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Runder 100 år i god stil
Ingrid Ørebech passerte den gylne
alder 29. august. Syng sammen med
henne, så tar hun andre stemmen.
5
5

utland
utland

foto:
foto:
FOTO BOE JOHANNES HERMANSEN

foto:
foto:
ShutterStock
ShutterStock

Fremtid
Fremtid og
og håp?
håp?

Bildetekst
Sigbjørn Ravnåsen spilte mesterlig Hans Nielsen Hauge.
Bildetekst

Overskrift
Hauge i sentrum
tekst
Spelet om Hans Nielsen Hauge - som ble fremført i
tekst
Gamlebyen 4. juli - gav økt kunnskap om en av de
mest betydningsfulle personer i norsk historie.
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SANTIAGO De COMPOSTELA 26/9 – 6/10
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Fra det historiske billedarkiv
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Nær 400 personer så
- Hauge-spelet, som ble fremført i
Gamlebyen i Fredrikstad 4. juli,
ble en suksess, forteller prosjektleder Boe Johannes Hermansen.
Foto: Boe Johannes Hermansen

Ansatte i Østre Østfold Indremisjonskrets
1989
Bak (fra venstre): Reidar Handelsby, Jostein Trømborg, Taale
Brenner, Lisbeth Berg, Einar Krog og Brit Nilsen.
Foran (fra venstre): Øystein Sjølie, Ole Alexander Klemsdal,
Gerd Svendsen og Gunnar Kinn.

Bøker til salgs
Er du interessert i å kjøpe Norsk misjonsleksikon bind 1-3, og/
eller Hovedverker i den kristne litteratur bind 1-16, ta kontakt
med Boe Johannes Hermansen, tlf. 996128 22, eller mail
bojohermansen@gmail.com. Bøkene selges med inntekt til
regionen.

Spillet om Hans Nielsen
Hauges (1771-1824) liv og
virke, ble for første gang
framført i hans hjemfylke
Østfold og samlet nærmere
400 deltagere på Tøihusplassen.

Vestfossen. Akt seks fortalte
om Hauge som Kirsten Giftekniv, men den sjuende gav
innblikk i hans store litterære
produksjon. Siste akt fortalte
om haugianerne på Eidsvoll i
1814.

- Spelet gav et godt innblikk i
hvilken betydning Hauge har
hatt og fortsatt har, sier
Hermansen, og viser til historikeren Karsten Alnæs som
karakteriserer bondesønnen fra
Tune som en av de mest betydningsfulle personligheter i
norsk historie.

Ved siden av de tilreisende
aktørene fra Agder og Telemark, med ekteparet Signe og
Sigbjørn Ravnåsen i spissen,
deltok flere lokale aktører i
biroller. Oppleser var Andreas
Holtan fra Halden, som behersket nynorsk godt.

- Hauge var ikke bare en vekkelsesforkynner og åndshøvding,
men også en samfunnsbygger,
gründer og næringslivsleder.

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING
ØIVIND J SLETTEVOLD

Åtte akter
Spelet hadde åtte akter, hvor
ulike sider ved Hauge kom
fram. Den første inneholdt en
oppbyggelsestale av Hauge, akt
to tok for seg hans tjeneste som
rådgiver/gründer, mens den
tredje fremstilte Hauge på reise
i Hallingdal. Neste akt viste
haugianerkvinnen Sara Oust,
mens akt fem inneholdt etableringen av Eiker papirmølle på

Halvor Kjerkreit, bosatt i Råde,
sang og spilte bratsj og en
gruppe unge fra Halden ballettskole under ledelse av Ida Staal,
bidro også under en av aktene.
Hesteskyss for haugianeren
John Sørbrøden som deltok
under Riksforsamlingen på
Eidsvoll, var også talende.
Førsteklasses lyd
- Noe av det viktigste var lyden
slik at alle fikk høre under forestillingen. Den ble styrt av Pål
Espen Johannessen og fungerte
strålende, opplyser Hermansen.
I forkant av spelet ble det gjen-

Haugespelet i Gamlebyen samlet nær 40

nomført en vandring i Gamlebyen, med vekt på de steder
som hadde tilknytning til
Hauge. Han arbeidet der, talte
for en stor folkemengde og satt

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

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.

Over 100 mennesker var med på omvisningen i Gamlebyen i forkant av Spelet.

Nytt fra
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Jubilanter

å spelet om Hauge

16.07: Olga Espelund, Marker 75 år
29.08: Ingrid Ørebech, Lahellemoen 100 år
29.08: Hans Ivar Edvardsen, Kjærre
60 år
30.08: Annfrid Trandem, Råde 85 år
09.09: Gunvor Molvig, Råde 95 år
09.09: Bjørg Solbrekke, Onsøy/
Borge 75 år
11.09: Petter Skauen, Fredrikstad
70 år
14.09: Liv Ødegård, Råde 60 år
22.09: Johnny Bill, Betlehem,
Borgen 80 år
23.09: Terje Dahle Andersen,
Kjærre 60 år
24.09: Åse Christensen, Betlehem,
Borgen 80 år
29.09: Ingebjørg Vignes, Skontorp
80 år
10.10: Reidar Engen, Halden 75 år
15.10: Aud Røsnes, Berg 90 år
15.10: Ragnhild Sønsterud, Skjeberg 80 år

Døde
Kjell Martin Hansen, Gressvik
Arild Olsen, Tune/Haugetun
Elsa Røstad, Rygge
Ingeborg Spydevold, Rolvsøy/
Haugetun

00 deltagere fra et stort område. Flere av deltagerne kom langveisfra.

fengslet der som brudd på
konventikkelplakaten,
som
forbød lekmannsforkynnelse. Her var det også så stor oppslutning at det måtte to guider til,
Hilde Ødegård og Kurt Klevås.
Hermansen peker på at også

været var utmerket, uten en
dråpe nedbør. - Vi i arrangementskomiteen i Normisjon
region Østfold er glad for et
flott spel og meget gode tilbakemeldinger. Økonomisk gikk
det også meget godt, påpeker
prosjektlederen.

Takk
Samtidig takker han alle som
på forskjellig måte bidro til å
gjøre Spelet til en stor opplevelse og en viktig bidragsyter til
større kjennskap om Normisjons røtter.

Nå vil komiteen som arbeider
for å øke interessen for Hauge i
Østfold - med Svein Høiden,
Torgeir Flateby, Harald Borgebund og Boe Johannes
Hermansen som medlemmer oppsummere og legge planer
for sitt videre arbeid.

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.

Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning

Hauge ble anklaget for å ha brudt konventikkelplakaten og arrestordre ble forkynt ham.

Ett av de steder i Gamlebyen
som har tilknytning til
Hauge. Skiltet fikk Thor
Mathisen satt opp.

Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 474 83 600,
e-post:
post@ostfoldfermate.
no
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- Leirarbeid er noe av det
viktigste

Høstens program

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

- Vi må bruke leirstedene så
aktivt som vi bare kan, sier
Kjell Pettersen (69), som 1.
august sluttet i sin stilling i
Normisjon, etter 11 års
ansettelse.
Han mener leirarbeid er noe av
det viktigste vi kan drive med
for barn og ungdom. - Derfor
er det viktig med markedsføring av leirstedene våre. Vi
må bruke dem for alt det de er
verdt, legger han til.
Nyopprettet stilling
Kjell har selv vært medlem
i kretsstyret/regionstyret i
Normisjon i to perioder. I
den tiden ble det bestemt at
det skulle ansettes en driftsleder som skulle ha ansvar for
alle tre leirstedene: Sauevika,
Sjøglimt og Misjonssenteret.
- Dette ville bli en interessant
oppgave for rette person, uttalte jeg, uten å tenke på at det
var jeg som skulle få stillingen.
Men ikke lenge etter ble jeg
spurt om jeg kunne tenke meg
denne nyopprettede stillingen.

Etter en tenkepause svarte jeg
ja. Jeg var på det tidspunkt
ansatt i salg og markedsføring i
Doro, et telefoniselskap.
Etter at han begynte i den
nye stillingen, var en av de
første oppgavene å lage en
felles brosjyre for leirstedene,
som ble distribuert til aktuelle
leietagere. Etter hvert skjedde
det omstillinger i stillingen, da
Sjøglimt ønsket å stå mer på
egne ben, og Misjonssenteret
ble som kjent solgt. Dermed
ble stillingen gjort om til en
ren bestyrerstilling for Sauevika. - Denne prosessen ble
krevende, innrømmer han.
Lønnet personell
Kjell har opplevd endringer
når det gjelder leirdriften.
- Det er vanskeligere enn
tidligere å skaffe dugnadshjelp.
Det er kanskje ikke så rart
når begge ektefeller har jobb
utenom hjemmet. Dette må vi
ta konsekvensen av og dermed
være villig til å ha tilstrekkelig med betalte ansatte på
leirstedet. Det er hele Normisjonsfellesskapet som må drifte

leirstedet.
Han forteller at han har trivdes
godt i jobben og er glad for
alt som har blitt gjort slik at
Sauevika kan være et så egnet
sted som mulig for sitt formål.
Den siste tiden har han særlig
vært opptatt med å få til gode
bryggeløsninger. - Nå er deler
av den på plass, vi venter på
resten, på Sauevika-siden.
Selv om han nå er blitt pensjonist, vil han gjerne bistå
fremover på ulønnet basis
med papirarbeid, blant annet
oppfølging av kontrakter. - Jeg
er fortsatt en Sauevika-venn,
selv om jeg nå har sluttet som
ansatt, understreker han.
Familie og menighet
Samtidig er han glad for å få
mer tid til familien. - Birgitte
og jeg har fire barn og 11 barnebarn. Av barnebarna bor sju
i nærheten av oss.
- Birgitte og jeg har de siste
årene gått inn som medlemmer i Frikirken i Fredrikstad,
hvor jeg også synger i Mannsmusikken, legger han til.
Han forteller at han og kona
ble kristne det året de giftet
seg, i 1973. - Det var under en
møteaksjon med Tore og Bjørges på Vesterøy bedehus at det
skjedde et vendepunkt for oss.
Da ble vi med på bedehuset.
Der var han også med i styret
og som leder i Indremisjonsforeningen. Men virksomheten
der er dessverre senere nedlagt,
sier Kjell.

Kjell Pettersen brenner for leirarbeidet og dets betydning.

Skriv ditt liv – en mulig vei
til forandring
Kursholdere: Victoria Bø og
Sigmund Danielsen.
Tid: Lørdag 27.09. kl. 10.00
– 15.00 og torsdag 16.10. kl.
18.30 – 21.30. Til sammen 8
timer.
Sted: Fermate sitt senter.
Torggaten 6, 3.etg. Sarpsborg
Pris for begge kursdagene kr.
500,NB. Du må ha lørdagen for å
kunne være med på torsdagens undervisning.
Lunsj på lørdagen og kaffe/
te og frukt på torsdagen er
inkludert i prisen.
Påmeldingsfrist 23.09.

Påmeldingsfrist 29.09.
Byggesteiner for et godt
samliv
Kursholder: Familieterapeut
og teolog Anne Dahl
Tid: 28.10. kl. 18.30 – 21.30
Sted: Rakkestad kommune
familiesenter, Skogveien 9.
1890 Rakkestad
Pris: 475,- for par – kr. 300
for enkeltpersoner.
Enkel kveldsmat.
Påmeldingsfrist: 24.10.
Arr. Fermate Østfold i samarbeid med Acta i Øsfold
Se nærmere opplysninger og
påmelding på www. ostfold.
fermate.no/

Gode vekstvilkår for en
menighet/forsamling
Kursholder: Sverre Stoltenberg
Tid: 02.10. kl.18.30 – 21.30
Sted: Betlehem Borgen
Pris: kr. 300,-.
Samlet påmelding fra foreninger og menigheter med
flere enn 7 personer, gir 10%
prisreduksjon.
Enkel kveldsmat.

FJELL ER TIL - FOR Å FLYTTES!
Bjørnar Holmedal, regionleder
I min hjembygd, i det innerste
av Østfold, lanserte bygdas
fotballag tidligere i år en
innspilling av sin nye patriotsang «Fjell er til - for å flyttes!».
Med et fotballag i 4. divisjon, i
ei bygd med 675 innbyggere, så
er vel tittelen på sangen ikke
helt feil. Det handler en del om
å ville og å engasjere seg. Mange
ganger kan vi se fjellene foran
oss - utfordringer som virker
uoverstigelige og for store. Vi
tar fort en avstandsvurdering
og kalkulerer omkostningen til
å være for stor, eller tenker at
gevinsten ikke vil komme.
Slik kan det også være lett å

tenke i kristent engasjement:
Hvordan skal jeg kunne klare?
Hvordan skal vår forening
makte et slikt løft? Hvem er vel
jeg? etc. Du kjenner kanskje
følelsen. Men da vil jeg ta med
en strofe til fra den samme
fotballsangen: «Men vi har lest i
Bibelen om lille David gutt,
som banka Goliat med tro som
krutt!»...
Vi kan lett se utfordringer foran
oss. Vi kan kjenne på det i smått
og stort for foreninger og leirsteder og ellers i det vi sammen
står i. Det er fort gjort å tenke at
«det får noen andre ta ansvar
for eller få gjort». Men faren er

at vi graver ned pundet vårt, og
de egenskaper og unike muligheter som er lagt ned i deg, blir
liggende uvirksomme. Alt for
mange tenker at når vi skal
gjøre noe, så må det være
akkurat slik eller sånn som når
han eller hun gjør eller gjorde
det. Mange ganger kopierer vi slik som vi tror det må gjøres.
Men når vi kopierer andres
måter og egenskaper, så vil det
ikke gå lenge før vi oppdager at
dette passer ikke meg. Dette blir
bare feil og falskt. Det er viktig
at du får være den du er tenkt til
å være! Med de egenskaper og
evner som er lagt ned i deg.

Det
handler en del
om å ville og å
engasjere seg

Nettopp måten du kan gjøre
noe på, kan være det som åpner
opp livet for andre.
I fjellet som på avstand virker så
ugjennomtrengelig, kan det
åpne seg veier når vi våger å gå
nærmere, når vi tørr å se etter
mulighetene. Og om fjellet ikke
flytter seg, så får det allikevel
ikke stå i veien for veien videre.
Salme 61,3: «Før meg opp på et
fjell som er for høyt for meg».

Nytt fra
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«er dette virkelig anar? Hvordan har han blitt så forandret?» spør slektninger og naboer etter at autisten anar fikk hjelp. (anars mor til venstre i bildet)

Endelig smiler Anar!
og gråt mye. Familien følte de ikke fikk
kontakt med ham.

tekst line Konstali
Foto birgit lopacki

endelig hjelp!
På et lite senter i Baku i Asarbajdsjan
var det hjelp å få for en hardt prøvet
familie. Foreldrene fikk en diagnose
og en forklaring på hvorfor Anar var
annerledes. De sluttet å bebreide seg
selv. De fikk også kunnskap om autisme
og hjelp til å takle hverdagen med de
utfordringene dette medfører.
Anar ble møtt med omsorg og støtte.
Endelig ble han sett, bekreftet og elsket
som han var. Han fikk tilpasset trening
og bare på få dager merket familien en
enorm fremgang.
I dag er han en 6-åring som er glad i
livet.

Han snakket for første
gang som 5-åring. Ved
dagsenteret Heyat fikk
anar etterlengtet hjelp.
Anars første ord var «mamma». Med
tårer i øyekroken forteller moren om
hjelpen familien fikk ved dagsenteret
Heyat i Aserbajdsjan.
Gutten er autist, og foreldrene hadde
store problemer med å takle et barn
som er annerledes. Vanlig oppdragelse
nyttet ikke, og de merket fordømmelsen
fra folk som ikke forsto. Da han kom til
dagsenteret, kunne Anar hverken snakke
eller feste blikket. Han virket ulykkelig

Får omsorg og hjelp
Aserbajdsjan er en av de første tidligere
sovjetstatene som signerte FNs

konvensjon om rettigheter til personer
med funksjonsnedsettelser. I 2006 godkjente presidenten et program rettet
mot barn som er bosatt i ulike statsintstitusjoner. Målet er å hjelpe barna
tilbake til sine biologiske foreldre, eller at
de alternativt får plass hos fosterforeldre.
Behovet for faglig kompetanse i møte
med både barn og foreldre er stort. Heyat
familiesenter ble etablert januar 2012 og
skal hjelpe familier som lever med barn
med særskilte behov. Senteret arrangerer
også kurs for andre institusjoner som
jobber innenfor samme felt.
Det er også viktig for de ansatte på
senteret å skape en møteplass for foreldre
der de kan utveksle erfaringer og synspunkter. På Heyat fikk Anar og familien
nytt håp og en bedre hverdag. Slektninger
og naboer spør: «Er dette virkelig Anar?
Hvordan har han blitt så forandret?»

gir omsorg!
■ I 2012 startet Normisjons
bistandsorganisasjon Norwegian
humanitarian enterprise (Nhe)
opp heyat ressurs- og familiesenter.
■ Senteret driver med rehabilitering, konsultasjoner og støtte
og hjelp til å danne gode nettverk. De fleste barna som er
innom senteret har funksjonsnedsettelser.
■ På senteret får barna musikkterapi og aktiviteter som fremmer
læring og motorisk utvikling.
foreldrene får tilbud om å være
med i støttegrupper.

grønt sykehus

en bedre skole!

I 2011 ble en ny familielovgivning enstemmig
vedtatt av Malis nasjonalforsamling. Denne
sier bl.a. at kvinner skal adlyde sine ektemenn. Mennene er også de som eier og arver.
Dette er problematisk fordi kvinner i like
stor grad som menn står for produksjon av
mat. Samtidig er det også kvinnene som tar
omsorgsarbeidet i en familie. I helsehageprosjektet gir vi utdannelse til kvinner, noe
som gir dem bedre muligheter på arbeidsmarkedet og til demokratisk deltagelse.

De nye bygningene til okhaldhunga sykehus begynner å ta form. Da er også tiden
inne for å tenke nytt. Det gamle sykehusets
strømforsyning kom fra energikilden
diesel, som både er forurensende og dyrt.
I bloggen «okhaldhunga times» forteller
misjonærparet erik og kristin Bøhler:
«Vi har fått støtte av den sveitsiske
ambassaden i Nepal til å sette opp et stort
solcelleanlegg. hele taket på den nye
bygningen skal dekkes av solceller.»

tom Sin har i over 30 år jobbet som rektor
ved Maha one Primary school i Prey thom
Village i kambodsja. rektoren har vært lavtlønnet, og skolen er drevet på få midler.
I 2013 ble skolen en del av fASt-prosjektet,
som Normisjon støtter. elevene kunne glede
seg over nye pulter og stoler. en egen skolehage, der de dyrker grønnsaker, skal sikre
skolens inntekter i fremtiden.
– Jeg er takknemlig for all hjelp, sier
rektoren, som snart går av med pensjon.

Prosjektnr.: 11567476
helsehagen i tomora
Budsjett: 323 000

foto: ShutterStock

utdanning som forandrer

Prosjektnr.: 11815354
Nytt sykehus i okhaldhunga
Budsjett: 3 140 000

Prosjektnr.: 12041703
Skole og familie (fASt)
Budsjett: 59 000

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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Nye prosjekter skaper inntekt
givere skaper inntektsmuligheter for den lutherske kirken på Cuba.

På Cuba er Normisjons samarbeidskirke i gang med tre
spennende prosjekt som skal
gi inntekter til den voksende
kirken. Landsstyret vil støtte
dette kreative initiativet med
360.000 kroner over tre år.
Den lutherske synoden jubler
og investerer i kaninoppdrett,
trykkeri og mekanisk verksted.

– Kirken vår har lite penger,
men mye kreativitet, smiler en
tydelig stolt biskop Ismael
Laborde.
– Vi har startet tre småbedrifter og tenker nytt i
menighetsplanting og økonomi.
Når misjonen støtter prosjektene,
skaper vi bærekraftig virksomhet
og stimulerer kirkens vekst.

Stort behov
Den lutherske synoden på Cuba,
Iglesia Evangelica Unida, har
stort behov for langsiktige
inntekter. Landet har sterkt
behov for arbeidsplasser. Når
myndighetene nå for første gang
tillater privat forretningsvirksomhet, er Normisjons
samarbeidskirke raskt på banen.

– Fordi landet vårt er fattig og
lønningene minimale, trenger
cubanerne utenlandsk støtte for
å starte nye tiltak. Samtidig liker
vi å klare oss selv! Nå får vi
mulighet til å investere i prosjekt
som landet vårt trenger, sier
Laborde.

Biskop takker norske givere.
Prosjektnr.: 11496999
Støtte til Santiago-synoden
Budsjett: 287 000

roser normisjon!
Bhutans største avis roser norsk engasjement i landet. Avisen
laget i sommer et stort portrettintervju med Normisjonkonsulent og tidligere misjonær Einar Kippenes.
For 42 år siden ble Kippenes oppringt av prinsen i Bhutan
med spørsmål om han kunne starte en blindeskole.
I 1972 startet blindeskolen i fjell-landsbyen Khaling. I tillegg
til å gi blinde og svaksynte grunnleggende undervisning, var
Kippenes den som hadde kompetanse på grunnleggende helsetiltak og fungerte som lege for innbyggerne.
Den største utfordringen for blindeskolen var å få samfunnet
til å akseptere at blinde var like verdifulle som andre mennesker
i det bhutanske samfunnet. Kippenes og hans medarbeidere
underviste derfor både i lesing og i praktiske fag som matlaging, jordbruk, håndarbeid og skriving på skrivemaskin. – De
blinde studentene oppevde det krevende å skulle lære så mange
ulike ting. Men jeg nektet å gi slipp på konseptet. Ideen vår var
å gjøre dem selvstendige, sier Kippenes til avisen Kuensel.

På grensen til tyrkia venter en syrisk gutt utenfor et flyktningmottak.

Fremtid og håp?
Bhutans største avis roser normisjons arbeid for blinde.
Prosjektnr.: 12180485
rettigheter for funksjonshemmede
Budsjett: 95 000

Skriver på eget språk
Med støtte fra Normisjon får
udiske skolebarn muligheten til å
lære å lese og skrive på sitt eget
språk.
Udi-folket er et lite folkeslag på
i underkant av 10 000 mennesker,
og språket deres er et av verdens
utrydningstruede språk.
Normisjon har siden 2009
udi-barna skriver dikt
støttet et lese- og skrivepå morsmålet.
opplæringsprosjekt som har
arbeidet inn mot morsmålsopplæringen i udi, som foregår på
1.–4.-trinn i de tre udi-skolene i landsbyen Nich i Aserbajdsjan.
Gjennom dette prosjektet har lokale udi-lærere utarbeidet
skolebøker og lesemateriell, morsmålslærere har fått opplæring,
og udi-undervisningen er blitt fulgt opp.
Prosjektnr.: 11506425
Støtt udi-folket!
Budsjett: 770 000

tekst line Konstali
Foto Shutterstock

Han er på flukt og har mistet
alt han eier. nå vil den kristne
tV-kanalen Sat 7 gi ham
skolegang og hjelp til å takle
traumer.
Nyhetene fra Midt-Østen viser en ufattelig råskap.
Kristne og andre religiøse minoriteter drepes eller
fordrives. Flyktninger fra Syria, Irak og Gaza
samles i flyktningleirer. Her er mangelen på mat,
vann og medisiner et stort problem. Traumatiserte
barn tilbringer timevis i leirene uten å ha noe
å gjøre.
Fire tusen skoler er allerede ødelagt og nedlagt
i Syria. En hel generasjon risikerer å miste flere års
elementær skolegang. Mangelen på demokratisk
forståelse og analfabetisme skaper grobunn for
nytt hat og en ny bølge med terrorisme. Hvordan
skal vi klare å stoppe dette?
Hjemmeskole og traumebehandling
Den kristne TV-kanalen Sat 7 støttes av Normisjon og har i disse tider fokus på den nøden
som utspiller seg i regionen. Nå planlegger de et

hjemmeskole-program for barn som er bosatt i
flyktningleirer og i krigsherjede områder der
skoler er nedlagt. TV-kanalen sender også daglig
et program der foreldre får kunnskap om hvordan
de skal hjelpe sine traumatiserte barn.
et budskap om fred
Historien har vist at media har en viktig rolle i
totalitære staters demokratiseringsprosesser.
TV-kanalen Sat 7 ønsker å ta Jesu ord om
kjærlighet og fred på alvor. Kanalen dekker
Midtøsten og Nord-Afrika og har en jordnær og
diakonal profil. Alle programmer tar sikte på å gi
folk en større forståelse av hvem Jesus Kristus er
og undervisning fra Bibelen.
Kristne i Midtøsten lever isolerte og under
vanskelige forhold. For de som ikke har en kirke
å gå til, kan TV-kanalen være et godt alternativ.
Med et budskap om en kjærlig og rettferdig Gud
ønsker kanalen også å nå ut til muslimer og
religiøse minoriteter bosatt i regionen.
Kanalen vil gi alle mennesker, uansett bakgrunn, fremtid og håp.

Prosjektnr.: 11817186
Sat 7
Budsjett: 200 000

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.

Nytt fra
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Hva skjer?
26.–29. sept.: Bibelsk kunst i amsterdam
Amsterdam er preget av et stort internasjonalt mangfold
med en rekke verdenskjente kulturinstitusjoner og kunst
fra noen av verdens mest berømte mestere. Turen
arrangeres i samarbeid med Si-REISER.
Reiseleder: Rune Gustavsen
Mer informasjon: www.normisjon.no/senior
Påmelding:
Telefon: 70 17 90 00
E-post: si-reiser@si-reiser.no
3.–11. okt.: opplevelsestur til aserbajdsjan
Vi kommer bak fasaden og møter vanlige folk. Her
kommer du helt inn mot grensen til Iran og får møte
menneskene bak Normisjons bistandsorganisasjon
Norwegian Humanitarian Enterprise. Turen arrangeres
i samarbeid med Si-REISER.
Reiseleder: Alf Henry Rasmussen
Mer info: www.normisjon.no/senior
Påmelding:
Telefon: 70 17 90 00
E-post: si-reiser@si-reiser.no
29. nov.–6. des.: Cruise til Marokko og Kanariøyene
Reiseledere: Torill Solli Haugen, Frid Drevvatne og
Åse Dagsvik
Mer info: www.normisjon.no/senior

Bibelskolen får ny hall

Se bilder av den nye hallen på vår nettside:
normisjon.no/aktuelt

Jeg tar meg god tid til å lese både
Agenda 3:16 og Nytt fra Normisjon.
De utfyller hverandre på en god måte.
Svein Granerud

Introduksjonspris
kun kr. 395,– (ord.pris kr. 495,–)
for et helt år!

Bestill abonnement her: www.agenda316.no
Tlf. 452 13 511, E-post:abonnement@normisjon.no

Blir utlandssjef
tekst leif gunnar Vestbøstad Vik
Foto per arne gjerdi

dag-Håkon eriksen (41) er
ansatt i et vikariat som ny
internasjonal leder i
normisjon fra første oktober.
Eriksen har tidligere arbeidet i Acta – barn og
unge i Normisjon og som rådgiver i Kirkerådet.
Nå kommer han fra Etiopia, der han sammen med
sin kone har jobbet som rådgiver for Norsk
Luthersk Misjonssamband.
Dag-Håkon Eriksen har master i teologi og
tilleggsutdannelse i arbeidspsykologi.
Arbeidet som internasjonal leder i Normisjon
vil blant annet innebære strategisk tenkning og
utvikling av det internasjonale arbeidet i
organisasjonen. Normisjon har i dag arbeid i over
ti land utenfor Norge, de fleste i Asia.
Vil utfordre
– Det er spennende med nye utfordringer!
Normisjon bidrar til å gjøre livet bedre for
marginaliserte mennesker gjennom misjon og
bistand, og det er et privilegium å få være med på
det, sier Eriksen.
– Hva blir dine største utfordringer?
– Å støtte og utfordre utsendinger, partnere
og normisjonsfolk generelt til å se seg elsket og
sendt av Gud for å tjene ham og sine medmennesker
– Hvordan mener du Normisjon bør satse i
årene som kommer?

– Normisjon må fortsatt satse på å formidle de
gode nyhetene om håp og liv i Jesus til folk som
ikke kjenner ham. I misjon gjøres dette nå ofte
sammen med partnere, og Normisjon må være en
god lagspiller som gjør andre gode. Normisjon
har et stort og kreativt mangfold både i Norge og
i samarbeidslandene, og ved godt lagspill kan vi
nå felles mål!
– Hvordan kan Normisjon holde oppe
engasjementet for internasjonal misjon blant
kristenfolket i Norge?
– Først og fremst ved at hver enkelt av oss selv
er engasjert og viser det engasjementet i valg og
handlinger, sier Eriksen.
Han vil jobbe for at Normisjon og Acta – barn
og unge i Normisjon sammen skal utvikle
samarbeidet med Den norske kirke.
foto: SolfrID elgVIN

Normisjons bibelskole i Grimstad får sin egen hall til idrett
og møter. Landsstyret i Normisjon vedtok like før sommeren
å godkjenne kostnadsrammen på 17,4 millioner kroner.
Hallen blir 52 meter lang og 13 meter høy. Ved stevner
vil hallen ha en kapasitet på rundt 1400–1500 mennesker.
Hallen plasseres også slik at det er mulig å utvide selve
hallen, men også legge til nye fasiliteter som garderober og
økt toalettkapasitet. Bygget er isolert og kan også varmes
opp ved behov. I tillegg legges det inn foaje, lager, kjøkken
og toaletter.
Den nye hallen finansieres med hjelp av rentefrie lån fra
Normisjon sentralt og Normisjon region Agder. Hallen skal
da kunne brukes til både regionale og nasjonale arrangement
i regi av Normisjon.
Arbeidet med hallen settes i gang i høst. Målet er at
generalforsamlingen til Normisjon neste år skal arrangeres
i den nye hallen.
– For skolen vil en hall gi et langt bedre tilbud til
studentene, både med tanke på arrangementskapasitet og
idrett. Særlig bra vil dette være for skolens voksende
idretts- og friluftslinje, sier styreleder Jan Egil Norheim.

dag-Håkon eriksen har bakgrunn både fra acta – barn og unge i normisjon og den norske kirke.

Biskopen i den lutherske kirken på Cuba (t.v.)
er en av dem dag-Håkon eriksen skal påvirke.

normisjon må være
en god lagspiller
og gjøre andre gode.
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Hun setter fortsatt til
andre-stemmen
Boe Johannes Hermansen

Ingrid Konstanse Ørebech
på Lahellemoen i Fredrikstad rundet den høye alder
av 100 år 29. august. Hun
har alltid vært glad i sang,
Indremisjon/Normisjon og
Blå Kors, er familiekjær og
har enestående god helse.
Vi møter henne på Smedbakken sykehjem, hvor hun nå
bor. Det er ikke for mye sagt:
Ingrid er takknemligheten selv.
Ikke krever hun noe og hun
tar i mot besøk med glede. Jeg er så takknemlig for god
helse, for alle i familien min og
for det gode stellet jeg får her,
understreker hun, og legger til
at hun ikke har vondt noe sted,
og sover godt hele natten.
Kan hun få være med å synge,
sier hun ikke nei. Da setter
hun gjerne til andre-stemmen
på sanger hun kan. Sang og
musikk er mye av livet for
100-åringen, slik det alltid har
vært.
Barndom og ungdom
Ingrid er født og vokste opp på
Lahelle, som den yngste i søskenflokken, som besto av seks
gutter og to jenter. To av guttene døde som barn. Som liten
startet hun i Vårsang barnekor,
hvor hun blant annet var solist
og sang på kino. - Jeg fikk til
og med betalt for sangoppdrag,

minnes hun.
Ingrid hjalp til hjemme og
giftet seg i 1941 med Øivind
Ørebech. Vielsen var i Glemmen kirke. - Vi kjente hverandre fra vi gikk på samme
skole. Han kom på friertur på
hendene, ler hun.
To brødre giftet seg med
to søstre. Øivind og Ingrid
bosatte seg i annen etasje
hos hennes foreldre, hvor de
holdt hus i 10-11 år. Deretter
overtok de barndomshjemmet
til Øivind. Det var ikke alltid
like enkelt under krigen. - Jeg
husker flyalarmen gikk mange
ganger og vi løp til kjelleren
under barndomshjemmet mitt.
Familie og bedehus
Ingar ble født i 1943 og Kai
kom til fem år senere. Familietreet har senere vokst med
svigerdøtre, fire barnebarn
og seks, snart sju, oldebarn.
Ektemannen døde i september
1998, vel 85 år gammel og sønnen Kai i februar 2012, bare 63
år gammel av kreft. - Det var et
hardt slag, sier hun vemodig.
Øivind var med på Lahellemoen misjonshus, hvor også
Ingrid ble aktiv. Indremisjonsforeningen (IM), ungdomsforeningen og Blå Kors fikk ivrige
medlemmer i ekteparet. Ingrid
var styremedlem i IM og i
kvinneforeningen for Blå Kors.

Ingrid (10) til høyre, sammen med sin to år eldre søster
Martha.

Ingrid Ørebech runder den høye alder av 100 år og er sprekere enn de fleste i hennes alder.
FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

- Jeg er så
takknemlig for
livet

Øivind var i tillegg søndagsskolelærer. Og ikke å forglemme: I Blå Kors-koret deltok de
begge i mange år, Ingrid hadde
solistoppgaver. Koret sang også
i bryllupet deres.
Ingrid har nedlagt utrolig
mange timer i kjøkkenkomiteen på bedehuset. Utallige
smørbrød har blitt smurt,
store kaffekjeler gjort klar og
all servise kokt etter bruk i
store kjeler. Etter at Ingrid ble
pensjonist har hun i tillegg
til bedehuset, også vært aktiv
i Bruktboden og Kontaktsenteret som Blå Kors drev i
Fredrikstad, med oppgaven å
steke vafler.

Den slanke linje
Familien har alltid vært godt
sammensveiset. I 20-30 år
hadde de også et eget familiekor, hvor de sang firestemt. En
egen kassett ble spilt inn med
sang og opplesning.
Hun har vært glad i å brodere
og på en egen vev som hun
hadde hjemme, vevde hun filleryer. 100-åringen har alltid
vært pen i tøyet, har vært opptatt av interiør og vært nøye
på maten, og har beholdt den
slanke linjen.
Ingrid hører og ser rimelig
godt og liker å følge med. Hun
kommenterer gjerne tøyet

de besøkende har på seg og
har ikke sjelden en morsom
replikk. Av egenskaper kan den
store omsorgen og tålmodigheten understrekes. Og takknemligheten. De siste par årene har
hun bodd på sykehjemmet. På
et av naborommene bor venninnen Amalie «Baja» Soli på
98 år. - Vi har kjent hverandre i
alle år, forteller 100-åringen.

Øivind og Ingrid holdt sammen i tykt og tynt.

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

Rektor er blitt
student!

Når dette leses har 109 elever
begynt på sitt folkehøyskoleår
på Haugetun. Det er i praksis
full skole enda ett år, hvilket
vi er svært takknemlige for.
Skolen driver fortsatt med de
samme linjene, og de samme
lærerne.
Nytt av året er at fotballklassen
skal reise til Brasil. Det må
vel være en drøm for enhver
fotballinteressert ungdom.

Vi har nevnt før at rektor Per
Morten er med på et folkehøyskolerelatert studium ved Menighetsfakultetet som heter «Ungdom,
Kultur og tro». I våre planleggingsdager får gjerne dette en del plass,
og i år handlet det blant annet om
«Thin Places», «tynne steder». Det
er der hvor Gud kommer nær, hvor
himmelen føles rett i nærheten.
Hvordan kan vi som skole legge
til rette for like steder på en god
måte, slik at vi kan bli berørt av
Gud, slik at det gjør noe med oss i
livet. Det er alltid utfordrende og
spennende å lete etter de gode
måtene å presentere evangeliet
på!

Klassen skal besøke et prosjekt
som heter Karanba, og som
bruker fotball som et middel til
å få barn og unge ut av slummen, og til å gå på skole bl.a.
En av klassens tidligere elever
arbeider for tida som frivillig
på prosjektet, så samarbeidet
blir sikkert godt og interessant.

Minneord

Årets «stipper» på Haugetun!
Her er årets «stipper» på Haugetun. Hvert år er vi så heldige
at noen av fjorårselevene blir
igjen et ekstra år og jobber for
oss samtidig som de er elever.

De har praktiske oppgaver, må
vaske litt, og ordne frokost og
slikt, og så driver de mye miljøarbeid. Hver torsdag er det
«stippekveld» og da har stip-

pene ansvar for å lage hygge
for resten av elevgjengen. Det
kan være både Quiz, korridorkamp, turneringer i gymsalen,
mørkegjemsel og mye annet!

Stippene er viktige for oss, og
denne blide og sporty gjengen
er klare for å bidra med mye
smil og hygge i året som ligger
foran oss.

TORSD
AG

Bilde av «stippene»: Lise, Tony, Anja; Sondre, Maren

22. juni døde helt uventet vår
kjære vaktmester Arild Ole Jakob
Olsen. Han hadde vært ansatt på
Haugetun siden 1. juli 2007. Arild
var en mann som satte sterke spor
etter seg på skolen. Alltid i rød kjeledress, på farta overalt for å fikse
noe. Særlig når det gjaldt bilene
våre var Arild en trollmann til å få
ordnet opp. Han var en utrolig raus
person som veldig ofte hadde en
kake å gi bort, eller en blomst til
alle kollegene ved sommeravslutning, eller en liten oppmerksomhet når det var noe spesielt. Arild
var en person det var lett å bli glad
i, og vi kommer til å savne Arild her
på huset!
Vi lyser fred over Arilds gode
minne!
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Sommer og leir
Det er på tide å takke for fine
dager! Vi har hatt sommer. Vi
har også hatt leir. Mange leirer,
men nå tar vi en liten pause.
Acta Østfold er glad i
kombinasjonen sommer og
leir. Flere hundre barn og
voksne har funnet veien til
Sauevika og Sjøglimt. Vi har
hatt barneleir og minileir.
Familieleir og tenleir. Ikke

minst har vi hatt tweensleir,
to stykker. Minnene er mange
og regndagene er få. Nyheten
fotballleir på Sjøglimt tok seg
av de fleste regndråpene.

Skapt til å dele har vi hørt
mange ganger, og jammen har
vi ikke satt ny rekord langt inn
i evigheten på hvor mye vi har
delt med barna som er våre
søsken i andre land. I år valgte

vi Bangladesh. Vi håper det vil
bli satt pris på og vil komme til
nytte.
Den frivillige innsatsen
har vært uvurdelig. I år som
tidligere. Vi kjenner på en
velsignelse over å kunne gi
barn og unge disse dagene
på leir. Ha leirsteder og folk
døgnet rundt som har skrevet
«til tjeneste» i panna. Takk!

Livet med Jesus
OPPDR AG
Li ve t me d Je sus

31 dager
historie nyhet bønn
#actaostfold

Vi har startet høsten med
fokus på livet med Han som
vil være vår beste venn.
Sommeren ligger bak oss og i
dagene der vi venter på at livet
skal begynne sånn på ordentlig
igjen, kan vi sammen oppdage
og ha et lite oppdrag, nemlig
livet med Jesus.

Plutselig så du Jesus midt i
en situasjon du ikke hadde
planlagt. Vi ønsker rett og
slett å starte høsten med å dele
litt tro og liv sammen. Alle er
invitert til å være med! Send
mail til elise.volen@normisjon.
no dersom du også vil dele en
historie!

Vi presenterer 31 historier.
31 dager der vi får noen glimt.
Glimt av hvordan hverdagslivet
kan være litt annerledes enn
du hadde tenkt. Dagen som
kanskje ble litt annerledes.

På våre nettsider kan du
lese om ulike folk i ulike
livssituasjoner rundt omkring
i fylket vårt. Vi inviterer til en
liten oppdagelsesreise i tro på
www.acta.as/ostfold.

Nytt fra
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Andakt
Geir Harald Johannessen, prest og forfatter, bosatt på Kråkerøy

Maximilian Kolbe

oVerSettelSe: erleND eVeNStAD
oVerSettelSe: erleND eVeNStAD

Også vi var dømt til å forgå.
Ingen nazister dømte oss, men
menneskeheten hadde dømt
seg selv til å knuses under
vekten av egen ondskap. Vi
hadde valgt å være borte fra
Gud i evigheten, fordi vi ville
være borte fra ham i tiden.
Slik var det helt til én trådte
fram fra rekkene og tok på seg
ikke bare éns, men alles
grusomme skjebne, så du og
jeg kan gå fri.

moSeSog
ognoah
noahKrangler.
Krangler.
moSeS

Inngangsportalen til konsentrasjonsleiren Auschwitz

innspill
innspill

Den 14. august 1941 døde
Maximilian Kolbe av sult.
Han hadde vært leder for et
stort kloster like vest for
Warzawa og talte og skrev mot
nazismen. Snart ble han arrestert. I mai 1941 havnet han i
Auschwitz.

anneBirgitta
Birgittalangmoen
langmoenKvelland
Kvelland
anne
generalsekretær
generalsekretær
anne.birgitta.kvelland@normisjon.no
anne.birgitta.kvelland@normisjon.no
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Mot slutten av juli forsvant en
fange. Som represalie ble ti
menn tatt ut for å sulte i hjel.
En av dem skrek da ut i desperasjon: «Min hustru og mine

barn, jeg skal aldri se dem
igjen!»
Da gikk «pater Max» frem fra
rekkene og tilbød seg å ta hans
plass. Maximilian Kolbe gikk
frivillig i døden i en annens
sted.
Kolbes siste reise gjennom
sultecellen inn i døden er også
en øyeåpner for hva hans
Herre og Mester gjennomgikk
for oss.

Gal 1,3-4
Herren Jesus Kristus gav seg
selv i døden for våre synders
skyld, for å fri oss ut fra den
nåværende onde verden, etter
Gud vår Fars vilje.
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stabelen søndag 27. juli i flott sommervær. Dyktig taler var Gunnar Navestad. Bjørnar Spydevold
og Kari Stokke bidro med flott sang og musikk.
Leder i leirstedsstyret, Øivind Navestad orienterte om stedet og økonomien og medlem i styret,
Tore Bjørnstad ledet møtet. Det var ellers god
tid til prat og mat før og etter møtet. En flott dag
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2014
29.
des.
med godt innhold for
120 Sauevikavenner
fra
hele
fylket.
Se
flere
bilder
på
regionens
nettsted.
Reiseledere
og
talere:
Torill
Solli
Haugen,
Frid
Drevvatne
og
Åse
Dagsvik.
I samarbeid
Reiseledere og talere: Torill Solli Haugen, Frid Drevvatne og Åse Dagsvik.
I samarbeid
– Bevegelsessang
under stevnet,
ledet an
av Drevvatne,
med
Apollo
Påmeldingog
ogkontaktinfo:
kontaktinfo:
Normisjon
v/Frid
Drevvatne,tlf.tlf.23233030101000.
00.
med
Apollo
Påmelding
Normisjon
v/Frid
reiser.
Bjørnar
Spydevold.
FOTO:
BOE JOHANNES
reiser.
Andakter,
mye
sang
og
musikk
og
relevante
foredrag
om
områdene
vi
besøker.
Andakter, mye sang og musikk og relevante foredrag om områdene vi besøker.
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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

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET

2014:
26. - 28.09: Tenleir, 8. klasse - 3.
vgs, Sjøglimt
FERMATE: 27.09 og 16.10: Skriv
ditt liv – en mulig vei til
forandring
FERMATE: 02.10: Gode
vekstvilkår for en menighet/
forsamling
03. - 05.10: Hobbyleir, 5. - 7.
klasse, Sjøglimt
15.10: Distriktsmøte for «indre
del» av Østfold, Bethania,
Mysen

22.10: Distriktsmøte for «ytre
del» av Østfold, Hannestad
bedehus
FERMATE: 28.10: Byggesteiner
for et godt samliv
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

2015:
08.03: Haugetunmøte, Haugetun
19.04: Regionårsmøte, Rakkestad
Se nærmere info på våre
hjemmesider!
Om Fermates arrangementer,
se nærmere opplysninger og
påmelding på www. ostfold.
fermate.no/ og side 4 i dette
nummer.

Områdemøter høsten 2014
Vi følger opp vinteren/vårens sju områdemøter med nye møter i høst. Det vil bli to
områdemøter – et for «indre» og et for
«ytre» del av regionen. Første samling:
onsdag 15. oktober kl. 19.00 på Betania
Mysen, samling nummer to: onsdag 22.
oktober kl. 19.00 på Hannestad bedehus.
Agendaen for disse kveldene er å jobbe videre
sammen mot en handlingsplan for regionens
arbeid og foreningenes arbeid.
• Hvordan ønsker vi å arbeide?
• Hva skal våre fokusområder være?
• Hvordan går vi frem for å nå de mål og
visjoner som vi har og ønsker oss?

På vinterens/vårens områdemøter var vi
totalt samlet 170 deltagere – jeg håper å få
se dere alle igjen også på høstens viktige
oppfølgingsmøter, med fokus på veien videre!
Og gjerne også flere som ikke fikk mulighet til
å være med på de tidligere områdemøtene. Det
er ingen påmelding.
Velkommen!
Bjørnar Holmedal, regionleder

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
Leder for Acta:
Eirik Aandstad, tlf. 918 79 263,
e-post: eirik_aandstad@
hotmail.com

Mannsfest på Sjøglimt

Acta-leder:
Elise Volen-Østerholm, 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

Tidligere
stortingsrepresentant
Hallgrim Berg

Årets mannsfest på Sjøglimt er
lørdag 8. november kl. 18.00.

Middag, kaffe og kaker.
Gave til Sjøglimt.

Hovedgjest blir Hallgrim
Berg. Han holder kåseri/tale
over temaet: «Avkristning og
islamisering i Midt-Østen og
Europa – hva skjer?»

Pris kr. 300.

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

Påmelding til regionkontoret,
på mail eller telefon, innen
03.11.

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

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
LEIRSTEDER og SKOLE:
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

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: Helge Lilleheier, tlf.
474 83 634
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
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Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold
Historisk materiale
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

