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Mer enn fullt hus

Fermate har i høst arrangert kurset
«Skriv ditt liv - en mulig vei til
forandring», med flere personer på
venteliste.
utland
utland
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Predikant
Overskrift i 70 år
Overskrift

Johs.
tekstMangersnes startet som forkynner da han var
tekst
16 år. Nå er han 86. Med andre ord har han talt Guds
ord i hele 70 år - til frelse og fornyelse for mange.

Årlig rammes over 50 000 av tuberkoluse i
Årlig rammes over 50 000 av tuberkoluse i
Nepal. Da denne familien fikk tuberkulose,
Nepal. Da denne familien fikk tuberkulose,
ble Okhaldhunga sykehus redningen. Her
ble Okhaldhunga sykehus redningen. Her
behandles de aller fattigste.
behandles de aller fattigste.
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VurdererGå
Gåut
utSenteret
Senteret
Vurderer
er det mulig å opprettholde og videre
er det mulig å opprettholde og videre
utvikle misjonsskolen Gå Ut senteret?
utvikle misjonsskolen Gå Ut senteret?
Det svaret kommer i en intern utredning
Det svaret kommer i en intern utredning
til Normisjons landsstyre i november.
til Normisjons landsstyre i november.

BOK & MEDIA har endret navn til VIVO BOKHANDEL
BOK & MEDIA har endret navn til VIVO BOKHANDEL
Velkommen til en hyggelig handel!
Velkommen til en hyggelig handel!
Du finner oss fortsatt disse stedene:

Du Grimstad,
finner oss
fortsatt disse
stedene:
Bodø, Bryne, Drammen, Finnsnes,
Haugesund,
Kristiansand,
Lillesand, Lillesand Senter, Lillestrøm,
Bodø, Bryne, Lyngdal,
Drammen,
Finnsnes,
Grimstad,
Kristiansand,
Lillesand,
LillesandogSenter,
Lillestrøm,
Mandal,
Molde,
Nærbø, Haugesund,
Oslo, Torp, Trondheim,
Tønsberg,
Ulsteinvik
Ålesund.
Lyngdal, Mandal, Molde, Nærbø, Oslo, Torp, Trondheim, Tønsberg, Ulsteinvik og Ålesund.

vivo.no
vivo.no

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

Nytt fra

Han har vært predik
Han har talt Guds ord i 70 år og har truffet tusenvis
av mennesker med sin ransakende og frimodige
forkynnelse.
Tekst Boe Johannes Hermansen

Historisk lodd
Det 50 år gamle loddet viser utlodning med inntekt til Vestre
Borgesyssels krets av Indremisjon. 10 øre pr. lodd. Sjekk
gevinstene!
Loddet ble funnet av Ranveig Wiersholm i forbindelse med
opprydding på gården Meum i Råde i 1976/77.

Hjelp!
Sjøglimt trenger 2 stk ny
piggkjetting til traktor.
Dekkdimensjonen er 16,9
R 34. Vi håper at det er
noen som kan hjelpe oss
med det, da vi trenger nye
før snøen kommer. På
forhånd takk! Ta kontakt med Sjøglimt (tlf. og mailadresse, se
siste side).

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING

Men nå har han lagt inn årene.
- Helsa tilsier at jeg nå har
måttet gi meg som predikant,
forteller Johannes - eller som
de aller fleste sier: bare Johs. Mangersnes (86).
Han tilføyer:
- Å være predikant har vært
livet for meg. Det store er å
formidle evangeliet om Kristus,
det eneste som kan frelse
mennesker.
Livsveien klar
Det var aldri noen tvil om hans
livsvei. Allerede tre år gammel
- før han snakket rent - sa han
at han ville blir «pet» (prest).
16 år gammel startet han som
predikant og holdt foredrag om
Indremisjonen (IM) før og nå.
Året etter la han ut på sin første
prekenreise, som innebar tre
uker gjennom Hallingdalen.
Johs. er født i Vestfossen og er
eldst i en søskenflokk på fem.
Fra han var tre år gammel,
bodde familien på Hokksund.
- Min far (Wilhelm) var

predikant
og
ansatt
i
Indremisjonen i nærmere 50 år,
så jeg fikk kallet med meg
hjemmefra, forklarer han.
Indremisjonen
Etter gymnaset gikk derfor
veien rett til Menighetsfakultetet
(MF). - Gjennom hele
studietiden hadde jeg møter for
Indremisjonen og fikk kr. 10 pr.
møte. Det var med å finansiere
studiene.
Mellom
teoretikum
og
praktikum
var
han
feltprestassistent
på
Gardermoen. I 1954 ble han
ordinert til tjeneste som
bysekretær i Harstad IM.
Tre år senere ble han
soldatsekretær i IM på
landsplan.
- Min oppgave var å knytte
kontakter
mellom
indremisjonsforeninger
og
soldatforlegninger i nærheten.
I militære kretser bar jeg
uniform med kapteins grad og
fikk
besøke
de
fleste
militærforlegninger i landet,

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

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.

ET HISTORISK ØYEBLIKK: Johs. Mangersnes avgir
kandidatløftet 15. juni 1952 på MF. Han tilhørte det siste
kullet som ble uteksaminert under Ole Hallesbys kateter. Fra
venstre: professorene Andreas Seierstad, Ole Hallesby, Olaf
Moe og John Nome (delvis skjult) og Mangersnes. Foto: Vårt
Land.

minnes han.
Krevende stillinger
I 1960 ble han ansatt som
reisepredikant i IM og hadde
mange evangeliske aksjoner.
- Jeg fikk også lov å oppleve
større vekkelser, sier han
takknemlig til Gud.
Tre år senere ble han kalt til en
nyopprettet
stilling
som
drabantbyprest i Oslo, i regi av
IM, og etter to år ble han ansatt
som res. kap. i en ny menighet,
nemlig Tveten (senere Tveita) i
Oslo. - Da jeg startet var det
5000 mennesker der. Da jeg
flyttet seks år senere, var tallet
økt til 16 000. Likevel hadde vi
ikke egen kirke, sier han om
den krevende tiden.
Like arbeidsomt ble det da han
kom som sokneprest til Rjukan.
- Det var fire fantastiske år, men
veldig
slitsomme.
Hjelpepreststillingen ble ikke
utlyst på grunn av prestemangel,
og jeg var ikke bare prest, men
også lærer i kristendom ved
ungdomsskolen og gymnaset
og i etikk ved husmorskolen.
Mange verv
I 1976 ble Johs. sokneprest i
Hobøl.
- Det ble noen fine år, ikke
minst
med
det
gode
samarbeidet med bedehusene.
I 1982 gikk veien til stillingen
som sokneprest i Østre
Fredrikstad, hvor han gjorde
tjeneste til han gikk av med
pensjon, 69 år gammel.
- Det var også gode år, med
flotte samarbeidsforhold i
teamet og med bedehusene.
Johs. har også sagt ja til mange
verv og oppgaver gjennom
årene.
Vi
nevner
stikkordsmessig: medlem i
hovedstyret i IM, medlem i
landsstyret i Blå Kors, formann
i Oslo IM-krets, formann i
Østfold
søndagsskolekrets,
medlem av Østfold krets av MF,
formann
i
Borgarsyssel
pastoralforening, medlem av
Østfold
krets
av
Misjonsselskapet og medlem av
stiftelsen Blå Kors i Fredrikstad.
Forkynnelsens innhold
Dessuten ble det en glidende

Nytt fra
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Jubilanter

kant i 70 år

23.09: Terje Dahle Johansen,
Kjærre 60 år
28.09: Borghild Ruud, Marker 90 år
29.09: Ingebjørg Vignes, Skontorp
80 år
09.11: Runo Lilleaasen, Rødenes 60
år
17.11: Bjørg Hansen, Østre Råde 80
år

Døde

TUSENVIS AV MØTER: Johs. Mangersnes på ett av sine mange møter. Foto: Boe Johannes Hermansen

overgang til pensjonisttiden.
- De første årene hadde jeg flere
lengre
vikariater.
Senere
fortsatte jeg å forkynne på
enkeltmøter, både her i fylket
og i andre deler av landet. Men
med svekket syn ble ting mer
tungvint
enn
tidligere,
erkjenner han, som nå er
avhengig av lese-tv og at kona
leser for ham.
Johs. legger ikke skjul på at han
er betenkt over å oppleve at
Kristus-forkynnelsen
blir
stadig svakere i mange kirkelige
sammenhenger.
- Hvis forkynnelsen av Kristus
og korset forsvinner, svikter
kirken sitt egentlige oppdrag,
understreker han, og sier at
dette også får følger for
etterfølgelsen av Kristus.
- Guds bud og formaningene
må lyde klart. For eksempel å
forsvare homofilt samliv som
rett livsførsel - som dessverre
flere og flere gjør - medfører at
mennesker villedes i stedet for
veiledes. Der synd ikke får være
synd, blir det heller ikke behov
for nåde og tilgivelse.
Familie
Han berømmer sin kjære kone,
May (født Høyer Mikkelsen fra
Engelsviken), som har stått ved
hans side i 55 år og støttet ham.
- Mens jeg er mer stillfarende
og beskjeden, er hun den
sosiale og gode kontaktskaper,
påpeker han.

Det store er å
formidle
evangeliet om
Kristus, det
eneste som kan
frelse
mennesker.
Johs. legger ikke skjul på at han
er interessert i idrett. I sine
yngre år var han en meget god
langrennsløper og var keeper
på aldersbestemte lag på Eiker.
Senere har det blitt mest fotball
på tv.
- Jeg er fan av FFK, smiler
presten, uten å være beskjeden.
Vi må også nevne deres
rekreasjonssteder, hytta på
Sjusjøen og fritidseiendommen
på Rjukan, som barna nå har
overtatt.
Ekteparet har tre barn,
Johannes, Per Even og Camilla,
som alle er gift, og har gitt sine
foreldre sju barnebarn.
Bakover og framover
- Hvilke tanker gjør du deg nå?
- Jeg er så takknemlig for at jeg
har fått stå i tjenesten så mange

år. Men det er vemodig at jeg
må gi meg på grunn av helsa.
Han tilføyer:
- Det er også vemodig å oppleve
tilbakegangen når det gjelder
virksomheten på bedehusene
mange steder. Tidligere var det
ofte store flokker, nå er de oftest
små.
- Samtidig er jeg imponert over
dem som holder ut. Vi må
oppmuntre dem som er igjen.
Og vi må ikke tape motet, selv
om det kan se mørkt ut. Vi som

Aud Liv Sivertsen, Melleby
Harald Ek, Greåker/Hannestad
Kjell Refsli, Lahellemoen
Guds fred med deres minne!

holder ut tilhører det seirende
laget,
avslutter
Johs.
Mangersnes, og vil gjerne se
framover, til det som venter
ham og alle troende på den nye Nytt fra Normisjon tar gjerne i mot
beskjed om både jubilanter og
jord.
Normisjon ønsker å rette en
stor takk til en hedersmann for
en sjelden lang, trofast og rik
tjeneste med Guds ord, til stor
velsignelse for svært mange.
Guds rike velsignelse over
livskvelden.

personer som er døde, med
tilknytning til Normisjon.

Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning

VEMODIG: Johs. Mangersnes sier det er vemodig å gi
seg som forkynner etter 70 år. Men gleden over å kunne
forkynne Guds ord har vært utrolig stor. Foto: Boe Johannes
Hermansen

Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 474 83 600,
e-post:
post@ostfoldfermate.
no
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Spennende kurs - om å skrive sitt liv
Tekst: Sigmund Danielsen

Kurset «Skriv ditt liv – en
mulig vei til forandring» har
samlet 14 deltagere, noe som
var fullt. I tillegg har noen
stått på venteliste. Kurset i
regi av Fermate Østfold, har
gått over åtte timer, fordelt på
to dager, og kursholdere har
vært Victoria Bø og Sigmund
Danielsen.
Vi har spurt en av deltagerne,
Anne Lise Dahle, om hva hun
synes om kurset.
- Hva var det ved dette kurset
som appellerte til deg?
- Jeg liker å lese, og jeg leser mye.
Det jeg leser, utfordrer meg ofte
til å skrive selv. Å skrive ned
tanker, følelser og opplevelser kan
gi hjelp til selvinnsikt. Dessuten
utfordrer ett av barnebarna meg
stadig på historien og personene
bak en del av gjenstandene

hjemme; så hvorfor ikke skrive
ned det også, tenkte jeg.
- Hva ønsker du å bruke denne
kunnskapen til?
- Dette kurset kan gi
oppmuntring til å skrive, og
kanskje blir det også en god hjelp
til å få struktur på skrivingen.
- Har du noen tanker om at dette
kan være noe for andre?
- Jeg håper at noe av det kan være
interessant for familien, kanskje
spesielt barnebarna etter hvert
som de vokser til. Samtidig er
mye av historien bak de gamle
tingene våre, en felles historie for
mange i vår generasjon. Så hvis Anne Lise Dahle forteller om et spennende
kurs. Foto: Boe Johannes Hermansen
det blir system og struktur på
dette, kan det kanskje bli til noe,
svarer Anne Lise Dahle med et
smil.

Fri
tal ster
erø for
ns
ke
r

En av deltagerne, Finn Wahl fra Ørje, i dyp
konsentrasjon under kurset «Skriv ditt liv».
Foto: Sigmund Danielsen

Høstens program
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/

Vi har nå innført faste frister for spørsmål om
talerønsker fra regionen/som regionen legger til
rette.
Frist for vårhalvåret: 1. november med svarfrist fra
regionen senest 1. desember.
Frist for høsthalvåret: 1. mai med svarfrist fra
regionen senest 1. juni.
Ønskene sendes gjerne på mail, til undertegnede,
som legger opp reiserutene. Eller kan leveres/
sendes i konvolutt til regionkontoret.
Boe Johannes Hermansen

FORANDRING PÅ NYTT?
Bjørnar Holmedal, regionleder
Et av barna mine hadde om
Norges religionshistorie på
skolen. En overskrift på et
kapittel var «Storhetstiden for
organisert kristent arbeid». I
tillegg kom det noen interessante overskrifter på avsnittene
i stykket: «Misjonsbevegelsen»,
«vekkelser og bedehus», «Indremisjonen får stor betydning»,
«kristent
ungdomsarbeid
vokser frem» og «lekfolket
overtar hovedrollen».
Jeg er ganske trygg på at de
fleste som leser dette opplever
dette som gode ord, dette er

gjenkjennelig og nært for kirkeog bedehusfolk. Men det er noe
som utfordrer meg stort og som
gjør vondt i meg når jeg leser
stykket i læreboken. For forfatteren konkluderer med at storhetstiden i organisert kristent
arbeid var fra 1850 og frem mot
år 1900.
Er vi historie? Er våre bedehus
og våre misjonsbevegelser noe
som hører fortiden til? Vår
historie er rik og stor. Den
kristne historie i verden og i
Norge er uten sidestykke. For
Norge har den kristne tro og

lære, etikk og holdning spilt en
avgjørende rolle i å bygge landet
vårt. Et av de tydeligste startpunktene i dette kommer ut fra
en åpenbaring på et jorde i
Rolvsøy, da Hans Nielsen Hauge
opplevde at «Guds kjærlighet
besøkte ham». «Kortversjonen»
er at dette møtet har spilt en
viktig rolle for å snu Norge fra
fattigdom til overflod. Men
paradokset i dag er at vi midt i
dagens velstandssamfunn ser ut
til å klare oss så veldig godt på
egen hånd. Det skapte (vi) setter
seg selv i sentrum. Vi har glemt
historien.

Årets ferie for vår familie ble
noen dager i London, hvor vi
fikk oppleve litt av verden
utenfor Norge. London har over
8 millioner innbyggere og byen
har utallige kirker. Noe som er
interessant med denne byen, er
at kirkebesøket stiger. I noen
bydeler og kirker stiger det
faktisk mer enn befolkningsveksten. Hvorfor er det slik?
Kanskje kan visjonen fra en av
kirkene, den anglikanske Holy
Trinity Brompton - hvor Alphakurset kommer fra - gi oss en
pekepinn: «Vår visjon er å spille

vår rolle i re-evangeliseringen
av nasjonen og omforming av
samfunnet». (Nærmere 20
millioner(!) mennesker på
verdensbasis har gått Alphakurs).
Hvor står slaget i Norge? Hva
må vi våge for at forandring kan
skje på nytt? Jeg tror at vår
troverdighet som organisasjon
og kirke i stor grad henger
sammen med hvordan vi lykkes
med å møte hverandre. Det er
diakoni, kristen omsorg. Det
handler bla. om lave terskler ut
av våre bedehus.

Nytt fra
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da hele familien fikk tuberkulose, ble okhaldhunga sykehus redningen.

Tuberkulosefamilien
til å reise til Okhaldhunga sykehus «der
de behandler fattigfolk.»

tekst line konstali
Foto kristin bøhler

nær sammenheng med fattigdom
Tuberkulose er en infeksjonssykdom som
smitter med dråpeinfeksjon. Bakteriene
spres ved hoste, tale og nys. De som bor
eller oppholder seg tett til den tuberkulose
rammede står i stor fare for å smittes.
Ifølge Verdens Helseorganisasjon
(WHO) er fattigdom, underernæring og
høy befolkningstetthet mye av årsaken til
at tuberkulose sprer seg. 95 prosent av
alle som dør av sykdommen, bor i
utviklingsland.
I motsetning til andre dødelige syk
dommer finnes det en effektiv behandling
av tuberkulose. Ved å behandle syke vil
også faren for smitte reduseres, og der
med kan man i større grad bekjempe
sykdommen i et område.
Nepal er kjent for vakker natur og
høye fjell, men også for fattigdom og nød.

Årlig rammes 50 000 av
tuberkulose i nepal.
okhaldhunga sykehus
behandler de fattigste.
En familie ble nettopp behandlet ved
Okhaldhunga sykehus. Ifølge misjonær
brevet Okhaldhunga Times hadde moren
skrantet helt siden hun var gravid med
sin yngste datter for et år siden. Hun
hadde lungetuberkulose og smittet alle
de tre barna sine.
Familien bor egentlig i et annet
distrikt, men der fikk de ingen hjelp ved
sykehuset og helsepostene de hadde vært
på. Etter å ha forsøkt behandling hos en
shaman, ble de av noen de kjente, rådet

I et land med ulendt terreng, lange
avstander og store slumområder, er det å
finne og diagnostisere alle som er
tuberkulosesyke, en utfordring.
egen avdeling
Den 14. februar 2014 ble tuberkulose
avdelingen ved Okhaldhunga sykehus
offisielt åpnet. Pasientene med denne
farlige og svært smittsomme sykdommen
kunne nå bo på et avskjermet sted. Det
frigjorde også en del sengeplasser for
andre pasienter ved sykehuset. På denne
måten kan man også skjerme dem mot
smitten fra tuberkulosepasientene.
På bedringens vei
For en fattig familie i Nepal ble Okhald
hunga sykehus redningen. Tusen takk for
all forbønn og økonomisk støtte til det
livsviktige prosjektet dere har valgt å
støtte.

Helse til alle!
■ i Okhaldhunga distrikt får over
180 000 mennesker tilgang på
helsetjenester de tidligere ikke
hadde.
■ United Mission to Nepal driver
driver Okhaldhunga sykehus med
Normisjon som en viktig støtte
spiller.
■ Ved hjelp av pasientstøtte
ordninger sørger vi for at prisen
ikke blir like høy.
■ i tillegg satses det på forebygg
ende arbeid ved å sørge for lokale
helsetjenester.

Styrker familien

døpefont og identitet

På en helt vanlig onsdag ble 16 år gamle
Prya drept på vei hjem fra skolen. Hun ble
offer for en gammel etnisk konflikt mellom
folkegruppene santaler og boroer i Assam
i india. skoleflinke Prya hadde mange drøm
mer for fremtiden.
Ved hjelp av selvhjelpsgrupper og menig
hetsbyggende arbeid skaper Normisjon
fredelige møteplasser der folk fra begge
sider møtes. støtter du dette prosjektet, kan
du være med og skape fred i Assam.

145 deltakere og ledere, derav ti ledere fra
Norge, var samlet på Highlands Bible College,
som ligger langs hovedveien mellom Phnom
Penh og kystbyen sihanoukville. Deltakerne
kom fra åtte ulike provinser i Kambodsja.
samtlige var pastorfamilier.
Barna fikk sin undervisning, med lek og
aktiviteter, i grupper ledet av norske og
kambodsjanske ungdommer. De voksne
hadde seminar om sunne og trygge familie
verdier.

Den lutherske synoden på Cuba gir hver
menighet egen døpefont i marmor.
– Vi vil gi kirkerommet et hellig preg og
løfte opp dåpens verdi, sier den nyordinert
presten Martha romero.
en vakker, utsøkt døpefont i marmor står
nå ved inngangen til kirkerommet i hver av
de fem lutherske menighetene på østCuba.
Den unge cubanske kirken, synoden iglesia
evangelica Unida, styrker sin identitet ved å
utsmykke sine kirkerom på denne måten.

Prosjektnr.: 11506490
rehabilitering av flyktninger i Assam
Budsjett: 250 000

fOtO: AUDUN NeDreliD

Bli fredsbygger!

Gi barna i assam en bedre fremtid
– bli fredsbygger!

Prosjektnr.: 12184453
levedyktig kirke i Kambodsja
Budsjett: 980 000

Prosjektnr.: 11496999
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: AUDUN NeDreliD

Flere døpt

Flere har kommet til tro etter å ha lyttet til radio dumka. etter et seminar som ble
avholdt i april, har flere latt seg døpe.

Radioevangelisering virker fort
satt! I dager der internett
dominerer, er det flott å se et av
våre eldste medier fortsatt i bruk
i stort omfang. Vi får brev fra både
India, Nepal, Bangladesh og til
tider også Sri Lanka. Sendingene
er på santali, og vi når inn til
landsbyer der radio brukes i større
omfang enn TV og Internett.
Seminar i april
April måned var en spennende
tid for oss. Vi holdt et seminar i

landsbyen Solpara i VestBengal
i India. Biskopen fra den
lutherske kirken, en lokal pastor
og en pastor som er ansatt i
Radio Dumka, ledet seminaret.
Året før hadde redaksjonen i
Radio Dumka besøkt samme
område og vist jesusfilmen på
lerret. Da oppdaget vi at flere vi
snakket med, både lyttet til og
forsto budskapet til Radio
Dumka. Da vi omsider fikk lov
til å tale om evangeliet, fikk vi
beskjed om at de ønsket besøk

igjen. Da startet forberedelsene
til seminaret vi avholdt i april.
en kjærlig Gud
Santalfolket er undertrykket
fordi de tilhører den laveste
kasten i India. De utsettes for
diskriminering i alt fra dårligere
skoletilbud for barna til at de må
gi fra seg landområder mot sin
vilje. Grunnen til at mange vil
bli kristne, er budskapet fra
Jesus Kristus om at alle er like
overfor Gud. De opplever å bli

sett som verdifulle – uavhengig
av hvilken rase de tilhører.
27 personer lot seg døpe før
seminaret og tre familier mens
seminaret pågikk. Alle sammen
fortalte den samme historien.
Troen på Jesus Kristus fikk dem til
å se at de var like mye verdt. Jesus
hørte de om på Radio Dumka.
Ønsker flere seminarer
Ryktet har spredd seg. Nå får vi
også invitasjoner til andre lands
byer i området. Pris Herren!

I fattige India er ikke
tilgangen til tV og Internett
like god overalt. Men de
fleste har tilgang til en radio.
tekst pastor lucia tudu
Foto Audun nedrelid
Prosjektnr.: 11498045
radio Dumka
Budsjett: 557 000

fOtO: MArGretHe fryDeNDAl KOllerUD

Skulle gifte seg
Gode venner er bra å ha i oppveksten. For Majeda har beste
venninnens hjelp vært uvurderlig. Som 12åring skulle hun
giftes bort til en mann som var over dobbelt så gammel som
henne. Venninnen Shirin tok affære og kontaktet en lokal selv
hjelpsgruppe. Etter mye overtalelse klarte de omsider å få for
eldrene til Majeda på andre tanker.

fOtO:
KristiNA HVArNes ANDerseN

det nytter!
Årlig giftes flere tusen jenter bort som barnebruder i Bangladesh.
Utdanning og selvhjelpsgrupper er et viktig virkemiddel i arbei
det med å beskytte jentene. Fattigdom tvinger ofte foreldrene til
å gifte datteren bort for tidlig. Slik var det også for Majeda. Selv
hjelpsgruppen fikk foreldrene til å forstå at datterens fremtid lå
i høyere utdanning og ikke i et altfor tidlig ekteskap.

Venner for livet: da Majeda skulle giftes bort, tok
venninnen Shirin affære!
Prosjektnr.: 12181970
samfunnsutvikling i Bangladesh
Budsjett: 659 000

fOtO: KAreN eKerN

Feiret alfabetisering
Den 8. september var den inter
nasjonale dagen for lese og skrive
undervisning. I Mali har Normisjon
vært en pådriver for undervisning på
lokalspråket.
I prosjektet Helsehagen er lese og
skriveundervisning grunnlaget for
utviklingsarbeidet vårt.
Vi driver lese og skriveklasser i 23
landsbyer. Hvert år lærer rundt 100 nye
Fra et av våre
alfabetiseringskurs voksne og ungdommer å lese, skrive
og regne på sitt eget språk. I Bamako ble dagen feiret med en
konferanse. Tema for dagen var: Alfabetisering, uten den ingen
varig fred. Språk er kommunikasjon, og kommunikasjon er
grunnleggende for utvikling og fred. (Fra Therese Glendranges
blogg)
Prosjektnr.: 11567476
Helsehagen i tomora
Budsjett: 323 000

Gripende hjertevarme
Margrethe Frydendal Kollerud har jobbet på dagsenteret
aBBS i nepal i 3 måneder.
Kritty møter deg som regel med
et stort smil og glimt i øyet. Hun
er et av de eldste barna og stiller
opp for den som trenger det.
Hun hjelper ofte til med å
trille eller leie de andre barna dit
de skal og at de sitter rolig når
de skal. Det er til stor hjelp for
de ansatte ved senteret. Men
noen ganger løper hun rundt og
tuller med gutta også.
Krittys gruppe har ansvar for
å gjøre klart til soving etter lunsj.
Hun står enten på madrass
rommet og deler ut dyner, puter
og madrasser eller fordeler dem
på rommene sammen med de

andre. Hun tar gjerne de yngste
på fanget på bussen, men kan
også korrigere når det trengs.
Dessuten er hun generøs med
klemmer eller et vennskapelig
klyp i kinnet. Hun en gledes
spreder for vennene sine ved å
være positiv, omsorgsfull og til
tider godmodig rampete.
lærer å ta ansvar
Kritty er bare ett av de mange
barna med samme holdning på
ABBS. En av de første tingene
jeg la merke til, og også noe av
det jeg har satt mest pris på, er
den omsorgen som finnes på

stedet. Barna hjelper og bryr seg
om hverandre.
På ABBS bidrar alle med det
de kan, både av praktiske gjøre
mål og å ta vare på hverandre.
De eldre passer på de yngste, de
som kan gå, triller de som sitter
i rullestol, og de som kan spise
selv, mater de som ikke kan det.
De rydder og leier hverandre,

Prosjektnr.: 11498821
Dagsentre for barn
Budsjett: 189 262

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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Generalforsamling i juni
Hvordan skal Normisjon nå ut til enkeltmennesker med
budskapet om Jesus Kristus? Det blir det største spørsmålet
som skal besvares når Normisjon holder generalforsamling
29. juni 2015 i Grimstad.
Generalforsamlingen holdes hvert tredje år og består
av utsendinger fra alle enhetene i organisasjonen. De skal
blant annet vedta et handlingsprogram for tre år framover
og velge nye medlemmer til landsstyret.
– Vi ønsker å lage et program som er attraktivt for ulike
aldersgrupper og interesser. Derfor kombineres general
forsamlingen med vårt årlige sommerstevne «Sommer i
Sør», sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland.
Hun håper tilbudet om både misjonsstrategi og ferie
og fritid vil gjøre det attraktivt for mange i Normisjon å
bruke dagene i overgangen mellom juni og juli neste
sommer i Grimstad.
Gode opplevelser
– Generalforsamlingen og Sommer i Sør ses under ett når
det gjelder program, men det er mulig å delta på bare én
av delene. Vi er opptatt av at Generalforsamlingen også
skal være en positiv og minnerik opplevelse for barna og
de unge, sier Kvelland, som frister med eget opplegg på
festivalen Skjærgårds Music and Mission Festival.
Normisjons generalforsamling og Sommer i Sør varer
fra 29. juni til 5. juli 2015.
Volontører for normisjon på kurs på Gå ut Senteret i Hurdal før utreise til internassjonalt
arbeid. en intern utredning skal nå finne ut om Hurdal er riktig sted for slike kurs i framtiden.

Snur alle steiner
tekst leif gunnar vestbøstad vik
Foto normisjon arkiv

driften av Gå ut Senteret i
Hurdal, GuS, skal nå gjennom
en grundig vurdering. det har
landsstyret i normisjon
bestemt.
Misjonsskolen Gå Ut Senteret har i mange år vært i en
presset økonomisk situasjon. Inneværende skoleår har
skolen bare 26 elever. Landsstyret i Normisjon mener
det ikke er grunnlag for å drive skolen i sin nåværende
form over tid og har derfor bedt styret ved skolen om
å utarbeide en plan for videre drift. I planen skal det
blant annet svares på hvordan Normisjon skal ivareta
utrustning i missiologisk kompetanse.
– Gå Ut Senterets formål om å virkeliggjøre Jesu
Kristi misjonsbefaling om å gå ut og gjøre alle folkeslag
til hans disipler står fast. Det samme gjør visjonene om
disippelgjøring og utrusting av mennesker til en slik
tjeneste. Når det gjelder alt annet, så må vi tenke så
åpent som vi bare klarer for å bringe på banen ideer og
forslag som kan sikre at vi har en slik skole også i frem
tiden, sier styreleder Ole Martin Rudstaden.

Vi må tenke så åpent
som vi bare klarer.

alternative lokaler
Linjetilbud, lokalisering og driftsmodell er sentrale
momenter i utredningen. Rudstaden jobber med å sette
sammen en skole som har gode nok rammebetingelser
til å lykkes både med formål og visjon – og med å
unngå økonomiske underskudd. Misjonærutrustningen
til Normisjon, som fram til nå har vært et av kjerne
områdene til Gå Ut Senteret, er et svært viktig moment
i utredningen.
– Vi må sikre en best mulig utrustning for våre
misjonærer også i fremtiden. Dette kan skje ved
GUS, men det kan kanskje også skje et annet sted, i
samarbeid med nye eller nåværende samarbeids
partnere. Utredningen søker å kartlegge de
mulighetene som finnes, sier Rudstaden, som gjerne
vil be om forbønn.
– Fremtiden til denne skolen er først og fremst et
spørsmål om hva Gud vil, og det er han som må lede
oss. Be gjerne om at alle vi som en involvert i prosessen
må være i stand til å høre Guds stemme og til å gå på
det som er fra han, sier Rudstaden.
– Jeg vil takke alle som har støttet Gå Ut Senteret
med bønn og ressurser siden starten i 1984. Santal
misjonen og senere Normisjon har hatt utrolig stor
glede av skolen og alle de menneskene som på en eller
annen måte har vært tilknyttet den. Jeg opplever at vi
nå har et landsstyre bestående av mennesker som til
enhver tid jobber med å se på Normisjons samlede
ressursbruk og tilpasse prioriteringene etter endringer
ute og hjemme. Det er et godt utgangspunkt. Så er det
GUSstyrets oppgave å komme fram med gode forslag

Styreleder ved Gå ut Senteret ole Martin
rudstaden.

som kan gi en bærekraftig skoledrift, sier Ole Martin
Rudstaden.
Utredningen skal etter planen være klar i løpet av
november.

Kjøp brukt!

Kontakt våre gjenbruksbutikker i Galleri Normisjon:
Galleri Gjøvik tlf. 474 58 175
Galleri Bergen tlf. 452 13 775
Galleri Sandnes tlf. 488 69 174
Galleri Sørumsand tlf. 452 13 732
Galleri Oslo Sentrum tlf. 452 13 572
Galleri Aksdal tlf. 488 69 175

www.gallerinormisjon.no
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Runo Lilleaasen 60 år
Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Runo Lilleaasen runder 60 år
9. november. Han vendte i fjor
tilbake til soknepreststillingen
han hadde i Marker, og sist
måned flyttet han og kona Elin
pånytt inn i den rommelige
prestegården i Rødenes.
Runo er oppvokst i Rakkestad.
Fra barnsben var han med sine
foreldre og søsken på Rakkestad Misjonshus og Sjøglimt.
Det var ingen som kunne si
«indremisjon» så fort som
ham. Etter latinlinjen ved gymnaset i Sarpsborg gikk veien til
Menighetsfakultetet hvor han
var en av de ledende i indremisjonsgruppa, og var med å
dra i gang studentforeningen
for For Bibel og Bekjennelse
(FBB).
Jubilanten tok embetseksamen
i 1979. Etter praktikum året
etter ble han ansatt i Vestre
Østfold Indremisjonskrets som

studiesekretær og senere kretssekretær. Deretter fulgte en
periode som rektor ved Haugetun folkehøyskole før han i
1990 ble sokneprest i Marker.
I 2005 overtok han stillingen
som forstander ved Stiftelsen
Menighetssøsterhjemmet i
Oslo, som samme året endret
navnet til Diakonva. Siden
1997 hadde han vært lektor
ved samme høyskole, i noen
år kombinert med halv stilling
som menighetsprest i indre
Østfold. I tiden som forstander ble stillingen endret til
direktør.
Men Runo har aldri vært
opptatt av titler. Han er lite
selvhøytidelig, men liketil og
stortrives sammen med mennesker. Den årlige elgjakten
står også høyt i kurs, ikke først
og fremst på grunn av elgen,
men på grunn av det sosiale.

Runo er rikt utrustet, og en
dyktig forkynner og inspirator.
Han er opptatt av å formidle
kirkens klassiske tro, og har en
god evne til å kombinere Skriftens ord og levd liv. I alt er det
evangeliet som skal fram.
Han har videreutdannelse i
familierådgivning og brukes
mye i samtale og sjelesorg.
I Fermate, Østfold er han
styreleder. Han er også leder
for styret i Stiftelsen Blå Kors
i Fredrikstad og ble tidligere i
år valgt inn i landsstyret i Blå
Kors.
Runo har tidligere vært
nestformann i hovedstyret i Indremisjonssselskapet, medlem
i kretsstyret i Santalmisjon,
Indremisjon og Normisjon i
Østfold. Og vært formann i
FBB-Østfold, samt representantskapet i AAN i Østfold. I
perioden 1989-93 var han va-

rarepresentant til Stortinget for
KrF, men han satset ikke videre
på den politiske løpebanen.
Runo og Elins store innsats
for fosterbarn gjennom mange

må også nevnes, to av dem har
ekteparet adoptert.
Vi gratulerer hjerteligst med
åremålsdagen og ber om Guds
velsigne over liv og tjeneste.

Den røde tråden
Sprer kunnskap
om Jesus og
kristen tro
Jesusnett sprer kunnskap om
Jesus og kristen tro, gjennom
tv-program og nettstedet:
jesusnett.com.
Jesusnett har følgende
programtilbud: Safari barnetv,
Sang Glede, Trygg tro,

Familieliv, Studio Direkte og
U.N.G.
Nettstedet har mange taler
og vitnesbyrd og tar i mot
forbønnsemner. Dessuten
formidlere de svar på spørsmål
om kristen tro og liv. Vår Actaleder, Elise Volen, er en av dem
som er med i svarpanelet.
Arbeidet er tilsluttet
Normisjon og bygger på
Bibelen og de lutherske kirkers
bekjennelsesskrifter.
Sjekk: jesusnett.com og henvis
gjerne også andre til siden.
Boe Johannes Hermansen

Anfin Skaaheim er en av dem
som svarer på spørsmålene
som sendes Jesusnett. Foto:
Boe Johannes Hermansen

Verdens meste leste bok,
Bibelen, inneholder 66 bøker.
Stilartene er ulike, forfatterne
er mange og beretningene
strekker seg over flere tusen
år. Mange som leser Bibelen
kan slite med å få oversikt over
innholdet.
I boken «Bibelens røde tråd»
gir Leif Nummela hjelp til å
finne tråden som går fra første
til siste side, nemlig Guds
frelsesplan som blir virkelighet gjennom Jesus Kristus.
Midt i mangfoldet, også i Det
gamle testamente, går det en
linje. Derfor stanser forfatteren
særlig opp ved det som sies om
Jesus i Det gamle Testamente
og trekker linjene fremover.
Bokens pedagogiske styrke
er også en rekke tabeller og
tidslinjer, som gir leserne både
innsikt, oversikt og antagelig
også en rekke aha-opplevelser.
Jeg har selv notert meg mange
streker i margen.
Nummela er en av Finlands
meste kjente bibellærere. Han
ble i unge år omvendt fra
ateisme til kristen tro. Han er
utdannet teolog og har vært
misjonær i Italia. De siste årene
har han vært redaktør for en
kristen ukeavis og programleder for et kristent tv-program.
«Bibelens røde tråd» har blitt

en bestselger i Finland. Nå er
den oversatt til alle nordiske
språk. Dagfinn Stærk står for
den norske oversettelsen. Ta
og les!
Boe Johannes Hermansen

Leif Nummela
Bibelens røde tråd
223 sider
Lunde forlag

Nytt fra
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SKOLESTART

Skolen er godt i gang, og 107 elever rusler blide rundt i
gangene. Åpningsturen til Sauevika ble også i år en
hyggelig opplevelse, og tre klasser har allerede vært på
klasseturer. Latin-Amerika og Middelhavsklassen har vært
på språkskole i Malaga, og som nevnt har helse- og sosialklassen vært i Romania. Det har vært en hyggelig skolestart, og vi gleder oss til fortsettelsen.
e-post:
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

Elever på Sauevika

HAUGETUN BISTAND
Helse- og sosiallinjen har allerede vært i vei til Romania
og har hatt sterke opplevelser.
Mest inntrykk gjorde nok
hjemmebesøkene. En av
jentene skriver: «Jeg hadde
forventet dårlige kår, men å
se det hele i virkeligheten var
sterkt. Når en ser slike forhold
på TV, klarer en ikke å ta det
innover seg på samme måte,
man har litt avstand til det.
Når en står der selv derimot,
kan man ikke bare bytte kanal,
man må forholde seg til det. At
noen faktisk lever slik, mens vi
bader i velstad, er helt utrolig».
Det ble også helt klart hvor
hardt arbeid det er å drive den
type bistand, og hvor langsiktig
Bilde fra Romaniaturen

I mange år har Haugetun
folkehøyskole samlet
inn penger til prosjekter
i Guatemala. Og linjen
Latin-Amerika har besøkt
prosjektene.
I årenes løp har det blitt over
en million kroner, midler som
vi vet har kommet godt til
nytte.
For to år siden ble reisen
endret slik at klassen også
besøkte Den Dominikanske
Republikk, og i fjor ble reisemålet både Den Dominikanske republikk og Haiti.
I tillegg har andre klasser ved
skolen også endret destinasjon. For tredje året på rad, har
Helse- og sosiallinja besøkt
et hjelpeprosjekt for sigøynerbarn i Romania, og i år
skal fotballklassen for første
gang besøke et hjelpeprosjekt
for barn i slummen i Rio de
Janeiro i Brasil.

Så nå heter innsamlingsaksjonen Haugetun Bistand, og alt
vi får inn skal fordeles mellom
disse prosjektene som blir
besøkt, pluss at noe fortsatt går
til Guatemala.
Da trengs det gode innsamlingsmåter, og sponsorløpet
har i mange år vært det som
har innbrakt mest. 25.september gikk årets sponsorløp av
stabelen i strålende sol. Da er
det om å gjøre å løpe så mange
runder man orker rundt
2.dam i Fredrikstadmarka.
Hver runde er ca en kilometer,
og det blir løpt mange mil i
løpet av dagen. Elevene har
på forhånd skaffet seg sponsorer som bidrar enten med
et beløp pr runde, eller et fast
beløp. Målet for året løp var
kr.150.000, men i skrivende
stund er resultatet ennå ikke
klart. Vi løper i hvert fall for
en god sak!

Orientering av rektor før løpet

Haugetunmøte
2015
Søndag 8. mars 2015 blir det
Haugetunmøte. Noter dagen.
Program kommer!

man må tenke og arbeide. Vi
blir både imponert og ydmyke.
Og selv om vi har bidratt med
både klær og penger, og vi har
lekt og sunget med barna, er
det helt klart at vi har fått mye
mer enn vi har gitt. Vi har lært
masse om hvordan verden er
med stor forskjeller og kontraster, og vi har ikke minst
lært hva store, varme hjerter
kan utrette i tro til Gud.
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Hva ønsker vi oss på Sjøglimtleir?

I skrivende stund er vi i ferd med å sette rekord på hvor mange som finner veien til Sjøglimt i
høstferien. Det er svært gledelig! Vi ønsker alle så varmt velkommen som det er mulig å ønske.
For det er lenge siden vi har fylt huset i en skoleferie. Sjøglimtleir er et begrep som trenger å fylles med litt nytt innhold. Hvor er eierskapet og dugnadsånden? Og hvor er alle de nye, kreative
påfunnene? Vi ønsker å stille spørsmålet, hva ønsker vi oss på Sjøglimtleir. Og som acta-leder
håper jeg du umiddelbart begynner å drømme og gi oss din tilbakemelding. Vi tar med glede imot
innspill, engasjement, idéer, penger og frivillighet på eposten acta.ostfold@normisjon.no.

Tenleir i høstferien
Sjøglimts yngre
garde!
Det nyeste engasjementet
som vi kan skryte av og
fortelle om til alle og enhver
er «Sjøglimts yngre garde». Et
flott initiativ fra Acta-styret i
Østfold. Det er rett og slett en
dugnadsgjeng av unge, ivrige
og sosiale Sjøglimtvenner.
De ønsker å møtes til
dugnadshelger på Sjøglimt
når huset ikke er utleid. I alle
mulige, ledige helger vil de
komme på lørdag og være til
søndag. Det vil være en liten
medlemskontingent slik at de
kan organisere seg og søke
støtte. De ønsker å reparere,
fikse, prate, drikke kaffe, rydde
stranda, spise god mat, bli

bedre kjent med hverandre og
styrke eierskapet til Sjøglimt.
Leder for den yngre garden,
Eirik Aandstad gleder seg til å
komme i gang med arbeidet.
Det bobler over av idéer til
hva de skal gjøre så dette ser vi
virkelig fram til. Kanskje har
du lyst til å være med? Kanskje
tenker du at toget er gått for å
kunne kalle deg yngre garde,
men gjerne vil bidra likevel.
Da sier du ifra! For vi trenger
deg. Ungdommene trenger
mat. De trenger noen til å
ta seg av administrering. De
trenger en voksen heiagjeng.
Vil du være med på dette
vinnerlaget? Det håper vi!

Den første helga i høstferien
var 45 ungdommer samlet
på Sjøglimt og alle bildene er
fra den helgen. Vi ble bedre
kjent med hverandre og Jesus.
Undervisningen fra Karl-

Martin Karlsen handlet om
Trosforsvar. Det ble klart at vi
må tenke på hva folk sier om
kristendommen, er det sant?
Kjempesalgskip, capture the
flag og bønnevandring var

blant aktivitetene.
Det var godt å ha en #pause
sammen med Jesus og hverandre. Snakkes neste år.
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«Jeg håper du på ingen måte Antyder At Jeg er et Svin.»

«Jeg håper du på ingen måte Antyder At Jeg er et Svin.»

Innspill
Innspill

espen andreas Hasle
daglig leder i acta – barn og unge i normisjon
espen.andreas.hasle@normisjon.no
espen andreas Hasle
daglig leder i acta – barn og unge i normisjon
espen.andreas.hasle@normisjon.no

Bless us all
Paal Flaata kom
ut med et album med sanger av country
Bless
usi høstall
legenden Mickey Newbury. En av sangene er bønnen «Bless Us

Finn Olav Myhre, Råde, pensjonert direktør, fritidsforkynner i Normisjon

Vær stille! Vent!

- Vær stille for Herren og vent
på ham! Disse imperative,
bydende ordene er lett gjenkjennelige for alle som på en
eller annen måte har ansvar for
oppdragelse av barn og
ungdom.
- Vær stille! Vent! Noen ganger
bruker vi bydeordene uten
bevisst holdning til hvilken
endring i aktivitet vi forventer.
Vår bruk av bydeordene har
også en tendens til å få et
tillegg av sterke følelser og en
lydstyrke som har svært lite
med stillhet å gjøre. Vi skriker
ut og forventet reaksjon
inntrer forhåpentlig. Men
reaksjonen kan lett bli preget
av en spørrende holdning - i
beste fall, og av uforstående
blikk og et hvorfor, dersom vi
ikke kan gi forståelse for
motivet bak vår bruk av bydeordene.
Når vi møtes av ordene i Salme
37, 7a, er det ikke i form av
høyrøstet, meningsløs, ubevisst
bydeform. Utsagnet står i
sammenheng med ord som
v.3: Stol på Herren og gjør det
gode. Bo i landet og ta vare på

troskap.
v.4: Ha din lyst og glede i
Herren, så gir han deg alt ditt
hjerte ber om.
v.5: Legg din vei i Herrens
hånd! Stol på ham, så griper
han inn.
Ordene gir hele tiden en
retning for og motiv til en
handling som har stor verdi.
Salme 37,7a har ingen mening
uten sammenhengen med
objektet: For Herren og på
ham.
I Klagesangene 3,25-26 heter
det: Herren er god mot dem
som venter på ham og søker
ham. Det er godt å være stille
og vente på hjelp fra Herren.
Et bedre uttrykk for Guds
miskunn og Guds barmhjertighet kan vi vanskelig finne.
Vi blir fanget inn, innhentet av,
favnet om og gjort til gjenstand for Guds godhet. Nå er
det lite vi kan gjøre med Guds
plan og handlemåte, men det
står fast at vi har ansvar for å
legge forholdene til rette for at
Guds godhet skal nå oss. Bydeordene oppfordrer slett ikke til
en passiv, - la det skure-, eller,

- det som skjer det skjer -,
holdning.
« Vær stille for Herren » gir oss
mulighet og hjelp til å se våre
liv i et rett perspektiv og
innrette oss etter det. Hos
profeten Jesaja 30, 15 heter det:
For så sier Herren Gud, Israels
Hellige: Hvis dere vender om
og holder dere i ro, skal dere
bli frelst. I stillhet og tillit skal
deres styrke være. Men dere
ville ikke.
Å være stille for Herren og
vente på ham, innebærer å
være aktivt våken, det vil si
- å ta tid til å la Guds ord tale
ved systematisk og regelmessig lesning av de hellige
skrifter i Bibelen
- på nytt og på nytt å vende seg
til Gud i bønn
- å bruke Guds nådemidler i
nattverden
- å søke fellesskap med de
troende.
Når vi så våker og venter i
bønn og arbeid, kan vi si med
poeten:
«Bi og ti i bønn og tro, det skal
give hjertet ro!»
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Nettsted om kropp
GuttogJente.no er et nettsted for ungdom om kropp, sex,
forhold og identitet basert på klassisk kristen seksualetikk og
Bibelens veiledning.
Nettstedet eies av Familie & Medier og 14 andre kristne
organisasjoner/kirker.

Bli fredsbygger! 16 år gamle Priya ble nylig drept som følge av de etniske konfliktene som pågår
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Andakt

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:

22.10: Distriktsmøte for «ytre
del» av Østfold, Hannestad
bedehus
08.11: Mannsfest på Sjøglimt.
(Dessverre ikke Damenes dag i
år)
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

11.03: Fermate-kurs: Gode
vekstvilkår for en
menighet/forsamling v/Sverre
Stoltenberg
19.04: Regionårsmøte i Rakkestad
Se nærmere info på våre
hjemmesider!

«Kirken i framtiden»
Bethania Normisjon inviterer til temamøter i Bethania, Kirkegt 52,
Sarpsborg, med Leif Paus. Han vil tale over et svært aktuelt tema:
«Kirken i framtiden».
Tidspunktene er:
Lørdag 1. november kl 11.00. Tema: «Kirken i framtiden» Del 1.
Søndag 2. november kl 18.00. Tema: «Kirken i framtiden» Del 2.
Sang av Fredrikstad Frikirkes Mannsmusikk.

Områdemøter høsten 2014

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 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

Mannsfest på Sjøglimt

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

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

Velkommen fra hele regionen!

Vi følger opp vinteren/vårens sju områdemøter
med nye møter i høst. Det er lagt opp to
områdemøter – et for «indre» og et for «ytre»
del av regionen. Første samling, onsdag
15. oktober på Betania Mysen, er allerede
avholdt når dette bladet kommer ut. Samling
nummer to blir onsdag 22. oktober kl. 19.00 på
Hannestad bedehus.

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

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

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
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
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
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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

