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Regionstyrets

Bjørnar Holmedal, regionleder

TRO OG FRIMODIGHET
I ukene før jul ble jeg berørt av å
høre den unge fredsprisvinneren
Malala Yousafzai og den naturlige frimodigheten hun hadde
om sin gudstro. Den første
Malala takker er Gud - før majesteter og Nobelkomite. Når hun
vakkert takker sine foreldre
veves også hennes religion med i
samme åndedrag.
Hva om en norsk kristen hadde
gjort dette? Gitt Gud ære og
takket Jesus Kristus for livet,

La Guds
nådegave i oss
flamme opp på
nytt
gleden og styrken i Ham! Hva
ville reaksjonene ha vært? Jeg er
redd mange av oss ville latt det
ligge, kanskje pga en slags frykt.
Frykt for å bli stigmatisert og satt
i bås av dem som faktisk ikke vet
hva min tro innbærer. Redd for
dem som vil snakke nedlatende
om meg og min tro, ja kanskje
problematisere min tro. De som
sier direkte eller indirekte at det
er «ekskluderende» - at jeg har
en tro.

forklare min tro «godt nok»?
Det hevdes at det i dag er en
større åndelig søken enn på
lenge, og mange er på leting etter
ekte vare, noe som holder. I
denne virkeligheten tror jeg vår
frimodighet trengs mer enn
noen gang. Det kan være sårbart
og skjørt, men når Gud får lytte,
lindre og lege igjennom deg og
meg - da er det ikke taushet.
Heller ikke først og fremst store
ord, men kristne mennesker som
går sine medmennesker i møte.
Selv om stemmene ikke er
rungende eller har alle svar.
Ved starten av et nytt år har vi
drømmer, ønsker og håp. Håp
om gode dager, ønsker om
endring og drømmer om vekst
og fornyelse. Det strekker oss. Vi
kan be og «la Guds nådegave i
deg (oss) flamme opp på nytt»
Åpne opp for det levende gudslivet, for det virkelige livet som
menneskene rundt oss trenger
og fortjener å bli kjent med. Det
som handler om hva Jesus har
gjort rett - og i sin uendelige
kjærlighet - og det som Han vil
gi til alle.
Mitt nyttårsønske er at frimodigheten får bli større, tydeligheten
på hva Gud har gjort rett bli
klarere, og at vi våger å gi det
videre. Da kan stengte dører
åpnes.

1. Innledning
Den meldingen regionstyret
her avgir, begrenser
seg hovedsaklig til det
mandatområdet styret
har fått. Det vil si de
fellesoppgaver som er
overdratt fra organisasjonens
grunnplan. Mandatet er
gitt i lovverket og årsmøtets
vedtak. Det utelukker ikke
at styret også kommenterer
foreningssituasjonen og
utviklingen der, siden disse er
de egentlige oppdragsgivere.
Det er situasjonen lokalt som
avgjør hva regionen kan gjøre.
Rammene bestemmes av den
bærekraft foreningene har, og
de midler som misjonsfolket
stiller til rådighet.
2. Regionårsmøtet og regionstyret
Årsmøtet
Regionårsmøtet 2014 ble
avholdt søndag 30. mars.
Årsmøtet ble arrangert på
Bjørnstad Bedehus med
åpningsmøte og påfølgende
forhandlingsmøte.
Regionstyret
Siden årsmøtet har
regionstyret bestått av:

ØSTLANDSKALKUN

Styreleder: Sverre Fjeldberg,
Grålum, valgt til 2016.
Nestleder: Sigmund Larsen,
Sponvika, valgt til 2015.
Lillian Karlsen, Gressvik,
valgt til 2015, Frode Bilsbak,
Kornsjø, valgt til 2016, Gunnar
Lilleaasen, Degernes, valgt
til 2016, Karl Erik Sørensen,
Borgenhaugen, valgt til 2016.

KLEKKING AV
KALKUNKYLLING

Ansattes repr.
Torill Bredeg, Sarpsborg, valgt
til 2017.

Men er vi som kristne i dag
tause? Er det i så fall fordi vi
tenker at vi ikke har alle svar, at
jeg må kunne dokumentere og

ØIVIND J SLETTEVOLD

Vararepresentanter fram til
2015:
1. Borgny Navestad, Mysen,
2. Ragnar Kjølberg, Skjeberg,
3. Karin Bjørknes, Skiptvet.
Regionleder møter fast i styret
uten stemmerett.

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

3. Ansatte og arbeidsmiljø
Regionens ansatte pr.
31.12.14
Ansatte tilknyttet
regionkontoret:
Bjørnar Holmedal, regionleder,
100 % stilling
Elise Volen, Actaleder, 100 %
stilling

Vera Heines,
administrasjonssekretær, 80 %
stilling
Boe Johannes Hermansen,
informasjons- og
misjonskonsulent, 40 % stilling
Torill Bredeg, barne- og
familiearbeider, 100 % stilling
delt med 60/40 mellom
voksensektoren og Acta
Espen Klingsheim, leir
og lederutvikler, 80 %
stilling, samt 20 % som
prosjektarbeider i Bjørnstad
forsamling.
Sigmund Danielsen, leder av
Fermate Østfold, 50 % stilling.
Torhild Nordberg, sjelesørger i
Fermate, timelønnet.
Espen Holmen,
prosjektarbeider i Normisjon
Hannestad og Greåker, 20 %
stilling
Ansatte ved leirstedene:
Sauevika
Helge Lilleheier, bestyrer, 100
% stilling
Amanda Fosser, kokk, 75 %
stilling (morspermisjon)
Torgeir Haaland, kokk, 75 %
stilling
Sjøglimt
Knut Edlar Arnesen, bestyrer/
vaktmester, 100 % stilling
Wenche Bjørknes, husmor/
kokk, 100 % stilling
4. Frivillige medarbeidere
Den ulønnede tjenesten er
en grunnleggende side ved
vår organisasjon, og vi er
takknemlige for all den tid,
innsats og krefter som legges
ned i vår virksomhet fra denne
gruppen.
Østfold har mange gode
frivillige medarbeidere, både
fritidsforkynnere og hjelp
på leirstedene. Det er en
utfordring å rekruttere og
følge opp nye, som kan delta
i disse viktige funksjonene. I
tillegg kan det av og til være
nødvendig å gjøre bruk av
betalt hjelp på leirstedene.
5. Arbeidsmiljø
Sykefraværet har i 2014 vært
på 3,78 % av samlet antall
arbeidsdager for tilsatte. Dette
er en liten økning i forhold til
sykefraværet i 2013 som var
3,11 %. Regionstyret er av den
oppfatning at sykefraværet ikke
har bakgrunn i arbeidsmiljø,
men at stort arbeidspress kan
være en medvirkende årsak.
Styret har satt i verk tiltak for

å bedre situasjonen og vil følge
opp dette videre.
Det har ikke forekommet
ulykker eller skader i
tilknytning til arbeidet, og
styret oppfatter arbeidsmiljøet
for regionens ansatte som
trygt.
Regionstyret kjenner ikke til
forhold i virksomheten som
har forurensende effekt på det
ytre miljø. Det er derfor ikke
satt i verk tiltak i så henseende.
6. Virksomheten i regionen
Normisjon region Østfold
driver slik virksomhet:
Forkynnerarbeid og
rådgivningsarbeid overfor
regionens foreninger og lag,
blant annet lederopplæring og
ledersamlinger.
Regionale arrangement
beregnet for alle, samt
arrangement for ulike
kategorier som barn og
ungdom, familier og
pensjonister.
Regionen samarbeider
dessuten med Normisjon
sentralt om felles oppgaver.
Regionen eier og driver
Haugetun Folkehøyskole og
leirstedene Sauevika (Hvaler)
og Sjøglimt (Marker).
Fermate, et ressurssenter for
sjelesorg og veiledning har hatt
sitt første hele driftsår i 2014
med positiv utvikling
Organisasjonen har i sin
virksomhet oppmerksomheten
rettet mot kjønnsfordelingen
blant ansatte og tillitsvalgte, og
vi arbeider for en tilnærmet lik
fordeling mellom kjønnene.
Alle stillinger er i prinsippet
åpne for begge kjønn. Det
samme gjelder tillitsverv i
organisasjonen. Vi har fire
kvinner og seks menn ansatt
i hel- eller deltidsstillinger.
Folkehøyskolens ansatte er
ikke med i denne beregningen.
Regionstyret består av to
kvinner og fem menn.
Regionkontoret for Normisjon
region Østfold er lokalisert i
Torggt 6, 3.etg., Sarpsborg, der
Normisjon, Acta og Fermate er
samlokalisert.
6.1 Foreningene
Regionen hadde totalt
81 foreninger/kor innen
voksenarbeidet pr. 31.12.2014.
Det er en reduksjon på
tre i forhold til 2013. Se
tabelloversikt på side 4.
Situasjonen i mange av våre
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s årsmelding for 2014
foreninger er utfordrende.
Likevel opplever vi at flere
foreninger har en aktiv og
god virksomhet. Regionstyret
oppfordrer til nytenking og
aktiv medlemsverving for å
styrke arbeidet lokalt.
6.2 Områdemøter
I 2014 ble det avholdt 9
områdemøter. 7 på vinter/
vår og 2 på høsten. Våren/
vinterens møter samlet over
170 personer og høstens
møter samlet ca 80 personer.
Hensikten med disse møtene
var å få flest mulig medlemmer
i tale for å få innspill på
hva som er foreningens
utfordringer og hvordan
medlemmene ser for seg
arbeidet videre. Innspillene
fra disse møtene ble sentralt i
det pågående arbeidet med en
mer langsiktig handlingsplan
for regionen. Handlingsplanen
vil ikke i seg selv føre til vekst.
Men målsettingen er at det
er tenkningen, samtalene
og handlingene som blir
utløst gjennom bruk av
handlingsplanen som gir
læring, utvikling og vekst. Til
Guds ære og til menneskers
tjeneste og frelse.
6.3 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde
44 direktemedlemmer pr.
31.12.2014. Regionens
viktigste kontakt til
direktemedlemmene er
regionbladet og hjemmesidene
på internett.
6.4 Misjon i nærmiljøet
Tradisjonell møtevirksomhet
har fremdeles sin berettigelse
og betyr mye. Våre
mange bedehus er viktige
samlingsplasser for mange
mennesker i alle aldre, og har
stor betydning i sitt nærmiljø.
Samtidig ser vi at dette
arbeidet også er presset, og
det er mange foreninger som
består av eldre mennesker.
Regionstyret sitter igjen
med positive erfaringer etter
områdemøtene 2014. Aktive
og engasjerte deltagere bidro
til at både foreninger og
regionen fikk godt utbytte av
møtene. Regionstyret innser at
det også er utfordringer i flere
foreninger, men det er også
vilje til å se på muligheter for
endringer.
Forholdet til Den norske kirke

har vært og er viktig, ikke
minst fordi det store flertall av
Normisjons medlemmer hører
hjemme her. Den enestående
kontaktflate i det norske
folk, og våre medlemmers
tilhørighet til Den norske
kirke gjør at vi fortsatt bør
vektlegge lokalt samarbeid
med Den norske kirke. I lokale
situasjoner der den teologiske
og strategiske situasjon gjør
det nødvendig, vil Normisjon
arbeide for å finne gode
løsninger for mennesker lokalt
og Normisjon som evangelisk
bevegelse.
6.5 Misjon internasjonalt
«Misjonsforum» jobber for økt
misjonsglød og engasjement i
foreningene i vår region.
I tillegg ønsker vi flere avtaler
med menigheter, og noen
av avtalene som vi har, er nå
fornyet.
Det jobbes også med å få til en
avtale-ordning for foreningene.
«Misjonsforum» har hatt
4 komité møter og en
inspirasjonskveld i 2014.
Inspirasjonskvelden som er
åpen for alle, ble lagt til Effata
i Råde. Generalsekretær Anne
Birgitta Langmoen Kvelland
holdt et flott foredrag/preken
med tittelen:« Misjon – nytter
det.» Caritas sang, og vi fikk
høre litt fra Ecuador.
Pr. 31.12.14 har 41
foreninger og 4 menigheter
misjonskontakt.
Følgende menigheter har
avtaler med Normisjon:
Greåker menighet støtter
Aserbajdsjan
Soli menighet støtter Nepal
Skjeberg menighet støtter
Nepal.
Eidsberg menighet støtter
Nepal.
Rolvsøy menighet støtter
Nepal.
Ullerøy menighet støtter
Nepal.
6.6 Kurs- og undervisningstilbud
Vi ser på undervisning som
et viktig element i bygging av
disipler og fellesskap og ønsker
at foreningene tar i bruk de
kurstilbudene som Normisjon
har å tilby.
Vekstnettverket har i 2014 blitt
erstattet av Agenda1. Agenda1
er et nettverk av menigheter
og fellesskap som vil hjelpe
hverandre til å nå flere

mennesker med evangeliet.
Flere foreninger i Østfold
har blitt introdusert for dette
tilbudet og vi håper at flere vil
melde sin interesse når dette
vil bli startet opp på Østlandet
høsten 2015.
I 2014 har arbeidet vært rettet
mot sjelesorg i form av kurs og
lignende tilbud. Det har blitt
arrangert flere kurs i regi av
Fermate.
6.7 Regionarrangement
(utenom Acta)
06.02: Misjonsforum, Effata
bedehus, Saltnes
05.03: Makt til å gjøre det
gode, Fermatekurs, Betlehem,
Borgen
15.03: Misjonsbasar for
Sarpsborg-distriktet, på
Betlehem, Borgen
30.03: Regionårsmøte for
Normisjon region Østfold,
Bjørnstad bedehus
05.04: Bibelen på 60 minutter,
felles dag for Fredrikstaddistriktet, på Lisleby bedehus
30.04: Pensjonistenes dag,
Sjøglimt
29.05: Familiefestival, Sjøglim
07.06: Loppemarked på
Sjøglimt
04.07: Haugespelet, Gamlebyen
27.07: Sauevikastevne,
Sauevika
22.-24.08: Kvinneleir, Sauevika
27.09 og 16.10: Skriv ditt liv,
Fermate-kurs, regionkontoret
Sarpsborg
15.10: Områdemøte for indre
Østfold, Betania, Mysen
22.10: Områdemøte for ytre
Østfold, Hannestad bedehus
28.10: Byggesteiner for et
godt samliv, Fermatekurs,
Familiesenteret, Rakkestad
08.11: Mannsfest, Sjøglimt
6.8 Informasjonsarbeidet
Tabloidavisen «Nytt fra
Normisjon Østfold» kom
også i 2014 ut med seks
nummer, alle med 12 sider.
Opplaget er på vel 2000
eksemplarer. Avisen er en
viktig informasjonskanal til
alle medlemmer av Normisjon
og andre som ønsker å
motta bladet. Det satses
på variert og aktuelt stoff,
sammen med PR for våre
arrangementer. Sakspapirene
til regionårsmøtet ble trykt i
ett av nummerne og vi sparer
ressurser.
Medieavdelingen ved
Normisjons hovedkontor lager
en del felles stoff som alle

Normisjonsavisene benytter.
På den måten blir nyheter fra
inn- og utland tilgjengelig
for flere. Samarbeidet om
utgivelsen betyr også at trykkeog portokostnader holdes lave.
I tillegg til avisen er
nettstedet: www.normisjon.
no/ostfold hovedkanal for
informasjonsarbeidet. Her
blir det lagt ut artikler og
info om arbeidet, blant
annet om arrangementer
og foreningsbrev. «Nytt fra
Normisjon Østfold» finnes
også i en lavoppløselig utgave
til nedlasting. Vi tror at
nettstedet blir mer og mer
aktuelt og vil oppfordre også
lokalforeningene til å sende
inn aktuelt stoff og tipse om
aktuelle saker. Det gjelder både
nettsted og regionavis.
Redaktør for både avis og
nettsted er Boe Johannes
Hermansen, mens Jan
Holone er grafiker og teknisk
tilrettelegger. Ansvarlig
redaktør er Bjørnar Holmedal.

6.9 Arkivstyret
Arkivstyret har også sist år
bestått av Harald Thoresen,
Jul-Lars Kvernhusengen,
Bent Ingar Degnes,
Hilda Andreassen, Ingar
Karlsen og Boe Johannes
Hermansen (leder). Jul-Lars
Kvernhusengen og Bent Reidar
Degnes har bedt om avløsning
og takkes for god jobb.
Arkivstyret arbeider med å
samle og registrere historisk
materiale fra nåværende
og tidligere foreninger og
kretser/region. Arbeidet er
tidkrevende og det er fortsatt
en del som gjenstår. Vi trenger
også hjelp fra lokale personer/
foreninger for å få fullført
arbeidet. I den sammenheng er
vi avhengig av å få overlevert
historisk materiale, eller få vite
hvor og hva som er oppbevart
lokalt.
Siste året har Hilda
Andreassen, Ingar Karlsen og
Yngvar Kaspersen sammen
med Boe Johannes Hermansen
særlig jobbet med å få arkivert
kretsenes/regionens materiale.

På regionens nettsted finnes
en side som viser hva som er
registrert av historisk materiale
og hvor det er lagret. Det er
viktig å ta vare på misjonens
historie, for å bli kjent med
og lære av den. Det er også
avgjørende med tanke på
forskning og annet faglig
arbeid.

6.10 Acta - barn og unge i
Normisjon
Regionstyret er takknemlige
over det som skjer gjennom
Actas arbeidet. Arbeidet er
preget av stort engasjement
og god geografisk spredning.
Vårt ansvar i dette arbeidet er
stort, og Normisjon ønskes
mer til stede av Acta både i
leirlivet og for oppfølging av
ungdommene.
2014 har vært et jevnt år for
Acta Østfold. Lagsarbeidet
lokalt drives godt, og det er
ressurssterke voksne og unge
som holder arbeidet i gang.
Arbeidet drives tradisjonelt
og med ny kreativitet. Lokalt
satses det på ungdommer
og rekruttering av unge
ledere. Det speiler også
lederrekrutteringen.
Leirarbeidet regionalt krever
en dynamisk stab av frivillige
som hele tiden er i utvikling.
Det oppleves en positiv driv
rundt leirarbeidet, og vi har
tilbud til alle aldre.

6.11 Fermate
Ressurssenteret for sjelesorg
og veiledning Fermate Østfold
har lagt sitt første hele år bak
seg. Når 2014 er tilbakelagt
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Årsmelding forts.
er det ett arbeidsår igjen av
prosjektperioden til Fermate
Østfold.
Regionen ønsker gjennom
denne virksomheten å
satse på en diakonal profil.
Kjernevirksomheten består av
samtaler, og forskjellig type
kurs og foredragsvirksomhet.
Senteret har to ansatte.
Torhild Nordberg og
Sigmund Danielsen. Torhild
på timebasert tjeneste og
Sigmund i en 50% stilling.
Senterets lokaler fungerer
meget bra til denne type
virksomhet.
I 2014 er det totalt 52 personer
som har gått til samtale, fordelt
på 12 menn og 40 kvinner. Det
er brukt 258 timer til samtale.
Det er arrangert fire kurs.
Disse samlet til sammen 121
personer.
Senteret når ut til et bredt lag
av folket. Både økumenisk, og
til folk som selv sier de ikke
deler «vår tro».
Fermate er inne i sitt siste år
av prøveprosjektperioden.
Vi ser at behovet er meget
stort. Derfor blir den største
utfordringen å finne en
bærekraftig økonomi til
fortsatt drift. Vil vi Fermate?
6.12 Hans Nielsen Hauge
Komiteen som jobber med
å øke interessen for Hans
Nielsen Hauge og hans
betydning består av Torgeir
Flateby, Svein Høiden, Harald
Borgebund og Boe Johannes
Hermansen (leder). Det
største prosjektet siste året
var «Haugespillet», som ble

gjennomført første gang
i Østfold, fredag 4. juli i
Gamlebyen, Fredrikstad. I
forkant ble det arrangert en
guidet tur i Gamlebyen med
vekt på de stedene som hadde
tilknytning til Hauge: hvor han
arbeidet, talte og satt fengslet.
På vandringen deltok godt over
100 personer. På spillet var det
nærmere 400 til stede, mange
kom også langveisfra. Dette ble
et veldig flott program, hvor vi
fikk presentert Hauges liv og
virke på en fin måte. Det ble
også et meget godt økonomisk
resultat.

tabeller viser aktiviteten de
siste fem årene.
Vi viser til leirstedenes
fullstendige rapporter som
er tilgjengelig på årsmøtet og
som nedlastbare dokumenter
fra våre hjemmesider. Her gis
et mer utfyllende bilde av hva
som skjer på hvert enkelt sted.
Arbeidet på våre leirsteder
har høy kvalitet og er en
viktig hjemlig misjonsmark
der barn, unge og voksne får
oppleve et møte med Jesus.
Sjøglimt og Sauevika melder
imidlertid om et behov for
frivillig hjelp i driften av
leirstedene og oppfordrer flere
til å melde seg til tjeneste.
Det er også i perioder ledig
kapasitet og lokalforeningene
blir oppfordret til å
benytte leirstedene til egne
arrangementer.

7. Haugetun Folkehøyskole
Regionstyret mener at arbeidet
som drives på Haugetun er
viktig og betyr mye for mange.
Haugetun er både en skole og
en misjonsstasjon for ungdom.
Det er en betydelig innsats
som gjøres.
Hele årsmeldingen fra
skolen vil være tilgjengelig
på årsmøtet og som
nedlastbart dokument fra våre
hjemmesider.

9. Økonomi
Regnskapet for 2014 er ført
av NLM Økonomiservice AS
(NØS).
1. Forutsetning for fortsatt
drift er lagt til grunn for
årsregnskapet 2014.
2. Regionstyret kjenner ikke
til forhold som på annen
måte er viktig for å bedømme
regionens økonomiske stilling.
3. Regionstyret foreslår at årets
resultat føres mot de enkelte
avdelingenes disposisjonsfond.

8. Leirstedene
Leirstedene våre er viktige
møteplasser for barn, unge og
voksne i Østfold. Vi er stolte
av leirstedene og det legges
ned mye verdifull innsats
både fra ansatte og frivillige
medarbeidere. Nedenstående

10. Avslutning
Visjonen «Jesus Kristus til nye
generasjoner og folkeslag»
må alltid være grunnlaget for
vårt allsidige arbeid i region
Østfold. Gjennom små og store
felleskap, og arbeid for alle

6.1 Foreningene
Type forening
Forening
Misjonsforening
Blandet kor/musikklag
Kvinneforening
Mannsforening
Forsamling
Fellesskap.no
Totalt

Antall pr
31.12.14

Antall pr
31.12.13

Antall pr
31.12.12

Antall pr
31.12.11

Antall pr
31.12.10

Antall pr
31.12.09

Antall pr
31.12.08

Antall pr
31.12.07

Antall pr
31.12.06

57
5
10
6
1
2
0
81

59
5
10
7
1
2
0
84

63
5
10
7
1
2
0
88

65
6
10
8
1
2
0
92

66
6
11
8
1
2
0
94

71
8
11
9
1
3
0
103

71
6
11
9
2
2
0
101

76
6
11
10
1
2
0
106

75
8
10
14
2
1
1
111

Regnskapet for

Punkt 8; Sauevika
Normisjonsarrangement

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn

2014
8
2

2013
10
2

2012
10
1

2011
9
3

2010
11
1

2014

Eksternt
utleie

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn
Gjestedøgn totalt

25
5
5103

28
0
4667

24
6
4927

21
6
4672

29
8
6467

Regnskapet for 2014 er
ikke trykt i dette bladet,
med deadline 27.01. Det
har sammenheng med
at regnskapet så langt
ikke er gjennomgått av
revisor. Regnskapet vil
bli tilgjengelig på våre
hjemmesider. Det fås også
tilsendt ved henvendelse
til regionkontoret.

Punkt 8; Sjøglimt
Normisjonsarrangement

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn

2014
11
4

2013
10
5

2012
11
4

2011
10
4

2010
11
5

Eksternt
utleie

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn
Gjestedøgn totalt

22
7
4064

25
5
3108

26
9
5123

31
13
5058

26
52
4467

generasjoner, får vi være med
å peke på Jesus Kristus blant
mennesker i Østfold. Vi lever
i en krevende tid i kirke og
samfunn, som fordrer visdom,
kjærlighet og troskap til Guds
ord.

hellige som lider nød, og legg
vinn på gjestfrihet.» (Paulus’
brev til Romerne kap. 12, vers
9-13)

Regionstyret takker alle ansatte
og frivillige medarbeidere for
stor innsats og tjeneste i 2014.
Det er mange arbeidstimer
som legges ned rundt om i vår
mangfoldige virksomhet.

Styret for Normisjon region
Østfold

2014 har vist at Fermate har
dekket et behov for mange
mennesker i Østfold, og har
vært en positiv erfaring.
Flere gode kurs har også vært
arrangert i regi av Fermate.
Vårens og høstens områdemøter viser et fortsatt stort
engasjement i våre foreninger,
men også et ønske om å se
på muligheter for endringer
for å nå enda flere mennesker
i Østfold. Vi ber om at lag,
foreninger og enkeltmennesker
vil være med i det store
arbeidet, et arbeid som først
og fremst må være ledet av
Gud og det Han ser er best for
mennesker i Østfold.
«La kjærligheten være
oppriktig. Avsky det onde,
hold dere til det gode. Elsk
hverandre inderlig som søsken,
sett de andre høyere enn
dere selv. Vær ikke lunkne,
men ivrige. Vær brennende
i Ånden, tjen Herren! Vær
glade i håpet, tålmodige i
motgangen, utholdende i
bønnen. Vær med og hjelp de

Sarpsborg,
31.12.2014/21.01.2015

Sverre Fjeldberg, styreleder,
Sigmund Larsen, nestleder,
Lillian Karlsen, styremedlem,
Gunnar Lilleaasen, styremedlem,
Frode Bilsbak, styremedlem,
Karl Erik Sørensen, styremedlem,
Torill Bredeg, ansattes repr.,
Borgny Navestad, 1. varamedlem.

Valgkomiteens innstilling
er i skrivende stund ikke
klar, men vil være
nedlastbar sammen med
regnskapene på våre
hjemmesider i god tid før
årsmøtet.

Nytt fra
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Soul Children har blitt et attraktivt tilbud for menigheter som ønsker å satse på tweens. guadalupe er nå hovedansvarlig for arbeidet.

Soul Children vokser i Ecuador
seres. Det siste året er blitt brukt på å
utvide arbeidet til nye menigheter.

tekst leif gunnar Vik
Foto Odd magnus Venås

Samarbeid med Misjonsalliansen
Normisjon og Misjonsalliansen har et
samarbeid om å tilby støtte og mentorer
for Soul Children-arbeidet.
Soul Children-arbeidet i Ecuador er
bygd opp slik at menigheter som er interessert i å starte opp eller videreutvikle
arbeidet sitt med tweens, tar kontakt, og
skriver under en samarbeidsavtale.
Soul Children teamet forplikter seg på
å bidra med verktøy inn i menighetenes
tweensarbeid, samt være et nettverk hvor
det deles erfaringer og ideer om hvordan
drive arbeid blant tweens.
Når en menighet har blitt innlemmet,
er første post på programmet å gjennomføre en workshop i menigheten deres,
både for ledere og for tweensa.

to år etter at Soul
Children-konseptet ble
lansert i Ecuador har det
vokst opp flere kor i
landet.
Odd Magnus Venås er med i lederteamet
for Soul Children i Ecuador. Korbevegelsen startet i Norge med fokus på å fortelle
barn og unge om Jesus med musikk som
barna kunne identifisere seg med.
– I løpet av disse to årene har mye
spennende skjedd, og vi har nå i de siste
månedene sett gode frukter av arbeidet
som har blitt gjort, sier Venås.
Det første året ble brukt på å drøfte seg
frem til hvordan arbeidet skulle organi-

Mange forskjeller
De er virkelig stor forskjeller mellom
menighetene, både i geografisk plassering, sosiale klasser, etnisk bakgrunn og
kulturelle forskjeller.
I Ecuador er det flest spansktalende
menigheter langs kysten. I fjellene bor det
flest indianere med egne språk. Soul
Children reiser over store områder av
Ecuador.
I Soul Children Ecuador er det kun en
ansatt (i en 25 % stilling), og resten av
arbeidet gjøres av frivillige. På workshopene var det til sammen 17 ledere fra de
ulike menighetene som var med å bidro.
– Det er viktig for oss å gi de frivillige
en viss oppmerksom for den jobben de
gjør, sier Odd Magnus Venås.
I tillegg er det selvsagt en viktig ingrediens å ha konserter hvor noen eller alle
menighetene bidrar på konserter, sier
Venaas.

Soul Children
startet i 2001 av Ragnhild Hiis
ånestad. etterhvert ble det en
korbevegelse som synger sanger i
sjangeren gospel, rock, pop, soul
og R`n B.
I dag er det 90 lokal kor i norge,
samt kor i usa, Japan, Indonesia,
India, Bangladesh, danmark,
tyskland, sverige, ecuador,
spania og slovakia.
etter hvert fikk oslo soul Children
tett tilknytning til acta - Barn og
unge i normisjon og senere har
dette blitt et satsingsområde for
acta og fribu – frikirkens Barn og
unge.

Vil kurse barneledere!

lovsang hele natten

flere har blitt avruset på sykehuset i okhaldhunga i nepal og mange holder sammen og
hjelper hverandre til et nytt liv.
«Julestjerneklubben» forteller at det er
håp for alle og at alle kan vendes fra elendighet til skjønnhet; lik en julestjerne.

I november tok misjonær Karina Lassen i
Mali initiativ til et kurs for søndagsskolelærere i hovedstaden Bamako.
«Kurset var en suksess og forhåpentligvis
får barna oppleve fruktene av det de voksne
har lært. det er ikke alltid kirkene i Mali ser
betydningen av å ha et godt og oppbyggelig barne- og ungdomsarbeid. Men med
kontinuerlige oppmuntringer kan mentaliteten endres til det bedre også på dette området.» (fra gimmi og Karinas blogg)

første juledag feiret therese glendrange i en
av normisjons menigheter i Bamako, Menigheten hadde vært oppe og sunget lovsanger
hele natta, så gudstjenesten var utsatt til
klokka 10 om morgenen.
Men da therese glendrange dukket opp,
var kvinnene allerede i full sving med matlagingen. selve gudstjenesten varte litt over
tre timer, og etterpå var det mat og drikke til
alle. alle de ulike folkegruppene i området
deltok på gudstjenesten.

I samarbeid med politisjef, fylkesmann og
landsby, har samtlige hoteller fått et nytt
skilt;
Her er brennvin og øl ikke til salgs!
Prosjektnr.: 12182044
Liv og helse i okhaldhunga
Budsjett: Kr 4 675 000,–

foto: KRIstIn BøHLeR

Brennevin ikke til salgs!

de var alkoholikere, men fikk hjelp til
å slutte å drikke. nå hjelper de andre.

Prosjektnr.: 11497328
Barne - og ungdomsarbeid i eeLM
Budsjett: Kr 249 000,–

Prosjektnr.: 12182028
Levedyktig kirke i Mali
Budsjett: Kr 992 000.–

Ønsker du å støtte et 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: sunnIVa VIKan

Internatjentene i Dhaka

På jenteinternatet ønsker alle en bedre fremtid. Her knyttes nære vennskapsbånd.

På internatet midt i Dhaka,
Bangladesh sitter et tjuetalls
jenter tett i tett på seks benker
rundt to bord. En av jentene leser
et bibelvers.

Det synges sanger, det bes
bønner og Hans-Jørgen, Normisjons utsending har med
kake.
På internatet bor jenter som

kommer fra minoritetsgrupper
i avsideliggende landsbyer.
Deres eneste mulighet til å
kunne gå videregående er å bo
på internatet og gå på Martin
Luther College. Skolen som
Normisjon eier er startet for
elever som disse jentene.
Det er litt annereldes forhold
her enn på et norskt internat. På

et rom er det 7-8 køyesenger.
Alle eiendelene til jentene ligger
i en pen bunke på enden av
senga. De har et bad som de
deler.
Se for deg det på et norsk
internat. 20 jenter og et bad? Det
hadde ikke gått mer enn tre
døgn. Men det som er til felles
med norske internatskoler er

samholdet. Det er tydelig at her
knyttes sterke bånd. Jentene blir
som familie for hverandre.
Fremtidsdrømmene har de
klare og er stappfulle av lederpotensial. De vil bli leger, økonomer, lærere, ingeniører og
foretningskvinner. Vi tror de vil
greie det.

Jentene ser lyst på fremtiden!
Prosjektnr.: 12041661
MLC - stipend og internat
Budsjett: Kr 403 000,–

ny poliklinikk!
I starten av desember kunne innbyggerne i Okhaldhunga i
Nepal ta i bruk et nytt sykehusbygg som er reist av blant annet
innsamlede midler fra Normisjons givere i Norge.
Den nest største av de planlagte nye sykehusbygningene, poliklinikken, står ferdig og er tatt i bruk. De ansatte ved sykehuset i Okhaldhunga brukte fridagen sin til å jobbe dugnad og
flyttet alt utstyr og inventar ut av den gamle poliklinikken, og
inn i den nye.
– Denne innflyttingen har vi ventet på i mange måneder,
men nå er tiden der! Må dette nye bygget bli til velsignelse
for folket her, i tiden framover, sier ekteparet Erik og Kristin
Bøhler.
De var med da snoren ble klippet i nybygget.

foto: eRIK BøHLeR

liv Wendel på talerstolen i Kviteseid Kyrkje

Staben på okhaldhunga sykehus feirer åpning av ny
poliklinikk.
Prosjektnr.: 11815354
okhaldhunga sykehus
Budsjett: Kr 3 140 000,–

foto: noRMIsJon aRKIV

Viator er 15 år
I desember var det 15 år siden
Normisjon startet prosjektet Mikrokredittfondet i Ganja. Siden da har
det utviklet seg fra å være et av de
første prosjektene i Normisjons
bistandsorganisasjon Norwegian
Humanitarian Enterprise (NHE) til å
bli en stor bedrift – som i dag heter
Viator Mikrokreditt, på folkemunne
Systue sponset av
kalt «den norske banken». Ved hjelp
mikrokreditt.
av støtte fra Norge, både fra Normisjon og fra Norad, har Viator fått utvikle seg og vokse til en
stor bedrift som i dag har 7 filialer som gir ut mikrokredittlån, 150 ansatte og 20 000 kunder. I følge direktør Vencent
Abraham er dette bare starten; de ønsker å ekspandere enda
mer i årene framover.
Prosjektnr.: 12181897
samfunnsutvikling i aserbajdsjan
Budsjett: Kr 1 208 000,–

Ny Nepal-misjonær
tekst leif gunnar Vik
Foto Sam tore bamble

I januar reiste liv Wendel som
misjonær til Bajhang i nepal
for normisjon. Hun tror gud
har kalt henne til misjonærtjeneste.
Første søndag i januar var det misjonærinnvielse
i Kviteseid kyrke i Telemark. Liv Wendel ble bedt
for og fikk fortelle menigheten sin om hvorfor hun
reiser:
– Jeg har alltid tenkt at jeg skulle reise ut og har
lengtet etter det. Da jeg fikk kall fra Normisjon,
åpnet det seg dører for mitt kall.
Villige til å gå
– Jeg skal starte i et krevende arbeid og får bruk
for alle mine kvalifikasjoner. Gud som kaller, spør
imidlertid ikke først og fremst etter våre kvalifikasjoner, men om vi elsker ham og er villige til å
gå, sa den nyinnvidde misjonæren fra prekestolen.

Barndom i nepal
Liv Wendel skal jobbe i et jente- og kvinneprosjekt
i Vest-Nepal som drives av Normisjons samarbeidspartner United Mission to Nepal. Arbeidet
går ut på å hindre at kvinner blir diskriminert. Det
skjer blant annet gjennom oppfølging etter fødsel,
hindre at kvinner utsettes for vold og at kvinner
som har alkoholiseerte ektemenn får hjelp.
Liv Wendel er selv delvis oppvokst i Nepal fordi
foreldrene bodde og arbeidet der som oversettere
for Wicliffe. Hun har selv utdannelse som jordmor.
takker for bønn
– Det er Guds arbeid. Det er han som lar spirene
vokse. Vi får være med på det han gjør, sa Liv
Wendel under innvielsen og siterte Jesaja 61.11:
«For som jorden lar spirene vokse, som en hage
lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.»
– Jeg er glad for at dere står med i tjenesten og
ber for meg. Tusen takk! sa Liv i sin hilsen under
misjonærinnvielsen i Kviteseid kyrkje.

Prosjektnr.: 12180493
godt nytt til fjellfolket
Budsjett: Kr 675 000,–

Ønsker du å støtte et 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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Normisjons generalforsamling møtes i slutten av juni for å velge mellom Tormod Kleiven (tv)
og Reidulf Stige som landsstyreleder.

Vil lede Normisjon
Foto: Dreamstime.com

Når du sikrer verdier,
skaper du verdier.
Det k an v i forsik re.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier
gjennom gunstige avtaler for både kirker,
organisasjoner og privatpersoner.
Ov ersk uddet gir v i tilbak e til fellessk apet.
Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor
til å skape nye, varige verdier for deg og den
mangfoldige kristne virksomheten.

Tekst Leif Gunnar Vestbøstad Vik
Foto Privat

Normisjon og vil være med å forme og utvikle
organisasjonen, sier Stige.

Reidulf Stige (64 år) vil bli
landsstyreleder i Normisjon.
Nåværende landsstyreleder
Tormod Kleiven (59 år) stiller
også til valg.

Engasjement og oppmuntring
På spørsmål om hvordan Normisjon skal kunne
utvikle seg til en sterkere misjonsbevegelse svarer
Kleiven at engasjementet blir avgjørende.
– Misjonsarbeid både i og utenfor Norge er
basert på engasjement for de arbeidsformene vi
anvender for å nå nye generasjoner og folkeslag.
Engasjement skapes når vi anerkjenner og heier
på hverandre og snakker åpent om det som er

Tormod Kleiven har vært leder for landsstyret i
snart tre år.
– Våren 2014 vurderte jeg å trekke meg fra rollen som landsstyreleder. Tanken på å stille til gjenvalgkomitéen. Jeg har likevel valgt å stille fordi jeg
ble utfordret av valgkomiteen og mennesker jeg
har tillit til pekte i den retningen, sier Kleiven.
Han tror han kan bidra til et lederskap i samsvar med Normisjons visjon og situasjon og
i en ny treårsperiode.
Ble utfordret
Utfordreren Reidulf Stige. Han er nå salgsleder i
G Travel. Stige har bakgrunn fra Ungdom i Oppdrag og har blant annet vært styreleder for Bibelskolen i Grimstad og Stefanusalliansen.
– Jeg stiller til valg på styreledervervet i Normisjon fordi jeg ble utfordret til det – og etter
en tid med tenking sa jeg ja fordi jeg har tro på

Stige er opptatt av å skape en følelse av fellesskap.
– En som har møtt Jesus, lærer videre til en
annen som er i stand til å lære andre. Da trengs
alle, og ingen blir viktigere enn de andre. Vi hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre. Jesu
legeme i funksjon slik vi leser i Bibelen. En sådde,
en vannet, men Gud gav vekst. Uten Gud og Guds
hellige Ånd arbeider vi forgjeves, sier Reidulf
Stige.
I tillegg til å velge leder, vil generalforsamlingen
velge inn tre nye medlemmer og tre varamedlemmer til landsstyret. Se presentasjon av
kandidatene som står på valg på nettsiden

Jeg sa ja fordi
jeg har tro på
Normisjon Reidulf Stige

Pedagoger lønner misjonærer

V i k an forsik re alt du eller ditt
k ristne fellessk ap eier og har.

Lærernes misjonsforbund, LMF har tatt på seg ansvar for å

Mer informasjon, gode råd og tilbud på k niftry gghet.no, eller ring 23 6 8 39 0 0

FOTO: LÆRERNES MISJONSFORBUND

SIK R E R V E R DIE R .
SK APE R V E R DIE R .

driver med pedagogisk opplæring. Inneværende år går støtten
til misjonærene Guri Enger (bibeloversettelse i Mali), Synnøve
A. Baghirova (Aserbajdsjan), Åse Røsvik de Vargas (oppføl-

Inger Marie A. Oppegård,
daglig leder Lærernes
misjonsforbund.

(direktør i Mali)
− Lærernes Misjonsforbund er et åpent, tverrkirkelig fellesskap av lærere, førskolelærere, teologer og andre i undervisningssituasjon. Vår organisasjon startet i 1902 i Oslo av fem
unge kvinnelige lærere. Disse fem tente en ild som siden har
spredt seg over hele Norge og som fortsatt brenner, sier daglig
leder for LMF Inger Marie A. Oppegård.
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Jubilanter
23.12: Kjell Pettersen, Hvaler 70 år
08.01: Malin Bjerke, Saltnes 40 år
13.01: Bjørg Steffensen, Fredrikstad 80 år
13.01: Jorunn Hovland
Hermansen, Østre Råde 60 år
20.01: Ottar Svendsen, Lande 70 år
27.01: Lillian Ottosen, Fredrikstad
70 år
27.01: Else Marit Pedersen, Fredrikstad 70 år
27.01: Arne Høyås, Tomb 50 år
30.01: Astri Andersen, Kråkerøy 70
år
30.01: Lars Olav Freim, Tomb 50 år
05.02: Anne Karen Svendsen,
Lande 70 år
08.02: Eva Soli, Fredrikstad 75 år
10.02: Marie Øksnes, Råde 85 år
11.02: Anna Solberg, Råde 85 år
17.02: Mary Persen, Rolvsøy 80 år
23.02: Berit Hunnestad, Østre Råde
75 år
27.02: Terje Gustavson, Fredrikstad
70 år
28.02: Peder Iversby, Fredrikstad
85 år
02.03: Kirsten Kolnes Buer, Marker
70 år
03.03: Reidun Ringstad, Fredrikstad 60 år
05.03: Johan Lund, Østre Råde 90
år
13.03: Åse Strand, Fredrikstad 80 år
14.03: Berit Fagerås, Østre Fredrikstad 85 år
14.03: Jan Ingar Båtvik, Råde 60 år
15.03: Hilde Solem Ruud, Marker
50 år
17.03: Anne Marie Krog, Marker 70
år

Døde
Karen Marie Nilsen, Fredrikstad
Guds fred med hennes minne.

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

En epoke er over

Grimstad bedehus på Solbakken i Råde er nå solgt. FOTO:
BOE JOHANNES HERMANSEN

Grimstad Normisjon besluttet
på møte hos Klara Sogn 28. januar 2014 – hvor tre medlemmer var tilstede – enstemmig å
nedlegge Grimstad Normisjon.
Årsaken skyldes medlemmenes høye alder og ingen rekruttering av yngre krefter.
- Det er vemodig og trist. Men
vi er takknemlig for den tiden

søndag 8. mars kl. 18.00
•
•
•
•

Per Eriksen taler
Egil Nordengen spiller
og forteller
Elevinnslag
Utlodning

Per Eriksen holder talen
på Haugetunmøtet. Han er
hovedpastor i Fredrikstad
frikirke, og er opptatt av
flergenerasjonsmenigheten,
gudstjenester som engasjerer
alle generasjoner, samt nettverksbygging. Han har også
utgitt flere bøker og skriver
bl.a. for Vårt Land. Per er utdannet teolog med bakgrunn
som journalist og lærer.

på Sjøglimt onsdag 15. april
kl. 11.00 - 16.00
Kåseri v/sjefsingeniør i
Statens vegvesen, region øst
Egil Nordengen:
«Mitt liv i trafikken»

Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 474 83 600,
e-post:
post@ostfoldfermate.
no

vi har hatt virksomhet på
Grimstad bedehus og alt det
gode den har ført med seg, sier
den yngste, Reidun Eriksen
(78).
I følge lovene for Normisjon
tilfaller - ved oppløsning av en
forening - foreningens eiendeler vedkommende region av
Normisjon. Region Østfold har

ikke sett annen mulighet enn
å selge huset. Den som fikk tilslaget var Brødrene Lyshaugen
AS v/Hans Kr. Lyshaugen, som
har kjøpt huset for 2,1 millioner kroner.
Lyshaugen forteller at det
ikke er bestemt hva huset skal
brukes til. - Vi vurderer ulike
løsninger. En av mulighetene
er at huset omgjøres til leiligheter, sier den nye eieren til
Normisjonsnytt.
Grimstad bedehus ble innviet i
1959, etter at det ni år tidligere ble startet forberedelse til
bygging. Men allerede i 1933
hadde kvinneforeningen, som
ble stiftet samme året, blitt
enige om å samle inn penger
til bedehus. Hovedforeningen
ble dannet 29. januar 1946,

den hadde før vært sammen
med Bethel i vestre Råde.
Foreningsdannelsen hadde
sin bakgrunn i en vekkelse på
slutten av krigen, da mange ble
omvendt til Gud.
Grimstad bedehus har hatt et
utall møter, både i hovedforening, kvinneforening, ytremisjon, søndagsskole, barneforening og ungdomsklubb. Utleie
til andre virksomheter har det
også vært mye av. Den siste
tiden leide pinsemenigheten
Sion lokalene.
Normisjon region Østfold vil
senere ta stilling til hvordan
midlene etter salget skal disponeres til misjonsarbeidet.
Boe Johannes Hermansen

Haugetunmøte

PENSJONISTENES
DAG

Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning
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Andakt v/sokneprest
Gunnar Øvstegård
Sang og musikk av Olof og
Trygve fra Töcksfors
Middag og kaffe
Pris: kr. 200
Utlodning
Påmelding innen 09. april
til regionkontoret

Egil Nordengen er utdannet maskiningeniør og har i
nesten hele sin yrkesaktive
tid jobbet med trafikk- og
trafikksikkerhet. Han har
jobbet i over 40 år i Statens
Bilsakkyndig/Statens Biltilsyn/Statens Vegvesen. Egil
er kanskje mest kjent for de
ukentlige trafikksendingene
på NRK Østfold sammen
med den populære programlederen Hans Jørgen Olsen.
2. mai 2012 ble han tildelt
Kongens fortjenstmedalje for
sitt arbeid og engasjement i
trafikksikkerhetsarbeid gjennom alle år. Han kommer til
Haugetun for å dele av sin
livserfaring og selvopplevde
muntre episoder.

De tre som var tilstede på siste møte i foreningen: Klara
Sogn, Guri Nilsen og Reidun Eriksen. FOTO: BOE JOHANNES
HERMANSEN

Misjonsbasar

Velkommen til Misjonsbasar
(Felles for alle Sarpsborg
foreningene!!)
STED: Bethania, Sarpsborg
Tid: Lørdag 14/3 -2015

Kl.12.00 Velkommen! - Salg
av grøt, kaker, rundstykker,
lodd og varer fra NEPAL.
Mange fine gevinster.
Åresalg!
Kl.13.30 til ca.15.30:

Diverse program:
Siste nytt fra Nepal – bilder
Sang og musikk
Åresalg
Ca.kl.16.30:Trekning.
NB! Mat, forskjellige
gaveartikler og lodd er å få
kjøpt hele dagen.
VELKOMMEN!!
Arr. Sarpsborgforeningene Normisjon i Østfold

Fermatekurs for foreninger og menigheter
«Gode vekstvilkår for en menighet/forsamling»
Onsdag 11. mars avholdes et
meget nyttig og viktig kurs for
våre foreninger!
Sverre Stoltenberg (bildet) er
kursholder med tema «Gode
vekstvilkår for en menighet/
forsamling!»
Kurset vil være svært
«matnyttig» rett inn i våre
foreninger og fellesskap. Vi
oppfordrer alle til å sette av
denne dagen til en bra kveld
for våre fellesskap.

Sted: Hannestad bedehus,
Sarpsborg
Pris: kr 300.-. Samlet
påmelding fra foreninger
og menigheter med flere
enn sju personer gir 10 %
prisreduksjon
Påmeldingsfrist 06.03.15.
Enkel kveldsmat.
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På vei til gatefest i Den dominikanske
republikk
Målet er veien og veien er målet

kafeene som ligger langs veien.
Noen gutter i tenårene tar noen
dansetrinn i gaten etter rytmen
til musikken.

Det er lørdag kveld. I kjent dominikansk stil er vi litt sent ute.
Vi går langs hovedgaten, den
eneste store veien som finnes i
denne lille byen. Stranden ligger på vår høyre side med restauranter og barer. På venstre
side av veien ligger butikker.
Etter å ha gått i en kilometer,
tar vi til venstre bort fra stranden og med ett befinner vi oss i
den lokale bydelen.
Det er som å komme inn i en
helt annen verden enn den
som er bygget opp for turister

langs stranden. Mange hus ser
forfalne ut. De er skjeve, skitne
og med store hull og mangler
der de er bygget opp av planker i ulike former og fasonger.
Husene er malt i glade farger;
rosa, gul, rød, blå og turkis.
Malingen flasser av, men det er
umulig å ikke la seg sjarmere
av stilen. Flere hunder av ubestemmelige blandingsraser løper rundt bena våre, opptatt av
hverandre, eller ligger på fortauet og sover.

Alle menneskene går i et behagelig tempo, og selv får vi en
munter beskjed om å ikke gå så
fort av en eldre mann som sitter bedagelig på en plaststol og
betrakter oss. Det er tydelig at
vi bør innrette oss etter deres
tempo, og ikke lange ut i den
hastigheten vi pleier å bruke i
Norge, til tross for at vi er litt
sent ute.
Nystekte empanadas sprer en
varm duft av kjøtt og krydder
fra en bod på hjul, der selgeren ikke har problemer med å
få solgt unna bakervarene sine.
Overalt samles mennesker, enten det er på små kafeer eller
spisesteder, utenfor husene til
hverandre, utenfor dagligvarebutikken som ser ut som et salig rot av alt mulig. Her har folk
tid til seg selv og hverandre, og

det ser ut som om de nyter det.
Dørene inn til husene vi passerer, står åpne, og vi kan se rett
inn på hva de gjør. Hovedrommet består av et spisebord med
enkle stoler rundt og en tvbenk med en liten firkantet TV.
På veggene er det matte, uklare
fotografier i dårlig kvalitet som
viser smilende barn og voksne.
Lampene på veggen er store
lyspærer som det henger en av
i hvert rom. Utenfor husene går
det kyllinger, høner, flere hunder og en gris.

De mange åpne, blide og sosiale menneskene i gatene gjør
at vi føler oss velkomne her
vi vandrer i deres område. Vi
møter nysgjerrige og interesserte blikk. Barn med åpne og
oppvakte ansikter ser på oss. Vi
smiler til dem, og de smiler tilbake. Vi skiller oss ut ved å være
de eneste personene med lys
hudfarge. Alt utstråler en herlig
avslappet stemning, og vi hører
merengue- og bachatamusikk
fra flere av de åpne barene og

Haugetun bistand

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

Et år på Haugetun gjør en forskjell

I Norge har vi det supergodt
materielt. I fjor var det personlige forbruket i Norge 37 prosent høyere enn gjennomsnittet
for EU landene! Samtidig vet vi
at mange andre steder i verden
er fattigdommen virkelig stor.
Helse- og sosialklassen har
vært i Romania tre år på rad, og
møtt barn som ikke har ordentlige klær, ikke får nok mat og
mangler strøm og vann. Latin-

Amerika linja reiser til Haiti og
møter dem som mistet alt i det
store jordskjelvet. Fotballklassen skal til Rio og møte barna
som bor i slummen. Ved slike
besøk får fattigdommen ansikt,
fattigdommen blir menneskene
vi møter.
Hvorfor har jeg det så utrolig
godt, mens disse ikke har noe,
- blir et viktig spørsmål.
Verden er urettferdig! Det
handler om mye, blant annet
om politikk. Mange statsledere
har mye å svare for, men midt i
det vanskelige går det an å gjøre
noe som blir viktig for noen!
Haugetun bistand samler inn
penger som blir gitt til lokale
prosjekter. Noen barn i Roma-

nia begynner på skole, ei lita
jente på Haiti får legetilsyn,
noen har fått kyllinger som de
etter hvert fikk egg fra. Vi lærer om hvordan verden er, og
vi erfarer den store gleden ved
å bidra litt. Elevenes innsats
gjør en reell forskjell for mange
mennesker. Noen fikk det bedre fordi vi hadde noe å gi bort!
Det er likevel vi som får mest i
møte med virkeligheten!
Så derfor lager vi sponsorløp,
panter flasker, selger smoothie,
gjør dugnad……..for det hjelper noen! Det er det Haugetun
bistand handler om.

Bortenfor noen bananpalmer
ser vi mange små lyspærer som
er hengt opp i hagen, i mangotreet og over gårdsplassen
mellom de små husene. Lysene
blinker i forskjellige farger. Nå
spilles det bachata på full guffe
over høyttalerne. Noen dominikanere snakker veldig høyt
på spansk, men de klarer ikke
å overdøve musikken. Vi lukter
grillmat og ser at flere danser.
Det er særdeles god stemning,
latter, høye utrop og sang. Når
dominikanerne får øye på oss,
denne lille gruppen av norske mennesker som spaserer
langs veien, med deres fest som
mål for øyet, kommer de alle
sammen for å ta imot oss. De
smiler, klemmer og ønsker oss
velkomne. Vi skal tilbringe hele
kvelden sammen med dem. Vi
skal spise deilig mat, danse til
de herlige lokale rytmene, le,
prate og hygge oss. Denne kvelden vil vi huske for alltid. Noe
og noen har satt spor i hjertene
våre.

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.
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- Hobbyen har blitt jobb

Eirik Aandstad har startet i stilling som Acta-medarbeider i
Østfold.

Påske
Nå er vi inne i ett nytt år, og allerede i slutten av
mars er det på tide med påskeleir igjen. Vi gleder oss
masse og håper at akkurat du har lyst til å ta turen til
enten Sjøglimt eller Sauevika. (se leiroversikten)
Med vennlig hilsen oss i Acta- barn og unge i
Normisjon, region Østfold

ACTA Østfold – leirplan 2015
▶ 27. - 29. mars, Sauevika, Påskeaction, 8. klasse og oppover
▶ 27. - 29. mars, Sjøglimt, Påskeleir 1, 5. - 7. klasse
▶ 30. mars - 01. april, Sjøglimt, Påskeleir 2, 2. - 4. klasse
▶ 19. - 22. juni, Sauevika, Tenleir, 8. klasse og oppover
▶ 23. - 25. juni, Sauevika, Sommerleir 1, 2. - 4. klasse
▶ 25. - 28. juni, Sjøglimt, Fotballeir, 3. - 6. klasse
▶ 26. - 29. juni, Sauevika, Sommerleir 2, 5. - 7. klasse
▶ 06. - 09. juli, Sauevika, Sommerleir 3, 5. - 7. klasse
▶ 10. - 12. juli, Sauevika, Minileir, Barn og voksne
▶ 14. - 18. juli, Sauevika, Familieleir 1, Familier
▶ 21. - 25. juli, Sauevika, Familieleir 2, Familier
▶ 07. - 09. august, Sjøglimt, Sommerleir 4, 2. - 4. klasse
▶ 25. - 27. september, Sjøglimt, #pause, 8. klasse og oppover
▶ 02. - 04. oktober, Sjøglimt, Hobbyleir, 5. - 7. klasse
▶ 20. - 22. november, Sjøglimt, Juleverksted, barn opp til 8 år i
følge med voksen
▶ 27. - 29. november, Sjøglimt, Adventsleir, 2. - 5. klasse

Eirik Aandstad (23) har blitt
utfordret til å vikariere som
leirkoordinator og barne- og
ungdomsarbeider i Acta- barn
og unge i Normisjon region
Østfold, noe han har svart ja
til.
- Jeg gleder meg til oppgavene.
Som leder av Acta-styret vet
jeg allerede noe om hva dette
innebærer, sier den smilende
ungkaren bosatt i Rakkestad.
Han kommer fra Eidsberg,
nærmere bestemt fra et gårdsbruk på Heia, hvor han vokste
opp i et kristent hjem sammen
med en eldre og en yngre bror.
På Heia misjonshus har han
gått på søndagsskole og barneforening. Senere var han med
i Gjulem yngres og fra niende klasse ungdomsklubben:
«KRIK Ka du trur», som dekker hele Eidsberg kommune.
Eirik har også vært mye på leir,
mest på Sjøglimt. - Siden 2008
har jeg fått lederoppgaver på
flere leirer, forteller han.
Etter Mysen videregående
skole startet han som læring i

tømrerfaget og tok fagbrevet
to år senere. Skoleåret 201213 gikk han friluftslinja ved
Nordfjord folkehøyskole, før
han startet i et tømrerfirma i
Rakkestad. - Men på grunn
av nedbemanning måtte jeg
slutte, da jeg hadde liten ansiennitet, sier han.
Eirik har vært med i styret
i Acta-Østfold et år og ble
valgt til leder i fjor. - Nå ved
nyttår fikk jeg tilbud om en 40
prosent stilling i Acta- barn
og unge i Normisjon Østfold.
Det passet meg veldig bra. Jeg
kommer til å jobbe mye med
leirforberedelse og gjennomføring. På den måten har hobby
blitt jobb, legger han fornøyd
til.
I tillegg jobber han i en 20
prosent stilling i konfirmantarbeidet på Mysen. Der er
han med på både planlegging
og undervisning for konfirmantene og har ansvar for
KRIK, som har samling hver
uke. I menighetsbarnehagen i
Trømborg har han tilkallings-

vakter. - Resten av tiden bruker
jeg hjemme på gården med
vedlikehold og gårdsarbeid.
Min tre år eldre bror Magnus,
som driver gården, forer opp
25 tusen kalkuner pr. år fordelt
på tre innsett.
På fritiden er Eirik glad i jakt
og friluftsliv. Han har skutt
både elg og rådyr. Ski og
skøyter står også høyt i kurs.
Dessuten er han glad i musikk,
men spiller ikke selv noen
instrument.
Den nye Acta-arbeideren
forteller at han er glad i å
jobbe med folk. Det får han
rik anledning til i sin nye jobb.
Kanskje det blir lenger enn et
vikariat.
Vi i regionen er takknemlige
for at Eirik har tatt i mot utfordringen, ønsker ham lykke
til og ber om at mange husker
på ham i bønn, i den viktige
tjeneste han har gått inn i.
Boe Johannes Hermansen

Nytt fra
fra
Nytt

UARR//M
MAARRSS 201
2015
TRO 11
11
2015
FFEEBBRRUA
5 || TRO

TRO
TRO

Andakt
Leif Paus, pensjonert prest og tidl. kretssekretær i Indremisjon, bosatt i Råde

Lyset fra evangeliet

OVERSETTELSE:
OVERSETTELSE:ERLEND
ERLENDEVENSTAD
EVENSTAD

I 2. Kor. 4 skriver Paulus om
«lyset som stråler fram fra
evangeliet». I kap. 3 taler han
om «glansen fra Åndens
tjeneste som fører til rettferdighet». Denne tjenesten er
forkynnelsen av evangeliet.«For
i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro» (Rom.
1,17). «Den Hellige Ånd har
kalt meg ved evangeliet», sier
Luther i forklaringen til 3. trosartikkel.

DD
lykkeligestunder
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barn(Matt
(Matt7,26)
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Innspill

Dag-HåkonEriksen
Eriksen
Dag-Håkon
Internasjonalleder
lederiiNormisjon
Normisjon
Internasjonal
dag-hakon.eriksen@normisjon.no
dag-hakon.eriksen@normisjon.no
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Det dreier seg om frelsen.
Ved Ordet og Ånden lar Gud
«lyset skinne i våre hjerter», 2.
Kor. 4,6. Frelsen og tilegnelsen
av den er altså virket av Gud.
Paulus sier det slik i kap. 5, vers
18: «Men alt er av Gud, han
som ved Kristus forsonte oss
med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste.» Og forsoningen fant sted ved at «han
døde for alle», v.15. Derfor
forkynner vi en korsfestet
Kristus, og ordet om Kristi kors
er en Guds kraft til frelse. (1.
Kor. 1,17-18).

Vi må frelses tilbake til det vi
ble skapt til. Frelsen gis av Guds
nåde på grunnlag av forsoningen, og den tas i mot ved
troen på Jesus som vår frelser.
«Det sanne lys, som lyser for
hvert menneske, kom nå til
verden. Verden er blitt til ved
ham, men verden kjente ham
ikke. Men alle som tok i mot
ham, dem ga han rett til å bli
Guds barn, de som tror på hans
navn.» Slik lyder det i innledningen til juleevangeliet etter
Johannes. Han som kom, kom
for å dø for våre synder og
forsone Gud med oss. Johannes
sier det allerede i det samme
kapitlet: «Se, Guds lam, som
bærer bort verdens synd!» Vi
tar ikke bare i mot barnet i
krybben, men den korsfestede
og oppstandne Frelser og
Herre.
De som forkynner at Gud
ble menneske og knytter dette
opp mot skapelsen uten å ta
med syndefallets konsekvenser,
og dessuten ikke trekker linjen
til korset, preker «et annet

Evangeliet gjør oss til noe
mer enn engasjerte mennesker.
Det gjenføder oss til et nytt
menneske i Kristus, den korsfestede og oppstandne og
innlemmer oss i Guds rike. Og
med «lyset som stråler fram fra
evangeliet» i våre hjerter,
tennes hjertet i brann til
tjeneste for våre medmennesker, en tjeneste med gode
gjerninger og et levende vitnesbyrd om Jesus som vår frelser.
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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

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

ARRANGEMENTSOVERSIKT
08.03: Haugetunmøte,
Haugetun
11.03: Fermate-kurs
14.03: Misjonsbasar for
Sarpsborg-distriktet på
Bethania
15.04: Pensjonistenes dag på
Sjøglimt
19.04: Regionårsmøte

26.07: Sauevikastevne
21. - 23.08: Kvinneleir på
Sauevika
Oversikt over sommerens leirer,
se side 10.
Se nærmere info på våre
hjemmesider!

Be for
årsmøtet!

Innkalling

til årsmøte 2015 for Normisjon region Østfold
søndag 19. april på Betlehem, Borgen
Årsmøtet skal være et tilbakeblikk på arbeidet i året som har gått, men mest av alt bør vi
ha fokus på framtiden og misjonsarbeidet videre. «Jesus Kristus til nye generasjoner og
folkeslag» - hva betyr dette for arbeidet vårt i Østfold?
Påmelding til årsmøtet sendes/ringes regionkontoret senest mandag 7. april.
Sakspapirene til årsmøtet vil bli nedlastbare fra våre nettsider i god tid før årsmøtet.
De som ønsker det, kan også få tilsendt sakspapirene ved henvendelse til regionkontoret.
Hvem har stemmerett til årsmøtet?
Normisjons årsmøte:
I følge lover for regionårsmøtet har «alle medlemmer av Normisjon, over 15 år, møterett og
stemmerett på Normisjons årsmøte. ... de må gjennom referanser eller på annen måte kunne
godtgjøre at de har vært medlem siden 31. desember året før.» (Lovenes §§ 2 og 5)

Program

Kl. 11.00: Åpningsmøte med tale av generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Kl. 12.00 - 13.00: Registrering, innlevering av årsmøtegave og matpause.
		
Salg av middag.
Kl. 13.00: Forhandlingsmøte med blant annet:
Sak 1: Samtale om arbeidet i vår region.
Sak 2: Konstituering av årsmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Årsmelding for Normisjon
Sak 4: Regnskap
Sak 5: Valg
Sak 6: Eventuelt
Gave til arbeidet.
Informasjon fra Normisjons virksomhet.
Forbønn for det nye regionstyret.
Kl. 16.30: Beregnet slutt
Sarpsborg, 21. januar 2015
For regionstyret i Normisjon region Østfold
Sverre Fjeldberg, styreleder

Særlige regionale givertjenesteprosjekter:
Forkynnertjenesten, region Østfold,
prosjektnummer 12046983
Fermate Østfold,
kampanjenummer 7215001
Gave Sauevika,
prosjektnummer 11537966
Gave Sjøglimt, prosjektnummer 11763281
Givertjeneste/gaver til Nye Sjøglimt,
prosjektnummer 12180691
Gave region Østfold,
prosjektnummer 11499621

Anne Birgitta
Langmoen Kvelland
deltar på årsmøtet

Bjørnar Holmedal, regionleder

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

REGIONKONTORET
Torggata 6, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post:
region.ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60,
fax: 69 13 36 61
org.nr. 980 545 202
Kontortid: Mand. - torsd.
kl. 09.00 - 15.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside:
www.normisjon.no/ostfold
Regionstyreleder:
Sverre Fjeldberg, tlf. 951
02 230, e-post: sverre@
plankebyen.net
Regionleder:
Bjørnar Holmedal, tlf. 930 46
924, e-post: bjornar.holmedal@
normisjon.no
Administrasjonssekretær:
Vera Heines, tlf. 474 83
630, e-post: vera.heines@
normisjon.no
Misjonskonsulent:
Boe Johannes Hermansen,
tlf. 996 12 822, e-post: boe.
johannes.hermansen@
normisjon.no
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
vikar: Eirik Aandstad, tlf. 474
83 636, e-post: eirik.aandstad@
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
Nasjonalt og utenriks fellesstoff
er levert av Normisjons
medieavdeling i Oslo.
Bladet utkommer med 6
nummer og sendes gratis
til Normisjons medlemmer,
menighetskontorer, media og
andre som er interessert i å
motta bladet.
Ettertrykk tillatt med
kildeangivelse.
Grafisk utforming regionale
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons
medieavdeling i Oslo.
Trykk: Agderposten Trykk AS
Innleveringsfrist til neste nr.:
15.03.

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

