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Det er ingen grunn til å la erkjen-
nelsen av hvordan ting har 
endret seg bli til motløshet, 
skriver regionleder Ulf i sin leder. 
Det skjer da virkelig noe!

Det skjer da 
virkelig noe!

Regionen har nå fått på plass et helt nytt mannskap 
i Acta. May Eriksrød Selle er tilsatt som ny Actaleder 
og Liv Ingrid Barland er ny BU-arbeider. 

Ny Actaleder

Telemark

May Eriksrød Selle blir ny Actaleder i Telemark.
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Nevn det som plager deg for Gud Ulf Børje Rahm

To i staben på internasjonal avdeling  
forteller om inntrykkene de sitter igjen 
med etter nylig felttur til Senegal i Vest-
Afrika. 
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Felttur til Vest-Afrika

Naturbruk (landbruk/hest/friluftsliv), 

Bygg (bygg-/ anleggsteknikk), 

TIF (kjøretøy), 

Studiespesialisering. 

Alle veier kan føre til  
studiekom

petanse.  

VANSKELIG Å VELGE VGS?

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

KANSKJE TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!

TORSDAG 20. TIL LØRDAG 22. JANUAR 2022
Følg Normisjon  
på Facebook

Lokale lunsjforedrag
I Vestfold og Buskerud Normisjon (Ve/Bu) 
har staben begynt å tenke nytt om senior-
arbeidet. Hver tirsdag inviterer de nå til 
lunsjforedrag med ulike temaer.
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Ny giv i barne- og ungdomsar-
beidet vekker engasjement hos 
Normisjonsfolket i Telemark

Årsmøtet i region Telemark fant 
sted på Hauges Minde i Skien 
lørdag 25.september. Det var 
andre året på rad med årsmøte 
på høsten grunnet pandemien. 
Neste år satser vi på å være til-
bake på normalen igjen, med 
årsmøte på våren!
 Det var færre enn vanlig som 
deltok på årsmøtet i år, men vi 
håper også det skal ta seg opp 
igjen neste gang vi møtes. 

Vi satser på Acta
Det ble mye fokus på satsingen 
som nå gjøres i Acta. Vi kunne 
både hilse velkommen ny 
Actaleder og ny barne-og ung-
domsarbeider. Begge er fremde-
les i utdanning og skal ha 50%-  
stillinger foreløpig.  
 Acta-teamet ble presentert og 
fikk varm mottakelse. Teamet 
består av sju ungdommer. To har 
tilhørighet til Hauges Minde, en 
i Bø og to i Norkirken Porsgrunn. 
Her tar forsamlingene ansvar for 
finansiering.  To i teamet er 
direkte knyttet til regionen. 
 Selv om teammedlemmene 
kommer fra ulike foreninger/ 
forsamlinger i Normisjon, skal 
de ikke bare ha tjeneste på hver 
sine steder, men også stå for fel-
lestiltak, som for eksempel «Bo 
hjemme- leirer» rundt i fylket. 
Teamet skal følges opp tett av de 
ansatte i Acta. Ved siden av å 

tjene andre, er det også et mål at 
de selv skal vokse som kristne.

Nye ansatte i Acta
Vår nye Actaleder heter May 
Eriksrød Selle.  Med seg har May 
fått Liv Ingrid Barland som 
barne- og ungdomsarbeider. 

Økonomisk tilskudd
Regionen fikk også et skikkelig 
økonomisk løft på møtet. Etter 
salg av Ås bedehus i Skien, ble 
det gjort kjent på årsmøtet at 
1.300.000,- kr. overføres til regi-
onen. Et skikkelig håndslag til 
Normisjonsarbeidet!

Regionbladet
Spørsmålet om hva vi gjør videre 
med bladet vårt, Nytt fra Normisjon, 
ble tatt opp. Det var et ganske entydig 
signal fra årsmøtet at bladet fortsatt 
skal gis ut.

Sam Tore hilste årsmøtet
Vi ba Sam Tore ta en tur innom 
årsmøtet så vi fikk anledning til 
å si ham noen takkens ord.  
Han hadde en fin hilsen til 
årsmøtet og pekte på viktighe-
ten og mulighetene i arbeidet 
framover. Ulf Børje Rahm 
takket for fellesskap, samar-
beid, god forkynnelse og, ikke 
minst, at han også har hjulpet 
til med regionbladet etter at 
han sluttet.

Ikke bare Acta på årsmøtet
Styreleder i regionen, Jostein 
Gjærum, la på årsmøtet fram 
noen  tanker om målsettinger 
for aktive Normisjonsfolk, fel-
lesskapene våre og for regionen 
for de kommende årene. Han la 
vekt på den enkeltes ansvar, og 
på fellesskapenes og regionens 
mulighet til gi seg selv noe å 
strekke seg etter. Han hadde for-
mulert fire punkter om dette: 

1. Alle Normisjonsvenner har 
minst en halv times andakts-
stund hver dag

2. Antall leirer og leirdelta-
gere øker med 25 % hvert av de 
fire neste åra.

3. Foreninger som får besøk 
av en Normisjonsutsending (fri-

Acta i fokus
på årsmøtet

Pizza, kor og basar i Bø
Se for deg en fredags kveld på 
bedehuset.  Det er knapt en ledig 
plass å oppdrive, og alle genera-
sjoner fyller huset. Det kan du 
oppleve i Bø når det er basar-
kveld med pizza, korsang og 
andakt. Med jevne mellomrom 
samles folk i Bø på denne måten. 

Denne kvelden deltok Soul-
korene, både de aller yngste og 
de større barna (bildet), med 
flott sang og musikk. Soulkor-
bevegelsen brer om seg med 

form og stil som appellerer til 
mange. Det kunne også merkes 
i salen denne kvelden.

Bø Normisjon har godt sam-
arbeid med Den norske kirke, og 
med pinsemenigheten i bygda. 

Med andre ord mye å glede 
seg over i Bø!

Basarkveld i Bø

SoulTeens  på basarkveld i Bø
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Ulf Børje rahm
May E. Selle/ Ulf Børje Rahm
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På dagen 100 år etter at bedehuset i Lunde ble innviet, ble 
det feiret 100 års jubileum for huset tirsdag 21. september. «I 
september 1921 stod det fine romslege bønehuset ved Skoe 
ferdugt og blei vigsla med fest og med talur av emissær 
Svendsen mfl.» Slik står det i Lundesoga om starten på 
virksomheten på Lunde Bedehus.

I 1918 ble navnet Bjerva kvinneforening endra til Bjerva 
Indremisjonsforening. To år seinere gikk foreningen 
sammen med Ajer og Tempelens kvinneforening og Ytre 
Flaabygds kvinneforening, over til en forening med navnet 
Lunde og Ytre Flaabygd Indremisjonsforening. Denne 
foreningen var både for menn og kvinner. Kittil Hanto var 
første formann. Lunde og Ytre Flaabygd Indremisjons-
forening ble Lunde Indremisjon, nå Lunde Normisjon.

Allerede på 1930-tallet måtte huset utvides for å romme 
virksomheten. Utvidelsen skjedde den gang i to omganger, 
og virksomheten ble etter hvert mangfoldig. I 1986 fikk 
bedehuset enda en utvidelse med både kjeller og hovedeta-
sje. 

Opp gjennom årene har det vært søndagsskole, barnefore-
ning, guttegruppe, yngres, musikkforening / kor, møteuker, 
enkeltmøter og basarer på Bedehuset. Men uansett form, har 
målet for virksomheten alltid stått klart: Å formidle de gode 
nyhetene – evangeliet om Jesus Kristus.

Jan Nielsen har vært leder på bedehuset i mer enn de siste 
40 år. 

Sokneprest Ragnhild Halden understreket på festen det 
gode samarbeidet mellom Den norske kirke og Normisjon i 
bygda.

Fra regionens side, vil vi også stille oss i gratulantenes 
rekke og takke for trofast virksomhet gjennom 100 år!

Sokneprest Ragnhild Halden og Jan Nielsen
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Lunde bedehus 100 år 

«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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villig eller ufrivillig), vokser med 
25 % hvert av de neste fire åra

4. Forsamlinger som ikke har 
et diakoniutvalg oppnevner det 
i løpet at året. Dette meldes inn 
til Regionen.

Disse tanker ble godt mottatt 
og regionstyret vil følge dem 
opp.

Det nye regionstyret
Ved årsmøtet var det to av sty-
rets medlemmer som ble takket 
av. Det var Erik Åtland fra 
Porsgrunn og Liv Sneltvedt 
Lund fra Skien.  Sistnevnte stilte 
på ny, denne gang som varare-
presentant for ett år.

Jostein Gjærum har en peri-

ode bak seg som leder for regi-
onstyret. Han stilte seg til dispo-
sisjon for en ny periode, noe 
som ga entydig positiv respons 
i årsmøtet. Jostein har gjort en 
veldig god jobb som leder, og 
det er et stort pluss for regionen 
at han fortsetter.

Ny i styret er Christian Dahl 
(f. 1961) fra Bø. Han er lærer og 
karriereveileder ved Bø ung-
domsskule og har arbeidet innen 
skole og barnehage i Bø siden 
1993. Han har samtidig vært 
engasjert både på Bø bedehus og 
i IL Skarphedin. Første gang han 
holdt til i Telemark var som elev 
ved Kvitsund gymnas fra 1977-
79. Christian er gift, har to 

voksne barn og fire barnebarn.
Det nye styret består nå av: 
Jostein Gjærum fra Bamble. 

Leder (valgt for 2 år)
Christian Dahl fra Bø. 

Styremedlem (valgt for 3 år)
Tor Erik Helvin, Skien (gjen-

sittende i styret)
Magnus Stulen, Skien (gjen-

sittende i styret)
Sigmund Holtskog, Skien 

(gjensittende i styret)
 Liv Sneltvedt Lund, Skien. 

Vara (valgt for et år).
May Eriksrød Selle er Actas 

representant i regionstyret.
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På Sunds bedehus på Holtsås har 
sangkvedene blitt et varemerke. 
Noen fredager i løpet av semes-
teret samles folk fra bygda for å 
være med på sangkveld med 
basar. Det kommer også folk fra 
bygdene rundt. 

I tillegg til god sang og 
musikk og trivelig sosialt felles-
skap, kan det nok tenkes at det 
rikholdige kakebordet også er 
med å lokke folk. Og selvfølgelig; 
ingen sangkveld uten andakt.

Evangelievennene fra Sau-

herad er nærmest blitt et fast 
husband, men det lokale 
musikklaget på Sunds  bidrar 
også ofte med sang. 

Som seg hør og bør på en slik 
bygdesamling, så er det også 
utlodning av blomster og ymist 
anna. 

Grete Sunde har i mange år 
vært primus motor for sangkvel-
dene, men hun har hatt mange 
gode hjelpere som sørger for at 
alle som kommer trives og får 
godt stell. Evangelievennene fra Sauherad er fast husband på Sunds

Populære sangkvelder Sunds

Stor pågang for å 
leie lokaler

I Norkirken Porsgrunn merkes det 
på flere måter at samfunnet har 
åpnet opp igjen. Blant annet når 
det gjelder spørsmål om leie av 
lokaler. Norkirken (som mange 
kjenner som L9) har gjennom flere 
år drevet utleie til kurs, konferan-
ser og private arrangementer. Det 
var spenning knyttet til om dette 
ville komme tilbake på samme 
nivå som før pandemien. Det ser 
det ut til å gjøre, forteller Jarle 
Storebø, som koordinerer utleien 
av huset. Det har vært stor pågang 
i høst, noe som betyr mye for 
økonomien i Norkirken.

Tekst

150-års jubileum i 
Seljord
Seljord Normisjon har halde på frå 
1871 og held framleis på.
 Seljord Normisjon hadde ein 
flott jubileumsfest på 
Misjonshuset, sundag 3.oktober 
2021. 
 Mangeårig leiar, Kari Gro 
Espeland, leia oss fint gjennom 
festen. Det var bra frammøte. 
50-60 personar deltok.
 Festtalar var Kurt Hjemdal. Han 
hadde ei oppbyggeleg og flott 
tale. Sanggruppa «Godt Nytt» frå 
Øyfjell, gav oss fin sang og musikk, 
med godt innhald. I tillegg sang 
Nils Jørgen Hardang ein fin sang, 
skriven av Hans Utbø frå Seljord, 
som var med å starte Siljords 
Missionsforeining, som var namnet 
i 1871.
 I samband med Seljord 
Indremisjon sitt 125 års jubileum i 
1996, vart det laga eit innhaldsrikt 
jubileumshefte. No vart det også 
laga eit hefte, mest om aktiviteten 
frå dei siste 25 åra. Men noko av 
innhaldet frå det fyrste heftet, vart 
tatt med i dette jubileumsskrivet. 
For på den måten å få meir av 
historien til Seljord Normisjon.
 Mange fine helsingar og gåver, 
kom inn til «jubilanten.»
Blant gjestene var representantar 
frå Kyrkja og ulike menighetar i 
kommunen.
 I tillegg til taler og sang, var det 
naturlegvis ei god kaffepause, med 
mange gode kaker, ei fin og verdig 
markering av 150 års jubileet.

Berit Bakken Aase
skrivar
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Vi kunne hilse 
velkommen  
ny Actaleder, 
barne og 
ungdomsar-
beider og  
Acta-team!

Ny barne og ungdomsarbeider: Liv Ingrid Barland.

Nytt Actateam! 

Ny i regionstyret: Christian Dahl.

Jarle Storebø er takknemlig 
for at leietakerne er tilbake.
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Det skjer da virkelig noe!
I denne utgaven av Nytt fra 
Normisjon finner du flere små 
stykker fra virksomheten i 
regionen. Det skjer da virkelig 
noe! 

Opplevelsen av å møte 
Normisjonsfolket på ulike plas-
ser rundt omkring i området 
vårt, gir håp for tida framover. 
Og ikke minst, en blir fylt av 
takknemlighet for trofastheten 
som så mange viser.

Det er lett å bli opphengt i 
tilbakegang og bedehusdød. 
Ingen kan påstå at det ikke er 
en realitet. Jo, ting har endret 

seg, situasjonen er annerledes 
nå enn for 30 år siden, for å ta 
et tall. Statusen er endret, det 
skal vi vedkjenne oss, men å gå 
fra erkjennelse til motløshet 
har vi ikke grunn til. 

Som sagt, det skjer da virke-
lig noe! Vi har flokker som 
jevnlig samles om Guds ord, til 
fellesskap og bønn. Vi har 
aktive kor og lag for barn og 
ungdom, og, OBS, vi har 
nyinnmeldte lag i Acta! Mange 
kommer på leir, slik vi har sett 
gjennom sommeren på Oksøya 
og i høst på Trovassli.

Vi kunne gjerne ønske oss 

enda mer, men vi kan ikke ta 
annet utgangspunkt enn situa-
sjonen sånn den faktisk er. 

Vi skal heller ikke glemme 
den åndelige realitet som gjel-
der. Kraften i evangeliet er den 
samme, Ånden er virksom og 
oppdraget står fast: «Gå ut og 
gjør mennesker til disipler!» 

Det er betimelig å minne om 
et Pauli ord, i sin tid gitt til 
Timoteus, som kanskje kjente 
at motet ikke var på topp: «For 
Gud ga oss ikke en ånd som gjør 
motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.» 

Dette kan vi gjerne se 

sammen med noe Jesus sa: «... 
hvor mye mer skal ikke da Far 
i himmelen gi Den hellige ånd 
til dem som ber ham!»

Det nytter lite å strekke seg 
etter det som var. Nå strekker 
vi hender mot Gud og ber om 
nåde til å være kloke forvaltere 
på vårt sted og i vår tid.

Guds fred!
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Årets fellesmøter i Gjerpen fant 
sted helga 24.-26. oktober. Bak 
fellesmøtene står Gjerpen 
menighet, Gjerpen Misjonskirke 
og Normisjon. 

Fellesmøtene i Gjerpen har 
blitt en lang tradisjon.  Møtene 
i år ga tydelige signaler om at 
dette er liv laga. Nils Terje 
Sneltvedt (Normisjon) har ledet 
komiteen dette året. Møtene ble 
innledet på Sneltvedt fredag 
kveld. 

Fullsatt sal i Gjerpen Misjonskirke på siste gudstjenestemøte.

LEDER

MER-konferanse 2022
MER-konferansen  er den 
viktigste fellessamlingen i 
Normisjon. Her samles både 
frivillige og ansatte i Acta og 
Normisjon fra hele landet.

Konferansen finner sted i 
IMI-kirken i Stavanger 13.-16. 
januar 2022. Torsdagen er 
ansattes dag, fredag til søndag  
er for alle.

God  forkynnelse og en rekke 
seminarer å velge mellom vil 
gjøre dette til verdifulle dager 
for både ansatte og frivillige i 
organisasjonen.

Visjonene våre: «Jesus  Kristus 
til nye generasjoner og folke-
slag» (Normisjon) og  
«Grensesprengende fellesskap 
der barn og unge møter, følger 
og ærer Jesus Kristus» (Acta), 
skarpstilles, veivalg fokuseres 
og et vell av undervisning, 
forkynnelse og seminarer blir 
tilgjengelig for de ulike 
arbeidslag i bevegelsen vår.

Priser og påmelding: Se 
www.merkonferansen.no.

Generalsekretær i Normisjon, 
Kjetil Vestel Haga

Ulf Børje Rahm

Oppløftende fellesmøter
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På lørdag skjedde det mye. 
Det var bibeltime på Venstøp 
bedehus på formiddagen. 
Samtidig var nesten 90 (!) barn 
samlet til korøvelse med pølser 
og is. De fikk besøk av trylle-
kunstneren Erik Mogeno. Barna 
øvde på sanger til avslutnings-
gudstjenesten i Gjerpen 
Misjonskirke søndag formiddag. 
Om kvelden var det duket for 
konsert i Misjonskirken med 
sterke lokale sangere og musi-

kere, bla. Trygve Wikstøl.
På søndag ønsket Gjerpen 

Misjonskirke velkommen til 
familiegudstjeneste. Pastor 
Torbjørn Glenna talte og barne-
koret sang. Allerede på parke-
ringsplassen kunne en ane at her 
ble det fullt. Og det ble det. 
Knapt en ledig stol å oppdrive. 
En flott opplevelse, og en inspi-
rasjon til å fortsette neste år. 

Fellesmøtenes tid er ikke 
forbi.

Kraften i evan-
geliet er den 
samme, Ånden 
er virksom og 
oppdraget står 
fast
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I Tinn Normisjon har 
Bergprekenen blitt satt på 
dagsorden denne høsten. Det 
vil si at torsdagsmøtene på 
bedehuset har fått temaer fra 

de tre kapitlene i Matteus-
evangeliet  (kap. 5, 6 og 7) 
som har fått navnet Berg-
prekenen. Her finner vi 
temaer som virkelig utfordrer 
og kaller oss til omvendelse 
og nytt liv!

Det samles jevnlig  en fin 
flokk på bedehuset i Tinn 
Austbygd. Aavald Kaasa er 
leder for arbeidet. Han 
forteller også, at barnearbei-
det på bedehuset starter opp 
igjen i høst etter å ha ligget 
nede i halvannet år. Sånt 
gleder vi oss over!

Fra vårt ganske nystartede 
Galleri Normisjon, kan du 
kjøpe til og fra-lapper til jule-
pakkene. Her må nissen vike 
for en meningsfull julehilsen. 

Fem kroner stykket høres 
kanskje dyrt ut, men her får 
du gjort to ting på en gang: gitt 
videre en bit av julens gode 
budskap, samtidig som du 
støtter arbeidet i Normisjon. 

Ta kontakt på Galleri. 
telemark@normisjon.no eller 
telefon 909 66 305.

Martin Daland (40) går fra 
oppgaven som hovedpastor i 
Skien Misjonskirke til stillingen 
som daglig leder i Skjærgårds. 
Han er allerede delvis i gang, 
men fra desember blir det 
Skjærgårds i 100%.

Martin er fra Kragerø. Han 
er utdannet innen ledelse og 
menighetsutvikling og har bred 
erfaring fra menighetsarbeid og 
arbeid med ungdom. Han har 
de forutsetningene som skal til 
for å fylle rollen som leder i 
Skjærgårds og er utvilsomt rett 
mann på rett plass! Vi ønsker 
lykke til!

Aavald Kaasa er leder for 
Normisjon i Tinn.

Til og fra-kort med tydelig 
julebudskap.

Bergprekenen i Tinn

Ny leder i Skjærgårds

Pakkelapp med mening
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Martin Daland er tilsatt 
som ny leder i Skjærgårds.
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Vi er to representanter fra internasjonal avdeling som 
har det til felles at vi har måttet lære å kjenne Normi-
sjons internasjonale arbeid via digitale kanaler. Tore 
Bjørsvik som er internasjonal leder, og jeg som er lan-
dansvarlig for Senegal, Mali og Bangladesh. Vi startet 
begge i Normisjon i koronaåret 2020,  og endelig er 
døren åpen for reise igjen. 

Nå sitter vi her på Dakars flyplass og mimrer om 
hvilke inntrykk som har festet seg etter en drøy uke 
på feltbesøk i Senegal. 

Ulike briller
Tore og jeg ankom Senegal med nokså ulike briller. Tore 
har erfaring fra Peru og jeg fra Elfenbenskysten. Jeg 
snakker fransk, Tore smiler og nikker. 

Dakar
Før reisen fikk vi et skriv med tips og informasjon. Der 
stod det at, når vi er i Dakar, er vi halvveis på reisen. Så 
sant det var! Dakar er en storby med store kontraster 
og herfra tar det i hvert fall ti timer til utsendingenes 
hjem, helt øst i Senegal. 

Dakar oppleves også som halvveis på den kultu-
relle opplevelsen. Vel fremme var det lite som er likt 
livet i Oslo. Den røde jorden satte sitt preg på alt, 
selv nå i slutten av regntiden med mye grønt.

Blid gjeng
Det var en engasjert og blid gjeng som møtte oss. Ende-
lig fikk vi bli bedre kjent, i 3D-format. Vi har hatt mis-
jonærkonferanse sammen og diskutert veien videre. 
Diakonale prosjekter, bemanningssituasjonen og behov 
for lokale partnere har vært viktige temaer. Det har vært 
spennende dager. 

Herlig barnelatter
Vi besøkte barnehjemmet som Normisjon har støttet 
over flere år. Her møtte vi Marie og hennes omsorg for 
hele 13 barn, barn nummer 14 er på vei.

For en herlig barnelatter som runget den kvelden, 

og for et stort varmt hjerte som ivaretar disse barna 
når ingen andre gjør det.

Bibelstudier
Etter enda en god kjøretur ble vi godt mottatt av bibel-
studiegruppen. Vi fikk god mat servert på et stort fat og 
vi fikk hver vår skje. Det var bare å hugge inn. 

Gruppelederen kan spørsmålene mer eller 
mindre utenat, og selv om ingen av oss to forstår 
malinké så skjønte vi at det var mange som ville 
være med og diskutere bibelteksten. Flere fortalte 
også at de hadde delt forrige ukes tekst med venner 
Det var oppmuntrende å høre for oss alle.

Arbeidet
Arbeidet i Senegal er i etableringsfase. Derfor har 
teamet på felt brukt mye tid den siste tiden på å jobbe 
med strategi og målsetting for veien videre. 

Normisjon begynte arbeid i Senegal våren 2014, i 
et av de fattigste områdene i landet. Her er det også 
få andre hjelpeorganisasjoner. 

I dette landet jobber vi også blant samme folke-
gruppe som vi møter i Mali, nemlig malinkéene. 

Marie (i midten) har stor omsorg for alle barna på barnehjemmet i Senegal. Normisjon har støttet barnehjemmet i flere år.

Endelig tid for å reise til felt

– Jubileumstider inviterer oss til å tenke til-
bake. Det gjør vi med takknemlighet. Guds 
menighet har vokst i omfang i Mali i løpet av 
disse 40 årene, både i Normisjons og andre 
misjoners arbeid, skriver Alf og Hilde Halvor-
sen etter en drøy måned tilbake i Normi-
sjons samarbeidsland i Vest-Afrika. 

Ekteparet reiste ut igjen til Mali i Septem-
ber, etter et litt over et år hjemme i Norge på 
grunn av koronapandemien. De har vært 
tilknyttet arbeidet nesten helt siden start i 
1971.

To perioder med mamma- og pappapermi-
sjon ble starten på misjonsengasjementet 
for legene Amanda og Lars Even Øvregaard. 
Både i 2009 og 2012 arbeidet de ved 
misjonssykehusene i Nepal. Nå er de igjen 
på plass i dette landet. 

Ekteparet skal arbeide ved sykehuset i 
Tansen i to år. Amanda er fra Sverige og Lars 
Even fra Norge. De er utsendinger fra Pingst-
kyrkan i Uddevalla i Sverige og Normisjon i 
Norge. 

Da koronapandemien for fullt fikk fotfeste i 
mars 2020, valgte myndighetene i Bangla-
desh å stenge alle de offentlige skolene i 
landet. De strenge tiltakene holdt skolene 
stengt i hele18 måneder. 

Nå i senhøstes meldes det om at skolene 
er åpne igjen. I følge en lokal undersøkelse-
manglet over 50 prosent av barne og unge i 
Bangladesh internett-tilgang eller skjermun-
dervising under pandemien.

Bangladesh er et av Normisjons samar-
beidsland hvor 17 barneskoler mottar støtte. 

Familien på fem forteller at de har 
fått et stort hjerte for Okhaldhunga.

Skolene åpnet igjen Første måned i Mali

Inntrykk fra vår første tur til 
Senegal i Vest-Afrika.

Nye utsendinger i Nepal

Mirjam Artmark Aanensen
Silje Svanholm Skogesal
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Normisjons arbeid i Nepal
Prosjektnummer: 306000

Utdanning i Bangladesh
Prosjektnummer: 302006

Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Bønneemner

Nytt fra

– Det er første gang i historien 
at vi er så mange organisasjoner 
samlet for å snakke om de 
unådde, innleder konfransier, 
Erik Jensen, på unåddkonferan-
sen fredag 22.oktober. 

I år samlet konferansen hele 
31 organisasjoner og kirker fra 
både Norge og utlandet.

Samles om de unådde
Konferansen har fått navnet 
M28, etter misjonsbefalingen i 
Matteus 28. Det er tredje gangen 
konferansen arrangeres og blant 
deltakerne var representanter fra 
hele misjons-Norge.

En av hovedtalerne var Rita 
El-Mounayer fra den kristne 
TV-kanalen SAT-7, som krin-
gaster i Midtøsten og Nord-
Afrika. Normisjon er en av part-
nerne som har støttet kanalen i 
mange år.

– Teamet som arbeider med 
meg er folk som meg; fra Midt-
østen. Det er kristne som vil 
fortelle om Jesus på skjermen, 
men som ikke kan reise tilbake 

til sine hjemland på grunn av 
det, sa El-Mounayer på scenen 
på åpningskvelden.

Flere av seerne deres har ofte 
ikke en egen kirke å gå til og 
flere hører om Jesus for aller før-
ste gang, fortalte hun.

Som sirup på vaffel
– I følge en amerikansk under-
søkelse kjenner kun 50 prosent 
av kristne i USA til misjonsbe-
falingen, forteller Duane Frasier, 
som arbeider i Joshuaproject, et 
forskningsinitiativ som samler 
data om folkegrupper med få 
kristne. 

Han trekker frem et bilde av 
en vaffel hvor det flyter over av 
sirup på den ene siden av vaf-
felen.

– I det store bildet ser vi at vi 
sender misjonærer der kirker 
allerede eksisterer. Ressursene 
våre flyter over på ett sted. Få av 
ressursene og pengene våre går 
faktisk til å nå de unådde folke-
gruppene i verden.

7400 unådde folkgrupper
Ifølge data fra Joshuaproject er 
det hele 7400 unådde folkegrup-
per i verden i dag. Det betyr at 
det er over 7000 folkegrupper 
hvor to prosent eller mindre 
identifiserer seg som kristne. 

– Jo mer vi forstår og lærer, jo 
mer flere folkegrupper finner vi, 
forteller Frasier. 

Gi en gave til Normisjons internasjonale arbeid
Prosjektnummer: 300000

INTERNASJONALT: 
Be for flere muligheter til å dele 
evangeliet med folk i samar-
beidslandene våre. 
 Be for alle som på ulike måter 
er berørt av pandemien i våre 
samarbeidsland.
 Be for medarbeidere og 
misjonærene våre.
 Takk for alle som er med oss i 
oppdraget om å få evangeliet ut 
til alle folkeslag.
 
Mali 
Be for sikkerhetssituasjonen og 
alle våre utsendinger i dette 
området.
 Be for Agenda 1-arbeidet og 
alle menneskene som samles der 
til tross for at flere har en usikker 
reisevei.

Nepal
Be for Normisjons utsendinger 
og for hverdagen deres.
 Be for United Missions to 
Nepal sine to sykehus i landet.
 Be for 

Midtøsten/Nord-Afrika
Be for alle barna og familiene 
som ser på TV-kanalen SAT-7 sine 
programmer.
 Be for kristne i Midtøsten som 
opplever et ytre press og ikke 
kan være åpen om sin tro.
 Be om at kristne i denne 
regionen skal kjenne at de ikke er 
alene. 

Aserbajdsjan
Be for alle barna vi er i kontakt 
med gjennom HRC-senteret og 
barnehjemmet i Merdekan.
 Be for kristne i regionen som 
ikke kan være like åpen om sin 
tro som andre steder.

Thailand
Be for kirken i Thailand og at flere 
skal få møte Jesus.

Senegal
Be for Normisjons tre familier 
som er utsendinger i dette 
landet.
 Be for misjonærbarnas 
hverdag i barnehagen og på 
skolen i Senegal; at barna 
opplever en god hverdag.
 Be for arbeidet og veien videre 
fra et arbeid i etableringsfase.

Kambodsja
Be for alle ungdommene som 
bor på internat gjennom 
prosjektet Historymakers.

Cuba
Be for kirken i Cuba og alle våre 
lokale venner som så uselvisk gir 
av sin tid for å tjene andre.

Bhutan
Be for organisasjonen DPAB som 
bruker stemmen sin for å kjempe 
for rettighetene til mennesker 

med funksjonsnedsettelser i 
Bhutan. 

REGIONER: 

Agder
 Takk for alle Acta- lag , forenin-
ger og Norkirker i Agder.                                     
 Be for høsten med oppstart av 
aktiviteter og møter.                                    
 
Hordaland
Be for det nye misjonssenteret 
som offisielt åpner i januar.
 Be for menigheter, foreninger, 
kor og lag i regionen.
 Be for stab og frivillige i 
regionen. 

Møre
Be om visdom for stab og 
regionstyre om hvilke prioriterin-
ger som er riktige å ta.
 Be om at flere ledere melder 
seg til tjeneste i vårt arbeid.

Nord
Takk for at vi igjen kan samles til 
fellesskap om Guds Ord. 
 Takk for gode samvær under 
Sommer i Nord - 21 og takk for at 
«Gud er vår tilflukt og vår styrke, 
en hjelp i nød og alltid nær». 
(Salme 46,2)
 Be for vår Acta-leder, misjons-
styret og Holmenstyret. 
 Be for den økonomiske 
situasjonen pga nedstenging i 
forbindelse med koronapande-
mien, og dermed tapte inntekter 
bla. på Holmen leirsted.
 
Nordland
Be for møteserie i Meløy.
 Be for det nye regionstyret og 
komiteen for SiN.
 Be for kristen videregående 
skole på Nesna. 
 
Rogaland 
Be for adventsleirer.
 Be og takk for julemessene.
 Be for festene i januar.

Sogn og Fjordane
Be for den enkelte som trenger å 
møte andre og som fremdeles 
opplever det som utrygt å møtes 
fysisk.
 Takk for ny regionleder i 
regionen, og be om at det blir til 
velsignelse for arbeidet. 

Telemark 
Be om at mange må få hjelp til å 
tro på Jesus og leve som kristne 
gjennom vår virksomhet.
 Be for stab og frivillige i en 
region i omstillingsfase.  
 
Trøndelag
Be for høsten for skolene:
Bakketun, Fredly, Øya Videregå-
ende skole, KVT og Gå ut senteret
 Be for arbeidet i Acta og 
regionen i høst. 

 Takk og be for alle frivillige i 
Acta og regionen.
 Takk og be for leirstedet IMI 
Stølen på Oppdal. 

Ve/Bu
Be for alle de unge lederne som 
engasjerer seg i leirarbeidet.
  Be for våre foreninger og 
menigheter. Hjelp dem til å se 
muligheter og til å dele Jesus 
med nye. 
 
Øst
Be for leirene denne høsten og 
de nye leirsjefene våre.
 Be for alle lokallag og forenin-
ger som starter opp igjen nå.
 Be for sjelesørgerne i Fermate.

Østfold
Be om at mennesker finner 
tilbake til sine fellesskap etter 
koronagjenåpningen.
 Be for nyansettelsene i 
regionen.
 Be for arbeidet i Fredrikstad-
området.

SKOLENE: 
Be for oppstarten til elevene på 
alle skolene våre.
 Be om at elevene skal finne 
gode og trygge fellesskap. 
 Be for Normisjons helhetlige 
skolearbeid. 

FORSAMLINGENE: 
Takk for oppbyggelsen det har 
vært for de som har kunne 
møttes i igjen denne høsten.
 Be for hver enkelt medlem i 
våre forsamlinger; om at de skal 
vite at Jesus er nær og at de aldri 
er helt alene.
 Be om at flere menigheter skal 
få vokse frem i Normisjonssam-
menheng.

SENTRALT:
Takk og be for ledelsen og alle 
ansatte på felleskontoret. 
 Be for strategiprosessen og alt 
den prosessen innebærer. 
 Be for Normisjons helhetlige 
arbeid. 

ACTA SENTRALT:
Be for alle ungdommene vi 
kommer i kontakt med gjennom 
Acta-arbeidet.
 Be for lokallagslederne i Acta. 
 Be for barn og unge både i 
Norge og i verden ellers, at de 
finner gode og styrkende 
fellesskap som hjelper dem å 
vokse i troen. 
 Be for de som savner, strever 
og føler seg ensomme. 
 Be for landsrådet i Acta.
 Be for økonomien i Acta.  

Flere fra arrangementskomiteen foran en plakat som 
oppnevner navnet på de 7400 unådde folkegrupper i verden.

De unådde
Normisjon

Glenn Tønnessen

M28-konferansen 
samlet historisk 
mange for å snakke 
om unådde folke-
grupper.

Tekst
Foto
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En tirsdag i måneden inviterer Vestfold og Bus-
kerud (Ve/Bu) Normisjon til lunsj, foredrag, kaffe 
og kaker på leirstedet i Sandefjord.

– Lavterskelarrangement
– Vi forsøker å unngå indrekirkelige, kristne eller 
teologiske temaer. I stedet ønsker vi mer allmenne 
tema som kan engasjere folk utenfor de tradisjo-
nelle kristne miljøene. Tanken vår er at dette kan-
skje kan være et lavterskelarrangement der det er 
fint å invitere med naboer og venner. Samtidig er 
det også mange gamle travere i de kristne miljøene 
som også er interessert i mer enn teologiske tema, 
sier Ruben Heitmann. 

Heitmann forteller at det er mellom 50 og 110 
som pleier å komme på foredragene.

– Flere av dem er godt kjent med Strand og 
Normisjon, men vi ser stadig nye ansikter på 
samlingene. Noen har aldri vært på Strand før, 
mens andre forteller at de har vært der for 
mange år siden.

Foredragsholderne er kjente, profilerte personer, 
og noen av dem engasjeres gjennom et eventbyrå.

– Vi tilbyr alle honorar, og i utgangspunktet 
betaler vi etter deres satser. Men det hender noen 
reduserer honoraret eller lar være å ta betalt fordi 
vi er en frivillig organisasjon, forteller Heitmann.

Flere foredrag utsatt
Det første lunsjforedraget gikk av stabelen i sep-
tember i fjor med tidligere domprost i Oslo, Olav 
Dag Hauge, som gjest. Senere samme høst kom 
tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Men 
på grunn av koronaen ble det en pause fram til 
juni i år da redaktør og kommunikasjonsrådgiver 
Are Tågvold Flaten holdt foredrag om det ameri-
kanske valget og Joe Bidens første 100 dager som 
president.

Ruben Heitmann forteller at noen av foredra-
gene som ble avlyst i fjor, tas opp igjen i høst og 
vinter. Det ble gjort to forsøk med foredrag av 
afrikakjenneren og journalisten Einar Lunde. 
Koronaen satte en stopper for disse, men 7. 
desember kommer han til Strand, og hans tema 
er «Spioner på safari». 

Det er påmelding og forhåndsbetaling til arran-
gementene via regionens nettside. Etter lunsjfore-
dragene serveres kaffe og kaker.

Populært tilbud
Mellom 50 til 110 mennesker samles til lunsjforedrag en gang i måneden på Strand leirsted i 
Sandefjord.

Normisjon
Arne Sæteren

– Dagens seniorer ønsker noe 
annet enn treff med dikt og 
snitter. Derfor prøver vi å 
tenke nytt med våre lunsjfore-
drag, sier Ruben Heitmann.

Et lavterskel tilbud 
der det er fint å 

invitere med naboer

13-16.januar arrangeres MER-konferansen 2022 for alle frivil-
lige og ansatte i Acta og Normisjon. Helgen er fylt med over 
30 ulike seminarer knyttet til temaene misjon, barn og unge 
og fellesskap. 

En av seminarholderne er Vegard Tennebø, som er en del 
av ledergruppa i Normisjon. Han skal snakke om menighets- 
og fellesskapsplanting.

– Vi trenger å starte og plante nye fellesskap i Normisjon 
fremover. Men hvordan gjør vi dette og hva er prosessen i 
menighetsplanting? Spørsmål som disse, og flere, skal vi se på 
sammen, forteller Vegard Tennebø. 

Over 36 seminarer

MER-konferansen 
arrangeres i januar 2022.
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SELJORD NORMISJON
Sundag 14. november kl. 19.00.
Møte med tale og sang av Nils 
Jørgen Hardang.
Tysdag 23. november kl. 19.00.
Leif Raustøl. Matteus 21. 10-17. 
Jesus rid inn i Jerusalem..
Sundag 5. desember kl. 19.00.
Møte med tale av Åsbjørg 
Moland.

SKOGPLASSENE BEDEHUS
Fredag 12/lørdag 13. november
Julemesse på Hauges Minde
Onsdag 17. november kl. 19.00
Møte. Liv Eriksrød taler.
Onsdag 24. november kl. 19.00
Narttverdmøte. Inger Marie 
Moslått.
Onsdag 1. desember kl. 19.00
Radiomøte. Ole Andre Eliassen

Onsdag 8. desember kl. 19.00
Møte. Jens Bergsland.
Onsdag 15. desember kl. 19.00
Adventsfest. Sanger i advent.
Tirsdag 28. desember kl. 18.00
Juletrefest. Sigrunn Dalene og 
Metusalem.

NORKIRKEN PORSGRUNN
Søndag 14. november kl. 17.00.
Storsamling. Ulf Børje Rahm. Acta 
for barna.
Søndag 21. november kl. 19.00
Kafékonsert.
Søndag 28. november kl. 18.00.
Adventssamling med barneko-
rene.
Mandag 6. desember kl. 11.00. 
Formiddagstreff. Andakt v/Ulf B. 
Rahm. Opplesning av Turid 
Mandt. Martin Fredriksen synger. 
God bevertning. 
Søndag 5. desember Kl. 11.00.
Felles gudstjeneste med Pors-
grunn menighet  Norkirken.
Borge Skolekorps deltar.

ccccc

REGIONKONTORET HAR  
JULESTENGT FRA 

23.12. 2021–02.01.2022.

Vi ønsker alle våre lesere og
 medarbeidere en velsignet
adventstid og julefeiring!

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

1. februar

Fra yngst til eldst på bedehuset
i Kjosen. 

Andakt og sang, god mat og god 
prat, da er det meste på plass for 
godt fellesskap. Sånn var fredags-
kvelden på bedehuset i Kjosen en 
fredag i oktober. Hvor mange år 
som skilte eldste og yngste vites 
ikke, men alle generasjoner var 
representert. Fellesskap rundt 
måltid binder folk sammen!

SKIEN NORMISJON INVITERER 
TIL ADVENT FOR ALLE
28. november kl. 17.00
5. desember kl.17.00
12. desember kl.17.00

Se våre Facebooksider!
Vi legger ut mye oppdatert infor-
masjon, bilder fra arrangementer, 
leirer o.l på vår Facebookside:
www.facebook.com/normisjono-
gactatelemark. Dette er et spen-
nende og aktuelt supplement til 
bladet du nå holder i hånda. Se 
selv!

Noen har den deilige evnen å 
koble fra når kvelden kommer. 
De kan legge hodet på puta og 
sovne som en stein.

For andre av oss er det anner-
ledes. Når det egentlig er tid for 
å hvile og sove, melder uroen 
seg. De vanskelige tankene. 
Tristhet, bekymringer, savn, 
problemer. Hvilket navn de nå 
enn måtte ha. Kanskje er det 
ikke mer enn et hverdagslig pro-
blem, men sånt kan fange tan-
ken og stenge søvnen ute.

Akkurat da, når du skulle 
sove og få nødvendig hvile, da 
kommer tankene. Og de er van-
skelige å legge bort, og de har 
lett for å vokse seg store.

Kanskje har du det sånn?
Det er skummelt å si: Jeg 

vet akkurat hvordan du har 
det, for det er neppe helt sant. 
Men jeg kan i alle fall si at jeg er 
litt kjent i det landskapet.

Det er et ord fra Bibelen jeg 

stadig kommer tilbake til, i ulike 
situasjoner, men også i møte 
med det vi snakker om nå. Det 
er et ord med større perspektiver 
enn urolige kveldstanker, men 
har noe å si også om det.

I Filipperbrevet taler Paulus 
om Guds fred, og han sier: «Og 
Guds fred, som overgår all for-
stand, skal bevare deres hjerter 
og tanker i Kristus Jesus.» Fil. 
4,7. 

Rett før dette har han sagt 
noe om å slippe taket i bekym-
ringene gjennom å la alt komme 
fram for Gud, i bønn og takk.

Det kan være et ord til en 
urolig sjel som ikke finner hvile 

når kvelden kommer, et ord å 
handle på. Gjør som ordet sier: 
Nevn det som plager for Gud! 
Sett navn på tankene og gi dem 
til Ham.

Ordet fra Filipperbrevet er vel 
verd å grunne på. Du kan rett og 
slett si det til seg sjøl: Guds fred, 
som overgår all forstand, skal 
bevare mitt hjerte og mine tan-
ker i Kristus Jesus.

Det er ingen magisk formel 
eller enkel oppskrift på å fikse 
noe vrient. Likevel kan det bli et 
ord å hvile i, for det er jo Gud 
som skal skjenke denne freden. 
Et løfte å finne ro i for en urolig 
sjel.

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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TRO Andakt

Nattens gode søvn?
Ulf Børje Rahm | Regionleder og pastor

Gjør som ordet sier: Nevn 
det som plager deg for Gud! 
Sett navn på tankene og gi 
dem til ham. 

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

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 915 67 400
jostein@gjarum.net

Regionleder
Ulf Børje Rahm tlf. 911 32 597
ulf@porsgrunn-normisjon.no

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

Kontorfullmektig
Lillian T. Ottersen
lillian.ottersen@normisjon.no

Acta – barn og unge i 
Normisjon Telemark

Actaleder
May Eriksrød Selle tlf. 924 97 283
may.eriksrod.selle@normisjon.
no 

Barne og ungdomsarbeider
Liv Ingrid Barland tlf.994 75 131
liv.ingrid.barland@normisjon.no

Oksøya leirsted
Leie: Henv. regionkontoret
tlf. 35 52 28 78
Leder av styret: 
Bjarne Valle
tlf. 992 50 104

Trovassli leirstad:
For leie: Henv. regionkontoret
tlf. 35 52 28 78
Leder av styret: Jan Nielsen
tlf. 913 91 752
Vaktmestertjenester: 
Aslak Breiseth, tlf. 990 06 425
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Følg med på våre hjemmesider
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Mandag til Fredag 08:00 til 1900
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Søndager 13:00 til 17:00 

Interflora Bryns blomster
Stridsklev Ring 32
3929 Porsgrunn
Tlf: 35 51 11 00

E-post: blomster@bryns.no 

Vi blir daglig påvirket og utfordret av den sekulære kulturen vi 
lever i. Fremover vil vi erfare at færre vil dele våre kristne, 
etiske standpunkt. Hva gjør vi med det?

Jeg tror det er klokt å skille mellom hvordan vi snakker 
eksternt og internt. Eksternt må vi velge våre kamper og bruke 
et språk som vanlige folk forstår. Internt er det viktig å våge å 
snakke om brennbare tema så vi vet hvor vi står og hvordan vi 
praktiserer vår tro i dag. 

Nicky Gumble, pastor i menigheten Holy Trinity Brompton, 
(HTB), gir et godt eksempel på hvordan navigere klokt i vår 
tid. Med utgangspunkt i 1. Tim 3 som omhandler kristent 
lederskap, sier han fritt oversatt følgende: 

«I vår kirke gjør vi en distinksjon mellom de i lederposisjo-
ner og de som er på vei inn i menigheten. Vi ønsker alle 
velkommen, uavhengig av livsstil. Kirken er ikke et museum 
som viser frem perfekte mennesker. Den er et sykehus i 
tradisjonell forstand – et gjestfritt sted der du kan komme til 
hektene igjen. Der sårede, nedbrutte og skadde mennesker 
finner helbredelse. Det er et fellesskap av og for syndere.

På den annen side setter vi ikke folk i lederposisjoner om 
deres livsstil står i kontrast til NT. Lederskap er ikke bare noe 
som skal fungere, men innebærer ansvar for å leve som et 
eksempel for andre. Ledere er modeller for resten av menighe-
ten. Selvsagt er ingen perfekte – og du trenger heller ikke være 
perfekt for å være et eksempel. Men vi forsøker å forsikre oss 
om at livsstil og karakter for lederne våre er i tråd med NT.» 

Her møter vi et klokt eksempel på hvordan anvende kristen 
etikk i dag. Det er et eksempel til etterfølgelse.

Eksternt og internt 

Kjetil Vestel Haga 
generalsekretær i Normisjon

Innspill


