, for at barn
og ungdom skal å gå fra mørket
til lyset, akkurat slik Jesus gjorde
da han sto opp!
Vær med å be for dem som er
nye på veien!!
Eirik Fjeld

Tanker fra kjøkkenet

I uke 7 dro vi til Trovassli for å
være kjøkkenhjelp på leir. Dette
oppleves som en viktig gudstjeneste, og det er veldig flott å
være sammen med både barn og
ungdomsledere. Vi var totalt ca.
70 stykker, så det var mange å
lage mat til.
Ungdomslederne gjorde en
fantastisk jobb. De var veldig
flinke, kreative og positive, og
gjorde det de kunne for at det
skulle bli en så bra leir på alle
måter. Actaleder Eirik var med
de første dagene, og en ung
mann fra Kristent Felleskap var
også invitert med for å holde
noen andakter og å være i miljøet.
Dessverre var det en av deltagerne som hadde tatt med seg
mage-influensa bakterier på leir,
og det gjorde at mange ble smittet. Ungdomslederne sto på både
sent og tidlig med dette, og flere
ble også smittet selv. Vi på kjøkkenet prøvde å holde oss vekk
fra «spy-tørking», slik at vi
kunne holde matserveringen
intakt.
Til tross for våre fine ungdomsledere, så trengs det flere
voksne med. Å lede leir er et
stort ansvar som handler om
sosial-pedagogisk arbeid med
utvikling og gjennomføring av
ulike aktiviteter. Det handler om
å knytte relasjoner, opp-arbeide
kommunikasjons-ferdigheter, og
se de som strever litt ekstra med
å finne seg til rette. Det handler

om valg av sangtekster, hvilket
budskap en ønsker å formidle,
og hva som er klokt å gjøre i de
ulike dilemmaene og situasjonene som dukker opp. Ungdomslederne har selv også ulike
behov, og noen ganger utfordringer. De trenger også bli sett,
snakket med, heiet på og få veiledning. Vi skulle også ønske at
noen voksne bare var i miljøet,
kunne sitte i stua med strikketøy
og prate med barn og ungdommer, eller spille spill og være
med på aktiviteter både inne og
ute.
Når to stykker skal ha et kjøkkenansvar for 70 mennesker, så
snakker vi om en arbeidsøkt fra
ca. kl. 8.00 – 21.00 hver dag
(minst), med et par små pauser
under dagen. Dette er lange
dager, og blir slitsomt. I tillegg
til å være på kjøkkenet med
matlaging og oppvask, blir det
også ofte andre oppgaver som
sykepleier, terapeut, do-vasker,
vaktmester og bud til butikken.
Selv om tjenesten oppleves
meningsfullt, kan arbeidsmengden gjøre at det kan være lett å
si nei neste gang, rett og slett
fordi det blir for krevende.
Hadde for eksempel fire stykker
delt på kjøkkentjenesten, kunne
vi som var på kjøkkenet tatt flere
pauser, og også fått vært mer
sammen med deltagerne.
Leir er kanskje noe av det viktigste arbeidet Normisjon har,
hvor barn og ungdom kan få

oppleve og høre at de tilhører
Gud, er elsket og aldri er alene.
Her kan de bygge nettverk og få
nye venner. Her kan de få medvirke, og kjenne mestring og
glede.
Vi hadde ønsket at leirarbeidet ble utvidet, at Normisjon
hadde samarbeidet med kommunen og andre instanser for å
kunne tilby ferietilbud for de
som verken har råd eller mulighet til å dra på ferie. Det kan
være enslige mindreårige, flyktningfamilier eller familier med
lav inntekt. Ett av ti barn i Norge
vokser opp i fattigdom viser tall
fra Barne-, Ungdoms-, og familiedirektoratet (2017), og gruppen er økende. Kanskje andre
menigheter kunne stå sammen
med Normisjon for å utvikle
gode tilbud til disse gruppene?
Omsorg for de som trenger det
mest burde være høyprioritet for
kristne organisasjoner.
Det er med andre ord behov
for en mobilisering i forhold til
leirarbeid, og også for å utvikle
tilbudet på de flotte leirstedene
som Normisjon har i Telemark.
Her må voksne stå sammen med
ungdommene.
Åse og Zerny Holmberg
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Knust i stedet for meg!

Innspill
Vegard Tennebø
Fellesskapsutvikler
vegard.tennebo@normisjon.no

Der to eller tre er samlet
– også på andre måter
En klok misjonær sa til meg en gang: «Folk flest ser sjelden
prinsippet bak aktivitetene, bare mønsteret til aktiviteten».
Det betyr at vi ofte gjentar måten vi opplevde noe som fint på,
uten videre refleksjon over hva det var som var så fint. Slik kan
vi noen ganger miste kontakten med vår kjernevirksomhets
«hvorfor» fordi vi bare ser «hva» eller «hvordan».
Dette er en stor utfordring til oss som ønsker å gi Jesus
Kristus til nye generasjoner og folkeslag. For tenk om de vi
skal gi Han videre til, er litt annerledes enn oss, har andre
kulturelle preferanser og litt andre behov? Tenk om de ikke
kjenner vårt interne språk eller forstår våre historiske koder?
I det internasjonale misjonsarbeidet vårt har dette vært
selvsagt siden starten. Arbeidet med kulturforståelse, språk
og historie har vært nødvendig for å finne ut hvordan vi kan
formidle evangeliet inn i en annen kultur. Men det samme
har ikke alltid vært like tydelig i indremisjonsdelen av vår
virksomhet. Mon tro om ikke tiden er kommet til at også vi
anvender misjonærens innsikter på vår egen lokale situasjon.
Mange foreninger opplever i dag motløshet: De kommer jo
ikke, de unge, på våre misjons - og bønnemøter. Og så blir
kanskje konklusjonen at «de er sikkert ikke så interessert».
Men det er de – de er veldig interessert – i hvorfor! Men jeg
tror de ofte ikke forstår eller får helt tak på dette «hvorfor» i
den småmøtekulturen vi i stor grad holder på med. Hva skal
vi gjøre med det, folkens? Forslag: hold fast på hvorfor – vær
fleksibel på hva og hvordan!
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Har du noen gang kjent på
«anfektelse»? Dette var et ord de
gamle brukte om tvil på at vi selv
og vår kristendom holder mål.
Etter syndefallet sperret Gud
veien til paradiset og livets tre
ved å stille kjeruber i veien. De
hadde sverd som de fektet med,
imot eventuelle inntrengere.
«Anfektelsene» hindret syndere
tilgang til livets tre og paradiset.
Det står ingen kjeruber
mellom oss og paradiset i dag,
men det er mye annet som fekter
imot oss og hindrer vår
samferdsel med Gud. Våre
synder og tilkortkommenheter
fekter imot oss, og sier: Slik du
er, kan du ikke være en kristen!
Hadde du virkelig vært en
kristen, så hadde du ikke tenkt
slik eller gjort det! Når du ikke
lykkes mer i ditt liv eller din
tjeneste, så skyldes det at du
ikke holder mål moralsk eller
menneskelig!
Dessverre har mange av de
anklagene som rettes mot oss rot
i virkeligheten. Vi holder ikke

mål. Vi har ikke seiret over alle
synder og tilbøyeligheter. Slik vi
er i oss selv, passer vi ikke inn i
paradiset. Mye med meg skulle
vært annerledes.
En natt jeg lå og balet med
slike anfektelser, hørte jeg
plutelig Jesaja 53,5: «Men han
ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder. Straffen lå
på ham, vi fikk fred, ved hans sår
ble vi helbredet.»
Det er djevelen som vil knuse
min frimodighet og ta fra meg
både frelsens glede og tjenestens
glede. Han vil ødelegge mitt
forhold til Gud, stjele fra meg
min frimodighet og myrde mitt
evige liv. (Joh.10,10)
Men Gud vil ikke knuse meg
eller oss. Til tross for at han
kjenner oss og vet hvordan vi er,

Men Gud vil ikke knuse oss! Til
tross for at han kjenner oss og
vet hvordan vi er, så lot han straffen for
våre synder bli lagt på Jesus!

Gjenbrukskroken
Jeg er så mektig imponert
over alle medarbeiderne vi
har i Galleri Normisjon! Det
legges ned masse arbeid og
mange timer for å drive disse
butikkene. Og det er, stort
sett, pensjonister som holder
dette apparatet i gang.
Mange er godt over 70 og
flere har passert 80, og jammen vet jeg om ei som er 90
også! Mange føler de har en
restarbeidsevne igjen som de
vil bruke til en sak de liker
og har tro på. Flere av medarbeiderne har sagt til meg
at «Jeg er så glad jeg har

dette å gå til, det blir så stille
hjemme. Her har vi det så
hyggelig og jeg kan være til
nytte». Kanskje det fins flere
«der ute» som ønsker å bidra
i en gjenbruksbutikk? Kanskje du tenker at dette kunne
jeg også tenkt meg å være
med på? Du liker kanskje å
jobbe i butikk eller du tenker
at vi er nødt til å gjøre noen
grep for å stoppe overforbruket vårt. Du kanskje tenker
at det er en fin ting å kombinere salg av brukte ting og
innsamling til Normisjons
internasjonale arbeid. Da

TALERE: Elin Fagerbakke og Egil Elling Ellingsen
og Andreas Nordli mfl.
LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud
www.sommerisor.no

Meld deg på checkin.no nå!
Hovedsponsor:

Sponsor:

Arrangører:
barn
og unge i

acta
normisjon

så lot han straffen for våre synder bli lagt på Jesus! Han ble
såret og knust istedet for meg og
deg! Vår frimodighet bygger
ikke på oss selv, men på Jesus.
Gud vil riktignok ikke at vi
skal synde, men om noen synder
har vi en som taler vår sak hos
Faderen, Jesus Kristus, den
Rettferdige (1.Joh.2,1).
Jesus kom ikke for å frelse
rettferdige og hellige, men
syndere. Evangeliet handler
nettopp om det. Det handler om
han som kan sette oss fri, fordi
han tar utgangspunkt i sin egen
frelse og ikke vår forbedring.
Evangeliet er en trøst for alle
som anfektes. Det lar oss hvile
øynene på noe annet enn egne
krefter. Jesu død og oppstandelse
er grunnen til vår frimodighet.

«Hva mener du Varden bør skrive mer om?
Ring redaktør Eirik Haugen på telefon
951 11 410 eller send e-post til
eirik.haugen@varden.no hvis du har tips»

syns jeg du skal ta kontakt
med noen av oss i Galleri
Normisjon og så kan vi finne
ut hvilke oppgaver som
passer best for deg.
Velkommen!
Hilsen Anita
Næss Thorängen
daglig leder

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
12. august

Kalender Telemark
ARRANGEMENTER
REGIONARRANGEMENTER
9. juni 1. pinsedag Oksøyastevne
Se program og informasjon inne i
bladet på side 2 og 3.
18. august Trovasslistevne
kl. 12.00 og 14.30 Taler: gen.sekr.
Anne Birgitta Langmoen Kvelland.
Bjørn Dagfinn Tveit fra Nissedal og
Godt nytt fra Øyfjell synger.
30. august - 1. september
Soul Children gathering i Skien.
15. september og 24. november
Felles møte for alle foreningene i
Skien. Møtene er selvsagt åpne
også for folk utenfor Skien.
19. oktober kl. 17.00
i Porsgrunn Norkirke
Trekning av regionlotteriet 2019,
med aftentrekninger/basar.
Andakt og sang.
SKIEN - HAGEMØTE PÅ ERIKSRØD
2. juni kl. 15. Spr. i Siljan, Dennis
Larsen taler. Salg av vafler, kaffe og
lodd. Varme griller.
NORKIRKEN PORGSRUNN
Søn. 26.mai kl.11.00 Gudstjeneste
med Ulf Børje Rahm, Kjerstin
Gumpen m.fl.

Søn. 2.juni kl. 17.00 Storsamling
Man. 3.juni kl.10.00 Kvinnetreff,
tur til Fjordglimt
Søn. 9. juni Pinsedag kl. 10.30
-16.30 Oksøyastevne
Søn. 16. juni kl. 17.00
Gategudstjeneste
Grill- og takkefest
Prosjektkor
		
Søn. 23. juni kl.18.00
St.Hans-kveld med
Meidiagruppen.
		
Søn. 30. juni 19.00
Sommermøte
Faste samlinger:
tirsdag morgenbønn kl. 06.00.
torsdag kveldsbønn kl. 18.00.
LUNDE NORMISJON
Tirsdag 28. mai kl. 18.30
Turen går til Marit og Tor Liestøl`s
hytte. Se nærmere kunngjøring. Ta
med grillmat.
Tirsdag 4. juni 19.00
«Førsommer-fest»
Besøk av prost Asgeir Sele
Tirsdag til torsdag 11.–13. juni
fra kl. 17.00
Dugnads dager på Bedehuset,
med innlagt kaffepause.

11.–13. juli
kl. 10.00–16.00
«Markedsdager» på Bedehuset
Innsamling til prosjekt i Mali
Se også nærmere kunngjøring.
SKJÆRGÅRDSSANG
9.-11. august i Skjærgårdshallen i
Langesund.
Som tidligere deltar en rekke
kjente artister fra inn og utland.
Biskop Stein Reinertsen er årets
predikant.
For mer informasjon se:
sgsang.no
Vær tidlig ute med å kjøpe
billetter for å få best mulig plass.

VÅ R/S O M M E R 2019

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

Priser: Festivalpass nummerert
plass 1080,- Festivalpass Unummerert plass 980,- Dagspass
Fredag 470,- Dagspass Lørdag
625,- Gudstjenesten søndag kl.
11.00 er gratis og åpen for alle.

Regionstyreleder
Jostein Gjærum, tlf. 915 67 400.
jostein@gjarum.net

BIBELKONFERANSE
Region VeBu arrangerer Bibelkonferanse som også er åpen for
Telemarkinger 25.-27. oktober.
Se program i neste nummer.

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

FERIELUKKET KONTOR
Regionkontoret blir stengt
grunnet ferieavvikling i uke 29-31
(15. juli til 11.august).

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

Kontorfullmektig
Lillian Ottersen
lillian.ottersen@normisjon.no
NYTT FRA NORMISJON
NR. 1-/2019, ÅRGANG 17
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

Vi ønsker alle våre
abonnenter en riktig god
sommer!

Ansvarlig redaktør for s. 5–7, 11: Sigrid Rege Gårdsvoll , tlf. 93684547, e-post: Sigrid.Rege.Gardsvoll@normisjon.no | Grafisk formgiver: H. L. Gyllander | Trykk: Agdertrykk | Det tas forbehold om endringer i kalenderene | Utk. 4 nr. pr. år

FJELLFERIE FOR SENIORER (60+)
Krik, Hemsedal 25.–30. august 2019
Normisjon og KRIK inviterer til KRIK Senior på KRIK-senteret i Hemsedal.
Opplev augustdager i herlig natur og godt fellesskap.
Fotturer i fjellet tilpasset ulikt fysisk nivå.
Talere og ledere: Reidun og Kurt Hjemdal, Reidun og Torstein Huseby
Info. og påmelding: Tlf. 32 06 23 60 eller e-post: post@khh.no
i HEMSEDAL 19.–24. AUGUST 2018

