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Misjonsverktøyet Agenda1 brukes av totalt
44 lærefellesskap. 442 grupper fra 392 
menigheter er med i en rekke land over 
hele verden. Nå står USA for tur. 
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Agenda1 i 13 land

VANSKELIG Å VELGE VGS?

BLI MED PÅ TOMB CAMP! FÅ EN SMAK AV  
INTERNATLIVET OG EN SPENNENDE SKOLEDAG!

KANSKJE TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!

Naturbruk (landbruk/hest), 

Bygg (bygg-/ anleggsteknikk), 

TIP (kjøretøy), 

Studiespesialisering. 

Alle veier kan føre til  
studiekom

petanse.  

TORSDAG 23. TIL LØRDAG 25. JANUAR 2020

Følg Normisjon  
på Facebook

Konferanse for alle
En helt ny konferanse i Normisjon  
arrangeres i IMI- kirken i Stavanger i 
februar 2020. Invitasjonen til konferanse-
helg går bredt ut til hele organisasjonen. 

NORGE          7

Som vi skrev i et tidligere blad: Lederopplæring er 
prioritet nr. 1 i Acta. Hvis vi ikke driver lederopplæ-
ring, har vi ingen å bruke i lag og på leir. 

Lederleir i Acta

Telemark

Telemarkinger koser seg på lederleir
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Det har vært et savn at mye av 
den gamle sangskatten på 
besdehuset har kommet ut av 
bruk. I Helgeroa har man gjort 
noe med det. 

Allsang i 
Helgeroa

Vi venter på at Jesus skal komme med makt og i herlighet Sam Tore Bamle
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I slutten av oktober hadde Acta 
Telemark lederleir sammen med 
Acta VeBu i Sandefjord. Dette var 
årets andre lederleir.  

Lederleirer er i vinden som aldri 
før i Telemark! På en eller annen 
måte har vi klart å få til et miljø 
der det er kult å være med på 
lederleirene våre. De som har 
vært med på de siste lederlei-
rene, har absolutt ikke vært på 
noe hvilehjem!!

I vår tok vi turen til Bibelsko-
len i Grimstad. Denne gangen 
var det et samarbeid med Acta i 
Vestfold/Buskerud (VeBu) og 
det var de som var verter. Strand 
leirsted ble brukt til overnatting 
og mesteparten av måltider, 
mens Norkirken Sandefjord 
stilte lokalene sine til disposi-
sjon både fredag kveld og store 
deler av lørdagen. 30 ledere fra 
Telemark og 15 fra VeBu var 
samlet til en helg som satte spor 
på mange måter.

Denne gangen hadde vi 
mulighet til å være miljøbevisste 
når vi skulle forflytte ledergjen-
gen til Vestfold. Ungdommene 
møtte på perrongen i Skien eller 
Porsgrunn og så ble det en sosial 
start på turen i en togvogn som 
vi ordnet bare til oss selv. Acta-
lederen var svært fornøyd når 
toget forlot Porsgrunn og alle på 
deltakerlista var kommet!

VeBu hadde lovet å diske opp 
med mat når vi ankom Sande-
fjord og det var stor stas da vi så 
at det stod taco på bordet da vi 

ankom lokalet etter en liten spa-
sertur fra stasjonen. Som alltid 
tar det litt tid før to gjenger kla-
rer å menge seg med hverandre, 
men i løpet av helga var det 
mange som fikk seg nye venner.

 «Team Skjærgårds», et 
musikkteam på 5 ungdommer 
knyttet til Viken Folkehøgskole, 
hadde programmet på fredags-
kvelden. De hadde konsert, for-
talte om Actas misjonsprosjekt 
(Kompis) og holdt andakt om 
den kjærlige Faren. De lot flere 
av ungdommene spille de for-
skjellige personene i fortellin-
gen, noe som krydret andakten!

Etter konserten forflyttet vi 
oss til Strand leirsted med to 
biler som Gjennestad Videregå-
ende skole hadde vært snille og 
lånt oss. De kunne vi benytte 
hele helgen. Med en 7-seter og 
en 9-seter gjorde det jobben lett 
for oss!

Om alle fikk en god natts 
søvn, er vel heller tvilsomt, men 
alle møtte til frokost kl 09 lør-
dag. Deretter var det et ord for 
dagen og litt fritid, før vi gjorde 
oss klare til å brenne av litt krutt 
i dobbel forstand. Kamuflasje-
dresser, maske og paint ball-
markører var nå utstyret vi 
måtte ta med oss til VeBus egen 
paint ball-bane en liten spaser-
tur vekk fra leirstedet. Paint ball 

er en populær aktivitet for både 
gutter og jenter og alle som 
hadde lyst fikk prøve seg. Som 
seg hør og bør ble aktiviteten 
avsluttet med en fylkeskamp 
mellom Telemark og Vestfold, 
som endte i et hederlig 
1-1-resultat.

Etter dusj og lunsj dro vi til-
bake til Norkirken hvor Actas 
nasjonale leder Kristian Øgaard 
ventet med undervisning. Kris-
tian er utrolig dyktig i sin kom-
munikasjon med ungdom! 

Temaet han hadde fått fra 
Actalederne var «Forsoning, 
frelseslære og grunnleggende 
greier». Det er en relativt heftig 
bestilling! Når vi er sammen 
med våre ungdommer tar vi oss 
sjelden tid til å gå dypt i grunn-

Lederleir 
2.0

1. november trådte Tor Bringa-
ker inn i pensjonistenes rekker. 
Dette ble behørig feiret med en 
avskjedsfest på Strand leirsted 
20. oktober. 

Siden Tor Bringaker også har 
reist i Telemark og har mange 
venner her, er det naturlig at 
også vi er med og sier ham en 
takk for vel utført arbeid! Tor 
har alltid stilt villig opp når han 
har fått spørsmål fra Telemark.
Det er vi veldig takknemlige for! 

Tor Bringaker har jobbet i det 

som etterhvert ble Normisjon, i 
41 år sammenhengede. For det 
ble han hedret med fortjeneste-
medalje i sølv fra Norges Vel. 

Under avskjedsfesten på 
Strand deltok B-Karad’n fra Hal-
lingdal med frisk sang. Det var 
mange som hilste og takket Tor 
for det han har vært og betydd 
for regionarbeidet og for dem 
personlig. 

Nå skal Tor ha en god pause 
før han om ett års tid sikkert blir 
å finne i de frivilliges rekker. 

Pensjonist nå

Tor Bringaker er blitt 
pensjonist
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Actaleder Eirik gledet seg over en fantastisk 
ungdomsflokk på lederleiren i oktober
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Eirik Fjeld
Sam Tore Bamle

Deltagerne var også fornøyde

Uten mat og drikke, ....

«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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leggende temaer, derfor hadde 
vi nå lyst til å gjøre nettopp 
dette. Kristian tok oss igjennom 
forskjellige sider ved frelsen. 
Flere av dem synes det var 
heavy, men veldig interessant! 
(- noe det virkelig var!)

Og når et av svarene fra en 
anonym spørreundersøkelse fra 
leiren var som følger, vet vi at 
det vi gjør er riktig; «Jeg likte 
programmet og det vi lærte, Jeg 
har kost meg og hatt det veldig 
gøy. Det er veldig gøy å få bli 
kjent med denne gjengen. Jeg set-
ter veldig pris å ha et kristent 
miljø som dette!»

På kvelden var det Q&A 
(spørsmål og svar) der delta-

kerne kunne stille de vanskelige 
spørsmålene. Vi fikk inn ca 50 
spørsmål om livet som kristen, 
utfordringer, dilemmaer, tanker, 
ærlige spørsmål, fortvila spørs-
mål mm. Fantastisk å kunne 
være med på å prøve å gi noen 
svar/tips til en slik herlig gjeng 
med ungdommer! På de siste 
ungdomsleirene har vi latt ung-
dommenes anonyme spørsmål 
sette agendaen. Det er en flott 
måte å få til samtaler om vanske-
lige og utfordrende temaer på.

Leiren ble avsluttet med 
gudstjeneste sammen med 
Bibelkonferansen søndag for-
middag. I forkant av gudstjenes-
ten hadde ungdommene snakket 

om dagens tekst som var lignel-
sen om den kjærlige Faren. Våre 
forberedelser gjorde sitt til at de 
ble mer engasjert under talen. 
Seks av våre jenter fra Telemark 
var med som forsangere og 
gjorde denne jobben meget bra!

Alt i alt var dette en flott helg 
sammen med de som er Actas 
(og Normisjons) fremtid, både i 
Telemark og VeBu. 

Neste lederleir blir på våren 
og vi gleder oss allerede! 
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I oktober ble det igjen holdt 
Bibelkonferanse på Strand leir-
sted i Sandefjord. Som konferan-
sene vi arrangerte for noen år 
siden, hadde man også i år hen-
tet inn gode foredragsholdere 
som belyste aktuelle tema. Gjen-
nomsnittlig var det 50 personer 
til stede på dagtid, noe flere på 
kveldssamlingene. Også fra Tele-
mark hadde flere funnet veien 
til konferansen. 

Emnene var «Livets dobbelte 
utgang», «Feil fortelling fortalt», 

«Den forfulgte kirke», «Hva sier 
Bibelen om miljøvern?», «I møte 
med lidelsen, - finnes det en 
kjærlig Gud?», «Bergprekenens 
Jesus» og «Jesus i det gamle tes-
tamentet». I tillegg var det lagt 
opp til  kveldssamlinger med 
familiemøte og konserter. Mang-
foldet gjorde konferansen til noe 
for alle. Bibelbutikken i Dram-
men hadde stor bokstand, så det 
var mulig å ta med seg mye opp-
byggelig stoff hjem. 

Telemark hadde majoriteten av påmeldte til lederleiren i 
Sandefjord. Reisen ble foretatt miljøvennlig med tog.

Truls Åkerlund t.v. og Oskar Skarsaune t.h. var to av 
foredragsholderne under Bibelkonferansen.

Bibelkonferansen på Strand

Våre styrerepresen-
tanter på Sagavoll
Sagavoll var i tidligere tider eid av 
Langesundsfjordens Indremisjons-
selskap og Ungdomsforbundet, 
men er nå en selvstendig stiftelse.. 
Region Telemark oppnevner like-
vel to representanter til styret. 
Regionstyret har oppnevnt Even 
Tengesdal og Rune Digranes Bøen 
til styrerepresentanter. Sam Tore 
Bamle, er varamann for begge.

Actas tradisjonelle 
julebord
Fredag 20. desember er alle som 
har bidratt på en eller annen måte 
i Acta Telemark i 2019, invitert til 
vårt årlige julebord. Vi ønsker å 
gjøre stas på alle som bidrar til at 
Acta kan være det vi er. Er du inter-
essert, send epost til Actaleder på 
eirik.fjeld@normisjon.no innen 8. 
desember.

ActaTalk - snakk 
om tro!
Hver andre søndag i måneden 
samles en gjeng med ungdommer 
fI Actas regi. Dette skjer på Hauges 
kl 18.30. 

Vi har et ønske om at Acta skal 
ha flere samlingspunkter enn lei-
rene. Et kristenliv kan vanskelig 
leves bare på leir,  derfor har Mor-
ten Stulen og Actalederen tatt ini-
tiativ til ActaTalk.

 ActaTalk er en uformell sam-
menkomst hvor vi snakker om 
ulike sider ved troen. De som kom-
mer kan si det de har lyst å si, eller 
bare sitte å lytte til samtalen.  
 Mer info blir lagt ut på våre 
Facebook-sider.

 Velkommen til neste samling 
som skal være 8. desember! 

Tips til deg som vil 
ha nytt juleservice
I mange år var det veldig populært 
å kjøpe juleplatter til å henge på 
veggen. Porsgrund Porcelensfa-
brikk er kjent for sine årlige jule-
platter, den første kom vel i 1968.  
De første ti åra hadde plattene 
bibelske motiver. Nå selges disse i 
mange bruktbutikker for 15-20 kr 
pr. stk. Ta veggfestene av dem og 
bruk dem som asjetter! Da får du 
et annerledes juleservice med 
flotte motiv knyttet til Jesu fødsel. 

Trond Engnes er ny 
prost i Bamble
Tidligere regionleder i Normisjon 
Telemark, Trond Engnes, er nå til-
satt og har begynt som ny prost i 
Bamble prosti. Han ble innsatt i 
tjenesten 29. september. 

Vi ønsker ham Guds vlsignelse i 
tjenesten og håper han vil ta med 
seg et smittende engasjement for 
misjon rundt i prostiet!
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Jeg setter veldig 
pris på å ha et 
kristent miljø 
som dette!

Skjærgårdsteamet på Viken folkehøgskole deltok med sang 
og forkynnelse fredag kveld

Disse Telemarksjentene sang under gudstjenesten på Strand



FO
TO

: 
FO

TO
: 

FO
TO

:
FO

TO
:

Nytt fra

I vinter var det vanskelig å 
rekruttere folk til nytt styre 
på Aas bedehus. Etterhvert 
fikk de på plass et nytt styre, 
men hendelsen lærte forenin-

gen på at virksomheten ikke 
fortsetter av seg selv.  Av 
frykt for at man ikke ville 
være i drift fram til 125 åårs-
jubileet, bestemte de seg der-
for for å feire 120-års jubi-
leum. 

Festen gikk av stabelen 22. 
september, med fullt hus, 
framifrå servering og besøk 
fra både fjernt og nært. 

Flere fra familien Eriksrød 
deltok med sang. Talere var 
regionlederen og soknepres-
ten i Gjerpen. Det var også 
hilsener fra andre gjester, 
noen langveisfarende. 

22. september feiret man 
høstfest på bedehuset i 
Melum. De hadde fått besøk 
av Schlägermusikken fra 
Betel Misjonskirke i Gjerpen. 

De vartet opp men en rekke 
kjente og kjære bedehussla-
gere som mange er glade i.

Taler på festen var region-
leder Sam Tore Bamle, som 
kom direkte fra jubileumsfes-
ten på Aas.

Foreningen i Melum 
hadde ordnet med god serve-
ring, og det så ut til at folk 
hadde en fin kveld på bede-
huset. 

Selv om flokkene på bede-
husene ikke er like store som 
tidligere, så er det fortsatt like 
viktig å komme sammen!

Takk for en fin samling!

«Anno domini» står det ofte på 
gamle kister og skap. Ofte føl-
ger det et årstall etter. Anno 
domini kan oversettes med «i 
Herrens år» eller «i det Herrens 
år.» Tidsregninga vår tar 
utgangspunkt i Jesu fødsel og 
betegnelsen «anno domini» 
forutsetter på sett og vis at den 
tiden vi lever i også er en tid 
der Herren virker. 

Festskriftet som ble utgitt til 
Pinsebevegelsens 75-års jubi-
leum fikk tittelen «Og Herren 
virket med..» Med all respekt, 
men det er vel å snu saken på 
hodet? For Herren er alltid i 

virksomhet. Spørsmålet er hel-
ler om vi vil virke med ham?   

Når vi ser på virksomheten 
i dag, i forhold til for 50 -60 år 
siden, så må vi konkludere med 
at det var mye større aktivitet i 
organisasjonene da. Selv om vi 
kanskje er lei oss for at ikke 
oppslutningen er like stor nå, 
må vi ikke glemme at vi frem-
deles lever «anno domini»- i et 
år Herren virker!

Tidene forandrer seg og 
skikkene forandrer seg, men vi 
er ikke kalt til å sture over for-
tiden. De hadde sine utfordrin-
ger da også. Vi er kalt til å leve 

og gjøre det beste ut av de 
mulighetene som blir gitt oss 
idag. 

Av mismot vokser det ingen 
ting. Hvis en bonde skulle 
bestemme seg for ikke å så noe 
i år, fordi høsten i fjor slo feil, 
så er han ingen bonde. Han 
eller hun må hele tiden se 
framover, håpe og gjøre sitt 
beste for at neste innhøstning 
skal lykkes. Bonden må legge 
det som har vært bak seg, se 
framover og benytte de mulig-
hetene han kan finne. 

Vi som har fått en oppgave 
på Guds åker må heller ikke bli 

grepet av mis-mot, men se 
framover med fri-mot. Mulig-
hetene er ikke over, for vi lever 
fortsatt anno domini - i en tid 
Gud virker!

Spørsmålet er om vi virkelig 
ønsker å være en del av det Gud 
gjør i vår tid? Da må vi ikke 
ønske oss tilbake til det som var 
eller bort fra det som nå er, 
men lete etter nye muligheter 
ut ifra de forutsetningene vi 
har. Alle kan ikke være super-
menn eller kvinner, men det er 
heller ikke nødvendig. Gud 
ønsker nettopp å bruke det 
mangfoldet vi representerer.
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Hvorfor takket du ja til å være 
med på den nasjonale ledertre-
ninga i regi av Acta?

Else Tamara: Jeg takket ja til 
å være med på den nasjonale 
ledertreninga fordi jeg skjønte 
at dette var en flott mulighet for 
egenforbedring og for å kunne 
bidra mer i menigheten, samti-
dig som det hørtes utrolig moro 
ut. Jeg er leder for et lite kor, og 
har vært på andre lederkurs – 
spesifikke for korledere – men 
ønsker å bidra på flere områder 
i menigheten, for eksempel i 
ungdomsklubben, eller med 
andre prosjekter og oppgaver.

Bertil: Jeg takket ja til å bli 
med fordi jeg ville utvikle meg 
som leder, lede folk til Jesus og  
bli kjent med andre som har 
samme syn på livet som meg.

Hvordan var det å møte andre 
håndplukkede ledere fra andre 
steder i Norge?

  Else Tamara: Det var godt å 
møte ledere med andre erfarin-
ger fra andre situasjoner enn det 
jeg har støtt på tidligere. Å 
utvide gruppen til mange 
ansvarsområder synes jeg var en 
god ide, for da kan vi lære mye 
av hverandre. I tillegg er alle så 
vennlige og snille! Jeg har fått 
mange nye venner og gleder 
meg til neste gang!

Bertil: Det var veldig hygge-
lig og koselig å møte folk fra 
andre steder i Norge. Jeg fikk 
nye synspunkt på ting og mange 
nye venner, som jeg tror jeg 
kommer til å ha lenge også.

Hva gjorde mest inntrykk på 
deg under helgen dere var samlet?

 Else Tamara: Undervisnin-
gen var godt lagt opp, nesten 
som skole, men med kortere 

Else Tamara Tokheim t.v. fra Langesund er en av våre to 
deltakere på Actas lederopplærng som skal gå over to årPå siste regionstyremøte i 

september ble Gunn Marit 
Eriksrød Selle takket for inn-
satsen i regionen. Regionsty-
releder Jostein Gjærum over-
rakte et gavekort som en 
avskjedsgave, sammen med 
gode ord om det arbeidet 
Gunn Marit har utført  i 
Acta. Som tidligere skrevet i 
bladet, har Gunn Marit nå 
begynt som administrasjons-
leder i region VeBu.

Styret på Aas bedehus i 
jubileumsåret.

LEDER

Bertil Digranes Bøen  fra Bø (i midten), er den andre.

Høstfest på Melum bedehus 
22. september

Sam Tore Bamle, regionleder

Jubileum på Aas Lederopplæringen
Actas sentrale 
lederopplæring har 
startet i Trondheim

Regionstyret takket

Høstfest i Melum
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dager og temaer som jeg ikke 
har vært så mye borti før. Noe 
var kjent og annet var nytt for 
meg. Jeg likte tanken på at dette 
er noe jeg har fått velge selv og 
som jeg interesserer meg i. Fel-
lesskapet var utrolig bra! Vi 
snakket, lekte og hadde en utfor-
drende, men utrolig gøy, kon-
kurranse som gjorde stort inn-
trykk. Vi fikk oppgaver vi skulle 
utføre i Trondheim by, på bare 
to timer Kjempegøy!

Bertil: Det som gjorde mest 
inntrykk var hvordan alle lede-
rene hadde så lyst til å lære oss 
om Jesus og Gud, og samtidig 
hvor mye deltakerne ønsket å ta 

i mot den nye informasjonen de 
fikk.

Hva ser du fram til mot neste 
samling våren 2020?

Else Tamara: Mot neste sam-
ling våren 2020 ser jeg fram til å 
lære mer, møte venner igjen og 
å kunne utveksle med de andre 
hvordan det har gått siden sist. 
Vi fikk oppgaver som vi skal 
utføre mellom hver samling, og 
jeg gleder meg til å høre hva de 
andre har utrettet i løpet av vin-
teren.

Bertil: Jeg ser fram til å møte 
alle deltakerne igjen og lære 
enda mer om hvordan man kan 
bli en bedre leder.

Mulighetene er 
ikke over, for vi 
lever fortsatt i 
en tid Gud 
virker!

Jostein overrekker Gunn 
Marit en avskjedsgave.
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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.

Steve Bruns er leder for Agenda1. Han 
forteller at reisen med Agenda1 
begynte tilbake i 2007. Da ble IMI - 
kirken invitert til å være med i et euro-
peisk  menighetsplantingsnettverk. 

– Her møtte vi en ny måte å forstå 
vår menighet, vårt oppdrag og lærte en 
arbeidsmetode som kalles «lære- 
fellesskap». Det betydde så mye for oss 
som menighet og vi tenkte at vi måtte 
dele dette med flere. I januar 2009  
inviterte vi med oss noen Normisjons-
menigheter og forsamlinger og startet 
vårt eget lærefellesskap. 

– Agenda1 er et nettverk og en kollabo-
rativ læringsprosess der alle tar med seg 
noe til bordet. IMI-kirken la premis-
sene og fasiliterte prosessen, men alle 
som har vært med, har bidratt. 

Vekst og utvikling
Siden den gang har Agenda1 vokst 
enormt og bredt om seg. Hovedfokuset 
i Agenda1 er i Asia og i utviklingsland.

– De aller fleste menigheter har opp-
levd vekst og utvikling gjennom deres 
deltagelse i Agenda1. Mange av disse 
har vært med å starte opp nye lærefel-
lesskap her hjemme og i utlandet. Det 
er hovedsakelig derfor vi ser så mye 
vekst, sier Bruns.

USA neste
Nå skal Steve Bruns, som er fra Boul-
der, i Colorado USA, være med på å 
starte Agenda1 lærefellesskap der. 

– Det er veldig spesielt for meg per-
sonlig at vi som bevegelse kan bidra 

med noe som hjelper menighetene der 
til å bli sterkere og mer misjonale. Det 
var aldri i mine planer å starte med 
Agenda1 i USA. Tvert i mot, jeg tenkte 
at der har de alt de trenger av kurs, 
konferanser, ekspertise og så videre. 
Det er jo der de har utviklet lærefelles-
skapsverktøy og her bor de fleste som 
har gitt oss input. Så viste det seg at det 
er akkurat dette de trenger, sier Bruns. 

Vokse som kristne og ledere
Internasjonal leder i Normisjon, Dag-
Håkon Eriksen, er glad for utviklingen 
som skjer gjennom Agenda1.

– Vi ser at mange av våre samar-
beidskirker internasjonalt bruker 
muligheten Agenda1 gir til å fokusere 
på at alle i menigheten kan være aktive, 
at de bygger et godt fellesskap, men at 
de også bli mer bevisst på å bety for-
skjell for lokalmiljøet. Agenda1 er et 
verktøy for lederne til å vokse og  
utvikle seg som kristne og ledere. 

– Agenda1 er en mulighet for ledere og menigheter til å sette fokus på det viktigste i den kristne tro, sier Dag-Håkon Eriksen, internasjonal leder i Normisjon.

Agenda1 ut i hele verden

En teppeknytter i Aserbajdsjan, Samira, kom 
i kontakt med Normisjon for mange år siden.
Hun har gjennom en årrekke solgt tepper og 
andre håndverksprodukter gjennom Folk 
Art. Etter en familietragedie ble Samira  
ene-forsørger for to døtre, og hadde mange 
utfordringer. En av disse var at huset de 
bodde i ikke var egnet som bolighus. Hun 
fikk hjelp fra Normisjon og fikk høre  
evangeliet. Nå er hun med i et kristent felles-
skap og har fått hjelp til å ordne huset sitt.

Yub Raj Acharya (45) er ny direktør på syke-
huset i Okhaldhunga. Han kommer fra vest i 
Nepal og har vokst opp i en høykaste hindu-
familie, men tok avstand fra hinduismen og 
ble kristen senere i livet. Han har kone og 
nesten voksne barn i Kathmandu. Kona vil 
etterhvert komme etter for å jobbe som 
sykepleier på sykehuset.  Tidligere har han 
arbeidet ved to ulike misjonssykehus vest i 
Nepal.

Silje og Gunnar Svanholm Skogesal og Kari 
og Andres Jøssang med familier skal reise ut 
som misjonærer til Senegal i 2020. 
       – Det er veldig gledelig at de har sagt 
seg villig til å reise ut til Senegal.  Dette er et 
langsiktig og viktig arbeid i oppdraget med 
å formidle Jesus Kristus til nye folkeslag. 
Familien Haaland (fra Ungdom i Oppdrag) 
er også i Senegal, opplyser Ole Martin  
Rudstaden, assisterende generalsekretær i  
Normisjon. 

 

Sykehuset i Okhaldhunga har fått ny 
direktør: Yub Raj Acharya.

Okhaldhunga sykehus
Nepal
Prosjektnummer 306 002

Pionérarbeid i Senegal
Senegal
Prosjektnummer 402 001

Normisjon i Aserbajdsjan
Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 000

Pionérarbeid i Senegal Nytt hus til Samira

Agenda1:
Menighetsverktøyet og 
nettverket Agenda1 
vokser seg større og 
større. Nå venter USA.

Ny direktør på sykehuset

Kristin Winther Jørgensen
iStock
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•  Er både et misjonalt verktøy og 
navnet på en læringsprosess

•  I Agenda1 tar alle deltakerne 
med seg «noe til bordet» og 
fordeler ansvar seg i mellom

•  Første gang dette ble gjort  
utenlands, var i Thailand

•  Totalt deltar 44 lærefellesskap  
med 442 grupper

•  392 menigheter er representert
• I Norge finnes 13 lærefelles-

skap med 92 grupper fra 60 
menigheter - Nå starter 
samlinger i USA 

•  Blant land som deltar i 
Agenda1, er Norge, Bangla-
desh, Mali, Cuba, Kambodsja 
og Thailand

Tekst
Foto
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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.

– Dette er helt fantastisk. Jeg er 
dypt imponert og inspirert, sier 
Ole Martin Rudstaden, assiste-
rende generalsekretær i Normi-
sisjon. Han er takknemlig etter 
årets skoleaksjon ved Kristelig 
Gymnasium (KG) i Oslo, kalt 
«Verdifull», som samlet inn 
rekordbeløpet til Normisjons 
arbeid i Bangladesh. Hele to  
millioner, fire hundre og tretten 
tusen, ett hundre og femtifem 
kroner kom inn i elevenes  
aksjon.  
 
Drift av skoler og internater 
– Det gjør meg varm om hjertet 
å se ungdommer som tar eier-
skap til kampen for kvinner og 
undertryktes rettigheter, som 
forstår hvor viktig det er, og som 
evner å få til en slik innsam-
lingsaksjon med slike resultater. 
Dette var en helt enestående 
innsats, sier Rudstaden. Han for-
teller at pengene i første rekke 
skal gå til drift av en rekke skoler 
i Bangladesh, i tillegg til drift av 

internater og stipend til elever 
som ikke har råd til høyere  
skolegang. Videre støttes  
Normisjons utsending Gerd Eli 
Haaland og arbeidet hun er en 
del av på Basha i Dhaka.
– For de menneskene dette  
kommer til gode, kan det være  
forskjellen på et liv i fattigdom 
og en mulighet til å løfte både 
seg selv og familien til et bedre 
liv. 
 
Elever ble berørt av historier
Hallgeir Haaland, som er utsen-
ding for Normisjon i Bangladesh 
sammen med sin familie, synes 
dette er et fantastisk beløp.  
– Jeg synes det er utrolig flott at 
elevene ved KG igjen har satt ny 
innsamlingsrekord for elev-
aksjonen, sier han. Han forteller 
at familien Haaland har hatt 
besøk av elever ved skolen som 
ville se nærmere på arbeidet.  
– Det gleder meg også når  
Kristin Måre Areklett melder 
tilbake at de elevene som var på 
besøk her for å formidle hjem, 
ble berørt av menneskene de 
møtte og deres historier. Det er 
godt når vi  kan løfte blikket litt 
utover oss selv og våre egne 
grenser. Det er mange som tren-
ger at vi er villige til å berøres av 
deres liv og dele av alt det Gud 
har velsignet oss med, sier Haa-
land som sier at pengene skal 
komme de aller fattigste til gode.

Assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole Martin 
Rudstaden, fikk overlevert en sjekk med rekordbeløp fra KG.

– Rekord
Kristin Winther Jørgensen

Camilla Gullbrekken

Aldri før har det 
blitt samlet inn så 
mange penger til et 
skoleprosjekt på 
KG i Oslo. 

Like Mye Verdt
Prosjektnummer 300 002

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for våre lokale ledere i 
Normisjons arbeid. Be om 
visdom og styrke for dem til å 
lede arbeidet på en god måte
• Be for barna på barnehjemmet i 
Merdekan og for teamet vårt 
som jobber der. Be også at vi må 
få visdom til å strukturere 
arbeidet vi gjør for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser 
• Be for våre kristne brødre og 
søstre i Aserbajdsjan, særlig for at 
Gud må reise opp gode, sunne 
ledere i fellesskap og menigheter 
• Be for udi-kirken og prosessen 
med å re-etablere gudstjenester 
på udi. Be om enhet blant 
udi-folket 
• Be for landbruksarbeidet som er 
inne i en sluttfase, om at alle 
nødvendige prosesser må foregå 
på en god måte 
 
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  
Bibelinstituttet
• Be for Tamboskolen

India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeids-
kirke i India

Kambodsja
• Takk for IMPULS Kambodsja 
som har vokst til en trening av 
ungdomsledere fra alle landets 
25 fylker 
•  Be for aksjonen i februar 2020, 
og be om nye givere 
•  Be for studenter og team fra 
skoler som skal være med på tur 
til 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 alle fellesskap i Mali som 
har deltatt på Agenda1- 
undervisning
• Be for teamet i Senegal, at Gud 
må lede dem til maliké-familier 
som er åpne og klare til å starte 
bibelgrupper
 • Be for to norske familier som 
forbereder seg på å reise ut som 

misjonærer til Senegal
• Be om fred for landet. Det er 
store konflikter i nord og sentralt 
i Mali 
 
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 en god avslutning på 
HTP-prosjektet i Bajhang
• Be om at vi må finne en god 
måte som oppmuntrer folk til å 
fortsette det gode arbeidet som 
vi startet 
• Be for det nye prosjektet i 
Bajhang, om Guds visdom og 
ledelse i utforming og oppstart 
 
Tjekkia
•  Mange ble berørt av Jesus 
gjennom årets Mission Week. Be 
om at Den Hellige Ånd fortsetter 
å arbeide i dem 
•  Det er startet arbeid blant unge 
tre nye steder i Tjekkia. Be om 
visdom, mot og utholdenhet for 
lederne 
•  Be for Henny Johnsbråten, 
ettåring i Europa-arbeidet dette 
skoleåret 
 
REGIONER:
Agder
•  Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
 
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda1-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 ressurser til de mange 
oppgaver som skal gjøres 
• Be om beskyttelse over arbeidet 
og over leirstedene
 
Nordland
• Be for regionstyret
• Be for tre nyfrelste
• Be for Sentrumskirken 
• Be for Acta Fauske 

Oppland
• Be for leirene våre
• Be for nasjonalt lederkurs
• Be for julesalget 
• Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift 

 

Rogaland 
• Be for adventsleirene 
• Takk og be for julemessene 
• Be for lagsledere i regionen 

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 Acta-
styret
• Be for de som på de siste leirene 
har tatt imot Jesus 

 Trøndelag
• Takk og be for regionstyret
• Be 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

SENTRALT:
• Be for assisterende  
generalsekretær

ACTA SENTRALT:
• Be for Kompis og Amigos

SKOLER: 
 
Gå Ut Senteret:
•  Be for at mange skal få lyst å gå 
på bibelskole neste år 
• Be for studentene som snart 
reiser i utenlandspraksis 
•  Be for behandling av søknad i 
Kunnskapsdepartementet 
 
Acta bibelskole:
• Takk for et flott Acta-kull
• Be om at musikken må nå langt
• Be for Acta sin reisevirksomhet i 
Norge 
• Be for adventsleirene
• Takk og be for julemessene
• Be for lagslederne i regionen
 
Bibelskolen i Grimstad: 
• Be om at årets kull får med seg 
det Gud vil de skal ha med seg 
• Be for lærere og stab at de får 
visdom, kraft og arbeidsglede 
• Be om at samlokaliseringen 
mellom Agder, BiG og Norkirken 
Grimstad lykkes i tråd med Guds 
plan

Takk og be

Nytt fra
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Veritas

Musikk

Vekst

Til tjeneste

World wide walk

Våre 
linjer:

#bibelskolenbig

Søk nå!
bibelskolen.no

Idrett & friluft

Tekst
Foto

6.-9. februar er det klart for storinnrykk av  
normisjonsfolk i IMI- kirken i Stavanger. Da er 
det duket for en helt ny konferanse for Normisjon. 
– Sammen er vi elsket og sendt, og sammen skal 
vi utforske hvordan Normisjon skal se ut på 
2020-tallet, sier Oddvar Søgård. Han er adminis-
trasjonsleder i Salem i Trondheim og sitter i arran-
gementskomiteen for konferansen. Han er i disse 
dager med på å planlegge denne festen av en stor 
konferanse.

 
For hele arbeidslaget
– Dette er en nyvinning som fornyer den tidligere 
konferansen for ansatte. Normisjon er et stort og 
mangfoldig arbeidslag av både ansatte og frivillige 
lærlinger av Jesus. Sammen kan vi oppmuntre, 
dele, lytte og lære for å bringe Jesus til nye gene-
rasjoner og folkeslag også det neste tiåret. I til-
legg er det utrolig artig når mange møtes, sier 
Søgård. Han forteller at det blir et variert  
konferanse-program.

– Her tror jeg alle kan finne noe de synes er spen-
nende. Vi har storsamlinger for alle med bibelun-
dervisning og forkynnelse fra noen av våre beste 
på området. Vi skal også ha inspirerende lovsang, 
sier Søgård. Han forteller videre at det skal være 
spor-samlinger hvor en kan gå i dybden på ens 
tjeneste-og interessefelt. I løpet av fire spor-
samlinger kan man lytte, dele og samtale.
 
Sammen inn i et nytt tiår
Søgård lover et stort utvalg av seminarer hvor en 
kan glede seg over førsteklasses undervisning om 
aktuelle og viktige temaer. Talere blir blant andre 
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvel-
land, Acta-leder Kristian Ødegaard og Andreas 
Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag Norge. 
Søgård forteller at konferansen arrangeres av  
Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon. 

– Med konferansen håper vi å oppnå at vi står 
og går sammen inn i et nytt tiår, og at vi som kom-
mer kan løfte blikket mot veien videre, møte Jesus, 
møte venner, og bli inspirert til å gå frimodig inn 
i et nytt tiår. Bli med, oppfordrer Søgård og sier 
at mer info finnes på lederkonferansen2020.no. 
Assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole 
Martin Rudstaden, legger til at konferansen  
arrangeres for å samle organisasjonen. 

Ny konferanse
Det  er duket for konferanse for bredden i Normisjon. Her skal organisasjonens fremtid 
formes, mennesker møtes og ideer utveksles.

iStock 
Kristin Winther Jørgensen

Alle ansatte, frivillige ledere 
og medarbeidere i Normisjon 
ønskes velkommen til  
konferanse i IMI-kirken i 
Stavanger i februar 2020. 

Sammen er vi 
elsket og sendt

Assisterende generalsekretær Ole Martin Rudstaden sier at 
budsjettmålet for 2019 var et lite overskudd etter skatt. 
– Vi har grunn til å tro at vi vil klare dette. Men året er ikke 
omme ennå, så det gjenstår et betydelig arbeid også for 2019. 
Vi jobber hardt med budsjettet og for å opprettholde budsjett-
disiplinen inn i et nytt år, sier Rudstaden. Han synes at alt i alt 
har de økonomiske grepene vært nødvendige og gode.

– Men det betyr jo ikke at det ikke har vært både vondt og 
krevende for mange, særlig i forbindelse med nedbemannin-
gen og kuttene som er tatt internasjonalt. Det smerter, sier 
han. Rudstaden legger vekt på at det må jobbes videre med å 
fullføre de økonomiske prosessene som er satt i gang. 

Økonomien på rett vei

Normisjons økonomi blir 
stadig bedre.
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Les om hva de har har tenkt og gjort for å starte 
med allsangkvelder i Helgeroa bedehus.
Siden nyttår har vi arrangert 
«Allsang på bedehuset» åtte gan-
ger i Helgeroa. I gjennomsnitt 
har vi hatt mellom 40 og 50 
sangglade mennesker hver 
kveld. Det er vi for så vidt for-
nøyd med, men vi får lett plass 
til det dobbelte antall mennes-
ker.

Jeg har alltid vært glad i sang 
og musikk, og etterhvert ble jeg 
veldig glad i mange av de gamle 
kristne sangene. For  fem-seks 
år siden fikk den «moderne» 
lovsangen stadig større rom også 
i vår menighet og skjøv etter 
hvert de gamle sangene mer og 
mer i bakgrunnen. Det er i og 
for seg ikke noe galt med lov-
sang, men jeg forstår ikke hvor-
for det skal være så vanskelig å 
gi rom for både lovsanger og 
eldre sanger i gudstjenestene. 

Da dukket det opp en tanke 
om å lage en arena hvor vi skulle 
hente fram de gamle sangene fra 
den kristne sangskatten. Dette 
var i 2014. Vi skulle synge dem, 
slik at vi kan ta dem med oss 
videre.  

Tanker om å gjøre noe, er 
ikke annet enn tanker før en gjør 
noe med det. Jeg fikk en ide om 
å ha disse sangkveldene i gamle 
Munken kino i Larvik, så en dag 
satte jeg meg og skrev ukritisk 
ned alle tanker som dukket opp 
rundt temaet «Lørdagskveld på 
Munken». Det dukket opp en 
masse mindre fornuftige ting på 
papiret, men innimellom også 
noe som var verd å ta vare på.

Jeg ville ikke kalle sangkvel-
dene for kristne møter, men var 
aldri tvil om at de skulle holdes 
i en kristen ånd. Jeg tenkte at det 
var viktig å holde sangkveldene 
på mest mulig på nøytral grunn, 
altså ikke i en kirke eller et bede-
hus, slik at terskelen for å få med 
kirkefremmede ble så lav som 
mulig. 

Å få med kirkefremmede, 
skulle være noe av formålet med 
kveldene. Samtidig burde slike 
kvelder kunne samle folk på 
tvers av menighetsgrenser. Jeg 
ønsket derfor en arena hvor det 
skulle være lett og ta med seg 
hvem som helst som er glade i 
sang og musikk, en arena hvor 
folk kunne komme inn akkurat 
som de er, uten fare for påtrykk 
fra en eller annen ivrig og vel-
menende representant for en av 
byens menigheter.

I 2014 og 2015 hadde vi en 

del planleggingsmøter, men i 
2016 ble det hele, av personlige 
grunner, lagt på is. Der ble det 
liggende til vi tok det fram igjen 
våren 2018.

Navnet «Lørdagskveld på 
Munken» bar i seg ambisjoner 
om å få til noe stort, og alt vi 
planla i den første fasen handlet 
om å fylle «Munken» med glad 
kristen sang og musikk. Ambi-
sjonene om å få til noe stort og 
viktig er ikke forlatt, men da vi 
tok opp igjen tanken om slike 
sangkvelder, fant vi ut at det var 
fornuftig å starte i det små, 
skaffe oss erfaring og kunnskap, 
og bygge videre på det. 

Bønn hører selvfølgelig også 
med. Skal vi lykkes, er vi avhen-
gig av å ha Gud med på laget.

På ettersommeren 2018 
bestemte vi oss for å holde den 
første sangkvelden i Helgeroa 
Bedehus. Fredag 23. november 
var vi i gang under navnet «All-
sang på Bedehuset». På den før-
ste sangkvelden samlet vi ca. 30 
personer. 

Skulle vi lykkes med dette, 
var det for det første viktig  at de 
som kom, følte seg ivaretatt alle-
rede i det de kom inn i gangen 
på bedehuset. Fra kl. 17.30 til 18. 
00 stod derfor en av oss der og 
tok imot folk. Mange ga uttrykk 
for at de satte pris på det. 

Videre er det viktig at gjes-
tene våre møtes av pent dekkede 
bord med stearinlys, kaffe og 
vannmugger når de kommer inn 
i salen. Kakefatene blir satt på 
bordene en halv times tid etter 
oppstart.

Vi ønsker gjennkjennbarhet, 
derfor bestemte vi oss for å 
starte og avslutte hver sangkveld 
med de samme sangene.

Allsangkveldene blir lagt til 
fredager fra kl. 18 00 til kl. 19 30. 
Ved å være nøye med å holde oss 
innenfor den tidsrammen, kan 

folk planlegge resten av fredags-
kvelden selv. Det er viktig at vi 
er  forutsigbare.

For å få til en optimal allsang-
kveld, er det viktig med gode 
musikere og sangere. For oss var 
det viktig at ordet allsangkveld 
fikk et reelt innhold. Mange hol-
der litt igjen i allsangen til å 
begynne med, men det går seg 
til utover kvelden. Ved å vekt-
legge allsangsprofilen, blir dette 
ikke kvelder der andre står for 
underholdningen, men en må 
selv være med  på å «under-
holde». 

Det virker det kanskje ikke så 
lenge å synge i halvannen time, 
men det er  ganske krevende. Vi 
rekker gjennom en 20-25 sanger 
på en  kveld. For å dele opp kvel-
den litt, legger vi inn litt lek og 
moro, og gir litt ekstra kunnskap 
om opprinnelsen til en av kvel-
dens sanger. Begge disse tilta-
kene aktiverer gjestene på en 
god måte, og har vist seg å bli 
ganske populære. 

Hver gang ber vi folk å notere 
ned sine ønskesanger.  Noen tar  
vi tar med på neste sangkveld. 
Det styrker følelsen av eierskap 
til kveldene.  Så langt har vi mot-
tatt oppimot 50 ønsker. 

Vi har ikke andakt som en del 
av konseptet. Noen har etterlyst 
den, men vi som arrangerer 
kveldene er enige om at evange-
liseringen blir ivaretatt gjennom 
alle de fantastiske sangene vi 
bruker. Noen lar kanskje være å 
komme fordi det ikke er andakt,  
men «Allsang på Bedehuset» 
handler like mye om å hjelpe nye 
mennesker til Jesus Kristus, som 
å bevare de som allerede er 
møtevante. Vi forsøker derfor å 
gjøre tingene litt annerledes enn 
det som er vanlig i kirker og 
bedehus.  Jesus bad oss om å 
vinne mennesker, ikke følge en 
oppskrift for hvordan møtene 
skal være.

På de to første sangkveldene 
var under 35 til stede, men etter 
det har vi vært mellom 40 og 50. 

Vi begynner å få en del faste 
gjester, men hver gang dukker 
det også opp nye. Noen av dem 
ser vi bare en en gang. Etterhvert 
håper vi å finne ut hvorfor de 
ikke kommer igjen. Vi har i alle 
fall startet noe nytt på bedehu-
set, som dekker et behov og som 
har skapt nytt liv.

Terje Olafsen  

Trekningsliste for regionlotteriet 
 
1.  Reisegavekort Feriesenteret Herkules AS 
 Vinner: Inger Johanne Aaheim
2.  Fona Høytrykkspyler 
 Vinner: Jens Arnfinn Brødsjømoen
3.  Bålpanne  Vinner: Odd Eriksrød
4.  Bacho Pipenøkkelsett, S910, 91 deler 
 Vinner: Liv og Gunvald Lia
5.  Hardangerbestikk «Nina», 24 deler,  
 Vinner: Yngve Eliassen
6.  Lego City, passasjertog Vinner: Bjørg Johnsen
7.  Høie pledd, Offwhite 130x200 cm Vinner: Tone Åtland
8.  Stavmixer-sett Kenwood Vinner: Elbjørg Lia
9.  Blå bøtte grill, 75 cm høy Vinner: Elisabeth Helvin
10.  Lego Disney, Askepotts drømmeslott 
  Vinner: Kviteseid Normisjon, Ark 39, lodd 37
11.  Høie pledd, Offwhite 130x200 cm Vinner: Knut Ulsnes
12.  Vase, Hadeland Glassverk 190mm Vinner: Solveig Stuvrud
13.  Agora 3 engler offwhite Vinner: Bente Jensen
14.  Krydderkarusell Vinner: Bjørg Steinbakken
15.  Lilleborg, Vaskefavoritter Vinner: Magne Vrålstad
16.  Bollesett 3 deler Vinner: Randi og Kjell Skjærum
17.  Ståltermos Vinner: Kari Gro Espeland
 
Regionlotteriet innbrakte ca. 115.000 kr. brutto. 
Takk til alle loddkjøpere!

Rett trekning 19/10-2019 
Lillian T. Ottersen, sign        Sam Tore Bamle, sign

Allsang på bede-
huset i Helgeroa

Våre visevenner med Øystein Nordli i spissen deltok med 
sang på regionbasaren
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Regionlotteriet

Kveldene 
handler om å 
hjelpe nye 
mennesker til 
Jesus Kristus

Kjøp brukt!

www.gallerinormisjon.no 

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

Åpningstider: 
Tirsdag–fredag: 11–17
Lørdag: 12–16

Du kan støtte oss ved:
•  Å handle i butikken
•  Å gi varer
•  Å bli frivillig medarbeider

Kontakt:
E-post: galleri.drammen@ 
normisjon.no
Tlf: 452 13 794 
facebook.com/ 
galleridrammen
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Bildet viser sittende regionstyre. 
f.v.: Magnus Stulen, Tone Arnt-
zen (2. vara), Gunn Kristin Bøe 
(1. vara), Kjersti Takvam Rahm, 
Liv Sneltvedt Lund, Jostein 
Gjærum, Tor Erik Helvin og 
Eirik Fjeld. 

Regionstyret har overtatt 
ansvaret i en utfordrende øko-
nomisk situasjon. Det har derfor 
innkalt til rådsmøte 9. november 
der man ønsker medlemmenes 
synspunkt på følgende saker: 

•Vil vi fortsatt ha Normisjon 

Region Telemark?
• Hvilke ambisjoner skal vi ha 

for arbeidet i regionen?
• Hvordan skal vi sikre øko-

nomisk bærekraft for det arbei-
det vi ønsker å ha? 

• Har vi kapasitet til å drifte 
to leirsteder?

Når dette leses har rådsmøtet 
vært og regionstyret må konklu-
dere på hva man vi gå videre 
med. 

Vær med å be for regionstyret 
og for arbeidet i regionen!

Det sittende regionstyret, har reist seg. Erik Åtland var ikke til 
stede da bildet ble tatt. 

Det sittende regionstyret

Gaver fra gjen-
bruksbutikkene?
Normisjon har etterhvert en del 
gjenbruksbutikker. Der er det mye 
fint som man knapt kan se er 
brukt. Der finner man også ting 
det ikke er mulig å få tak i andre 
steder. Kanskje du kan finne en 
julegave til noen i gjenbruksbutik-
ken? Det er billig, morsomt og mil-
jøvennlig. Og samtidig støtter man  
kristelig virksomhet!

Gaver til Normisjon 
gir skattefritak
Gaver som gis til Normisjon før 
nyttår, kan trekkes fra på skatten 
for inntektsåret 2019. For å få skat-
tefritak må du være registrert med 
navn og fødselsnummer i vår data-
base. Dette kan du ordne selv på 
https://normisjon.profundo.no/
minside  Der kan du få full oversikt 
over alt som har med deg og Nor-
misjon å gjøre. Vi oppfordrer også 
foreninger til å bruke sidene!

Vurderer du å skri-
ve et testamente?
«Har du vurdert å testamentere en 
gave for fremtiden?» spør Normi-
sjons enkle brosjyre om testamen-
tariske gaver. Mange har midler 
som kan komme misjonsarbeidet 
til gode etter at en selv er borte. 
Du er fri til å begunstige hvem du 
vil, gjerne arbeidet i Normisjon 
region Telemark!

Har du tenkt på å opprette et 
testamente til fordel for Normisjon, 
kan du få informasjon om hvordan 
du går fram ved å kontakte Mari-
Anne Nybraaten på tlf. 922 18 100. 
De som begunstiges i et testa-
mente kan ikke være med å sette 
opp og underskrive testamentet, 
men vi kan gi informasjon om 
hvordan det gjøres. 

Du kan finne mer informasjon 
og veiledning om dette på www.
normisjon.no 

Namneskifte i 
Seljord
Seljord Indremisjon har nett skifta 
namn til Seljord Normisjon for å 
markere at dei er en del av Normi-
sjon i Telemark. 

Dette er ein svært aktiv foren-
ing med mykje verksemd. Pro-
grammet finn du på nettsida deira. 

Internettadressa er framleis  
seljordindremisjon.no

 

Tors «tørre»
I forbindelse med Tors avskjed, 
hadde Svein Tony samlet noen 
sitater fra Tor. Her er et par:  

«Hvis det går den veien høna 
sparker,- da er det vel bare å snu 
høna?»

«Man bør la kaloriene stå, ellers 
setter de seg.»
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Den mann hvorom her skal for-
telles, var den mektigste i sitt 
prestegjeld; han het Tord Øverås. 
Han stod en dag i prestens kon-
tor, høy og alvorlig; «Jeg har fått 
en sønn,» sa han, «og vil ha ham 
over dåpen.» - «Hva skal han 
hete?» - «Finn etter far min.» - 
«Og fadderne?» - De ble nevnt 
og var da av bygdens beste menn 
og kvinner av mannens slekt. 
«Er det ellers noe?» spurte pre-
sten, han så opp. Bonden stod 
litt; «jeg vil gjerne ha ham døpt 
for seg selv,» sa han. - «Det vil si 
på en hverdag?» spurte presten, 
han så opp. «Ellers er det ingen 
ting;» bonden dreide huen, som 
ville han gå.  «På Lørdag først-
kommende, 12 Middag». Da 
reiste presten seg: «Ennå dog 
dette,» sa han, og gikk like bort 
til Tord, tok hans hånd og så 
ham inn i øynene; «give Gud at 
barnet må bli deg til velsig-
nelse!»

Seksten år etter den dag stod 
Tord i prestens stue. «Du holder 
deg godt, du Tord,» sa presten, 
han så ingen forandring på ham. 
«Jeg har heller ingen sorger,» 
svarte Tord. Hertil tidde presten, 
men en stund etter spurte han: 
«Hva er ditt ærend i kveld?» - « 
I kveld kommer jeg om sønnen 
min som skal konfirmeres i mor-
gen.» - «Han er en flink gutt.» - 
«Jeg ville ikke betale presten før 
jeg hørte hva nummer han fikk 
på kirkegulvet.» - «Han skal stå 

nummer én.» - «Jeg hørte dette 
og her er 10 daler til presten.» - 
«Er det ellers noe?» spurte pre-
sten, han så på Tord. - «Ellers er 
det intet.» - Tord gikk.

Atter løp åtte år hen, og så hørtes 
det støy en dag foran prestens 
kontor; ti mange mann kom, og 
Tord først. Presten så opp og 
kjente ham: «Du kommer mann-
sterk i kveld.» - «Jeg vil begjære 
lysning for sønnen min; han skal 
giftes med Karen Storlien, datter 
av Gudmund, som her står.» - 
«Dette er jo bygdens rikeste 
jente.» - «De sier så,» svarte bon-
den, han strøk håret opp med 
den ene hånd. Presten satt en 
stund som i tanker, han sa intet, 
men førte navnene opp i sine 
bøker, og mennene skrev under. 
Tord la tre daler på bordet. «Jeg 
skal blott ha én,» sa presten. - 
«Vet det nok; men han er mitt 
eneste barn, - ville gjerne gjøre 
det vel.» - Presten tok mot pen-
gene. «Det er tredje gang du på 
sønnens vegne står her nå, 
Tord.» «Men nå er jeg også fer-
dig med ham,» sa Tord, la sin 
tegnebok sammen, sa farvel og 
gikk, - mennene langsomt etter.

Fjorten dager etter den dag 
rodde far og sønn i stille vær 
over vannet til Storlien, for å 
samtale om bryllupet. «Den tof-
ten ligger ikke sikkert under 
meg,» sa sønnen og reiste seg for 
å legge den til rette. I det samme 

Faderen av Bjørnstierne Bjørnsson
glir han på den tilje han står på; 
han slår ut med armene, gir et 
skrik og faller i vannet. - «Ta i 
åren!» ropte faren, han reiste 
seg opp, og stakk den ut. Men 
da sønnen hadde gjort et par 
tak, stivner han. «Vent litt!» 
ropte faren, han rodde til. Da 
velter sønnen bakover, ser langt 
på faren - og synker. Tord ville 
ikke rett tro det, han holdt 
båten stille, og stirret på den 
pletten hvor sønnen var sunket 
ned, som skulle han komme 
opp igjen. Der steg noen bobler 
opp, enda noen, så bare én stor, 
der brast - og speilblank lå atter 
sjøen.

I tre dager og tre netter så 
folk faren ro rundt om den 
pletten uten å ta mat eller søvn 
til seg, han soknet etter sin 
sønn. Og på den tredje dag om 
morgenen fant han ham, og 
kom bærende opp over bak-
kene med ham til sin gård.

Det kunne vel være gått et år 
hen siden hin dag. Da hører 
presten sent en høstkveld noen 
rusle ved døren ute i forstuen 
og famle varsomt med låsen. 
Presten åpnet døren, og inn 
trådte en høy foroverbøyet 
mann, mager og hvit av hår. 
Presten så lenge på ham, før 
han kjente ham, det var Tord. 
«Kommer du så sent?» sa pre-
sten og stod stille foran ham. 
«Å ja; jeg kommer sent,» sa 
Tord, han satte seg ned. Presten 

satte seg også, som han ventet; 
der var lenge stilt.

Da sa Tord: «Jeg har noe 
med som jeg gjerne ville gi til 
de fattige; det skulle gjøres til 
legat og bære min sønns navn;» 
han reiste seg, la penger på bor-
det og satte seg atter. Presten 
telte dem opp; «det var mange 
penger,» sa han. - «Det er halv-
ten av min gård; jeg solgte den 
i dag.» Presten ble sittende i 
lang stillhet; han spurte ende-
lig, men mildt: «Hva vil du nå 
ta deg for, Tord?» - «Noe 
bedre.» 

- De satt en stund, Tord med 
øynene mot gulvet, presten med 
øynene på ham. Da sa presten 
sakte og langt: «Nå tenker jeg at 
sønnen din endelig er blitt deg 
til velsignelse.» - Ja, nå tenker 
jeg det også selv,» sa Tord, han 
så opp, og to tårer rant tunge 
ned over hans ansikt.
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Allsang på Helgeroa bedehus
I begynnelsen av året startet vi 
med allsangkvelder på bede-
huset, der vi synger de gamle 
bedehussangene som mange 
har et forhold til. Initiativtaker 
er Terje Olafsen, og med seg 
på «lederlaget» har han Arild 
og Kåre Bordøy fra Larvik. De 
står for hele det musikalske 
programmet.

Kveldene har slått meget 
godt an og samler mange, også 

folk som ikke pleier å gå på 
bedehuset. VI har selvfølgelig 
kaffe og noe å bite i og vi har 
også en liten «Quiz-avdeling», 
som hele forsamlingen er med 
på.

Det er planer om to kvelder 
til i år, den 22. november og 
13. desember. Vi håper også at 
dette kan fortsette utover 

vinteren.  Vi tror det har 
stor betydning for virksomhe-
ten på Bedehuset!

Lars Gunnar Røed
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Nytt fra

For noen år siden dro region-
styret i gang en givertjeneste 
til Acta som ble kalt «Leir 
2017». Mange ble med på den 
aksjonen, men siden den var 
tidsavgrenset, så er alle 
giverne der nå ferdige med 
sine avtaleperioder.  

Acta har fortsatt behov for 
midler til sin virksomhet, 
derfor laget vi givertjenesten 
«Vi setter spor». Vi har fore-
løpig ikke samme oppslut-
ning om den som vi hadde 
om «Leir 2017», men det 
håper vi endrer seg. 

Dette er en utfordring til 
alle som er glad i barne og 
ungdomsarbeidet vårt: Bli 
med og sett spor ved å bli 
giver til denne aksjonen! 

Det går an å tegne seg for 
både små og store beløp som 
blir trukket fra konto hver 
måned. 

Ta kontakt med oss så sen-
der vi informasjonsbrosjyre 
eller gå inn på våre nettsideer 
og registrer deg som giver. 

Det er kanskje ikke så spen-
nende å lese en forhåndsom-
tale av et møte som har vært, 
men kanskje er det interes-
sant som bakgrunnsinforma-
sjon.Vi får heller skrive mer i 
neste nummer om hvordan 
møtet gikk.

Trovassli leirsted ligger 
som kjent et stykke unna de 
store befolkningskonsentra-
sjonene. Det er også langt til 
nærmeste Normisjonsfore-
ning. Også de som er med i 
Trovasslistyret har langt å 
reise for å følge opp leirste-
det. Det er ikke få kilometer 
Jan Nielsen har tilbakelagt på 
veien mellom Lunde og 
Øyfjell i årenes løp!

Vi tenker at hvis Trovassli 
skal kunne bestå, så må vi ha 
bygda med på laget. Vi tren-
ger mange som kan fram-
snakke stedet og som kan se 
leirstedet som et aktivum for 
området det ligger i.  

Selv om Trovassli for oss i 
Normisjon fortoner seg som 
sentrum i Øyfjell, er det fak-
tisk mange i Vinje kommune 
som ikke vet at det eksisterer! 
Vi har også i liten grad invol-
vert bygda i driften av Tro-
vassli. Matvarene som vi bru-
ker på leirene blir kjøpt i 
Skien og mesteparten av dug-
nadsarbeidet utføres av en 

liten, men trofast, gruppe fra 
våre egne rekker. Bygda tje-
ner ikke noe på Trovassli og 
det så godt som ingen i 
Øyfjellområdet som bruker 
leirstedet. 

Slik vi ser det, må vi i 
større grad åpne oss mot 
omgivelsene og bli et sted 
bygda har et forhold til. Skal 
vi få mer utleie og inntjening 
på Trovassli, så må også 
bygda tjene på det. Eller 
omvendt: Det er ikke farlig 
om noen i Øyfjell tjener pen-
ger på Trovassli, så lenge vi 
også tjener på det!

Nå er jo ett av spørsmå-
lene som skal behandles på 
rådsmøtet om regionen fort-
satt skal ta seg råd til å sitte 
med to leirsteder, men hvis vi 
kan få til bedre inntjening på 
leirstedet, så er det et godt 
argument for å beholde det. 

Hvis noen i Øyfjell kunne 
se for seg å drifte leirstedet og 
gjøre Trovassli til sin arbeids-
plass, så er det spennende. 
Kanskje kunne lokale ta 
ansvar for kjøkkendriften, 
andre selge renholdstjenester 
og andre igjen leie ut senge-
tøy? Vi ser til måten man 
drifter Gulsrud leirsted i Bus-
kerud på og vil undersøke 
om det er mulig å få til noe 
lignende på Trovassli. 
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Hans Johan Sagrusten er ute 
med en ny bok om Bibelen. Han 
er teolog, Bibeloversetter, forfat-
ter og foredragsholder. Fra i år 
er hans forlagssjef i Verbum for-
lag. 

Sagrusten har skrevet en 
rekke lett tilgjengelig bøker om 
Bibelen. Hans anliggende har i 
mange år vært det samme som 
Lukas innleder evangeliet sitt 
med: «hvor pålitelig det er, det 
du har fått opplæring i» 
(Luk.1,4). 

For noen år siden kom boka 
«Det store puslespillet» der han 
presenterer teksthistorien til Det 
nye testamentet som er skrevet 
som «den reneste viten-
skapsthriller» (Tom Egelands 
ord).  Det er utenkelig at nedteg-
nelser så kort tid etter at Jesus-
historien skjedde, ikke skulle 
være troverdige  og pålitelige, 
mener Sagrusten. 

Hans Johan Sagrusten presenterte sin nye bok, «Boken om 
boka», under Bibelkonferansen, dagen etter at den ble lansert

Vi inviterte til åpent møte på Trovassli 31. oktober. 

Bibel, bønn og sang
Det er en stund siden vi har 
skrevet noe om virksomheten i 
Skien Normisjon. I de årene de 
har holdt på, har det vært både 
oppturer og nedturer. Men, for-
eningen er oppgående med 
mange spennende samlinger. 

I de årene «nye» Skien Nor-
misjon har holdt på, har de hatt 
en månedlig samling som kalles 
«Søndag for alle». Samlingen 
holdes første søndag i måneden 
kl. 17.00. TIl å begynne med 
inviterte man til ettermiddags-
kaffe før møtet, men etter å ha 
fått litt erfaring, har man nå 
valgt å gjøre serveringen om til 
kveldsmat etter møtet. Det var 
ikke alltid så lett for folk å 
komme så tidlig som kl. 16 på 
en søndag ettermiddag. Foren-
ingen håper stadig flere vil finne 
veien til «Søndag for alle»!

En annen samlingstype man 
har holdt på med lenge, er faste 
bønnesamlinger hver mandag 
kl. 19. Der blir det bedt for alt 
som ligger de fremmøtte på 
hjertet og om noen skulle ønske 
det, er det mulighet for person-
lig forbønn. «Dere har ikke, 
fordi dere ikke ber» står det i 
Jakobs brev kap. 4. Bønnemø-
tene er derfor hjerteslag i foren-
ingens liv. Alle som vil er vel-
kommen til å bli med på 
bønnemøtene. 

Nå har de også startet opp 
med Bibel-samlinger i Hauges, 
dvs. man har gjenoppdaget det 
virksomheten egentlig startet 

med da Hauges Minde ble til, 
«Bibellæsninger» som det stod i 
et skilt i gangen. Dette er sam-
linger der man enkelt og greit 
leser fire-fem kapitler fra Bibe-
len sammen. Alle leser litt hver, 
men det er også lov å bare høre 
for dem som ikke vil lese høyt. 
Når man har lest, er det mulig å 
spørre om ting man lurer på, 
dele noe man synes var fint i 
teksten, eller opplyse teksten 
med noe man har lest eller hørt 
andre steder. Slik blir samlin-
gene både fellesskapsskapende 
og oppbyggelige. Bibelsamlin-
gene holdes annenhver onsdag, 
i partallsuker. 

Det er nettopp startet opp en 
lovsangsgruppe som kalles 
Worship-Hauges. Den består av 
5-6 unge jenter fra 14-22 år, som 

synger på søndagssamlingene. 
Christer Gundersen leder 
gruppa. . 

Som tidligere år legger man 
opp til samlinger de tre første 
søndagene i advent, 1., 8. og 15. 
desember. Da blir det ekstra 
julekoselig med mye sang, jule-
historier, andakter, litt juleverk-
sted og selvsagt  litt julebakst og 
gløgg. Også disse samlingene 
begynner kl. 17.00. 

Skien Normisjon ønsker å ha 
et inkluderene miljø der alle kan 
føle seg hjemme. Lokalene er nå 
moderniseert og pusset så fint 
opp, at lag og foreninger «står i 
kø» for å ha møtene sine der. De 
viktigste samlingene er de Skien 
Normisjon selv står for. Til dem 
er du hjertelig velkommen! 

Forsiden på 
givertjenestebrosjyren vår

Vi prøver noe nytt

Ny bok om boka
Sagrusten er ute 
med ny bok om 
Bibelen

Bli med i «Vi setter spor»
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Årets bok handler om hvor-
dan Bibelen har påvirket skrift-
kulturen og vært pådriver for 
den teknologiske utviklingen i 
bokkunsten. Den handler 
omgamle skrivematerialer som 
papyrus og pergament, om vok-
stavler og skriftruller -men også 
om oss selv, sier Sagrusten. 

Selv om dette kan virke som 

en noe sært å være opptatt av 
skrivematerialer og trykketek-
nikk, så forklarer boka hvordan-
Bibelordet alltid har brukt ny 
teknologi for å bli spredt videre. 
For den hitorieinteresserte byr 
boka på forklaringer og viser 
sammenhenger som en kanskje 
ikke har tenkt på før. Boka er 
skrevet på nynorsk. 

Kan Trovassli leirstad 
bli eit aktivum for 
dei som bur i Øyfjell?

Ope møte på Trovassli 
torsdag 31. oktober kl. 19.00

Me inviterar til ope møte med fastbuande og hyttefolk i 
Øyfjell til samtale om det er mogeleg å drifte leirstaden til 
glede og gunst både for Normisjon som eigar og for fol-
ket i Øyfjell. Kva slag tilbod kan me leggje til rette for på 
Trovassli som bygda kan gle seg over? Er det nokon i Øy-
fjell som kan tene pengar på at det ligg ein leirstad  her? 
Korleis bør me bruke eigedomen vår ? Me stiller spørsmå-
la med ope sinn og vil gjerne ha kreative tankar og idéar 
frå dykk. 
Me viser fram leirstaden og serverer kveldsmat til alle som 
kjem. Vel møtt 31. oktober!  

Helsing frå Normisjon i Telemark

Det blir adventssamlinger for alle ogå i år
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Andakt

Ja, det er det ordet advent betyr. 
Adventus domini - Herrens 
ankomst. 

Alle vet at tiden før jul kalles 
advent. Mange har kalendere 
som teller ned dagene til julaf-
ten. for noen kan ventetiden bli 
lang, mens andre tenker at å 
vente på en glede er også en 
glede. Noen av oss synes 
adventstiden er den koseligste 
delen av julefeiringen, for plut-
selig kommer en hektisk julefei-
ring og like plutselig er alt over. 

I en av adventssangene våre 
synger vi at «vi venter på det lille 
barn som i en krybbe lå.» Mjo, 
vi venter nok på ham som lå i en 
krybbe, men vi venter ikke len-
ger på et lite barn. Vi venter på 
at «Menneskesønnen skal 
komme med makt og i herlig-
het» (Luk.21,27). Vi venter på at 
han som kom, skal komme 
igjen.  

Den kristne adventstiden er 
ikke bare en forberedelsestid før 
de gode juledagene. Den har et 
endetidspreg. Tekstene handler 

ofte om Jesu gjenkomst, om 
hvem vi skal vente og hvordan 
vi skal vente. 

Jeg tilstår at jeg er juleroman-
tiker som liker lystenning i mør-
ketiden. Jeg liker småkos foran 
TV’n og synes det er koselig 
med bjelleklang. Men, som 
kristne må vi ha et større per-
spektiv på adventstiden enn som 
så. 

Den største festen starter ikke 
24. desember. Den starter med 
«et smell» når Jesus kommer 
igjen! Nå han kommer, vet vi 
ikke, derfor må vi legge vekt på 
å leve forberedt. Vi har egentlig 
adventstid hele tiden, men den 
særlige påminnelsen om at Jesus 
skal komme igjen, får vi i ukene 
før jul. 

Jeg vet ikke hvilket forhold du 
har til det å vente. Bibelen sier 

noe om at ventetid også kan føre 
til sløvhet og likegyldighet. For 
den som ikke engasjerer seg, kan 
ventetiden føre til både kjed-
somhet og at man faller i søvn.

Bibelen advarer mot å miste 
retningssansen og målbevissthe-
ten i ventetiden.  «Vær da tålmo-
dige, søsken til Herren kom-
mer!» skriver Jakob (5,7-8) 
«også dere må være tålmodige 
og gjøre hjertene sterke, for Her-
ren kommer snart!» 

Selv om «snart» åpenbart har 
et annet tidsperspektiv enn vi er 
vant til, så er vi nærmere Jesu 
gjenkomst enn noen gang tidli-
gere. I adventstiden bør vi også 
gi næring til bildene om hva vi 
skal få del i når Jesus kommer.
Da kan vi istemme med 
Åp.22,2o: «Ja, kom Herre Jesus!» 

Advent - ankomst
Sam Tore Bamle | regionleder

Når han kommer vet vi ikke, 
derfor må vi legge vekt på å leve 
forberedt.

– utvider horisonten

– utvider horisonten– utvider horisonten Derfor gir vi

Når barna flytter ut

Ateist ble biskop

Jesusorientert 
sprinter

Nr. 8 · 2016  · 16. årgang

Ezinne Okparaebo

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

Gospelprinsen Samuel Ljungblahd

Singel i menigheten

Forfulgte kristne i Midtøsten

vanskelige 
                              tilgivelsen

Den

Nr. 11  ·  2015  ·  15. årgang
– utvider horisonten– utvider horisonten

Fra Ecuador til Spektrum

Generasjon savnet

Årets modigste kvinne

Tør du 
være deg 

selv?

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

– utvider horisonten

Ordene er en av mine sønners.  En kveld satt jeg på senge- 
kanten hans og snakket om en i storfamilien som ikke var helt 
frisk. Tydelig bekymret og lei seg, spurte han: Kan vi be for 
Jesus? Jeg trakk på smilebåndet, og svarte at selvfølgelig kan  
vi gjøre det. For jeg skjønte jo hva han mente og enn så lenge 
tåler jeg godt at min fireåring ikke har kontroll på alle  
konjunksjonene i språket. Vi ba – til Jesus – for den syke,  
og så falt han til ro. 

Det er stor forskjell på ordene «til» og «for». Å blande disse 
to gjør mottaker om til giver og giver om til mottaker. Retning 
og rekkefølge forandres helt.  

Det tror jeg vi skal minne hverandre på i ny og ne, vi som 
har tjeneste i Normisjon og Acta, uavhengig av om tjenesten 
er ulønnet eller lønnet. 

For vi er Guds barn, Ikke på grunn av noe vi har gjort for 
Jesus, men ene og alene fordi Han har gjort noe for oss. 

Mye av kristen tjeneste og liv kan fort hentes fra et ønske og 
behov om å selv være viktig, eller fra en tanke om at Gud på 
en eller annen måte trenger at JEG gjør en hel masse.

Men Gud trenger ikke deg eller din tjeneste. Og du trenger 
ikke din tjeneste for å bevise noe ovenfor Gud. Den som prøver 
å hente verdi og status fra tjenesten, vil alltid måtte se til egen-
innsatsen for bekreftelse. Men venner: Vi må se på nåden!  

Bjørn Eidvåg, selv om han nå er aktuell med en ny og dels 
merkelig teologi, sa det godt i sangen «Til alle tider». 

«Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull ser 
jeg ned – det var du som led» 

Så vi ber ikke for Jesus – vi ber til Jesus, han som har gjort 
og gjør alt godt for oss. 

Kan vi be for Jesus?

Vegard Tennebø 
Fellesskapsutvikler Sogn og Fjordane
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

Vil du være med å starte en 
Galleri Normisjon butikk i 
ditt nærmiljø? «Det er så 
mange sånne gjenbruks- 
butikker allerede», sier du, 
«kan det være grunnlag for 
flere»?       

Ja, jeg tror at det er grunnlag 
for flere bruktbutikker. Og 
hvorfor tror jeg det? Jo, gjen-
bruk av varer er absolutt i 
tiden og vi ser at bevissthet 
og etterspørsel etter brukte 
ting øker. Dette tror jeg vil 
fortsette å øke, for vi i den 

vestlige verden har samla på 
oss så mye ting og mange 
tenker nå, at det kanskje  
kan komme andre til nytte.  
I stedet for å kjøre det på  
fyllinga, leveres det inn varer 
daglig. 

Vi som organisasjon har et 
medansvar for å redusere 
forbruk og produksjon av en 
del varer. I tillegg samler vi 
inn penger til Normisjons 
arbeid, i Norge og interna-
sjonalt. Og ikke nok med 
det, disse butikkene er et 

møtested for mange. Dette 
må vi si er en vinn – vinn 
situasjon! 

Nå ønsker vi å åpne butikker 
flere steder og kanskje nett-
opp du kan være med i dette 
arbeidet. Jeg håper å få 
besøkt flere av seniorutval-
gene i ulike regioner, kanskje 
vi treffes da og kan slå av en 
prat om dette tema?

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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REGION  TELEMARK
24. november kl. 19.00 Felles-
samling for alle foreningene i 
Skien i Hauges Minde. ¨

ACTA TELEMARK
16.-17. november kl. 13. til 13
24h i Skien fritidspark.
Kan du hjelpe til? Kontakt Magnus 
Stulen tlf. 980 74 986

20. desember 
Julebord for Actas medhjelpere i 
2019 i Hauges Minde.

NOTODDEN NORMISJON
15. desember kl. 18.00
Adventssamling.  
Andakt ved Nils Jørgen Hardang

5. januar Juletrefest

LUNDE NORMISJON
Tirsdag 10. desember
Førjulsfest på Lunde bedehus  
kl. 19.00. Tale ved Ulf Børje Rahm 
og sang ved Arne Aune.  
Bevertning og utlodning. 

SELJORD NORMISJON
Fredag 22. til og med  
sundag 24. november.
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.

Faste aktiviteter 
på misjonshuset: 
•  Kvinneforening fyrste torsdag i  

kvar månad
• Formiddagstreff siste fredag 

kvar månad kl 11.00
• Babysang annan kvar onsdag 
 kl. 11.30
• Tysdagsklubb ein tysdag i 

månaden
• Møte tysdagar og sundagar  

kl. 19.00 (Se program på 
 seljordindremisjon.no)

SNELTVEDT BEDEHUS
3. januar kl. 17.00 
Juletrefest

TINN NORMISJON
5. desember Adventsmøte. 
Grete Kari og Steinar Ulla leder 
oss gjennom adventssanger og 
pleier å ha et fint program.

Tema for vårprogrammet er 
Kvinner i Bibelen:
• 23. januar 
 Tema: Maria, Jesu mor.
• 13. februar 
 Årsmøte. 
 Tema: Martha og Maria

TREUNGEN NORMISJON
28. november kl. 19.00  
Sangkveld med Herdis og  
Øyvind Jørgensen

2. desember kl. 18.00 
Bønesamling

5. desember kl. 19.00
Møte med Terje Olafsen

19. desember kl. 19.00 
Bibeltime ved spr. Knut Bjørn  
Skyttemyr. 

VENSTØP BEDEHUS
29. februar kl. 11.00
Formiddagstreff

AAKRE BEDEHUS I KROKEN
Fredag 6. desember  kl. 19: 
Konsert med Gunnar Ajer.  
Bevertning.

5. Juledag, 29. desember kl. 16: 
Juletrefest for hele familien. 
Andakt ved søndagsskole- 
konsulent Ingvill Aakre.

Kontoret blir delvis stengt fra 
12. desember til 7. januar på 
grunn av ferieavvikling. Ved 
behov for kontakt, ring  
regionleder eller Actaleder.

REGION TELEMARK
Besøksadresse:
Lundegt. 15, 3724 Skien
Postadresse:
Postboks 297 Sentrum
3701 SKIEN
Tlf.: 35 52 28 78
region.telemark@normisjon.no
Åpningstid:
tirsdag–fredag kl. 10.00–14.30 
Mandag stengt.

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

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

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

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

Kontorfullmektig
Lillian Ottersen
lillian.ottersen@normisjon.no

Acta – barn og unge i 
Normisjon Telemark

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

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

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

3. februar.

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

Bibeltimer og forkynnelse:  Reidun og Kurt Hjemdal
 For mer informasjon ta kontakt med Svein Granerud: 

Tlf.: 906 55 448 / Svein.Granerud@normisjon.no

NORMISJONS 
SENIORSTEVNE

15. – 19. juni på Haugetun  
Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.

Gamlebyen i Fredrikstad

Vil du  
starte en
gjenbruks-
butikk?

www.gallerinormisjon.no 

Galleri Normisjon sine gjenbruksbutikker  
gir gode inntekter til misjon i Norge og utlandet!  
Vi trenger flere butikker!

Pensjonist-tilværelsen har blitt  meningsfull fordi jeg endelig får bruke  interessen for gamle ting samtidig som  jeg får treffe folk!
Louise, Galleri Oslo

Jeg vil hjelpe deg!
Ring meg på tlf.: 995 91 168
eller send meg en mail:
anita@normisjon.no

Hilsen Anita Næss Thorängen
– Daglig leder

Vi ønsker alle våre lesere en god jul 
og et riktig godt nytt år!


