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3 nummer 
til kun 99,–

– utvider horisonten

AGENDA
Nr. 11/2018      18. årgang      Over 40 000 lesere – hver måned!

Dåpsfest i Kina     Skrev musikal i fortvilelse     Ensom i ekteskapet

«HVORFOR  
DRIKKER DU 

IKKE?»

Tema: 

Portrett: 
Jarle Haugland

Livspuls:  
Drømmen  

om livet  
på landet

– utvider horisonten

AGENDA
Nr. 2/2019      19. årgang      38 000 lesere

Hovedsak: 

Bibelen, troen og sangene
BOB DYLAN

Når utroskap rammer    Tour de Mali    Morten ble rusfri og er klar for nye show

Livspuls:  
Eldre  
og tro

Portrett:  
Paul Erik 
Wirgenes

Bestill på www.agenda316.no

– utvider horisonten

AGENDA
Nr. 4/2019      19. årgang      38 000 lesere

 Nattverd på 
månen

Portrett:  
Kjell Ingolf 

RopstadHovedsaken: 

VENNSKAP
Jesus i barnehagen   Vant The Voice   Funksjonshemmede i Bhutan   

Følg Normisjon  
på Facebook

Familien Haaland er utsendinger til 
Bangladesh for Normisjon, og de vil at 
flere blir engasjert i misjonsarbeidet. 
– Slik kan arbeidet leve kraftfullt videre.
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Vil ha mer engasjement

Løp for Normisjon
Under årets Sommer i Sør løp deltakerne 
inn over 100 000 kroner til Normisjons 
internasjonale misjonsarbeid.

NORGE          7

«En sommer er over, men minnene om den består» 
heter det i sangen. Mange starter høsten med gode 
leirminner fra Oksøya. Mer om leirene på neste side

Leirsommeren

Telemark

Leir er (stort sett) glade dager for små og store. Sunniva Elise gleder seg over vafler.
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1. oktober slutter Gunn-Marit i 
Acta Telemark. Fra samme dato 
begynner hun som administrativ 
medarbeider i VeBu. Vi har gjort 
et avskjedsintervju med henne.

Takk til
Gunn-Marit!

Hei, - og Guds fred! Terje Olafsen
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Sommeren som nå ligger bak oss, 
har samlet mange om det aller 
viktigste på leirene våre på 
Oksøya.  

Når jeg ser tilbake på leirsom-
meren, er det mange høyde-
punkt jeg sitter igjen med.

ÅRETS LEIRSJEFER
Først av alt ønsker jeg å trekker 
frem årets leirsjefer. I år har vi 
hatt flere ekstra unge leirsjefer 
som har tatt en utfordring på 
strak arm. Som Actaleder kunne 
jeg gått inn og tatt disse rollene, 
men på lang sikt er ikke dette en 
god måte å bygge en organisa-
sjon. Jeg ser mer på meg selv 
som en veileder, som er i bak-
grunnen og kommer med råd og 
innspill der det trengs. Skal vi 
holde på ungdommene, må vi 
også gi dem nye og mer utfor-
drende oppgaver som de kan 
strekke seg etter, derfor utfor-
drer vi ofte nye ungdommer til 
å være leirsjefer og ha korte 
andakter. På Kids Camp var det 
Bertil Tobias Digranes Bøen 
(17) som var leirsjef og på Som-
merAction var det Ingrid Eriks-
rød (16) og Ada Ripegutu Valle 
(16) som ledet leiren. På begge 
leirene var det eldre ledere og 
ansatte som hjalp og veiledet 
dem. Dette er en utrolig flott 
måte å gi stafettpinnen videre til 
neste generasjon på! 

VITNESBYRD  
Under SommerAction hadde jeg 

også utfordret 4 av ungdom-
mene til å holde et vitnesbyrd. 
Noen synes dette er litt skum-
melt, men de fleste av dem kas-
ter seg ut i utfordringene og 
vokser på den. 

Ved å gi ungdommene mulig-
het til å sette ord  på troen for 
andre, blir de også mer bevisste 
på hvorfor de er kristne. Vitnes-
byrdet er dermed viktig både for 
dem selv og for tilhørerne. Det 
er ikke alltid forkynnernes ord 
når inn, men et vitnesbyrd fra 
en leder som man ser opp til, 
kan nå inn og ha stor effekt. 
Variasjonen er viktig!

KOMPIS
Temaet for leirene i år har vi lånt 
fra Actas misjonsprosjekt «Kom-
pis». Undervisninga har handlet 
om at Jesus er vår kompis, Han 
er en kompis som tilgir, som 
hører bønn og som er med når 
vi forteller om ham  til andre 
(driver misjon). Kollektpengene 
fra årets leirer går til dette pro-
sjektet.

LEIRDELTAKELSEN 
Leirdeltakelsen har også i år 
vært svært god. Vi startet seson-
gen med ALF-leiren og Oksøya-
stevnet i pinsehelgen. Nytt av 
året var at det var muligheter for 
overnatting til 2. pinsedag. Ca 

30 mennesker, - både voksne og 
ungdom, benyttet seg av tilbu-
det. 

Besteforeldre- og barnebarn-
leiren var først ut av de store 
leirene. Denne var sprengfull 
med 97 deltakere og nesten 20 
ledere. Magnus Stulen og May 
Selle var leirsjefer. Ingebjørg og 
Terje Hærås samt Liv og Steinar 
Lund var også med som «vert-
skap» for besteforeldrene. Terje 
hadde andaktsansvaret for de 
voksne og Ingrid Eriksrød for 
barna. Bocchiaturneringen og 
basaren var veldig populært.

Kids Camp fulgte så med et 
noe lavere deltakertall enn tid-
ligere.  Tone Arntzen og Gunn-
Marit Selle holdt andakter for 
barna og leiren gikk veldig bra. 

Martha Irene Eriksrød var en av talerne på årets Sommer 
Action. 

- Hvordan opplevde du det, Martha Irene? 
- Det var veldig fint! Selv om jeg holdt på i over en time, satt 

ungene stille som mus og fulgte med. Etterpå fikk jeg til og 
med applaus!

- Hvordan fikk du til det?
- Jeg fortalte om Santalene og om noen av mine opplevelser 

da jeg var misjonær i Bangladesh. Temaet for årets leirer var 
jo «kompis», så da fortalte jeg om hvordan jeg opplevde at Jesus 
var der som min kompis.

- Det vil vi også gjerne høre mer om!
- Flere ganger opplevde jeg at Jesus var med og beskyttet 

meg i farlige situasjoner. Å reise med tog alene som ung kvinne, 
var f.eks. ikke noen spøk. Jeg var blitt anbefalt å reise på første 
klasse på toget, for der var det ikke tiggere. Det viste seg å være 
en tabbe, for der var det ikke så mange andre heller, som en 
kunne få beskyttelse av om noen ville prøve seg på noe. På en 
reise hoppet to menn plutselig på toget, mens jeg var alene. 
Den ene forsøkte å rane meg.  Han skrek at han ville ha penger, 
rev klokka av armen min og grep kofferten min og ville stikke 
av med den. Jeg nektet og måtte sloss med raneren, før jeg fikk 
bokset ham ut av vogna. 

- Men hva med han andre?
- Han så jeg ikke mer til, men jeg fikk dette ordet av Herren: 

«Når jeg kunne skremme hele hærer for Israels folk, kunne jeg 
vel skremme ham for deg!» Før en annen reise fikk jeg Salme 
91,11 «For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på 
alle dine veier.» Da opplevde jeg at Gud sendte en offiser som 
kunne passe på meg i en togvogn full av menn. «Der er enge-
len din» tenkte jeg og følte meg trygg tross alt.

Sommeren 
2019

Gunn-Marit skal om ikke lenge 
delta i Oslo Maraton. Hun har 
trent i hele vinter, vår og som-
mer og er nå nærmest utslitt. 
Det vil derfor hjelpe veldig godt 
på motivasjonen om noen vil 
sponse hennes halvmaraton, og 
hun vet at hun ikke sliter seg 
gjennom Oslos gater forgjeves. 
Pengene går til Actas arbeid i 
Telemark. 

En halvmaraton er 21000 
meter. Blir Gunn-Marit sponset 
med en krone pr. meter, så løper 

hun inn 21.000 kroner til Acta! 
Vil du være med på dette, så 

går du inn på Vipps og  velger 
«Kjøp og betal». I søkefeltet skri-
ver du #123483 eller «Gunn 
Marits løp Acta Telemark». Så 
legger du inn det beløpet du vil 
sponse med, - og Vipps så har 
du støttet Acta med «masse pen-
ger». Vi registrerer skattefritak 
for sponsorbeløp over 500 kro-
ner. Bli med som løpssponsor 
for Gunn-Marit! La det gå sport 
i det!!

Løpssponsor?

Gunn-Marit skal kjempe mot 
seg selv på halvmaraton 
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Ingrid ble kledd opp i sari mens Martha Irene Eriksrød 
fortalte om Santalene.
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Eirik Fjeld
Sam Tore Bamle/ Eirik Fjeld

Taleren

«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»
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SommerAction var svært popu-
lær. Hele 10 personer måtte 
avfinne seg med at det kun ble 
venteliste på dem dette året. 80 
deltakere fikk imidlertid oppleve 
en flott leir med masse aktivitet, 
mye god forkynnelse og mange 
engasjerte ledere. Også her var 
Tone Arntzen med på å for-
kynne Guds Ord. I tillegg hadde 
vi invitert tidligere Bangladesh-
misjonær Martha Irene Eriksrød 
til å komme og fortelle om sin 
kompis og hvorfor hun valgte å 
reise til Bangladesh. Samtlige 
deltakere satt klistret til stolryg-
gen med ørene på stilk da Mar-
tha Irene fortalte om sine erfa-
ringer. 

Til slutt var det ungdomsleir. 
Med 31 deltakere fikk vi en god 
leirfølelse. Ungdomsleiren på 
Okøsya er bygd mye rundt kon-
septet «Café Øen» på kveldene. 
Der er det café med diverse 
underholdning som brettspill, 
quiz, nattkino og «vinn på 
minuttet». Vi hadde også fått 
låne paintballutstyr fra Acta 
VeBu. Det var svært populært. 
Andaktsholderne var Anders 
Kjøllesdal Hansen og Eirik Fjeld. 
Anders har vært med på  mange 
leirer som deltaker og leder de 
siste årene. Han er god til å 
kommunisere og formidle Guds 
Ord. Vær med å be for ham, når 
han nå skal til med en ny hver-

dag som student på IMI sin Acta 
lovsangsskole i Stavanger. 

Vi arrangerte også to Q&A-
møter (engelsk for spørsmål og 
svar) der deltakerne fikk stille 
alle slags typer spørsmål, om 
ønskelig annonymt. Det er utro-
lig viktig å åpne for spørsmål, for 
ungdommene sitter med mange 
spørsmål som omhandler tro og 
hverdagslige utfordringer. 

VALGTE JESUS
Mest gledelig  var, at det også på 
denne leiren var flere som valgte 
å ta et standpunkt om å følge 
Jesus. Det er målet med alt vi 
holder på med og viser at leirar-
beidet er svært viktig!
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Vi vet alle at mat er viktig og at 
måltidene er viktige sosiale sam-
lingsplasser. Slik er det også på 
leir. Det er en stor og viktig opp-
gave å sørge for dette og ha 
ansvar for mat og kjøkken. Når 
vi har leirer på 100+ personer, 
sier det seg selv, at vi må ha 
dedikerte folk til nettopp denne 
tjenesten.

Vi ønsker å rette en stor takk 
til de som har vært med på kjøk-
kenet gjennom sommeren. Tone 
Vestgarden (ALF), de ansatte 

(B&B-leiren og Summer Camp), 
Kristin Digranes Bøen og Genet 
Tafere (Kids Camp) og Inger 
Pernille & Ståle Ryste og Svein 
Foldøy (SommerAction).

Ståle har tidligere vært ansatt 
og synes det var spennende å 
komme tilbake til Oksøya for 
første gang siden tidlig 90-tall. 
Han gledet, for øvrig, kjøkken-
personell, ledere og hyttefolk 
med egenprodusert spekemat! 
Tusen takk for innsatsen til alle 
gode hjelpere!

Boccia-turneringen på besteforeldre-barnebarnleiren 
engasjerte små og store.

Ingrid, Ada, Svein, Inger og Ståle var gode hjelpere på 
SommerAction

De gode hjelperne

120-årsjubileum på 
Aas bedehus

Damenes aften på 
Aas 27. september
Damenes Aften på Aas bedehus 
har lang tradisjon og i år er den 
satt opp 27. september. Her blir 
det mange trivelige damer i alle 
aldre, god mat og utlodning. Kvel-
dens gjest er Helga Bonden Lund 
og hun skal både synge, ha andakt 
og gi oss gode tips når det gjelder 
blomster. Hun jobbet tidligere i 
Acta VeBu, men sluttet for å følge 
drømmen om å jobbe med blom-
ster. Nå driver hun Bondens hage 
på hjemgården sin. Hun skriver 
selv på hjemmesiden: «Bondens 
Hage er en liten blomstergård- og 
butikk rett på utsiden av Sande-
fjord Sentrum. Fra oktober til mai 
er blomsterbutikken i sjarmerende 
lokaler i låven. Vi tilbyr alt av bin-
deri, blomster til begravelse, bryl-
lup, fest, kondolanse, barnedåp, 
konfirmasjon, overrekkelser, blom-
ster til kjæresten, naboen, gave til 
vertskapet m.m. De fleste av pot-
teplantene kommer fra vår kvali-
tetsleverandør Skalleberg Gartneri 
i Stokke. I vår- og sommermåne-
dene selger vi usprøytede jordbær, 
leier ut parseller og forsøker å 
være selvforsynt av snittblomster 
fra juni-oktober.» Sjekk gjerne ut 
bondenshage.no eller Bondens 
hage på Facebook. Alle damer er 
velkommen til Aas denne kvelden!

Nye sangkvelder i 
Helgeroa i høst
Med Brødrene Bordøy og Terje 
Olafsen i spissen skal de populære 
samlingene «Allsang på Bedehu-
set»  fortsette på Helgeroa Bede-
hus i høst. Med lav terskel, høy triv-
selsfaktor og stor sangglede 
formidles ønskesanger og utvalgte 
sanger fra «Den Kristne Sangskat-
ten».  Vi starter opp fredag 11. 
oktober kl. 18:00 . 

Behov for bedehus-
kopper?
Aas bedehus har ryddet på lageret 
og funnet 68 kopper med tilhø-
rende skåler og asjetter som de 
ikke trenger. Serviset er Porsgrund 
porselen med mønsteret «Blå svi-
bel». Serviset er lagt ut på finn.no 
(finnkode155013672). Pris kan dis-
kuteres. Om noen er interessert 
kan de kontakte Liv Eriksrød, tlf. 
958 78 337
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22. september feirer foreningen på 
Aas bedehus 120 år. Det blir skik-
kelig jubileumsfest med to avde-
linger med festpause imellom. Del 
1 starter kl. 16.00, del 2 kl. 18.00.  
Sokneprest Øystein Aronsen og 
regionleder Sam Tore Bamle taler. 
Gustav Andersen vil kåsere og dele 
minner fra bedehuset da han vok-
ste opp. Søsknene Eriksrød vil 
synge. Vel møtt!

Samtlige delta-
kere satt klistret 
til stolryggene 
med ørene på 
stilk

Bading er en viktig ingrediens på sommerleir.

Oppmerksomme tilhørere satt klistret til stolene da Martha 
Irene talte på SommerAction-leiren.
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En misjonsvenn vil selge et 
Marie middagsservise fra 
Figgjo Flint til inntekt for 
misjonsprosjekt i Mali og 
Bangladesh. Serviset er lite 
brukt og består av 44 deler.

12 suppetallerkener
12 middagstallerkener
12 dessertallerkener
1 fat med lokk
3 ovalfat
2 fat (potet)
2 sausfat (små)
Selges til høystbydende, 

prisantydning 8000,- kr.
Er du interessert, så ta 

kontakt med Lillian på regi-
onkontoret tlf. 35522878 som 
formidler kontakt med selge-
ren. 

1. pinsedag ble det årlige 
Oksøyastevnet arrangert 
sammen med avslutningen på 
ALf-leiren. Til tross for litt grå-
vær og regn fra morgenen av, 
var det mange som fant veien 

til Oksøya. Møtesalen var nes-
ten full både på åpningsmøtet 
og familiemøtet senere på 
dagen. Det ble en fin ettermid-
dag da også sola gløttet fram 
og det ble solgt både grillmat  
og kioskvarer. Vi hadde også 
basar. Espen Holm holdt 
andakt på familiemøtet. 

Oftere og oftere hører jeg for-
kynnelse som understreker at 
vi er gode nok. «Du er god nok 
for Gud» sies det. Selv om hen-
sikten nok er å åpne for at flere 
skal finne veien til Gud, står 
dette budskapet i fare for å 
omdefinere selve evangeliet. 

Det skal ikke underkjennes 
at mange føler at de kommer til 
kort i forhold til mange krav 
som stilles til dem i dagens 
samfunn. De opplever at de 
ikke er gode nok og føler derfor 
at de er mindreverdige. Når 
man ikke anerkjenner sin egen 
verdi, er det lett å tenke at hel-

ler ikke Gud vil ta imot dem. 
Det er fristende å møte 

denne mindreverdighetsfølel-
sen med et budskap om folk er 
gode nok for Gud. Evangeliet 
er imidlertid ikke at vi er gode 
nok, men at det er mulig å få 
del i Jesu godhet. Vår rettfer-
dighet er en tilkjent rettferdig-
het, ikke en vi har i oss selv.

Det er forskjell på å være 
elsket av Gud og å være god 
nok for Gud. Gud elsker oss 
ikke med utgangspunkt i hvor-
dan vi er, men i hvem vi er. 
Romerbrevet sier at vi alle har 
syndet og mangler Guds herlig-

het, men ufortjent og av hans 
nåde blir vi kjent rettferdige, 
frikjøpt i Kristus. Evangeliet er 
ikke at alle står i samme for-
hold til Gud, men at alle som 
tar imot Jesus har den samme 
rett til å bli Guds barn. Guds 
barn er de som tror på hans 
navn. 

Der samfunnet kategoriserer 
mennesker etter egenskaper, 
kunnskapsnivå og status, gir 
Bibelen alle samme muligheter 
til å bli frelst. Bibelen jekker 
ikke alle opp til et allment mid-
delnivå av godhet- «god nok», 
men forteller at «Gud viser sin 

kjærlighet til oss ved at Kristus 
døde for oss mens vi ennå var 
syndere.» Rom 5,8. 

Vi må være tydelige på at 
evangeliet er en reddende hånd 
som rekkes ut til alle som vil ta 
imot den. Jesus kaller oss til å 
leve nye liv, ikke for at vi skal 
bli gode nok, men for at vi skal 
få det gode livet som Skaperen 
hadde tenkt. Det er ofte lurt å 
innrette seg etter skaperens 
instruksjonsbok, men evange-
liet er at det er håp for alle, selv 
om mye har skjært seg under-
veis. Alle er ikke frelst, men 
Gud vil gjerne frelse alle. 
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I begynnelsen av juli satt jeg og 
leste i en bok med tittelen, 
«Kristusbudskapet i 2000+». Det 
var fokuset på Jesus som gjorde 
at jeg leste boken, men etter 
hvert som jeg leste dukket også 
ordet «Retreat» stadig opp i tan-
kene mine. Jeg følte at jeg måtte 
finne mer ut av hva retreat 
egentlig var.

Jeg hadde hilst på forfatteren, 
Edin Løvås noen ganger, og vis-
ste at han hadde en enestående 
evne til å formidle budskapet 
om Jesus Kristus. Jeg visste også 
at han som ung vekkelsespredi-
kant gikk i bresjen for det som 
nå er kjent som den Norske 
Retreatbevegelsen. 

Jeg visste at det handlet mye 
om stillhet, samt det å være 
sammen i stillhet. Stillhet er 
vanskelig for mange mennesker, 
selv over kort tid. På retreat er 
tausheten det tydeligste kjenne-
tegnet, og viktigste virkemidde-
let. Man er tause sammen hele, 
eller deler av, tiden. For meg, 
som stort sett hele livet har levd 
av å snakke, burde dette vært 
nok til å vurdere noe annet. Nå 
kjente jeg at den delen av meg 
som er opptatt av det ukjente og 
uprøvde våknet til liv. Et par 
timer senere hadde jeg bestilt 
plass på Sandom Retreatsenter 
ved foten av Jotunheimen i den 
tradisjonsrike Ottadalen.

Velkomsten på Sandom 
gjorde at jeg umiddelbart kjente 
meg «hjemme». Stedet ligger 
idyllisk til ved en gammel grus-
vei, med Ottaelven som nær-
meste nabo og majestetisk skog-
kledde fjellsider på begge sider. 
Stillheten var øredøvende, men 
på en god måte. (Den uka jeg 

Sandom retreatsenter i Ottadalen.Regionen inviterer til fellessamlinger for foreningene i Skien 
15. september og 24. november. Etter ønske fra foreningene 
blir det denne gang kveldssamlinger som starter kl. 19.00

Tanken bak samlingene er, som ordet «samling» jo betyr, å 
samle Normisjonsfolket i Skien, slik at vi ikke bare er på hvert 
vårt lille sted, men at vi sammen utgjør Normisjon i Skien. 
Som Grundtvig uttrykte det; vi er «mangfoldige, men ens i 
grunnen». 

Dette vil være oppbyggelige samlinger med både tale og 
frie vitnesbyrd. Alle er selvsagt velkommen til disse samlin-
gene, også om en ikke bor i Skien, men vi håper i allefall å se 
mange fra fylkeshovedstaden på samlingene!

Mønsteret på serviset.

LEDER

Ulf og Kjell Arild lyste 
velsignelsen.

Sam Tore Bamle, regionleder

Til salgs for misjon Min retreatopplevelse
I sommer deltok 
Terje Olafsen på sin 
første retreat. 

Fellesmøter i Skien

Oksøyastevne
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var på Sandom, var det taus tid 
fra kl. 17:30 til kl. 12:00 neste 
dag. )

Selv om ikke retreaten hadde 
begynt, falt det seg helt naturlig 
å snakke lite og dempet. Det 
viste seg at vi bare var 3 delta-
kere, og vi ble innkvartert i hvert 
vårt rom i det som en gang var 
låven, men som nå heter Stillhe-
tens hus. Rommet hadde ingen 
andre adgang til, da det også 
skulle fungere som vårt lønn-
kammer, vårt meditasjonsrom.

Ute på tunet står et flott klok-
ketårn som var i bruk flere gan-
ger om dagen, bl.a. for å kalle 
inn til samling i kapellet. Klok-
kene ringte første gang kl. 08:00 
til gudstjeneste, og siste gang kl. 
21:30 til kveldsbønn.

Kveldsmaten den første dagen 
var også første fellessamling. Til 
alle måltidene, som var stille, ble 
det servert god og velsmakende 
mat, som vi nøt mens vi hørte 
på mange varianter av seriøs 
musikk. En god del av denne 
musikken ville jeg normalt slått 
av, men der og da var den faktisk 
god å høre på.

Noe av det som kanskje over-
rasket meg mest i løpet av mine 

5 retreatdager på Sandom, var at 
mye av det jeg i utgangspunktet 
betraktet som «ikke noe for 
meg» fant jeg meg vel til rette 
med.

Hver dag ble avsluttet med 
kveldsbønn i kapellet. Et flott, og 
særdeles behagelig rom å være 
i, med et stort vindu ganske høyt 
oppe på veggen, som ga mye lys 
inn og rammet inn et spennende 
og variert naturbilde for oss som 
satt på gode stoler, plassert i en 
halvsirkel med front mot vin-
duet.

Da kveldsbønnen den første 
kvelden kom i gang med mye 
liturgi og sang som jeg ikke 
kjente noe av eller til, må jeg nok 
innrømme at jeg var innom tan-
ken på at jeg kanskje skulle vært 
et annet sted. Jeg hadde jo også 
sett av programmet at vi skulle 
være i kapellet tre/fire ganger 
om dagen, så hvordan i all ver-
den skulle dette gå?

Jeg kjente at nå måtte jeg fak-
tisk skjerpe meg litt, for jeg 
hadde ikke reist på retreat for 
liturgi og ukjente sanger. Jeg 
hadde dratt på retreat fordi jeg 
ville bli bedre kjent med Jesus,

fortsettelse på side 10

Evangeliet er 
ikke at vi er 
gode nok, men 
at det er mulig 
å få del i Jesu 
godhet.
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Gerd Eli og Hallgeir Haaland er i Bangla-
desh, hvor de er stasjonert for tiden. 
Barna Mathea, Jonathan og Kristoffer går 
på skole og i barnehage, og mens Gerd 
Eli jobber med foreldreveiledning, er 
Hallgeir i sving på Asiabasen til Normi-
sjon. Der jobber han med Agenda1 
læringsfellesskap i Dhaka. Her arbeider 
han blant annet sammen med rådgiver i 
region Hordaland, Svein Høysæter.

Å være en del av en verdensvid kirke
– For tiden er det vi som er sendt ut, men 
misjon er noe vi er sammen om i Normi-

sjon; både vi som er ute og dere som er 
hjemme. Nordmenn er en del av en ver-
densvid kirke, og Guds rike spenner over 
kulturer og folkeslag. Det er berikende. 
 
Dele engasjement  og eie sammen
Skal misjonsarbeidet være i utvikling og 
være dynamisk, trenger vi å eie dette 
sammen, mener ekteparet. De ønsker seg 
at enda flere engasjerer seg i misjonarbei-
det; både i bønn og i økonomiske gaver, 
men også at mennesker i Norge er med 
på å dele engasjementet rundt misjon ute.
  – Man kan for eksempel komme til 
oss på besøk, se hvordan arbeidet drives 
og komme tett på landet og folket, sier de 
to. Slik vil man få en bedre forståelse av 
misjonsarbeidet i Bangladesh.
 
Spent på Dhaka
Gerd Eli og Hallgeir sier at de har det 
veldig bra og at hele familien trives godt. 
  – Ett og et halvt år har gått veldig fort, 

sier Gerd Eli. Hun forteller at de driver 
med meningsfulle prosjekter, og at det 
kjennes riktig ut for dem som familie å 
komme tilbake til Bangladesh. 
  – Da vi var der forrige gang, var vi på 
landsbygda. Dermed var vi spent på å 
være i Dhaka. Men vi har gode folk rundt 
oss, som Gladstone og Priya. Så hjelper 
det også å ha vært i landet før, og at vi 
kjenner litt av kulturen og språket, sier 
de to.

Viktige prioriteringer
Nylig var de hjemme i Norge på som-
merferie. 
  – Det er godt å være hjemme, og sam-
tidig gleder vi oss også til å ta fatt på to 
nye år i Dhaka. Vi opplever at Gud jobber 
i Bangladesh, og at vi får være med på det 
Gud gjør der, sier familien på fem. 

Kristoffer, Hallgeir, Mathea, Gerd Eli og Jonathan Haaland er for tiden i Bangladesh. De ønsker at flere skal ta del i misjonsoppdraget.

Vil stå sammen om misjon

Det fødes mange nepalske barn hver eneste 
dag, og nesten halvparten av disse barna 
fødes på sykehus, skriver Okhaldhunga 
Times. En del av disse barna er premature. I 
det siste har det vært mange kuvøsebarn på 
sykehuset i Okhaldhunga, og de har hatt 
behov for oppfølging hele døgnet. Takket 
være oksygenmaskinen kan man gi god og 
livsviktig hjelp. Den har vært ute av funksjon 
en kort periode, men nå gir den igjen oksy-
gen til de aller minste.

For å engasjere persisktalende barn med 
historier om Jesus, jobber et kreativt team i 
SAT-7 PARS med å produsere en ny, animert 
bibelserie. Disse unike animasjonene viser 
Jesu liv, og er så fengslende at både barn og 
voksne vil ha glede av dem. I studioet til 
SAT-7 PARS i Limassol, Kypros, har frivillige 
og ansatte laget figurer og andre effekter for 
hånd. Etter måneder med hardt arbeid, kom-
mer nå endelig dette lille universet til sin 
rett. 

Nylig reiste Geir Lindahl som utsending til 
Tomora i Mali. Der skal han være prosjektko-
ordinator for Normisjon. Prosjektet, som dri-
ves i samarbeid med en lokal organisasjon, 
arbeider med utvikling i Tomora kommune. 
Det er et lokalsamfunn som har mistet 
mange av sine unge til den farefylte reisen 
over Middelhavet til Europa.  
Målet er å skape holdningsendring og 
arbeidsmuligheter lokalt i stedet for at de 
unge drar den lange veien til Europa.

En egen verden med animerte figurer 
skal levendegjøre Bibelen for barn. 

Mali 
Samfunnsutvikling i Mali
Prosjektnummer: 401 029

Nepal
Okhaldhunga sykehus 
Prosjektnummer: 306 002

Nytt prosjekt i Mali Oksygen i Okhaldhunga

Misjonsfakta:Familien Haaland mener 
misjon er noe vi er 
sammen om hjemme  
og ute.

Kreativ bibelserie 

Kristin Winther Jørgensen
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• Gerd Eli og Hallgeir Haaland 
med familie er utsendt av  
Normisjon til Bangladesh
 
• De jobber henholdsvis med 
foreldreveiledning og utrustning 
av lokale misjonsledere
 
• Bangladesh er blant verdens 
tettest befolkede land
 
• Levekårene er ekstra dårlige for 
jenter og kvinner, samt etniske og 
religiøse minoriteter
 
• Normisjon ønsker å formidle 
evangeliet i Bangladesh gjennom 
ord og handling

Midtøsten og Nord-Afrika
SAT-7 PARS
Prosjektnummer: 307 000

Tekst & foto
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Når ekteparet Bøhler nå nærmer 
seg avslutningen på sin tjeneste 
i Okhaldhunga, ber de Normi-
sjonsfolket om å huske på syke-
huset og menneskene der.

– Norge har fått et godt navn 
og kjennes som den gode nabo. 
La det fortsette, oppfordrer Kris-
tin Bøhler. Hun forteller at 
mange menigheter, foreninger, 
enkeltmennesker og skoler har 
støttet Okhaldhunga.

Kom til krigen
17 år har gått siden ekteparet 
Bøhler kom til Nepal. Da hadde 
de allerede hatt ni år i tjeneste i  
Bhutan. De forteller at da de 
kom til Okhaldhunga, var det 
ingen veier i området. Det fantes 
bare en telefon i fylket, og det 
var ingen strøm. Det var borger-
krig, og folk var redde for å gå 
på stiene. 

Etter at borgerkrigen ble slutt 
i 2006, har det kommet veier, 
mobiler og fred på stiene. 
– Med dette kom også pasien-
tene, sier Kristin Bøhler. 
  Den gangen var sykehuset 
lite, med bare 30 senger. Etter at 
freden og veien kom, var ikke 

dette nok for en befolkning på 
220 000 mennesker. Derfor ble 
det en stor utbygging og renove-
ring gjort, som Normisjon har 
løftet frem i et stort giverfelles-
skap, sier Kristin Bøhler. 

Gå etter Jesus
Erik er leder av det medisinske 
arbeidet ved sykehuset, mens 
Kristin er rådgiver for sosial-
kontoret og Mødrevente-hjem-
met.

– Vi har opplevd å gå etter 
Jesus Kristus og sett hva Han 
gjør og har på hjertet, sier Kris-
tin Bøhler som har mange his-
torier å fortelle om at Gud gir liv 
ved sykehuset. 

– Det er mennesker som er 
nedbrutte, som har fått nytt liv 
på vårt kontor. En som mistet 
sin kjære der vi måtte gi tapt, 
kom selv til tro fordi hun fikk 
smake på Guds omsorg og fred. 
Det er en del av å være et 
misjonssykehus; vi ser Hans 
spor gjennom sykehusets hver-
dag, sier Kristin Bøhler. 

 
Skal hjem til Norge igjen
I sommer har ekteparet vært i 
Norge. De skal flytte hjem til jul, 
men nå er det først siste etappe 
i Nepal.

–  Vi har nok ikke blitt nepa-
lere disse årene, men nepalerne 
har flyttet inn i våre liv. 

– Vår tjeneste har vært vårt kall og Guds gave til oss, sier Erik 
og Kristin Bøhler. 

Kristin Winther Jørgensen
Normisjon

Kristin og Erik 
Bøhler ber nord-
menn om å huske 
på sykehuset og 
pasientene i 
Okhaldhunga.

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som pågår med 
å skape nye, mer tjenelige 
strukturer innen Normisjons 
arbeid i Aserbajdsjan. Be for 
visdom, ledelse og innsikt
• 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 Agenda1
• Be for prosessen videre for 
menighetene

Ecuador
• Be for ledelsen ved Bibel-
instituttet 
• Be for Felipe Guaman og hans 
team 
•  Be for Tamboskolen, for 
medlemmene i stiftelsen og for 
skoleledelsen 
•  Be for James og Anita som 
etablerer seg i Cãnar og tjeneste i 
Kichwakirken 

India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke 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 kirken 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 Kambod-
sja 

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 om en god regntid og gode 
avlinger 
 • 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 lokalsam-
funnet
• 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 produk-
sjon 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
• Be om helse og styrke

SKOLER:  
Bibelskolen i Grimstad
•  Be om at årets kull får med seg 
det Gud vil at de skal ha med seg 
•  Be for lærere og stab at de får 
visdom, kraft og arbeidsglede 
•  Be om at samlokaliseringen 
mellom region Agder, BiG og 
Norkirken Grimstad lykkes i tråd 
med Guds plan 
 
Gå Ut Senteret 
•  Flere studenter til skolen 
•  Godkjenning av nye linjer 
 
Acta bibelskole 
•  Be for elever og lærere 
 
REGIONER:
Agder
•  Be om planting av nye 
fellesskap i Agder

Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda 1-nettverket 
•    Be for arbeidet 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 om ressurser til å gjennom-
føre de mange oppgaver som må 
løses og gjøres 
• Be om visdom i kommende 
budsjettbehandling for å løse 
viktige behov i regionen 
•  Be om beskyttelse og velsig-
nelse over høstens arbeid på 
leirstedene Holmen og Solvang

Nordland
• Be for det nye regionstyret
• Be for tre nyfrelste
• Sentrumskirken Bodø 
(nyetablert)
• Be for Acta Fauske

Oppland
• Be for situasjonen i region 
Oppland. For styret og om kloke 
valg
• Be for salgsprosessen rundt 
Kirketeigen
• Takk og be for Actastyret 

Rogaland
• Takk for alle sommerleirene 
• Be for utviklingen av Solborg-
marka
• Be for Horve, Vaulali og 
Stemnestaden 
• Be for foreninger, lag og 
forsamlinger 
• Be for Soul Children Gathering 
Rogaland

Sogn og Fjordane
• 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 regionstyret og 
Actastyret. Be om visdom, 
oppfinnsomhet og krefter
• 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 regionstyret
• Be for elevrekruttering til 
Normisjons skoler i regionen
• Takk og be for de ansatte

Vestfold/Buskerud 
•  Be for Acta VeBus høstleirer 
•  Be for Acta VeBus ung-
domsteam 
•  Bibelkonferansen og ungdoms-
konferansen som VeBu arrange-
rer i høst 

Øst
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen

Østfold
• Takk for alt det frivillige 
arbeidet som utføres i Østfold

SENTRALT:
• Be for arrangementer
• Be for ny assisterende 
generalsekretær

ACTA SENTRALT:
• Be for alle små og store 
Acta-arrangementer
• Be for Kompis og Amigos

Takk og be

–Ikke glem

Nytt fra
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70 17 90 00  //  plussreiser.no

REISER I KRISTEN REGI

6 - 15 dager  –  Pris fra 15 950,-

M A N G E  T U R E R  Å R E T  G J E N N O M

REISER TIL ISRAEL

USBEKISTAN - 05.10.2019 // 9 dager  –  Pris fra 18 600,-

E K S OT I S K E  R E I S E R

KAMBODSJA - 13.02.2020 // 11 dager  –  Pris fra 22 400,-

VIETNAM - 29.02.2020 // 16 dager  –  Pris fra 24 900,-

M A N G E  T U R E R  Å R E T  G J E N N O M

B I B E L F E R I E  I  SY D E N

O P P L E V E L S E S R E I S E R

B U S S R E I S E R

O B E R A M M E R GAU  2 0 2 0

Bergen - Kirkenes - Bergen

Hurtigrutecruise
Turteam: Kari & Helge Standal
Vakker natur & sosialt felleskap ombord på M/S Midnatsol. 

11.05.2020 // 12 dager  –  Pris fra 18 450,-

Tekst
Foto

– Misjonsløpet er alltid gøy å være med på, det er 
mange kreative løpere, sier festivalgeneral Kristian 
Bjørkhaug som lot seg imponere av at så mye pen-
ger kom inn til misjonsarbeidet. Han forteller at 
årets Sommer i Sør ble en flott festival med sol 
hele uken, gode møter med lovsang, forkynnelse 
og forbønn.

– Så var det også konserter og sosialt samvær 
på kveldene i kafételtet.

Møter og misjonskro, bibeltimer og bading
Bjørkhaug sier at rundt 600 deltakere var med på 
årets festival. På programmet stod blant annet 
møter og bibeltimer, konsert, misjonskro, quiz, 
basar, bading og gudstjeneste. 

– Det ble en super sommerfestival i Grimstad. 
Neste års datoer er 7.-12. juli, så her er det bare 
å merke av i kalenderen og bli med, sier  
Bjørkhaug.  
 

Det ble også storfint besøk under Sommer i Sør, 
da barne-og famlieminister Kjell Ingolf Ropstad 
gjestet stevnet og deltok i sofaprat med festivalsjef 
Kristian Bjørkhaug.

– Det ble en fin prat om det å vise kristen tro i 
det offentlige rom, sier Bjørkhaug. 

Gir glød for et nytt år i tjeneste
Martin Lund var deltaker sammen med familien 
på Sommer i sør. 

– Dette har vært veldig fint for hele familien på 
fem. Det som har vært bra er at vi har fått felles-
skap i troen, barneopplegg og egne ting bare for 
oss voksne; bibeltimer og kveldsmøter. Dette er et 
pusterom ikke bare i en sommer, men i et år. Dette 
gir en glød for en nytt år i tjeneste, sier han. 

Med stort engasjement ble det samlet inn gode penger til Normisjon gjennom årets misjonsløp.

Kristin WInther Jørgensen
Hans Jørgen Hjemdal

Under Sommer i Sørs tradi-
sjonsrike misjonsløp ble det 
samlet inn over hundre tusen 
kroner til Normisjons arbeid. 

Det ble en super 
sommerfestival i 

Grimstad.

1200 deltakere på Åpen 
Himmel sommerfestival

Lek og moro, undervisning 
og fellesskap for de miste.
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Løp inn 120000

23. – 27. juli var det Åpen Himmel sommerfestival i Grimstad. Dette er 
en festival som har sitt utspring i IMI-kirken i Stavanger. På program-
met under årets festival stod blant annet møter, seminarer, kino, 
vannkrig og helbredelsesrom. Talere var blant andre Amy Ward, Egil 
Elling Ellingsen, Martin Cave og Anne Inghild Johnsen Maldal. Det var 
liv og røre over hele leirområdet mens festivalen pågikk.

– Vi anslår at det har vært over 1200 mennesker innom på festiva-
len, sier en fornøyd Hanne Langmoen Høyland i IMI-kirken. 
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Etter å ha vært ansatt i region Telemark siden 2007, 
melder nå Gunn-Marit overgang til region VeBu. 

Fra 1. oktober melder Gunn- 
Marit overgang til region VeBu. 
Ny kontoradresse blir delvis 
Strand leirsted i Sandefjord og 
delvis hjemmet i Luksefjellveien

- Hvorfor slutter du nå?
- Jeg har ikke sett for meg å 

arbeide i Acta til jeg blir pensjo-
nist, og nå var anledningen til et 
skifte der. Samtidig som Tele-
mark har behov for å spare pen-
ger, hadde VeBu behov for en 
som kunne arbeide med admi-
nistrative oppgaver.

- Du startet i regionen som 
vikar for Lillian i 2007, Gunn-
Marit, men du har vært enga-
sjert i regionen lenge før det?

- Ja, jeg har jo vokst opp i 
«Langesundsfjorden», så jeg har 
vært med omtrent fra jeg ble 
født. 

- Hvor var du mest med?
- Til å begynne med 

«hjemme» på Aas, senere også 
på Oksøya. Jeg var første leirdel-
taker og så kjøkkenjente tre 
somre under Bergljots kom-
mando og omsorg.

- Var du leirleder også?
- Nei, det var jeg faktisk aldri 

før jeg ble ansatt. Jeg har deri-
mot vært leder på Fremad og på 
UG på Aas. 

- Hvordan ble du ansatt i 
Acta?

- Mens jeg vikarierte for Lil-
lian, søkte de etter Actaleder, 
men fikk ikke søkere. Da fant 

Trond Engnes ut at den jobben 
kunne jo jeg ta! Jeg tilbød meg 
å forsøke et halvt år, så kunne de 
se om det fungerte, - og det 
mente visst Actastyret at det 
gjorde, så jeg fikk jobben fast. 

- For et par år siden overlot 
du Actalederjobben til Eirik. 
Hvorfor det?

- Jeg syntes at det var en for-
del å være yngre enn meg når en 
skulle jobbe så tett på ungdom. 
Jeg har aldri hatt som mål og bli 
leder, så jeg syntes det var godt 
å slippe andre til. Eirik har dess-
uten andre kvalifikasjoner enn 
jeg har. 

- Hva har vært fineste med å 
jobbe i Acta?

- Det fineste har vært å være 
sammen med ungdommene. De 
er så trivelige, positive og villige 
til å stå på, at det er en fryd. Da 
jeg var eneste ansatt, gikk Acta-
styret inn og backet meg opp og 

tok ansvar. Det varmer når jeg 
tenker på det.

- Du har hatt egne barn i 
denne perioden, har det vært 
greit? 

- De var små da jeg begynte, 
så jeg var redd de skulle tenke at 
jobben var viktigere enn dem, 
men samtidig var det nok litt 
moro at mamma kjente de kule 
ungdommene. Etterhvert har de 
blitt voksne og vært aktive i 
Actaarbeidet selv. På en måte 
har Acta blitt en del av hele 
familien. 

- Hva har vært mest utfor-
drende? 

- Det er slitsomt at hensynet 
til økonomi og penger styrer så 
mye av hva vi kan gjøre og ikke 
gjøre. Jeg synes også det er slit-
somt å mase på folk for å skaffe 
frivillige. På den andre siden er 
de som har stilt opp flotte folk 
som det har vært en glede å 
jobbe  sammen med. 

- Hva ser du som viktigst for 
Acta å holde på med? 

- Definitivt ledertrening. 
Uten frivillige unge ledere 
kunne ikke Acta hatt særlig stor 
aktivitet. Jeg et samtidig opptatt 
av at all aktiviteten ikke må for-
trenge ledernes trosutvikling. 
Det må vi sette av mer tid til. 

- På vegne av regionen, Acta 
frivillige og ansatte: Takk for 
alt du har vært og alt du har 
gjort i Telemark! 

Fra 24. - 27. oktober blir det Bibelkonferanse på Strand  
leirsted i Vestfold. Programmet er variert og spennende, 
med mange aktuelle tema. Det er mulig å bestille måltider  
på Strand og det blir også laget en pakkepris på måltider og 
overnattinger for de som ønsker det. Sjekk VeBus hjemme-
side for mer informasjon.

Torsdag 24. okt: 
10.30: «To utganger av livet» ved Geir Otto Holmås
13.30: «Feil fortelling fortalt» ved Truls Aakerlund
18.00: Familiemøte ved Sandefjord Normisjon

Fredag 25. okt:
09.30: «De forfulgte kristne» ved Stig Magne Heitmann
11.00: «Bibel og miljø» ved Kjell Arne Norum
13.00: «I møte med lidelsen. Finnes det en kjærlig Gud?»  

 ved Torborg Aalen Leenderts
19.00: Konsert med Jan Tore Saltnes (fra Nordic Tenors)

Lørdag 26. okt:
09.30: «Etterlyst Bergprekenens Jesus – Har folkekirken  

 glemt ham?» ved Oscar Skarsaune
11.15: «Jesus i Det gamle testamente» ved Svein Granerud
13.00: Tema forts. «Jesus i GT» ved Svein Granerud
14.00: «Åndelige besteforeldre» ved Torbjørg Oline Nyli
19.00: Forestilling «Josef – drømmenes konge» ved 
Birgitte Elin Bjørnstad

Søndag 27. okt:
11.00: Gudstjeneste ved Kristian Øgaard
17.00: Konsert med John og gutta i Norkirken Sandefjord

Takk til
Gunn-Marit 
Tekst
Foto

Strand leirsted og region VeBu er igjen vertskap for en 
spennende bibelkonferanse. 

ST
RA

N
D

 L
EI

RS
TE

D

Sam Tore Bamle
Sam Tore Bamle

BIBELKONFERANSE 

Det fineste har 
vært å være 
sammen med 
ungdommene. 
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Gunn-Marit Eriksrød Selle blir ny administrasjonsleder i Normisjon region VeBu.
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Regionstyret har, med utgangs-
punkt i samtalen på årsmøtet,  
besluttet å holde av lørdag 9 
november til et rådsmøte. Hvis 
det viser seg å være behov for 
det, kan dagen heller brukes til 
et ekstraordinært årsmøte. 

Hva er hensikten med et 
rådsmøte, kan man kanskje 
spørre?  På rådsmøtet skal vi 
samtale om arbeidet i regionen, 
uten at vi trenger å bruke tid på 
årsrapporter og valg som på års-
møtet. Alle som er engasjert i 

Normisjons arbeid i Telemark 
kan komme sammen, snakke 
om arbeidet, hoste opp gode 
idéer og finne nye veier for 
arbeidet videre framover. 

Vi er kalt til å drive misjon 
hjemme og ute. Hvordan skal vi 
gjøre det i en tid som tilsynela-
tende har knappere og knappere 
ressurser? Er det områder vi bør 
satse mer på, som vi kanskje har 
forsømt? 

Det blir sendt ut innkalling til 
alle foreninger før møtet. Fra regionårsmøtet 2019.

Rådsmøte 9. november

Sangkvelder på 
Sunds
Sunds bedehus ved Nordagutu har 
gjennom mange år samlet folk til 
hyggelige sangkvelder en fredag i 
måneden. Nå starter sangkveldene 
opp igjen for dette høstsemeste-
ret. Første sangkveld er fredag 13. 
september kl. 19.00. Da blir region-
leder Sam Tore Bamle med og hol-
der andakt. 

Misjonsbasar i 
Drangedal 1. nov.
Medlemmer i det som var Drange-
dal ungdomsmusikk har i mange 
år arrangert en  høstbasar til inn-
tekt for misjonsarbeidet i Bangla-
desh. Årets basarinntekter skal gå 
til ny klinikk på Amnura-misjons-
stasjon. Tidligere har man samlet 
inn både til kirke og ambulanse. 
Basaren holdes i Menighetshuset i 
Prestestranda 1. november kl. 
18.00

Gudstjenester på-
Solmyrås H-2019
Er du glad i å gå tur og samtidig gå 
på gudstjeneste? Da er kanskje 
Solmyrås sportskapell mellom 
Klyve og Geiteryggen stedet for 
deg.  Hver søndag holdes det en 
kort gudstjeneste der kl. 12.00.  
Det tar ca en halv time å gå fra 
Rugtvedtkollen opp til kapellet. 
Det er motbakke opp til kapellet, 
til gjengjeld er det nedoverbakke 
tilbake.  Her er oversiktien over 
andaktsholderne høsten 2019: 

08.09 Kari Ripegutu
15.09 Håkon Stornes
22.09 Johan Løvgren
29.09
06.10 Knut C. Bendiksen
13.10 Geir Flatin
20.10 Lars Hals
27.10 Torbjørn Legard
01.11 Stein Ulrik Helnes
08.11 Anne Tempelen
17.11 Sam Tore Bamle
24.11 Jostein Bråten
01.12 Finn Ødegård
08.12 Arne Jørgen Lund
15.12 Jostein Gjærum
22.12 Martin Fredriksen

Vellykket Oksøya-
kveld i Helgeroa
Lars Gunnar Røed skrev nylig til 
oss:  «Hei!  

Vi hadde en fin utlodningsfest til 
inntekt for Oksøya her på bedehuset 
29. mai. Jarle Storebø var på besøk 
og fortalte mye interessant fra og 
om leirstedet. Han holdt også en 
andakt som vi sent vil glemme. Vi 
fikk inn nesten 10.000 kroner til 
Oksøya.» 

Siden de startet med disse bas-
arkveldene på Helgeroa bedehus 
til inntekt for Oksøya i 1994, er det 
samlet inn 206.000 kroner til leir-
stedet.

Vi takker for engasjementet for 
leirstedet og for den store gaven!
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Normaltilstanden i den kristne 
menighet er, slik jeg kan forstå 
det, vekst. Både i den enkelte 
medarbeiders liv, men også at 
antallet i menigheten øker.  
Dette må alltid være målsettin-
gen vår; at flere får møte Jesus! 
Hvilke spørsmål må vi så stille 
oss når så ikke skjer? Jeg tror 
spørsmålene må stilles til både 
den enkelte kristne og til de for-
skjellige menighetene, men før 
jeg ser på spørsmål,  har jeg gjort 
to observasjoner i løpet av de 
siste åra; Der diakoni og integre-
ringsarbeid har stått sentralt, har 
mange menigheter hatt vekst. 
Jeg var sjøl til stede i Smyrnakyr-
kan i Gøteborg før jul for et par 
år siden. Det var dåp av syv nye 
medlemmer, 5 av disse var 
rekruttert inn i Guds rike gjen-
nom menighetens omfattende 
diakonale arbeide. Og tårene 
rant på mange av oss da flere av 
disse avla sitt vitnesbyrd om 
hvordan kjærligheten fra men-
neskene som drev suppekjøkken 
og andre lavterskeltilbud, førte 
de inn i kjærligheten til Han 
som elsker alle. 

Boka «Søkte Allha, fant 
Jesus» av Nabeel Qureshi, fortel-
ler en gripende historie om for-
fatteren som vokser opp i et 
strengt islamsk hjem og gjør alt 
han kan for å leve opp til famili-

ens forventninger. Men han fin-
ner flere spørsmål enn svar i 
egen religion og blir etter hvert 
introdusert for Bibelen. Vi følger 
forfatteren i en lang prosess 
fram mot et liv i Guds kjærlig-
het. Boka «Konvertittene» av 
Stig Magne Heitmann forteller 
også mange gripende historier 
om hvordan muslimer kommer 
til tro på Jesus, både i midt- 
Østen, Asia, Afrika og i Norge. 
Og det som går igjen i mange av 
disse historiene, er hvordan Tre-
enigheten møter dem i drøm-
mer. 

Og så vil mange kanskje 
spørre; Hvorfor kommer de ikke 
til bedehuset hos oss? Jeg tror 
jeg vil snu på spørsmålet og 
spørre; Hva har vi gjort for at de 
skal komme til vårt bedehus? Og 
det er snakk om «å gjøre». Dia-
koni er Gudsliv i praksis. Vi har 
stor tillit til Guds ord i våre for-
samlinger, og det med rette. 
Men mye av det vi driver med er 
«indremedisin», noe nødvendig 
og mye vi godt kan stille spørs-
målstegn ved. Jeg kommer ofte 
tilbake til fortellingen om bryl-
lupsfesten i Bibelen som stod i 
fare for å bli avlyst pga liten del-
tagelse fra de man forventet ville 
ta imot invitasjonen. Hvem 
kom? 

Godhetsuker er et fenomen 

«Herre, vasker du meg?» Mosaikk fra Roma.

24h-festivalen
For 12. gang går vi i gang med 
planlegging av 24 Hours denne 
høsten. Skien Fritidspark skal 
nok en gang fylles opp med 
masse gøyale aktiviteter og ikke 
minst mange forventningsfulle 
4.-7. klassinger.

Som i fjor har vi hyret inn 
kanskje en av Norges beste bar-

neforkynnere, Viggo Klausen.
Han er svært mye brukt i kris-
tennorge og vi er heldige som 
har fått booket ham enda et år.

Mer informasjon kommer på 
våre nettsider og vår FB-side.

Og du, – vi trenger MANGE 
frivillige, voksne ledere! Ikke nøl 
med å ta kontakt! Noen melder seg på 24h bare fordi det er mulig å bade i løpet 

av festivalen.

Møtevirksomhet og diakoni
«Sannelig, jeg sier dere: Det dere har 
gjort mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg» Matt.25,40
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som oppstod i Stavanger, så vidt 
jeg vet. Forsamlingen i IMI 
kirka skulle gjøre folk i sine 
nabolag tjenester de trang hjelp 
til, uten å forlange penger for 
dette. Nå har dette spredd seg til 
vår region, og i Kviteseid har de 
god erfaring med denne formen 
for diakonalt arbeid. Bedehus-
folket er kjent for en stor dug-
nadsinnsats. Kanskje har vi dre-
vet dugnad i feil hus, eller med 
feil fokus? 

Jeg tror Gud vil at Normisjon 
skal vokse i Telemark. Ikke pga 
av Normisjon, men pga alle 
menneskene som går fortapt 
uten Kristus. Skal vi være et red-
skap i Guds hånd, må vi tørre å 
stille Gud spørsmålet; Er det her 
du vil ha meg, Gud? Hva vil du 
jeg skal gjøre for deg? Han har 
lovet at vi skal få gå inn i ferdig-
lagte gjerninger. 

Jeg prøver å ha en kamerat 

som forbilde for min start på 
dagen. Han ber alltid Gud om å 
få være et vitne for Ham denne 
dagen. Han ber Gud lede folk i 
hans vei som trenger et Gudsord 
eller et «klapp på skuldra». Vi 
bør alle be den kjente bønnen; 
La meg få vitne om deg Gud, om 
nødvendig med ord!

Vi har ikke fantasi til å tenke 
oss hva Guds planer er. Han 
åpenbarer dem for de som vil 
tjene ham. Noen frukter vil vi 
ikke se før vi er hjemme i Guds 
himmel, men jeg er sikker på at 
Han vil at vi skal glede oss over 
at nye mennesker kommer til 
tro på vårt bedehus. Jeg håper 
og tror at Normisjon skal være 
et vekst- og innhøstningspro-
sjekt, også i Telemark. Her jeg 
bor i Grenland, ønsker jeg meg 
ikke flere møter, men mer dia-
konal virksomhet i Normisjon. 

Jostein Gjærum

FO
TO

: S
A

M
 T

O
RE

 B
A

M
LE



FO
TO

:
FO

TO
:SA

M
 TO

RE BA
M

LE
Nytt fra

Basarkvelden for regionlotte-
riet nærmer seg. 19. oktober 
kl. 17.00 samles vi i Norkirken 
Porsgrunn til en god, gammel-
dags basarkveld! Her blir det 
åresalg, andakt, sang og serve-

ring, i tillegg til hovedtreknin-
gen på lotteriet. 
Vi har mange fine gevinster, så 
det burde være lett å selge lodd 
og få noen til å kjøpe. På 
gevinstlista står det kraftig 
høytrykksspyler, Bacho pipe-
nøkkelsett, bålpanne, Hardan-
gerbestikk, Lego, Kenwood 
stavmiksersett, Høie pledd, 
grill og Hadeland vase ++ 

Regionen har behov for 
inntektene, så vi håper mange 
gjør en innsats for å selge 
lodd og at mange vil komme 
på basarkvelden!

Ønsker du å selge eller 
kjøpe lodd, så kan du kon-
takte Lillian på telefon 35 52 
28 78. Pris pr. lodd er kr. 20,- 
Send tilbake lister og penger 
straks lista er utsolgt.

forts. fra side 4.
 konsentrere meg om Ham, og 
mitt forhold til Ham.

Jeg skjønte også at jeg måtte 
godta at de neste dagene ville 
jeg være uten mobiltelefon, 
aviser, TV, radio, data. 

Med andre ord isolert og 
uten kontakt med omverde-
nen.

Til motsetning til møtefor-
mer hvor høy musikk og høy-
lytt forkynnelse skal gi men-
nesker følelsen av et 
Gudsnærvær, går retreaten 
stikk motsatt vei, men med 
samme mål. Retreatens vesen 
er bønn, en indre samtale med 
Gud som forutsetter en mest 
mulig uavbrutt stillhet som 
gjør det mulig å lytte både til 
Gud og seg selv.

Etter et par dager kjente jeg 
at kroppen begynte å falle til 
ro, og at det ble lettere og let-
tere å få tanker og sinn bort fra 
hverdagens krav og gjøremål. 
Jeg begynte å se fram til still-
hetens oppgaver, jeg begynte å 
se fram til, - og nærmest glede 
meg til, liturgi og ukjente san-
ger, til samlingene i kapellet 
fire ganger om dagen og til den 
daglige nattverdstunden, men 
mest av alt så jeg fram til den 
daglige Jesusmeditasjonen og 
samlingen på kvelden hvor vi 
snakket sammen om hva 
Jesusmeditasjonen hadde gitt 
oss den dagen.

Jeg har nevnt at vi var seks 
mennesker, hvorav tre var del-

tagere. Det naturlige ville være 
at vi i løpet av fem dager hadde 
snakket mye med hverandre, 
og blitt ganske godt kjent. 
Retreat er imidlertid ikke 
sånn. Det handler ikke om å 
bli kjent med de andre, men 
om å bli kjent med Jesus, og gi 
han mulighet til å bli kjent 
med deg. På retreat er det ditt 
liv det gjelder, ikke de andres.

Det betyr ikke at vi ikke 
kjente et sterkt fellesskap med 
hverandre. Flere timer om 
dagen var vi samlet til felles 
aktiviteter, felles måltider og i 
kapellet. En skulle kanskje tro 
at det å være sammen store 
deler av døgnet i taushet og 
stillhet skulle være belastende, 
men det var snarere tvert imot. 
Det å være sammen i stillhet 
og bønn gir en sterk følelse og 
erfaring av fellesskap.

Kommer jeg til å dra på 
retreat igjen? Til det kan jeg 
verken svare ja eller nei, for det 
vet jeg ikke. Det jeg vet er at 
retreaten gjorde godt både for 
kropp, sjel og ånd. Fornuften 
sier jo at jeg må dra igjen, men 
jeg er ikke alltid like god til å 
følge fornuften i det jeg gjør, så 
derfor sier jeg «vet ikke». 

 Til deg som spør deg selv 
om du skal dra på retreat, har 
jeg bare en ting å si: Dra, - og 
dra med et åpent sinn. 

For mer informasjon om 
retreat, se www.sandom.no 
Der er det også lenke til andre 
retreatsteder.     
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Dette var første gang det ble 
arrangert loppemarked på bede-
huset, så de var spente på 
responsen. Inntektene skulle gå 
til to Normisjonsprosjekt: «Sam-
funnsbygging i Mali» og 
«Utdanning i Bangladesh». 

Det var ekteparet Kate Oddny 
og Odd Halvard Apalnes som 
var «primus motor» for å holde 
et loppemarked på bedehuset. 
Kate Oddny fortalte at hun alltid 
har likt å selge ting og hadde 
drømt om dette lenge. Endelig 
la det seg til rette for å få det til! 
Hun ønsket blant annet å gjøre 
en forskjell for Normisjon og 
noe som var positivt for bygde-
folket. Det syntes hun var svært 
viktig. Hun håpet på at folk som 
til vanlig ikke går på bedehuset 
ville komme innom, og at mange 
turister fra kanalcampingen ville 
besøke loppemarkedet. 

Kate og Odd Halvard har 

Lunde Normisjon kan si seg godt fornøyd med oppslutningen 
om loppemarkedet de avholdt i juli, og med resultatet.

Trovasslistevnet 2019

Hovedpremien er 
reisegavekort på 5000 kr

Terjes første retreat

Regionlotteri og basar

LILLIA
N

 T. O
TTERSEN

jobba i mange uker med inn-
samling av flotte lopper. De har 
også hatt mange gode medhjel-
pere. Vareutvalget var stort, alt 
var tydelig prismerket og det var 
ryddig og oversiktlig overalt. 
Dette er det fineste loppemarke-
det jeg noen gang har vært på! 

Det var mange som var 
innom, kjøpte lopper og kosa 
seg med kaffe, vafler og hjem-

melaga kaker. Praten gikk lett og 
kontakten med folk var veldig 
god. Kate og Odd Halvard er 
godt fornøyd med resultatet, 
rundt 21.000,- kr. En stor takk 
til Lunde Normisjon, Kate 
Oddny og Odd Halvard Apalnes 
og alle medhjelperne!   

Lillian T. Ottersen

Glimt fra Trovasslistevnet: f.v. Alf og Hilde Halvorsen, Godt Nytt, og Bjørn Dagfinn Tveit.

Det var meldt et overhendig 
regnvær, men det kom bare noen 
få drypp, da Trovasslistevnet ble 
avviklet 18. august. Tradisjonen 
tro var stevnet lagt til den helga 
som kommer nærmest datoen 
for vigslingen av leirstedet. 

Til tross for været, var det ca. 
90 mennesker som møtte fram. 
De fikk god valuta for reisen til 
Øyfjell, gjennom de fine sangene 
til «Godt Nytt» fra Vinje og 
Bjørn Dagfinn Tveit fra Nissedal. 
og talene til Hilde og Alf Halv-
orsen. 

Paret er Normisjons mest 
erfarne misjonærer, med mange 
tiår bak seg i Mali. Nå er de 
bosatt utenfor Kristiansand, men 
fra september til desember og fra 
januar til mars hvert år, gjør de 
fortsatt misjonærtjeneste i Mali. 

Alf er fra Brevik og var mye på 
Trovassli i leirstedets første år. 
Hilde kjente bare stedet fra Alfs 
omtale, så hun hadde veldig lyst 
til å se stedet. Hun var derfor 
ikke vanskelig å be da de fikk 
forespørsel om å delta. 

Alf la forsamlingen på min-
net at Gud både er nådig og hel-
lig. Han er tremendum et fasci-
nosem» – skremmende og 
tiltrekkende. Gud vil at alle 
mennesker skal bli frelst, men 
alle er ikke frelst. Frelsen er ikke 
universell i den forstand at alle 
har del i den, men alle kan få del 
i den når de møter Gud, og tar 
imot hans ord i tro. 

I det andre møtet fortalte 
Hilde hvilke utfordringer man 
støter på når man skal oversette 
Bibelen til andre språk. Ulike 

ord og lyder, kan gi helt forskjel-
lig mening. Det er derfor et vik-
tig og alvorlig arbeid som utfø-
res om tekstene  både skal 
oversettes riktig og treffe tilhø-
rernes ordforråd. Alf formante 
forsamlingen til å bruke Bibelen 
hver dag, fordi Bibelen er 
levende og virkekraftig. Det er 
mange eksempler på at mennes-
ker har kommet til tro bare ved 
å lese Bibelen på egenhånd. 

Trovasslistevnet gjør seg ikke 
selv, og som så mange ganger 
tidligere var det Gudny Und-
hjem, Kari og Jan Nielsen, Tor-
geir Nordal, Aud Solheim og 
Berit Aase som hadde stelt til. 
De fortjener stor takk og heder 
for den innsatsen de legger ned 
på Trovassli! 

Kr 17.998,– ble gitt i kollekt.

Økonomiutvalg i gang
Etter regionårsmøtet, der det 
ble satt fokus på regionens 
svake økonomi, oppnevnte 
regionstyret før sommeren et 
utvalg som skal gjennomgå 
regionens virksomhet og 
komme med forslag til tiltak 

som kan bedre økonomien. 
Utvalget består av Øyvind Bar-
land, Jens Arnfinn Brødsjø-
moen og Bjørn Olav Nygård. 
Det inviteres til rådsmøte om 
regionarbeidet 9. november.

Loppemarked i Lunde
11.–13. juli var 
det loppmarked 
i Lunde
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Andakt

I dag er det heller sjelden at 
noen hilser hverandre med 
«God dag» eller «God kveld». Et 
lite «Hei» ser ut til å være nok i 
de fleste sammenhenger. Greit 
nok, men hva om vi i tillegg la 
til Guds Fred.

«Hei, og Guds Fred!»
Paulus begynner ofte sine 

brev med hilsenen «Nåde være 
med dere, og Fred fra Gud, vår 
Far, og Herren Jesus Kristus.»  I 
kirken, den norske, hilser pre-
sten ofte menigheten med 
«Guds Fred» ved starten av 
gudstjenesten.

Hvor finner vi så Guds Fred?
Noen finner den visst over alt, 

andre ingen steder. Da du og jeg 
sa ja til Jesus, fikk vi Guds Fred 
inn i våre liv. Alle som tar imot 
Jesus Kristus får tilgang på en 
fred, en visshet og en trygghet 
som ikke er avhengig av noe 
eller noen. 

 I Johannes 14,27 sier Jesus 
«Fred etterlater jeg dere, Min 
fred gir jeg dere. Ikke som verden 
gir, gir jeg dere. La ikke deres 

hjerte forferdes, og la det heller 
ikke gripes av frykt.»

 Jesus sier her at vi ikke må 
glemme at den freden han tilbyr, 
Guds fred, og den freden som 
verden tilbyr, ikke har noe med 
hverandre å gjøre. Det er ikke 
vanskelig å se at det ikke er vel-
dig mye «paradisisk» over ver-
den slik den fremstår i dag. Den 
er fylt av vold, fattigdom, kriger, 
undertrykkelse og mennesker 
på flukt.

Men Jesus sier at vi ikke skal 
frykte, men holde oss nær til 
ham fordi han allerede har sei-
ret. Det gjorde han på Golgata. 

Enn så lenge pågår åndskam-
pen, men som Jesus selv sier: 
«Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Faderen uten 
ved meg.»

Jesus møtte og møter men-
nesker med kjærlighet, fred og 
nåde. Kvinnen ved Sykars 
brønn, møtte en som var stor 
nok til å tilgi og gi henne frem-
tidshåp på tross av hennes for-
tid. Jesus gav henne nåde og 
fred. Ikke rart hun glemte vann-
krukken og løp inn i landsbyen 
for å fortelle om hva hun hadde 
opplevd! Slik var Jesus da og slik 
er han nå.

I Fil. 4, 6-7 understreker Pau-
lus styrken i Guds Fred: 

«Vær ikke bekymret for noe! 
Men la alt som ligger dere på 
hjertet, komme fram for Gud i 
bønn og påkallelse med takk. Og 
Guds fred, som overgår all for-
stand, skal bevare deres hjerter 
og tanker i Kristus Jesus!»

Guds fred
Terje Olafsen | Forkynner

Jesus sier at vi ikke skal frykte, 
men holde oss nær til ham

Sommerferien er over for 
denne gang og høsten er i 
anmarsj. Nye oppgaver og 
muligheter ligger foran oss. 
Det gjelder også arbeidet i 
Galleri Normisjon. 
 På forsommeren hadde vi 
besøk i Oslobutikken av del-
tagere på et seminar, der 
tema var «Kirkens bidrag til 
bærekraftig samfunn». Disse 
deltagerne kom fra forskjel-
lige land i Europa. 
 Jeg fikk spørsmål om 
hvorfor vi hadde startet med 
en gjenbruksbutikk? I svaret 
mitt fokuserte jeg på tre ting: 

1) At det gav penger til vårt  
 internasjonale arbeid 
2) Butikken som møteplass  
 på ulike vis, og 
3) Miljøperspektivet.

Butikken som møteplass, er 
et tema jeg er opptatt av. Det 
gjelder for de som jobber i 
butikkene og for de som 
ønsker å stikke innom oss. 
 Det er ønskelig at begge 
grupper kan kjenne at det er 
et sted der man kan bli kjent 
med andre og ha et godt 
nettverk. Mange er en-
somme og mitt ønske er at 

det er mulig å komme 
innom butikken og treffe 
noen å prate med og kjenne 
at det er et hyggelig sted å 
komme. 
 På høstens fagdag vil dette 
bli tema. Mitt ønske er at når 
vi reiser hjem fra den fagda-
gen, har vi fått ny inspirasjon 
til videre satsing på det fel-
tet.

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder

Hver gang nyttårsforsettene herjer landet, takker jeg Gud for 
at han lar meg starte på nytt hver dag, og ikke bare en gang i 
året. Det er nåde! Og likevel: Noen ganger er det viktig å 
stoppe opp og tenke gjennom hvordan hverdagen ser ut og 
hvilke prioriteringer vi lever etter. Og ja, det er ikke nyttår, 
men hos meg starter vanligvis de gode vanene på høsten, når 
sommerferien overlater stafettpinnen til hverdagen. 

Vaner er undervurdert. Så mye at fetteren «uvaner» kanskje 
er mer i bruk. Men vaner er ikke alltid grøfter og mønstre det 
er et mål å komme ut av; like ofte er vanene som velprøvde 
stier som vi og andre før oss har funnet at leder til det som er 
godt. Vanene er våre hjelpere i å oppleve frihet og vekst. Frihet 
er ikke grenseløshet, men å holde fast på det vi vet er godt. Og 
for å oppleve vekst må vi prioritere noe over tid, også når vi 
egentlig ikke har lyst til det i øyeblikket. Da trenger vi vaner, 
som hjelper oss til å holde fast på det vi har bestemt oss for. 

Kanskje er tiden inne for å introdusere noen nye vaner i 
livet ditt? Eller børste støv av noen gamle? Hva med den 
bibellesningen du var så ivrig på før? Guds ord virker fortsatt! 
Eller den bønnelisten som har blitt liggende i nattbordskuffen 
de siste årene? Hva med å sette av en kveld i uken for noen i 
ditt nærmiljø som trenger deg? Bestem deg, så gjør du det 
kanskje også den dagen du ikke vil. Kanskje skal du begynne å 
smile til mennesker på bussen eller hilse på naboen? Prøv! Det 
er ikke utenkelig at det vil gjøre noe med måten du ser på dine 
medmennesker. 

Må Gud velsigne deg og dine vaner. 

Forsett

Kristian Øgaard 
Leder Acta - barn og unge i Normisjon
kso@normisjon.no

Innspill



Oscar Skarsaune
«Etterlyst Bergprekenens 

Jesus – Har folkekirken 
glemt ham?»

Torbjørg Oline Nyli
«Åndelige besteforeldre»

 Svein Granerud
«Jesus i Det gamle  

testamente»

Birgitte Elin Bjørnstad
Forestilling «Josef  

– drømmenes konge»

Kristian Øgaard
Gudstjeneste

John og gutta i Norkirken Sandefjord
Konsert

Geir Otto Holmås
«To utganger av livet»

Stig Magne Heitmann
«De forfulgte kristne»

 Truls Aakerlund
«Feil fortelling fortalt»

Kjell Arne Norum
«Bibel og miljø»

Torborg A. Leenderts
«I møte med lidelsen.  

Finnes det en kjærlig Gud?»

Jan Tore Saltnes
(fra Nordic Tenors)

Konsert

24.–27. OKTOBER PÅ STRAND LEIRSTED I VESTFOLD
BIBELKONFERANSEN

Få mer info  
om program,  

overnatting og  
måltider på:  

www.normisjon.no/ 
vebu/
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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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REGIONARRANGEMENTER
15. september 19.00 
Fellessamling for alle Skiensfore-
ningene i Hauges Minde
19. oktober kl. 17.00
Basarkveld i Norkirken Porsgrunn. 
9. november kl. 12.00
Rådsmøte i Regionen 
24. november kl.19.00
Fellessamling for alle Skiensfore-
ningene i Hauges Minde

BIBELKONFERANSE PÅ STRAND 
LEIRSTED
24. - 26. OKTOBER
Se program på side 8.

KVINNEGRUPPA I NORKIRKEN, 
PORSGRUNN
2. september  Laila Eliassen taler 
og synger
7. oktober  Solveig Sollie forteller 
om kvinneforeningenes mor, 
Gustava Kielland. En gruppe fra 
Skotfoss synger. 
4. november  Karin Apesland og 
Annie Lia har program om 
Margrete Munthe
2. desember  May Britt og Finn 
Arild Arntsen gir oss et innblikk i             
i Sjømannsforeningens arbeid.
 
NOTODDEN NORMISJON
September
8.  Taler: Arnfred Li

22. Taler: Rune Danielsen
25. Nattverdmøte
Oktober
4.-6. Bibelhelg v/Johnn R. Hardang
25.-27. Bibelhelg v/Eivind Flå
November
10. Taler: Jens Iver Jensen
24: Taler: Jens Iver Jensen
27. Fellesskapskveld
Desember
15. Adventsmøte.
Alle samlingene begynner kl. 
18.00. Mer informasjon på  
www.normisjon-notodden.no

SELJORD INDREMISJON
Tema for haustsemesteret er «Livet 
med Jesus».
Sundag 8. september kl. 19.00.
Lina Sandell-kveld med Øyvind og 
Herdis Jørgensen.
Tysdag 10. september kl. 19.00.
Ekstraordinært årsmøte i samband 
med namnendring
Sundag 22. september kl. 19.00.
Møte med tale av Terje Olafsen, 
Normisjon.
Sundag 6. oktober kl. 19.00.
Møte med tale av Jens Iver Jensen.
Tysdag 15. oktober kl. 19.00.
Bibeltime ved diakon Torill Solli 
Haugen.
Sundag 27. oktober kl. 19.00. 
Møte med tale av sokneprest 
Møyfrid Lunde.
Sundag 3. november kl. 19.00. 
Møte med tale og sang av Nils 
Jørgen Hardang.

Tysdag 5. november kl. 19.00.
Bibeltime med Sam Tore Bamle, 
Normisjon.
Fredag 15. november kl. 19.00.
Basar, andakt ved Kjell Johan 
Nenseter.
Fredag 22.-sundag 24. nov.
Bibelhelg med Kurt Hjemdal.
Fredag og sundag møte kl. 19.00, 
laurdag bibeltime kl. 10.30. 
Laurdag kl. 18.00 blir det felles-
skapskveld med andakt, sang, 
underhaldning og kveldsmat.

SKOTFOSS BEDEHUS. 
Søndag  22. september kl. 18.00: 
Møte ved Torill Solli Haugen. 
Tema er ”Herrens bønn” Kaffe 
etter møtet.
Søndag 13. oktober kl 17 starter 
vi med kaffe. Så er det bibelquiz 
ved Eva og Stian
17. november kl. 18 er det ”Stem 
i en sang”- kveld. Tema er ”Fatt 
mot” Husorkesteret spiller. Klara 
Hansen synger solo. Mye allsang. 
Konferansier er Jon Kristian @
Sletteberg. Kveldsmat til slutt. 
Formiddagstreff, kl. 11.30 
torsdag 15. 08, 19. 09, 
17.10, 21. 11 og 12. 12 (grøtfest) 
Her er det bestandig god mat, 
kaker og kaffe, andakt og sang og 
musikk. 
Yngres pleier å gå annenhver 
fredag. En regner oppstart i 
september. Kontaktperson er Eva 
Langeland, tlf.41809462
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Lundegt. 15, 3724 Skien
Postadresse:
Postboks 297 Sentrum
3701 SKIEN
Tlf.: 35 52 28 78
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tirsdag–fredag kl. 10.00–14.30 
Mandag stengt.
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Foretaksnummer: 971545615
www.normisjon.no/telemark

Regionstyreleder
Jostein Gjærum, tlf.915 67 400
jostein@gjarum.net
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Sam Tore Bamle Tlf.: 900 10 760
sam.tore.bamle@normisjon.no
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Terje Olafsen Tlf: 916 06 065
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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
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