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Regionårsmøte
Årsmøte i region Østfold blir holdt på
Betlehem, Borgen (bildet) søndag 19.
april. Se program på siste side.
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Kamp for kvinner i Nepal

Bildetekst
Bjørnar Spydevold har ikke bare en flott tenorstemme, men spiller også gitar.
Bildetekst

Overskrift
Musikalsk reise

Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche
Tekst
Tuman Johnsen, står for det populære konseptet:
«Fra de skrå bredder til den smale vei».
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Fra det historiske billedarkiv

Nytt fra

«Fra de skrå bredde
Bjørnar Spydevold, Lasse og
Wenche Tuman Johnsen har
nesten hvert år siden 2001 gjennomført sangkvelden «Fra de skrå
bredder til den smale vei» på
Bethel i Fredrikstad
Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Bak fra venstre: Ole Solli, Henry Henriksen, Birger Nicolaisen
og Kristian Sogn.
Foran fra venstre: Bjarne Funderud, Arne Wiersholm,
Mads Larsen (formann) og Hj. Eilertsen

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

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING
ØIVIND J SLETTEVOLD

Som tittelen sier, spenner
tekstene vidt. Slik var det også
fredag 30. januar, da årets
konsert gikk av stabelen. Om
lag 170 godt voksne personer
hadde funnet veien til lokalet i
Glemmengaten hvor trekløveret igjen la ut på en variert
musikalsk reise. Den omfattet
smakebiter fra revyer, musikaler og operetter til kristne
sanger.
Kjenningsmelodien er alltid:
«Oh what a beautiful
morning» fra den amerikanske
musikalen «Oklahoma».
Deretter gikk det slag i slag
med ni melodier av den lettere
sorten.
Andre avdeling
Etter en kaffepause var den
faste åpningsangen «Djupt i
mitt hjärta». I denne avdelingen av 11 åndelige sanger
var også spennet stort, med
den svenske sangeren og
komponisten Einar Ekberg
godt representert. Etter avslutningsnummeret «Så helt
förlåter Gud» ble ekstranummeret «Samme Gud» fremført.
Det var ikke bare to flotte
stemmer vi fikk høre gjennom
den vel ca. to timer lange sangkvelden. Fantastisk tonefølge
på flygel sto Wenche Tuman

Johnsen for. På de aller fleste
sangene brukte hun ikke
engang noter.
- Jeg vet ikke hva disse guttene
finner på underveis. Plutselig
skjer det noe uforutsett, blant
annet at de forandrer toneleie.
Derfor må jeg følge med på
hva de gjør hele tiden, forteller
pianisten.
Samarbeid
- Det er fint å kunne være med
på denne konserten. Her kan
vi synge alt fra lystige, glade og
smilende sanger til de med
mer dybde i, sier Lasse
Johnsen.
Bjørnar Spydevold er også glad
for å kunne medvirke.
- Det er moro å synge duett og
jeg gleder meg til hver gang.
Og det er herlig å synge
budskapet om Jesus, legger han
til.
Fornøyd
Åsa og Per Gunnar Danielsen
fra Borge er blant tilhørerne,
og sier at de er veldig fornøyd
med konserten. - Sangutvalget
passer godt for vår aldersgruppe. Her er det en god
blanding av sanger, med en
veldig fin bredde. Jeg setter
også stor pris på anekdoter og
humoren mellom sangene, sier

SPENNER VIDT: Trekløveret Wenche Tum

hun.
Han understreker helheten.
- Det er en kristen undertone
gjennom konserten. Og
sangerne behersker hele spekteret. Så må du få frem
Wenches beskjedne, men
utrolig viktige rolle.
Ole Arnt Torp, lederen på
Bethel, er også veldig fornøyd.
- Vi er veldig takknemlig for
dette arrangementet, som har
stor appell. Vi ønsker å fylle
Bethel, noe vi klarer, sier han
med et smil.
- Blir det konsert igjen neste
år? - Ja, om helsa holder,
avslutter Lasse Johnsen.

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.

FØLGER SANGERNE: Wenche Tuman Johnsen er en tusenkunstner på flygelet.
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Jubilanter

er til den smale vei»

man Johnsen, Lasse Johnsen (midten) og Bjørnar Spydevold var på ny i aksjon på Bethel med melodier fra svært ulike sjangere.

BARYTON: Lasse Johnsen
synger med sin dype
stemme.

Sverre Fjeldberg - nyansatt i Østfold
Sverre Fjeldberg (58), bosatt på Hannestad, er ansatt som
administrasjonsleder i Normisjon region Østfold. Stillingen vil
ha det daglige administrative ansvar med blant annet økonomi
og personale. Dette medfører at regionleder blir frigjort til mer
utadrettet arbeid, noe som har vært et tydelig ønske.

Døde
Marit Thorsen Kopperud, Trømborg
Bjørg Kinn, Rolvsøy
Solveig Sæves, Stavern
Åse Leonora Carlsen, Fredrikstad
Ingrid Mathisen, Fredrikstad
Ingrid Didriksen, Moss
Per-Otto Suther, Rakkestad
Ottar Reinholdt Johansen, Fredrikstad

Det var et godt antall søkere til stillingen. Blant søkerne var
Sverre Fjeldberg. Sverre er i dag styreleder for regionstyret og
kjenner Normisjons arbeid svært godt etter mange års engasjement. Han er også leder for Hannestad og Greåker Normisjon,
har vært reiseleder for misjonsturer til Nepal mm.
Han ble tilbudt stillingen, takket ja og tiltrer 1. mai. Han kommer
fra jobben som regnskapssjef i Personalhuset Staffing group AS.
Ta vel imot ham!
For ordens skyld nevnes det at han, selvfølgelig, ikke var involvert i denne prosessen da regionstyret behandlet saken og saker
som eventuelt kunne relateres til dette.
Vi kommer tilbake med intervju senere i Normisjonsnytt.

13.01: Walter Adolfsen, Tistedal 95
år
10.02: Aslaug Snopestad, Halden
80 år
12.02: Kari-Anne Myklebust,
Borgen 60 år
12.03: Ole Jørgen Sletner, Os 60 år
17.03: Aslaug Fredriksen, Tistedal
80 år
22.03: Erik Billing, Rolvsøy 75 år
22.03: Klara Sogn, Råde 90 år
24.03: Inger Helene Skjerve, Råde
80 år
24.03: Eva Mikalsen, Fredrikstad 80
år
24.03: Lisbet Andresen, Tistedal 70
år
26.03: Ingrid Navestad, Gressvik 95
år
26.03: Johan Fredrik Soli, Fredrikstad 75 år
28.03: Mari Nygaard, Marker 90 år
28.03: Esther Nordenhaug, Halden
90 år
29.03: Astrid Løset, Borge 60 år
31.03: Liv Helen Volen, Marker 60
år
31.03: Karianne Hagestande, Fredrikstad 50 år
03.04: Johan L. Viker, Viker 70 år
05.04: Knut Espelund, Marker 75 år
05.04: Sverre Rædergård, Råde 60
år
09.04: Astrid Langmoen Olsen,
Tomb 60 år
10.04: Sidsel Bodahl Johansen,
Fredrikstad 70 år
11.04: Eiliv Didriksen. Moss 80 år
11.04: Inger Ek, Borgen 70 år
13.04: Kari B. Gustavson, Kråkerøy
70 år
14.04: Thor A. Buer, Marker 70 år
18.04: Per Reinert Eriksen, Borge
60 år
19.04: Tor Nes, Tomb 75 år
08.05: Øivind Angell Olsen, Fredrikstad 75 år

Guds fred med deres minne.

Foto: Boe Johannes Hermansen

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

Note

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014
Note

1

Regnskapsprinsipper

Note

- Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.
- Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.

116 931

Årets avskrivning i %
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note

13 015 417
929 275
13 944 691
876 021
13 068 670

1 - 4%

25 - 100 år
Lineær

3

Driftsløsøre
inventar, og
lignende
97 000
2 444 475
54 080
97 000
2 498 555
2 299 764
97 000
198 791
0
0%

ingen

3-10 år
Lineær

Note

15 556 891
983 355
16 540 246
3 175 785
13 364 461

4

Note

11,5

(73 247)
5 305 014

10,9

Styre

531 329
42 242
17 937
2014
37 605
5 625

Bundne midler

8

Note

152 833
152 833

Egenkapital

9

EK pr 01.01
Annen egenkapital
Fond nye Sjøglimt u/restr
Disp.fond region
Disp.fond Sauevika
Disp.fond Sjøglimt
Sum fri egenkapital

2013
20 000

Fond med eksterne restr 1)
Fond m/selvpålagte restr 2)
Sum bundet egenkapital
Egenkapital pr 31.12.

Langsiktig gjeld
2014

2013
20 000

Øvrig langsiktig gjeld - Vennelån (Sauevika)

113 389
5 449 763

Bundne midler pr 31.12.
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde

(antall) år
Lineær

20 000

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt

244 996

221 835

2014

Lån til Dale vel

341 692

Lovpålagt revisjon
Andre tjenester utenfor revisjonen

Fordringer som forfaller senere enn ett år

Fordringer som forfaller senere enn 1 år

665 777

Pensjonkostnader

Godtgjørelse til revisor

Sum

104 904
6,66-33,3 %

696 851

Daglig leder

Driftsmiddler

4 467 488

Arbeidsgiveravgift

Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

- Selskapet er etablert som ideell forening og vil i henhold til skattelovens § 2-32 falle utenfor skatteplikt.

Bestyrer
bolig

2013

4 297 831

Gjennomsnittlig antall årsverk

- Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans

Leirstedsbygg

2014

Sum lønnskostnader

- Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre er det ikke foretatt avsetning til forventet tap.
Andre fordringer er også oppført til pålydende.

60 876
1 384
62 260

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

7

Andre ytelser

- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives.

Balanseført verdi

-

Lønninger

- Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år
klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Årets avskrivninger

10

Lønnskostnader består av følgende poster

- Driftskostnader bokføres når de påløper

Anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr 31.12.

Anskaffelsekost

855

Aksjer er omklassifisert til anleggsmidler, siden dette er langsiktig investering.

- Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.

2

Antall aksjer

DnB NOR
Vårt Land
Sum

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende
regnskapsprinsipper er anvendt:

Note

Aksjer og andeler i andre foretak mv.

6

Firma

20 000

12 000 355,52
2 615 819,77
2 357 037,74
2 051 948,88
255 805,41
19 280 967,32
630 431,00
559 933,88
1 190 364,88
20 471 332,20

Årets resultat

Andre endringer

Sum egenkap.

(92 380,86)

(92 380,86)
16 012,95
16 012,95
(76 367,91)

-

0,00

11 907 975
2 615 820
2 357 038
2 051 949
255 805
19 188 586
646 444
559 934
1 206 378
20 394 964

1) Spesifisering egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner

Note

5

Mellomværende med selskap i Normisjon
Kundefordringer
2014

Hovedkontoret
Sum

Andre fordringer

2013

215 935
215 935

2014

199 314
199 314

Øvrig kortsiktig gjeld
2014

Hovedkontoret
Andre enheter i Normisjon
Sum

Normisjon regjon Østfold

Note

10

-

2014

6 906
-

-

630 431

EK med ekst pålagte restriksj pr 31.12.

630 431

2013

2) Spesifisering egenkapital med selvpålagte restriksjoner

-

Leverandørgjeld

2013

Bundet fond innløsn tomter Sauevika

6 906

Byggefond Sauevika

559 934

EK med selvpålagte restriksjoner pr 31.12

559 934

2013

3 799
8 320
12 119
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Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Normisjon Region Østfold har pensjonsordning hos DNB. Ordningen hos DNB er en innskuddspensjonsordning. Ordningen
tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

Note

11

Regnskapoversikten finnes på side 8

Varelager

Type varelager

31.12.2014

Beholdning matvarer Sauevika
Beholdning matvarer Sjøglimt
Beholdning handelsvarer - Folk
Sum

18 830
23 298
14 272
56 399

31.12.2013
15 748
26 528
11 103
53 379

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på regionens
nettsted og delt ut på regionårsmøtet.

MÅ VI FÅ MINDRE?
Bjørnar Holmedal, regionleder

Det strammer seg til. Ute i
verden har det i løpet av det
siste året vært skremmende
hendelser og vi ser nye trusler.
Nabo Russland har gått utover
sine egne grenser og vi opplever
at vi får et lite gufs fra den kalde
krigens dager. Terroristgrupperinger som IS og Boko Haram
utfører et makabert regime og
vi kjenner avsky og kanskje
redsel. Ja selv om mye på mange
måter er langt borte, ser vi også
skremmende hendelser som er
stadig nærmere oss. Skudd i
Paris, skudd i København.
Normisjon regjon Østfold
Her hjemme aner vi at dansen

rundt gullkalven begynner å gå
litt saktere. Nye meldinger om
at gullalderen er i ferd med å
avta, kommer stadig oftere.
Kanskje er det ikke slik at det
blir en evig gullkantet vekst for
askeladden Norge heller?
Selv i Normisjon er det skyer.
Normisjon sentralt har måttet
gjøre nedskjæringer. Ubehagelig og leit, men nødvendig.
Misjon er tradisjonelt ingen
økonomisk gullgruve - selv ikke
i verdens rikeste land..

til, for at vi igjen skal søke Gud!?
Må vi få mindre, før vi velger å
dele mer? Hvor lett det er å bli
seg selv nok, når vi har alt det vi
trenger. Når kommer oppdagelsen av hvor avhengig vi er av
andre, for å være oss selv?

Klisjeen «alt var mye bedre før»
vet jeg at på mange områder
overhode ikke stemmer. Mitt
spørsmål blir likevel: Var det en
tydeligere holdning «alle for
en» tidligere? (Noe av baksiden
var muligens at det ikke var
Jeg har noen ganger stilt spørs- plass til ulikhet). Kan vi si at det
Side 7
målet om det må en nedgangstid var flere som «kjørte buss» tidli-

ORG NR. 980 545 202

Må vi få
mindre
før vi
velger å dele
mer?
gere, med plass for flere? Mens
det i dag er slik at vi alle skal
«kjøre sportsbil» - med kun
plass til meg og mitt..?
I en tid med turbulens vil jeg be
om at Normisjonsfolket tar del.
Be om at vi ikke lukker dører øyne og ører - og håper at noen

andre engasjerer seg, bryr seg
eller gir.
Del av din tid, dine penger for at
Normisjon - i ulike former - får
leve og ha åpne dører.
Denne verden trenger deg, slik
som du er. Kristne fellesskap er
ikke
perfekte,
«perfekte
mennesker ingen adgang!».
Uten deg er det noen flere dører
som ikke blir åpnet. Du trengs i
fellesskapet, som ikke blir helt
uten deg. Hvem skal jeg sende?
Hvem vil gå?

Nytt fra
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Kvinner bærer ikke bare tunge lass på ryggen i Nepal. De blir også i stor grad diskriminert.

Kvinners kamp i Nepal
Verst i vest
Selv om situasjonen er alvorlig i hele landet, er det mer ekstrem diskriminering
vest i landet. United Mission to Nepal
(UMN) sendte ut et team i 2013 for å
finne ut hvilken tradisjonell praksis som
skader kvinner i vest-Nepal og spesielt i
Bajhang. Resultatet er at Normisjon i
samarbeid med UMN og Norad begynner et nytt prosjekt i april for å kjempe
kvinners kamp i Bajhang.

Tekst Sunniva Vikan
Foto Shutterstock

Vest i Nepal er situasjonen for kvinner
ekstrem. Normisjons
starter nytt prosjekt.
Diskrimineringen mot kvinner er alvorlig i Nepal. Nasjonale statistikker viser at
en av fem jenter blir giftet bort i alderen
15-19. Over 42,6% av kvinnene er analfabeter mot 24,9% av den mannlige
befolkningen. I rurale strøk blir jenter
ansett som «parayadhan» (andre sin eiendom) og de får færre muligheter for
utdanning. Kvinner nyter også mindre
frihet enn menn og vold mot kvinner er
utbredt i både rike og fattige lokalsamfunn.

Bajhang
Distriktet Bajhang har en befolkning på
195 000 hvorav 105 000 er jenter/kvinner.
Av disse er over halvparten (52 000)
under 19 år gamle.
Mange blir giftet bort tidlig, noen så
unge som i en alder av 10 år. Kun 2,5%
av eiendommer i området ble eid av kvinner og halvparten så mange jenter som
gutter fullfører utdanningen.

Jenter og kvinner må bo i skur
En av de største utfordringene, foruten
vold mot kvinner og høyt alkoholforbruk
hos menn er praksisen i Chhaupadi.
Dette er en praksis hvor kvinner blir satt
ut i små hytter eller skur under menstruasjonen. Chhau er et lite rom enten i
huset eller ute i skogen som jenter og
kvinner bor under menstruasjonsperioden og etter at de føder barn. Bakgrunnen er at kvinner blir ansett som urene i
disse periodene og derfor må holde seg
unna huset. Kvinnene er utsatt for blant
annet voldtekt, vold fra alkoholiserte
menn, de blir bitt av slanger etc., under
disse oppholdene.
Liv er ny norsk utsending
I januar reiste Liv Wendel ut som utsending for Normisjon i Nepal for å jobbe i
prosjektet. Liv er utdannet jordmor og er
glad for å bidra på området. Hun lærer
nå språk og går inn i prosjektet i april.

Nepal
Folketall: 30 986 975*
Nepal ligger på sørskråningen
av Himalayafjellkjeden, inneklemt
mellom India og Tibet (Kina).
Normisjon driver et utstrakt
arbeid innenfor helse gjennom
Okhaldhunga sykehus hvor også
to norske utsendinger jobber.
Normsjon støtter også tre
dagsenter for barn med
funksjonsnedsettinger.
Kvinneprosjektet vest i Nepal
er Normisjons nye satsning.
*Juli estimat fra CIA World Fact Book

Kirkesport på Cuba

Leser med iver

Hovedsatsningen for AzNor Agro i Aserbajdsjan det siste året, har vært det spennende
aquaponics-prosjektet. Det har nå gått snart
ett år siden drivhuset ble reist. Inne i drivhuset er det så langt seks hevet senger som er i
bruk med aquaponics-konseptet. To av disse
er «flytende senger» hvor plantene «rir» på
flytende isopor over sirkulerende vann.
Denne typen senger er spesielt effektive for
å dyrke grønne vekster som salat og grønnkål. Salaten selges til restauranter i Baku.

Unge cubanere i Normisjons samarbeidskirke er begeistret for inspirasjon fra norske
ungdommer for å starte sportsarbeid.
Henrikke Ims og Johanne Reine fra Gand
menighet har mye erfaring med sportsarbeid fra KRIK-lokalllag, og de har gitt
ungomslederne på Cuba drahjelp og ledertrening. - Vi gleder oss over dette fantastiske
samarbeidet med ungdom fra Norge,
sier Roselys Laborde, for det nystartede
cubanske CRED (Cristianos en Deporte)

I vinter ble nytestamentet på tshangla
lansert i Bhutan. – Jeg håper det er inspirerende for dere å se hvor mange som leser
boken, sier den lokale pastoren K.
(Se bildene på normisjon.no)
Normisjon har i mer enn 20 år bidratt til
utvikling av grammatikk, ordbok og noe
litteratur på ett av språkene, tshangla.
Oversettelsen av nytestamentet ble ferdig i
november 2014 og man er nå i full gang
med oversettelse av gammeltestamentet.

Aserbajdsjan
Effektivt jordbruk og fiskeoppdrett
Prosjektnr.: 11506417

FOTO: CLARENCE JOHNSON

Vellykket drivhus!

Carolyn Johnson viser stolt frem
salaten som dyrkes i drivhuset.

Cuba
Støtte til Satiago-Synoden
Prosjektnr. 11496999

Bhutan
Godt nytt til fjellfolk
Prosjektnr.: 12180493

For å gi til et prosjekt benytt gavekonto 3000.18.32731 og merke gaven med aktuelt prosjektnummer.
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FOTO: TERJE HØYLAND

Kø for å ta imot Jesus

I løpet av fire dager sa over 2000 mennesker at de ønsket å bli kristne i Kambodsja.

Kambodsja. I slutten av
februrar reiste 60 nordmenn til
Kambodsja for å være med på
en evangeliseringsaksjon. Den
lokale kirken stilte med rundt 40
medarbeidere og hadde ansvar
for all organisering av fire dager
med møteaksjon.
Noen fra det norske teamet
var med på husbesøk for å dele

evangeliet i forkant av møtene.
Andre var igjen på området og
gikk timesvis i solsteiken og ba.
4000 liter vann på flaske gikk
med iløpet av de fire dagene til
teamet og de fremmøtte.
Under frelsesinvitasjon på
møtene sa over 2000 mennesker
at de ville bli kristne. Alle disse
er registrert med navn og hvor

de kommer fra. Den lokale
kirken får en stor jobb med oppfølging nå i tiden etter.
– Åpenheten blant Khmerfolket er slående, forteller
Generalsekretær Anne Birgitta
Langmoen Kvelland som var
med på aksjonen. – Mange har
blitt møtt av Gud. Mange har
blitt helbredet og mange har

ikke blitt helbredet, men de er
alle lagt i Guds hender.
– Vi er oppløst i tårer etter å
ha sett Gud bevege, sier Terje
Høyland som har ansvar for å
følge opp det kirkebyggende
arbeidet i Kambodsja. – Nå trenger kirka støtte og forbønn for å
lykkes med oppfølgingen,
avslutter han.

Mange barn møtte også opp!
Kambodsja
Kirkebyggende arbeid
Prosjektnr.: 11815420

Utstrakte hender
Ecuador. På barneskolen i Shushilcon, Ecuador har de fått
besøk. Da blir det fest med dans og sangopptrinn. Til
musikk fra typiske instrument som charango, gitar, panfløyte
og rytmeinstrument dramatiserer de eldste elevene sangen :
Despierta, «Våkn opp». «Bror, gi meg hånden din, vi skal
vandre sammen, sammen i Kristus,» synger de med
utstrakte hender og dansende føtter. Kanskje er det barna i
norske barneklubber de synger til?
For denne dagen får de møte ledere for Amigosklubbene i
Normisjon. De er på reportasjetur til skolen. I løpet av det
kommende året skal de lage film og aktivitetspakker for
Amigos-klubbene i Norge. Og elevene på barneskolen i
Shushilcon opptrer gjerne. Skole er skole og barn er barn. Så
kanskje er det ikke umulig å bli venner på tvers av grensene?
Barna i Andesfjellene strekker ut hendene sine!

FOTO: ÅSE RØSVIG DE VARGAS

Musa med gode venner i Goundara

Fra en fjellbygd i Andes strekker barna ut hendene og
inviterer til vennskap med barn i Norge.

Tekst Karina Lassen
Foto Karina Lassen

Ecuador
Utdanning som forandrer Ecuador
Prosjektnr.: 12181988

FOTO: AUDUN NEDRELID

Sprengfull skole i India
India. Skolen Don Bosco i Dumka,
India, er i ferd med å vokse seg ut av
sine egne klasserom. Rektor Rosemary Hembron synes det er vanskelig å si nei til nye studenter som
ønsker å gå på skolen. – Vi er veldig
takknemlig for at Normisjon støtter
skolen vår, sier hun med troverdighet
i øynene. - Dere viser Guds kjærligRektor Rosemary er het, og det er også det vi er opptatt
engasjert for skole! av. Skolen går frem på alle områder.
Men nå er vi i ferd med å vokse oss ut av klasserommene,
forteller rektoren som har 1000 elever fordelt på 5.- 10.
trinn.
Den kristne engelskspråklige skolen er populær og
rektoren er imponert over lærerne som er villig til å jobbe
India
Utdanning som forandrer India
Prosjektnr.: 12182788

Når Gud griper inn
Flere hadde hørt om Jesus og
begynt å tro på Jesus i Goundara og vi var oppglødd. – Nå
skjer det ting, tenkte vi. Dette
kan bare gå bra.
Men samtidig som arbeidet med innhøstningen i
begynnelsen av januar sluttet, begynte igjen trommene og åndedansen å lyde oftere for hver uke.
Og ofringen av høner, haner, geiter, sauer og kuer
var igjen en del av det daglige landsbybildet.
Vi innså også, at for hvert barnemøte som gikk,
hadde flere og flere av barna tryllemidler på seg
som beskyttelse mot sykdommer og onde ånder.
Og motet mitt sank. Jeg tenkte, de har ennå ikke
skjønt det og de tror ikke på det vi prøver på å dele
med dem gjennom bønn, film, radio, samtaler og
møter. Og Gud hvor er du oppe i alt dette?

Det tok ikke lang tid før svaret kom. Karen og jeg
var nede i bygda og hentet de små til barnemøte.
Vi gikk fra tun til tun og tok de minste som ikke
var på skole med oss. På et tun fant jeg Musa
liggende glo varm og skjelvende av feber. Musa er
11 år og er med på juniormøte to ganger i uka. Jeg
stoppet opp sammen med 15-20 små unger og
fortalte Musa at Jesus var veldig glad i ham og
ønsket at han skule få det bedre. Og så ba vi i Jesu
navn om at han snart måtte bli frisk igjen.
En time senere er vi på vei ned til bygda igjen
sammen med de små som hadde vært på barnemøte og der så jeg ham, Musa løp rundt sammen
med de andre guttene. Jeg ropte på Musa og spurte
om han allerede var frisk ? «Ja,» sa han og smilte
fra øre til øre. «Husk på å si takk til Jesus,» sa jeg
mens jeg gikk videre. «Og så ses vi på juniormøte
kl 14.» Hm det var jo et under tenkte jeg.
Og slik gikk det til da Gud grep inn i situasjonen til en syk gutt og en mismodig misjonær.

Mali
Levedyktig kirke blant kassonkeene
Prosjektnr.: 12184016
For å gi til et prosjekt benytt gavekonto 3000.18.32731 og merke gaven med aktuelt prosjektnummer.
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Prosjektleder Ørjan Tinnen gleder seg over at første kull ved Gå Ut Senteret i Trondheim
allerede er på god vei til å bli fulltegnet.

Elevstrøm til GUS
Tekst Erlend Evenstad
Foto Erlend Evenstad

Søknadene til det nye Gå Ut
Senteret i Trondheim
strømmer inn. Prosjektleder
Ørjan Tinnen er opptatt av å
sikre kvaliteten.

Foto: Dreamstime.com

Når du sikrer verdier,
skaper du verdier.
Det kan vi forsikre.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier
gjennom gunstige avtaler for både kirker,
organisasjoner og privatpersoner.
Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet.
Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor
til å skape nye, varige verdier for deg og den
mangfoldige kristne virksomheten.

I midten av mars hadde Gå Ut Senteret (GUS) i
Trondheim mottatt 72 elevsøknader. 21 elever
hadde per 11. mars takket ja til skoleplass ved
Global Disippel, som blir den eneste linja under
Gå Ut Senterets første år i Trondheim. Studentene
skal tilbringe halve skoleåret i land som Etiopia,
Brasil, Paraguay, India, Kambodsja og Bali.
Maks 25 elever
Med 21 sikre elever, er det første årskullet ved
GUS i Trondheim så godt som fulltegnet.
– Vi tar inn maks 25 studenter det første året,
opplyser prosjektleder Ørjan Tinnen. – Vi ønsker
å sikre at kvaliteten blir best mulig fra dag én. Det
gjelder ikke minst oppfølgingen av studentene
mens de er utenlands.
Det var på et ekstraordinært årsmøte for GUS
i desember i fjor at det ble vedtatt at skolen skulle
flyttes til Trondheim, etter å ha ligget i Hurdal i
30 år. Bakgrunnen var at skolen i flere år har gått
med underskudd på grunn av lave elevtall.

Vi kan forsikre alt du eller ditt
kristne fellesskap eier og har.

Knyttet til bymenighet
En viktig endring ved flyttingen til Trondheim, er
at GUS blir nært knyttet til en av Normisjons
største bymenigheter. Med flere hundre studenter
i sin midte, vil Salem Menighet bli både et åndelig
hjem og en sendemenighet for elevene ved GUS.
– Mange av søkerne uttrykker stor begeistring
over plasseringen i Trondheim, og ikke minst
menighetstilknytningen til Salem. Det er godt å
merke at de strategiske valgene skolen har gjort,
gir så god gjenklang i søkergrupper, sier prosjektleder Ørjan Tinnen.
Å flytte GUS fra Hurdal til Trondheim,
medfører en betydelig engangskostnad. Derfor
har skolen rullet i gang en aksjon for å samle inn
én million kroner i løpet av 2015.
«Det var en sterk visjon om å utfordre og
utruste til misjon som var grunnlaget for etableringen av misjonsskolen Gå Ut Senteret i 1984.
Drevet av den samme visjonen etableres nå skolen
i Trondheim. Den skal fortsette å være en pådriver
for misjon inn i en ny tid,» skriver generalsekretær
Anne Birgitta Langmoen Kvelland på gavegiroen
som er stukket inn i denne regionavisen.

Vi ønsker å sikre
kvaliteten fra
dag én.

Fisk på barnefestival

Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00

FOTO: KOKKENES MESTERLAUG, AUST-AGDER

SIKRER VERDIER.
SKAPER VERDIER.

Seks mesterkokker, store fiskestykker, grønnsaker, skarpe
kniver og en mobil wok skal få barna som deltar på
sommerens Amigosfestival i Grimstad til å bli glad i fisk.
Kokkenes mesterlaug Aust-Agder deltar på sommerfestivalen ved den nye Normisjonshallen i Grimstad. Barn fra hele
landet er ventet til festivalen som starter helt i slutten av juni.
−Vi gleder oss til å gi barna på festivalen en helt spesiell
matopplevelse, sier Magne Larsen i Kokkenes mesterlaug.
Fisk står på menyen på
Amigsofestivalen

Amigosfestivalen er barnefestivalen på Sommer i Sør med
Normisjons GF (generalforsamling) fra 29.06–05.07 som
avholdes i den nye Normisjonshallen i Grimstad.
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Regnskapssammendrag 2014
RESULTAT
Normisjon Region Østfold
Note

2014

2013

Salgsinntekter
Gaver
Messer, basarer og lotteri
Tilskudd
Testamentarisk gave
Andre driftsinntekter

3 579 640
3 918 794
44 360
548 798
607 680

2 855 594
4 712 576
59 423
416 385
101 894
271 081

SUM DRIFTSINNTEKTER

8 699 271

8 416 952

719 130
5 449 763
221 835
743 464
44 547
324 823
363 902
370 253
168 999
622 401
9 029 117

635 737
5 305 014
226 260
674 639
111 871
280 820
162 555
315 970
191 860
1 129 673
9 034 399

-329 846

-617 447

Annen finansinntekt

Annen rentekostnad

269 118
2 339
-17 979

147 017
1 826
-6 500

RESULTAT AV FINANSPOSTER

253 478

142 342

ÅRSRESULTAT

-76 368

-475 104

Driftsinntekter og driftskostnader

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av varige driftsmidler
Kostnader lokaler
Leasing, leie driftsmidler
Inventar med mer. Som ikke aktiveres
Reparasjon og vedlikehold
Honorar
Reisekostander
Annen driftskostnad

7,10
2

7

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

Finnansinntekter og kostnader

Annen renteinntekt

Overføing og disponeringer
Overføring disposisjonsfond

-

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner
Overført annen egenkapital
SUM DISPONERT

9

Normisjon regjon Østfold

Normisjon Region Østfold

Normisjon Region Østfold
2014

EGENKAPITAL OG GJELD

2013

Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Disposisjonsfond
Annen egenkapital

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsære, inventar, verktøy og lignende
Sum driftsmidler

2

13 165 671
198 791
13 364 462

12 353 327
249 615
12 602 942

20 000
62 260
82 260

20 000
62 260
82 260

Sum egenkapital

Finansielle anleggsmidler

Andre Langsiktige fordringer
Markedsbaserte aksjer

3
6

Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

13 446 722

Langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

12 685 202

Kortsiktig gjeld

11

56 399

53 379

Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

5

391 305
566 308
957 613

278 019
390 291
668 310

Bankinnskudd kontanter og lignende

8

7 152 663

8 409 967

8 166 675

9 131 656

21 613 397

21 816 858

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld

Fordringer

SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

2013

646 444
559 934
4 664 792

630 431
559 934
4 664 792

14 523 794

14 616 175

20 394 964

20 471 332

4

20 000
20 000

20 000
20 000

5

338 907
319 108
540 418
1 198 432

504 850
315 851
504 824
1 325 526

1 218 432

1 345 526

21 613 397

21 816 858

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Sarpsborg, 12.03.2015
Styret for Normisjon region Østfold

Noter til regnskapet finnes på side 4
Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på regionens
nettsted og delt ut på regionårsmøtet.
ORG NR. 980 545 202

2014

9

Sum Gjeld

Sverre Fjeldberg
styreformann

Normisjon regjon Østfold

-475 104

Gjeld

Omløpsmidler
Varer

Note

Egenkapital

Anleggsmidler

-76 368

Side 2

Balanse

Note

2 000
32 777
-104 691

ORG NR. 980 545 202

Balanse
EIENDELER

-405 190

16 013
-92 381

Side 3

Lillian Karlsen
styremedlem

Frode Bilsbak
styremedlem

Karl Erik Sørensen
styremedlem

Torill Bredeg
ansattes representant

Normisjon regjon Østfold

Sigmund Larsen
styremedlem

Gunnar Lilleaasen
styremedlem

Borgny Navestad
styremedlem 1. vara

ORG NR. 980 545 202

Side 4
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Latin-Amerika linja har vært på reise i Den Dominikanske republikk og hatt mange
opplevelser som har gjort et sterkt inntrykk. Her får leserne være med på en av dagene
gjennom et reisebrev fra elevene Sandra og Tonje.

Hola fra Sandra og Tonje
I dag vart me møtt av Donna som skulle visa oss rundt, og fortelja om Haitianere og korleis de streva med å skaffe
papirar før fristen, så de kan bli i den
Dominikanske republikk. Først fekk me
sjå kor Donna arbeider med forskjellige
programmar som for eksempel å dele
ut mat og hjelpe mødre med barna. Det
er også folk frå bygda som er med å
arbeide der.
Etterpå fortalte ho om Haitianerene og

om prosessen de må igjennom for å få
papirar og oppholdstillatelse til å bu i
den Dominikanske republikk. Det er eit
fåtall som får det til. Magen som samarbeider med Donna, er med å hjelpe så
mange Haitianere som mulig til å få
desse papirene.
Hvis dei ikkje får papirene innen fristen, risikerer de å bli henta av ein stor
lastebil og bli sendt til Haiti. Dette skjer
som regel uforutsett og ingen veit om
at det skjer før
lastebilen er
der. Barn som
vart født etter
eit visst årstall
har oppholdstillatelse til å
bu her i DR. til
dei vert atten
år. Foreldre
som blir henta
kan velge om
de vil ta med
seg barna eller
etterlate de hos
evt. nabo eller
andre som vil
ta seg av de og

Elevopptak

gje de ein tryggare oppvekst enn kva de
ville få med foreldra sine i Haiti. Nokon
gonger får foreldra aldri sjå barna sine
igjen!
Etter dette fekk me ein omvisning i resten av området. Me fekk sjå kor barna
får opplæring i data, der de og kan
gjere leksene sine. Me fekk så korleis de
bur. Og fekk litt tid til å kjøpe smykker,
armbånd, og andre ting de lagar sjølv
og selg. De var ganske ivrige etter å visa
oss og selge oss det de hadde laga.
I Pancho Mateo blei me møtt av
smilande barn som var glad for å sjå
oss. Når me kom hjalp me til med å
dela ut mat. Når barna var mett skulle
me ha engelskundervisning. Då skulle
me læra dei tal og fargar. Dette gjekk
kjempebra, dei fleste kunne tala og

fargane me gjekk gjennom, så me blei
fort ferdig med det. Etter dette delte me
oss i to grupper, den eine gruppa tok
nokon barn med ut for og leika, og den
andre gruppa var inne og laga smykker, armbånd og tegna med resten. Så
var skuledagen slutt og me måtte sei
«hade´» til barna.
Seinare på kvelden gjekk me ut for å ete
middag på Kina restaurant. Der møtte
me Siv Mika og spiste god Kina-mat før
me gjekk heim og tok kvelden.
Mette og trøtte sei Sandra og Tonje god
natt og håpar fortsatt at folka heime
kosar seg i snøen.
NB: Hola er spansk og betyr «hei»/«god
dag!»

Haugetun-møte
Her er et knippe av årets elever, blide og fornøyde ute på tur
og oppe i trærne!

Mens høstsemesteret er spennende fordi vi skal bli kjent
med nye elever, er vårsemesteret spennende fordi vi skal
ta opp elever for neste skoleår.
Konkurransen om elevene er
stor, og vi lurer alltid på om vi
kommer til å få full skole. De
siste årene har vi vært så heldige at skolen har vært full ved
skolestart, og det betyr svært
mye for økonomien.
Det ser ut til å gå bra i år også,
skolen har fortsatt ledige plasser, men vi er i rute – omtrent
likt med i fjor. Step Out er en

ny linje for neste år. I navnet
ligger at man skal gå litt utenfor de erfaringene man til vanlig har, og også gå ut i verden.
Linjen skal besøke et hjelpeprosjekt i Thailand og Normisjonsprosjektet i Kambodsja.
Det er ofte vanskelig å dra i
gang nye linjer, men vi har veldig tro på at dette vil være en
flott linje mht verdiforankring
og læringsmuligheter. Som
noen av våre elever sa for en
tid siden: Læring er ikke bare
pugging, men også erfaringer
og opplevelser.

Haugetun folkehøyskole arrangerte sin tradisjonsrike
samling for skolens venner
og elever 8. mars. Det var
et rikholdig program med
sang- og musikkinnslag med
mange av skolens elever og
hvor en rekke instrumenter
ble benyttet, blant annet flygel,
tverrfløyte, gitar og bratsj. I til-

legg fremførte Egil Nordengen
morsomme historier fra sine
mange år i Statens Vegvesen.
Han spilte også trompet akkompagnert på flygel av sin
kone Liv. Per Eriksen bidro
med tanker om hva som gir
mennesker verdi. Les mer og
se flere bilder på regionens
hjemmeside.

Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen

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

Elev Stian Bråten Johannessen i aksjon under samlingen.
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ACTA Østfold – leirplan 2015

Velkommen til familiefestival torsdag 14. mai kl. 12.00 - 16.30 på Sjøglimt leirsted i Ørje
Vi får besøk av PULS-koret
som skal synge og spille for
oss.
Jocko er klar med bibel og
binderslenke! På bildet har
Jocko binderslenken sin.

I år lager vi kafè og setter opp
flere griller. Ta med egen mat!
Det blir salg av kioskvarer,
vafler, pølser, is, kaffe og brus.

Klarer dere å lage en som er
akkurat like lang?
Ta den med på festivalen!
Der blir det aktiviteter for
hele familien! Let og finn både
skatter og binders.(En liten
binders kan gi en stor premie).

Program:
12.15 Festivalåpning og
minikonsert.
15:00 Minikonsert og
bibelskatter.
Festivalpris: kr. 50 for barn,
voksne og de under 3 år: gratis.
Det kan være lurt å ta med
stol.
Arr. NMS U, Acta - barn
og unge i Normisjon og
Søndagsskolen Østfold krets

▶ 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
Påmeldingen til sommerleirene er godt i gang. Gå inn på
www.checkin.no og søk på den leiren du ønsker å dra på.
Vi i Acta-staben gleder oss til en fullspekket sommer med
mange gode leirer, der vi skal vekke gamle, og skape nye leirminner!

Kvinneleir på Sauevika

Onsdag 3. juni kl 19.00
inviterer Normisjon Mysen til

Velkommen til kvinneleir på Sauevika 21.-23. august 2015 – til en helg med trivelig felleskap, alvor og latter, turer og god mat. Taler: Tonje Haugeto Stang med tema ” Livet med Jesus - på godt
og ondt”. Hun vil også være med i samtale- og forbønnstjeneste sammen med Torhild Nordberg
fra Fermate. Musikalsk leder: Else Haugen. De første 60 får plass. Påmelding til Normisjons
regionkontor.

Stor misjonsfest med:

Kristin og Erik
Bøhler

direkte fra Okhaldhunga sykehus i Nepal

Loppemarked på Sjøglimt

Sang av KOR15

VELKOMMEN
fra hele Østfold til:

Loppemarked på Sjøglimt leirsted
lørdag 6. juni kl.10.00

Vi trenger også frivillige medarbeidere
til dagen.

Auksjon kl.11.00.

Ta kontakt med Sjøglimt
tlf. 924 36 172/69 81 12 37

Storgaten 17, 1850 Mysen

Lopper og auksjonsgjenstander
ønskes.

Østfold

Vel møtt!

Østfold

Sauevikastevnet

Kurs: Skriv ditt liv – en mulig vei til forandring

Kursholdere: Victoria
Bø, forfatter. Sigmund
Danielsen, leder for
Fermate Østfold.

Lørdag 10.10. kl. 10.00 – 15.30 og torsdag 22.10. kl. 18.30 –
21.00.
Tema: Skriv ditt liv – en mulig vei til forandring. Til sammen 8
timer.
De første 12 personene som melder seg på er garantert plass.
Sted: Fermate sitt senter. Torggata 6, 3.etg. Sarpsborg
Pris for begge kursdagene kr. 775,-. NB. Du må ha lørdagen for å
kunne være med på torsdagens undervisning.
Lunsj på lørdagen og kaffe/te og frukt på torsdagen er inkludert i
prisen.
Samlet påmelding fra foreninger og menigheter med flere enn 7
personer, gir 10% prisreduksjon.
Påmelding sendes til: sigmund@fermate.no eller tlf. 474 83 600
Se for øvrig www.ostfold.fermate.no.
Påmeldingsfrist 02.10.2015.

Arr:
Arr:Fermate,
Fermate ressurssenter
Østfold, ressurssenter
for sjelesorg
for sjelesorg
og veiledning,
og veiledning
Østfold

Kurs: Skriv ditt liv – en mulig vei til forandring

Søndag 26. juli på Sauevika leirsted, Vesterøy, Hvaler
Fra kl. 12.00: Salg av kaffe, vafler og kioskvarer.
Kursholdere:

Victoria Bø,
forfatter. Sigmund
Danielsen, leder for
Prestegård.
Fermate Østfold.

Kl. 13.00: Møte med tale av Gunnar
Sang og musikk ved Morten og Renate Gjerløw Larsen.
Opplegg for barna under talen.

Lørdag 10.10. kl. 10.00 – 15.30 og torsdag 22.10. kl. 18.30 –
21.00.

Salg av varm mat, kaffe, vafler og kioskvarer.

Tema: Skriv ditt liv – en mulig vei til forandring. Til sammen 8
timer.
De første 12 personene som melder seg på er garantert plass.

Parkering: Sted: Fermate sitt senter. Torggata 6, 3.etg. Sarpsborg
Nedre Utgård på anvist plass (merket sti over fjelPris for begge kursdagene kr. 775,-. NB. Du må ha lørdagen for å
let),
kunne være med på torsdagens undervisning.
eller ved Spjærøy kirke. Minibuss fra kirken kjører
Lunsj på lørdagen og kaffe/te og frukt på torsdagen er inkludert i
fra kl.11.30 prisen.
og utover.
Retur etter behov.
Samlet påmelding fra foreninger og menigheter med flere enn 7
OBS: Ingen personer,
parkering
i Kjellvika.
gir 10%
prisreduksjon
Påmelding sendes til: sigmund@fermate.no eller tlf. 474 83 600
Se for øvrig www.ostfold.fermate.no

Påmeldingsfrist 02.10.2015
Arr. Normisjon
region Østfold

Arr:
Arr:Fermate,
Fermate ressurssenter
Østfold, ressurssenter
for sjelesorg
for sjelesorg
og veiledning,
og veiledning
Østfold
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Andakt
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Nytt fra
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Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent i Normisjon, bosatt i Råde

Ta meg!

Ta meg! La disse gå! I disse
ordene ligger hele evangeliet. I
ett eneste vers, slik Jesus
uttrykker det i Getsemane:
«Leter dere etter meg, så la
disse gå.» (Johannes 18,8).

VELKOMMEN TILBAKE, LASARUS - OG TAKK FOR AT DU HUSKET MEG I
TESTAMENTET DITT... OJ, ER KLOKKA SÅ MYE? JEG MÅ SPRINGE!
(JOH 11,1-45)

Innspill

VELKOMMEN TILBAKE, LASARUS - OG TAKK FOR AT DU HUSKET MEG I
Anne
Birgitte
Langmoen
TESTAMENTET DITT... OJ, ER
KLOKKA
SÅ MYE?
JEG MÅKvelland
SPRINGE!
Generlasekretær i Normisjon
(JOH 11,1-45)
E-mail: ablkvelland@normisjon.no

Derfor Innspill
vil vi misjon

Anne Birgitte Langmoen Kvelland
Generlasekretær
i Normisjon
De siste ukers varsel
om kostnadskutt
og nedbemanning kan
E-mail: ablkvelland@normisjon.no
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Vaktmannskapet som kom og
skulle ta Jesus til fange, var
klare og vel bevæpnet. De
kunne med enkelhet grepet
hele disippelflokken og reist 14
kors på Golgata i stedet for tre.
Men en sterkere hånd sto bak,
og ville det annerledes: «Leter
dere etter meg, så la disse gå.»
I lys av hele Jesu frelsesverk ser
vi at ordene peker videre.
Utover hele jorden, til alle
nasjoner, raser og stammer. Til
alle slekter, ja til hvert enkelt
menneske. Også til oss som
lever i dag.
Og tilbake på Jesus selv: Ta
meg, la disse gå. Jeg vet hvilke
piner som venter meg, så
grufulle og grenseløse. Men jeg
vet også hva som venter disse,
om jeg nå ikke lider og dør.
Kom derfor med repene og
stokkene deres. Kom med
pinsel og kors. Kom med
fordømmelsen.
La komme den
Regionene

bitre død. Ta meg, men la disse
gå.
Aldri hadde vaktene bundet en
slik fange. Det var som tauene
og repene ikke passet. De var
for grove til disse hendene. Og
tynne som tråd om han ville
gjøre seg fri. Men han står der
stille og lar seg binde.
Under lys fra faklene fører de
Jesus bundet ut av Getsemanehagen. Bak ham flykter disiplene engstelige og redde, men
frie. En bundet Frelser og frie
disipler er det siste vi ser i
Getsemanehagen.
Og det er det hele evangeliet
egentlig dreier seg om: Ta meg,
men la disse gå. Det er
budskapet - også til deg! Om
stedfortrederen på Golgata,
som endog ble rammet av
Guds dom og vrede i vårt sted.
Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første
påskedag, da Jesus viste seg
som seierherre, da han
legemlig ble reist opp fra de
døde. Gud kvitterte på at
synden er sonet og gjelden
betalt.Utland
Det betyr at veien til

Gud igjen er åpen, for alle som
tar i mot frelsens budskap.

Kom med
fordømmelsen.
Ta meg, men la
disse gå.
Skulle vi ikke bringe dette
videre, både til våre nærmeste
og like til jordens ender? Om
Ham, som har tatt alt på seg,
for å la oss gå fri!
Alternativet - om vi lar
budskapet gå fra oss - er at vi
selv må bære straffen og
skylden, og det vil gå evig galt.
(Mye av andakten bygger på en
artikkel i boken «Med ham til
Golgata» av Fredrik Wisløff.
Luther Forlag.)

BE OG ARBEID I NORMISJON OG ACTA
Be for Liv Wendel som er ny
utsending i Nepal. Be også
for kvinneprosjektet hun
skal inn i fra april måned.

Norge

Be for Sommer i Sør med
Normisjons GF (generalforsamling) som avholdes i
slutten av juni.

BE
BE OG
OG ARBEID
ARBEID II NORMISJON
NORMISJON OG
OG ACTA
ACTA
Østfold
Regionene
Be for regionårsmøtet og
de andre arrangementene
dette halvåret.
Takk og be for våre forkynnere, både ansatte og de
mange fritidsforkynnere.
Takk og be for Fermate, for
virksomheten videre.
Be for arbeidet med handlingsplanen.

Utland

Norge

Be for kirken i Mali, de som
Behar
forblitt
Liv Wendel
som
er ny
kristne og
barneutsending
i
Nepal.
Be
også
arbeidet som drives her.
for kvinneprosjektet hun
skal
i fra de
april
måned.
Be inn
for alle
som
har tatt
imot Jesus i Kambodsja, at
Bedeforvilkirken
i Mali,
som i
bli bevart
ogde
styrket
har
blitt
kristne
og
barnetroen. Be også for den
arbeidet
som drives
her.følge
lokale kirken
som skal
dem opp.
Be for alle de som har tatt
imot Jesus i Kambodsja, at
de vil bli bevart og styrket i
troen. Be også for den
lokale kirken som skal følge
dem opp.

Be for alle påskeleirene til
BeActa
for Sommer
med
– barn ogi Sør
unge
i
Normisjons
GF
(generalNormisjon.
forsamling) som avholdes i
slutten
juni.
Be for av
hovedkontoret
som
går gjennom en tøff
Benedbemanningsprosess.
for alle påskeleirene til
Acta – barn og unge i
Normisjon.
Be for hovedkontoret som
går gjennom en tøff
nedbemanningsprosess.

Pensjonistenes dag på Sjøglimt

15. april kl. 11.00 - 16.00
Her settes inn enOnsdag
annonse
på b= 147,3 x h=Kåseri
74 mm
v/sjefsingeniør i Statens vegvesen, region
eller to stk på øst, Egil Nordengen: «Mitt liv i trafikken».
b= 72 x h= 74 mm
Andakt v/sokneprest Gunnar Øvstegård.
En fra
hver
region
eller
en felles?
Her
settes
inn
en annonse
Sang
og musikk
av Olof og Trygve
fra Töcksfors.
på b= 147,3 x h= 74
mm
eller to stk på
Middag og kaffe, pris kr. 200,-.
b= 72 x h= 74 mmUtlodning.
helst
innen 09. april til
En fra hver regionPåmelding
eller en
felles?
regionkontoret.

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
15.04: Pensjonistenes dag på Sjøglimt
19.04: Regionårsmøte på Betlehem, Borgen
14.05: Familiefestival på Sjøglimt
06.06: Loppemarked og auksjon på Sjøglimt
26.07: Sauevikastevne
21. - 23.08: Kvinneleir på Sauevika
30.10: Kvinnefest på Sjøglimt
31.10: Mannsfest på Sjøglimt

Oversikt over sommerens og høstens leirer for
barn, ungdom og familier, se side 10
Se nærmere info på våre hjemmesider!

Innkalling

til årsmøte 2015 for Normisjon region Østfold
søndag 19. april på Betlehem, Borgen,
adresse: Thorvaldslyst 3, 1739 Borgenhaugen

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, kr. 150
Kl. 13.00:
Forhandlingsmøte med disse sakene:
Sak 1: Konstituering av årsmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Årsmelding for Normisjon
Sak 3: Regnskap
Sak 4: Samtale om arbeidet i vår region
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 til regionen: 3000 14 71682

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET
Torggata 6, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post:
region.ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60,
fax: 69 13 36 61
org.nr. 980 545 202
Kontortid: Mand. - torsd.
kl. 09.00 - 15.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside:
www.normisjon.no/ostfold
Regionstyreleder:
Sverre Fjeldberg, tlf. 951
02 230, e-post: sverre@
plankebyen.net
Regionleder:
Bjørnar Holmedal, tlf. 930 46
924, e-post: bjornar.holmedal@
normisjon.no
Administrasjonssekretær:
Vera Heines, tlf. 474 83
630, e-post: vera.heines@
normisjon.no
Misjonskonsulent:
Boe Johannes Hermansen,
tlf. 996 12 822, e-post: boe.
johannes.hermansen@
normisjon.no
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/kokk: 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
Kokk: Torgeir Haaland, tlf. 909
67 267, e-post: torgeir.haaland@
normisjon.no
HAUGETUN
FOLKEHØYSKOLE
Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy
tlf. 69 36 27 20, fax 69 33 70 07,
e-post: haugetun@haugetun.no
Internett: www.haugetun.no
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