
Nytt fra

UTLAND 5

Nr. 2–2020
20. årgang    
www.normisjon.no

82

FO
TO

: 

11

Koronaepidemien gir store konsekvenser 
over hele verden, også i Normisjons 
samarbeidsland. Det gir også mange 
muligheter til å hjelpe.
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Store konsekvenser

Forsikringene du trenger
- verken mer eller mindre.

kniftrygghet.no | privat@kniftrygghet.no | 23 68 39 00
Følg Normisjon  
på Facebook

Suksess med stuebasar
Siden det ble innført restriksjoner på 
forsamling har Normisjon og Acta samlet 
inn flere hundre tusen kroner på basar – 
via Facebook!

NORGE          7

Plutselig mistet vi kontrollen og all den vanlige  
virksomheten stanset opp. Samtidig blomstret  
kreativiteten, noe som lover godt for fremtiden!

Blomstrende tid

Telemark

Et kirsebærtre i blomstring gir håp om bedre tider
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Årsmøtet 2020 ble utsatt på 
grunn av koronakrisen. Vi har 
satt opp nytt tidspunkt for 
årsmøtet, 26. september. Les 
årsmeldingene for 2019 her.

Årsmeldinger 
for 2019

Intet er umilig for Gud. Jostein  
Gjærum
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Selv om vi gjerne skulle vært uten 
Koronaviruset, kan det komme 
mye godt ut av vårens unntaks- 
tilstand. 

«Jeg mener at det vi må lide i 
den tiden som nå er, ikke kan 
regnes for noe mot den herlig-
heten som en gang skal åpenba-
res og bli vår.» står det i Rom. 
8,18. I vers 28 skriver Paulus at 
«alt tjener til det gode for dem 
som elsker Gud». 

Disse bibelversene lærer oss 
noe om at det følger en tid etter 
lidelsene eller krisene. Det vil 
vise seg at det ikke er det vonde 
eller onde som har all makt i 
himmel og på jord. Våre tider 
ligger i Guds hender. Den som 
venter på hans godhet, skal ikke 
vente forgjeves. 

Koronavåren 2020 har vært 
spesiell. Noen har blitt syke, 
mange flere har levd med uro og 
frykt. Alle vi over 60 har på en 
eller annen måte blitt definert 
inn i risikogrupper som har 
måttet være særlig forsiktige 
med å omgås andre. I en tid vi 
kunne hatt særlig bruk for å 
komme sammen med kristne 
medvandrere, har helsemyndig-
hetene satt en stopper for alle 
typer sammenkomster. Det er i 
og for seg godt at man har slup-
pet å ta ansvaret med å stenge 
ned selv, men samtidig er det et 
savn at man ikke kan samles. 

Det har vært snakket mye om 
behovet for fornyelse, men all 
erfaring viser at det er vanskelig 

å få til endringer så lenge alt fly-
ter som vanlig. Det er vanskelig 
å planlegge endringer og gjen-
nomføre dem, hvis ikke endrin-
gen kommer som svar på en 
aktuell utfordring. 

Nå fikk vi en slik endringsan-
ledning og da har vi sett at krea-
tiviteten har blomstret som aldri 
før. Det tok ikke lang tid før 
menigheter av alle slag kastet seg 
rundt og laget gudstjenester og 
møter på internett! Selv har jeg 
«vært med» på flere gudstjenes-
ter fra både Norkirker, pinseme-
nigheter og Den norske kirke, 
hver søndag. Via nettet har jeg 
også fått med meg flotte sang-
møter og konserter som jeg 
ellers ikke ville visst om eller gått 
på. Selv om en del ble 
«livestreamet»,  dvs. sendt 
direkte, så ligger mye av dette 
fortsatt tilgjengelig på nettet. 

I Normisjon fikk noen idé om 
å lage basar på en ny måte ved å 
sende på internett og selge lodd 
på Vipps. Folk fra hele landet 
fulgte med og kjøpte lodd, så to 
basarer innbrakte hele 550.000 
til ytremisjonsarbeidet vårt! Nå 
er det flere som vil arrangere 
basar etter samme modell, også 
her i regionen.

Soknepresten i Gjerpen, som 
betegner seg selv som lite digital, 
fikk en idé om å lage «drive in»-

gudstjenester, og det har de 
holdt på med på NAF’s øvings-
bane i Skien i hele koronaperio-
den. 

Fra regionens side har vi for-
søkt å kommunisere med våre 
foreningsledere via telefoner og 
epost. I hele perioden har vi 
sendt daglige SMS’er til foren-
ingslederne, først med oppfor-
dring til felles bønn hver dag kl. 
12. Da sendte vi ut felles bøn-
neemner for hver dag. Siden har 
vi sendt et oppbyggelig ord for 
hver dag. Spesielt fint har det 
vært at mange har sendt inn hil-
sener som vi kunne formidle ut 
igjen til foreningslederne i hele 
regionen. Mange har videre-
sendt disse meldingene til andre 
i sin forening. Slik har regionen 

Styret. Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning: Jan 
Nielsen, Lunde, styreleder, Torgeir Nordal, Nissedal;  Gudny 
Lid Undhjem, Øyfjell, Berit Bakken Aase, Seljord, Gunn-
Marit Selle, Skien, Actas rep. fram til okt.2019,; Aslak  
Breiseth, vaktmester. Det har vært avholdt 4 (5) styremøter 
og behandlet 23 (22) saker. 

Utleie. Det er stadig like aktuelt med markedsføring av 
Trovassli som et godt og billig overnattingssted i Øvre  
Telemark.

I 2019 var Trovassli utleid i 44 (48) døgn og tallet på  
liggedøgn var 1100 (1433).  

Dugnad/Oppussing . Hoveddugnaden var onsdag 22.
mai. Årlig storvask og diverse vedlikeholdsoppgaver ble 
utført. Det er montert lyslist i taket i peisestua. Oppdatering 
av brannvarslingssystemet, men det gjenstår rom som ikke 
har montert røykvarslere.

 Trovasslistevnet søndag 18. august. Hilde og Odd  
Halvorsen var hovedtaler på stevnet. Sangkrefter var «Godt 
nytt» fra Øyfjell og Bjørn Dagfinn Tveit fra Nissedal. Det  
tradisjonsrike stevnet samlet godt med folk fra hele regionen 
og er et verdifullt samlingspunkt som er verd å ta vare på!

Annet. Åpent møte på Trovassli der innbyggerne i Øyfjell 
var invitert til kveldsmat og til å gi tilkjenne synspunkter for 
bruk av leirstaden. Det kom 3 beboere fra Øyfjell. Det er 
opprettet kontakt med lokalbefolkningen i Øyfjell og med 
Vinje kommune der det kan bli aktuelt med et nærmere 
samarbeid på et senere tidspunkt.

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr.16.874. 

For Trovasslistyret
Jan Nielsen

Kreativ
koronatid

En konsekvens av faren for kor-
onasmitte, er at nesten alle nord-
menn kommer til å ha ferien sin 
i Norge i år. Mange kommer til 
å være hjemme, men ta kortere 
turer i en overkommelig radius 
fra bopel. 

I VeBu kom man på en god 
ide! Folk liker å se seg om sam-
tidig som man har behov for å  
ha konkrete reisemål. Mange 
reiser rundt på «stolpejakt», 
hvorfor kan ikke vi lage en vari-
ant med bedehusjakt? 

I et samarbeid mellom VeBu og 
Telemark lanserer vi derfor 
bedehusjakten 2020. Bede-
husjakten går i korthet ut på at 
man reiser rundt og besøker 
bedehus i regionene og samler 
poeng. På hvert bedehus som er 
med, henger det et kortfattet 
oppslag om huset og virksom-
heten der. Samle poeng og bli 
med i trekningen om premier.
For mer informasjon, sjekk våre 
facebooksider, hjemmesidene  
våre eller kontakt en ansatt. 

Bedehusjakt

Et knippe bedehus i Grenland
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Trovassli ligger majestetisk i vesthellinga
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Sam Tore Bamle
Sam Tore Bamle

Årsmelding Trovassli

«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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blitt sveiset mer sammen i en tid  
der fysiske møter har vært umu-
lig. Vi har også lagt ut små vide-
osnutter fra hjemmekontorene 
våre på facebook og hjemmesi-
den vår. Acta har hatt ukentlige 
samlinger for ungdommer, gjen-
nom det konseptet som kalles 
ActaTalk.

Dessverre skaper elektroniske 
løsninger også noen skiller mel-
lom dem som har tatt i bruk 
moderne teknologi og de som 
ikke har tilgang til dataløsnin-
ger. Heldigvis har de fleste nå i 
alle fall en mobiltelefon som de 
kan ta imot meldinger på. 

 «Aldri så galt at det ikke er 
godt for noe», heter det i ordta-

ket, og koronakrisen har lært oss 
at det går an å ha styremøter og 
lignende via nettet. Det sparer 
mange for lange reiser og gjør at 
det går an å påta seg verv selv 
om man bor et stykke unna regi-
onkontoret. Det åpner for mer 
demokrati og mer deltakelse i 
regionarbeidet uansett bosted. 

De store Billy Graham-aksjo-
nene på 70-tallet tok i bruk stor-
skjerm for å direkteoverføre 
møter til hele Europa. Siden har 
vi vel egentlig ikke hørt så mye 
om denne muligheten, før nå. 
Nå har vi sett at det ikke er noe 
problem å overføre møter fra ett 
sted til et annet på direkten. Det 
åpner muligheter for at man kan 

være med på konferanser og 
stormøter, selv om man ikke har 
mulighet til å reise dit det skjer. 

Uansett tilgang på digitale 
verktøy, så har denne krisetiden 
gitt oss en erfaring av å være iso-
lert fra andre og ikke kunne gå 
dit vi vil. Kanskje vi nå lettere 
kan sette ord på hva vi har sav-
net,  hva som er våre behov og 
ikke minst, - forstå dem som er 
ensomme, ikke kan komme seg 
ut og som mangler fellesskap 
rundt seg? Kan krisen føre til 
mer utadrettet virksomhet og 
gjøre oss til bedre medmennes-
ker, så kan den bli til velsignelse, 
tross alt. Mange venter på at vi 
skal formidle Guds godhet. 
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Siden det enkleste ofte er det 
beste, går jeg rett på sak:  Regio-
nen trenger penger! 

Koronakrisen slår ut også for 
Normisjon. Forbudet mot sam-
linger påvirker også innsamling 
av penger til misjonen. Det har 
også gjort det nødvendig å del-
permittere ansatte. 

Misjonen har faste, løpende 
kostnader ute og hjemme, selv 
med redusert aktivitet. Det er 
derfor viktig at ikke gavestrøm-
mene til arbeidet stopper opp. 

Vi trenger penger både til det 
regionale og til det internasjo-
nale arbeidet. 

Uavhengig av koronakrisen 
og manglende møtevirksomhet,  
bør det ikke være tilfeldige 
appeller og impulser som styrer 
vår givertjeneste, men at vi i vår 
økonomi prioriterer Guds rikes 
sak og hva vi virkelig vi støtte.   

  Du har frihet til å kanalisere 
dine midler dit du vil. Vi er 
takknemlige til alle som vil pri-
oritere Normisjons arbeid!

DriveIn-gudstjenestene på Geiteryggen har samlet hundrevis
hver søndag siden samlingsforbudet kom i mars. 

Det er mange måter å gi på. Her er knippe misjonsbøsser som i 
årenes løp har blitt brukt for å samle inn penger til misjon.

Misjonen trenger penger

Hugst på Trovassli
I vår blir det hugget tømmer på 
Trovassli! I forbindelse med at 
noen naboer ville hugge, så slo vi 
oss sammen med dem og lar AT-
skog hugge ca. 800 m3  på regio-
nens eiendom. Det blir spennende 
å se resultatet av det, - både i natu-
ren og økonomisk. Tømmerprisene  
varierer jo med hva som blir hogd.

Vrådal bedehus er 
nedlagt og solgt
Så ble det kroken på døra også for 
Vrådal bedehus. Drifts- og vedlike-
holdskostnadene ble for store for 
en liten forening. De nye eieren 
overtok 3. april. Den store 
avskjedsmarkeringen som var 
planlagt 21.  mars, ble som alt 
annet stanset av koronatiltakene. 
Noe av inventaret er overført til 
andre bedehus og til Trovassli.  Vi  
gleder oss over at virksomheten i 
Vrådal Normisjon fortsetter uten 
bedehus!

Permitteringer i 
staben
Koronakrisen har ført til  permit-
teringer i staben. Fra 4. mai har 
regionen delpermittert regionle-
der Sam Tore Bamle i 50% og Lil-
lian T. Ottersen blir permittert ned 
til en 20% stilling. Eirik Fjeld vil 
også bli permittert i 50% stilling 
når sommerprogrammet er  
endelig fastlagt. 

Permitteringene gjelder fram til 
15. august. Årsaken til permitterin-
gene er bortfall av arbeidsoppga-
ver og sviktende inntekter som 
følge av koronatiltakene som ble 
innført 12. mars d.å. Tiltakene har 
ført til bortfall av aktivitet i våre 
lokalforeninger og avlysning av 
arrangementer og utleie i den 
kommende sommersesongen.

Lillian kommer til å betjene 
kontoret fra 10 til 13.45 på  
onsdager og torsdager. 

Alle tar ferie i juli.

Årsmøtet 2020
Årsmøtet 2020 ble på grunn av 
koronarestriksjonene utsatt på 
ubestemt tid fra 18. april. Nå har 
regionstyret berammet årsmøtet 
til 26. september. Stedet blir Hau-
ges Minde.  Det blir sendt ut ny 
innkalling med program for møtet. 
Årsmeldingene kan du lese her i 
bladet, men regnskapet ble det 
ikke plass til. Det vil følge innkal-
lingen. Det er for øvrig godkjent av 
region–styret og revisor. 

Regionen har solgt 
Vårt Land- aksjene
For en del år tilbake kjøpte regio-
nen noen støtte-aksjer i avisen  
Vårt Land. Siden dengang har 
«Vårt Land» vokst til mediehuset  
«Mentor Medier». Det som var et 
støttekjøp til noen få tusen kroner, 
har nå gitt regionen en inntekt på 
110.000 kroner. 
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Kan krisen føre 
til mer utad-
rettet virk-
somhet og gjøre 
oss til bedre 
medmennesker, 
så kan den bli til 
velsignelse.

Blomstene som spretter opp i skog og hager, minner oss om 
at livet lever og at Gud vil gi oss fremtid og håp.

Skjermbilde fra en av Normisjons nettbaserte stuebasarer.
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«Samfunnet har tatt et kvan-
tesprang på 10-15 år på kun 
to uker». Utsagnet tilhører en 
pensjonert universitetslektor 
ved Universitetet i Sørøst-

Norge. Og jeg kan være enig i 
mye av det. Når vi ikke lenger 
kunne samles fysisk, så måtte 
digitale læringsplattformer 
og andre plattformer tas i 
bruk over natta. Det har Acta 
og regionen også gjort.  
Utallige møter på Zoom, 
Whereby, Skype og Teams 
har blitt holdt. Noen regioner 
har til og med hatt årsmøter 
digitalt og et par regioner har 
hatt digitale leirer i påska. 
Det er kun kreativiteten som 
stopper en!

Selv om leirsommeren er satt 
på vent i år, er det fortsatt 
viktig med vedlikehold av 
bygningsmassen og området. 
De siste årene har det vært to 

ungdommer som har hatt 
sommerjobb som vaktmes-
terteam på øya. I fjor var det 
ingen som kunne og dermed 
har det blitt et lite etterslep. 
Blant annet må «Jordet» få en 
ansiktsløftning når det gjel-
der maling. I år er vi så  
heldige at vi har fått guttene 
Samuel Ripegutu Nygård og 
Bertil Tobias Digranes Bøen 
som vaktmestere. De har 
masse rutine fra Øksøya som 
leirledere og kommer til å 
passe perfekt til denne  
sommerjobben. Vi ønsker 
dem lykke til!!

Vi har mange henvisninger til 
Koronakrisen i dette nummeret 
av Nytt fra Normisjon. Naturlig 
nok, ettersom dette er en situa-
sjon som berører alle, så og si 
overalt i verden. 

Vi har også skrevet om den 
kreativiteten som har sprunget 
ut av situasjonen og om alle de 
møtetilbudene som er gjort til-
gjengelig gjennom internett. I 
flere måneder har vi fått besøk 
av de beste talerne og de flin-
keste sangerne, rett hjem i vår 
egen stue. Aldri har kristen 
forkynnelse vært mer tilgjenge-
lig for det norske folk og aldri 

har flere tatt seg tid til å se og 
høre på kristne møter og guds-
tjenester. 

Noen har sikkert hatt godt 
av en pause fra det daglige slitet 
som foreningsliv og menighets-
liv også er. En del har kanskje 
funnet seg vel til rette med 
denne formen for menighetsliv.  
Hva skal vi egentlig med møte-
virksomhet og kristent felles-
skap? Og hva skal vi i det hele 
tatt med kristne organisasjo-
ner?

Svaret må søkes andre steder 
enn hva som til enhver tid 
behager meg mest. Det handler 

om at Jesus kalte disipler og 
dannet et fellesskap med dem. 
Han kalte dem en og en, men 
han samlet dem som gruppe, 
gav dem et felles oppdrag og 
bad dem ha omsorg for hver-
andre. 

Uttrykk som «Guds barn» 
og «Guds folk» (f.eks. Joh.1,12 
og 1.Pet.2,9) forutsetter tanken 
om fellesskap mellom de tro-
ende. Da Jesus gav disiplene i 
oppdrag å være hans vitner, så 
henvendte han seg til dem som 
felleskap (Apg. 1,8) Det var 
disiplene samlet som fikk 
misjonsbefalingen på Galilea-

fjellet. Menighet handler dypest 
sett om enhet og fellesskap med 
Kristus og hverandre.

Selv om «hjemmegudstje-
nester» ikke behøver å være 
uttrykk for privatisert kristen-
dom, (jfr. dem som ikke har 
annet alternativ), så mangler de 
noen viktige dimensjoner: - fel-
lesskapet i nattverdmåltidet, at 
vi ser og bryr oss om hveran-
dre, oppmuntrer og trøster 
hverandre og at vi arbeider 
sammen for at mennesker skal 
få møte Jesus. Skal vi få til noe 
stort, så må vi stå sammen, gå 
sammen og arbeide sammen.
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Sommeren er for svært mange 
ensbetydende med leir på 
Oksøya. Slik har det vært i over 
60 år. Perlen i Eidangerfjorden, 
som den også er kalt, har gjen-
nom årene hatt tusenvis av leir-
deltakere på besøk. Planen var 
at også sommeren 2020 skulle 
bli fylt av gode leirminner, akti-
viteter, bading, møter med Jesus 
og mye annet. Slik blir det altså 
ikke. Koronavirusets inntog har 
ført til at de aller fleste arrange-
menter, enten det er kulturelle, 
sportslige eller kristelige samlin-
ger, har blitt avlyst.

Da dette bladet gikk i tryk-
ken, hadde regjeringen så smått 
begynt å åpne opp samfunnet 
igjen. De tillot samlinger med 
inntil 50 deltakere, så lenge 
smittevernstiltakene blir over-
holdt og det står en ansvarlig 
arrangør bak. Disse smitteverns-
tiltakene er det svært utfor-
drende å overholde på en leir. Å 
vaske hender ofte er greit, men 
det er vanskeligere å holde kor-
rekt avstand til hverandre hele 
tiden, bo på samme rom, bruke 
samme vask, bruke samme toa-
lett, desinfisere aktivitetsutstyr 
etter hver bruk osv. Listen er 
lang over slike utfordringer. I til-
legg er det vanskelig med mat-
servering, siden buffetservering 
ikke er tillatt.

Fjerde mai hadde Actale-
derne i Norge en videosamtale 
på Zoom, der det kom det fram 
at de aller fleste leirene i Norge 
blir avlyst i sommer  fordi for-
holdene på leirstedene gjør det 
vanskelig å overholde smitte-
vernstiltakene. Etter en epost-
veksling med kommunelegen i 
Porsgrunn, tok også vi i Tele-

Slik ønsker vi å bruke Oksøya om sommeren, men ikke i år.

På grunn av utsettelser av regionens årsmøter, er det nå 
bestemt å avholde årsmøter lørdag 26. september. Regionen 
skal ha sitt på Hauges i Skien kl 10.00, mens Acta vil avholde 
sitt hos nestleder Morten Stulen kl 18.00. Innkalling kommer i 
posten til alle lokallag rett over sommeren. Det kan være verdt 
å nevne at man under landsmøtet i 2021 vil stemme over for-
slaget om forandring av navn fra Acta - barn og unge i Nor-
misjon til Normisjon UNG. Dette vil også bli et samtaleemne 
på de forskjellige regionale årsmøtene i 2020 for å kunne gi 
retning for de nasjonale samtalene rundt temaet.

Nye muligheter med Zoom.

LEDER

Leirsommeren 2020 blir ikke slik vi er vant til og som vi hadde 
håpet og trodd.

Bertil og Samuel er årets 
sommerteam på Oksøya.

Sam Tore Bamle, regionleder

Høy «Zoom»- føring Sommerleirene 2020
Vi håpet på nye 
leirminner, men så 
kom koronaviruset 

Actas årsmøte

Sommerteam på Oksøya
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mark en avgjørelse om å avlyse 
sommerleirene våre. Kommu-
nelegen  var tydelig på, at det 
med dagens smittevernregler, er 
det uaktuelt å tillate leirskoler 
o.l. Det er grunn til å tro at smit-
teverntiltakene vil gjelde hele 
sommeren, ja, kanskje hele året. 
Når situasjonen var så uover-
siktlig og usikker,  så bestemte 
vi oss for å avlyse sommerens 
leirer. 

Det var ikke enkelt for oss å 
ta denne beslutningen, men 
fordi det både er et stort ansvar 
å arrangere leir, – og i tillegg så 
praktisk vanskelig å få det til, så 
valgte vi å avlyse. Endrer rådene 
seg vesentlig, klarer vi kanskje å 

få til en type ledersamling i slut-
ten av ferien?!

Den eneste leiren på som-
merprogrammet som vi ikke har 
tatt en endelig avgjørelse på, er 
pappaleiren. Den skal etter pla-
nen holdes 18.–20. september.

Jeg oppfordrer alle til å sjekke 
våre hjemmesider på www.nor-
misjon.no/telemark for å få opp-
datert informasjon. Følg oss 
gjerne på Facebook også. Søk på 
«Normisjon og Acta Telemark».

Vi beklager sterkt at dette blir 
en sommer uten nye leirminner, 
men håper og tror at vi kommer 
sterkt tilbake seinere!

Vi ønsker alle en god sommer 
og håper dere holder dere friske!

Menighet 
handler dypest 
sett om enhet 
og fellesskap 
med Kristus og 
hverandre
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Ønsker du å støtte dette arbeidet kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med aksjonsnummer 20000103.

Det forteller internasjonal leder Mari-
anne Næss Norheim. Normisjon har hen-
tet hjem sine norske utsendinger, og i 
mange land innføres det strenge tiltak for 
å begrense smitten fra koronaviruset. 

De fleste stedene der Normisjon har 
arbeid drives en betydelig del av lokale 
medarbeidere og er derfor ikke helt 
avhengig av de norske utsendingene. De 
stadig færre stedene hvor det ennå ikke 
er innført strenge smitteverntiltak fort-
setter derfor arbeidet stort sett som før. 

– Unntaket er i Senegal, sier Nor-
heim.  
 – Pionerarbeidet der drives i sin helhet 
av norske utsendinger og det står dermed 
i bero når utsendingene er reist hjem.

I Senegal er det foreløpig rundt 1000 
smittede og få døde. Landet har stengt 

grensene og det er innført forbud mot 
reiser mellom flere provinser i landet for 
å begrense smittespredning.

I Mali er mye av arbeidet Normisjon 
støtter lokalt drevet, og påvirkes i mindre 
grad av at de norske utsendingene drar 
hjem. Arbeidet som Guri Enger er en del 
av, for eksempel, følges allerede store 
deler av året opp fra Norge. Det er fore-
løpig under 500 bekreftede smittetilfeller 
i Mali, og det er innført en rekke forebyg-
gende tiltak, blant annet et forbud mot 
ansamlinger på over 50 personer. Kirker 
og moskeer er ikke bedt om å stenge ned, 
men kirkene i Mali har selv bestemt seg 
for å avlyse samlinger inntil videre.  

I Nepal er det innført lockdown, og 
mye av arbeidet til United Mission to 
Nepal (UMN), Normisjons samarbeids-
partner i landet, er sterkt begrenset i 
denne perioden. Det er foreløpig svært 
få smittetilfeller i Nepal, og myndighe-
tene håper at ved å gjennomføre strenge 
tiltak vil man kunne begrense sprednin-
gen av viruset. Leder i UMN Joel Hafven-
stein forteller at organisasjonens sykehus 
i Tansen og Okhaldhunga er åpne og 
forbereder seg på eventuelle smitteut-
brudd i sine områder. I Okhaldhunga 
forbereder man seg blant annet ved å sy 

smittevernutstyr. Foreløpig har de ikke 
utstyr for å teste koronavirus, men de har 
gjort klar en egen bygning til pasienter 
med luftveisinfeksjoner. Heldigvis har 
sykehuset også sin egen oksygenfabrikk 
og vil dermed ikke gå tom for dette i en 
krisesituasjon. Marianne Næss Norheim 
påpeker at situasjonen slik den er nå kan 
få konsekvenser for Normisjons interna-
sjonale arbeid på sikt.

– I denne typen krisesituasjoner kan 
man noen ganger se at gaveinntektene 
går ned, og dersom det vedvarer kan vi 
se at det gir utslag i budsjettene for inter-
nasjonalt arbeid de kommende årene. Vi 
håper derimot at folk nå også er solida-
riske med den fattige delen av verden der 
det meste av vårt arbeid er, og at folk vil 
fortsette å gi. Normisjon ønsker nå der 
det er behov for det og muligheter til å 
dreie prosjekter mot forebygging og 
håndtering av korona. 

Okhaldhunga sykehus spiller en nøk-
kelrolle i et stort område i Øst-Nepal. 
Mer enn halvparten av sykehuset er 
finansiert av pasienter. Disse inntektene 
uteblir nå som pasientene holder seg 
hjemme. I tillegg kommer behovet for 
smittevernutstyr som er svært kostbart. 
Smittede koronapasienter vil trenge 

mange døgn på sykehuset med medisiner, 
oksygen og smittevernsutstyr. Dette vil 
koste mye mer enn pasientene selv har 
råd til å betale. 

I prosjektområdene i Assam i India er 
det veldig mange dagarbeidere som står 
uten inntekt på grunn av portforbud. De 
har verken penger til å kjøpe mat eller 
tilgang på såpe og hygieniske produkter 
som kan hjelpe med å forebygge viruset. 

I Ecuador har myndighetene mistet 
kontrollen i deler av landet. Sykehusene 
opplever kaotiske tilstander og gatene 
oversømmes av omkomne mennesker. 
Dagarbeiderne står også her uten inntekt 
og har ikke råd til å kjøpe mat. 

Nesten tjue millioner mennesker i 
Bangladesh har blitt arbeidsløse i forbin-
delse med koronapandemien. Det er rap-
portert at inntektene til de som bor i 
slummen i Dhaka og de fattige på lands-
bygda har falt med hele åtti prosent som 
betyr at inntekten deres nå ligger på kun 
3 kr dagen. Landet er i ferd med å bli 
rammet av en fattigdom de ikke har sett 
på mange år. 

Normisjon ønsker å distribuere mat-
kasser, hygienesett, smittevernsutstyr og 
medisiner til sårbare familier som opp-
lever dramatiske konsekvenser av viruset. 

I Okhaldhunga arbeides det for fullt med å produsere verneutstyr i påvente av at koronaepidemien kan komme også dit. 

Korona gir store konsekvenser
– Mye av Normisjons 
arbeid internasjonalt 
påvirkes av smitte- 
situasjonen.

Sigrid Rege Gårdsvoll
Normisjon

Tekst
Foto
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Nich er det eneste stedet på jor-
den der udi-folket er i majoritet. 
På verdensbasis finnes det 
omkring 10 000 - hvorav 7000 
av disse bor i Aserbajdsjan - der 
4000 befinner seg i Nich. 
 Nestleder i det Albansk-
udiske kristne samfunnet, Rafik 
Danakari, er svært fornøyd med 
at folkegruppen har fått gjenåp-
net sin egen kirke. Han snakker 
åpent om hva kirken betyr for 
han.

– Det er som et nytt liv og en 
ny verden, det at vi har fått 
denne kirken. Vi tar del i Jesu 
lys. Det er viktig at folket vårt får 
en kirke de aktivt kan gå i, og jeg 
er veldig takknemlig for at dette 
har skjedd, forklarer Rafik. 

I 1936, under Stalins regime, 
ble alle kirker i landet stengt og 
de siste prestene ble sendt til 
arbeidsleirer. 70 år etter, 19. mai 
2006, ble Jotari-kirken i Nich 
gjenåpnet, etter å ha blitt pusset 
opp med støtte fra norske myn-
digheter og Normisjon. Utsen-

ding i Aserbajdsjan, Synnøve 
Aandstad Baghirova sier at det 
fortsatt er mye arbeid som må 
gjøres før kirken er ordentlig 
gjenetablert som en orientalsk-
ortodoks kirke. 

– En kirke som verken har 
liturgi eller prester, er etter orto-
dokst kirkesyn ikke noen kirke. 
De har registrering, et kirkebygg 
og noen mennesker som er tro-
ende, men en ortodoks kirke kan 
ikke feire gudstjeneste uten ordi-
nerte prester som leder liturgien. 
Nå har to udier fullført teologisk 
utdanning, og man er i proses-
sen med å oversette liturgier til 
udi-språket igjen. Håpet er at 
om ikke lenge vil det igjen være 
udi-prester som kan lede liturgi 
og bønner i kirken på sitt eget 
språk, forteller utsendingen. 

Sergey Antonov – medlem i 
kirkestyret – har lenge vært av 
de aktive kristne i Nich. Tidli-
gere jobbet han for NHE (Nor-
misjons humanitære organisa-
sjon), og han er glad for at 
folkegruppen igjen har et sted 
hvor mennesker kan møtes for 
å ære Gud.  

– Kirken er jo et Guds hus, og 
der hvor to eller tre eller fem er 
samlet i Guds navn kan man 
også kalle et Guds hus. Vi går i 
kirken for å be og snakke 
sammen med andre. Det er en 
flott kirke som vi har ventet på 
lenge, sier Sergey. 

Vannet i dåpsbassenget utenfor kirken i Nich blandes det inn 
vann fra Jordanelva.

Kirken lever
Simon Elias Bogen

Lars Audun Bøen

Nord i Aserbajdsjan 
finner man  
landsbyen Nich, 
hjemstedet til det 
kristne Udi-folket.

Normisjon i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 000
Kontonr.: 1503.02.13537

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 

Be for alle utsendingene som er 
kalt hjem, og de som fortsatt er 
ute.

Be spesielt for dem som har gått 
inn i jobber i helsevesenet.

Ecuador
Be for familier og menigheter i 
området i og rundt Guayaquil 
som har mistet sine kjære og slit 
økonomisk.

Be om at mathjelp og annen 
støtte må nå fram til de som 
trenger det mest, i og rundt våre 
lutherske menigheter i Ecuador.

Be for Bibelinstituttet, for 
gjennomføring av kurs og 
gjenåpning av administrasjonen 
slik at regninger og lønninger blir 
betalt.
 Be for Tamboskolen og 
opplegget for elevene under 
nedstengingen. Ikke alle har 
internett og nødvendig lekse-
hjelp.

Nepal
Be om beskyttelse mot smitte-
spredning av korona i Nepal og 
om beskyttelse av vår stab.
 Be om tilgang til utstyr for 
koronatesting ved sykehuset.
Be om tilgang til nok smittevern-
utstyr.

SAT-7
Be om at SAT-7 kan oppfylle sin 
visjon også under koronakrisen: 
«Å gjøre Guds kjærlighet synlig.»
 Be om at sendingene kan 
bringe håp til nye seere og nye 
hjem i Midtøsten og Nord-Afrika.
 Takk for de unike mulighetene 
SAT-7 har for å nå inn i lukkede 
land og lukkede hjem.
 
REGIONER:

Be for alle ansatte i regionene, 
både de som fortsatt er i jobb og 
de som er permitterte.
 Be om at vi skal finne nye 
måter å møtes, bygge fellesskap 
og spre Guds ord. 
 

Agder
Be for utvikling på to steder mot 
to nye Norkirker. 
 Be for ansettelsesprosessen for 
ny pastor i Norkirken Mandal.  
 Be om at vi skal finne kreative 
og gode løsninger, med langtids-
effekt.
 
Hordaland
Takk for at bygget til misjonssen-
ter nå er på plass. Be for utviklin-
gen av 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 sommerens aktiviteter på 
leirstedene våre, Solvang og 
Holmen.
 Be for våre ansatte, John 
Eliassen og Yngve Lorentsen.
 Be for oss alle, om ører som 
hører Guds råd og at vi får 
ydmykhet til å gjøre Hans vilje.
 
Nordland
Be om flere ledere til Acta Fauske.
 Be om at vi får se koronatid 
som nådetid.
 Be om at Gud vil drive ut flere 
arbeidere.

Oppland
Be for sommerens arrangemen-
ter.
 Be for nasjonalt lederkurs og 
deltagerne der. 
 Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift. 
 
Rogaland 
Be om at den enkelte skal bruke 
denne tiden til å søke Jesus.
 Be om at vi skal stille opp for 
hverandre.
 Be for leirstedene våre: Horve, 
Stemnestaden og Vaulali.

Sogn og Fjordane
Be for dei lokale fellesskapa/ 
foreningane.
 Be for leirstadane våre, Fjordly 
og Teigen.
 Be for alle dei frivillige leiarane 
på leir og i lokallag.
 Takk for flotte medarbeidarar 
og frivillige i regionen.

Telemark 
Be for barnearbeidet i Norkirken 
Porsgrunn, med takk.
 Be om nytt mot til slitne ledere.
 Be om frivillige medarbeidere 
til praktiske oppgaver i leirarbei-
det 

 Trøndelag
Be for økonomien for region og 
leirstedene.
 Be for alle som skulle vært på 
leirer.
 Be om visdom til å forvalte 
ressursene på en rett måte i disse 
koronatider.
 Be for alle syke og ensomme i 
regionen.
  
Øst
Be for utviklingen av Mana 
læringsnettverk.
 Be for de aktivitetene som må 
avlyses i tiden vi nå er inne i, og 
de som skulle ha deltatt.

Østfold
Takk for kreativitet og engasje-
ment, og nye kommunikasjons-
muligheter som er tatt i bruk.
 Be om visdom til å se og 
benytte de nye mulighetene til å 
nå videre ut med evangeliet.
 Be om at denne tiden fører til 
at mennesker søker Gud og hans 
frelse og nåde.
 Be om hjelp til å finne gode 
løsninger for leirstedsdriften i 
sommer.

SKOLENE: 
Be om at vi får starte skolene og 
at studentene får noen uker 
sammen før avslutningen.
 Be om at ukene med nettun-
dervisning og felleskap på nett 
må bli betydningsfulle og gode 
for studentene våre. Beskytt alle 
sine hjemmesituasjoner og 
familier.
 Be om at vi ser muligheter i 
denne tiden og klarer å gjøre den 
betydningsfull både for dagen i 
dag og tiden som kommer.
 Be for stab ved alle skolene 
våre, som har fått ganske 
annerledes arbeidsdager. 
Be for studentene som måtte 
avbryte utenlandspraksis 
tidligere enn planlagt.
 Be for oppstart av linjen Bare 
bibel ved Gå Ut Senteret.
 Be om at søkerprosessen for 
høsten ikke stopper opp, men at 
nye ungdommer våger å satse på 
et livsforvandlende år for 
2020/21.

FORSAMLINGENE: 
Takk for at det finnes andre måter 
å møtes enn fysisk i store møter.
 Be om at tiden der møter og 
gudstjenester begrenses kan føre 
til ny åndelig oppvåkning i små 
fellesskap og i hjemmene.

SENTRALT:
Be for ledelsen og de ansatte ved 
felleskontoret.
 Takk og be for vår nye 
internasjonal leder Tore Bjørsvik. 

ACTA SENTRALT:
Be for arrangementer som må 
avlyses eller avholdes annerledes 
enn planlagt.
 Be for ungdommer og ledere 
som må tenke nytt for fellesskap.

Bønneemner

Nytt fra
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– Vi ønsket å ta grep for å underholde både våre 
støttespillere og våre medarbeidere der ute. Sam-
tidig gav dette også en mulighet for å synliggjøre 
og styrke identiteten som Normisjon og Acta i 
møte med mennesker som ikke har tilknytning 
eller kunnskap om organisasjonene fra tidligere, 
sier innsamlingsrådgiver Pål Atle Normann.
 Den første basaren i slutten av mars innbrakte 
300.000 kroner, og den neste, arrangert på selveste 
påskeaften, tok inn over 200.000 kroner til 
misjonsarbeid. 
 – Det gikk virkelig over all forventning, sier 
Normann. 
 «Basarinne» Renate Moen har i flere år stått i 
bresjen for en litt annerledes basar i «Bedehuset»-
teltet på Skjærgårds og i Storsalen. Deltakere på 
Normisjons leder- og medarbeiderkonferanse i 
Stavanger i februar fikk også med seg en utgave 
av showet der det er viktigere å ha det gøy enn 
hva man vinner - premiene på tidligere basarer 
har gjerne vært hentet fra den billigste kroken på 

lokale gjenbruksbutikker og varierer fra det kuri-
øse til det rent ut ubrukelige. På stuebasaren, som 
ble sendt direkte fra Galleri Normisjons butikk-
lokale i Oslo, var det langt mer stil over gevinstene, 
og heldige vinnere fikk med seg sponsede gaver 
fra en rekke samarbeidspartnere. 
 Normann forteller at basarene betydde mye for 
flere av dem som fulgte med på den via Facebook.
 – Vi ønsket å skape noe positivt i en hverdag 
som for noen er fylt med både frykt og bekymring, 
og har fått flere tilbakemeldinger på at det var en 
god opplevelse for mange. Så var det egentlig bare  
en bonus at det ble samlet inn en god del penger 
til internasjonalt helsearbeid i våre samarbeids-
land, sier han. 
 Normisjon og Actas suksess har blitt lagt merke 
til: Nå ønsker flere organisasjoner å lage arrange-
menter over samme lest. I slutten av april arran-
gerte både NMS og NLM digitale basarer ved hjelp 
av løsningene som er utviklet for Normisjon og 
Acta, og flere skal i gang i tiden som kommer.  Nå 
er Normann og flere andre travelt opptatt med å 
utvikle pakkeløsninger for digital basar som kan 
selges til flere. 
 – Og så må vi planlegge vår neste basar, så det 
er nok å henge fingrene i, sier Pål Atle Normann. 

Basar hjem i stua
«Basarinne» Renate Moen viser frem en av mange gevinster på Normisjon og Actas stuebasar. 
Basaren innbrakte flere hundre tusen kroner til misjonsarbeid. 

Camilla Gullbrekken
Sigrid Rege Gårdsvoll

Da hele Norge ble sittende 
hjemme, fikk noen ansatte i 
Acta og Normisjon en god idé: 
Hva med en basar rett hjem i 
sofaen til folk? 

Vi ønsket å skape 
noe positivt i en 

krevende hverdag.

På grunn av begrensninger på antall mennesker som kan  
samles til arrangement i forbindelse med koronautbruddet, er 
festivalsommeren i stor grad avlyst. Skjærgårds Music &  
Mission, Sommer i Sør, det spennende nettverksmøtet for 
internasjonal misjon på Danvik folkehøgskole og Normisjons 
seniorstevne er allerede avlyst. Sommer i Sør 2021 blir 6.–11. 
juli og Seniorstevnet 2021 blir 14.–18. juni. 

Den gode nyheten er at både Normisjon, Acta og andre 
aktører jobber med alternative arrangementer også i sommer 
- Skjærgårds kan for eksempel friste med Skjærgårds Music 
and Mission Digital Festival 3. og 4. juli. Følg med på  
normisjon.no for å få med deg andre tilbud som kommer!

Annerledes sommer

Mange sommerstevner 
avlyses i disse dager.
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www.kristendate.no
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Da Coronaen satte sitt preg på samfunnet, måtte 
nye virkemidler tas i bruk

12. mars kommer for alltid til å 
bli forbundet med nedstenging 
av det norske samfunnet. Barne-
hager, skoler og mange arbeids-
plasser stengte ned og det ble 
hjemmeskole og hjemmekontor 
«for alle penga». En stor konse-
kvens av nedstenginga var til-
nærmet isolasjon. Barn, ung-
dommer og voksne var hjemme 
og hadde plutselig fått mye tid.
Ikke var det lov til å samles på 
fritida og fritidsaktiviteter og 
møter ble avlyst. Mange tenkte 
«hva skal vi gjøre nå?» Sånn var 
det for oss i Acta også. Styremø-
ter, avtaler med foreninger, acta-
lag og andre avtaler ble avlyst. 
Etter at det første sjokket hadde 
lagt seg, begynte vi å tenke: «Nå 
må vi ta i bruk andre arbeidsme-
toder. Nå kan vi virkelig ta i 
bruk de digitale plattformene 
som finnes bare noen tastetrykk 
unna.» 

Som nevnt tidligere er leder-
trening et av de aller viktigste 
satsningsområdene hos oss i 
Acta Telemark. Som en konse-
kvens av dette har Acta tatt i 
bruk et konsept som Ungdoms-
gruppa (UG) på Aas bedehus 
prøvde seg på for to-tre år siden. 
Dette hadde ligget brakk, men 
ble tatt opp igjen på vårparten i 
2019. Vi har siden det samlet oss 
på Hauges hver andre søndag i 
måneden for samtaler om tro og 
tvil. I tillegg er selvfølgelig det 

sosiale viktig når vi kommer 
sammen på denne måten. En av 
ungdommene som kom på dette 
for første gang, spurte forundret 
«skal vi ikke gjøre noe?» da han 
skjønte at ActaTalk, som kon-
septet heter, ikke handlet om å 
planlegge noe som helst. Her 
skal man kun «være». Etter et 
slikt spørsmål, skjønner man at 
man allerede har gjort noe rik-
tig. I Actasammenheng er kon-
takten med ungdommene ofte 
basert på om de kan gjøre noe, 
bidra med noe eller være ledere 
på leir. Derfor er ActaTalk et 
svært godt pusterom. Etter at vi 
startet med dette digitalt, var det 
ei annen som uttalte at det var 
«et godt pust i hverdagen».

Som nevnt, fant vi fort ut at 
vi måtte finne på nye måter å 
samles på, nå som man ikke 
kunne møtes fysisk lenger. Acta-
styret bestemte sammen med 

Actalederen at nettopp ActaTalk 
var bra å holde fast på. Nå var 
det jo ingen av ungdommene 
som hadde noen avtaler utenom 
hjemmeskole, derfor bestemte 
vi at vi skulle kjøre ActaTalk 
hver uke. Og det har vi gjort. På 
det meste har vi vært 15 perso-
ner og snittet ligger på rundt 
12-13. Det er veldig bra. 

I kristen sammenheng er vi, 
etter min mening, ofte for opp-
tatt av tall. Vi kan tenke at 50 er 
bra, men 10 er få. Men hva om 
de 10 får et grunnlag i sin tro 
som virkelig bærer gjennom 
livet, mens for de 50 er det mot-
satt?? Det er en tenkt problem-
stilling, men en som virkelig er 
verdt å stanse opp ved. For hva 
kan en person som virkelig er 
tent for Jesus gjøre? Ganske 
mye! Så om du driver et lokallag 
som ikke har så mange delta-
kere, du gjør en viktig jobb! Og 
driver du et lokallag med mange! 
Du gjør akkurat den samme vik-
tige jobben! Bra jobba til begge 
lokallagslederne!

Vi opplever ActaTalk som et 
«pust i hverdagen» og noe som 
er viktig å holde på med. Vi har 
til og med lekt med tanken om 
å fortsette med dette digitalt 
etter at vi kan møtes fysisk igjen, 
siden det er så mye lettere å 
koble seg opp online, enn det er 
å møte opp fysisk på Hauges i 
Skien sentrum. 

Medlemmer i Oksøyastyret i 2019: Tone Arntzen, leder;  Jarle 
Storebø, sekretær; øvrige medlemmer : Simen Marklund, 
Øyvind Erikstein, Inge Bjørnø ( permisjon fra mai – des) og 
Bjarne Valle. Actarepresentant : Eirik Fjeld

Oksøyastyret har avholdt 4 ordinære styremøter i 2019, og 
1 fellesmøte med regionstyret. På dette møtet ble inntje-
ningsmulighetene på leirstedet diskutert.

Også i 2019 gjennomførte vi en 3 dagers dugnad Dette ble 
igjen en god erfaring. Det var bra med dugnadsfolk alle 
dagene. Styret hadde også dugnad noen enkelte dager, for å 
komme helt i mål. Vi er takknemlige for alle som setter av 
tid til å være med på dette ! Det er også en fin måte og være 
sammen på, som misjonsfolk. Vi setter i stand misjonsstasjo-
nen , slik at barn og ungdom skal få høre om Jesus.

I 2019 var det ikke sommerteam på leirstedet. Sommer-
teamet har normalt ansvar for forefallende arbeid, maling/
vask utvendig av hus ol. De har også ansvar for å ta i mot til 
utleie, handle, klippe gress osv. Siden det ikke var noe team 
ble det noen ekstra utfordringer for Acta og de 3 som leier 
hyttene. Derfor ble det ikke noen større maleprosjekter i 
2019. Thomas Strømstad ble leid inn for søppelkjøring og 
møte med leietagere. Disse oppgavene hadde han før og etter 
hovedsesongen.

Brannsentralen gikk i stykker, sannsynligvis etter torden/
lyn aktivitet. Actaleder fulgte dette opp, og ny brannsentral 
vil være på plass før sesongstart 2020. 

Begge båtene fungerte bra hele sesongen, og Multien fikk 
ny påhengsmotor i 2019. 

I forbindelse med et stort bryllup på leirstedet, fikk vi 
anskaffet en brukt konvekselovn . Denne er plassert i matsa-
len, men kan lett trilles inn på kjøkkenet.

Alt i alt var 2019 sesongen en god sesong. Leirstedet fram-
står som godt vedlikeholdt, og med god standard.

Oksøyastyret vil takke alle som bidrar, med forbønn, gode 
ord, gaver og tid. Den eneste drivkraften er at Oksøya leir-
sted skal forbli en misjonsstasjon, hvor barn og unge skal bli 
kjent med Jesus!

For Oksøyastyret, Tone Arntzen

Samlingsmåter i 
Koronaens tid
Tekst
Foto

Eirik Fjeld
Eirik Fjeld

Årsmelding Oksøya

ActaTalk er et 
ukentlig 
pusterom med 
samtaler om 
tro og tvil.

ActaTalk på nett har blitt et populært aternativ til fysiske møter

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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1. VISJON
Vår overordnede visjon er fort-
satt «Jesus Kristus til nye gene-
rasjoner og folkeslag». Vårt 
arbeidsområde innebærer å 
omsette denne visjonen til prak-
tisk arbeid innenfor det som er 
region Telemark. 

2. REGIONSTYRET 
Regionstyret har i 2019 hatt 6 
møter med 54 saksnummer.  

Det har i tillegg vært avholdt 
årsmøte og et rådsmøte.

Regionstyret har siden års-
møtet i 2019 bestått av

Regionstyreleder: Jostein 
Gjærum (permisjon fra midten 
av november og ut 2019) Nest-
leder: Erik Åtland, Styremed-
lemmer:  Kjersti Takvam Rahm, 
Liv Sneltvedt Lund, Magnus 
Stulen, Tor Erik Helvin, Eirik 
Fjeld (ansattes representant). 

Acta skal etter lovene velge en 
representant med fast plass i 
regionstyret, men de har heller 
ikke i 2019 funnet noen som 
kunne ta den plassen. 

Varamenn: 1. Gunn Kristin 
Bøe 2. Tone Arntzen

3. ANSATTE 
Sam Tore Bamle, regionleder 
100% Lillian Ottersen, kontor-
fullmektig 60%, Eirik Fjeld, 
Actaleder100 %. Gunn Marit 
Eriksrød Selle, Actaarb. 60% 
(Sluttet 31. august), Terje Olaf-
sen, forkynner 40% (sluttet 
31.12 pga aldersbestemmelser)

4. OPPNEVNTE STYRER
4.1 Oksøyastyret: Tone Arntzen 
(leder), Simen Sneltvedt Mar-
klund, Jarle Storebø,  Øyvind 
Erikstein, Eirik Fjeld Acta, 
Bjarne Valle, Inge Bjørnø 

4.2 Trovasslistyret: 
Jan Nielsen, leder, Torgeir Nor-
dal,  Gudny Unhjem, Berit Bak-
ken Aase, Gunn Marit Eriksrød 
Selle, Acta (til 31.08)

Aslak Breiset, innleid vakt-
mester, har deltatt på de fleste 
styremøter

4.3 Representanter  til styret 
for Sagavoll folkehøgskole:

Rune Digranes Bøen (erstat-
tet Nils Terje Sneltvedt, som gikk 
ut i august), Even Tengesdal

Vara: Sam Tore Bamle

4.4 Representanter  til styret 
for Grenland folkehøgskole:

Jostein Gjærum, Terje Hærås
Vara: Sam Tore Bamle
 

4.5 Representant  til styret for 
barnehagen på Grenland folke-
høgskole:

Bjørn Olav Nygaard

5. VIKTIGE SAKER 
5.1 Regionens økonomi

Regionstyrets årsmelding for 2019
Som i foregående år, har regio-
nens økonomi også i 2019 på 
ulike måter vært det saksområ-
det som har opptatt regionstyret 
mest. Vi har forsøkt å finne ste-
der å spare inn penger og vi har 
lett etter muligheter til å øke 
inntektene. 

Regionårsmøtet 2019 vedtok 
at regionstyret må styre mot et 
regnskap i balanse senest i 2021. 
Rådsmøtet, som ble kalt 
sammen med utgangspunkt i 
den økonomiske situasjonen 
som årsmøtet tok tak i, under-
streket behovet for å bringe bud-
sjettet i balanse. 

I forkant av rådsmøtet ned-
satte vi et økonomiutvalg som 
gikk gjennom regionens virk-
somhet og de ansattes arbeids-
oppgaver. Utvalget kom med 
innspill til besparelser og mulige 
inntekter. Siden rådsmøtet ble 
holdt sent på høsten, så er det 
først i budsjettet for 2020 at 
besparelsene vil vise seg. 

Generelt sett er det et usik-
kert prosjekt å drive en organi-
sasjon som i hovedsak baserer 
seg på frivillige gaver. Stabile 
gaveinntekter må i stor grad 
basere seg på givere som har 
lojalitet til arbeidet og føler eier-
skap til virksomheten. Vi er 
takknemlig til alle dem som gir 
til arbeidet vårt, og i særdeleshet 
til dem som er faste givere! 

Vi hadde i 2019 234 faste 
givere som bidro med i gjen-
nomsnitt 3400 kroner hver. 

Det har ellers vært vurdert å 
leie ut kontorplasser i Hauges 
Minde, men markedet for utleie 
av kontorplasser i Skien er dår-
lig, siden det er så mange ledige 
lokaler i byen. 

På kostnadssiden er det 
lønnsutgiftene som er den stør-
ste budsjettposten. Vi er en del 
av Normisjons tariffområde og 
har liten direkte påvirkning på 
de løpende personalkostnadene 
knyttet til de stillingene vi velger 
å ha i regionen. Det er med 
andre ord stillingsprosentene 
som i stor grad bestemmer våre 
lønnskostnader. I løpet av 2019 
ble ansattressursene redusert 
med tilsammen 1 stilling, ved at 
to arbeidere i deltidsstillinger 
sluttet. En ansatt sluttet i1. sep-
tember og en 31. desember. 
Dette gav en besparelse i 2019 
på ca. 140.000 kroner. Når man 
tar ut besparelsen over et helt år, 
kan besparelsen bli rundt 
500.000, - alle sosiale kostander 
inkludert. 

Regionstyret har vært opptatt 
av å drifte så nøkternt som 
mulig, samtidig som vi har hatt 
vedvarende fokus på å øke inn-
tektene. Dette vil vi fortsette 
med i inneværende år. 

5.2. Administrasjonen
Så lenge vi er en egen region, så 
har vi også behov for en region-
administrasjon. Vi nevner dette 
her, fordi det er lett å glemme at 
også de administrative oppga-
vene er nødvendige og at det er 
mange oppgaver i regionarbei-
det som er lite synlige for andre 
enn de som holder på med dem.  

Våre tre ansatte har alle admi-
nistrative oppgaver i sine stil-
linger, men det er Lillian Otter-
sen som er hands on på mange 
av de små daglige oppgavene 
som er minste synlige utad. 

Regionstyret er takknemlig 
for at administrasjonen tar seg 
av slike oppgaver på en god og 
tillitsvekkende måte!

5.3. Arbeidet utad
Normisjon er ikke primært et 
innsamlingsarbeid, men et 
misjonsarbeid. Organisasjonen 
er ikke et mål i seg selv, men har 
et større mål om å bidra til at 
evangeliet kan nå fram til stadig 
flere. Målet er å vinne og bevare 
mennesker for Jesus. 

Med unntak av det leir- og 
ledertreningsarbeidet som gjø-
res gjennom Acta, har regionen 
få samlinger i regionens regi.  
Unntaket er leirstedsstevnene og 
regionlotteriet. Alt annet arbeid 
har hatt som mål å støtte og 
bidra til utvikling på lokalplanet 
gjennom foreningene.  Hvis vi 
skal vinne flere gjennom vok-
senarbeidet i regionen, må det 
skje gjennom et lokalt ledd. 
Regionens ansatte er der for å 
bistå lokalforeningene med å 
oppbygge, utfordre og utruste 
lokalleddet til å drive lokalt, 
misjonsarbeid. Vi ønsker å 
bevare så mange som mulig i 
troen på Jesus, men også å vinne 
nye for Jesus. Regionens ansatte 
bidrar selvsagt gjerne med for-
kynnelse, men kan også trekkes 
inn når foreningene planlegger 
sin virksomhet, slik at vi får en 
best mulig anvendelse av de res-
sursene regionen disponerer.  

Forkynner Terje Olafsen og 
regionleder Sam Tore Bamle har 
besøkt omtrent halvparten av 
foreningene i 2019, noen har 
hatt besøk flere ganger. Actale-
der, Erik Fjeld, har også besøkt 
noen voksenforeninger i 2019. 

Noen tenker at det er for dyrt 
å sende folk fra Grenlandsom-
rådet rundt i regionen, men det 
er enda dyrere å ha ansatte som 
en ikke benytter!  

5.4 Acta.
Normisjon og Acta henger på 
det nærmeste sammen og er helt 
avhengige av hverandre. Dette 
understrekes i navnet «Acta - 
barn og unge i Normisjon».  Selv 
om Acta er en organisasjon 
innenfor Normisjon, må det 

være et mål å bygge ned mest 
mulig av skillene mellom vok-
senarbeidet og barne- og ung-
domsarbeidet. Dette har alltid 
hørt sammen og må alltid høre 
sammen, på samme måte som 
en familie er en enhet selv om 
den består av ulike aldersgrup-
per. Økonomisk er det en tett 
sammenheng mellom Acta og 
Normisjon i regionen, særlig i 
innsamlingsarbeidet.  

Actas virksomhet beskrives 
best i deres egen årsmelding, 
men vi vil fra regionstyrets side, 
takke for det fokuset Acta har 
hatt på ledertrening, på leirar-
beidet og på å hjelpe barn og 
unge med deres hverdagstro. 
Det nye tilbudet ActaTalk der de 
unge både kan samtale om de 
store trosspørsmålene og livet 
som hverdagskristen, er et tiltak 
vi tror kan få stor betydning for 
mange. Dette er misjonsarbeid 
av beste merke!

Vi vil takke og oppmuntre 
Actastyret, leirlederne og alle 
lokallagslederne for det viktige 
arbeidet dere gjør! Dere er nøk-
kelpersoner for vårt misjonsar-
beid og for at Normisjon fortsatt 
kan rekruttere til videre misjons-
arbeid ute og hjemme. 

5.5 Leirstedene. 
Også i 2019 har leirstedene vært 
viktige samlingsplasser for regi-
onarbeidet. Selv det fortsatt er 
mye ledig utleiekapasitet, så har 
styrene lagt ned en formidabel 
innsats for å holde leirstedene 
klare til innrykk. Navnene på de 
som sitter i styrene er nevnt i 
innledningen av årsmeldingen. 
Hver og en av dere fortjener en 
STOR takk for engasjement og 
praktisk innsats på leirstedene. 

Det er særlig Trovassli som 
har mye ledig kapasitet for 
utleie. Det arbeides nå med å 
kunne seksjonere huset, slik at 
det blir mulig for familier og 
mindre grupper å leie bare en 
del av huset og stelle seg selv. 
Det har også vært tatt initiativ 
til et bedre samarbeid med 
lokalbefolkningen, slik at flere 
kan se seg tjent med mer virk-
somhet på leirstedet. Foreløpig 
har vi ikke klart å lande noe 
konkret her, men vi arbeider 
videre med saken. Vi har også 
planer om å markedsføre Tro-
vassli overfor indremisjonsfore-
ninger i Danmark, siden det er 
lett å reise mellom Danmark og 
Telemark. 

6. Nøkkeltall
Foreningstallet har holdt seg 
uendret fra 2018. De er likevel 
grunn til å anta at flere av de 
registrerte foreningene ikke har 
noen aktivitet og at de reelt sett 
er nedlagt. Tallet på Actalag har 
gått noe ned, det samme har 

antall direktemedlemmer. Opp-
svinget i antall abonnenter på 
regionbladet skyldes i stor grad 
et avkryssningsfelt i leirpåmel-
dingsskjemaet på ChechIn, der 
vi spurte om de ønsket å motta 
regionens meldingsblad. De 
registrerte korene komme ikke 
i tillegg til, men er også inklu-
dert i tallene på lag og forenin-
ger. I stor grad dreier dette seg 
om SoulChildren-kor.  Agenda 
3,16 sliter med å holde på abon-
nentene. Med unntak av perio-
den 2013-2015, da opplagstal-
lene var forholdsvis stabile, har 
det vært en jevn nedgang fra 
2008. 

7. Skoler og barnehager
Region Telemark er representert 
i styrene både på Grenland og 
Sagavoll folkehøgskoler. Begge 
skolene har flere eiere. Våre 
representanter i styret har gjort 
en god jobb for å målbære Nor-
misjons synspunkt i viktige 
saker. En slik sak er valg av 
misjonsprosjekt for skolen. På 
Sagavoll har man i mange år hatt 
misjonsprosjekt knyttet til 
Strømmestiftelsen, men byttet i 
fjor til Normisjon. Vi opplever 
at begge skolene er veldig åpne 
for samarbeid med regionen, 
men kapasitetsproblemer hos 
oss, gjør at det blir mye mindre 
av dette enn begge parter skulle 
ønske. 

Det er ellers grunn til å 
understreke at begge skolene 
gjør et viktig misjonsarbeid i 
forhold til alle de elevene som 
hvert år går på skolene. Siden de 
ikke er en del av Actas arbeid, er 
det lett å glemme at de også er 
en del av vårt ungdomsarbeid! 
Også de må vi huske å be for og 
oppmuntre!! 

Vi vil også takke personalet 
på skolene og våre styrerepre-
sentanter for godt og viktig 
arbeid!  

Takk også til vår representant 
i barnehagestyret på Grenland 
folkehøgskole!

 
8. SMM og internasjonalt 
misjonsarbeid

Vi har ikke vært flinke til å 
nevne det internasjonale arbei-
det vårt i årsmeldingene våre, 
men også det er vårt arbeid. 
Siden vi er Normisjon, er vi også 
medeiere i Normisjons interna-
sjonale arbeid. Normisjon har 
over 200 nasjonale ansatte ver-
den over, så selv om antall nord-
menn i utlandet går ned, så går 
misjonsarbeidet fram! Vi har 
mye å lære av hvordan man 
arbeider i våre misjonsland, ikke 
minst av hvordan man legger 
vekt på bønne- og evangelise-
ringsarbeid. Flere av de menig-
hetene våre misjonærer var med 
å plante, vokser fortsatt år for år. 

forts neste side
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 forts fra forrige side
Det er nå flere grupper og 
mange flere deltakere totalt sett 
i det området der Martha Irene 
Eriksrød og Annlaug Jonskås 
var misjonærer i Bangladesh, 
enn det var medlemmer i Lan-
gesundsfjorden da de ble sendt 
ut! Vi gleder oss over disse fruk-
tene av arbeid vi har vært og er 
med på, samtidig som det gir oss 
grunn til å reflektere over utvik-
lingen i arbeidet her til lands. 

Vi har fremdeles misjonærer 
i det internasjonale arbeidet fra 
Telemark! Liv Wendel, fra Kvi-
teseid, har i flere år vært vår 
representant og gjort en flott 
jobb vest i Nepal. Hun har arbei-
det i familiearbeid, med å endre 
ektemenns forhold til rus og 
holdninger til kvinner. Nå flytter 
hun over til Okhaldhunga syke-
hus, der hun blir vår norske 
representant etter at Kristin og 
Erik Bøhler har nådd pensjons-
alder og har reist tilbake til 
Norge. Takk og be for Livs 
arbeid! Vi må også nevne at Alf 
Halvorsen, som bor på Sørlan-
det men kommer fra Brevik, 
fortsett arbeider mange måne-
der i året i Mali. Han driver med 
menighetsutvikling. Vi har også 
forbindelser til noen av dem 
som har startet opp arbeidet i 
Senegal. Alt dette forplikter oss 
til å bidra både med penger og 
forbønn for vårt internasjonale 
arbeid!

Med forbehold om at tallet er 
oppdatert, er det 14 menigheter 
i vår region som har misjonsav-
tale med Normisjon, (såkalt 
SMM-avtale). De bidro med 
301.000 kroner til misjonsarbei-
det i våre samarbeidsland i 2019.  
Disse menighetene følges opp 
fra regionkontoret, på samme 
måte som våre egne foreninger. 

9. Takk
Vi vil takke alle som står på i 
regionarbeidet, uansett hvilken 
posisjon og status man måtte ha. 
Ansatte og frivillig, ledere og 
deltakere,- alle er like mye verd 
og like viktige!  Sammen er vi 
Normisjon! Sammen fikk vi til 
noe i 2019 og sammen kan vi 
også skape noe i året og årene 
som ligger foran. 
 
Normisjons regionstyre 
i Telemark. 

Skien,  2. april 2020

Signert av:
Jostein Gjærum, regionstyrele-
der, Erik Åtland, nestledeer; 
Kjersti Takvam Rahm, styre-
medlem; Liv Sneltvedt Lund, 
styremedlem; Magnus Stulen, 
styremedlem; Tor Erik Helvin, 
styremedlem; Eirik Fjeld, 
ansattrepresentant; Sam Tore 
Bamle, regionleder 

Årsmelding for 2019
Acta Telemark er en del av 
Acta, - barn og ungdom i 
Normisjon. 

Visjonen for arbeidet sentralt 
og regionalt er: Grensespren-
gende felleskap hvor barn og 
unge møter, følger og ærer Jesus 
Kristus. 

Actastyret
har i 2019 bestått av: Leder: 
Dennis Lagesen Veholt, Nestle-
der: Morten Stulen, styremed-
lemmer: Ada Ripegutu Valle, 
Oliver Eriksrød, Bettina 
Grønli, Magnus Stulen.
Varamedlemmer: Sara Selle,
Emilie Gunnersen, Thomas 
Grunnsund. Actaleder har 
fungert som sekretær
Representant til regionstyret: 
ingen, men Magnus Stulen 
sitter både i Actastyret og 
regionstyret.
 Actastyret har avholdt 7 
møter og behandlet 48 saker. 

Staben
Eirik Fjeld har vært Actaleder 
i 100% hele året. Actalederen 
hadde fra 14. oktober til 22. 
november studiepermisjon. 
Gunn-Marit E Selle har vært 
ansatt 60% som Actaarbeider. 
1.oktober avsluttet hun sitt 
arbeidsengasjement i Acta 
etter 12 år. Vi takker henne 
for en flott innsats gjennom 
mange år. 
 Utover dette har vi fast 
avtale med Lise Ripegutu som 
er vår Soul-kontakt i regionen. 
Hun gjør et svært viktig arbeid 
mot alle Soul-kora våre. I for-
bindelse med 24 Hours hadde 
Magnus Stulen et engasjement 
som leirsjef. 
 Staben var på Transfor-
mator i januar sammen med 
Acta-ansatte i Norge. Det 
ble holdt på Lia Gård. El-
lers har de ansatte deltatt på 
andre samlinger i regi av Acta 
sentralt. Staben har også dette 
året jobbet mye sammen med 
Normisjon-staben i Telemark.
Staben i Acta og Normisjon 
hadde også et møte med Saga-
voll folkehøgskole for å se på 
mulighetene for et tettere sam-
arbeid i årene som kommer.

Actalag
I Telemark var det ved ut-
gangen av 2019, registrert 48 
barne- og ungdomslag og kor. 
Det er en nedgang på 8 lag fra 
i fjor. 1 nytt er kommet til. Det 
er søndagsskolen i Norkirken, 
Porsgrunn. Den heter Acta 
Norkirken Porsgrunn. Lag 
som har sluttet eller stoppet å 
være Actalag, er: Austbygda 
Ungdomsklubb, Fritidsklub-
ben ALF, Great Days, Hauges 
Ungdomsklubb, Klubben på 
Borgestad, Mini Singspiration, 

i år hadde menighetene i Den 
norske kirke i Skien satt opp 24 
Hours som en del av trosopplæ-
ringen sin og det er ti lstor hjelp 
for Acta at DnK også stiller med 
voksenledere. Det er litt forskjell 
internt i DnK ift om de inviterer 
10-åringene, 12-åringene eller 
begge årskullene. For andre året 
på rad brukte vi Viggo Klausen 
som forkynner. 

Kjøkkenpersonale og leir-
ledere. Vi er helt avhengige 
av frivillige medarbeidere og 
mange har stilt opp som ledere 
og kjøkkenpersonale. Totalt har 
vi hatt 231 ledere på leir (ikke 
unike). Det er veldig bra!
Vi er svært takknemlige for job-
ben de frivillige gjør. Vi hadde 
mange frivillige leirsjefer: Oliver 
Eriksrød (Nyttårsleiren), Dennis 
Lagesen Veholt (VinterAction), 
Jarle Storebø (ALF), Magnus 
Stulen (B&B-leir), Bertil Tobias 
Digranes Bøen (Kids Camp), 
Ada Ripegutu Valle og Ingrid 
Eriksrød (SommerAction) og 
Kristian Barland (Påskeleir og 
Summer Camp). 
På kjøkkenet har vi hatt hjelp 
fra Ståle og Pernille Ryste, Svein 
Foldøy og Kristin Bøen i tillegg 
til stab.
Når det gjelder leirlederne, er 
mange av dem unge og leirene 
fungerer også som en viktig 
ledertrening. 

Leirklubben i Telemark er 
klubben for dem som ønsker 
leirinformasjon og som deltar 
på leir flere ganger i året. Med-
lemskap koster kr 100,-. Det er i 
løpet av året sendt ut et julebrev 
med nyheter og informasjon fra 
Acta. Medlemmene får rabatt 
på leir og mottar en medlems-
gave. I år var gaven et gavekort i 
kiosken på kr 50,-. Leirklubben 
får støtte fra staten for hvert 
medlem. I 2019 hadde vi 268 
medlemmer. En stor økning fra 
året før. Grunnen er blant annet 
at vi innførte medlemskapspris 
på 24 Hours.

Forbedere 
Acta har forbedere i hele regio-
nen. Disse mottar brev i forkant 
av hver leir med fornavn på 
deltagere og ledere og aktuelle 
bønneemner. Denne tjenesten 
betyr mye for Acta. 

Julebord. Det er en tradisjon at 
Acta inviterer ledere av lokal-
lagene, leirledere, kjøkkenme-
darbeidere, forbedere og andre 
frivillige til julebord. Dette er 
vår måte å takke for alle dug-
nadstimene disse bidrar med. I 
år deltok 75 personer.

Actastyret i Telemark

 

Notodden SubUrban, Play Sing 
og Siljan Soul Children. Det er 
leit at mange lag ikke klarer å 
drive videre, men vi satser på å 
få nye lokallag til. 
 Det er stor frivillige innsats 
rundt i Telemark og mye godt 
arbeid gjøres. Totalt er det  ca 
900 personer som er med i 
våre lokallag.

Oppfølging av lag. 
I 2019 ble det noe mindre 
besøk til lokallag, mye grun-
net studier og studiepermisjon 
for Actaleder. Vi har vært i 
Bø Normisjon (basar), Fidus 
ungdomsklubb i Lunde, Findal 
barnelag, og Bamble menig-
het (basar). I tillegg til dette 
har vi henvendt oss direkte til 
forskjellige lag, uten at det har 
resultert i besøk. 
 Vi sender med jevne mel-
lomrom ut lokallagsbrev med 
informasjon om det som skjer 
i Actaregionen og Acta sentralt 
og oppfordrer der også lokal-
laga til å ta kontakt.

Ledersatsning/utvikling
Lederutvikling er kanskje det 
viktigste vi driver med. Dette 
går inn i alle arrangementer og 
vi har fokus på lederutvikling 
på alle våre samlinger. Dette 
ønsker vi å bruke enda mere 
tid og økonomi på videre. Våre 
nåværende ledere er Normi-
sjons fremtidige ledere.
 Nytt i 2019 var at Acta 
sentralt satt i gang et nasjonalt 
ledertreningskurs som går 
over 4 semester. Hver region 
fikk tildelt 2 plasser og er 
dermed et høyt prioritert og 
eksklusivt satsningsområde for 
hele organisasjonen. Telemarks 
plasser gikk til Bertil Tobias 
Digranes Bøen og Else Tamara 
Tokheim Cuellar. De var på sin 
første helgesamling på Gå ut 
Senteret i Trondheim i oktober 
og var veldig fornøyd. Det er 
to samlinger til i 2020 og en 
samling i 2021.
 ActaTalk er et konsept 
som springer ut i fra det 
tidligere lokallaget UG på Aas. 
Morten Stulen og Actaleder 
står i bresjen for dette. Vi 
hadde to samlinger før som-
meren og 4 på høsten. Vi har 
bestemt at dette skal gå fast 
den andre søndagen i måne-
den på Hauges. Dette er en 
arena utenfor leirarbeid hvor 
vi ønsker å utvikle ledere ved 
å prate om viktige og aktuelle 
temaer innen kristen tro og 
tvil. 
 Leir og gathering er en vik-
tig del i Acta Telemarks arbeid. 
I løpet av året har vi gjennom-
ført 11 leirer og en gathering. 
Totalt har det vært 544 delta-
gere på disse, en oppgang fra 
493 året før. I tillegg til vanlige 

leirer arrangerte vi Jubeldøgn i 
Bø. I år ble dette arrangert uten 
overnatting. Der var det ca 30 
deltagere. 
 I 2019 hadde vi to lederlei-
rer. En på Bibelskolen i Grim-
stad og en på Strand leirsted 
i Sandefjord. Begge var svært 
suksessfulle og det er stas og 
kunne komme til nye steder. 
Spesielt på BiG dro vi nytte av 
kompetansen i lærerkollegialet 
mtp undervisning. På lederlei-
ren på Strand var vi så heldige 
å ha besøk av Kristian Øgaard, 
daglig leder for Acta Norge.

Leirer gjennomført på 
Oksøya leirsted i 2019:
• Alf-leir
• Kids Camp
• Besteforeldre-Barnebarnleir
• SommerAction
• SummerCamp
• Pappaleir

Leirer gjennomført på Tro-
vassli leirstad 2019:
• Nyttårsleir
• VinterAction
• Ungdomsleir
  De unge lederne våre 
gjør en fantastisk innsats på 
leirene våre og er en viktig 
ressursgruppe i planlegging og 
gjennomføring av leirene. De 
er kreative, lager filmer, stiller 
som band og lager kreative 
andakter. 
 
Soul Children-gathering ble 
en stor suksess da vi arran-
gerte det i Skien siste helga i 
august. Totalt 7 kor var med 
på gatheringen. Vi hadde base 
i Skien baptistkirke hvor Skien 
Soul Children hadde litt ekstra 
ansvar. Fredag kveld var det 
konsert med gospelkoret G4G 
i Skien kirke. Lørdag kveld 
hadde Telemark Soul Children 
konsert og de opptrådte også 
under Soul Church søndag for-
middag, begge happeningene i 
Skien kirke. Gatheringen er en 
sosial helg hvor Soul Children-
deltakerne og lederne blir 
bedre kjent med hverandre på 
tvers av de forskjellige stedene 
de representerer. Dette var 
andre gang vi arrangerte denne 
gatheringen og nok en gang ble 
det et meget vellykket arrange-
ment. Soul-kontakten vår, Lise 
Ripegutu, gjorde en fantastisk 
jobb med å koordinere og 
gjennomføre arrangementet. 
 
24 Hours Festivalen ble ar-
rangert for 12. gang. Festivalen 
var i år litt mindre enn året før, 
men fortsatt så mange som 356 
deltagere. Festivalen fant sted i 
Fritidsparken i Skien. Arran-
gementet er et samarbeid med 
Skjærgårds. 80 ledere, både 
ungdom og voksne, bidro til at 
festivalen ble en suksess. Også 
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Andakt

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

Innspill
«Ingen ting er umulig for 
Gud!» - i disse Koronatider. 
Luk 1:37

Selvfølgelig kan Gud beskytte 
mot Korona og selvfølgelig kan 
han helbrede syke også i dag. 
Selvfølgelig er Gud med sitt folk 
i 2020! Ja, han har omsorg for 
alle på vår planet, så lenge det er 
«dag». 

Vi kan gjerne be om både 
beskyttelse og helbredelse, - det 
har Han sagt vi kan, men ingen 
i denne syndsinfiserte verden 
kan love at du ikke skal bli syk 
eller i verste fall dø. Spørsmålene 
kristne har stilt seg til alle tider, 
blir bare forsterket og mer aktu-
elle: Hvorfor Gud? Hvorfor 
mine? Hvorfor meg? Selv om det 
finns teologiske tilnærminger til 
tilværelsens vanskelige spørs-
mål, blir det ofte vanskelig å for-
stå, særlig når det rammer meg 
og mine. 

Påsken og den stille uken var 
ekstra stille i år. Kanskje den 
stillheten var god for deg og ditt 
Gudsliv? Vi kunne ikke møtes 

slik vi pleier, kunne ikke reise 
slik vi pleier, men vi kunne søke 
Gud, der han alltid finnes, - i 
Hans ord. 

Mange har for første gang sett 
en «streamet» gudstjeneste, eller 
deltatt i et nettmøte. De «nye» 
måtene å møtes på, har blitt 
oppdaget av både tante Tone og 
farfar Fredrik. Og selv om det 
ikke kan erstatte det fysiske 
møtet og den gode klemmen, er 
Gud alltid virksom gjennom sitt 
ord. 

Slik vi nå har hatt det noen 
uker, slik lever mange mennes-
ker år ut og år inn, - i isolasjon, 
uten muligheter til å komme seg 
noen plass. Kanskje flere av oss 
skulle besøke noen av disse når 
mulighetene igjen er der?

Mye av menighetslivet har 

vært «indremedisin». Men befa-
lingen til Jesus var: «Gå ut!» - Gå 
ut i gatene, til naboene, til fami-
lien.  Gå ut der folk er og vær lys 
og salt i hverdagen. 

Det koster frimodighet, men 
også tid. Og vi trenger hveran-
dre.  Det er godt og rett å være 
sammen i de Helliges samfunn. 
Men tenk om det på vår møte-
plan for høsten kunne stå: 
«Torsdag kl 19: Vi går til en av 
naboene våre for å invitere til 
kaffe eller spørre om de trenger 
litt hjelp.» «Eller: Søndag kl. 18: 
Vi tar en runde i vår bygd eller 
by og ser om det er noen som 
trenger oss.» Det kunne bli både 
«skummelt» og spennende! 

Han som sa GÅ, sa også: Jeg 
er med deg! Alt er mulig for 
Gud!

Intet er umulig for Gud
Jostein Gjærum | Regionstyreleder

Gå ut der folk er og vær lys og 
salt i hverdagen

– utvider horisonten
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Få boka ”Han som 

ser meg” i gave.

www.agenda316.no

I løpet av ukene som har gått har jeg tenkt på hvor avgjørende 
kropp og nærhet er for troen og det kristne fellesskapet. Det 
fysiske er innbakt så grundig i vårt trosliv og trospraksis at det 
kan være vanskelig å få øye på det. Litt som vannet fisken 
svømmer i. Men når vannet blir borte....
 Nå når vi ikke kan møtes til gudstjeneste og møter. Når vi 
ikke kan legge hendene på hverandre i forbønn eller gjensyns-
glede. Vi kan ikke samles og feire nattverd. Ikke sitte innover-
lent i samtale på kirkekaffien eller tett i en sofa i smågruppene. 
Når vi ikke, side ved side, kan lytte til Bibelens ord og forkyn-
nelsen av det. Mister vi noe vesentlig?
 Det er ikke så lett å finne ikke-fysiske alternativer til fysiske 
trospraksiser. Kanskje er det noe med disse praksisene som 
ikke lett kan skilles fra innholdet de bærer i livene våre, heller.     
 Jeg takker Gud for digitale alternativer. Det er mye flott, 
godt og ekte i det. Men jeg kjenner også på at menighetsliv og 
kristent fellesskap i en skjerm ikke er det samme. Det føles 
som et digitalt eksil. For vår Gud er en Gud med sans for det 
fysiske, for kropp og for å samles. 
 Når Gud skaper, skaper Han en sanselig virkelighet. Men-
nesket formes av støv og Guds egen livspust som kroppslige 
vesener i en fysisk verden med behov for nærhet.
 Gud leder Israel gjennom profeter. Selv flytter han fysisk 
inn i et tempel. Og kronen i Guds frelsesplan er inkarnasjonen 
av Hans sønn, Jesus Kristus. 
 Menigheten er det folk som Den hellige Ånd har flytter inn 
i. En kropp, et tempel, et åndelig hus som er på misjonens 
reise i verden.Bli med i lengselen, i bønnen om å en dag kunne 
samles igjen!

Digitalt eksil

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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Det blir ikke «Sommer i Sør» i uke 28.  
MEN på Bibelskolen i Grimstad  
kan du være med på en enkel

med formiddagsmøte, kveldssamling for 
hele familien og kveldskafe i teltet fra 7.–12. juli.

22.–26. Juli er det Åpen Himmel med IMI kirken
og i tillegg arbeider vi for mulig camping  

og sommerhotell helt fra 19. juni–6. august.

Velkommen til Grimstad!

Meld deg på booking@bigevent.no

SommerSommer  ii
     Grimstad?     Grimstad?

BIBELCAMP

Vi har de siste ukene opp-
levd en situasjon vi på for-
hånd ikke kunne tenke oss. 
Det har vært slitsomt, ut-
fordrende og skremmende, 
men også interessant og 
lærerikt. Også for Galleri 
Normisjon ble situasjonen 
plutselig endret da «Norge 
stengte ned». De fleste av 
våre medarbeidere er i  
risikogruppa og skulle jo da 
ikke være i butikkene. Det 
betydde at vi måtte stenge 
alle våre butikker. Vi var 
ikke i tvil om at det var det 
eneste riktige, selv om vi  

visste at inntekten ville for-
svinne mens utgiftene går 
sin gang! Helsa er viktigst og 
alle måtte ta godt vare på seg 
selv og sine nærmeste. Nå 
har samfunnet starten en 
forsiktig tilbakevendelse til 
normalen, men fortsatt må 
vi nok regne med å forholde 
oss til hygiene- og avstands-
regler i lang tid fremover. Vi 
har så smått begynt å åpne 
Galleri Normisjon sine 
butikker igjen, men er 
avhengig av at vi får hjelp fra 
andre frivillige som ikke er i 
risikogruppa. Dersom det er 

en Galleri Normisjon-butikk 
i nærheten av der du bor, 
kanskje du kunne hjelpe til 
litt i en periode? Mange har 
fått bedre tid nå da ulike 
aktiviteter har tatt pause. 
Medarbeiderne våre er fort-
satt i riskogruppa og det kan 
ta tid før alle er tilbake.  
Veldig fint om du kunne ta i 
et tak for Galleri Normisjon. 
Takk skal du ha!

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.
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LEDERLEIR
Helgen før Norge ble nedstengt, 
arrangerte vi vårens lederleir med 
25 ungdommer på bibelskolen i 
Grimstad. Lederne våre ble så 
fascinert av stedet og fasilitetene i 
fjor, at vi nok en gang besøkte 
denne flotte Normisjonsskolen. 
Det er vinn-vinn for alle parter at 
vi tar i bruk bibelskolen. Våre 
ledere blir kjent med et av de aller 
beste tilbudene etter endt videre-
gående og vi kan dra nytte av 
faglærere som har høy kompe-
tanse på mange områder. I år var 
det inspektør og tidligere lands-
rådsleder i Acta, Marit Elisabeth 
Berling, som hadde en flott 
undervisning om psykisk helse og 
tro, som mange av ungdommene 
satte stor pris på. Vår egen Anders 
Kjøllesdal Hansen hadde under-
visning fredag og lørdag kveld om 
Guds Rike. Anders går for tiden på 

Acta Bibelskolen i Stavanger og 
stortrives der. I tillegg til å ha 
undervisning på lederleiren, 
skulle han også hatt undervisning 
på SommerAction og Summer 
Camp i år, noe som altså må 
utsettes. Det er flott å se 
ungdommer som tar store skritt i 
tro og blir virkelig sitt kall bevisst!   
Jeg er sikker på at vi kommer til å 
høre mye til Anders fremover!
 I tillegg hadde vi booket Grim-
stad Røde Kors for en skikkelig 
gjennomgang av hva man skal 
gjøre om ulykker inntreffer på leir, 
enten det er på land eller i vann. 
Det var flott å ha besøk av dem og 
de fortalte og demonstrerte med 
stor innlevelse.  
  Lørdag formiddag var vi i 
Grimstad sentrum og slappet av. 
Lørdag kveld hadde vi et opplegg 
sammen med bibelskolestuden-

tene. De hadde laget en quiz som 
sto til toppkarakter! På søndagen 
var vi med på gudstjenesten i 
Grimstad Norkirke. Den ligger 
vegg-i-vegg med bibelskolen. 
 Alt i alt var dette nok en 
suksessfull lederleir med mye bra 
tilbakemeldinger. Det er også gøy 
å se at nye ungdommer blir med!

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@forkynnertjeneste.no

Kontorfullmektig
Lillian Ottersen
lillian.ottersen@normisjon.no

Fram til 15. august er kontoret 
bare betjent onsdag og 
torsdag fra 10.00 - 13.45
I juli er kontoret helt stengt.

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

NYTT FRA NORMISJON
NR. 2-/2020, ÅRGANG 20 
Redaktør: Sam Tore Bamle

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

Følg med på våre hjemmesider 
og på facebooksiden vår!

Neste nummer kommer 
mellom 6. og 10. september. 
Stoff til bladet må være oss i 
hende senest 12. august!

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

10. august
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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 sommer!


