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På lederkonferansen i Stavanger, fikk vi både høre 
og erfare at vi er elsket og sett. Vi ble også minnet 
på at vi er sendt til verden med noe godt!

Elsket og sendt

Telemark

Anne Birgitta Langmoen Kvelland var hovedaler på lederkonferansen i februar
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Nestleder i regionstyret,  Erik 
Åtland, har skrevet et viktig brev 
til deg om regionarbeidet. Les 
det på side 4. 

Kjære 
misjonsvenn!

I Himmelen blir det glede om bare én kommer, - til og med når det er en synder Sam  Tore Bamle

Familien Jøssang på sju er nå på plass i øst-
Senegal for å ta opp tjeneste der. De har 
store forventninger til årene som ligger 
foran dem der. 
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Jøssang på plass

Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

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

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

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

10–13 år: 22.–26. juni og 13–16 år: 10.–13. august

Fjellferier for: FAMILIE 14.–19. juli
SENIOR: 27. –31. juli

        ELDRE SENIOR: 17.–21. august

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

Velkommen på våre spreke leirer!

Følg Normisjon  
på Facebook

Spennende konferanse
Normisjons Leder- og medarbeiderkonfe-
ranse gikk av stabelen i Stavanger i begyn-
nelsen av februar, og på åpningssamlingen 
møtte forsamlingen utviklingsministeren.
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Normisjons inspirasjonssamling 
for ansatte og ledere samlet over 
450 mennesker i Stavanger 6.–9. 
fabruar.  

«Til verden sendt med klar 
visjon om vår misjon» - sang 
den store forsamlingen, samtidig 
som vi veivet med armene, hop-
pet og snurret rundt. Anlednin-
gen var konferansesangen der 
det også het «Spenn beltet, 
stram sandalen, sammen i troa, 
frelse til jorda» «Snurr en gang 
rundt, Det her er sunt, Gjør litt 
mosjon for Normisjon!»    

I tillegg til å gi litt mosjon til 
konferansesittende deltakere, 
minnet det oss på at hele beve-
gelsen bygger på at Jesu kall må 
smelte sammen med et ønske 
hos oss om å aktivisere oss i 
Normisjon. 

Fra Telemark var det 14 som 
deltok på konferansen. Vi er vel-
dig godt fornøyd med at noen 
fra Langesund og noen fra Rju-
kan/Tinn SoulChildren priori-
terte å komme til Stavanger! 
Samtidig hadde vi jo ønsket en 
veldig mye større delegasjon fra 
vår region! Det er inspirerende 
å komme sammen med andre 
Normisjons- og Actafolk fra hele 
landet!

Slik oppsummerer Skien 
Normisjon sin opplevelse av 
konferansen på Facebook: 
«Inspirerende dager på Normi-
sjon sin årlige medarbeider- og 
lederkonferanse i Stavanger. En 
lærerik helg der verdiene 

«Elsket, Sendt og Sett» fikk 
prege konferansen på en varm 
og inkluderende måte. Takk til 
arrangørene i Normisjon og 
IMI-kirken for en flott helg med 
masse påfyll, og en fantastisk 
mottagelse!» 

Normisjons grunnleggende 
verdier oppsummeres i ordene 
«Elsket og sendt». Dette var også 
gjennomgangstemaet på denne 
konferansen. Vi er elsket av Gud 
og sendt til verden, -av Gud!

Samtidig er det viktig at vi 
som har en felles trosbasis og et 
felles oppdrag, bryr oss om 
hverandre. Man hadde derfor 
denne gang, som sitatet fra 
Skien Normisjon viser, lagt til to 
ord: «og sett!» Sett, av Gud, men 
også av hverandre! Å se hveran-
dre og heie på hverandre, eller 
som møtelederen uttrykte det, 
«å hause hverandre opp», er vik-
tig for å bygge hverandre opp og 
styrke fellesskapet. 

Her gjelder Pauli ord om at 
intet lem i kroppen kan si eller 
tenke om et annet at det ikke er 
viktig. Selv om oppgavene og 
funksjonene er forskjellige, så er 
vi like avhengige av hverandre 
som de ulike delene i kroppen. 
De må alltid samvirke med 
andre lemmer.  Det er derfor 
både godt og nødvendig å se 
hverandre og gi hverandre ros 

og gode tilbakemeldinger. Alle 
registrerte deltakere på denne 
konferansen, fikk en personlig 
hilsen under festen lørdag kveld, 
i form av skrevne ord om og til 
hver enkelt. På forhånd hadde 
man sørget for å innhente infor-
masjon som gjorde at det som 
stod på arket handlet om den 
enkelte. Så langt jeg kunne se,  
satte alle pris på å få noen opp-
muntrende ord som viste at de 
var sett og satt pris på. Dette bør 
vi nok på region- og forenings-
nivå også bli flinkere til å gi! 

Opplegget på konferansen 
vekslet for øvrig mellom møter 
for alle i hovedsalen og ulike 
samlinger der man kunne velge 
å fordype seg i en snevrere tema-
krets, f.eks. menighetutvikling 

12.-14. juni ønsker vi velkommen til «Gjensynsleir på 
Oksøya»! 

Denne leiren er for dere som har rundet 40 år og som har 
vårt kjære Oksøya godt forankret i hjertene deres. Hadde det 
ikke vært moro å treffe igjen gamle leirvenner og friske opp 
gamle kontakter?!

Denne helgen vender vi tilbake til «perlen i Eidangerfjor-
den» for å gjøre nettopp det. Noe har blitt fornyet på Oksøya, 
men mye er akkurat som før. Du vil utvilsomt kjenne deg 
igjen. Og den gode stemningen vil vi gjenskape sammen!

Oksøya har for mange av oss vært et fundament for eta-
blering av tro, håp og kjærlighet i livene våre. Nå har vi 
mulighet til å gjenoppleve dette sammen. 

Dette vil bli en helg fylt med latter, tårer, mimring, - og 
trolig veldig lite søvn! (Det siste får vi ta igjen når vi kommer 
på gamlehjemmet.) Det blir selvsagt også taler og masse 
musikk. 

Vi skal på leir igjen, folkens, og det hadde vært veldig 
koselig å se akkurat deg denne helgen!  

Leiren blir avsluttet med Oksøyastevne på søndagen. Mer 
informasjon om dette blir lagt ut på facebook senere. 

Håper vi ses til en helg i mimringens og takknemlighetens 
tegn på Oksøya 12.-14.juni 2020!

Del denne invitasjonen med folk som dette kan være 
aktuelt for og som dere tenker vil bli med!

Mer info kommer senere, men du kan allerede nå melde 
din interesse ved å kontakte Jarle Storebø på epostadressen: 
jarle@sginfo.no  

Hilsen Oksøyastyret med venner.

Til verden 
sendt

På leir har vi mange flotte, unge 
ledere. De gjør en super jobb, til 
tider langt mer enn man kan 
forvente av så unge gutter og 
jenter. De trenger noen som ser 
dem, som forstår og som de kan 
dele ansvaret og tankene sine 
med. 

Tenk om vi kunne få med 
noen seniorledere på leirene! 
Noen som kunne se, oppmuntre 
og støtte de unge lederne i deres 
oppgaver. Ikke overta deres 
jobb, men være der og ha tid til 

en prat med både ledere og  
deltakere, uten at de trenger å ha 
så mange andre oppgaver eller 
gjøremål. 

Vi tror at å ha med en sindig 
senior eller to på leirene vil 
skape en trygg og god atmosfære 
for alle. Du må tåle litt lyd, (og 
kanskje noe ulyd), men sammen  
med unge mennesker blir man 
også yngre selv. 

Kanskje du kan ta med deg 
noen som ville vært for usikre 
til å reise på leir alene?

Seniorleder?

Kontakt Eirik Fjeld om du kan 
tenke deg å bli seniorleder!
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De lange leirene på 80-tallet var veldig populære.
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Sam Tore Bamle
Sam Tore Bamle

Gjensynsleir på Oksøya

«Hva mener du Varden bør skrive mer om? 
Ring oss på telefon 

35 54 30 00 eller send e-post til 
redaksjonen@varden.no hvis du har tips»
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eller diakoni. Det var mange 
forskjellige «spor» en kunne 
følge. Det var også en økt med 
ulike seminarer av halvannen 
times varighet, der man kunne 
velge andre emner enn de som 
ble belyst under sporsamlin-
gene. Snart kommer det face-
bookgrupper som vil følge opp 
de ulike sporene, der alle kan 
melde seg på, - også om en ikke 
var i Stavanger denne helgen. 

Gen.sekr. i Normisjon, Anne 
Birgitta Langmoen Kvelland, 
gen.sekr. i Ungdom i Oppdrag,  
Andreas Nordli og hovedpastor 
i IMI-kirken Egil Elling 
Ellingsen, stod for forkynnelsen 
på konferansen. IMI-kirkens 

lokaler, som er bygd sammen 
med Scandic Forum Hotel, 
egner seg ypperlig til slike sam-
linger. Lokalene rommer den 
årlige oljemessa i Stavanger, så 
det er store saler og mange rom 
å samles i.  IMI-kirken, som har 
gjort det til sitt fremste kjenne-
tegn å vise andre godhet, viste 
seg som et uvertruffent vertskap 
for en slik konferanse. Vi ble 
traktert og servert kontinuerlig 
av elevene ved Acta bibelskole 
og IMI-kirkens mange frivillige 
medarbeidere. 

Normisjon er en sammensatt 
organisasjon.Vi er ulike som 
mennesker og har litt forskjellige 
preferanser både når det gjelder 

sang, musikk og teologisk vekt-
legging. Til tross for motforestil-
linger mot noe, er det likevel 
godt  å merke at vi hører 
sammen i Kristus og at vi har en 
grunnleggende enhet i ham. 

Normisjon trenger slike sam-
linger for å bygge identitet og 
vise oss at det vi er med på er 
større enn det vi får til lokalt. Vi 
har så lett for å tenke smått om 
det vi er med på, men det er ikke 
puslerier vi holder på med! 

«God is on the move»! Gjen-
nom Normisjons mangfoldige 
virksomhet og gjennom våre 
samarbeidskirker, er vi med på 
det Gud gjør i verden i dag, i vår 
tid. 
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Årets årsmøte blir i Hauges 
Minde, i Skien, 18. april. Møtet 
starter kl. 10.00, men tidsram-
men for møtet blir bekjentgjort 
senere. 

Årsmøtepapirene sendes i 
utgangspunktet bare til foren-
ingslederne og direktemedlem-
mene, og så langt vi rekker til 
alle som melder seg på til års-
møtet. Vil du ha papirene før du 
melder deg på, så kontakter du 
regionkontoret på forhånd. For-
eningslederne må være påpasse-

lige med å spre informasjonen 
til de øvrige medlemmene i for-
eningen. Vi kommer også til å 
legge papirene ut på facebook. 

Rådsmøtet i høst diskuterte 
tiltak for å møte det store regn-
skapsmessige underskuddet. Det 
er fortsatt behov for å snakke om 
hvordan regionleddet kan gjøres 
enda mer relevant for forenin-
gene. 

Vi får i år besøk av Ingebjørg 
Berstad Torp fra Normisjons fel-
leskontor i Oslo. 

Fra den store salen under søndagens gudstjeneste

Fra regionårsmøtet i 2018

Årsmøtet 2020 18. april

Actas Årsmøte
Acta skal ha sitt årsmøte samme 
dag som Normisjon har sitt, mao. 
18. april.  Actas årsmøte blir 
hjemme hos Morten Stulen i Hop-
pestadveien 329 kl. 18.00.

Actastyret skal for øvrig ha et 
«styredøgn» for å planlegge tida 
framover 28.-29. april

Misjonskonferanse 
på Danvik i juni
I Normisjon har vi ulike nettverk 
for de misjonslandene Normisjon 
arbeider i. 5.-7. juni skal de frivil-
lige land-nettverkene og SMM-
kontaktene i normisjon + repre-
sentanter fra våre forsamlinger 
med giveravtaler til internasjonalt 
arbeid møtes på Danvik Fhs. i 
Drammen. Dette er grasrotas ini-
tiativ som også bestemmer pro-
gram og tematikk. Her blir det 
aktuell informasjon om misjonsar-
beidet ute og prinsipielle samtaler 
om misjon i dag. 

Kontakt Tore Seierstad om du 
ønsker å bli med.

Regionregnskapet 
2019
Regnskapet blir i sin helhet sendt 
ut sammen med årsmøtepapirene, 
men tallenes tale er at vi endte 
med et underskudd på 965.000 
mot 1.153.000 i 2018. Driftsutgif-
tene var 239.000 lavere enn i 2018, 
men fordi inntektene også var 
lavere enn i 2018, så endte vi like-
vel 157.000 under fjoråret. 

Lønnskostnadene ble 160.000 
lavere enn budsjettert, men likevel 
98.000 høyere enn i 2018. Dette 
skyldes flere ansatte i 2019 enn i 
deler av 2018. 

Acta fikk reduserte leiesatser på 
leirstedene, men hadde omtrent 
samme aktivitet på leirstedene 
som foregående år. Oksøya endte 
med et overskudd på 10.000 kr, til 
tross for en årlig avskrivning på 
116.000 og halverte inntekter fra 
Acta, mens Trovassli gikk 17.000 i 
minus. 

Romnes bedehus 
solgt
Romnes bedehus ved Ulefoss ble 
solgt helt på tampen av 2019. 
Huset har stått ubrukt i rundt 20 år 
og har bare vært en utgiftspost for 
regionen. 

For å bli kvitt kostnadene og 
ansvaret for huset, ble det solgt til 
Kristian Karlsen på Ulefoss. 

Huset tihørte opprinnelig  Rom-
nes og Sannes Indremisjon.

Dugnad på Oksøya
Siden Oksøya leirsted er vinter-
stengt, åpner allltid leirsesongen 
på Oksøya med noen dugnadsda-
ger på våren. I år inviterer vi til 
dugnad 27. april og 7.-9. mai. Det 
er alltid mange gjøremål før leir-
stedet står klart til bruk igjen, der-
for håper vi mange kan tenke seg 
å bidra på dugnadene. Det er opp-
gaver nok til alle!
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Til verden 
sendt, med klar 
visjon om vår 
misjon

Halvparten av de som kom fra Telemark. Resten var dessverre 
dratt da bildet ble tatt.

Kristin og Erik Bøhler, som nylig har avsluttet sin tjeneste i 
Nepal, deltok på sporsamling om internasjonal diakoni.
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«Hva vil du jeg skal gjøre for 
deg?» Dette spørsmålet fra 
Jesus kjenner vi fra fortellingen 
om den blindfødte. 

Det er fristende å vri litt på 
Jesu spørsmål: «Hva vil du at 
regionen skal gjøre for deg?» 
Hvordan kan regionen bety 
mer for det arbeidet du står i på 
ditt sted, eller kanskje for det du 
gjerne skulle ønske å komme i 
gang med? 

Det er mulig dere har alle de 
ressursene dere trenger tilgjen-
gelig lokalt, men regionens res-
surser, både personalet, leirste-
dene våre og det vi har av 

materiell på regionkontoret, 
står til disposisjon for dere. Selv 
om det ikke er mulig å være 
nærværende alle steder samti-
dig, så kan vi være noen steder 
til enhver tid. 

Noen sier: Dere er så få 
ansatte nå, at vi ikke har samvit-
tighet til å spørre om besøk.
Men, dere må ikke la være å be 
oss om å komme fordi dere ten-
ker at vi i utgangspunktet er 
opptatt! 

Selv med få ansatte forsøker 
vi å samordne oss så vi nesten 
alltid kan svare ja til å komme 
når noen spør. Det er dere i for-

eningene som er våre egentlig 
arbeidsgivere, så vi vil gjerne at 
dere skal ha nytte av oss. 

Tradisjonelt har dere først og 
fremst ønsket hjelp til taler og 
andakter på møter. Det er vel 
og bra, men dere kan kanskje 
ha like stort behov for å ha 
noen å tenke, drømme og be 
sammen med? Det er sånn nye 
ting begynner. Skal vi få til for-
nyelse i arbeidet vårt, bør vi 
nok møtes utenfor den tradisjo-
nelle møtesettingen for å se hva 
vi kan drømme om sammen.

Vi, på vår side, trenger å bli 
kjent med den virkeligheten 

dere lever i og se de behovene 
dere har, slik at vi kan gi eller 
finne den hjelpen og de hjelpe-
midlene dere trenger. Det er 
med andre ord like viktig for 
oss å besøke lederne i de foren-
ingene som går trått, som de 
foreningene som går godt. 

Noen synes det er for dyrt å 
få besøk fra folk som bor i 
andre enden av regionen, men 
det er dyrere å ikke bruke de 
ressursene dere allerede betaler 
for!

Har vi selv ikke den kompe-
tansen dere tregner, kan vi 
hjelpe dere å finne den! 
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Først vil jeg takke alle som kom 
på rådsmøtet vi hadde i Norkir-
ken Porsgrunn 9. november! 
Det var fint å se at så mange tok 
turen og det gode engasjementet 
rundt regionen vår. Det er liten 
tvil om at regionen betyr mye 
for mange. 

For min egen del kan jeg si at 
Normisjon i Telemark har spilt 
en helt avgjørende rolle for meg 
og mitt trosliv. Gjennom ung-
domsklubb og leirarbeid har jeg 
fått være en del av et fantastisk 
fellesskap, hvor jeg har fått ven-
ner for livet, fått oppgaver jeg 
trives med, og kunnet utvikle 
meg som kristen og menneske. 

Jeg brenner for at flere barn 
og unge skal få oppleve det 
samme. At de skal få ta del i et 
godt og trygt fellesskap, hvor de 
kan vokse og utvikle seg, i et 
miljø som legger til rette for å 
gjøre de kjent med og bevare de, 
i troen på Jesus.

På rådsmøtet kom det opp 
ulike meninger rundt økonomi 
og arbeidet i regionen, og slik 
skal det være i en forsamling. 
Det må være rom for ulike 
meninger. Men to ting var det 
bred enighet om: 

1. Vi skal først og fremst drive 
misjon. Vi skal nå mennesker 
med det gode budskapet om 
Jesus.

2. Vi må prioritere barne- og 
ungdomsarbeid.

Disse to punktene krever to 
ting. For det første kreves det 
hender og føtter til å utføre opp-
gavene. For det andre trengs det 
penger til å drifte det. Det koster 
å drive ungdomsklubb, leir, turer 
osv. Og det koster penger å ha 
ansatte til å gjøre viktige oppga-

LEDER Sam Tore Bamle

Det skjer i regionen Kjære misjonsvenn!
Brev til deg fra 
nestleder i region-
styret, Erik Åtland
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ver som er nødvendig for å drive 
regionen vår. 

Styret har nå to viktige opp-
gaver foran seg. Det ene er å 
redusere kostnader. Det andre 
er å øke inntekter. Konstnadsre-
duksjonen er vi i gang å jobbe 
med, men vi må også øke inn-
tektene våre. 

Her trenger vi hjelp. Det er 
ingen hemmelighet at regionens 
økonomi er svært utfordrende 
for øyeblikket. Vi har gått med 
mye underskudd de siste åra, og 
fortsetter nedgangen vil kassa 
være tom ved utgangen av 2021. 
Hovedgrunnen til den økono-
miske nedgangen er at gaver i 
form av engangsbeløp, fastgiver-
tjenester og testamentariske 
gaver har gått drastisk ned de 
siste årene. Som en organisasjon 
uten statstøtte er vi avhengig av 
økonomisk støtte fra våre med-
lemmer. 

Jeg vil gjerne utfordre deg til 
tre ting:

1. Det første (og viktigste) er: 
Be for regionen vår.

2. Det andre er: Har du 
mulighet og lyst til å bidra til å 
praktisk være med på å gjøre en 
innsats i forbindelse med leir- og 
ungdomsarbeid? Det trengs 
hender og føtter til praktisk 
arbeid. For eksempel kjøkken-
tjeneste og andre praktiske opp-
gaver på leir, praktisk hjelp på 

24-festival etc. Hør med Eirik på 
kontoret om det er noe du kan 
bidra med.

3. Det tredje er: Økonomisk 
støtte. Regionen har behov for 
inntekter. Kan du avse noe som 
et engangsbeløp eller fast 
månedsbeløp? Vi har noen tro-
faste fastgivere. Vi trenger flere. 
Som fastgiver får du også skat-
tefradrag på beløpet du gir. 

Vi legger bak oss et utfor-
drende år hva gjelder regionens 
økonomi. Jeg håper og tror at vi 
skal klare å få de røde tallene til 
å bli sorte på fremtidens regn-
skap. Så er jeg glad og takknem-
lig for at vi sammen er med på 
noe som er mye større enn tall 
og regnskap, nemlig at vi får 
være med på å bringe budskapet 
om Jesus ut til både unge og 
gamle. 

I 2019 har det vært stor akti-
vitet i regionen vår. Acta gjør en 
fantastisk jobb for barn og unge 
og mange har fått ta del i gode 
fellesskap gjennom bl.a leirer og 
24-festivalen. La oss be om at vi 
får nok mennesker til å bidra, og 
økonomiske ressurser til å fort-
sette og utvikle dette gode arbei-
det i året som ligger foran. Be 
gjerne for styret i den jobben vi 
skal gjøre for regionen fremover. 

Erik Åtland

Hva vil du at 
regionen skal 
gjøre for deg?

AAS NORMISJON
26.03 kl. 18.30 Konsert med 
Ingamay Hörnberg, Lennart og 
Lasse. Enkel basar, kaffe og kaker i 
pausen.  Gratis inngang - ALLE 
VELKOMMEN!

ACTA TELEMARK 
6.–8. mars Lederleir på 
Bibelskolen i Grimstad
9. –12. april Påskeleir på 
Trovassli
18. april kl.10.00-16.00
Årsmøte region Telemark
18. april kl. 18.00 Actas årsmøte
10. mai kl. 18.30 ActaTalk
12.–14. juni. Gjensynsleir 
på Oksøya!
14. juni Oksøyastevnet 2020
Se leirprogrammet på side 8.

HAUGSJÅSUND GRENDEHUS
Onsdag  25. 03  kl.19.00: Tale og 
song av  Ole Andre Eliassen frå 
Radio Grenland.                                                                                        

Skjærtorsdag  09. 04  kl.10.00:   
Gudsteneste ved sokneprest Knut 
Bjørn Skyttemyr.  

Onsdag   29. 04 kl.19.00: Tale 
og song ved Morten Kravik frå 
Israelsmisjonen. Misjonsbutikk

Onsdag   20. 05 kl. 19.00: Tale 
av Martha Irene Eriksrød frå Nor-
misjon.

Enkel servering og kollekt etter 
alle møter. Alle er hjarteleg vel-
komne!

HAUGES MINDE 
FORMIDDAGSTREFF 
Mandager  kl.11-13

09.03  Andakt ved Liv Eriksrød. 
Sang ved Bjørg og Tormod

23.03. Andakt og sang ved 
Laila Eliasssen 

20.04 Andakt ved Kjell 
Skjærum. Sang ved Anita Tranberg

04.05 Andakt ved Martha Irene 
Eriksrød. Sang ved Martha Irene 
og Hedvig.

HJARTDAL MISJONSHUS
Fredag 06.03 kl.18.00: Kvinnenes 

Internasjonale Bønnedag Stad:  
Sauland Menighetshus (arr:kvinner 
frå dei tre bygdene i kommunen)

Tysdag 10.03 kl 19.00: Møte. 
Taler: diakon Torill Solli Haugen

Tysdag 25.03 kl 19.00-19.45: 
Bibellesekveld

Tysdag 21. 04 kl 19.00: møte  
Dato ikke bestemt:  Familie/

barnefest
Tysdag 05.05  kl 19.00-19.45: 

Bibellesekveld
Tysdag 19.05  kl 19.00: Vårfest
Tysdag 02.06. kl 19.00-19.45: 

Bibellesekveld
Tysdag 16.06 kl 19.00. Møte
Misjonsforening rundt om i hei-

mane første måndag i månaden kl 
19.30. 

LUNDE BEDEHUS
Tirsdag 10.03 kl. 19.00  Martha 
Irene Eriksrød, Arne Aune

Onsdag 11.03 kl. 19.00 Øyvind 
Barland, Hilde og Jan Georg Eek

Torsdag 12.03 kl. 19.00 Herdis 
og Øyvind Jørgensen

Tirsdag 17.03 kl. 19.00 «Tirsdag-
samling» Besøk av: Nils Johan Nen-
seter

Tirsdag 24.03 kl. 19.00 «Tirsdag-
samling» Besøk av: Sigmund Holt-
skog

Tirsdag 31.03 kl. 19.00 «Tirsdag-
samling» Besøk av: Ragnhild Hal-
den

Tirsdag 21.04 kl. 19.00 «Tirsdag-
samling med noe attåt» Besøk av: 
Ulf Børje Rahm, Svein Tore Uldal. 
Sang: Gunnar Ajer.

Fredag 24.04 kl. 19.00 Bibelhelg 
med Kurt Hjemdal.Møtet er i 
Lunde Bedehus

Lørdag 25.04 kl. 18.00 Møtet er i 
«Veslekyrkja»

Søndag 26.04 kl. 17.00 Møtet er 
i Lunde Bedehus

Tirsdag 5.05 kl. 19.00 Radiomi-
sjon P7 / Mediagruppen Grenland 
Besøk av Johnn Hardang

Tirsdag 12.05 kl. 19.00 «Tirsdag-
samling» Besøk av: Øystein Norli

forts. baksiden av bladet

Regionstyret 2019-2020.  
Erik Åtland var ikke til stede da bildet ble tatt. 



     N R  1 – 2020 |  UTLAND    5   

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.

Kari (38) og Andres (40) Jøssang har fem 
barn og kommer fra Jørpeland. De er 
utsendinger i Senegal og kom hit i 
begynnelsen av januar 2020 og har nå 
vært her i to uker. For tre år siden var de 
i Senegal som voluntører, og bestemte i 
fjor at de ville reise tilbake. 

Spente på fremtiden
Under forberedelsene har familien 
opplevd støtte som har betydd mye for 
dem. 

– Det at Normisjon var så fleksible og 
lot oss ta franskkurs i Stavanger slik at 
det ikke ble like mye flytting for barna 
var helt avgjørende for at dette var mulig. 
Når vi har vært i Stavanger på språkkurs 
har besteforeldre tatt vare på de to ett år 
gamle tvillingene våre. Det har også 
betydd mer tid for oss selv for Kari og 
meg, det har vært veldig bra, forteller 
Andres.

– Det er en omstilling fra trygge og 
gode Norge til å ta med fem barn til 
Senegal. Vi har hatt et veldig godt felles-
skap og veldig mange som støtter oss. Vi 
merker at det er mange som har bedt for 
oss, vi har hatt en ro hele tiden, sier Kari.

Med fem barn var de spente på hvor-
dan reisen skulle gå med fem barn på fly 
om natten med mellomlandinger.

– Det var utfordrende med flyreisen, 
men da vi endelig kom frem på flyplas-
sen i Senegal sto Einar og tok imot oss. 
Vi har følt oss så velkomne og ivaretatt.

Tilbake til Senegal
De forteller at det var en helhet av mange 
faktorer som gjorde at de reiste tilbake 
til Senegal som misjonærer.

– Grunnen til at vi ville reise tilbake 
var at vi har vært her før og trivdes godt. 
Da ble vi glade i folkene, kulturen og 
byen. Det var åpenbart for oss at om vi 
skulle reise ut, så var det hit. Det største 
inntrykket vi tok med oss fra forrige 
gang var måten folk tar imot fremmede 
på, det er veldig annerledes fra hvordan 
man tar imot gjester i Norge. I tillegg 
tenker jeg mye på urettferdigheten ved 
at ikke alle har fått muligheten til å velge 
Jesus, forteller Andres.

Forventninger
Familien har store forventninger til tiden 
som ligger foran dem. 

– Jeg ser frem til å få dype vennskap 
og bli bedre i språket. Jeg synes det er 
veldig fint at barna skal få oppleve denne 

kulturen. Da får de et litt utvidet bilde 
av verden og jeg håper at de kan få med 
seg gode ting fra det, sier Kari.

– Vi er her fordi vi ønsker at flere skal 
få høre om Jesus. Jeg ser at språket er en 
barriere, derfor ser jeg frem til å kunne 
fortelle folk om Jesus på deres eget språk, 
legger Andres til.

Ferdiglagte gjerninger
Når de en dag reiser hjem igjen håper de 
å ha fått være en del av at arbeidet går 
framover mot at evangeliet skal bryte 
gjennom hos malinké-folket.

– Jeg håper å ha fått dype vennskap 
og få delt Jesus med noen. Det hadde 
vært fantastisk om noen hadde tatt imot 
Jesus, det er jo drømmen. Vi håper å ha 
gått i Guds ferdiglagte gjerninger og ha 
vært med på hans plan. Om det betyr 
ingen som blir kjent med Jesus eller 
mange som blir det. Håpet er bare å ha 
vært med på det som Gud har tenkt.

Kari og Andres Jøssang sammen med barna Tomas, Daniel, Marion og tvillingene Julie og Johannes. 

Vil formidle Jesus på malinké

Prosjektet innenfor samfunnsutvikling i 
Bajhang i Nepal er avsluttet, og Liv Wendel 
forteller om resultater over all forventning. 

– 137 jenter og kvinner har slutta å bo ute 
i chhau-hyttene når de har mensen. Alle 
landsbyene vi har jobbet i har også innført 
regulering på kjøp og salg av alkohol.

Det er startet opp et nytt prosjekt i  
nabokommunen Deulikot, som tar med seg 
erfaringene fra det forrige prosjektet, og 
som Normisjon støtter videre.

Etter at Kristin og Erik Bøhler kom hjem fra 
Nepal i desember, er det John og Sally Pad-
gett fra Australia som har tatt over deres 
roller i Okhaldhunga. De forteller at selv om 
de har jobbet i Nepal tidligere, på Amppipal-
sykehuset i Gorkha på 1990-tallet, er det en 
bratt læringskurve i Okhaldhunga. John og 
Sally fortsetter å sende ut Okhaldhunga 
Times (dog på engelsk!), og dersom du 
ønsker å motta dette kan du sende dem en 
e-post på johnsallypadgett@gmail.com. 

Hilde og Alf Halvorsen har nylig gjennom-
ført årets hovedbegivenhet i sitt arbeid: det 
fire uker lange bibelkurset som varer hele 
februar måned. 
 – I år går vi gjennom Romerbrevet, fortel-
ler Hilde. Det er nylig oversatt og nettopp 
trykket i prøveeksemplar på lokalspråket 
malinké. 

I januar besøkte de flere landsbyer for å 
invitere de rette folkene til kurset, som kan 
evne å lære videre det de får med seg. 

John og Sally Padgett

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnr.: 306 002

Mali
Bibel og språk i Mali
Prosjektnr.: 401 008

Nepal 
Bekjemp vold mot kvinner
Prosjektnr.: 306 015

Bibelkurs i Mali Avslutning og ny start

Familien Jøssang er nye 
utsendinger til Senegal 
etter å ha vært her som 
volontører tidligere. 

Ny stab i Okhaldhunga

Lars Audun Bøen
Lars Audun Bøen/Simon Elias Bogen
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Hos Open Guest House i Sheki 
kan du få husrom for natta hos 
hyggelig vertskap. På samme 
sted finnes det også et høyt skat-
tet undervisningstilbud for både 
barn og voksne. 

I en stadig mer globalisert 
verden blir det stadig viktigere å 
kunne snakke engelsk. Ute i 
regionene i Aserbajdsjan er det 
imidlertid svært få som kan 
engelsk. Samira har jobbet som 
lærer for engelskundervisning- 
en, som skjer i regi av Nor-
misjons kontor i Sheki, i tre år. 

– Jeg er veldig glad for at jeg 
kan lære bort engelsk til disse 
menneskene, og det virker som 
elevene også får noe ut av det, 
sier Samira

Fornøyde elever
Hun lærer bort engelsk til både 
barn og voksne. For barna tar 
hun ofte i bruk ulike engelske 
leker, spill og sang, mens for de 

voksne blir det lagt mer fokus på 
å ha samtaler seg imellom. 
 Elevene er fornøyde med 
både undervisningen og læreren.

–Jeg liker veldig godt engelsk- 
undervisningen. Før jeg begynte 
her kunne jeg lite engelsk, men 
på grunn av Samira så har jeg 
lært masse i løpet av det året jeg 
har vært her, sier Mürgülu (12). 

Alle de voksne uttrykker stor 
takknemlighet til undervisning- 
en. Det finnes andre steder å 
lære engelsk i Sheki, men det er 
kun ett kurs som gjelder, ifølge 
elevene. Det er tydelig at tilbudet 
oppleves viktig. 

En døråpner
– Gjennom disse tre månedene 
på kurset har jeg blitt mye bedre 
i engelsk. Hvis det er noe jeg 
ikke forstår så kan jeg bare 
spørre den herlige læreren vår, 
og hun gir alltid et svar. På andre 
engelskkurs her i Sheki lærer de 
oss bare grammatikk. Her lærer 
vi mye mer, forteller Seadat (28).

– Jeg tror det engelske språket 
er nøkkelen til døren ut til ver-
den, og hvis man ikke kan 
engelsk så har man mange færre 
muligheter. Derfor er det veldig 
viktig at vi lærer engelsk, 
avslutter Nizamaddin (15).

Lærer Samira (32) er populær blant elevene. Her 
demonstrerer hun en lek for barna.

God læring
Simon Elias Bogen

Simon Elias Bogen/
Lars Audun Bøen

På gjestehuset i 
Sheki får både barn 
og voksne engelsk-
opplæring. Det er 
viktig for mange.

Aserbajdsjan
Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 013

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for barna på barnehjemmet i 
Merdekan og for teamet vårt 
som jobber der 
• 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 
 
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 Bibelinstituttet som er i 
omstrukturering
• Be for årsmøte i kichwakirken
• Be for rettsaken om en 
kirkeeiendom. En vond sak som 
preger menigheten og som er 
krevende for den nasjonale 
spansktalende kirken 

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 at kirkene har startet 
over 1000 nye huskirker de siste 
tre årene
• Be for de 50 nye huskirke-
lederne som i hele høst har trent 
på å bli klar til å inkludere de som 
sier ja til Jesus på årets aksjon

Mali og Senegal
• Be for misjonærkonferansen 
som skal være 3. – 5. mars, for 
Mali og Senegal
• Be for neste runde med 
Agenda1 undervisning som skal 
være 10. – 20. mars 
• Be for familien Jøssang som 
kom til Senegal i januar
• Be for familien Svanholm 
Skogesal som kommer til 
Senegal i august
• Be for en positiv utvikling i 
sikkerhetssituasjonen i Mali. Be 
om fred! Og be om trygghet for 
Normisjons misjonærer  
 
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at de fire TV-kanalene 
kan styrke kristne som lider 
under forfølgelse

• Be om at sendingene kan nå 
hjertene til dem som aldri har 
hørt det kristne budskapet før
 
Nepal
• Be for UMN i Nepal at de får den 
nødvendige avtalen med 
myndighetene som vil gi de 
visum de trenger for å fortsette 
arbeidet i Nepal
• Be om at de rette søkere må 
komme og at de rette blir ansatt i 
landsbyhelseprogrammet
• Be for det nye projektet som 
startet i januar, i Deulikot i 
Bajhang. Be spesielt for prosjekt-
leder Madhuri og for Madan som 
er prosjektkoordinator 
 
REGIONER:
Agder
•  Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
 
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda1-nettverket
 
Møre
• Be om at vi får se nye fellesskap 
vokse fram
• Be for Soul Children-korene og 
lederne der
• Be for stab og regionstyre.

Nord
• Be for årsmøtet i Tromsø 25. 
april, om gode kandidater til 
regionstyret
• Be for Sommer i Nord 2020, 13. 
til 16. august
• Be for vårens og sommerens 
leirer på Solvang og Holmen
 
Nordland
• Be for forberedelsen av 
«Sommer i Nord 2020» 
• Be om økt elevtilgang for 
Kristen Videregående Nesna  
• Be for noen misjonsvenner som 
blir hetset for sin tro 

Oppland
• Be for leirene våre
• Be for nasjonalt lederkurs 
• Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift 
 
Rogaland 
• Be for lederkurset og påske
leirene
• Be for regionårsmøtet
• Be for arbeidet på Solborg-
marka
• Takk og be for alle leirledere

Sogn og Fjordane
• Be for utlysing og tilsetting av 
ny regionleiar
• Be for arbeidet med fellesskaps-
utvikling i regionen 
• Be for leirstadane i regionen 
• Takk og be for leiarane i Acta 
sine lokallag i regione

Telemark 
• Be for barnearbeidet i Norkirken 
Porsgrunn, med takk
• Be om nytt mot til slitne ledere
• Be om frivillige medarbeidere til 
praktiske oppgaver i leirarbeidet 

 Trøndelag
• Takk og be for leiren i vårsemes-
teret
• Takk og be for ulike lag og 
foreninger i Acta og Normisjon
• Takk for alt det frivillige arbeidet
• Be for årsmøte i regionen
  
Øst
• Be for utviklingen av Mana 
læringsnettverk
• Be for misjonsteamet vårt med 
9 undgommer som reiser til 
Nepal i påsken
• Be for årsmøtene 21. mars
• Be for våre fire påskeleirer på 
Haraset og Fossheim
 
Østfold
• Takk for alt det frivillige arbeidet 
som utføres i Østfold

SENTRALT:
• Be for ledelsen og de ansatte 
ved felleskontoret
• Takk og be for nyansatt 
internasjonal leder Tore Bjørsvik, 
som er i ferd med å avslutte sin 
tjeneste for NLM i Peru

ACTA SENTRALT:
• Be for Kompis og Amigos

SKOLER: 
Gå Ut Senteret:
•  Be for avslutning av utenlands-
opphold for årets studenter
•  Be for nye studenter på linjen 
Bare bibel
•  Be for våre samarbeidspartnere 
i Norge og utlandet
 
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: 
• Takk for at skolen er full med 
flotte, motiverte ungdommer 
som vil følge Jesus.
• Be om at Gud kaller unge 
mennesker også til neste år 
• Be om at ledelsen på skolen 
fortsatt kan forvalte skolens 
eiendommer og virksomhet på 
en klok måte.

FORSAMLINGER: 
Storsalen:
• Be for de nyoppstartede 
kreative samlingene i Storsalen
• Be for kurset «Varmere kirke-
kaffe»
• Takk og be for lovsangsarbeidet

Bønneemner

Nytt fra



     N R  1 – 2020 |  NORGE    7   Nytt fra

NORGE
NY REISEKATALOG

eller ring oss på 70 17 90 00 for å få den tilsendt.
LAST NED KATALOGEN PÅ PLUSSREISER .NO

Tekst
Foto

En regnfylt helg i februar møttes nærmere 500 
ansatte og frivillige i Normisjon til Leder- og med-
arbeiderkonferansen i Imi-kirken i Stavanger. 

På åpningsmøtet fredag fikk de møte en celeber 
gjest: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein. I sam-
tale med pastor Erik Albert reflekterte statsråden 
over både troens rolle i hverdagslivet og misjons-
organisasjonenes rolle i utviklingsarbeid. 

– Mine foreldre flyttet til et lite sted på Sunn-
møre for å drive kristent arbeid. Derfor er jeg 
vokst opp med å være engasjert i barne- og ung-
domsarbeid, sa Ulstein. Han fortalte at han daglig 
deler et bibelord og ber sammen med sine nær-
meste medarbeidere i departementet. 

Arbeid ute
– Dere har utrolig mye å være stolte av i Normi-
sjon, sa Ulstein da Albert spurte om hans inntrykk 
av Normisjons internasjonale arbeid. Statsråden 
fortalte om sine inntrykk fra sitt nylige besøk hos 
Normisjon i Mali.

– Det har nok ikke vært slik at UD har rent ned 
misjonstomtene rundt omkring, men det er fan-
tastisk å få være den broen, sa Ulstein.  

Han fortalte levende om profesjonaliteten han 
har opplevd når han har møtt norske misjonsor-
ganisasjoner i utlandet. 

– Vi ønsker å nå de mest sårbare, og de trosba-
serte organisasjonene som jobber i sivilsamfunnet 
i de aktuelle landene, og som har stor tillit blant 
befolkningen, sa Ulstein.

Vekst hjemme
Erik Albert benyttet også muligheten til å utfordre 
statsråden til å svare på hva han mener er viktig 
for Normisjon i Norge i tiden fremover, og stats-
råden hadde svaret klart: 
 – Både Normisjon og veldig mange andre  
kirker og menigheter har noe jeg mener er de 
beste lederutviklingsprogrammene som finnes, 
der unge mennesker som er dedikerte og ønsker 
å bygge samfunnet blir gitt ansvar.
 Ulstein understreket hvor viktig han mener det 
er for unge kristne å oppøve frimodigheten om 
troen.
 – Vi politikere får mye tyn for at landet blir mer 
sekularisert og går feil vei, og vi skal selvfølgelig 
ta vår del av ansvaret. Men det er først og fremst 
om å gjøre at vi som troende står opp, tar ansvaret 
vårt og lever ut troen der vi er, sa Ulstein.
 – Folk må øve seg på å si at Jesus er det viktig-
ste i livet.

– Jesus er viktigst
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein deltok på Normisjons leder- og 
medarbeiderkonferanse i februar.

Sigrid Rege Gårdsvoll
Sigrid Rege Gårdsvoll

– Normisjon har mye å være 
stolt av, sa utviklingsminister 
Dag Inge Ulstein da han 
besøkte åpningen av 
Medarbeiderkonferansen 

Svein Granerud fylte 70 år 12. februar og går nå over i de  
frivilliges rekker i Normisjon. Svein har brukt det meste av sitt 
yrkesaktive liv i Normisjon, hvor han har satt mange gode 
spor etter seg. Han var lærer og rektor på Bibelskolen i 
Staffeldtsgate fra 1982 til 1997 og spilte senere en avgjørende 
rolle i forbindelse med fusjonen. I Normisjon har han vært en 
brobygger mellom det tradisjonelle foreningsarbeidet og de 
nye forsamlingene og menighetene. Svein er svært kunnskaps-
rik, en dyktig teolog og etterspurt forkynner. I tillegg har han 
et lunt vesen, er omsorgsfull og ser enkeltmennesker. Vi vil 
rette en varm takk for den innsatsen Svein har lagt ned i  
Normisjons arbeid på mange områder gjennom et langt liv.

Svein Granerud 70 år

Svein Granerud
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Acta har behov for folk som kan hjelpe til på leirene i som-
mer. Den største utfordringen er å få noen til å ta ansvar for 
kjøkkentjenesten. Dette er ikke en vanskelig jobb, men den 
krever en del arbeid. 

Fordi vi har leir for å fortelle barn og unge om Jesus, er 
det lett å tenke at vi først og fremst trenger ledere som kan 
stå fram og forkynne. Selvsagt trenger vi slike, men folk på 
kjøkkenet er like viktige for at vi skal kunne arrangere leir!  
Som Paulus skrev: Oppgavene er forskjellige, men alle lem-
mer er like viktige! 

Vi besørger alle innkjøp, så vi trenger først og fremst noen 
som kan ta ansvar for kjøkkenet på leirene. Hvis vi i god tid 
før leirene starter vet hvem som skal være på kjøkkenet, så 
kan de også i noen grad få mulighet til å påvirke menyen. 

Normalt er måltidsmønsteret frokost, nistelunsj, middag 
og kveldsmat. Vi bruker mange ferdigprodukter for at det 
skal være enkelt å klare kjøkkentjenesten, men fordi det er 
mange som skal ha mat samtidig kan det være litt hektisk 
mens serveringen pågår. Et par av middagene lages ofte ute 
på gassgriller. Da blir det mindre søl inne og enklere opp-
rydding etterpå.

Det ideelle ville være om det var to vennepar som kunne 
ta ansvar for kjøkkentjenesten på en leir. Da ville en kunne 
ha det hyggelig mens man holder på og noen å slappe av 
sammen med når men har fri. 

Vi håper disse opplysnningene virker så beroligende på 
deg at du vil melde deg til kjøkkentjeneste! Også dette er en 
tjeneste for Gud på lik linje med alle de andre oppgavene en 
leir fører med seg. 

Og tenk å få være gratis på Oksøya noen fine sommer-
dager, da!

Lydhøre barn på leir på Oksøya
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Bli med på leir!

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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Etter mer enn ti år på Nalum 
bedehus i Stavern, flytter Edna 
Napstad nå ut. I mer enn 10 år 
har Edna brukt bedehuset som 
base for sitt sjelesørgeriske og 
kreative arbeid.  

Edna har selv hatt en vanske-
lig oppvekst som har gitt henne 
en unik erfaring som hun kan 
bruke for å  hjelpe andre som 
har fått ødelagt sitt selvbilde av 
vonde erfaringer. Edna har også 
tatt en formell sjelesorgutdan-
ning som har gitt henne et 
reflektert forhold til sjelesorg og 
veiledning.  

Med utgangspunkt i knust 
glass har Edna laget bilder som 
formidler tro og håp.  På samme 
måte som sprekker i glass får 
lyset til å stråle på en ny måte, 
kan sprekker i menneskers liv,  
gi ny mening. Alt håp er ikke ute 

Edna Napstad har drevet «Kreativt Mangfold» på Nalum 
bedehus, her sammen med støttespillern Dag Rauan.

Kreativt Mangfold
Krativt Mangfold 
flytter fra Nalum 
bedehus i Stavern.
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om noe går i stykker! Denne 
kunsten og Ednas egen historie 
knyttet til dette, har faktisk red-
det liv!

Edna slutter ikke helt med det 
hun har drevet med i bedehuset, 
men flytter nå virksomheten 

hjem dit hun bor litt nærmere 
Helgeroa. 

Det er ikke sikkert tiden er 
helt over for Normisjonsvirk-
somhet på Nalum, for et par 
karer sjekker ut mulighetene for  
å starte noe nytt på bedehuset.

Sommeren 2020

Returadresse: Acta Telemark, 
PB 297 sentrum, 3701 Skien
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Følg oss på:
facebook.com/

normisjonogactatelemark

actatelemark

I denne brosjyra finner du 
info om leirtilbudet til Acta - 
barn og unge i Normisjon, 
region Telemark sommeren 
2020. Oksøya leirsted ligger 
utenfor Brevik i Porsgrunn.

Påmelding til våre leirer 
starter 1. april kl 12.00 via 
våre nettsider,  
normisjon.no/telemark.  
To uker før leirstart øker 
prisene med 200,- pr pers.

Se websiden for mer info.

ALF leir  

B&B-leir 

Kids Camp Summer Camp

PappaleirSommerAction

Informasjon
Alder: 15+
Dato: 5.-7. juni
Pris: 850,-
Alle funksjonsnivåer

Alder: 
Besteforeldre m/barne-
barn f. 2008-2020
Dato: 20.-23. juni
Pris: 
barn: 650,- 
(inkl leirklubbmedlemskap)

voksne: 890,-
Fra barn 3: 400,- pr stk
NB! Du må være raskt ute for å melde deg på .

Alder: 
ferdig med 2. - 4. klasse
Dato: 24.-26. juni
Pris: 
970,- leirkontingent
790,- leirkontingent + 
leirklubbmedlemskap
690,- leirkontingent for 
leirklubbmedlem

Alder: 
ferdig med 7. - 10. klasse
Dato: 3.-7. august
Pris: 
1330,- leirkontingent
1150,- leirkontingent + 
leirklubbmedlemskap
1050,- leirkontingent for 
leirklubbmedlem

Alder: 
ferdig med 4. - 7. klasse
Dato: 27.-31. juli
Pris: 
1330,- leirkontingent
1150,- leirkontingent + 
leirklubbmedlemskap
1050,- leirkontingent for 
leirklubbmedlem

Alder: 
Pappaer med barn
Dato: 18.-20. sept.
Pris: 
barn: 600,- 
(inkl leirklubbmedlemskap)

voksen: 850,- 

Gjensynsleir
Har du vært på leir på Oks-
øya fra ca 1960-1990?? 
I år ønsker vi å samle alle 
dere til en uforglemmelig leir 
på Oksøya. Her treffer du 
gamle leirvenner og leirle-
dere. Sett av denne datoen 
nå. Det kommer mer info om 
program, pris mm. på vår 
nettside og FB-side utover 
våren.
Dato: 12.-14. juni
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Fra Actas års- 
melding for 2019
I 2019 gjennomførte Acta 11 leirer 
og en Soul Children gathering. Til 
sammen var det 544 deltakere på 
disse samlingene, en oppgang fra 
493 i 2018. De hadde også  et 
Jubeldøgn i Bø og to lederleirer. 

24h festivalen i Fritidsparken 
samlet 356 deltakere. Flere menig-
heter bruker denne i trosopplærin-
gen

Acta ønsker  
forbedere
Acta har i alle år ønsket mange 
forbedere. Vi er takknemlige for at 
vi har forbedere over hele regio-
nen, men vi ønsker flere. 

Forbederne mottar brev i for-
kant av alle leirer med fornavn på 
alle ledere og deltakere og med 
aktuelle forbønnsemner. 

Ønsker du å være med i denne 
forbønnstjenesten, så kontakt 
Actaleder. 

Aktiv satsing på 
ledere i Acta
Acta har fokus på lederutvikling på 
alle sine samlinger. Actas ledere er 
også Normisjons fremtidige ledere, 
derfor mener vi det er riktig å 
bruke både tid og penger på dette. 

Acta og Normisjon sentralt har 
satt i gang et nasjonalt lederutvi-
klingsprogram for å øke kvaliteten 
på lederutdanningen og gi leder-
utvikling høyere status.  Hver 
region kunne stille med to ledere 
som ville prioritere opplegget og 
være med på fire samlinger på Gå 
ut-senteret i Trondheim over to år. 
Fra Telemark fikk Bertil Tobias 
Digranes Bøen fra Bø og Else 
Tamara Tokheim fra Langesund 
mulighet til å bli med.

Ved siden av dette gir Acta Tele-
mark tilbud om to weekend-    
samlinger for egne ledere hvert år. 

Bibel og bønn i 
Skien
I oddetallsuker, på onsdager kl 
19:00, er det bibellesekveld på 
Hauges. Her leser man fra Bibelen 
sammen og snakker litt om  
teksten.  

Det er bønnemøter hver  
mandag kl 19. 

Siste «Søndag for alle» i vår er  
5. april. Da kommer Torill  Solli 
Haugen. 

Alle er velkommen!

Oksøyastevnet 
2020 blir 14. juni
Tradisjonen tro skal vi også i år 
arrangere Oksøyastevnet. I år 
håper vi på ekstra god oppslutning 
i og med at det legges sammen 
med avslutningen på «Gjensyns- 
leiren» som pågår hele helga . Mer 
informasjon om program, tids-
punkt, transport med båt mm. 
kommer etter hvert.

Det var mange spente barn som 
inntok Trovassli første helg i vin-
terferien. Ekstra gøy er det at 
mange av deltakerne kommer 
fra steder i øvre del av regionen. 
Bø er godt representert og det 
samme er Kviteseid. Spesielt det 
gode antallet deltakere fra Kvi-
teseid er et synlig bevis på at 
Normisjonsforeningen der har 
hatt en oppsving med mange 
barnefamilier den seneste tida.

Vi hadde leid inn en 20-seters 
buss som fraktet opp deltakere 
fra Grenlandsområde. Leirsjef 
var Dennis Lagesen Veholt, 
Actastyrets leder. Han har etter- 
hvert fått mye erfaring fra leir og 
har hatt leirsjefansvar på mange 
leirer etter hvert. Med seg på 
laget hadde han 14 andre ung-
domsledere som virkelig ønsker 
å gjøre en god jobb for delta-
kerne. I tillegg var Actaleder 
Eirik Fjeld med som forkynner. 
Kjøkkenansvaret var lagt på 
Elise og Svein Foldøy samt acta-
leder.

Innholdsmessig har vi 
workshops som er populære. 

Deltakerne kan velge mellom 
filmgruppe, hobbygruppe, 
sportsgruppe ute, gå langrenn 
og bakegruppe. Selv om vinteren 
har vært dårlig i lavlandet, var 
det bra med snø i Øyfjell og 
langrennsgruppa fikk seg en fin 
tur med innlagt kakaostopp. 

Lørdagen ble en flott dag med 
godt vær og mye snø. Det var 
kommet en god del snø i løpet 
av den første natta og forholdene 
var perfekte for utelek og skigå-
ing på lørdagen. Da ble det også 
gjensyn med en tidligere favoritt 
på Trovassli, nemlig Trovassli-
lekene. Det ble delt i flere lag 
som konkurrerte om heder og 
ære. Aktiviteter som tre på rad, 
kims lek, akekonkurranse mm 
ble gjennomført og vinnerne ble 
som seg hør og bør premiert 
med medaljer fra kiosken, også 
kalt godteri! Lørdagen ble 
avsluttet med en skikkelig god 
lørdagstaco samt en quiz som 
ungdommene hadde laget. 

Søndagen var det noe friskere 
ute og derfor holdt vi oss innen-
dørs frem til lunsj. Tiden ble fylt 

Lederne på årets VinterAction-leir på Trovassli.

Sangglede
I Skien Normisjon har man star-
tet en sanggruppe som kaller seg 
Worship Hauges. Den består av 
6-7 jenter som elsker å synge. 

Sang og musikk er et  kjerne-
element i kristen virksomhet, og 
det betyr enormt mye for et fel-
lesskap å ha gode forsangere.

Worship Hauges er forsan-
gere på de fleste «Søndag for 
alle»-samlingene på Hauges, 
men de opptrer også som en 
sanggruppe. Jentene synger vel-
dig godt sammen, så det er en 
fryd å høre på dem!

Selv om de har sitt faste til-
hold i Hauges, så har de også 
vært ute på oppdrag andre ste-
der. Siden jentene er skoleelever 
og studenter, er kapasiteten til å 
påta seg eksterne oppdrag 
begrenset, (men det er jo mulig 
å spørre dem). 

Jentene er også aktive i regio-
nens Acta-arbeid, bl.a. som 
ledere på leir. 

Vi gratulerer Skien Normi-
sjon med tilveksten og ønsker 
Worship Hauges mye sangglede 
og velsignelse!Worship Hauges deltok på Actas julebord

VinterAction 2020
Vinterferie er for mange barn ensbety-
dende med vinterleir på Trovassli. Slik 
var det også i år.

med workshops i form av hobby, 
film, diverse turneringer på akti-
vitetsrommet og baking. Lun-
sjen ble holdt ute i gamma før 
det var diverse ringleker og ski-
aktiviteter mm. Et av de største 
høydepunktene på leiren var 
underholdningskvelden. Da var 
det deltakerne selv som viste 
frem forskjellige innslag.. Blant 
annet sto vitser, sang, leker og 
dans på «menyen». En riktig så 
gøy kveld!

Det er fint å se at deltakerne 
får nye venner på tvers av geo-
grafiske områder i regionen vår. 
Målet vårt er først og fremst at 
barn og unge skal lære seg å bli 

en Jesu etterfølger, men venn-
skap med andre barn som tror 
på det samme ser vi også er vik-
tig.

Selv om vi har det veldig gøy 
på leir og det er minner for livet, 
er det alltid noen utfordringer 
som dukker opp. Hjemlengselen 
kan bli stor hos enkelte, men vi 
har en fantastisk god ledergjeng 
som er flinke til å håndtere disse 
situasjonene. Og når alt kommer 
til alt er deltakerne glade for å 
ha blitt overtalt til å bli leiren ut.

 
Forkynnelsen på leiren handlet 
denne gangen om personen 
David fra det gamle testamentet. 

FO
TO

: S
A

M
 T

O
RE

 B
A

M
LE

acta

normisjon

 barn  
og unge iTidenes påskeleir på TrovssliTidenes påskeleir på Trovssli

9.-12. april 20209.-12. april 2020

Aldersgruppe: fra 8. klasseAldersgruppe: fra 8. klasse

Påmelding på www.normisjon.no/telemarkPåmelding på www.normisjon.no/telemark
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Nytt fra

I 2019 hadde vi en netto inn-
tekt på ca. 100.000 fra regi-
onlotteriet. Vi ser derfor at vi 
også i 2020 er nødt til å bud-
sjettere med inntekter fra et 
regionlotteri. 

Vi har forståelse for at 
noen sikkert synes det er et 
pes å selge lodd, men vi har 
stort behov for at så mange 
som mulig blir med og skaf-
fer inntekter til fellesarbeidet 
i regionen. 

Et regionlotteri kan gjen-
nomføres på flere måter. De 
to foregående år har vi sendt 
rundt loddlister til alle foren-

inger og til andre som kunne 
tenke seg å selge lodd. Trek-
ningen har blitt gjort på en 
stor basarkveld. 

En annen måte å gjøre 
dette på, kunne vært lokale 
basarkvelder som  forenin-
gene tar ansvar for eller at de 
arrangerer et lynlotteri uten-
for nærbutikken en lørdag. 
Kanskje en kominasjon av 
lokalt lynlodd/kakelotteri og 
loddsalg på noen finere 
gevinster i en regiontrek-
ning? Da ville dette også 
bidra til å markedsføre foren-
ingene. Kom med innspill!
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døde 19. januar og ble begravet 
fra Borgestad kirke i Porsgrunn 
29. januar. Han var født 15.mai 
1937 på Hamar.

Sitt åndelige gjennombrudd 
fikk han som 14-åring på lands-
leir for gutter på Bjerkely Ung-
domsskole.

Han var tidlig aktiv, bl.a. som 
formann i Laget og i stedlig ung-
domsforening. Sin latinartium 
brukte han siden daglig i sitt 
bibelstudium. 

Under kirkestriden mellom 
biskop Schjelderup og professor 
Hallesby markerte han seg som 
en bevisst og modig ungdom. 
Han frasa seg vervet som for-
mann i Domkirkens Ungdoms-
råd for å markere sitt stand-
punkt i tråd med 
Indremisjonsselskapets syn på 
helvete som en realitet.

Høiby var kommet inn på 
MF, men ble anbefalt å heller ta 
2-årig bibelskole i Staffeldtsgate.

Denne gjennomførte han på 
7 måneder.

Høiby begynte som forkyn-
ner allerede i gymnastiden. I 
1957 ble han kalt til Eidskog der 
han fortsatte i vekkelse, på bede-
hus og i kirke.

Etter Bibelskolen ble han kalt 
til forkynner i Langesundsfjor-

Erik Høiby, gjengitt fra bildet på sangarket i begravelsen.

Bildet er fra aftentrekningen på regionlotteriet i 2018

Trygve Strømstad
En kjent og kjær medarbeider i 
Normisjon, Trygve Strømstad, 
gikk bort 11. januar.

Trygve kom til verden som-
meren 1941 og vokste opp på et 
småbruk på Moisund ved Evje.
Der hadde han en trygg og god 
barndom og ungdom.

Som ungdom gikk veien til 
Birkeland Folkehøyskole. Der 
ble han kjent med Knut Valle og 
det var begynnelsen på et livs-
langt vennskap. Etter hvert 
skulle de to ende opp ikke langt 
fra hverandre i Porsgrunn, der 
de i mange år drev både firma og 
yngres sammen. Solmyrås sport-
skapell er et direkte resultat av 
det arbeidet de drev i yngres-
klubben 15/18 på Vestsida.

Til Telemark kom Trygve for 
å gå på Tekniker’n, men så var 
det denne kjærligheten da, som 
gjorde at han ble her. I 1962 gif-
tet han seg med Karin.De fikk 
seg først leilighet i Hovenga, 
men etterhvert som de ble 5 
skaffet de seg hus i Kirkegata på 
«Vessia».  

I 1973 ble Trygve spurt om å 
gå inn i arbeidet i Langesunds-
fjordens Indremisjonsselskap 
som ungdomssekretær. Etter-
hvert gikk han over i rollen som 
redaksjonssekretær i Indremi-
sjonstidende, men han hadde-

også administrasjonsoppgaver. 
Da han takket for seg i 2003, 
etter 28 års tjeneste,  skrev han 
en takkehilsen i «Tidende». 

«Selv om jeg aldri har turt å 
kalle meg predikant eller emmi-
sær, er jeg glad jeg fikke være 
med på så mange møter og 
arrangementer rundt på bede-
husene som jeg fikk. Men jeg er 
glad jeg har hatt gitaren å støtte 
meg til.»

Jeg tror ikke Trygve stod noe 
tilbake for mange andre predi-
kanter når de gjaldt forkynnel-
sen, men mange vil nok nettopp 
huske ham med gitaren. Sang og 
musikk har jo alltid fulgt ham. 
Han fremførte ikke bare musikk, 
men skrev mye selv, både kriste-
lig og annen musikk. Det største 
verket var kanskje «Opp av 
asken» som ble til som følge av 
en visjon han fikk om den nye 
kirken som skulle reise seg av 
asken etter brannen i Porsgrunn.

Trygves navn vil for alltid 
være uløselig knyttet til etable-
ringen av et kristent nærradio-
arbeid i Grenland. Han startet 
vel sendinger fra Oksøya samme 
dag som NRK-monopolet for-
melt ble opphevet, så han var 
virkelig en gründer og i mange 
år en ildsjel i Langesundsfjor-
dens satsning på radioarbeid. 

Trygves kunstneriske evner kom 
ikke bare til uttrykk i musikk, 
men i både fotografier og i male-
rier. Han så motiver og detaljer 
som få andre la merke til.

Trygve stilte alltid opp på  
dugnad, for han elsket å hjelpe 
andre og jobbe sammen med 
andre mot gode felles mål.

Til tross for at Tygve slet med 
parkinson i 17 år deltok han 
aktivt i ulike aktiviteter. Han 
hadde stor omstillingsevne og 
fant hele tiden nye ting å enga-
sjere seg i. Når en dør lukket seg, 
åpnet han en annen. 

Med takknemlighet vil også 
vi lyse fred over Trygves minne!

Ulf Børje Rahm/  

Regionlotteri 2020

Erik Øystein Høiby
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dens Indremisjonsselskap (59-
66), så til sekretær i Askim 
Indremisjon (66-68), til krets-
sekretær i Skien krets av Santal-
misjonen ( 68-89) og til bibel-
lærer i Langesundsfjorden ( 
89-96). Etter en hjerteoperasjon 
i 1996 fortsatte han som forkyn-
ner, bl.a. i «Ja til Livet», der han 
talte ved gudstjenester helt til 
2019.

Høiby begynte tidlig å lese 
seg inn på stoff om de siste tider, 
og han ga ut boka «Våg å stå 

som Daniel» i 2010.
Erik Høiby forkynte Guds ord 

i 63 år, klart og uredd, for ven-
ner og motstandere. Han var en 
ener i predikantstaben i Norge 
med sin fordypning i trosspørs-
mål og kirkehistoriestudier.

På gravsteinen til kona, Inger, 
der Erik nå også er gravlagt, står 
det: «Frelst av nåde».

Vi lyser fred over Erik 
Øistein Høibys gode minne. 
                               Einar Bryn     
                             Ja til livet

Lunsjforedrag Lunsjforedrag 
på Strandpå Strand

STRAND LEIRSTED - ØSTERØYVEIEN 233 - SANDEFJORD

Velkommen til en nyskapning i 
RegionVeBu og på Strand  
leirsted: Lunsjforedrag! I løpet 
av året blir det fire foredrag 
med kjente aktører. Det første 
kommer i vår, de tre neste til 
høsten. 

Det første er ved NRKs  
tidligere utenrikskorrespndent, 
Einar Lunde. I januar 1984  ble 
Arne Treholt arrestert for  
spionasje til fordel for Sovjet- 
unionen. Nå var alle på jakt 

etter hans sjef, Jens Evensen. 
Det ble Einar Lunde som fant 
ham på tjenestereise i Tanzania 
og gav ham den dramatiske 
beskjeden. Dette, og flere  
dramatiske hendelser, vil han 
fortelle om i sitt foredrag  
«Spioner på Safari» 14.04.

Det koster 250 kroner å bli 
med på foredragene, Mer 
informajon på siden:
www.strand-sandefjord.noLUNSJFOREDRAG 

Strand leirsted   I   Østerøyveien 233   I   Sandefjord

«Spioner på safari» 
Einar Lunde 

14. april

Kl.12.00: Varmlunsj 

Kl.13.00: Foredrag 

Kl.14.00: Kaker & kaffe 

Kr. 250,- alt inkl.

«Slik døde menn» 
Olav Dag Hauge 

8. september

«Mennesker jeg møtte» 
Kjell Magne Bondevik 

13. oktober

«Kristen i naturfagsrommet» 
Agnar Kvalbein 
17. november
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Andakt

«I himmelen blir det større glede 
over én synder som vender om, 
enn over nittini rettferdige som 
ikke trenger omvendelse.» Slik 
står det skrevet i Luk. 15,7

Vi ville kanskje heller ha 
fokusert på de nittini vi mistet, 
enn på den ene som ble reddet, 
men slik er det ikke i himmelen. 
Der lar man seg begeistre over 
hver og en som berges uten at 
alle som går sine egne veier klare 
å legge noen demper på gleden. 

Selv om Gud vil at alle men-
nesker skal bli frelst og lære 
sannheten å kjenne, bryr Gud  
«seg om den eine som om ingen 
andre fanst!» Eller kanskje vi  
heller skulle si: Hvert eneste 
menneske er dyrebart for Gud, 
derfor blir også gleden så stor 
når ett menneske vender om til 
Gud. Tenk om denne himmelske 
gleden kunne smitte over på 
oss! 

Vi skal ikke la oss overmanne 
av mismot fordi det er færre 
som søker til kirke og bedehus 
nå enn tidligere. Selv om alle er 

hjertelig velkommen, så må vi se 
like stort på den ene som kom-
mer, som på den store vekkelsen 
som vi gjerne skulle sett.  I him-
melen er det glede om bare én 
kommer, - til og med når det er 
en synder! 

Heldigvis, for vi er jo alle syn-
dere! Likevel har vi  lett for å 
sette skiller mellom folk.  Det er 
ikke like stas med alle. Vi gleder 
oss ofte mer når vi får tak i res-
surssterke og rettskafne menn 
eller kvinner, enn når det kom-
mer en med utfordringer som 
kan belaste oss eller fellesskapet.

Slik er det ikke i himmelen! 
Der er den som er nederst på 
rangstigen like mye verd og vel-
kommen som den som er vel-
lykket. Himmelen gleder seg 
over syndere som vender om!

Tenk om noe av denne himme-
lens glede kunne smitte over på 
oss! Det tror jeg er helt nødven-
dig om virksomheten vår fort-
satt skal kunne brukes i Guds 
frelsesplan.

Menn og kvinner, gamle og 
unge, slappfisker og idrettsfolk, 
edruelige og rusbelastede, eller 
hvordan man nå enn er, - gleden 
i himmelen er den samme over 
hver som kommer. 

Jeg ser på dette som en opp-
muntring for alle som ikke er en 
del av store fellesskap og som 
ikke får til møter med stor til-
strømning. Det starter med å 
finne en  du kan be for og ta 
kontakt med. Vinner du én, blir 
det fest og glede i himmelen. Det 
bør også skape begeistring på 
jorden! 

Som i himmelen ...?
Sam Tore Bamle | Regionleder

I Himmelen lar man seg begeistre 
over hver og en man klarer å 

berge, uten at de som går sine egne veier 
legger noen demper på gleden

– utvider horisonten

AGENDA
Nr. 7/2019      19. årgang      38 000 lesere

Portrett:  

Hallgeir Solberg

Livspuls:  

Hvordan leser 

vi Bibelen?

UNGDOMS ARBEID

Elleve år i Aserbajdsjan    Syr for rettferdighet    Poesien setter ord på det ubegripelige

I VEKST
TEMA: 

Prøv magasinet
Agenda 3:16 i ett år

 399,–
Få boka ”Han som 

ser meg” i gave.

www.agenda316.no

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 alltid ikke 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 ser på dine 
medmennesker. 
 Må Gud velsigne deg og dine vaner. 

Nytt år - nye vaner?

Kristian Sveinall Øgaard
Daglig leder Acta
kso@normisjon.no

Innspill

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

TALERE: Elin Fagerbakke og Egil Elling Ellingsen  
og Andreas Nordli mfl.

LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud

www.sommerisor.no
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VELKOMMEN TIL SOMMER I SØR  
PÅ BIBELSKOLEN I GRIMSTAD 7.–12. JULI 2020.

Tema: På ditt ord

Talere: Åge Løsnesløkken, Anne Mari Vadset, 
Marit E. Berling og Kristian Øgaard. 

Du vil også få møte Gerd Eli og Hallgeir Haaland mfl,

Festivalen er for deg som har små barn 
eller tenåringer, er enslig eller godt voksen.

Under hele festivalen vil det være amigosfestival 
for deg mellom 4 og 12 år og tenåringsfestival for 13+. 

Mer info og påmelding: www.sommerisor.no  
www.facebook.com/sommerisor/

Meld deg på checkin.no nå!
 

Jeg har nettopp kommet 
hjem etter ei flott helg på 
Leder- og medarbeider- 
konferansen for Normisjon 
og Acta – barn og unge i 
Normisjon. 
 Da vi skulle ha grupper, 
var et av temaene deltakerne 
kunne velge Galleri Normi-
sjon. Der hadde vi fokus på 
flere områder som er viktig 
for oss: butikkene som 
møteplass, oppstart av flere 
butikker, miljøfokus og i 
nnsamling av penger til Nor-
misjon sitt arbeid lokalt, 
regionalt og internasjonalt. 

Mange er opptatt av om det 
blir noe overskudd i disse 
butikkene? Og til det kan jeg 
svare at: Ja, det blir det! 
 Det er flere faktorer enn 
penger som er viktig i arbei-
det til Galleri Normisjon, og 
det har jeg skrevet om i 
Gjenbrukskroken tidligere. 
Men butikkene skal drives 
med et overskudd, totalt sett, 
og vi jobber hele tiden for at 
overskuddet skal øke. 
 Kanskje du som leser 
dette kunne ha noe å bidra 
med, til å utvikle dette? Kan-
skje du har ideer til hvordan 

markedsføre produktene og 
konseptet mer? Kanskje du 
er interessert i bøker, kunst, 
klær, gamle ting, glass,  
porselen, møbler osv.? Eller 
kanskje du er opptatt av mil-
jøet og hvordan vi skal redu-
sere forbruket? 
 Ja, alt dette kan omgjøres 
til penger som er viktige 
bidrag i Normisjons arbeid. 

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder



        
TELEFONNUMMER OG ADRESSERARRANGEMENTER

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.
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LUNDE NORMISJON (forts)
Tirsdag 26.05 kl. 18.30 Tur til: 
«Hytte» Se nærmere kunngjøring.

2.-4. juni Dugnadsdager på 
bedehuset.

Tirsdag 9.06 kl. 19.00  
Førsommerfest med Asgeir Sæle

10.-11.07 Loppemarked på 
bedehuset 

NORKIRKEN PORSGRUNN
KVINNETREFF
6. april Taler: Irene Sandvik Sang: 
Birgit Hollerud

4. mai Formiddagstreff. Taler: 
Håkon Stornes Sang: Friklang

8. juni Tur til Fjordglimt 
sammen med foreningeri NMS

NOTODDEN NORMISJON
06.03. Kvinnenes internasjonale 
bønnedag

15.03 Møte. Helge Skaaheim
18.03 Barnegruppe på  

Bedehuset.
25.03 Fellesskapskveld 
29.03 Møte. Martha Irene  

Eriksrød
19.04 (1. påskedag) Møte. Terje 

Olafsen

19.04 Sang– og musikkmøte. 
Rune Danielsen. Hokksund  
fellesmusikk.

29.04 Nattverdmøte

SELJORD NORMISJON 
Sundag 15. mars kl. 19.00. 

Møte med tale av Sam Tore 
Bamle frå Normisjon.

Tysdag 24. mars kl. 19.00.
Bibeltime med Leif Raustøl.
Sundag 29. mars kl. 19.00.
Sangkveld med Herdis og 

Øyvind Jørgensen.
Fredag 17. - sundag 19. april.
Bibelhelg med Hilde og Alf 

Halvorsen frå Normisjon.
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.

Tysdag 28. april kl. 19.00.
Bibeltime med Terje Olafsen frå 

Normisjon.

SKOTFOSS BEDEHUS
Søndag 22. mars kl. 18 ved Toill 
Solli Haugen.

Søndag 19. april kl. 18 ved Liv 
Eriksrød.

Formiddagstreff hver tredje 

torsdag i måneden kl. 11.30.
Yngres noen fredager kl. 18.00: 

28. februar, 13. mars, 27. mars og 
24. april.

Barnekoret «Happytrolla» øver 
hver torsdag kl. 17,30

TREUNGEN NORMISJON 
05.03 kl. 19.00 Møte ved Arvid 
Hunemo

12.03 kl. 19.00 Dugnad/  
fellesskap

19.03 kl.19.00 Bibeltime ved 
Kurt Hjemdal

25.03 kl.19.00 Møte i  
Haugsjåsund

02.04 kl.19.00 Møte ved Terje 
Olafsen

06.04 kl.19.00 Bønesamling
17.03 kl. 19.00 Sang og tale ved 

Hanne og Vidar Brautaset
23.04 kl.19.00 Dugnad/  

fellesskap
29.04 kl. 19.00 Møte i  

Haugsjåsund
04.05 kl. 19.00 Bønesamling
08.05 kl.19.00 Sangkveld ved 

Gla’sang fra Vegårshei
14.05 kl. 19.00 Dugnad/  

fellesskap
20.05 kl.19.00 Møte i Haugsjås-

und ved Martha Irene Eriksrød

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

Disponibel 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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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
Nærmere informasjon og påmelding: Mail: utleie@haugetun.no 

eller tlf 69 36 27 30. Oppgi rom-ønske.
Påmelding pr. post til: Haugetun folkehøgskole,  

Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy.

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


