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Nyhetsbrev i  
koronaens tid
Kjære Normisjonsvenner! 

 Det er spesielle dager vi gjennomlever nå når 
koronaviruset stanser nesten alt samvær og all nor-
mal kommunikasjon med folk utenfor den nærmeste 
familien. Det rår nærmest krigslignende tilstander 
verden over, på grunn av en fiende vi ikke kan se, 
men som mange dessverre merker konsekvensene av. 
Heller ikke Normisjonsarbeidet er upåvirket av situ-
asjonen. 
 Fordi viruset sprer seg i hele verden og mange 
land langt fra har et oppegående helsevesen, er alle 
Normisjons norske misjonærer hentet hjem til Norge. 
Jeg skriver norske, fordi Normisjon har ansatt over 
200 nasjonale medarbeidere verden over. De er det 
lett å glemme, når fokuset så sterkt rettes mot vår 
egen sikkerhet. Dette er folk som har oss som base 
for sin økonomiske og sosiale sikkerhet, men som 
altså må stå i det som skjer i de landene der de bor. 
Som om ikke koronaviruset skulle være nok, så står 
de også i fare for å bli rammet av den norske kronas 
svake stilling i forhold til andre valutaer. Plutselig ble 
verdien av en krone gitt i Norge, redusert med 30 % 
eller mer. Det er også en utfordring til oss! 
 Hvordan Normisjons arbeid rammes lokalt, 
kjenner dere. For kristne er det naturlig å være en del 
av fellesskap som samles til oppbyggelse, bønn og tje-
neste. Når man ikke kan samles med andre, må man 
ta større ansvar for sitt eget andaktsliv.  Bønnens vei 
er heldigvis fortsatt åpen og Bibelen kan vi også lese i 
hjemme! Mange menigheter har vært kreative og leg-
ger ut gudstjenester og taler på internett. Det er mye 
godt å finne både til trøst og oppbyggelse der. Også vi 
i regionen er mer aktive på ineternett nå og legger ut 
små filmsnutter fra våre hjemmekontor et par ganger 
i uka. Sjekk våre sider på Facebook eller Normisjons 
hjemmesider!  Vi vil også forsøke å kontakte dere 
direkte for å høre hvordan det står til. 
 Når det ikke er faste møter, er det grunn til å 
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frykte at innsamlingarbeidet til misjonsarbeidet ute 
og hjemme blir påvirket av samlingsforbudet. 
 Det er lett å glemme, men vi har kostnader 
både aktuelle og historiske som  rusler og går, selv om 
den synlige aktiviteten blir mindre. Hvis alle bidrar 
litt mer enn i fjor, kan vi hindre at Normisjonsarbei-
det både ute og hjemme må reduseres på grunn av en 
uventet kollaps i gaveinntektene. Vi ønsker oss mange 
flere faste givere og har som mål i årets budsjett at de 
som gir fast skal øke sine månedlige gavebeløp. Det 
er bare så lenge vi sammen løfter Normisjons arbeid, 
at vi kan gi Jesus til nye generasjoner og folkeslag! 
Misjonspengene trenger ikke å gå innom en kollekt-
bøsse for å komme fram til Normisjon. Du kan gi 
gjennom nettbank, fast eller som skippertak, eller du 
kan gi ved å bruke Vipps.  Se våre konto- og Vipps-
nummer i det grå feltet nederst. Brenner du for noe 
spesielt, kan du øremerke gaven til det arbeidet.
 Situasjonen nå stiller Normisjon overfor nye 
utfordringer som vi på beste måte må løse i felles-
skap. Gud velsigne og bevare dere alle!

Med hilsen
Sam Tore, regionleder



”Det handler om å være 
trygg”
 Overskriften er hentet fra en reklamekampanje 
for et kjent forsikringsselskap. Det er godt å ha en forsik-
ring i bunnen om uforutsette ting skulle hende. 
Men så er det bare det, da, at forsikringsselskapene bare 
kan hjelpe oss med materielle verdier. Verken Tryg eller 
If eller hva de nå heter, har makt til å sikre oss selve livet. 
Koronavirus eller andre fæle ting på K, lar seg ikke stoppe 
av penger, eiendom eller jordisk makt. Vi skal ta våre 
forholdsregler og forsøke å etterfølge helsemyndighetenes 
råd, men til syvende og sist er livet i denne verden utrygt. 
Ingen er, som Jesus sa, i stand til å legge en eneste alen til 
sin livslengde. 
 Som kristne bør vi ha forstått dette for lenge 
siden. ”Her på jorden har vi ingen by som består, men vi 
lengter etter den som skal komme” heter det i Hebreer-
brevet. Det er et interessant perspektiv! Uansett virus, er 
vi på vei fra noe som vi kjenner og til noe som forutsettes 
å være bedre. Selv om jeg på ingen måte er talsmann for 
lettvint tale om lidelse og død, så er det en grunnleggen-
de del av vår kristne tro at ”alle Guds barn har det beste 
igjen”.  
 Uansett hvordan det leves og hva som til sist setter 
en stopper for det, er livet her i verden kort. Felles skjebne 
en dårlig trøst i møte med lidelse og død, men i Guds ord 
har vi løfter verken pest eller død kan endre. 
 Paulus skriver i Rom 8: ”Alle ting tjener til det 
gode for dem som elsker Gud!” Han stiller også det re-
toriske spørsmålet: ”Hvem kan skille oss fra Kristi kjær-
lighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller 
sverd?” Svarer er: Ingenting! ”I alt dette vinner vi full seier 
ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at verken 
død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå 
er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som 
er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning 
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, 
vår Herre.” Det handler om å være trygg!
 Bibelen er full av ord som gir håp og trøst. Nå er 
det vanskelig å komme sammen, men kanskje vi kunne 
sende hverandre håpsperler fra Bibelens skattkammer?   
 ”Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som 
har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et godt 
håp, 17 han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord 

og gjerning!” skriver Paulus i 
2.Tess 2,16-17.  Det er trøst 
i nåden og i håpet om at vi 
en dag skal være sammen 
med Herren for alltid (1.Tess, 
4,18), men nå ber vi også om 
styrke til alt godt i ord og 
gjerning! Kanskje dette også 
er en tid vi kan bringe andre 
litt mot og glede med praktis-
ke handlinger? 

Bønnedugnad
Alle som har mulighet oppfordres til å være med i en bønne-
dugnad hver dag kl. 12.00.  Sett av minst 10-15 minutter.  

Søndag takker og ber vi
- om hvile og åndelig påfyll
- for Erna Solberg, regjeringen og kongehuset
- for alle barn og unge, spesielt for dem du har i nabolaget ditt
- for gudstjenestene som gjennomføres digitalt

Mandag takker og ber vi
- om at vi gjennom en ny uke kan feste blikket på Jesus og sette 
vår lit til han
- for Erna Solberg, regjeringen og kongehuset
- for Nepal og Bhutan (for kristne søsken, folk og land, myndig-
heter og helsevesen)
- for Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NAV
- for alle som arbeider i helsevesenet
- for alle regionene i Normisjon 

Tirsdag takker og ber vi
- om trygghet for alle som blir redde
- for Erna Solberg, regjeringen og kongehuset
- for Bangladesh og India (for kristne søsken, folk og land, 
myndigheter og helsevesen)
- for næringslivet i Norge
- for misjonærene som har måttet avbryte tjenesten ute og kom-
me hjem. Vi ber spesielt også for barna som kom hjem sammen 
med foreldrene.
- for alle skolene i Normisjon

Onsdag takker og ber vi
- om at vi kan løfte blikket mot han som sier Jeg er
- for Erna Solberg, regjeringen og kongehuset
- for alle som arbeider i helsevesenet
- for Mali og Senegal (for kristne søsken, folk og land, myndig-
heter og helsevesen)
- for Actas arbeid

Torsdag takker og ber vi
- om evne og vilje til å tenke fellesskapets beste
- for Erna Solberg, regjeringen og kongehuset
- for Kambodsja og Aserbajdsjan (for kristne søsken, folk og 
land, myndigheter og helsevesen)
- for Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NAV
- for alle barnehagene i Normisjon

Fredag takker og ber vi
- om tro på Gud
- for Erna Solberg, regjeringen og kongehuset
- for alle som arbeider i helsevesenet
- for Ecuador og på Cuba(for kristne søsken, folk og land, 
myndigheter og helsevesen)
- for alle som arbeider i virksomheter som må holdes åpne
- for alle ensomme og mennesker i risikogrupper
- for landsrådet i Acta og landsstyret i Normisjon

Lørdag takker og ber vi 
- om håp 
- for Erna Solberg, regjeringen og kongehuset
- for alle som arbeider i helsevesenet verden over
- for kristne søsken, land og folk, myndigheter i alle land
- for regionstyret, regionansatte og arbeidet i regionen



 Da regjeringen satte inn de strenge tiltakene 
12. mars, var den første tanken at nå avlyser vi alt av 
aktivitet. Etter at den første sjokkbølgen hadde lagt 
seg, fant vi ut at vi må gjøre det beste ut av situa-
sjonen. I stedet for å legge ned virksomheten, tok 
Actastyret i bruk den amerikanske plattformen for 
videokonferanser, Zoom.us  Det ble stor suksess. Det 
er kjekt å kunne benytte seg av kreativiteten og gjøre 
ting på en ny måte. Sånn sett vil det komme mye godt 
ut av disse ukene som dette pågår. 

Actastyret  samles online

 Nå når all aktivitet har blitt stoppet, blir også 
Actas lokallag lidende under dette. Mange små og 
store fellesskap skulle gjerne kommet sammen, enten 
man er med i barnelag, ungdomsklubb, kor eller an-
nen virksomhet. De ukentlige samlingene er viktige 
for så mange! 
 Kan vi gjøre noe for å opprettholde driften i 
en annen form nå som det ”vanlige livet” er satt på 
vent? 
 I kirken vi går i, kjører søndagsskolelederen 
rundt med en hilsen, noen oppgaver og et søndags-
skoleblad to ganger i året. Det er superstas for barna å 
motta dette i posten/postkassa. Er det noe som kunne 
blitt iverksatt hos våre barnelag i disse unormale tide-
ne? 
 Kanskje instagram eller andre former for sosi-
ale medier kan brukes av lokallagsungdommer? 
 Er du på instagram, så gå inn på sidene til 
SMUK (Sannidal menighet ungdomsklubb). Kontoen 
deres heter ”smuk_insta”. De har korte andakter på få 
bilder som de sender ut til sine ”likere”. 
 Eller hva med hjemmekorøvelse live på nettet 
for noen av de eldste i korene våre? Det gjorde i hver-
tfall Gospel Explosion! Jeg fikk en film tilsendt av 
min søster som sto i stua foran PC-skjermen og sang 
av full hals på ”sin stemme”. 
 Det er i hvert fall en ting som er sikkert, og 
det er at vi aldri har hatt så gode muligheter for å 
finne på noe litt annerledes! 
 Selv om våre faste samlinger på bedehuset/i 
kirken utgår, kan vi møtes på andre måter. Det krever 
litt initiativ, men det trenger ikke å koste så mye ek-
stra krefter. 
 Har dere spørsmål på hvordan noe av dette 
kan gjennomføres, ta kontakt med meg.

Eirik , Actalederr

Hva kan lokallaga gjøre 
nå? 

Ta i bruk Zoom!
 Som nevnt over, er det en plattform for vide-
okonferanser på internett som heter Zoom. Det er et 
virkelig et godt arbeidsverktøy som er enkelt å sette 
opp og enkelt å bruke. Gå inn på zoom.us og opprett 
en konto. Resten gir seg nesten selv. 
 Programmet finnes både i ulike betalings-
versjoner og en gratis versjon. I utgangspunktet har 
gratisversjonen begrenset antall deltakere i et møte 
og en tidsbegrensning for hvor lenge møtet kan vare. 
Gratisversjonen setter en begrensning på 100 delta-
kere i maks 40 minutter, antakelig nok for kortere 
møter. 
 I disse koronatider har Zoom åpnet plattfor-
men, slik at det er minimalt med begrensninger å ta 
hensyn til, også for de som bruker det gratis.

En ting legger jeg meg på sinne,En ting legger jeg meg på sinne,
derfor har jeg håp:derfor har jeg håp:
Herrens miskunn er ikke forbi,Herrens miskunn er ikke forbi,
hans barmhjertighet tar ikke slutt.hans barmhjertighet tar ikke slutt.

Det er godt å være stilleDet er godt å være stille
og vente på hjelp fra Herren!og vente på hjelp fra Herren!

Klag. 3, 21-22 og 26Klag. 3, 21-22 og 26



Hvordan påvirkes 
leirene?
 Det vil naturligvis bli mange endringer i hvor-
dan vi må legge opp leirprogrammet vårt på grunn av 
smittevernbestemmelsene. 
 Påskeleiren vi skulle ha 9.-12. april på 
Trovassli, har vi allerede avlyst. 
 Når det gjelder sommerleirene våre, er 
fortsatt mye veldig usikkert. Påmeldingen var opp-
rinnelig planlagt å åpne 1. april, men vi velger nå i 
første omgang å utsette påmeldingen til disse leirene. 
Vi legger ut beskjed på facebooksiden vår straks vi 
bestemmer oss for om påmeldingen skal starte eller 
om leirene må avlyses.  
 For Oksøyas vedkommende kan det også bli 
problematisk å få til de dugnadene som må til for å 
åpne leirstedet for sesongen. 

Stuebasar
 Acta Norge satt seg ned straks de drastiske 
tiltakene ble iverksatt torsdag 12. mars. Hva kunne de 
gjøre nå? 
 Resultatet av idémyldringen var basar! 
 Basar, sa du? Ja, en online stuebasar. Tirsdag 
24. mars var det over 1000 som samlet seg til livesen-
ding på Facebook. De fikk underholdning av beste 
sort. 
 ”Basarinnen”, som hun kaller seg selv, Renate 
Moen, var vert og gjorde en fabelaktig innsats. Hun 

har også hatt ansvar for 
de meget populære ba-
sarsamlingene på ”Bede-
huset” under Skjærgårds 
M&M. Gavekort fra 
Adams matkasse, festi-
valpass til Skjærgårds, 
ulike gavekort fra Nett-
butikker og Acta, kaffe 
og ikke minst doruller (!) 
var noen av gevinstene 
som ble loddet ut. Årer 

ble solgt gjennom en egenutviklet app og betalt vha. 
Vipps. Alle pengene som ble samlet inn gikk til ar-
beidet i Mali/Senegal og Bangladesh. Det var ikke lite 
penger som kom inn. På ca 2 timer en tirsdag kveld 
ble det solgt årer for over 300.000,-!!!   
 Det er helt utrolig hva litt kreativitet kan føre 
til og det viser at selv i uvante tider har arbeidet vårt 
mange muligheter. Dette var det rett og slett en fest å 
være med på! Dette er en ”event” som kan kjøres flere 
ganger, live på nett.

 I Acta Telemark har vi måttet tenke nytt om 
hvordan vi skal samle folk. Actastyret ønsker å fort-
sette med konseptet ActaTalk, men flytter det i disse 
koronatidene over til nettsaminger vi kaller ActaTal-
kOnline. ActaTalk har vært et satsningsområde det 
siste året og er et lavterskeltilbud til alle ungdommer 
som ønsker å prate om tro og tvil, og det man ellers 
er opptatt av. Man kan snakke om hvordan det er å 
være en kristen i hverdagslivet, med en visshet om 
at det som blir fortalt i gruppa, blir i gruppa. Vi skal 
ha ActaTalkOnline en gang i uka fremover. På første 
Onlinesamling, onsdag 25. mars, møtte 15 personer 

til en 
flott 
samtale. 
Neste 
samlng 
er 1. 
april.

 Leirsesongen skulle etter planen starte før-
ste helgen i juni. Akkurat nå ser det mørkt ut for de 
leirene som skulle vært før St. Hans. 
 Vi håper selvfølgelig at leirene kan gå som 
oppsatt, men vi må innordne oss etter hva myndig-
heter og folkehelseinstituttet bestemmer. 


