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Tidene til tross; det ble pappaleir på Oksøya i høst! 
Den ble til og med svært vellykket. «Dette  må vi 
gjøre igjen», sa alle da de dro hjem.

Super pappaleir

Telemark

Barn og fedre hadde en flott pappaleir på Oksøya i september
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Enda eit bedehus er tatt ut av 
bruk. Øyvind Jørgensen har  
reflektert rundt dette å kvitte  
seg med bedehus og om korleis 
dei avvigsla huset. 

Vrådal bede-
hus er historie

Advent er tida for å tenke på andre.  
La oss også være rause med vennlige ord!

Sigmund  
Holtskog

I Aserbajdsjan, ett av Normisjons 
samarbeidsland, foregår det nå mili-
tære operasjoner. I september eskalerte 
konflikten med nabolandet Armenia.
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Situasjonen har eskalert

Bøkene kjøper du i din lokale bokhandel eller på www.lundeforlag.no

Lars Inge Magerøy

Da Norge  
ble luthersk
Fra Martin Luther til  
Hans Nielsen Hauge

Da Norge ble luthersk tar oss med tilbake i vår egen historie og viser 
oss hvor vi kommer fra, hvilke religiøse skuldre vi står på. Gjennom 
bilder og tekst kan vi besøke vår egen fortid, slik at vi ser oss selv 
bedre. Magerøy bringer oss nært og levende på en tid som kan virke 
fjern for mange. Han tar opp tråden fra Munken som endret Europa 
og sporer kristendommens utvikling i Norge fra reformasjonen og 
fram til vår egen reformator, Hans Nielsen Hauge.

349,-
249,-

Vil forvalte med glede
I oktober ble Kjetil Vestel Haga innviet 
som ny generalsekretær i Normisjon. 
En tjeneste han håper å forvalte med 
visdom, men også med mye glede. 
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Mange bedehus er tekne ut av 
bruk i seinare år. No er krossen 
skrudd ned av veggen og Vrådal 
har mist sitt bedehus. 

Vrådal bedehus er historie
Det er krevjande å halde eit for-
samlingshus, både arbeidsmessig 
og økonomisk, særleg for ein liten 
flokk. På hausten 2017 fann 
Vrådal Normisjon at det kunne 
bli vanskeleg å halde oppe drifta 
av bedehuset framover. Vi måtte 
då kome til ei avtale med grunn-
eigaren til tomta som huset sto 
på. Etter eit gåvebrev i 1912 
kunne vi nytte tomta vederlags-
fritt til evig tid, men brevet gav 
ikkje høve til å bruke, leige ut 
eller selje huset til noko anna enn 
bedehus. Det vart semje om å 
selje hus og tomt samla. Etter ein 
prosess med omregulering, utly-
sing m.m. vart huset og tomta 
overlevert til ny eigar den 3. april. 
På grunn av coronasituasjonen 
kunne det ikkje bli nokon avslut-
ningsmarkering, men styret heldt 
ein enkel avvigslingsseremoni rett 
før overleveringa. Etterpå skreiv 
styreleiaren eit stykke i Vest-
Telemark blad. Det var i hovud-
sak slik: 

Alt har si tid
Ja, slik står det i Forkynnaren 
3,1: «Alt har si tid, det er ei tid 
for alt som hender under him-
melen.» Her er ikkje tida noko 
som berre tikkar og går. Tida er 
fylt med noko. Kvar tid har sitt 
innhald, med nye tider kjem nye 
tilhøve. No har Vrådal bedehus 

hatt si tid. Det er eit faktum, 
ettersom huset er teke ut av 
bruk. Om ein òg kan seie at det 
har hatt si tid på den måten at 
det ikkje lenger var bruk for det 
i bygda, er eit anna spørsmål.

Bedehusa hadde sitt utspring 
i den kristelege lekmannsrørsla 
på 1800-talet. Sett frå eit trus-
synspunkt var dei resultat av 
vekking, tru og teneste. Dei var 
eit uttrykk for Guds rikes fram-
gang i verda. Samtidig er det 
klart at samfunnsmessige og 
historiske føresetnader spela inn 
og gav lekmannsorganisasjo-
nane vind i segla. I dag er situa-
sjonen ein annan. Det har med 
fleire ting å gjere. Bedehuskris-
tendomen, med sine røter i 
pietismen, har vore vanskeleg å 
bli fortruleg med for mange, 
særleg slik han framstod i tidle-
gare tider. Dessutan har samfun-
net, kulturen og kyrkjelivet 
endra seg, og i små bygder spe-
lar også folketalsutviklinga inn.

Inventaret
Stoffstolar og bord har vi gjeve 
til Kviteseid Normisjon, opp-
vaskmaskin og kjøleskåp m.m. 
er gått til Trovassli leirstad, ser-
vise og ein del kjøkkenutstyr 
fekk grendehuset, og eit skåp er 
gjeve til idrettslaget. Pianoet, 
høgtalarane og songbøkene har 
vi teke vare på, og bilete og ein 

del andre ting vil vi selje på auk-
sjon når det blir høve til det.

Kjensler
Når eit bedehus blir nedlagt, 
kjenner ein på tap, i dobbel for-
stand. Ein har mista noko som 
ein var knytt til. Det er vemodig 
og det gjev sorg. Samtidig kan 
tap ha ei anna tyding, at ein 
ikkje har lukkast. Kunne eg gjort 
noko anna? Kunne eg ha gjort 
noko meir? Det er ikkje fritt for 
at eg også kjenner på det. Like-
vel kan ein ikkje site att med 
skuld når ein har prøvd å gjere 
sitt beste.

Det er sørgeleg å gje slepp på 
Bedehuset, men med tanke på 
framtida, vanskeleg rekrutte-
ring, plikter og etterkvart nye 
vedlikehaldsbehov, kjenner eg 

For en del år siden forsøkte Gunn Marit Eriksrød Selle å eta-
blere en nettbasert gjenbruksbutikk i Telemark. Mangel på 
medhjelpere med dataerfaring gjorde at det ikke ble mer enn 
en kort forsøksperiode. 

I oktober tok  Nils Terje Sneltvedt initiativ til å vurdere en 
ny satsning på gjenbruksbutikk i Normisjon region Telemarks 
regi. Mandag 19. kom lederen for Normisjons gjenbruksbutik-
ker i Norge, Anita Ness Thorängen og hennes medhjelper, Arne 
Sæteren, på besøk, for å informere og se på mulighetene. Nils 
Terje tenker seg i første omgang en nettbasert gjenbruksbutikk 
under paraplyen «Galleri Normisjon», som er Normisjons 
gjenbrukskjede. 

Selv med nettbasert handel, er det behov for et sted å ta imot 
og levere ut varer. Innimellom kan det også være aktuelt å ha 
åpent hus med salg fra  lageret eller en auksjon av varer. Vi har 
flere lokaler som kan være aktuelle å benytte til dette. Ås bede-
hus er et mulig alternativ for dette formålet.

For å komme igang, må vi søke godkjenning fra politiet, 
finne personer som kan tenke seg å hjelpe til  og skaffe varer 
som er salgbare. Galleri Normisjons butikker er kjent for å 
selge kvalitetsvarer, og er ikke sammenlignbare med loppe-
markeder eller med «Skrot-Tor» som vi kjenner fra Skien. Nils 
Terje tar derfor gjerne imot gjenstander som har god kvalitet 
og vil gi penger i kassa. I tillegg trenger han medhjelpere til 
praktisk arbeid. 

Hensikten med å starte med gjenbruk, er å skaffe penger til 
det arbeidet Normisjon driver i Telemark og ute i verden. Har 
du lyst til bidra til misjonsarbeidet på denne måten, så ikke nøl 
med å kontakte Nils Terje, tlf. 909 66 305 ! Dette er et spennende 
initiativ som vi bare må heie fram!

Kjenslefyld 
avskjed

Bedehusjakten 2020 ble ikke den 
suksessen vi kanskje håpet på, 
men 37 personer betalte påmel-
dingsgebyret og fartet rundt. I 
tillegg var det noen som besøkte 
bedehus uten å melde seg på 
bedehusjakten. 

Det var mulig å besøke 22 
steder i Telemark og 22 i VeBu, 
noe som gav 77 mulige poeng. 

Fire personer fikk full score 
fordi de hadde besøkt alle 44 
bedehus. Siden flere hadde 
samme poengsum, ble flere av 
premiene trukket. 

Liv Bringaker vant opphold på 
Hermon høyfjellshotell, Dag 
Ottersen - et gavekort på 2500 
kr på Farris bad, Ragnhild Skil-
bred - 3-retters middag for to, 
Sverre Brennhovd - konsert for 
to med Nordic Tenors, Herman 
Tretteteig - el-sparkesykkel, 
headset og hengekøye og Julie 
Opsata fikk velge premie av det 
som var igjen. 

Takk til alle som var invol-
vert i bedehusjakten!

Bedehusjakten

«Takke meg til bedehusjakt!»  
sa denne Øyfjellbeboeren.
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Nils Terje Sneltvedt, Anita Ness Thorängen og Arne 
Sæteren og noen andre drøftet ny gjenbrukssatsning.
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Øyvind Jørgensen
Øyvind Jørgensen

Ny gjenbrukssatsning

«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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meg også letta.
Det var leit at vi ikkje kunne 

halde avviklingsarrangementet. 
Då ville dei som ynskte det, ha 
teke avskil med huset. Det trur 
eg mange ville ha sett pris på, for 
mange har gode minne frå noko 
dei har vore med på i Bedehuset. 
Folk i bygda vil nok oppleve det 
litt rart å sjå at det ikkje er noko 
bedehus her lenger. Det var ein 
del av foreningslivet og samfun-
net i Vrådal.

Takk
Når tida no er over for Vrådal 
bedehus, er det mange som for-
tener takk. Vi tenkjer med takk 
på dei som samla inn til det og 
dei som sette det opp, og alle 
som sidan har halde det vedlike. 

Midt på 1960-talet vart det 
modernisert og bygd ut, og fleire 
viktige vedlikehaldsarbeider er 
gjort i dei siste tre tiåra. I sam-
band med salet konkluderte 
takstmannen med at huset 
«framstår i generelt bra stand og 
er godt vedlikeholdt.»

Medlemer, bygdefolk og 
turistar skal ha takk for all støtte 
ved møte, basarar og loppe-
marknader. Som leiar vil eg spe-
sielt takke styret for trufast 
arbeid og godt samarbeid. Etter 
gåvebrevet frå Ketil T. Gravir i 
1912 har vi nytta ei stor og fin 
tomt vederlagsfritt. Familien 
Gravir skal ha stor takk for dette, 
likeså for godt samarbeid gjen-
nom alle år.

No kjenner eg meg framfor 
alt tilfreds. Vi har hatt ein pro-
sess med mange momenter og 
mange skritt, noko spenning før 
boda kom inn, og ein god del 
arbeid til slutt. Men prosessen 
har kome godt i mål. Når det 
endar med fred, kan ein vere 
tilfreds.

Kva no?
Vrådal Normisjon er ikkje ned-
lagt. Kva vi kan få til og kvar 
vegen går vidare, veit vi ikkje 
heilt enno. For Bedehuset gjeld 
det at «alt har si tid.» For Normi-
sjon og for trua vår gjeld ordet i 
Hebrearbrevet 13,8: «Jesus Kris-

tus er i går og i dag den same, ja, 
til evig tid.»

Bøn
Ved den enkle avvigslinga ba vi 
ei bøn før krossen vart teke ned 
frå veggen til slutt: 

«Himmelske Far, vi takkar 
deg for Bedehuset og alt det har 
gjeve gjennom 108 år. Takk for 
dei som bygde huset og for alle 
dei som har drive det og halde det 
vedlike med arbeid, pengegåver 
og anna støtte.

Vi takkar deg for nådens 
evangelium, som vi har fått høyre 
her. Takk for fellesskap og sam-
arbeid, for song og musikk, for 
kaffi og mat. Takk for sundagss-
kulen, Yngres og anna barne- og 
ungdomsarbeid, for møte og 
festar, minnesamvær, kurs og fei-
ringar.

Vi bed for bygda vår, for alle 
som bur her og alle som besøkjer 
oss. Lat evangeliet lyde og Ordet 
lyse i vår grend. Velsign Vrådal 
kyrkje og samlingane der. Lat din 
fred og di velsigning kvile over 
heimane våre og alt arbeid og alle 
felleskap i bygda. I Jesu Kristi 
namn. Amen.»

Øyvind A. Jørgensen, styre-
leiar i  Vrådal Normisjon.

Normisjons gjenbrukskjede 
«Galleri Normisjon», har egen nett-
side, www.gallerinormisjon.no 
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Når det ikke er gudstjeneste i 
Kviteseid kyrkje, så holder man 
en gang i måneden formiddags-
samling i Misjonshuset. Den 
kalles «0-100». Det er alltid kjekt 
å komme sammen, særlig når 
det er familievennlig program 
for små og store!

Samlingene er et fellespro-
sjekt mellom Normisjon og Mis-
jonssambandet. Søndagsskolen 
støtter et misjonsprosjekt gjen-
nom Misjonssambandet og på 
hver samling ser man en film-
snutt om hvordan barn på mis-

jonsfeltene rundt i verden har 
det og hvordan det er å tro på 
Jesus i deres kultur.    

Etter formiddagsmøtet, er det 
gjerne en enkel kirkekaffe i lil-
lesalen, med tid til en prat om 
viktige og mindre viktige ting. 
Det kristne fellesskapet ivaretar 
flere funksjoner.

Koronareglene blir også tatt 
hensyn til på familiemøter. De 
tomme stolene markerer avstan-
den mellom ulike «kohorter».

Vrådal bedehus lå midt i sentrum av bygda.

Det er god oppslutning fra aldersgrupper om 
søndagssamlingene i Kviteseid Normisjon.

0–100 i Kviteseid

Hva med noen 
dager på Trovassli?
Som skrevet annet sted i bladet, 
tilrettelegges det nå for utleie i 
leiligheten i underetasjen på Ttro-
vassli.  Det åpner for at ektepar 
eller familier kan leie seg inn  uten 
å måtte betale for hele leirstedet. 
Vi regner med at denne utleiemu-
ligheten er på plass fra slutten av 
januar. Er du interessert i leie, så 
kontakt regionkontoret.  

Besøk av Hilde og 
Alf Halvorsen
Malimisjonærene Hilde og Alf 
Halvorsen må, på grunn av korona-
situasjonen i verden, inntil videre 
oppholde seg i Norge. Den tiden 
vil de  bl.a. benytte til å besøke 
ulike foreninger i Telemark. 12.-14. 
februar skal de ha møtehelg i Sel-
jord og i dagene før kommer de til 
å være med i Lunde tirsdag 9., på 
Skogplassene onsdag 10. og i Tinn 
torsdag 11. februar. 

Galleri Normisjon 
Telemark
Normisjons gjenbrukskjede har 
egen nettside, www.galleri- 
normisjon.no. Etterhvert vil også 
Telemarkssbutikken dukke opp 
der. 

Det er også mulig å søke på 
«galleri normisjon» på finn.no. 

Inntil videre må de som kan 
tenke seg å støtte Telemarks gjen-
bruksbutikk kontakte Nils Terje 
Sneltvedt, tlf. 909 66 305.

Kan du tenke deg å hjelpe til 
eller har noen fine ting han kan 
selge, så vil han gjerne høre fra 
deg! 

Regionstyret stiller seg bak sats-
ningen med følgende vedtak: 
«Regionstyret stiller seg positivt til 
Nils Terje Sneltvedts initiativ om å 
starte en nettbasert gjenbruksbutikk 
i regi av Region Telemark. Vi ønsker 
at butikken skal registreres som en 
virksomhet i Region Telemark.» 

Årsmøtet 2021
Årsmøtedatoen for 2021 er nå fast-
lagt. Møtet blir 17. april. 

Felleskontoret ønsker å være 
representert på alle regionårsmø-
ter og vil gjerne ha et felles tama 
for alle. Normisjon har «elsket og 
sendt» som sine kjerneverdier. 
Neste års tema er beslektet med 
dette og hentet fra misjonsbefalin-
gen. Temaet blir  «Gå (derfor) ut!»  

Stuebasar
Normisjon sentralt har hatt stor  
suksess med basar på nett. Man 
kjøper årer digitalt med Vipps, og 
følger med på trekningen hjemme 
i egen stue på nett. Siden vi ikke 
kan arrangere et regionlotteri på 
vanlig måte i år, ønsker region- 
styret å forsøke med to slike stue-
basarer, en før jul og en etter jul. 
Informasjon om tidspunkt blir lagt 
ut på facebook og distribuert på 
e-post og SMS. Bli med på moroa!
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For bedehuset 
gjeld det at «alt 
har si tid». For 
Normisjon og 
trua vår gjeld 
ordet om at 
Jesus Kristus er i 
går og i dag den 
same, ja, til evig 
tid!

Øyvind Jørgensen skrur ned krossen frå bedehusveggen.
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Det er kanskje ikke så inspire-
rende å lese om bedehus som 
blir lagt ned og virksomhet 
som går inn, men det er dess-
verre også del av en naturlig 
livssyklus for bedehus og for-
eninger. «Alt har», som forkyn-
neren sier og Øyvind Jørgensen 
siterer, «sin tid». 

«En tid til å fødes, en tid til 
å dø, en tid for å plante, en tid 
for å rykke opp, ... en tid for å 
rive ned, en tid for å bygge.... 
en tid for å bevare, en tid for å 
kaste.» Heldigvis er det også 
slik at: «det Gud gjør, står gjen-
nom alle tider.» 

Her i verden må alt vurderes 
utifra kryssende linjer mellom 
kost og nytte. Det er selvsagt 
vanskelig å vurdere nyttever-
dien av et bedehus, en kirke 
eller et leirsted, for vi mener jo 
at det vi holder på med oppar-
beider evige verdier. Likevel er 
heller ikke misjonsarbeid unn-
tatt fra vanlige økonomiske 
vilkår. Også vi må skille mel-
lom ønskelig og nødvendig, 
mellom middel og mål. Det 
kan være uttrykk for god for-
valtning å legge ned når husene 
blir pengesluk for små forenin-
ger, så lenge det er mulig å 

gjøre det man før gjorde på 
bedehuset andre steder.  Hen-
synet til virksomheten må all-
tid veie tyngst.

Jeg tror vi trenger hus å 
samle oss i. Vi trenger noen 
steder som gir arbeidet vårt et 
ansikt, men hovedsken er alltid 
å vinne mennesker for Jesus. 
Hus og eiendom får vi ikke 
med oss til himmelen, bare 
mennesker som har lært å tro 
på Jesus. 

Det er ikke enkelt å legge 
ned noe mange har, eller har 
hatt, et tett forhold til. Det utlø-
ser mange følelser. Desto bedre 

er det når avgjørelsen er gjen-
nomtenkt og når de som er 
mest berørt er enige i den. 

Samtidig er det mange prak-
tiske og juridiske spørsmål som 
må avklares. Jeg kan ikke få 
sagt tydelig nok hvor viktig det 
er å ordne eiendomsforhold og 
andre juridiske forhold mens 
virksomheten er oppegående. 
Det bør nedfelles i vedtektene 
hvem huset skal tilfalle hvis 
virksomheten opphører. For 
Normisjonsforeninger bør det 
være selvsagt at verdiene skal 
videreføres i vårt misjonsarbeid 
hjemme og ute.
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Det er flere år siden Normisjon 
lanserte «Min side» for forenin-
ger og privatpersoner som har 
eller vil ha en tilknytning til 
Normisjon. Lederne i Actalaga 
har lenge brukt verktøyet, for de 
må registrere virksomheten sin 
for å få statsstøtte. Oppslutnin-
gen fra Normisjonsmedlemmer 
og Normisjonsforeninger har 
ikke vært like god, derfor min-
ner vi nå om denne muligheten. 

Til høyre ser dere første bilde 
på innloggingssiden. Nettadres-
sen er www.normisjon.pro-
fundo.no  Klikk på «ny bruker» 
om du ikke har opprettet en fra 
før. For sikkerhetens skyld, er 
det såkalt tofaktor-innlogging, 
som vil si at når du klikker på 
logg inn, så får du spørsmål etter 
et passord. Dette  får du som en 
melding på mobiltelefonen. Det 
består av fire bokstaver, tall eller 
en blanding av bokstaver og tall. 
Skriver du det inn, så får du opp 
skjermbildet til høyre:

Som dere ser av denne meny-
lista, så er det mye som kan gjø-
res ved hjelp av denne siden. Du 
kan sørge for at Normisjon har 
riktige kontaktopplysninger til 
deg, bestemme hvilken informa-
sjon du vil ha eller ikke vil ha fra 
oss, melde deg på og ut av giver-
tjeneste, endre beløp, gi til aksjo-
ner og holde oversikt over års-
oppgaven for dine gaver (= det 
vi rapporteret til skattevesenet 
og som danner grunnlag for 
skattefritaket for gaver til frivil-
lige organisasjoner.) Du kan 
også finne informasjon om 
arrangementer som skal være 
rundt i regionene. 
Er du leder av en forening eller 

Dette er første bilde som møter deg på innloggingssiden på 
www. normisjon.profundo.no

LEDER

Fra denne siden kan du styre ditt forhold til Normisjon.

Sam Tore Bamle

Ta i bruk «Min side»!
Du kan selv admi-
nistrere din tilknyt-
ning til Normisjon 
via «Min side»

Actas lederleir i oktober
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har rettigheter som administra-
tor for foreningen, så får du også 
opp en link til foreningens sider. 
Der kan foreningen registrere 
sine medlemmer, holde oversikt 
på kontingentinnbetalinger, rap-
portere inn gaver det skal gis 
skattefradrag for osv. Det er også 
mulig å bruke siden til å sende 
SMS eller e-post til registrerte 
medlemmer.  
 «Min side» er med andre ord 

et nyttig og godt verktøy når det 
blir tatt i bruk. 

Siden jeg har tilgang til regio-
nens side, ser jeg at vi har 53 
Normisjonsforeninger i Tele-
mark, men bare 117 medlem-
mer er registrert. Acta har til 
sammenligning 49 lag, men 
registrert hele 998 medlemmer. 

Logg deg inn og gjør deg 
kjent med sidene i dag!

Vi trenger 
steder som gir 
arbeidet vårt et 
ansikt, men 
hovedsaken er 
alltid å vinne 
mennesker 

Actas lederleire er viktige kon-
taktpunkt med de som står for 
mye av leirvirksomheten vår. 
Ledersammlinger og lederop-
plæring er derfor en prioritert 
oppgave i Acta. Denne gene-
rasjonen er jo også de som 
etterhvert skal overta ansvaret 
for hele organisasjonens virk-
somhet. 

Vi har fantastiske ung-

dommer som det er en fryd å 
være sammen med!

På grunn av strenge koro-
natiltak, ble Actas lederleir i 
oktober kuttet fra tre til en 
kveld. 30. oktober samlet 16 
unge + tre ledere seg i Hau-
ges Minde til forkynnelse og 
kos. Flokken bidro ivrig til 
begge deler. Her er noen bil-
deglimt fra kvelden:

Håndspriten var med.
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Serveringen upåklagelig.

Stemningen på topp.

Pizzaen god.

Glede over å møtes. Lyttende tilhørere.

Noen tekniske utfordringer.Forventningsfulle.
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– Det er fare for at flere aktører blir 
dradd inn i konflikten. Derfor er det 
særdeles viktig å få stanset fiendtlig- 
hetene og få i gang reelle forhandlinger, 
skrev Steinar Gil og Jon Ramberg, tidli-
gere ambassadører i Aserbadsjan og 
Georgia, i en kronikk i Aftenposten i 
oktober. 

En konflikt om landområdet 
Nagorno-Karabakh og syv nærliggende 
regioner førte til en blodig krig mellom 
Aserbajdsjan og nabolandet Armenia 
da Sovjetunionen brøt sammen for 30 år 

siden. Over 30  000 menneskeliv gikk 
tapt. 

Krigen resulterte i at Armenia okku-
perte området, som etter Sovjetunio-
nens fall ble gitt til Aserbajdsjan, til tross 
for en høy andel armenske innbyggere. 
Nagorno-Karabakh er internasjonalt 
anerkjent som en enklave av Aserbajd-
sjan.

Konflikten forble uløst, til tross for 
våpenhvilen som kom på plass i 1994. 
De siste 26 årene har Armenia hatt kon-
troll over det omstridte området, som 
utgjør 20 prosent av Aserbajdsjans areal. 

Konflikten skal ha ført til at mange 
unge i dag har vokst opp uten å noen-
sinne ha vært i kontakt med represen-
tanter fra nabolandet sitt.

I september i år eskalerte konflikten, 
da Armenias statsminister skal ha kom-
munisert en annen linje enn det som var 
blitt forhandlet om. Resultatet er nå en 
pågående krig mellom nabolandene. 

Flere sivile mål, deriblant de aserbajd-
sjanske byene Ganja og Mingechevir, 
som begge ligger over 100 km fra krigs-
sonen har blitt angrepet. 

Normisjons mikrokredittvirksomhet 
har sitt hovedkontor i Ganja, som er en 
av de aserbajdsjanske byene som er 
rammet av krigshandlingene. Deres 
arbeid påvirkes av dette, blant annet 
fordi mange av kundene nå vil ha pro-
blemer med å tilbakebetale lån. Det gis 
blant annet lån til bønder og andre små 
virksomheter. 

Resten av Normisjons arbeid i landet 
er sentrert rundt hovedstaden Baku, og 
påvirkes ikke direkte av konflikten. 

Det er likevel mange som har vært 
involvert i arbeidet vårt tidligere som er 
rammet. Særlig gjelder dette personer i 
Ganja, der Normisjons arbeid i sin tid 
startet.

I følge Gil og Ramberg ønsker ikke 
armenerne i Nagorno-Karabakh å til-

høre Aserbajdsjan. De ønsker interna-
sjonal de jure anerkjennelse fra Artsakh. 

Skribentene påstår at fredelige løs-
ninger likevel er mulig.  

Før denne konflikten blusset opp på 
80-tallet, levde aserbajdsjanere og 
armenere side om side i fred. Selv om 
folkene har ulik etnisk bakgrunn og i 
dag også ulik religion, står de hverandre 
nært kulturelt. 

Mange medier har feiltolket denne 
konflikten som religiøs, da Armenia har 
majoritet av kristne og Aserbajdsjan har 
majoritet av muslimer, men det er en 
politisk konflikt. 

På aserbajdsjansk side kjemper  
muslimer, ateister, jøder, ortodokse og 
evangeliske kristne side om side, for å få 
tilbake en del av landet som har stor  
kulturell betydning.

Militære operasjoner: Her vises ødeleggelsene i en bygning i Aserbajdsjan etter et militært angrep fra Armenias side. I september i år eskalerte konflikten. 

Den uløste konflikten

Etter 34 år i tjeneste i Mali, er Karen Ekern nå 
tilbake i Norge.

– Jeg har vært i Mali så lenge at jeg har fått 
se resultater av arbeid der mange misjonærer 
har vært ledd i en kjede, som etter hvert førte 
til dannelse av en kirke, opprettelse av en 
bibelskole, samt prosjektarbeid som har ført 
til et bedre liv for mange. Det beste er å ha 
blitt kjent med mennesker og ha fått være en 
del av deres liv, sier Ekern.

Normisjon har i dag et redusert antall norske 
misjonærer ute i samarbeidslandene sine.  

Derfor har organisasjonen nå satt i gang 
kampanjen «1000 gir 1000»  for å snu denne 
trenden. – Hvis flere skulle velge å ikke reise 
ut igjen i 2021, når pandemien forhåpentlig-
vis er under kontroll, vil det ha dramatisk inn-
virkning på arbeidet vårt. Per i dag har vi 
ingen som er klar til rekruttering med tanke 
på utreise, sier Kjetil Vestel Haga. 

I november reiser flere fra ledergruppa sen-
tralt i Normisjon på en fjortendagers turné. 
Målet er å bli kjent med bredden i organisa-
sjonen.

– Jeg er opptatt av å lytte til fotfolket, og 
det ville være en generaltabbe om vi laget en 
strategi som ikke var forankret i organisasjo-
nen. Skal man lykkes med å få igjennom en 
strategi, må de som skal utføre den, ha del i 
den, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga 
til KPK.

Normisjon
Jesus til Alle 
Prosjektnummer: 300004Therese Glendrange i Mali.

Normisjon
Aksjon 1000 gir 1000
Aksjonsnummer: 20004500

Mali
Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000

Reiser ut på turnè Tilbake i Norge 

I Aserbajdsjan, ett av 
Normisjons samarbeids-
land foregår det nå  
militære operasjoner.

Søker flere misjonærer

Synnøve A. Baghirova/Inga Lill Nyvoll
Adobe Stock

 D
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I tider som denne avsløres sys-
temenes styrker og svakheter. I 
Nepal drives mange sykehus 
som privat praksis, og de fleste 
koronapasienter er «dårlig 
business». 

Sykdommen skremmer 
unna andre, mer betalingsdyk-
tige pasienter. Dermed nekter 
mange av disse sykehusene å ha 
noe med korona å gjøre.

Misjonssykehusene fortset-
ter å ta imot alle som kommer, 
det ligger i deres natur. Men det 
krever mye arbeid og planleg-
ging. I Okhaldhunga er hele 
sykehuset omorganisert for å 
kunne behandle syke, smitt-
somme koronapasienter uten at 
de «vanlige» pasientene med 
andre alvorlige sykdommer set-
tes i fare.

Mesteparten av den tidligere 
poliklinikken er omgjort til iso-
lasjonsavdeling. Det er en egen 
sengepost med plass til femten 
smittsomme koronapasienter. 
Foreløpig har den bare vært 

fullt belagt i en kort periode, 
men den blir stadig viktigere. 
De har til og med egen føde-
stue, der en mor i smittsom fase 
nylig fødte et velskapt og friskt 
barn. Det er også en egen liten 
operasjonsstue, hvis noen med 
påvist smitte skulle vise seg 
også å trenge kirurgisk behand-
ling for noe annet. Egne syke-
pleiere jobber på avdelingen i 
avgrensede perioder.

Isolasjonsavdelingen har 
også fått innlagt ekstra oksy-
gentilførsel. Det er helt avgjø-
rende for mange av de dårligste 
koronapasientene, der lunge-
funksjonen svikter i en periode. 
Mesteparten av den lille 
«fabrikken» som produserer 
dette oksygenet ble gitt til syke-
huset i gave fra Nepals egne 
myndigheter i desember 2017, 
som uttrykk for tilliten de har 
til arbeidet misjonen gjør der. 

Da en liten, men vital, del av 
maskineriet gikk i stykker for få 
uker siden, sørget Normisjon 
for reparasjon på rekordtid. 
Slik kunne tilbudet til de 
sykeste pasientene oppretthol-
des. Det er i krisetider som 
disse at vennskap prøves. Nor-
misjons vennskap med folket i 
Okhaldhunga består prøven, og 
skal fortsette gjennom denne 
krisen.

Bestemor med barnebarn som får oksygen for 
lungebetennelse i Nepal. 

Utfordres
Erik Bøhler
Normisjon

Pandemien setter 
helsevesenet i alle 
land på prøve, 
særlig går det hardt 
utover fattige land.

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnummer: 306008

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Be for utsendingene som nå er 
hjemme, de som har reist ut igjen 
og de som skal reise ut over 
nyttår. 
 Be for arbeidet ute i en tid som 
fortsatt er vanskelig. 

Aserbajdsjan
Be om fred og forsoning mellom 
Aserbajdsjan og Armenia.
 Be for de kristne i Aserbajd-
sjan, om enhet blant lederne og 
at de kan være lys og salt i sitt 
land. 
 Be for alle som er rammet av 
nedstengningen i landet, særlig 
de sårbare gruppene som barn, 
barn med funksjonsnedsettelser, 
og de fattige. 

Mali og Senegal
Takk for at den politiske situasjo-
nen i Mali har stabilisert seg noe.  
 Be om fred for hele landet. 
 Be for bibeloversettelses-
arbeidet som nå er inne i en 
avsluttende fase. Be om at alt  
det tekniske må fungere, og at  
de får god tid til gjennomgang.
 Be for misjonærene som reiser 
til Senegal i januar etter ni 
måneders koronaopphold i 
Norge. Be for trygg utreise og 
god inngang i lokalsamfunnet.

Nepal
Be for UMN sin avtale for 
sykehusene Okhaldhunga og 
Tansen med myndighetene som 
går ut 20. november. Be om 
fornyelse av avtalen som er 
avgjørende for driften av 
sykehusene. 
 Be spesielt for de fattigste og 
mest sårbare, om at de må få den 
hjelpen de trenger i denne tiden. 

Bangladesh
Be for utsendingene våre og 
arbeidet de står i. 
 Be for alle menneskene de 
møter i sin hverdag. 

Ecuador
Be for Salomon og Zoila, to fra 
kichwakirka som studerer teologi 
i Peru. Be for reisen tilbake til 
Ecuador i desember og for 
praksisperioden i menighetene.

Kambodsja
Be for 120 evangelister som 
fortsetter å lede nye til tro på 
Jesus, starter nye huskirker og 
fører folk frem til dåp. 

REGIONER: 
Agder
Be for klok forvaltning av 
økonomi og ressurser. Be om at 
våre fellesskap må fungere 
trosstyrkende i en krevende tid. 
 
Hordaland
Be for det nye  misjonssenteret; 
at det skal bli et senter for 

arbeidet både hjemme og ute, 
og at det skal bli en flott 
møteplass for Gud og mennes-
ker. 
 Be for alle frivillige, ansatte og 
alle som opplever en tilknytning 
til Normisjon Hordaland.
 Be for de som er ensomme og 
alene i koronatiden.
 
Møre
Be for det nye regionstyret. Be 
om visdom i hvordan arbeidet 
skal ledes i fortsettelsen.

Nord
Be for det nye regionstyret. Be 
om at de får evne til å prioritere 
rett i de saker som skal avgjøres. 
 Be om gode og mange 
medarbeidere, og flere deltakere, 
på leirene ved Solvang og 
Holmen.
 Be om trygge møteplasser i 
disse koronatider, der vi kan 
samles om Guds ord.
 
Nordland
Be for Acta Fauske.
 Be om at vi får se koronatid 
som nådetid.

Oppland
Be om at vi skal bevare misjons-
gløden i en vanskelig tid.
 Be om prosessen for ny 
organisering i regionen. 
 
Rogaland 
Be for adventsleirene.
 Be for festene i januar.
 Takk og be for regionstyret.
 Takk og be for lagsledre.
 
Sogn og Fjordane
Takk og be for alle de frivillige i 
regionen.
 Be for regionstyret, Actastyret 
og styrene for enhetene våre.
 Takk for alle lederne som står 
på for å gi barn og unge et godt 
tilbud der de bor.
 Be for økonomien i regionen.

Telemark 
Be for Acta sitt arbeid i regionen i 
en tid med lavere bemanning.
 Be om at pandemien ikke må 
lamme misjonsarbeidet i 
regionen.
 Be om mer frimodighet til å 
dele troen med andre.
 Be om visdom og hjelp til å 
prioritere riktig i en tid med 
knappe ressurser. 

Trøndelag
Takk og be for elever og ansatte 
på Bakketun, Fredly, Øya, KVT og 
GUS.
 Be for seniorarbeidet i 
regionen.
 Be om at folk må bli frelst.

Ve/Bu
Be for stabens turné til Hallingdal 
i november og arrangementer i 

forbindelse med dette. Be for 
arbeidet i dette området.
 Be for Actas ledertreningsopp-
legg, LIFT, som er nytt og dras i 
gang nå. Be om at dette må bli 
en stor velsignelse.
  
Øst
Be for Actas tre adventsleirer. 
 Be for lokale ledere, for visdom 
og ledelse.
 Be om at nye mennesker skal 
bli kjent med Jesus gjennom 
arbeidet i regionen. 

Østfold
Takk for frivillige medarbeidere 
som til tross for usikre tider 
gjennomfører møter og  
samlinger.
 Be for smittesituasjonen og for 
de som er engstelige.
Takk for våre givere og be om 
Guds velsignelser i deres liv.
 Be om å ha fokus på «Nåden i 
Jesus Kristus»

SKOLENE: 
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 ennå har ganske 
annerledes arbeidsdager.
 Be om at Gud møter elevene 
våre i skolehverdagen.
 Be for rekruttering til neste år 
for Gå Ut Senteret. 

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 
generalsekretær Kjetil Vestel 
Haga
 Be for ledergruppa som skal på 
turné i november, og for gode 
møter med resten av organisasjo-
nen.

ACTA SENTRALT:
Be for alle lokallagsledere. At de 
må få motivasjon og støtte til å 
stå i tjenesten sin i disse 
vanskelige tider.
 Be for alle Actas medlemmer. 
La dem kjenne på din nærhet 
både i og utenfor fellesskapet 
sitt.
 Be for små og store arrange-
menter som planlegges.
 Be om at de kan få gjennomfø-
res slik at barn og unge kan få 
høre mer om Jesus. 
 Be for Soul Children og at 
mange nye ungdommer blir 
kjent med Jesus gjennom 
YouTube-kanalen. 

Bønneemner

Nytt fra
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– Det er mange som vil følge den nye general- 
sekretæren i bønn, fortalte pastor i Norkirken 
Grimstad på innvielsesgudstjenesten av den nye 
generalsekretæren i oktober.  

Kjetil Vestel Haga (50) er gift med Kristin  
Øfsdahl Haga. Sammen har de to voksne barn, 
Simen og Helene. De siste ni årene har Haga vært 
rektor på Bibelskolen i Grimstad og er godt kjent 
i organisasjonen. I 2005 reiste familien blant 
annet ut som utsendinger til Ecuador i fire år. 

Nå er han klar for en ny tjeneste, forteller han.
– Det er godt å kjenne den gode støtten jeg har 

rundt meg. Nå er grunnlaget lagt for å gjøre meg 
klar til å gå inn i denne tjenesten. Og jeg kjenner 
at nå jeg er klar, sier Haga.

Generalsekretæren holdt selv talen for guds-
tjenesten denne søndagen, som handlet om det å 
være lys og salt som kristne. Som generalsekre-
tær er han opptatt av at flere skal få kjenne eier-
skap til det helhetlige arbeidet som organisasjo-
nen driver.

– Ingen er gode alene. Aller minst meg. Men hvis 
vi kan bruke evnene og gavene Gud har gitt oss, 
og stå sammen, så er det likevel utrolig hva vi kan 
få til. Tenk på mulighetene vi har til å være salt 
og lys gjennom arbeidet som drives i Normisjon. 
På skolene, i samarbeidslandene, i menighetene 
og foreningene.

Mulighetene og drømmene er mange. 
– Jeg tror ikke du trenger å be om mer 

pågangsmot Kjetil, var det en som sa da flere tok 
til ordet for å ønske generalsekretæren velkom-
men. – For det har du!

Fungerende rektor på Bibelskolen Marit Elisa-
beth Berling, tok blant annet frem ordene «Wish 
it, dream it, do it» som har hengt på veggen på 
rektorkontoret.

– Det passer deg så godt, Kjetil, fordi du får 
virkelig ting gjort, sa Berling.

I november gjør generalsekretæren seg klar 
for å reise på turné med ledergruppa sentralt. 
Målet er å bli kjent med bredden i organisasjo-
nen og for å lytte til de ulike medarbeiderne 
rundt om i landet. 

– Nå er jeg klar
Innviet: Den nye generalsekretæren ble innviet søndag 11.oktober i Grimstad.

Inga Lill Nyvoll
Inga Lill Nyvoll

I oktober ble Kjetil Vestel Haga 
innviet som generalsekretær i 
Normisjon. Den tidligere bibel-
skolerektoren håper å forvalte 
tjenesten med visdom, men 
også med mye glede.

Tenk på mulig-
hetene vi har til 

å være lys og salt 

Fredag 30. oktober ble Soul Children-bevegelsens YouTube-
kanal «Soul Children Channel» nylansert. YouTube-kanalen, 
som tidligere ble brukt som en lagringsplass for musikkvideoer 
og live-opptredener, har nå fått et nytt ansikt. Hver fredag vil 
det komme nye videoer knyttet til fem ulike konsepter.  Kana-
len er laget av ungdommer i alderen 15–18 år som vil ta for seg 
aktuelle temaer, og dele sine historier. Bakgrunnen for You-
Tube kanalens utvikling og nylansering er et økende behov for 
en plattform der kristen ungdom kan dele gleder og utfordrin-
ger ved å være ungdom i dag, beskrives det i pressemeldingen. 
Innholdet er spesielt ment for både for troende og ikke-troende 
i alderen 10–20 år. 

Nylansering på YouTube

Ungdommer under filming 
på settet.
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Hvis du søker på Spotify på denne overskriften, dukker sangen 
opp med Frelsesarmeens strengemusikk. Det er full jubel fra 
første taktslag. Teksten er flott, men det som fascinerer meg 
mest, er han eller hun som spiller bass! Det høres mest ut som 
tuba, og formidler en fryd og glede som når helt inn i mitt 
innerste. Og hører du sangen helt igjennom, kommer du til et 
parti der bassisten improviserer og virkelig bretter ut sin glede 
og fryd. Jeg tror det må være frelsesfryden som driver resulta-
tet fram!

Jeg har gode minner om denne sangen. Kom til Skotfoss 
som attenåring, og fant ganske naturlig min plass på bedehu-
set, der det var en flott og aktiv musikkforening. Mange av 
sangene klinger for meg ennå, blant andre denne. Valborg 
spilte så nydelige triller på pianoet, og Gerda trakterte man-
dolin, Nelly og Ingerid på gitar. Det hendte ofte at Emil var 
med og spilte på fela si. Og strålende engasjert sang! 

Det er flott med sanger der strofene dukker opp når du 
trenger dem. I våkestunder om natten kan det dukke fram: 
«Han går omkring, gjør vel og hjelper alle.... og leger hvert et 
sår.»

Som pensjonist har jeg som hobby å samle på disse san-
gene. Har et noteprogram og skriver noter, besifring og tekst. 
Legger ved min versjon av denne sangen. Kanskje noen 
kunne ha glede av å spille og synge den?

Hvis noen leter etter teksten til en sang eller trenger en 
note, så kan dere gjerne kontakte meg, tlf. 415 74 504. Jeg 
hjelper dere gjerne!

Harald Mæsel

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

Guds sønn steg ned
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Trovasslistyret har gjennom 
mange år gjort en fantastisk jobb 
for leirstedet. Flere i styret har 
vært med siden leirstedet ble byg-
get i 1974. Det betyr at de har 
lang fartstid og er svært erfarne, 
men også at de gjerne skulle fått 
litt avlastning fra noen yngre 
krefter. 

«Vi vil gjerne ha inn unge 
mennesker i Trovasslistyret, 
som kan komme med nye idéer 
og bidra til at vi kan utvikle leir-
stedet videre», sier styreleder 
Jan Nielsen. «Det hadde vært 
fint med to som kan reise oppo-
ver sammen og oppildne hver-
andre!»

Som nevnt, gjør hogsten på 

Trovassli at vi nå ser landskapet 
på en ny måte. Vi trenger noen 
som kan tenke kreativt om 
utnyttelsen av området. Vi 
ønsker å få med yngre folk som 
kan se dette med øynene til 
framtidas brukere og som kan 
ha «drive» til å få til noe de 
ønsker seg. Nettopp nå er det 
derfor en beleilig tid å få inn 
yngre mennesker i styret.

Før eller siden må også et   
leirstedsstyre skiftes ut, og da 
må andre overta fullt og helt. 
De som går inn nå kan fortsatt 
støtte seg på dem som har vært 
med lenge. De behøver ikke å få 
alt ansvar lagt på sine skuldre 
med en gang.

Muligheter på Trovassli

Til tross for smittverntiltak og 
koronafrykt, samlet årsmøtet 
26.september hele 65 deltakere. 
Det er omtrent like mange som 
vanlig. To var med via nettet. 

I år hadde vi besøk av inter-
nasjonal leder i Normisjon,  
Tore Giil Bjørsvik. Han har erfa-
ring fra misjonærtjeneste i Peru 
for Misjonssambandet og 
begynte i Normisjon i mai. Tore 
fortalte på en levende og inspi-
rerende måte om det viktige 
misjonsarbeidet vi er med på 
gjennom Normisjon. Det er  

arbeid vi kan presentere med 
stolthet og noe som er for sen-
sitivt å omtale. Flere gav uttrykk 
for at de reiste inspirerte hjem 
etter hans innlegg. 

Årsmøtet satte ellers igjen 
fokus på behovet for å ta tak i 
regionens økonomi og se hvor-
dan vi kan betjene barne- og 
ungdomsarbeidet i en tid med 
knappe ressurser. I et oversen-
dingsvedtak ble regionstyret 
bedt om å vurdere å disponere 
inntil  50% av regionlederstil-
lingen til Actaarbeid. 

Årsmøtet 2020
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Jan Nielsen vil gjerne ha med 
yngre folk i Trovasslistyret.
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Tore Giil Bjørsvik 

Det var godt oppmøte og koronaavstanden  
ble overholdt.

De yngste på årsmøtet hadde alle 
bakgrunn fra Actas arbeid

Vil gjerne ha med yngre

For halvannet år siden hadde 
noen fra regionen og fra Tro-
vaslistyret et møte med Vinje 
kommune for å undersøke 
mulighetene for å legge ut deler 
av eiendommen til hyttetomter. 
Da fikk vi høre at det ikke var 
umulig, men at området vi eier 
nok ikke var særlig attraktivt for 
en slik bruk.

Etter at vi i vinter fikk vi hug-
get ut et stort område sør for 
leirstedet (vis a vis leirstedet, på 
andre siden av Trovassvegen), 
oppdaget vi hvor fint dette 
området er. Da Eirik og Sam 
Tore gjorde en befaring der i 
vår, sa de til hverandre: «Her er 
det jo kjempefint! Vi skulle ikke 
hatt noe imot å ha hytte her!» 

Nå i høst tok Trovasslistyret en 
befaring i hogstområdet. Også 
de ble slått av hvor fint dette 
området er og hvor mange 
muligheter denne hogsten kan 
åpne for. 

Vi er i utgangspunktet for-
pliktet til å fylle igjen hjulspor 
etter hogsten og plante til områ-
det med nye skogplanter, men 
kommer det opp ideer som kan 
styrke driften av leirstedet, kan 
vi søke om å få disponere områ-
det til annet enn skogsdrift. 

Vinje kommune holder på å 
revidere sin arealplan og vi har 
bedt om å bli tatt med i den nye   
planen. 
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I høst har vi forsøkt med en 
«minibibelskole» i Lunde Nor-
misjon. Tanken har vært at vi 
gjennomgår noen sammenheng-
ende bibeltekster i løpet av tre 
kvelder. Måten å gjennomføre 
det på, har vi adoptert fra region 
Agder som har drevet med dette 
i lang tid.

 Opplegget har vært en 
undervisningsøkt, så en pause, 
før en ny undervisningsøkt. Vi 
fant ut at for lange undervis-
ningsøkter var lite hensiktsmes-

sig, for mange er uvant med 
undervisningsformen. Vi fant 
derfor også ut at det fungerte 
bedre å samtale om tekstene 
over en åpen bibel. 

I høst har vi gjennomgått 
Matteus 5-7, Bergprekenen.  
Tekstene i Bergprekenen kan 
være utfordrende når vi leser 
dem hver for seg, derfor er det 
stort behov for å se dem i sin 
rette sammenheng. Vi har igjen 
erfart at det er spennende å for-
dype oss i bibeltekster! Koronavennlig avstand under samlingen i Lunde bedhus

Forsøk med 
minibibelskole

Godhetsuke i Skien 
til sommeren
Skien Felleskirkelige Forum vil i 
overgangen mellom mai og juni 
(uke 22) gjennomføre en godhets-
uke i Skien. De ønsker flest mulig 
fra menigheter og organisasjoner 
med på aksjonen, som går ut på å 
velsigne byen med å gjøre godt 
mot alle. Vi som har fått så mye 
ufortjent godhet fra Gud, kan 
denne uka få gi godhet videre på 
helt konkrete måter. Sett av tiden 
og bli med!

Fødselsdagsgavene 
gikk til Oksya
Nylig fikk vi en gave på 8.000  
kroner til Oksøya. I takknemlighet 
for det barna hadde fått med seg 
fra leirarbeidet, ble gavene fra en 
fødselsdag gitt videre. Gaven knyt-
tes også sammen med en takk til 
Oksøyastyret for det fine arbeidet 
de gjør for leirstedet! Vi takker 
hjertelig for denne flotte gaven til 
Oksøya!

Regionstyret  
2020–2021
På regionårsmøtet 26. september 
ble Sigmund Holtskog valgt til nytt 
regionstyremedlem etter Kjersti 
Takvam Rahm som gikk ut av sty-
ret. Aavald Kaasa fra Tinn ble valgt 
til første varamann og Gunn Kristin 
Bøe ble andre varamann. 

Acta har etter lovene en fast 
plass i regionstyret. For første gang 
på lenge fikk Actas årsmøte valgt 
denne representanten. May Selle 
får Actas plass som fullverdig  
medlem i regionstyret. 

Jostein Gjærum fortsetter som 
regionstyreleder. Erik Åtland er 
valgt til nestleder. Liv Sneltvedt 
Lund, Magnus Stulen og Tor Erik 
Helvin fortsetter som styremed-
lemmer. 

Regionstyret fikk fullmakt til å 
være eller finne  ny valgkomité.

Actas leirprogram  
i 2021
Actastyret har gjort et foreløpig 
vedtak om leirprogram i 2021. 
Trovassli:
 VinterAction: 19.-22. februar      
 Påskeleir: 1.-4. april  
BIG                     
 Lederleir: 16.-18. april                    
 (usikker dato pga årsmøte 17.04 )
Oksøya
 Alfleir: 4.-6. juni                        
 B&B-leir: 19.-22. juni                     
 Kids Camp: 23.-25. juni                 
 SommerAction: 26.-30. juli          
 Summer Camp: 2.-6. august        
Fritidsparken
 24h i november
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Erik Åtland var leirsjef på pap-
paleiren som gikk av stabelen på 
Oksøya fra 18. til 20. september. 
Han skriver begeistret: 

 «Det ble en helg hvor både 
små og store koste seg med fine 
møter, lek, aktiviteter og gode 
samtaler. En fornøyd leirsjef 
kunne senke skuldrene søndag 
kveld, etter en vellykket leir.

Fredag ettermiddag fant 30 
voksne (hvorav 23 pappaer) og 
38 barn veien til Setrebrygga og 
ble skysset over i båter til 
Oksøya.

 Etter at alle var plassert på 
rom og blitt omhyggelig infor-
mert rundt spriting av hender, 
avstand og andre smittevernre-
gler, var det tid for et varmt sup-
pemåltid. Geir Strømstad og 
Anders Holm hadde ansvar for 
kjøkkenet hele helgen. 

Etter maten var det tid for 
kveldsmøte. Deretter bar det i 
seng for de minste barna, mens 
de eldste fikk holde det gående 
litt lenger. Da alle ungene var 
lagt, kunne pappaene sette seg i 
loftstua for «pappaprat». 

Lørdag var det flaggheis, 
frokost og mange aktiviteter,  

bl.a natursti, skattejakt, fisking, 
og ballspill. Etter lunsj ble det 
enda flere aktiviteter, vafler, lek, 
tacomiddag, kveldsmøte, leg-
ging og ny «pappaprat». 

Søndag heiste vi nok en gang 
flagget og spiste frokost. Deret-
ter hadde vi møte med 
korsvandring, lekte, spiste pølser 
og vasket oss ut, før vi fornøyde 
vendte hjem til koner/mam-
maer, (som sannsynligvis ikke 
hadde hatt noe imot en helg 
uten mas fra hverken mann eller 
unger). 

Tema for helgen var «Elsket 
for den jeg er». Ulf Rahm og 
Sigmund Holtskog delte Guds 
ord med oss gjennom helgen. 
Det var fine møter med andakt 
og sang. Sigmund hadde også 
med seg duer, til stor glede for 
mange av barna.

Det må også nevnes at vi 
hadde «godt og tjenlig» vær, 
som det heter, med sol og blå 
himmel hele helgen! En nydelig 
høsthelg hvor små og store koste 
seg på «Perlen i Eidangerfjor-
den»! 

Det var trivelig å samles med 
pappaer og barn fra ulike deler 

Andakter og lystenning er også en viktig del av pappaleirene.

Det var mange spennende aktiviteter for små og store på pappaleiren på Oksøya i september!                     

Topp stemning på pappaleir
Til tross for koronatid og mange avlyste 
leirer i sommer, gikk pappaleiren som 
planlagt, med «fullt hus» på Oksøya.
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av Telemark, - og med et par 
fedre med barn fra Vestfold. 
Vi var enige om at dette må 
gjentas neste år!»

Fra regionkontorets side, vil 
vi takke Erik, Geir, Anders, Ulf, 
Sigmund og alle som ellers 
gjorde en innsats for at vi skulle 

få arrangert denne leiren!  Det 
er supert at pappaer kan få kva-
litetstid med sine barn i en så 
flott setting som en slik leir er! 
Og når været spiller på lag, kan 
man kanpt samles i bedre kulis-
ser enn på Oksøya.

Utleiekalender for 
leirstedene våre
Se når leirstedene våre er opptatt 
eller ledige:  Oksøya: https://www.
normisjon.no/telemark/oksoya/  
Trovassli: https://www.normisjon.
no/telemark/56-2/
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Julen nærmer seg og i Norkir-
ken Porsgrunn finner du den 
perfekte gaven i den fine 
Vipps-butikken. 

Her finner du hjemmest-
rikk, håndlagde produkter, 

vertinnegaver, tavler, puter, 
pynt og mye mer. 

Send sms til Liv eller Kjer-
sti på tlf. 99163949/99151777 
hvis du vil stikke innom 
utenom møtetid.

Det er ikke så mye vi hører  
fra foreningene «i utkanten» 
av regionen. Desto mer gle-
delig er det derfor å komme 
på besøk dit og oppdage at 
det kristne fellesskapet lever i 
beste velgående. Folk gleder 
seg over å høre Guds ord og 
setter pris på hverandre. 

Ved siden av hovedfore-
ningen har det i mange år 
også blitt drevet et barnelag 

som har god oppslutning  
og får positiv omtale. På  
«Hobbyluringen» driver de 
med hobbyarbeid, konkur-
ranser, leik og andakt. De står 
oppført med hele 25 med-
lemmer!

Aavald Kaasa er leder av 
«Hobbyluringen» og Åste 
Tollheim er leder i hoved-
foreningen. Vi ønsker Guds 
velsignelse over arbeidet!
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Trovassli er et fantastisk leirsted, 
men står stort sett tomt. Det 
ønsker Trovasslistyret å gjøre 
noe med. 

Leirstedet er først og fremst 
tilpasset grupper på mellom 30 
og 50 deltakere. For mindre 
grupper,  som en familie, blir 
stedet for stort og for dyrt å 
leie. Nå foretar vi en seksjone-
ring som gjør det mulig å leie 
bare en del av leirstedet. I før-
ste omgang handler det om å 
pusse opp leiligheten nede, slik 
at den kan leies ut for seg. 

Et slik arbeid koster selvsagt 
penger. Styret oppfordrer der-
for Trovasslivenner til å bidra 
økonomisk til inventar og inn-
leie av fagfolk til deler av arbei-
det. Vi trenger penger til

Leiligheten i underetasjen på Trovassli blir nå satt i stand for 
utleie til små grupper

Det var godt besøk på møtet i Tinn 10. september

   Julehilsen fra Jostein  Julehilsen fra Jostein
Legg din vei i Herrens hånd, stol 
på ham, så griper han inn.  Salme 
37:5

Et år går for oss voksne (og 
eldre) fryktelig fort, og det ene året 
ruller over i det neste uten at vi 
klarer å skille årene fra hverandre. 
Slik vil det ikke bli i år; «KORONA-
året». Det vil for de fleste av oss, 
være et før og etter koronaen. Og 
nå, når vi er midt oppi elendighe-
ten, er det ikke godt å vite når 
viruset blir nøytralisert. Men det 
kommer, om Gud vil, et ETTER.  
Og jeg lurer på om vi har fått ny 
lærdom og innsikt om oss selv, 
samfunnet og Gud under denne 
pandemien? Hvordan vil vi opp-
føre oss mot hverandre? Hva setter 
vi pris på som koronaen satte en 
stopper for? Vil vi videreføre noen 
av vanene mht hygienen som pan-
demien førte over oss? Vil vi holde 
avstand? Har noe i disse kriseti-
dene ført oss nærmere Gud?

Mange opplevde, som meg, at 
da Norge stengte ned og hundre-
tusenvis gikk ut i permisjon, fikk vi 

plutselig bedre tid. Hva 
brukte vi den til? Søkte vi 
Gud? 

Svarene er like mange 
som det er mennesker. Jeg 
tror og har erfart, at bedre 
tid ikke nødvendigvis fører til 
at vi leser mer i Bibelen og 
ber. Det som er viktig for oss 
i vårt Gudsliv, er alltid van-
skelig. Vår fiende gir seg 
aldri. Men jeg håper jeg har 
lært at gode rutiner kan 
hjelpe meg til et mer regel-
messig andaktsliv, selv for 
meg som langt fra har noen 
normaluke. Ønsker vi å leve 
nærmere Gud for hvert av de 
årene vi får her på jord, må 
vi ta til oss av hans Levende 
ord, be til Han som har all 
makt, være sammen med 
våre søsken i troen og ta 
regelmessig del i nattverden. 
Ap.gj 2:42

Midt i Koronaens tids-
alder er spørmålene mange, 
og svarene er kanskje få. 
Når dette skrives  i slutten av 
oktober, vet vi heller ikke om 
kan samles i kirkene våre på 
vanlig måte og være sammen 
med alle de vi ønsker å være 

sammen med i julehøytiden. 
Uansett, Jesus kan vi feire 
hvor enn vi er og uavhengig 
av hvor mange vi er. Han er 
alltid sammen med oss og 
ønsker at vi søker Han av et 
helt hjerte.  

Jeg har ikke så mange 
ønsker for meg sjøl denne 
jula, til mine nærmestes for-
tvilelse, men kanskje får jeg 
øreklokker med innebygd 
radio? Det hadde vært lurt 
når fruen maser som mest. 
Men jeg har et ønske og en 
drøm om at denne kloden vi 
bor på, kunne bli litt mer 
rettferdig og at mange både 
nærme og langt unna fikk 
møte hovedpersonen i jula 
personlig. Jeg lever i troen 
på at det siste ville bidra til 
det første. 

God jul!

Hilsen Jostein

Aktivt i Tinn Austbygd

Vil du være sponsor?
Trovassli trenger 
noen som kan 
sponse oppussing 
av leiligheten

Norkirkens Vipps-butikk
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1. Kjøkkeninnredning 2. Opp-
vaskmaskin 3. Belysning 4. Elek-
trikerarbeid 5. Rørleggerarbeid 
6. Dobbelt sovesofa 7. Et lite 
bord og to små lenestoler 8. 
Dusjvegger på badet

Vil du gi et bidrag til oppus-

singen, så bruker du regionens 
kontonummer 3000.14.71321, 
eller vipps #105718 og merker 
innbetalingen med «seksjon 
Trovassli». Ønsker du å dekke 
en hel regning, så kontakt Jan 
Nielsen på tlf. 913 91 752-

Noe av utvalget i Norkirken Porsgrunns Vipps-butikk.

Første søndag i måneden er det søndag for alle på Hauges i 
Skien. Allehelgensdag 1. november, var det pastor i Sandefjord 
Norkirke, Tor Arne Teien, som talte og LUN,  lovsangsgruppa 
til Norkirken Porsgrunn som sang. Det er alltid trivelig å 
komme sammen til kristent fellesskap. Vi har gudsjenester 
15.11 og 20.12 kl. 11 og Søndag for alle 6. desember.  
Velkommen til våre samlinger Hauges! 

Søndag for alle i Hauges
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Det er kraft i vennlige ord og 
Ordet om Nåde

«Så godt å se deg!» 
«Så godt å høre stemmen 

din!”
Det gjør noe med meg når 

noen sier dette. Eller:
«Jeg er glad i deg!”

«Vennlige ord er dryppende hon-
ning, sier Salomo, søte for  
sjelen og sunne for kroppen.»  
(Ordspr 16.24)

 
Advent er tida for å tenke på 
andre. La oss også være rause 
med vennlige ord. Delt glede er 
dobbel glede! La derfor julehil-
senen din i år uttrykke enten 
takk, glede, støtte eller opp-
muntring!

Husk også synergi-effekten, dvs 
den mereffekten som oppnås 
ved at to eller flere tiltak til-
sammen gir bedre resultat enn 
tiltakene hver for seg.

Denne Gudgitte effekten kan vi 
teste ut ved å stå sammen som 
kristne. Da er ingen ting umulig!

 Jesus sa det tydelig i sin bønn 
for alle sine ved det siste målti-
det Skjærtorsdag: «Må de alle 
være ett.....for at verden skal tro 
at du har sendt meg.» (Joh 17.21)

Advent betyr komme! Jesus 
kommer alltid med Nåde og 
Fred! 

Guds ord gjennom profeten 
Jesaja til Hans folk, Israel, gjel-
der også deg og meg. Ta derfor 
i mot det, og la det virke på deg!

– Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer 
det fram. Merker dere det ikke? 
(Jes 43.19)

–Du skal kalle murene dine 
Frelse og portene dine Lovsang. 
(Jes 60.18)
 
– Vi har  «et nådens år fra Her-
ren» i vente med «gledens olje i 
stedet for sorg, lovsangs drakt i 
stedet for motløs ånd». (Jes 61.2-
3)  

La oss også frimodig ta til oss 
andres vennlige ord i dagene 
som kommer og kjenne at de 
gjør en forandring. 
 
Jesus blir kalt Ordet. Gjennom 
overgivelse til Han har vi full 
tilgang til forvandlingens kraft! 
(Rom 12.1-2) Vi åpner derfor 
våre lovsangs-porter og synger: 
«Amen. Kom, Herre Jesus!»

Kraften i vennlige ord
Sigmund Holtskog | Regionstyremedlem

La julehilsenen din i år uttrykke 
enten takk, glede, støtte eller 

oppmuntring.

– 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
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Andakt

Normisjon representerer et fantastisk mangfold. Vi driver med 
så mye godt og friskt både ute og hjemme, og vi gjør virkelig 
en forskjell.

La meg nevne noen eksempler: Soul Children bevegelsen 
når ut til stadig nye barn og familier, vi har svært mange gode 
skoler, menighetene vokser og internasjonalt gjør vi en stor 
forskjell i mange menneskers liv. Dette er inspirerende og   
viktig!

Men i alt vårt mangfold står vi også i fare for å gape over så 
mye at det er vanskelig å få øye på en samlet helhet. 

Hva svarer vi på spørsmålet: Hva er det Normisjon egentlig 
er kjent for? 

Klart vi skal være takknemlige for alt det gode Gud gjør på 
ulike arenaer, men dersom vi som tilhører de ulike arbeids-
lagene i Normisjon ikke ser helheten og sammenhengen i den 
bevegelsen vi hører til, er det en utfordring. 

Jesus sier: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin 
kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke 
lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.»

 I stor takknemlighet over alt det gode som skjer, synes jeg 
samtidig at Jesu ord er til ettertanke. Vi er jordens salt, men 
om de ulike saltkornene ikke samles, men spres, står de i fare 
for å miste sin kraft. 

Et viktig oppdrag for oss som hører til Normisjon, er å 
styrke opplevelsen av at vi hører sammen selv om vi har ulike 
oppgaver både ute og hjemme. Vil du være med på det? For 
dette må vi gjøre sammen – for sammen er vi Normisjon!

Betydningen av å stå sammen

Kjetil Vestel Haga 
Generalsekretær i Normisjon

Innspill

acta

normisjon

 barn  
og unge i

MER2021
– medarbeiderkonferanse  

i Normisjon og Acta

For mer informasjon: www.mer2021.no

LOKAL/DIGITAL KONFERANSE

12. – 14. MARS 2021

Høsten har for fullt satt sitt 
preg på naturen. Vi har lagt 
bak oss en tid med store 
utfordringer og prøver å 
finne rytmen i en ny  
normalhverdag. Og vi kan 
vel konstatere at det har 
vært, og er, en spesiell tid vi 
lever i. Også for Galleri  
Normisjon. Det har vært og 
er utfordringer knyttet til 
åpningstider og hvor mange 
medarbeidere vi har «å spille 
på». I noen butikker blir 
belastningen større på noen, 
for å få vaktlistene til å gå 
opp. Man har lite å «gå på» 

dersom noen må melde 
avbud. Men du verden, hvor 
tilpasningsdyktige vi tross 
alt, er. Smittevernregler og 
ekstra renhold har blitt en 
del av daglige oppgaver. Og 
vi ser at omsetningen, siden 
sommeren, har gått opp og 
tangerer eller ligger over 
fjorårets resultat for samme 
periode. I tillegg fikk vi også 
lov til å søke på Lotteri- 
tilsynets midler for frivillig 
arbeid, og har fått godt betalt 
for jobben som ble gjort 
med de søknadene. Dette 
viser bl.a. hvor viktig  

myndigheten mener vårt 
arbeid er. Vi er med på å 
oppfylle FN’s bærekraftsmål 
og gjenbruksbransjen er en 
viktig aktør i dette. Ja, vi kan 
kanskje si det så sterkt at 
myndighetene er avhengig 
av dugnaden og de frivillige 
aktørene på dette feltet for å 
få oppfylt noen av de målene 
de har satt seg. Er det ikke 
flott at vi får være med på 
dette?

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 bedehus 
Ti 01.12  19.00 Besøk av 
 Ragnhild Halden
Ti 08.12  19.00 Førjulssamling.  
 Besøk av Jostein Gjærum
Ti 19.01  18.00 Årsmøte i Lunde  
 bedehus/ Lunde Normisjon
Ti 02.02  19.00 Tirsdagssamling
Ti 09.02  19.00  «Malikveld» Besøk  
 av Hilde og Alf Halvorsen
Ti 16.02  19.00 Tirsdagssamling  
 Besøk av Sigmund Holtskog
Ti 02.03  19.00 Tirsdagssamling
Ti 09.03  19.00 Bibeltime ved Leif  
 Raustøl
Ti 16.03  19.00 Bibeltime ved Kjell  
 Johan Nenseter «Guds nei og  
 Guds ja».
Ti 23.03  19.00 Sang og salme 
 kveld. Besøk av Herdis og  
 Øyvind Jørgensen.
Ti 13.04  19.00 Bibeltime 2 ved 
Leif  
 Raustøl
Fr 16.04  19.00 Bibelhelg ved Kurt  
 Hjemdal
Lø 17.04  18.00 Lørdag i 
 «Veslekjerka» ved Kurt Hjemdal
Sø 18.04  17.00 Bibelhelg ved 
Kurt Hjemdal
Ti 27.04  19.00 Tirsdagssamling

Haugsjåsund på grendehuset
On  20. 01 19.00: Årsmøte 
On 17. 02  19.00: Møte med tale  
 av Knut Bjørn Skyttemyr.   
 Kollekt og enkel servering.
On 24. 03  19.00: Møte med tale  
 av  Sigrunn Dalene frå Normi- 
 sjon. Kollekt og enkel servering. 
Skjærtorsdag  01.04  10.00:    
 Gudsteneste ved sokneprest  
 Knut Bjørn Skyttemyr.  Kollekt  
 og enkel servering.
On 28. 04  19.00:   Møte med tale  
 og song ved Morten Kravik frå  
 Israelsmisjonen. Misjonsbutikk,  
 kollekt   og enkel servering. 
On 12. 05 19.00:    Møte med tale  
 av Martha Irene Eriksrød frå  
 Normisjon. Kollekt og enkel  
 servering.             

Alle er hjarteleg velkomne!
                                                                                                                                                      
Treungen Normisjon           
To 07.01  19.00 Dugnad/ 
 fellesskap
To 14.01  19.00 Sam Tore Bamle
To 21.01  19.00 Fotokveld ved  
 Olav Jakob Tveit
Lau 30.01  18.00 Møtehelg ved  
 Jens Bergsland  
Sun 31.01  11.00 Jens Bergsland
Må 01.02  19.00 Bønesamling
To 04.02   19.00 Årsmøte
To 11.02  Dugnad/fellesskap
On 17.02 19.00 Haugsjåsund
To 25.02 19.00 Hilde og Alf 
 Halvorsen. 

Må 01.03 19.00 Bønesamling
To 04.03 19.00 Bibeltime ved  
 Knut Bjørn Skyttemyr
To 11.03 19.00 Dugnad/ 
 fellesskap
Fr 19.03 19.00 Møtehelg NLM 
 ved Ole Andre Eliassen og Egil  
 Grindland
La 20.03 19.00  Møte
Su 21.03 11.00 Møte
On 24.03 19.00 Haugsjåsund
To 08.04 19.00 Møte. Kurt  
 Hjemdal
Må 12.04 19.00 Bønesamling
To 15.04 19.00 Dugnad/ 
 fellesskap
To 22.04 19.00 Johannes Bakken
On 28.04 19.00 Haugsjåsund
Må 03.05 19.00 Bønesamling
To 06.05 19.00 Bibeltime ved  
 Knut Bjørn Skyttemyr
On 12.05 19.00 Haugsjåsund
To 13.05 11.00 Kr. himmel- 
 fartsdag i bedehuset
To 20.05 19.00 Dugnad/ 
 fellesskap
To 27.05 19.00 Bibeltime ved  
 Oddvar Svalastog
Fr. 04.06 17.00 Fisketur til 
 Heimdalselva
Må 07.06 19.00 Bønesamling
To 10.06 19.00 Møte
To 17.06 19.00 Dugnad/ 
 fellesskap
On 23.06 18.00 St.Hans, Frikyrkja

Regionkontoret er julestengt 
fra 23.12.20 - 02.01.21

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

Acta – barn og unge i 
Normisjon Telemark

Actaleder ut 2020
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. 3-/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!

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

8. februar

Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: 23 30 10 00, E-post: normisjon@normisjon.no | Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo | Bankkonto nr. 3000.18.32731

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

 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

14. – 18. juni på Haugetun  
Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.

Gamlebyen i Fredrikstad 199,–
Bestill på  

www.actashop.no

Vi ønsker alle våre lesere en velsignet 
adventstid, jule- og nyttårsfeiring!


