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Betania på Mysen åpnet
Den 26. januar ble Mysen menighetshus
Betania åpnet. Det har blitt et svært
brukervennlig hus for nåtid og fremtid.
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Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år
Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Vår nye katalog for sommer, høst og vår er kommet!
Bestill nye
den hos
Si-REISER tlf for
70179000,
eller hent den
i Bokog
og Media
Vår
katalog
sommer,
høst
vårbutikkene.
er kommet!
Du finner den og på hjemmesiden www.Si-reiser.no.

Bestill den hos Si-REISER tlf 70179000, eller hent den i Bok og Media butikkene.
Ser deg på tur!
Du finner den og på hjemmesiden www.Si-reiser.no.

Ser deg på tur!

Følg Normisjon på Facebook
Følg Normisjon på Facebook
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Fra det historiske billedarkiv

Nytt fra

Hvor er vi og hvor går vi? Det er store
spørsmål for de fleste av oss. Slike spørsmål
stilles ikke bare om livet som sådan, men er
naturligvis også aktuelle og relevante for
kristent arbeid.

Hvordan er veien vi
Ungdomskomiteen i Vestre Østfold Indremisjonskrets
1972 - 1973
Foran fra v. Asbjørg Brune, Anne-Marie Vold, Bjørg Johansen,
Aslaug Leirdal, konst. ungdomssekretær.
Bak fra v. Birger Degnes, formann, Yngvar Kaspersen, Peter
M. Fonn og Ivar Gjerdi, kretssekr.

Pensjonistenes dag på Sjøglimt
onsdag 30. april kl. 11.00

Kåseri v/sokneprest Runo Lilleaasen: «Gi akt på fedrene...»
Andakt v/misjonskonsulent Unni Holm Olsen. Sang av gruppe
fra Skjeberg Mannsmusikk. Middag og kaffe, pris: kr. 200.
Utlodning. Påmelding innen 23. april til regionkontoret.

Fra forening til bibelgruppe
Etter 70 år med Mysen Santalmisjon/Santi, har vi nå avsluttet
denne misjonsforeningen. Men vi gir oss ikke helt, vi går over til
en enklere møteform – til Normisjons Bønnegruppe.
Hver tredje mandag i måneden fra kl 12.00 – 13.00 samles vi
i bønnerommet i Mysen Menighetshus Betania til bønn og
bibellesning. Vi ønsker velkommen til alle som vil være med
i bønnegruppen. Kanskje et godt tips også til andre, dann en
bønnegruppe!

Tekst og foto Bjørnar Holmedal, regionleder

I Normisjons regionstyre i
Østfold har dette spørsmålet
blitt stilt mange ganger,
hørbart og konkret. Hvordan
arbeider vi best, hvilke veier
velger vi i møte med den
åndelige virkelighet, hvordan
er vårt arbeid relevant for vår
tid – hvilke utfordringer og
gleder har vi? Hvordan gir vi
evangeliet om Jesus Kristus
videre, uten at vi selv står i
veien?

presentert for planer for vårt
arbeid. De er ofte laget av
andre enn oss selv.
Utfordringen kan kanskje da
være at vi føler på en
avstandsfølelse til planene - vi
«eier» de ikke helt selv. Så
kommer vi i en skvis mellom
ønsker, planer og vår egen
tanke om ikke å våge. Faren
kan jo da bli at man blir
sittende helt stille. Men likevel
med et tydelig ønske om at
«noe» skal skje - men det må
være «noen andre» som tar tak
og initiativ. Da risikerer vi at
det hele blir uten vekst, og i
kristent arbeid er det som i
naturen - det som ikke vokser,
dør.

Avstandsfølelse
Har du noen ganger kjent litt
på ønsket om gjøre litt «kristen
shopping»? Kanskje har du
etter ulike møter eller
aktiviteter som du deltatt på
tenkt at «dette hadde vært bra
å få til hos oss», på vårt
hjemsted, i vårt bedehus. Det
være seg kurs, møter eller ulike
aktiviteter. Veldig mye som er
veldig bra. Men ofte blir det
med tanken. For hva skal jeg
velge – og ikke minst; hvordan
skal vi, eller jeg, kunne klare å
få til dette..?!
I foreningsarbeidet blir vi også

Sju områdemøter
Regionstyret startet i 2013 en
prosess med ny handlingsplan
for Normisjons arbeid i
Østfold.
Ønsket var å tydeliggjøre våre
fokusområder og hvordan vi
arbeider best i årene som
kommer. Etter litt tid ønsket vi
flere stemmer inn i dette.
Regionleder tok da initiativ til
en serie områdemøter for å få
en mer oppdatert
situasjonsrapport fra
medlemmer og foreninger.
Med ønske om å utfordre
foreningsapparatet på «hvor

Naturlig nok også for deg og
meg i våre foreninger og
fellesskap her i Østfold.
Men kanskje har disse
spørsmålene lett for å bli
liggende taust i tanken?

For Normisjonens bønnegruppe; Randi Kopperud, Bergliot Dahl
og Ingeborg Pedersen

Nye nettsider i Normisjon
Normisjon fornyer i disse dager sine nettsider, også på regionalt
nivå. Noen innkjøringsproblemer er å forvente, men adressene
er de samme: www.normisjon.no og normisjon.no/ostfold

HAUGETUN
CATERING AS
Haugetunvn 3,
1667 Rolvsøy
Tlf. 69 36 27 50

Vi garanterer topp kvalitet
på våre snitter - koldtbord kaker og varmretter

Haugetun folkehøyskole er også et glimrende sted å ha
selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene,
særlig i skolens ferier. For leie ring tlf. 69 36 27 30.

Samtale rundt bordene på områdemøtet i Rakkestad.

Viktige spørsmål om Normisjons fremtid

skoen trykker», og bevisst
jobbe for å få Normisjons
medlemmer i tale. Tanken var
en serie møter med tydelig
fokus på dialog mer enn
monolog.
Det ble sju områdemøter fra
januar til mars. Serien er, når
dette skrives, akkurat ferdig.
Til sammen har over 170
personer har vært med på
disse samlingene!
Nå gjenstår oppsummering,
men mye har vært
gjenkjennelig i alle samlingene.
«De 4 B er» har flere startet
sine oppsummeringer med.
Levende kristne fellesskap

Nytt fra
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Jubilanter

idere?

09.02: Bjørg Pinaas, Betlehem,
Borgen
16.02. Ingbjørg Ravndal Grimstad,
Råde 60 år
23.02: Ragnhild Jacobsen, Gressvik
80 år
23.02: Ottar Johansen, Kråkerøy 70
år
27.02: Lin Katrin Spetaas Mørken,
Råde/Haugetun 40 år
28.02: Irene Gaustad, Gressvik 85
år
10.03: Oddvar Johansen, Viker 70
år
17.03: Kjell Veine, Gressvik 80 år
18.03: Eva Suther, Mossik 75 år
05.04: Helvig Langsbakken,
Degernes/Rakkestad 80 år
26.04: Liv Furuholmen, Berg 85 år
28.05: Alfhild Engen, Halden 70 år

Døde
Dagny Sæves, Betlehem, Borgen
Erik Kristoffersen, Råde
Randi De Flon Arntsen, Råde
Liv Gerd Eriksen, Halden
Gerhard Heie, Borge
John Fagerås, Østre Fredrikstad
Håkon T. Hermansen, Rygge

d ble drøftet under områdemøtene. Bildet viser et utsnitt fra møtet på Hannestad bedehus.

bygd på Guds ord. Svært
mange gir uttrykk for ønsket
om at våre foreninger og
bedehus skal være fargerike
fellesskap som er preget av liv,
åpenhet og inkludering.
Fellesskap som er preget av at
bredden av nådegavene er i
funksjon. «Ikke bare tale- og
forkynnergavene», men
helheten – gjestfrihet, omsorg,
giverglede, diakoni, sang, osv.
At Gud får prege sitt folk, med
sine gode gaver.
Våge spørsmål
Vi blir fort opptatt av å bevare.
For når vi opplever at vi har
fått noe som betyr en forskjell
– noe som faktisk endrer liv og
derfor har stor verdi for oss, så
ønsker vi at slik må det
fortsette å være – «det» må vi
ta vare på!
Men det vil alltid ligge et spenn
og en spenning i å bevare og
føre gårsdagens godhet og
seirer inn i morgendagen. For
utfordringen er at bevaring
veldig fort kan bli
konservering. Det som
konserveres blir lufttett og
innestengt. Ingen ting kommer
verken ut eller inn.
I uro eller usikkerhet for hva
eventuelle nye innspill og ideer
kan medføre, er det gjerne
lettere å si at «jeg tror vi gjør
det slik vi pleier å gjøre det».
Men er det feil å gjøre det slik

utfordringen
er at bevaring
veldig fort
kan bli
konservering

jeg pleier å gjøre det da? Nei,
det trenger det ikke å være (!).
Men om vi ubevist kopierer
gårsdagen for å holde en
aktivitet eller lignende vedlike,
skal vi våge oss på å stoppe opp
og spørre både Gud og oss selv
noen spørsmål: Blir mennesker
bevart og oppbygd via dette
arrangementet? Blir evangeliet
gitt videre til nye mennesker
og generasjoner? Er det vi gjør,
noe som – i praksis – er åpent
for nye mennesker å ta del i?
Er det vi som åpner opp og
inviterer inn? Dette er for de
fleste av oss utfordrende
tanker. Men hvorfor er det
slik? Er det fordi vi skal
opprettholde det vi fikk fra
dem som gikk foran oss, slik

som det var den gang? De som
ledet an da bedehusene var
fulle av folk, da konkurransen
fra andre aktiviteter var
mindre – da bekvemligheten
ikke hadde et slikt grep om
oss..
Ikke borte
Spørsmålene er mange, men
svarene er færre. Det er så mye
å ta hensyn til.
Men hva forteller
områdemøtene oss?
En del gir utrykk for at det på
sett og vis er samling i bunnen.
Noen illusjoner er borte,
rammene er kanskje litt
forandret. Men livet i Jesus
Kristus det er ikke borte!
«Brorskapet» er ikke borte, selv
om det mange steder er færre
aktive i dag enn for 45 år siden.
Som en person sa det på en av
samlingene; «vår styrke er vår
svakhet» - det er vel der det
ligger.
Mange ganger tenkte vi at vi
selv skulle ordne opp og få det
til – men det fungerer ikke å
drive i egen kraft og tanke.
«Gamle dagers liv» kommer
ikke tilbake. Men Gud gir hele
tiden nytt liv, Han er her – Han
kaller oss inn til seg, Han har
omsorg for oss og Hans nåde
er ny hver morgen.
Opp med Østfold! Jeg vil kalle
på alle som vil være med i

tjenesten for at Guds navn skal
æres og mennesker berøres av
levende liv - fra Ham som er
livet!
Et vers fra sangen «Kallet»
Vil du trosse angst og uro, vil
du følge meg?
Ta i mot deg selv med nåde på
en ukjent vei?
La de ord som jeg har sagt,
folde ut sin skapermakt,
tross din tvil og selvforakt, for
jeg vil bli hos deg.

Guds fred med deres minne!

Nytt fra Normisjon tar gjerne i mot
beskjed om både jubilanter og
personer som er døde, med
tilknytning til Normisjon.

I oss selv makter vi ingen ting
av evig verdi (Joh 15,5 b). Men
i Ham som er livet, ligger livet
åpent for å tas i mot. I Bibelens
siste kapittel (Joh. Åp. 22.17)
står det: «Den som tørster, skal
komme, og den som vil, skal få
livets vann som gave».
Vi vil bygge brønner i Østfold
– Gud vil; «opp med Østfold!»
Bjørnar Holmedal

Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning
Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 474 83 600,
e-post:
post@ostfoldfermate.
no
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Takk til Kjell Pettersen

Fra 1. august i år er ikke
Kjell Pettersen lenger ansatt
i Normisjon. Kjell har vært
ansatt i Normisjon siden
2003. I disse 11 årene har hans
arbeidsoppgaver handlet om
drift av leirstedene våre. Til å
begynne med var han involvert
med arbeid i alle våre, da tre,
leirsteder.
Men det ble Sauevika som
ble Kjell sitt hovedfelt. Drift
og vedlikehold av leirstedet i
Hvalers skjærgård har hatt sine
utfordringer – men han gir

uttrykk for at det i all hovedsak
har vært mest velsignelser.
Mitt eget første møte med Kjell
– fra før jeg startet i Normisjon, husker jeg godt. Vi var på
leir på Sauevika og inn kom en
kar som ønsket oss velkommen
– og som sang Sauevika sangen
for oss. Vi skjønte at «Herligeste sted på jord» var noe denne
karen mente og sto inne for!
I løpet av disse årene så er
det svært mange som har
blitt møtt slik. Møtt av denne
imøtekommende og meget
hyggelige karen på Sauevika.
Leie- og leirdeltagere har blitt
tatt i mot og fraktet trygt over
sundet. Kjell har inngått og
fulgt opp alle kontrakter med
leietagere. Og han har også
hatt mye kontakt med frivillige
som kjøkken- eller vaktmesterhjelp. I alt dette har Kjell
vært solid og trygg – og mange
kontakter og bånd er skapt i
løpet av disse årene.
I 2013 ga han stillingen som
bestyrer videre til Øyvind, og

ønsket samtidig å trappe ned i
stillingsstørrelse. Det siste året
har han hatt en 50 % stilling
som vaktmester. Kjell har faktisk rukket å bli 69 år. Nå har
også helsesituasjonen gjort det
slik at han har funnet at han nå
vil avslutte som lønnet medarbeider i arbeidslivet. «Men jeg
håper å få bidra som frivillig
på Sauevika også i fremtiden»,
sier Kjell. Ja, vi visste det jo –
men det er en leir- og Sauevikavenn som uttaler seg!
Nå er tiden som arbeidstager
over, men vi tror på mange og
gode år i «sivil» for Kjell.
Vi er svært takknemlige for
det store og gode arbeidet som
Kjell har gjort for Normisjon i
Østfold, spesielt for leirstedene
og i særdeleshet Sauevika!
Vi ønsker Kjell og kona Birgitte, Guds rike velsignelse!

Takk til Øyvind Brede
Gjerløw
Vi har i to år vært heldige å ha
Øyvind Brede Gjerløw som
ansatt på Sauevika. Nå har
Øyvind dessverre søkt seg til
en annen jobb og sagt opp sin
stilling hos oss. Han har det
siste året vært bestyrer for leirstedet og dette er en jobb han
har utført meget godt. Øyvind
har vært et godt tilskudd på
Sauevika og vi er mange som
har satt stor pris på at han har
vært i denne tjenesten. Nå går
veien videre. Vi skulle ønske at
han hadde blitt lenger hos oss,
men vi ønsker han og familien

Guds rike velsignelse over liv
og tjeneste.
På vegne av Normisjon i
Østfold
Regionleder
Bjørnar Holmedal

På vegne av Normisjon i
Østfold
Regionleder
Bjørnar Holmedal

Menighetshus og bedehus på Mysen
Den 26. januar ble Mysen
menighetshus Betania åpnet.
Da var «svangerskapet», byggeprosessen, på ni måneder
over. Et Betania som har fått
et fint tilbygg samt en totalrenovering av den gamle delen
av huset, gjør at «nye Betania»
nettopp fremstår som nytt. Det
har blitt et svært brukervennlig hus for nåtid og fremtid.
Denne januarsøndagen ble
dørene åpnet for et nytt kapitel
for Normisjon og Mysen menighet. Innvielsesdagen startet
med gudstjeneste i kirken og

fortsatte deretter med åpningsfest i menighetshuset Betania.
Elisabeth Spydevold, leder
for Normisjon Mysen, ønsket
en fullsatt sal velkommen til
nytt hus – og leder av Mysen
menighetsråd, Trond Degnes
ledet en høytidstemt fest igjennom taler og hilsener.
Første punkt i festen var innvielse med Bibeltekster og bønn,
ledet av sokneprest Solfrid
Leinebø Seljås. Etter dette
kunne den røde snoren klippes
av biskop Atle Sommerfeldt og
regionleder Bjørnar Holmedal

– og med det var huset offisielt
åpnet.
Åpningsdagen ble også starten
på en «jubeluke», med et sju
dagers fullpakket program
som markering av nytt bygg.
Samtidig speiler denne uken
aktivitetsnivået for Normisjon
og Mysen menighet på en god
måte. Men «jubeluken» bød
også på en del ekstra;
trivselstreff, konserter,
foredrag av Edvard Hoem,
ungdomssamlinger og lovsang – en hel uke til ende. Det
hele innhyllet i fellesskap – og

duften av kaffe.
Det nye tilbygget, med bla nytt
inngangsparti, nærmest åpner
huset mot Mysen sentrum.
Og det er dette som er ønsket
for menighetshuset Betania; et
hus som er åpent for Mysens
mennesker. Men ikke først og
fremst med aktiviteter for aktivitetenes skyld, men håp, ønske og arbeid for at dette huset
som skal få være en varmestue
i Mysen. Et hus med ønske om
lave terskler inn. Et hus som
skal få være rammen for fellesskap og liv – som også frimo-

diggjør til lave terskler ut.
I underteksten til logoen for
huset heter det: «Et aktivt og
sterkt møtested for kristen tro
i Mysen». Åpningsfesten viste
på en håndfast måte at det er
nettopp det som er tanken og
visjonen for menighetshuset
Betania; et godt hus som en
god ramme – for levende
kristen tro og liv i sentrum av
Eidsberg!
Bjørnar Holmedal

LEDER Bjørnar Holmedal, regionleder
I det siste har jeg undret meg
- det skjer ting som jeg for min
del kjenner at det er vanskelig å
forstå og forholde seg til. Det
har blitt så mange høye
stemmer som rasjonaliserer
bort, eller finner «nye måter» å
lese Guds ord på - og som sier
at «slik må det naturlig nok
være». I et hyggelig møte med
vår biskop i Borg, fikk jeg også
legge frem noe av den
utfordring jeg kjenner på i
dette; «når vi - mange av oss
den aktive kjernen i Østfolds
menigheter - leser i Guds ord at
«slik skal det være», eller at noe

er feil, ja synd - da er det
utfordrende å få en leder i
kirken som sier at «nei, det er
ikke feil - det er ikke synd.»»
Biskopen ga uttrykk for at han
forsto dilemmaet.
Men det som skjer er ikke nytt.
For 200 år siden opplevde Hans
Nielsen Hauge at kirkens folk
nærmest sto ham etter livet.
Det underlige er kanskje at
Hans Nielsen Hauge
oppmuntret folk til å bli i
kirken, til å ta del og la sin
stemme bli hørt og stå opp for
Guds ord. For 100 år siden var
kirken kanskje mer liberal enn

noen gang - med et presteskap
som langt på vei hadde
avskrevet Jesus slik vi kjenner
ham. Men rundt år 1900 skjer
endringen da vekkelsens folk
reiste seg. Vi fikk
Menighetsfakultetet og de
frivillige kristne
organisasjonene gikk inn i sin
sterkeste vekstperiode noen
sinne.
Hvor er vi i dag? Jeg kjenner på
uro og undres om Den norske
kirke vil overleve denne gang.
Gudsordet opplever igjen å bli
satt til side. Jeg synes det er
utfordrende, nesten rart, å

Kyrie eleison
forholde meg til en kirke som
med tydelig engasjement sier at
det er synd med oljeboring i
Barentshavet. Men den samme
kirke sitter helt i stillhet, som
ikke vil «dømme», når barnet i
mors liv ikke lenger er fredet.
Det dramatiske nå er at et
flertall av kirkens biskoper

ønsker å bygge inn en helt ny
og for oss ubibelsk forståelse av
ekteskap og samliv i kirkens
læredokumenter, - i kirkens
vigselsliturgier.
Skal vi forlate kirken? Jeg vet
ikke. Men det jeg vet er at Guds
ord kaller oss til å vise omsorg
og å be. Vi må be for land og
folk og for kirken vår! For Han
som kalte mennesker, Han som
brukte mennesker og som
gjorde det umulige mulig - Han
kan gjøre det igjen.
Kyrie eleison - se i nåde Herre
- til folk og kirke, til oss. Se i
nåde til meg.

Nytt fra
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Som 12-åring vinket Somi farvel til klassekameratene for å jobbe ved et helseskadelig steinknuserverk. nå går hun en bedre fremtid i møte.

Ut av støvet
jobbe og tjene penger for at familien
skulle få mat på bordet.

tekst line Konstali
Foto audun nedrelid

Knuste drømmer
På arbeidsplassen opplevde den unge
jenta både mobbing og misbruk. Hverdagen besto av tunge løft som slett ikke
var bra for en liten kropp. Det helseskadelige støvet påførte henne mange
sykdommer. Likevel måtte hun jobbe
opptil 10 timer daglig til en dagslønn på
åtte kroner. Det er under fattigdomsgrensen.
Livet som steinarbeider var ikke det
hun drømte om som liten. Fattigdom kan
raskt sette en stopper for drømmer og
ambisjoner. For Somi så livet ganske svart
ut.

For Somi snudde livet
fra mareritt til håp da
hun kunne slutte ved
steinknuserverket.
Utsiktene var ikke lyse da Somi som
12-åring måtte begynne å jobbe fulltid
ved steinknuserverket i landsbyen der
hun bodde. Faren hennes døde tidlig og
etterlot seg moren og alle søsknene
hennes. Hva skulle de gjøre nå? Hvem
skulle jobbe og tjene penger? Moren
hadde nettopp fått en liten baby og kunne
ikke ta med barnet på en arbeidsplass
som var farlig.
Med sorg i hjertet tok Somi farvel med
klassevennene sine. Heretter skulle hun

endelig hjelp å få
Men en dag skjedde det hun ikke hadde
våget å håpe. En kvinnegruppe ga Somi
et mikrokredittlån som hun brukte til å

investere i fiskeoppdrett. I dag tjener hun
nok til å forsørge både seg selv og sin
familie.
Somi er selv mor nå. Fortiden snakker
hun sjelden om. Minnene fra steinknuserverket er vonde. Nå ser hun heller
fremover og vil gjøre det hun kan for at
hennes barn aldri skal havne i samme
situasjon som hun havnet i som 12-åring.
Støtt kvinnegruppene i India!
Takket være kvinnegrupper og selvhjelpsgrupper i landsbyen der Somi bor,
har flere fått lån til å starte landbruksprosjekter eller andre bedrifter. Gruppene
bidrar også med undervisning for å øke
lesekunnskapene blant landsbyungdommene. Dermed får de muligheter til
å finne andre jobber. Nå våger mange å
tro på en bedre fremtid.

Vårgaven 2014
■ i VestBengal i india frister store
investorer lokalbefolkningen til å
selge jord til steinindustrien.
resultatet er et folk som lever
under slaverilignende og svært
helseskadelige forhold.
■ Barn, ungdom og voksne lever
og arbeider i steinstøvet uten
skolegang og helsetilbud.
■ Skogen i området hogges ned,
jorden utarmes og vannet
forurenses.
■ i Vårgaven 2014 ønsker
normisjon å gi mennesker frihet
og et verdig liv.

roser Vestøl

ny kirke inspirerer!

Barn som Maino har et stort potensiale. Han
har bare hatt dobbelt uflaks: familien hans
er fra en minoritetsgruppe, og de er fattige.
familien kan med andre ord ikke betale for
den utdannelsen som Maino fortjener. Den
gode nyheten er at her kan mange hjelpe.
for 6600 kroner gir vi 10 barn et års skole
gang i india. Så enkelt er det, og enda
enklere er det å sende en SMS med kodeord
«india» til 2160 og donere 55 kroner.

Magne Vestøl og hans nærmeste med
arbeidere har mye av æren for at tuberkulose
bygget ved sykehuset i okhaldhunga i nepal
nå står ferdig, skriver overlege erik Bøhler i
misjonærbrevet okhaldhunga times. for to
og et halvt år siden kom Magne og kona
Dorothea til okhaldhunga for å bygge syke
hus «der ingen skulle tru at nokon kunne bu».
ekteparet Vestøl har fullført tjenesten, og
da overtar fred og Cyndi langworthy fra uSa,
som ser fram til utfordringene jobben vil gi.

Da kirken i Guantanamo ble innviet, var det
stor begeistring i den lutherske synoden
som normisjon samarbeider med på Cuba.
Den nye hovedkirken i Guantanamo fylke er
et resultat av menighetsplanting fra Den
lutherske kirkens senter i Santiago by. Kirke
senteret har startet en rekke husmenigheter
i denne delen av landet.
normisjon er sterkt inne som rådgiver og
med hjelp til pastorlønn.

Prosjektnr.: 114.98.169
English medium schools
Budsjett: 118 000

foto: auDun neDreliD

India på skole!

Bli med på en SMS-kampanje som gir
flere barn skoleplass i India.

Prosjektnr.: 118.15.354
Nytt sykehus i Okhaldhunga
Budsjett: 3 140 000

Prosjektnr.: 114.96.999
Støtte til Santiagosynoden
Budsjett: 287 000

Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr. 3000.18.32731 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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foto: ÅSe røSViK

Fjellbygdas skole

Støtten fra trofaste givere har bidratt til et løft for barn og unge i Shushilcon.

Barneskolen Jose Antonio
Punton ligger i fjellbygda
Shushilcon i Ecuador.
oppfordres til jobb, ikke skole
I utgangspunktet ligger den i et
område der praktisk arbeid er
normen.
Svært få ungdommer fullfører ungdomsskolen fordi

foreldrene forventer at guttene
skal jobbe, og at jentene skal
hjelpe til hjemme.
Guttene får da ofte jobb i
jordbruket, som bygningsarbeidere eller som sesongarbeidere på en av plantasjene
langs kysten. Jentene hjelper til
i hjemmet og steller dyrene på
gården.

Fattigdommen har alltid vært
stor i bygda. Selv om det har
skjedd en del forandringer, forekommer det fortsatt utvandring
til USA eller Spania.
Mot lysere tider
Men nå går det mot lysere tider!
Skolen har de siste årene blitt
rustet opp og kraftig forbedret.

Når ungdommen blir spurt
om de skal fullføre ungdomsskolen, er svaret oftere ja enn
nei. Det har helt klart skjedd en
holdningsendring på dette feltet
– både blant foreldre og barn.

ungdommer vil på skole.
Prosjektnr.: 119.09.264
Barneskolen i Sushilcun
Budsjett: 1 600 000

landbruksmirakler
AzNorAgro senter for landbruksutvikling i Aserbajdsjan
(ANA) ble startet med støtte fra Normisjon, og senteret
jobber både med tradisjonelt landbruk og nyvinninger innen
landbruksproduksjon.
I år skal 1000 m2 gartneri settes i gang utenfor Ganja i
Nord-Vest-Aserbajdsjan. Dette gartneriet skal driftes med en
helt uvanlig teknikk, aquaponics, som gjør det mulig å dyrke
grønnsaker nesten rett i stein og grus – gjennom å drive
fiskeoppdrett som produserer naturlig avfall, og så sirkulerer
vannet fra fiskeoppdrettet gjennom planterøttene. Grønnsakene gror fortere, og samtidig renser plantene vannet for
fiskedammene. Dette er både økologisk og en veldig effektiv
bruk av vann. Det brukes ikke kunstgjødsel; man dyrker
planter og driver fiskeoppdrett samtidig.
fisk

Planter

Melita er bare 16 år, men er både søndagsskolelærer og leksehjelper for barn etter skoletid.

foto: illuStraSjon SHutterStoCK

aquaponicssystem
oksygen

Bakterier

Vann

Fisk og planter i skjønn forening. er det virkelig mulig?
Ja, ved hjelp av den nye landbruksteknikken acuaponics.
Prosjektnr.: 115.06.417
Effektivt jordbruk og fiskeoppdrett
Budsjett:

foto: auDun neDreliD

nytt bibliotek!
Elevtallet ved Don Bosco School
har steget hvert år. Dette er selvsagt gledelig, men i flere år har
også skolen slitt med dårlig plass.
Det gamle biblioteket var trangt
og ble også i perioder brukt som
klasserom. Biblioteket var ikke
godt nok – spesielt merket man
dette på ungdomstrinnet.
Men nå kan skolebarna ved
Don
Bosco School i India glede
Større plass for elevene.
seg over nytt bibliotek og nye
klasserom! Det nye biblioteket tilfredsstiller alle krav. Det er
blant annet blitt plass til grupperom hvor små grupper kan
jobbe sammen. Dette er en stor fremgang for skolens elever
– som nå har passert over 1000 i antall.
Prosjektnr.: 114.98.169
English medium schools
Budsjett: 118 000

Til stede for barn
tekst line Konstali
Foto anne marken gihlemoen

Melita er 16 år og frivillig
søndagsskoleleder. I tillegg
hjelper hun barna med lekser
etter skoletid. ressurser som
henne er uvurdelige.
Bangladesh er et av verdens fattigste land. Her
finnes det også flere folkeslag som ikke er nådd
med evangeliet. Barna som går på søndagsskolen,
har ofte tøffe livshistorier bak seg. Flere har mistet
en eller begge foreldrene og strever med en
vanskelig hverdag. På søndagsskolen får barna
delta i korsang, dans, håndarbeid og formingsaktiviteter. Her får barn lov til å være barn.
Til daglig går Melita på videregående skole.
Hun er opptatt av å gjøre det bra, og spesielt
viktig er det for henne å ha gode karakterer i
engelsk. Hun drømmer om å få en utdannelse og
en jobb hun kan trives i. I tillegg vil hun gifte seg
og få barn.
Hun tilhører lavkasten santalene og utsettes for
grov diskriminering i Bangladesh. Santalane får
ikke eie egen jord og må på grunn av manglende
utdannelse ta til takke med de dårligst betalte

jobbene. Ofte arbeider de under slaverilignende
forhold på te-plantasjer.
Vil hjelpe barna
Melita brenner for at barna skal bli kjent med
Jesus. Hver fredag, som er fridagen i Bangladesh,
møtes barna til søndagsskolen under ledelse av
Melita. Her forteller hun om hva Jesus sa og gjorde
da han levde på jorda. Slik Jesus møtte barna, vil
også Melita møte barna i Hatidanga. På søndagsskolen er det også mye sang og dans. Det kreves
mye kompetanse for å lede barna, og takket være
gode støttespillere i Norge, har Melita gått på
ledertreningskurs.
en bedre fremtid
Melita brenner for santalenes rettigheter og hjelper
også skolebarna med lekser. Siden flere av barna
har foreldre som ikke selv har skolegang, får de
ikke like god oppfølging hjemme. Da er ressurspersoner som Melita uvurderlige.
Ressurser som Melita bidrar til at flere barn
kommer ut av nøden! Takk for bønn og støtte for
barn og unge i Bangladesh!
Prosjektnr.: 114.98.383
Barne- og ungdomsarbeid BNELC-LYCM
Budsjett: 185 000

Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr. 3000.18.32731 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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NORGE
Hva skjer?
12.–16. juni, Seniorstevne
Solborg folkehøgskole i Stavanger,
Mer informasjon:
Leif Berge, tlf. 480 06 180 eller
Torill Solli Haugen, tlf. 45 21 37 94.
Påmelding :
Solborg Folkehøgskole, tlf. 51 51 01 00.
1.–6. juli, Sommer i Sør
Amigos på Sommer i Sør
Tenåringsfestival på Sommer i Sør
Bibelskolen i grimstad (BiG)
Mer informasjon og påmelding:
www.sommerisor.no eller Region Agder,
tlf. 37 25 68 04
7.–10. august, Sommer i nord
Finnsnes kirke
Mer informasjon og påmelding:
www.normisjon.no/sommerinord
(elektronisk påmeldingsskjema)
tlf. 77 68 35 01
8.–10. august, Motivasjon -14
Gå Ut Senteret, Hurdal
Mer informasjon og påmelding:
www.gus.no
tlf. 63 98 77 77

anne Birgitta langmoen Kvelland går fra å være leder for internasjonal avdeling til å bli
normisjons første kvinnelige generalsekretær.

drømmer du om sol?

Påmelding til Solgårdens Oslo-kontor – tlf: 24146660.

Gjenbruk på
nett og i butikk

E-post: galleri@normisjon.no

5

4

www.gallerinormisjon.no

75

Les mer på vår nettside:

- teLe
te

n
fO

Inntektene fra normisjons gjenbruksbutikk
går til misjon!

Hen

Gi bort eller kjøp bl.a. møbler, kjøkkenting,
kunst, bøker og barne- og sportsutstyr.

21 37

Overtar ledelsen
tekst leif gunnar Vik
Foto ryan burch

anne Birgitta langmoen
Kvelland (54) blir normisjons
nye generalsekretær. Hun
gleder seg til å få styre en
organisasjon som vil misjon.
Hun blir den første kvinnen som leder Normisjon.
De siste årene har hun ledet Normisjons
internasjonale arbeid og satt i gang både arbeid i
Senegal og opprettet misjonsbase i Asia.
Anne Birgitta Langmoen Kvelland er utdannet
teolog ved Menighetsfakultetet. Hun har jobbet
som rektor ved Normisjons bibelskole i Staffeldtsgate i Oslo og ledet blant annet prosessen med å
gjøre skolen om til en høgskole. Langmoen
Kvelland har også arbeidet som personalleder i
Normisjon.
Stor tillit
Leder for landsstyret i Normisjon, Tormod
Kleiven, er glad for at Langmoen Kvelland har sagt
ja til å være generalsekretær i en viktig omstillingsperiode for Normisjon.
− Hun har svært gode egenskaper innen ledelse
og mye relevant erfaring. Hun nyter også stor tillit
i organisasjonen vår, sier Kleiven.
Den nye generalsekretæren er ansatt i et
åremål på to år. I løpet av disse årene skal
Normisjon etablere en rekke nye fellesskap i
Norge, bygge opp tilstedeværelsen i Asia og
starte nytt arbeid i Senegal.
− Jeg er veldig motivert til ta fatt på oppgavene

som generalforsamlingen har vedtatt. Jeg tror vi
kan sette varige spor i viktige områder i verden
gjennom at vi er med og utruste de lokale kristne
og bringer hjem inspirasjon til livet og arbeidet
vårt i Norge, sier Kvelland.
nære, varme og tydelige
Som leder er hun opptatt av å jobbe langsiktig for
å nå målene.
− Vår samfunnsoppgave er å være nære, varme
og tydelige voksne med gode relasjoner til barn
og unge. Gjennom tilstedeværelse over tid i
ungdomsgenerasjonen kan det vokse fram ærlige
og modne kristne. Den jobben gir ikke de store
avisoverskriftene, men vil føre til at mennesker
merker at Jesus Kristus er levende og relevant, sier
Anne Birgitta Langmoen Kvelland.
foto: leif Gunnar ViK

Har du noen gang nynnet på Kirsti Sparboes slager «En
sommer er over»? Det er en ganske så beskrivende tekst i
den sangen: et vemod over den korte sommeren i Norge
– og et håp om at den skal komme igjen! Da er det godt at
det fins mulighet til å forlenge gode opplevelser med sol og
varme, lade batteriene til en lang høst og hustrig vinter!
Normisjon samarbeider også i år med Solgården i Spania
og tilbyr to ukers opphold fra 02. til 16. september.
På Costa Blanca-kysten kan du komme til «dekket bord»
på alle måter! Tre måltider pr. dag, tilbud om spennende
bussutflukter til flere steder i flotte Spania, variert underholdning på kveldene, aktivitetstilbud om dagen, tilgjengelige helsetjenester på stedet, etc. etc.
I tillegg tilbyr Normisjon et variert program med bibeltimer/andakter, sang-og-musikk-kvelder, Gjestenes aften,
forskjellige foredrag om både litteratur, spansk kunst og
historie, enkel innføring i spansk språk og korøvelser.
Turteamet fra Normisjon vil være tilgjengelig for både
den lette og den litt mer krevende samtalen med deg som
ønsker det.
I år vil du møte Reidun og Anfin Skaaheim, Øyvind
Berg, Ragnar Evenstad og Torill Solli Haugen på Solgården.

landsstyreleder tormod Kleiven.

Hun nyter stor tillit
i organisasjonen.
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Manipulasjon i åndelig forkledning
Tekst og foto

Boe Johanne Hermansen

Arne Tord Sveinall var
foredragsholder på kurset i
Fermate, Østfold 29. januar.

Arne Tord Sveinall gav nyttig
og innsiktsfull kunnskap om
manipulasjon i åndelig forkledning, under kurskvelden
i regi av Fermate Østfold 29.
januar.
Hele 45 personer deltok på temakvelden, som ble arrangert
på Betlehem, Borgen.
- Spørsmål kan også være
våpen, sa Sveinall, og nevnte
eksemplene: - Du har vel
merket at jeg har bedt for deg?
Eller – Tror du Gud er stor nok
til å helbrede deg?
Han nevnte også eksempler på
følgende utsagn, som kan virke
manipulerende: - Jeg har fått
fred for, eller – Folk sier at…
Latterliggjøring kan også være

utbredt. – At jeg skulle oppleve slike synspunkter på vårt
årsmøte….., er ett eksempel,
fremholdt Sveinall.
Teologen og instituttlektoren
påpekte at det også blir galt
når følelser brukes i stedet for
argumenter.
- Det kan skje at det i fellesskapet ikke er plass til å være meg
eller at jeg kan snakke ærlig
om livet. Det kan skje der det
bli en usunn avstand mellom
ideal og virkelighet. Da kan det
skapes skyldfølelse, skamfullhet og dårlig samvittighet som
ikke er sunn.
- Skyldfølelse er kongeveien
til manipulasjon, og sårbarhet
er åkeren for manipulasjon, sa

Sveinall.
Foredragsholderen holdt
frem at sunt åndelig fellesskap
forutsetter blant annet rimelig
stabilitet i humør og adferd. –
Stikkordet er forutsigbarhet og
at en kan innrømme at livet er
vanskelig.
- Du skal oppleve deg forstått,
og ikke bare forklart. Det skal
være rom for å ta opp vanskelige spørsmål og begrunne
uenighet, la han til.
Sveinall sa at også åpenhet er
avgjørende. – Det skal ikke
være noen skjult agenda, ingen
«elitegruppe», men tydelighet. Sunnheten er raus og sunt
lederskap viser seg gjennom
aksept av forskjeller og ulike

personlighetstyper.
- Diakonal profil er viktig, med
et apparat for dem som faller
utenfor. Opp til alteret skal en
inviteres med hele seg og alle
problemene. Skam skal møtes
med velsignelse, mens sann
skyld skal bekjennes og gjøres
opp og tilgis.
- Vi må ikke oppføre oss på
jorden som om vi er i himmelen, sa Sveinall til den lyttende
forsamlingen.
Det var også runder med
spørsmål til foredragsholderen
og summing rundt bordene.

enn Wenche Myhre, smiler
Olav Ruud.
Han tilføyer at ungdomskoret
knyttet til Fredrikstad Indremisjon (nå Normisjon) hadde
øvelse to ganger i uken, hadde
studiegrupper, utadvendt
arbeid, blant annet med møter
i Lykkebergtunnelen.
Eksportert sangere
- Jeg vil tro at totalt 500
ungdommer var medlemmer
de årene vi holdt på. Mange
av dem som var med, synger
nå i andre kor, der de bor. På
gjensynshelgen kom det folk
fra både Sørlandet, Vestlandet
og Nord-Norge. Så det er ingen
tvil om at koret har eksportert

sangere mange steder, sier
Olav Ruud fornøyd.
Under konserten var det fullt
orkester, med Øyvind Ruud,
tangenter, Tom Gulbrandsen,
gitar, Runar Henriksen, bassgitar og Ketil Furberg (trommer).
- Blir det en fortsettelse? - Vi
kan tenke oss et prosjektkor en
til to ganger i året. Vi får drøfte
om vi kan få dette til, sier Laila
Solum Hansen.

Gjensyn med ungdomskoret Tro
Ungdomskoret Tro var et
stort ungdomskor i
Fredrikstad fra starten i
1968. For noen uker sang
«ungdommene» sammen
igjen.
- Det er samme gode klang i
koret i dag som for 40 år siden,
sa Olav Ruud, som også dirigerte det store ungdomskoret
fra starten av.
Lørdag 25. januar var det gjenhør med «gamle Tro» i Bethel.
115 tidligere medlemmer av
koret stilte til konsert og et-

terfølgende fest.
- Det var i fjor høst at noen
av oss opprettet en facebookside med tanke på kontakt og
gjensyn, forteller Laila Solum Hansen og Hilde Marie
Agerup-Faller Andreassen.
Som et skudd
Etter øvelse i november og to
helger i januar var det klart for
konsert.
- Vi synger de samme sangene
som den gang, fra de to musikalene: «Si det som det er» og
«Virkelig fri». Disse teksten
oversatte jeg fra engelsk, fortel-

ler Olav Ruud.
- Sangene sitter som et skudd,
selv om det er 40 år siden sist,
konstaterer en av sangerne,
Steinar Ekvik, og legger til: Jeg synes det er moro å treffe
folk som jeg ikke har sett på
mange år.
Omfattende ungdomsarbeid
Ungdomskoret Tro var en
institusjon i det kristne ungdomsarbeidet i Fredrikstad.
På første øvelsen kom det over
100.
- På det meste var vi 150 medlemmer. Vi hadde en rekke
opptredener og turneer. I 1970
utgav vi platen «Tro», som
solgte veldig bra, ett år mer

Tekst og foto: Boe
Johannes Hermansen

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING
ØIVIND J SLETTEVOLD

Sjøglimt Leirsted & konferanse
- Ørje Sjøglimt leirsted tilbyr hyggelige lokaler og god mat til
kurs og konferanse! Ring Sjøglimt på tlf. 69 81 12 37 /
924 36 172, e-post: sjoglimt@normisjon.no

SYNGER IGJEN: Fra en av øvelsene med gamle «Tro». I front Laila Solum Hansen og Olav Ruud.
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Haugetunmøte
Velkommen til Haugetunmøte
onsdag 23. april kl. 18.30

Foredrag:
Helge Gudmundsen
Helge Gudmundsen er til
daglig prosjektleder i NRK og
arbeider som fotballtrener for
Flatås Lions, et fotballag for
utviklingshemmede. I 18 år
har dette laget vært en del livet
hans. Arbeidet er lagt merke
til over hele landet. Først
gjennom NRK -programmet
«Løvene fra Flatåsen», og ikke
minst gjennom boken «Gull

verdt».
Foredraget blir krydret med
bilder og filmsnutter fra
hverdagen sammen med utviklingshemmede og formidler
livsglede, latter, men også en
livserfaring om smerte og
nederlag. Det handler om et
samfunn preget av mangfold
og inkludering. En fortelling
om det å bli sett og verdsatt der
personen er viktigere enn prestasjonen. En fortelling om utvikling, delmål og gleden av å
se at man lykkes, og ikke minst
handler det om et samfunn
preget av respekt, toleranse,

likeverd og menneskeverd.
Sang Scene Studio på Haugetun Folkehøyskole
Musikk:
Lars-Erik Dahle med band
Lars-Erik Dahle er mest kjent
som bassist i Hans Orkester og
Ole Børud Band. Han har vært
med i ulike TV-programmer
bl.a. Kvelden er din, Gullfisken,
Dugnad for Haiti, Torsdagskveld fra Nydalen, Spelle-

mannprisen. Han har deltatt
på et 50-talls plater og singler
og har spilt live sammen med
Tone Damli, Madcon, Lisa
Nilsson, Sissel Kyrkjebø, Ingrid
Bjørnhov, Venke Knutson, Andrea Crouch, Jan Eggum, m.fl.

e-post:
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

Elevinnslag, enkel bevertning, loddsalg.
Alle velkommen!

Nytt fra Sauevika

Her på Sauevika skjer det mye
om dagen. Nye møbler til spisesalen er satt opp og det ble så
flott. Tusen takk til dere som
var med og ga penger slik at
dette var mulig. Vi gleder oss
til at dere alle kommer og ser
hvor fint det er blitt.
Første anledning for en del av
dere blir Takkefesten 21. mai.
Dette er en hyggekveld for dere
som har bidratt med dugnad
og annen hjelp gjennom Sauevikaringene i 2013. Invitasjonen til denne kvelden er på
vei. Er det noen som ikke har
fått invitasjon, men som burde

ha fått det, ber vi om at det tas
kontakt med Regionkontoret
på telefon 69 13 36 60.
Det er også blitt frisket opp
med mye maling her i vinter.
Møtesalen er malt lys og fin. I
sovehusene er vi snart ferdige
med å male veggene inne. På
kjøkkenet har vi fått en splitter
ny kokegryte på plass etter at
den gamle var brukt opp (det
var ikke noe mer å reparere
på). Sauevika er så heldige at
det også her er venner som gir
penger slik at dette er mulig.
Her var det en Sauevikaring
som rett og slett kjøpte ny

gryte.
Det viser seg helt klart at det å
drive et leirsted uten forbønn,
gaver og dugnad er umulig.
Sauevika er ingen god forretningside, men en fantastisk
misjonsstasjon der alle burde
få en mulighet til et møte med
Jesus. Dette er et felles ansvar
vi alle må ta del i, på hver vår
måte. Vi må ikke slutte med å
engasjere oss.
Det er slik at Amanda som
koker, går ut i permisjon nå. Vi
trenger derfor mer enn noen
gang dugnadshjelp på kjøkkenet og til diverse husmorak-

tiviteter. Ta
kontakt om du
kan hjelpe til en
dag eller en hel
leir. Det er alltid
arbeid å få her på
Sauevika.
Så er det slik at
Kjell går av med
pensjon 31. juni.
Vi er veldig takknemlige for alt
det arbeidet han har gjort for
Sauevika og vi er takknemlige
fordi han fortsatt kommer til å
engasjere seg for leirstedet.
Jeg som bestyrer (Øyvind) har
sagt opp min stilling og slutter
31. mai. Arbeidet med en etterfølger er i gang og vi håper
og tror at det skal gå bra. Jeg
ber dere som leser dette, tar
godt imot den som tar over etter meg. Han/henne må hjelpes

i jobben, det er umulig å stå i
denne jobben uten et engasjement i fra misjonsvenner.
Jeg vil samtidig si en stor takk
til dere for den hjelp og støtte
dere har vært for Sauevika
mens jeg har vært ansatt her.
For Sauevika
Øyvind Brede Gjerløw
Alle foto:
Øyvind Brede Gjerløw
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Nytt fra

Et nytt leirår!
Tiden går og vi i Acta Østfold teller år i antall leirår. Alle år er
unike, har hver sin sjarm, hver sine oppturer og hver sine
utfordringer.
Noe er likt hvert år. Vi har en forventning, og vi er
nysgjerrige. Hvordan blir det i år? Etter et par måneder i
dvale våkner det til liv i styre og stell.

Barn

Vi håper du kan finne din favorittleir i år. Velkommen skal du
være! Vi håper å se deg både i påsken og til sommeren.
Meld deg på i dag! Fyll inn skjema på www.acta.as/
ostfold/paamelding eller ring 69 13 36 60.
Vi sees på leir.

Påskeleir 2, 14. - 16. april, 2. - 4. klasse, Sjøglimt
Sommerleir 1, 24. - 26. juni, 2. - 4. klasse, Sauevika
Fotballleir, 26. - 29. juni, 2. - 5. klasse, Sjøglimt
Sommerleir 4, 1. - 3. august, 1. - 4. klasse, Sjøglimt

Tweens,
5. - 7. kl.
Påskeleir 1, 11. - 13. april, Sjøglimt
Sommerleir 2, 27. - 30. juni, Sauevika
Sommerleir 3, 7. - 10. juli, Sauevika
Skog og Spa, 8. - 10. august, Sjøglimt

Ungdom,
8.klasse –
3.vgs
Påskeaction, 11. - 13. april, Sauevika
Tenleir, 20. - 23. juni, Sauevika

Familie
Familiefestival på Sjøglimt 29. mai
Minileir for alle 1, 11. - 13. juli, Sauevika
Familieleir 1, 14. - 18. juli, Sauevika
Minileir for alle 2, 19. - 21. juli, Sauevika
Familieleir 2, 22. - 26. juli, Sauevika
Sauevikastevnet 27. juli

www.acta.as
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Andakt

tro
TRO
tro

Torgeir Flateby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund og
fritidsforkynner i Normisjon

oVerSettelSe: erlenD eVenStaD
oVerSettelSe: erlenD eVenStaD

Se, Guds Lam!

«erdet
detnoen
noenSJanSe
SJanSefor
foratatdu
duKunne
KunnegJøre
gJøreenenSKVett
SKVettaVaVVinen
Vinen
«er
om
til
Vann
igJen?»
om til Vann igJen?»

Innspill
Innspill

Sveingranerud
granerud
Svein
lederforfornormisjon
normisjoni norge
i norge
leder
svein.granerud@normisjon.no
svein.granerud@normisjon.no

Kanforkynnelsen
forkynnelsendroppes?
droppes?
Kan
forkynnelseegentlig
egentligsåsåviktig?
viktig?ErErikke
ikkesamtale
samtaleogog
ererforkynnelse
personlige
relasjoner
viktigere
enn
halvtimesutredninger
fra
personlige relasjoner viktigere enn halvtimesutredninger fra
en
prekestol?
en prekestol?
Forkynnelsenererflere
fleresteder
stederunder
underdebatt.
debatt.Det
Deterertydelig
tydeligatat
Forkynnelsen
for
noen
er
forkynnelsen
mer
et
problem
enn
en
ressurs.
for noen er forkynnelsen mer et problem enn en ressurs. ViVi
møterungdomsledere
ungdomslederemed
medetetvarmt
varmthjerte
hjertefor
formedvandring
medvandringogog
møter
veiledning,
men
med
mye
frustrasjon
i
forhold
tradisjonell
veiledning, men med mye frustrasjon i forhold tiltiltradisjonell
forkynnelse.
Også
blant
mer
voksne
med
arbeidere
kan
støte
forkynnelse. Også blant mer voksne medarbeidere kan enenstøte
på
uro
og
spørsmål
omkring
den
plass
og
rolle
forkynnelsen
på uro og spørsmål omkring den plass og rolle forkynnelsen
hari måten
i måtenviviarbeider
arbeiderpå.
på.
har
Frustrasjonog
oguro
uroskal
skalvivitatapåpåalvor.
alvor.Og
Ogdet
detkan
kannok
nokavavogog
Frustrasjon
til
være
grunn
til
å
spørre
både
om
forkynnelsen
er
livsnær
til være grunn til å spørre både om forkynnelsen er livsnær
nok
til
å
angå
folks
liv,
og
om
det
er
tilstrekkelig
fokus
nok til å angå folks liv, og om det er tilstrekkelig fokus påpå
samtaleogogpersonlig
personligoppfølging.
oppfølging.Men
Menher
herererdet
detviktig
viktigå åikke
ikke
samtale
stille
nødvendige
ting
opp
mot
hverandre.
Og
denne
gang
stille nødvendige ting opp mot hverandre. Og denne gang vilvil
brukeanledningen
anledningentiltilå åunderstreke
understrekehvor
hvorlivsviktig
livsviktig
vivibruke
forkynnelsen
er
for
levende
fellesskap
og
for
utføremisjonsmisjonsforkynnelsen er for levende fellesskap og for å åutføre
oppdraget.
Evangeliet
er
hverken
nestekjærlighet
eller
tette
oppdraget. Evangeliet er hverken nestekjærlighet eller tette
relasjoner.
Evangeliet
er
et
budskap
om
Guds
kjærlighet
slik
relasjoner. Evangeliet er et budskap om Guds kjærlighet slik
han
viser
det
i
handling
ved
at
Jesus
døde
og
oppstod
for
han viser det i handling ved at Jesus døde og oppstod for atat
vårsynd
syndogogskyld
skyldkan
kantilgis.
tilgis.Evangeliet
Evangelieterernoe
noeviviikke
ikkevet
vetavav
vår
oss
selv.
Det
finnes
bare
i
Bibelen,
og
den
kristne
kirke
kalt
oss selv. Det finnes bare i Bibelen, og den kristne kirke ererkalt
til
å
bære
budskapet
ut
til
menneskene.
Da
må
det
forkynnes
til å bære budskapet ut til menneskene. Da må det forkynnes
undervises.
ogogundervises.
måbe
begud
gudutruste
utrustedisipler
disiplertiltilå åvære
væreevangelister
evangelisterogog
ViVimå
lærere
–
på
tomannshånd,
men
også
fra
prekestol
kateter.
lærere – på tomannshånd, men også fra prekestol ogogkateter.
Med
vår
tids
språk
og
nær
vår
tids
mennesker.
Med vår tids språk og nær vår tids mennesker.

Påskeutrykket her står allerede
i begynnelsen av Johannesevangeliet. Det skjer egentlig
noe ganske oppsiktsvekkende
på dagen etter Jesu dåp i
Jordan. To karer hører tre ord
uttalt av Johannes døperen om
Jesus; Se, Guds Lam. De satset
hele livet sitt på de ordene om
Jesus, de hørte og fulgte ham.
De hørte og trodde. Senere i
livet ble de endog martyrer
etter å ha satset på de tre
ordene.
Joh. 1,35-37: Dagen etter sto
Johannes der igjen sammen
med to av disiplene sine. Da
Jesus kom gående, så Johannes
på ham og sa: «Se, Guds lam!»
De to disiplene hørte hva han
sa og fulgte etter Jesus.
Hva var det med de ordene?
De må bety mye. Det er
naturlig for oss å gå til GT. De
som hørte det, var jøder og de
var opplært i skriften. Han de
ser er et lam og endog Guds
Lam. Lam betyr mye i GT. Vi
nevner bare tre eksempler her,

men det er mange flere:
-Lam står for soning av synd
og tilgivelse i alle ofringene vi
hører om.
-En bukk er med i 3. Mos 16.
Dette skriftstedet kunne man
utenat. Den store forsoningsdagen feires fortsatt som
største helligdag i hele Israel.
Yom Kippur er det hebraiske
navn. Denne ene dagen i året
skulle Ypperstepresten gå inn i
det aller helligste og sone synd
på vegne av hele folket. Alle
tolv stammene var representert
på drakten hans. Blod ofres og
en bukk sendes ut i ødemarken
med folkets synder for at den
skal tas av villdyr og syndene
bli borte. Denne rollen tenker
jeg meg at de legger i Jesus
som Guds lam
-Ved utgangen av Egypt 2 Mos
12 er lam sentralt.
Etter alle plagene svarer Gud
til sist med at alle førstefødte
guttebarn i Egypt skal drepes.
For å spare jødenes barn skal
de slakte et lyteløst årsgammelt
værlam og ta blodet og stryke
på dørstolpene der jødene bor

og så skal de spise lammet som
reisekost til utferden. Dette er
også innstiftelsen av Jødenes
påskehøytid og forbilde for vår
påske. Dette klinger med i
utrykket Jesus som Guds lam.
Johannes sier at Jesus er dette/
disse Lam. Jesus går inn i disse
rollene. Det hørte de to og de
fulgte Jesus et helt liv og
sammen med 10 andre disipler
bragte de evangeliet videre.
Budskapet om Guds Lam har
nådd helt til oss og blitt del av
vår påskefeiring.
Dette gjelder i dag. Jesus er
Guds Lam som bærer våre
synder bort fordi han sonte
dem og forsonte oss med Gud.
Vi kan også høre og følge. Vi
kan tro og bli tilgitt våre
synder.
Se Guds Lam denne påsken!
Hør og tro det! Hør det og følg
Jesus!

BE
BeOG
ogARBEID
arBeIdIIINORMISJON
norMISJonOG
ogACTA
acta
Be
og
arBeId
norMISJon
og
acta
Østfold
regionene
regionene

Utland
utland
utland

Norge
norge
norge

Be for det nye regionstyret
og Acta-styret

Deterersendt
sendttotonye
nyemisjonær
misjonær
Det
ektepartiltilBangladesh.
Bangladesh.Begge
Begge
ektepar
parenehar
harbarn
barnmed
medseg.
seg.
parene
forfamiliene
familieneHaaland
Haalandogog
BeBefor
Sperrevikogogarbeidet
arbeidetderes.
deres.
Sperrevik

forungdommene
ungdommenepåpåalle
alle
BeBefor
skolenesom
somnormisjon
normisjon
skolene
driver.
driver.

Vi ber for oppfølgingen av
områdemøtene og
handlingsplanen
For forberedelsen av
leirsesongen
Om evne og vilje til
tydelighet i forkynnelse og
veiledning
Takk og bønn for Fermate i
Østfold

omatatarbeidet
arbeidetmed
mednyny
BeBeom
asiabasefortsetter
fortsetteri i
asiabase
sammeform,
form,ogogatatdette
dette
samme
bliretetgodt
godtsted
stedå åkomme
kommetiltil
blir
foralle.
alle.
for
bønnfor
formisjonærene
misjonærene
BeBeenenbønn
i MaliogogSenegal.
Senegal.takk
takkfor
for
i Mali
misjonærenesgjenkomst
gjenkomsttiltil
misjonærenes
Mali,ogogbebefor
forpionér
pionér
Mali,
misjonærenesutfordringer
utfordringeri i
misjonærenes
Senegal.
Senegal.

omatatbarn
barnogogunge
ungeskal
skal
BeBeom
frelstogoggrunnfestet
grunnfesteti i
bliblifrelst
troen.
troen.
omatatvivimå
måfåfåenenmed
med
BeBeom

vandrer
kultur,der
derunge
unge
vandrer
kultur,
kristnekan
kangågåkristenlivet
kristenlivet
kristne
sammenmed
medvoksne,
voksne,
sammen
erfarnekristne.
kristne.
erfarne
omøkt
øktgivertjeneste
givertjenesteslik
slik
BeBeom
kannånånye
nyegenerasjoner
generasjoner
atatvivikan
folkeslagi norge
i norgeogogi i
ogogfolkeslag
andreland.
land.
andre

Nettsted
om kropp
HjelpArusha
Arusha
utav
avstøvet!
støvet!
Hjelp
ut
Allesom
sommottar
mottar«Nytt
«Nytt
Alle
fra
Normisjon»
bør
ogsåha
ha
fra Normisjon» bør også
Agenda
3:16.
De
utfyller
hverandre
Agenda 3:16. De utfyller hverandre
påen
enutmerket
utmerketmåte.
måte.
på
RolfKjøde
Kjøde
Rolf
sjo
uk
isis
prpr
nsns
sjo
uk
odod
trtr
InIn
,–)
kr. 495
(ord.pris
–
8,
,–)
36
495
.
kr.
kr
.pris
n
ku
n kr. 368,– (ord
ku
for et helt år!
for et helt år!

Bestillabonnement
abonnementher:
her:www.agenda316.no
www.agenda316.no
Bestill
Tlf.
452
511,
E-post:abonnement@normisjon.no
Tlf.
452
1313
511,
E-post:abonnement@normisjon.no

I Indialever
levermange
mangetusen
tusenbarn,
barn,
kvinnerog
ogmenn
menn
i nettsted
stein for ungdom om kropp, sex,
GuttogJente.no
er et
I India
kvinner
i stein
industriens
lenker.
Jobben
er
svært
helseskadelig
og
forhold
og
identitet
basert
industriens lenker. Jobben er svært helseskadelig ogpå klassisk kristen seksualetikk og
Bibelens
veiledning.
levetidenfor
foren
ensteinarbeider
steinarbeider
kort.
Lungenetåler
tålerikke
ikke
levetiden
ererkort.
Lungene
alt
støvet.
En
steinarbeider
tjener
åtte
kroner
dagen.
alt støvet. En steinarbeider tjener åtte kroner dagen.
Nettstedet
eies
av Familie
Medier og 14 andre kristne
Detereringen
ingenlønn
lønnå åleve
leveetetverdig
verdiglivlivpå.
på.Selv
Selv
ikkei India.
i&
India.
Det
ikke
organisasjoner/kirker.
Normisjonønsker
ønskerå ågigimennesker
menneskerfrihet
frihetog
ogetetverdig
verdigliv.
liv.
Normisjon
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NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger,
barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge
som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus

ARRANGEMENTSOVERSIKT
11.-13.04: Påskeaction, 8.
klasse – 3.vgs, Sauevika
11.-13.04: Påskeleir, 5. – 7.
klasse, Sjøglimt
14.-16.04: Påskeleir, 2. – 4.
klasse, Sjøglimt
30.04: Pensjonistenes dag,
Sjøglimt
29.05: Familiefestival, Sjøglimt
07.06: Loppemarked og
auksjon, Sjøglimt
20.-23.06: Tenleir, 8. klasse – 3.
vgs., Sauevika
24.-26.06: Sommerleir I, 2. – 4.
klasse, Sauevika
26.-29.06: Fotballeir, 2. – 5.
klasse, Sjøglimt
27.-30.06: Sommerleir II, 5. – 7.

klasse, Sauevika
04.07: Haugespillet,
Gamlebyen, Fredrikstad
07.-10.07: Sommerleir III, 5.– 7.
klasse, Sauevika
11.-13.07: Minileir I, for alle,
Sauevika
14.-18.07: Familieleir I,
Sauevika
19.-21.07: Minileir II, for alle,
Sauevika, samarbeid med
Søndagsskolen
22.-26.07: Familieleir II,
Sauevika
27.07: Sauevika-stevne
01.-03.08: Sommerleir IV, 1. 4.klasse, Sjøglimt
08.-10.08: Skog og spa, 5. – 7.

Spillet om
Hans Nielsen Hauge

klasse, Sjøglimt
22-24.08: Kvinneleir, Sauevika
26.-28.09: Tenleir, 8. klasse –
3.vgs, Sjøglimt
03.-05.10: Hobbyleir, 5. – 7.
klasse, Sjøglimt
08.11: Damenes dag og
mannsfest på Sjøglimt
21.-23.11: Juleverksted, barn
opp til 8 år i følge med voksen,
Sjøglimt
28.-30.11: Adventsleir, 2. – 5.
klasse, Sjøglimt
Se nærmere info på våre
hjemmesider!

Familiefestivalen
2014

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET
Torggata 6, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post:
region.ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60,
fax: 69 13 36 61
org.nr. 980 545 202
Kontortid: Mand. - torsd.
kl. 09.00 - 15.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside:
www.normisjon.no/ostfold
Regionstyreleder:
Sverre Fjeldberg, tlf. 951
02 230, e-post: sverre@
plankebyen.net
Regionleder:
Bjørnar Holmedal, tlf. 930 46
924, e-post: bjornar.holmedal@
normisjon.no
Administrasjonssekretær:
Vera Heines, tlf. 474 83
630, e-post: vera.heines@
normisjon.no
Misjonskonsulent:
Boe Johannes Hermansen,
tlf. 996 12 822, e-post: boe.
johannes.hermansen@
normisjon.no

Lopper og auksjonsgjenstander ønskes.
Vi trenger også frivillige medarbeidere til dagen.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag
29. mai, er det igjen Familiefestival på Sjøglimt. Logoen for
årets festival er sommerfuglen,
og tema handler om sommerfugler, Domino og Jesus. Det
blir både aktiviteter og konkurranser. Vi skal høre om mye
som er FANTASTISK, og som
vi må gi videre.
Budskapet vil Randi Vorhaug,
den talende dokka LARS og
Fredrikstad
Soul Children gi oss. Det hele
starter kl. 12.00, og avsluttes
ca. kl. 16.30. Salg av mat og
drikke.
Inngangspenger er kr. 50.- pr.
barn – voksne gratis.
VELKOMMEN!

Ta kontakt med Sjøglimt tlf. 924 36 172
Vel møtt!

Arr.: Acta, NMSU og Søndagsskolen

Spillet om Hans Nielsen
Hauges liv og virke blir for
første gang fremført i Østfold,
fredag 04. juli kl. 20.00.
Det skjer i Gamlebyen,
Fredrikstad hvor Hauge både
arbeidet, forkynte og satt
fengslet.

En av aktene er nyskrevet og
har tilknytning til Grunnlovsjubileet.
Nærmere info kommer i neste nummer av Normisjonsnytt. Se også www.normisjon.
no/ostfold

Loppemarked
Loppemarked på Sjøglimt leirsted
lørdag 7. juni kl.10.00 (pinseaften)
Auksjon kl.11.00.

Særlige regionale givertjenesteprosjekter:
Forkynnertjenesten, region Østfold,
prosjektnummer 12046983
Fermate Østfold,
kampanjenummer 7215001
Gave Sauevika,
prosjektnummer 11537966
Gave Sjøglimt, prosjektnummer 11763281
Gave region Østfold,
prosjektnummer 11499621

Acta prosjekter:

Givertjeneste lønn 1-åring
Acta, Østfold,
prosjektnummer 11762960
Givertjeneste Acta,
prosjektnummer 11496353
Gave lønn ettåring,
prosjektnummer 11762978
Lederopplæring Acta,
prosjektnummer 11862943
Gave Acta,
prosjektnummer 11586146
Bankkonto: 3000 14 71682

Leder for Acta:
Marius Kjeve, tlf. 977 73 028
e-post: mariuskjeve@hotmail.
com
Acta-leder:
Elise Volen, tlf. 474 83 632,
e-post:
elise.volen@normisjon.no
Familie- og misjonsarbeider:
Torill Bredeg, tlf. 474 83 633 /
404 10 681, e-post:
torill.bredeg@normisjon.no
Leir- og lederutvikler:
Espen Klingsheim,
tlf. 474 83 636, e-post: espen.
klingsheim@normisjon.no
FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 474 83 600
Sigmund Danielsen
Daglig leder / sjelsørger
e-post: sigmund@fermate.no
Torhild Nordberg
sjelesørger
e-post: torhild@fermate.no

Husmor/kokke:
Wenche Bjørknes,
tlf. 404 33 630,
e-post: sjoglimtkjokken@gmail.
com
SAUEVIKA LEIRSTED
1684 Vesterøy,
tlf. 69 37 70 44, fax 69 37 78 31,
e-post: sauevika@normisjon.no
Postadresse: Skjelsbusundet 283,
1684 Vesterøy.
Bestyrer/Husholdsbestyrer:
Øyvind Brede Gjerløw
tlf. 474 83 634,
e-post: oyvind.brede.gjerlow@
normisjon.no
Vaktmester: Kjell Pettersen,
tlf. 474 83 635, e-post: kjell.
pettersen@normisjon.no
HAUGETUN
FOLKEHØYSKOLE
Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy
tlf. 69 36 27 20, fax 69 33 70 07,
e-post: haugetun@haugetun.no
Internett: www.haugetun.no
Kontortid: mand. - fred.
kl. 08.00 - 16.00
Bankgiro: 1050.07.29827
Rektor: Per Morten Wiig
NYTT FRA NORMISJON ØSTFOLD
Organ for Normisjon
region Østfold og Haugetun
folkehøyskole
Ansv. redaktør:
Bjørnar Holmedal
Redaktør:
Boe Johannes Hermansen
Nasjonalt og utenriks fellesstoff
er levert av Normisjons
medieavdeling i Oslo.
Bladet utkommer med 6
nummer og sendes gratis
til Normisjons medlemmer,
menighetskontorer, media og
andre som er interessert i å
motta bladet.
Ettertrykk tillatt med
kildeangivelse.
Grafisk utforming regionale
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons
medieavdeling i Oslo.
Trykk: Agderposten Trykk AS
Innleveringsfrist til neste nr.:
15.05.

LEIRSTEDER og SKOLE:

Historisk materiale

SJØGLIMT LEIRSTED
1870 Ørje, tlf. 69 81 12 37,
mobil 924 36 172
e-post:
sjoglimt@normisjon.no
Bestyrer/vaktmester:
Knut Edlar Arnesen,
tlf. 924 36 172, e-post:
sjoglimt@normisjon.no

Gi beskjed til arkivstyret i
Normisjon region Østfold
om historisk materiale i
foreningene, slik at dette
ikke går tapt.
Ta kontakt med
Boe Johannes Hermansen

