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Misjonærene Haaland møter oss med åpenhet og 
ærlighet, der de tar i mot oss i Bangladesh.

Med ærlighet

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min 
sang, og han er blitt min frelse. (Jes 12,2)
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Gerd og Hallgeir Haaland med barna Mathea og Jonathan er misjonærer i Normisjon.

Sverre Fjeldberg er ansatt som 
administrasjonsleder i Normisjon 
region Østfold. Les intervjuet med ham!

Ny administrasjonsleder
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18 000 av 32 000 hus i Okhaldhunga er 
ødelagt etter jordskjelvet. Det er dramatisk 
for de som bor høyt oppe i fjellene hvor 
det tar tid før nødhjelpen kommer fram. 
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Endelig en presenning

Følg Normisjon på Facebook
Det kan vi forsikre.

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Engasjerte unge! 
Andrea fikk lyst til å få med seg resten av 
femteklassingene på Flisnes skole til å 
samle inn penger til Nepal. Det gav resul-
tater!
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Men vi kommer frem. Det er 
kveld i Brahmanbasar. Det er få 
lys, så stjernehimmelen over 
oss blir tydelig og vakker. Ul fra 
sjakaler kan høres i nærheten, 
de er sky, men mange. Det er 
jungel. Eventyret fra «Jungel-
boken» er fra dette området, og 
følelsen av å være i et slags 
eventyr er ikke langt unna. 

Midt i alt dette møter vi ekte-
paret Haaland: Gerd Eli og 
Hallgeir, med barna Mathea på 
4 år og Jonathan som er et par 
år yngre. På forhånd var kanskje 
tanken at det ville være spen-
nende og interessant å få møte 
mennesker som arbeider på 
«misjonsmarken». Det var det 
også – men mer enn det, så var 
det sterkt å møte Gerd Eli og 
Hallgeir, der de bor, 7000 km 
fra Norge. 
De er åpne og tydelige på hva 
og hvordan misjonsønsket og 
kallet har fulgt dem igjennom 
livet. Begge er oppvokst i misjo-
nærfamilier. 
Gerd Eli var i fire års alderen da 
hun første gang sa noe om at 
det var misjonær hun skulle bli. 
Men det som utenfra sett 
kanskje kunne oppfattes som 
barnslig og enkle barne-
drømmer om å være misjonær, 
slapp ikke taket.  Bevisstheten 
og ønsket om at dette faktisk 
var hennes vei, ble ikke borte. 
For Hallgeir startet det ikke så 
tidlig, men ønsket om å få bety 
en forskjell - med Gud - for de 
sårbare og marginaliserte ute i 
verden, nådde dem begge. 
De er begge utdannet leger. 
Etter hvert startet en prosess for 
dem, både som enkeltpersoner 
og som familie, da det åpnet seg 
muligheter for at de kanskje 
kunne reise ut. 

Når klarsignalet så ble gitt, 
startet en lang og grundig 
forberedelsestid på to år. Først 
på Gå ut senteret, så språkkurs i 
Dhaka og deretter en praksis-
periode for Gerd Eli i et ameri-
kansk-ledet sykehus i Bangla-
desh.

Så er de klare og så godt forbe-
redt de kan – og flytter inn i 
misjonærhuset i Brahman-
basar.
Ekteparet er der de skal være. 
Ingen andre med samme språk, 
nærmeste nordmann er i 
Dhaka. De er de nye, de frem-
mede. Norsk og engelsk språk 
må stort sett ligge på vent. 
Læringskurven for bengali i 
praksis blir kanskje bratt, men 
det går bra. Barn tar språk så 
mye lettere enn hva voksne gjør 
og Mathea på fire lærer raskt 
språket, nesten enda bedre enn 
mor og far. Den lille jenta 
forteller snart vennene sine om 
Jesus. «Jesus vet jeg ikke hvem 
er, sier vennen, jeg kjenner 
Allah».. En hendelse som både 
forteller om levende tro i ei lita 
jente - og virkeligheten de lever 
i, må forholde seg til og må 
kommunisere med.

Haalands møter oss med 
ærlighet. De forteller om hvor 
tøff tjenesten og arbeidet er. Å 
ikke bli tatt på alvor og i 
arbeidssammenheng faktisk bli 
motarbeidet, er veldig tøft. Det 
er sterkt å møte en åpenhet, 
ærlighet og sårbarhet på hva 
virkeligheten som utsending 
har bydd på for dem - når de 
forteller om ønsket og kallet, å 
være elsket og sendt, og hva det 
innebærer for dem. Sendelsen 
for dem har betydd en tøff og 
utfordrende hverdag. 

Midt i dette tar de oss med i hva 
kallet egentlig er, og fornyer 
kanskje for oss at kallet som 
kristne egentlig er å komme 
nær Gud. Tilbe Ham og være 
hos Ham. Ut fra det vil sendel-
sene være mange og ulike, men 
ankerfestet og sentrum i troen 
og livet er Herren.   
  

Sterke inntrykk fra en misjonsreise

Haalands nabolag utenfor hjemmet deres i Brahmanbazar.

Tekst og foto Bjørnar Holmedal

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.

ØSTLANDSKALKUN

KLEKKING AV
KALKUNKYLLING

ØIVIND J SLETTEVOLD

Sjøglimt Leirsted & konferanse
- Ørje -

Sjøglimt leirsted tilbyr hyggelige lokaler og god mat til 
kurs og konferanse! Ring Sjøglimt på tlf. 69 81 12 37 / 

924 36 172, e-post: sjoglimt@normisjon.no

Fra det historiske billedarkiv

Kretsstyret i Vestre Borgarsyssel krets ved 
50-års jubileet 1923
Stående fra venstre: Joh. Nilssen, Olaf Reiertsen (sekretær), Johs. 
Førisdal (formann) og O. I. Klemsdal.
Sittende fra venstre: O. M. Due, A. Kjærnes, H. Sogn og 
H. Mustorp.

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

Vi er i Bangladesh og har kjørt bil nord-
østover fra hovedstaden Dhaka til Brah-
manbasar, en strekning på litt over 20 
mil. En biltur vil vi huske lenge(!) I dette 
landet er kjørekulturen en ganske annen 
enn hva Kari og Ola Nordmann prakti-
serer. Ustanselig med forbikjøringer – 
uavhengig om det kommer møtende 
trafikk. Det betyr at det ofte er både tre, 
fire og fem i bredden av busser, biler og 
mennesker. Når jeg ymter innpå for 
sjåføren om at vi som nordmenn ble 
skremt av denne kjøringen, ble jeg 
«beroliget» med at dette er «the Bangla-
desh system»..

Folkerepublikken 
Bangladesh er en repu-
blikk i det sørlige Asia. 
Landet dekker den 
østlige delen av den 
historiske regionen 
Bengal. Bangladesh 
ligger nord for Bengal-
bukta, og grenser til 
India og Myanmar. 
Det er 130 170 km2 stort.

Hovedstad: Dhaka
Befolkning: 156,6 milli-
oner (2013) 
Religion: Islam, hindu-
isme
Valuta: Taka à 100 paisa
President: Abdul Hamid

Kilde: Verdensbanken / snl.no
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Sterke inntrykk fra en misjonsreise

Haalands nabolag utenfor hjemmet deres i Brahmanbazar.

Jubilanter

18.03: Ragnhild Gjerdi, Oslo 80 år
11.04: Inger Ek, Betlehem, Borgen 
70 år
25.04: Gunnar Kinn, Rødenes 75 år
20.05: Gunn Gangestad Vik, Borge 
60 år
22.05: Anders Kinn, Rødenes 80 år
22.05: Inger Johanne Nysetvold, 
Gressvik 80 år
05.06: Ivar Gjerdi, Oslo 80 år
08.06: Lisbeth B. Slettevold, 
Kråkerøy 90 år
17.06: Anne Lise Vastveit, Berg/
Halden 80 år
19.06: Henrik Sogn, Råde 85 år
15.07: Rolf Listrøm, Råde 80 år
22.07: Ingrid Fløvik, Marker 75 år
22.07: Astrid Westgård, Marker 75 
år
22.07: Gunnar Lyng Monsen, Fred-
rikstad 70 år
23.07: Ole Eskelund, Rygge 85 år
28.07: Reidar Mikalsen, Fredrikstad 
85 år
28.07: Hans Jon Skollevold, Fred-
rikstad 70 år
15.08: Berit Krogstad, Marker 70 år
17.08: Jørgen Johannessen, Rygge 
90 år
27.08: Bergliot Meum, Rygge 85 år
27.08: Regi Langsholt, Betlehem, 
Borgen 75 år
28.08: Odd Holten, Fredrikstad 75 
år

Døde 
Odd Vestby, Aremark
Bjørg Nomell, Halden
Martha Olsen Ingerø, Berg
Håkon O. Holt, Borgenhaugen
Sonja Kjærre, Rygge
Amalie Bolette «Baija» Soli, Lahel-
lemoen
Egil Jørgensen, Kråkerøy

Guds fred med deres minne.

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

Studiegruppa «Arvingen» 
har holdt det gående i 50 år. 
Jubileet ble markert med fest-

lig samvær i Hauges Minde 
20. mars, hvor også ektefeller 
og tidligere medlemmer var 

invitert.
«Arvingen» har sitt navn et-
ter tidligere kretssekretær i 

Santalmisjon, Arve Steine. 
Bibelgruppa ble startet av unge 
menn i Fredrikstad: Tormod 
Ihlebæk, Knut Johnsen, Svein 
Høiden, Ragnar Helgesen, Kai 
Ørebech, Kjell Anders Johan-
sen og Ingar Karlsen. Gruppa 
har vært samlet fast en kveld 
i måneden til bibelsamtale. 
Gjennom 50 år har en gjen-
nomgått en rekke av bøkene 
i Bibelen, samtalt og drøftet 
det som står skrevet. Grundig-
het, ærlighet og åpenhet er tre 
stikkord for samtalene.
Gjennom årene har noen slut-
tet og andre har kommet til. 
Kjell Anders Johansen og Ingar 
Karlsen er fortsatt med, 50 
år etter. Området for delta-
gerne har også blitt utvidet, 
slik at det i dag er med flere 
fra Sarpsborg. Bibelgruppa 
har hele tiden vært knyttet til 
Santalmisjon/Normisjon og 
bidrar med økonomiske midler 
til misjonsarbeidet.

Boe Johannes Hermansen

Dagens deltagere i Arvingen samlet under jubileumsfesten, fra venstre: Ingar Karlsen, Ole-
Bjørn Kamperhaug, Jens Henrik Pedersen, Øivind Navestad, Arne Pedersen og Kjell Anders 
Johansen. Kjell Ø. Arnesen, Tore Bjørnstad og Petter Aas var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

Bibelsamtaler i 50 år

Hvor går veien videre? De vet 
ikke helt, men endringer må 
skje dersom tjenesten skal 
kunne fortsette i Brahman-
basar.
Midt i alt dette blir opplevelsen 
tydelig og påtagelig av at det er 
mange som ber for dem. Mitt i 

stormen kjenner de at det er 
mange som står med og løfter 
dem frem for Herren.
Sendelsen kan være røff. Som 
«hjemmeværende» må vi be 
om at Herren leder steg for steg 
på den vei han vil vi skal gå. 
Både i Norge og i verden.

Temamøter
De som ønsker temamøter om 
Leonard Gudmundsen eller 
Fanny Crosby - med sanger 
og tekster, kan ta kontakt med 
Gunnar Kinn for avtale. 
Telefon: 41644435
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«Som man reder ligger man», 
sier et gammelt ordtak – og 
der vi er i dag er i stor grad et 
resultat av våre egne valg. 
Skolen du valgte, stedet du 
bosatte seg, valg av livsled-
sager osv. I ettertid ser vi at 
våre «ja» og våre «nei» betydde 
noe - ofte mye. Noen valg 
angrer vi på - «hvordan kunne 
jeg la den muligheten gå fra 
meg..!», eller vi er takknem-
lige og sjeleglade for de 
valgene vi våget å ta. Du 
trosset kanskje noen utfor-
dringer og fulgte hjertet, 
mavefølelsen eller overbevis-
ningen for å gjøre det som var 

rett - men det var ikke alltid 
lett. 

Noen fikk et kall til heltidstje-
neste i kristent arbeid langt 
vekk - noen fikk kall til å stille 
opp for menneskene i nabo-
laget. Valg kommer og valg 
gjøres, men mange av oss vil 
ha garantier om at alt skal gå 
godt, før valgene tas. Garan-
tier som ikke kan gis, fordi det 
er så mange faktorer som 
spiller inn. 

Å ta gode valg krever mot og 
bevissthet på hva som er 
målsetting og hva som er 

middel. Det dårligste valget er 
ofte å utsette valget, å legge det 
til side. Utsette det som vi er 
redd for vil gi voksesmerter. 
Eller utsette å ta grep eller valg 
fordi jeg ikke helt vil innse at 
terrenget har endret seg, eller 
at jeg er for redd til å spørre 
om hjelp. Vi trenger å reali-
tetsorientere oss på hvor vi er 
og hvor den verden vi er en del 
av, er. Vi må hele tiden løfte 
blikket og søke Guds rike 
først, for å velge å «kjøpe den 
rette tid». I noen valg kan det 
kreve mot å velge ny retning 
og kurs.

Dette gjelder også i kristen-
Norge og i Normisjon: De valg 
som ble tatt for 10, 20 eller 30 
år siden, la grunnlaget for 
hvordan det er i dag. Eller sagt 
på en annen måte: de utfor-
dringer og valg som det ikke 
ble tatt tak i tidligere, ligger 
der fortsatt. Det som vi kjente 
ville vært litt mer krevende 
enn vi var vant til. Vi tenkte 
«nei, vi prøver litt til, slik vi 
har gjort det». Noen steder og 
situasjoner ser vi i dag at det er 
enda mer prekært behov for å 
våge å ta valg. Valgene for 
fremtiden må tas i dag. Så hva 
velger vi?

Å ta gode 
valg krever 
mot og 
bevissthet

FREMTIDEN STARTER NÅ
Bjørnar Holmedal, regionleder

Takk til Vera Heines Ny husfar/kokk

Jørgen Grenebrant (43) er 
ansatt som husfar på Sauevika i 
100 % stilling. Jørgen vil jobbe 
i en turnusordning som kokk 
sammen med Torgeir Haaland. 
I tillegg vil Jørgen også ha 
noen driftsmessige oppgaver 
som makker for bestyrer Helge 
Lilleheier.
Jørgen kommer opprinnelig 
fra Strømsund i Jämtland, i 
Sverige – men har vært bosatt i 
Norge siden 1998, og i Sarps-
borg de siste 15 årene.
Jørgen er utdannet kokk og 
har en lang erfaring i faget. 

Han var kokk på Quality hotell 
i Sarpsborg i seks år, før han 
tok kokkeluen med på sjøen, 
bla på Hurtigruta. Nå kom-
mer han fra stillingen som 
forpleinings- og avdelingssjef i 
rederiet DOF. I tillegg til mye 
erfaring, har jobben tatt ham 
med på reiser rundt omkring 
i mye av verden. Jørgen er gift 
med Bente. 
Vi ønsker Jørgen Grenebrant 
hjertelig velkommen til Sauevi-
ka og til Normisjon/Acta!

Bjørnar Holmedal

30. mars i år fylte Vera Heines 
70 år. Det innebærer at en lang 
og god arbeidskarriere nå er 
over. 
Vera har vært ansatt i Nor-
misjon siden 2003 og har 
hatt sitt arbeid ved kontoret 
i Sarpsborg, helt frem til nå. 
Det er mange som har fått lære 
den trygge og rolige damen å 
kjenne. Hun har tatt imot utal-

lige mennesker på regionkon-
toret eller på telefon, alltid like 
imøtekommende og hjelpsom. 
Hun har vært en god ressurs 
i arbeidet i Østfold, både i de 
administrative oppgaver som 
har vært hennes område – 
men også som en kjær og god 
kollega med stor omsorg for 
dem rundt seg. Vera har et 
stort engasjement for misjon 

og diakoni på forskjellig vis. 
Spesielt har hun et hjerte for 
dem som livet har vært litt ek-
stra tøft for. Mange er det som 
har fått hjelp og trøst av dem 
som falt på livets skyggeside. 
I tidligere år tok dette mye tid 
og engasjement både for henne 
selv og ektemannen Gunnar. 
For Vera og Gunnar er Betha-
nia i Sarpsborg å regne som 
deres andre hjem. Der står de 
fortsatt i ledelsen av Normi-
sjonsforeningen. 
Nå er tiden som arbeidstager 
over, men vi tror på mange og 
gode år i «sivil» for Vera og 
familien. 
Vi gratulerer med 70-årsdagen 
post festum. Og vi er svært 
takknemlige for det store 
arbeidet som Vera har gjort for 
Normisjon i Østfold og ønsker 
henne, og ektemannen Gun-
nar, Guds rike velsignelse!

På vegne av Normisjon i 
Østfold

Bjørnar Holmedal, regionleder
Presisering fra generalsekretæren 
vedr Normisjons forhold til Den norske 
kirke

Under regionårsmøtet uttalte generalsekretær Anne Bir-
gitta Langmoen Kvelland at Normisjon er «en selvstendig 
misjonsorganisasjon i Den Norske kirke, med eget tilsyn». I 
ettertid har generalsekretæren sendt en korrigering på dette, 
der hun beklager at hun siterte den tidligere ordlyd og ord-
ning. Hun påpeker at det riktige er følgende: «Normisjon er 
en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som bygger på 
Bibelen og Den Norske kirkes bekjennelsesskrifter». Denne 
endringen i språkbruk og selvforståelse ble vedtatt under 
generalforsamlingen i Trondheim i 2009. Hun påpeker dog at 
denne endringen i språkbruk i 2009 ikke har endret Normi-
sjons forhold til Den Norske kirke i vesentlig grad.

Gunnar Kinn 75 år
Gunnar Kinn fylte 75 år 26. april. Han gikk av 
med pensjon for åtte år siden, etter hele 44 års 
tjeneste, de fleste år som forkynner. Gunnar rei-
ser fortsatt som frimodig forkynner i regionen og 
andre steder i landet, på frivillig basis, med bibel 
og gitar. Takk for stor tjenestevillighet. Gratule-
rer post festum.
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Det at så mange hus er ødelagt gjør at 
situasjonen er prekær for mange. Regnet 
høljer ned og sykehuset jobber på spreng. 
De har delt ut mange hundre presennin-
ger til mennesker i nærområdet men 
etterhvert gikk de tom. I går kom endelig 
de første av 3000 presenninger som syke-
huset har bestilt fra Bombay. Utsending-
ene Kristin og Erik Bøhler satte seg i 
bilen på en «fridag» for å bidra.  – I dag 
har vi hatt en fridag så vi fikk en aktiv dag 
utenfor sykehuset, forteller Kristin       

Bøhler som jobber ved sykehuset øst i 
landet. Sykehuset er det eneste som er 
tilgjengelig for minst 200 000 mennesker. 
– Vi har kjørt på umulige veier innover i 
høyfjellet til en liten kommune vi arbei-
der i, men det er langt fra dit bilen kom-
mer fram og der de bor. Vi ble advart mot 
å dra uten politieskorte for det har vært 
tilløp til mye slåssing under utdeling. 
Men vi viste hvem vi hadde kalt og vi 
viste vi hadde nok, forteller Bøhler. 

Menneskene som kom for å få en enkel 
presenning kommer fra fem områder der 
noen har gått 6 timer og de heldigste ikke 
mer enn tre timer. – Vi organiserte dem 
i sine områder og hadde en peptalk først, 
for når nøden er store er det ikke alltid 
de beste sidene i menneskene kommer 
fram. Men lettelsen var stor når de så at 
det var nok og det ble en fin stemning. 
Vårt håp er at det kan roe sinnene i lands-
byen og hjelpe dem til å stå sammen. Det 
var 120 hushold som kom gående, noen 

barn, noen gamle, men alle kunne gå 
hjem med det de hadde drømt om. 
Denne gangen hadde vi bare presen-
ninger med, for å sikre oss at det ble nok. 
Det var ikke plass til mer i bilen, forteller 
hun.

– I tillegg kunne vi sende 7 «bærere» 
med 97 presenninger til et område som 
ikke var nådd. Godt, nå er den delen av 
området der de bor over 2000 moh  
dekket med en presenning til hvert hus-
hold. Der er det kaldt også nå når det 
regner. Samtidig var Direktør Tuk på tur 
til en annen kommune der de må flytte 
to lokalsamfunn med ca. 500 husstander 
for jordskjelvet har laget en dyp kløft i en 
bratt fjellvegg bak dem. Den første grup-
pen på 85 hushold, begynte på denne 
prosessen idag og fikk med seg presen-
ning og matpakke, dvs ris, linser olje og 
salt, sier Kristin Bøhler som har et tett 
program for å hjelpe så mange som mulig 
mens regnet strømmer ned.

«Endelig» står det skrevet i smilet hans. Endelig kunne han motta en presenning til husly. 

Endelig en presenning 

United States Geolgocial Survey (USGC) 
opplyser til nettavisen Hinustan Times at det  
er registrert 248 etterskjelv over 4 på  
Rcihters skala etter det opprinnelige  
jordskjelvet 25. april på 7,9. 

Det sterkeste etterskjelvet skjedde 12. 
mai og var på 7,3 på Richters skala. 

– Etterskjelv er fult kapable av å forårsake 
ytterligere skade, forteller USGC til avisen. 
Jordskjelvene har tatt over 10 000 liv i Nepal 
og gjort millioner husløse. 

Hygiene pakke: kr. 163,–  
Grunnleggende kjøkken og hushold-
nings pakke: kr.  283,– 
Mat til en familie i en mnd.  
(FN anbefalt mengde): kr. 495,– 
Husly (pressenning, tau, to tepper og 
liggeunderlag): kr. 616,– 
Store bolig telt: 2000,– 
Sykehustelt til beredskap: 10000,– 
 
Tall fra United Mission to Nepal og Okhaldhunga sykehus

Sherpaene er kjent for sine ekstraordinære 
fjellkunnskaper. Nå har Sherpa-kirken fra 
Kathmandu vært oppe i fjellene i Dolakha 
med nødhjelp. 

Det var enorme ødeleggelser som møtte 
Sherpa-kirken på vei ut i distriktet for å 
levere ut nødhjelp til svært avsidesliggende 
landsbyer. Tross vanskeligheter på veien, 
nådde de til slutt frem og fikk delt ut nød-
hjelp til 150 husholdninger. I tillegg ble det 
mulighet for godt åndelig fellesskap. 

Tepper lastes ombord et helikopter for 
å nå ut til avsideliggende områder.

Norske kroner når langt i Nepal. 
Støtt jordskjelvofrene på gavekonto:  
1503 02 13527. Merk: Jordskjelv i Nepal. 

Du kan også sende SMS med kodeord 
NEPAL til 2160 for å gi 200 kr til  
jordskjelvofrene i Nepal.   

Norske kroner når langt i Nepal. 
Støtt jordskjelvofrene på gavekonto:  
1503 02 13527. Merk: Jordskjelv i Nepal. 

Sherpa-kirke bidrar 248 etterskjelv 

Jordskjelvet
18 000 av 32 000 hus i 
Okhaldhunga er ødelagt 
etter jordskjelvet. Det er 
dramatisk i fjellene. 

Hva koster nødhjelpen? 

Sunniva Vikan
Kristin Bøhler 

U
N

IT
ED

 M
IS

SI
O

N
 T

O
 N

EP
A

L 
(U

M
N

)

     Den 25. april rammet et jord-
skjelv i Nepal på 7,9 på richters 
skala. 
 

     Den 12. mai rammet et nytt 
kraftig jordskjelv landet (7,3).
 

     Normisjon jobber på spreng 
for å hjelpe  gjennom Okhald-
hunga sykehus og andre lokale 
partnere. 
 

     Over en million barn er 
rammet av jordskjelv-katastrofen. 
 

     I tillegg til de 18 000 hushold-
ningene i Okhladhunga som er 
rammet er også 25 lokale helse-
poster ødelagt i distriktet. 

Tekst
Foto
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Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 3000.18.32731 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Teamet fra Normisjon består i dag av en finsk 
mann og fem lokale damer. De besøker barne-
hjemmet tre dager i uka. I tillegg er det også andre 
frivillige som er med iblant. På barnehjemmet er 
det ca 150 barn, men teamet fra Normisjon arbei-
der i dag først og fremst med gruppa med de min-
ste og mest funksjonshemmede barna – med ca. 
30 barn. Sammen med to gjester fra Norge fikk 
jeg være med teamet på et av de ukentlige besø-
kene.  

Hele barnehjemmet ble pusset opp for noen år 
siden – og standarden er betydelig høyere enn da 
jeg besøkte barnehjemmet for første gang for 13 
år siden. Men fremdeles er det barn som bare lig-
ger stille i en seng hele dagen. På musikkrommet 
spilte to musikklærere for ei gruppe av de større 
barna og ungdommene. En ung gutt som så ut til 
å være autist danset rundt og rundt til musikken. 

En av guttene satte seg til pianoet og spilte med 
– med en hånd. En annen gutt og ei av jentene 
sang med barna og lekte med dem.

Vi som var gjester fikk lov å ta med tre gutter 
ut i vårsola. Ingen av dem hadde noe særlig språk, 
men kunne gå på egen hånd. Vi gikk på uteområ-
det, løp etter hønene og lukta på blomster. En av 
guttene løp bort til en gammel lastebil som stod 
parkert i utkanten av området. Han klatret opp på 
bilen og lo – han var tydeligvis glad i biler. En 
annen gutt fra en annen gruppe kom bort til hun 
fra teamet som var med oss med en bukett val-
muer han hadde plukket selv. Blomstene var bare 
til henne. Det er fordi jeg en gang tok med mora 
hans hit, forteller hun. 

Det er ikke lett arbeid å arbeide med disse 
barna; mange av barna viser kun små fremskritt 
og det er usikkert hvilken framtid som ligger foran 
dem. Men det er ikke tvil om at Normisjon har 
bidratt til å heve livskvaliteten for mange av disse 
barna. Jeg tror også de som kommer på besøk får 
mye igjen gjennom å se hvordan barna setter pris 
på det de gjør – gjennom smil og latter. Og, som 
Mesteren sa: «Det dere gjorde mot en av disse, 
mine minste, det gjorde dere mot meg.»

Det sies å være ca 200.000 kasson-
kéere i Mali, hvor av ca 100 er kristne 
(voksne og barn). Der er nå 7 lokale 
radiostasjoner blant kassonké-folket 
som regelmessig sender de gode 
nyhetene om Jesus. 

Vi ønsker i løpet av de neste par 
årene å øke antallet til 8 eller 9, slik  
at vi etterhvert kan dekke hele  
«kassonké-land». Vi drømmer om at 
kassonké-folk i alle de ca 1.000 lands-

byene og grendene skal ha mulighet for å bli kjent med Jesus 
gjennom deres egne lokale radiostasjoner. Nå dekker vi  
kanskje rundt 60% av kassonké-land. Dvs at rundt 600  
bygder og grender har siden våren 2012 lyttet til Ordet om 
Jesus gjennom våre programmer.

På barnehjemmet i Merdekan bor 150 barn. Normisjon jobber med de minste og mest 
funksjonshemmede barna.  

Solskinnsbarna 

I løpet av de siste fire-fem årene har over 100 studenter fra 
fattige familier bodd på internat i hovedstaden Phom Phen, i 
regi av prosjektet Historymakers.

Studentene er både kristne og ikke-kristne. Av de som 
ikke har vært kristne har nå over 50 blitt kristne og døpt. 
Over 40 er ferdig med å studere og har fått seg fast jobb.

Ramorn er en av de som har nytt godt av tilbudet på 
mange vis. Han kommer fra provinsen Savy Rieng, som 
grenser til Vietnam. Han bodde på internatet i to år og har 
nå fullført sin ingeniør bachelor grad. 

I tillegg har han blitt døpt og sier han er veldig takknem-
lig for «bror» Sithoun og «søster» Lysom som har heiet på 
han under studiene og motivert han til å jobbe hardt. Nå 
jobber han som ingeniør.

Studenter blir kristne 

50 studenter har blitt kristne og døpt gjennom 
studentarbeidet Historymarkers i Kambodsja. 

Radioevangelisering.

Mali   
Menighetsbyggende arbeid blant kassonké 
Prosjektnr.: 11570454

Tilgivelse som våpen mot terror
Myriam har blitt jaget ut av IS. Det betyr ikke at 10-åringen er bitter. 

Vær med å be for Myriam! 
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Synnøve Aandstad Baghirova
Synnøve Aandstad Baghirova

Myriam er 10 år gammel og bor 
i en flyktningeleir i Irak. Hun og 
familien er blant de mange som 
er drevet hjemmefra av IS. De 
har måttet forlate hus, hjem, 
eiendeler, skole og venner. I et 
intervju på SAT-7 blir Myriam 
spurt om hva hun tenker om de 
som gjorde dette mot dem. Hun 
svarer: «Jeg vil dem ikke noe 

vondt. Jeg ber om at Gud må 
tilgi dem.» Hun forteller oss at 
Gud elsker dem som er i IS. På 
slutten av intervjuet synger hun 
en nydelig sang om gleden ved 
å tro på Jesus.

Intervjuet med Myriam har 
gått verden rundt på YouTube og 
sosiale medier. Han som inter-
vjuet Myriam, oppfordret barna 

i et senere program til å søke 
forsoning, selv når den andre 
har feil. Denne holdningen blir 
lagt merke til i den arabiske ver-
den. Det samme gjelder TV-
intervjuet på offentlig egyptisk 
fjernsyn med en mor som hadde 
mistet sin datter. Noen hadde 
kommet på motorsykkel og 
hadde skutt inn i en bryllupsfor-

samling utenfor en kirke. Moren 
fikk det samme spørsmålet som 
Myriam: «Hva tenker du om de 
som gjorde dette?» Og hun  
svarer på samme vis: Jeg ber for 
dem.» Det vi ser, og som SAT-7 
er en del av, er at det reises en 
motkraft mot hat og terror. Det 
er tilgivelsens og kjærlighetens 
motkraft. 

Normisjon har arbeidet på det 
statlige barnehjemmet i 
Merdekan siden midten av 
90-tallet og prosjeketet er 
fremdeles høyt prioritert. 

En ivrig radiolytter.

Kambodsja  
History Makers  
Prosjektnr.: 12092805

Midt-østen 
Sat-7 (TV-kanal)  
Prosjektnr.: 11817186

Aserbajdsjan  
Barnehjemmet i Merdekan, Baku  
Prosjektnr.:11497872
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Andrea Larsgård Berge (11) var på fjelltur sammen 
med mamma da hun fikk ideen om å få med  
klassen på å samle inn penger til Nepal etter jord-
skjelv-katastrofen. Når hun kom hjem løp hun 
bort til en av hennes gode venner Eline (11) som 
var helt med på at dette var en god ide. 

Like etterpå hadde de to jentene fått med seg 
over 40 elever i begge femte-klassene på Flisnes 
skole i Ålesund kommune. Elevene bakte og delte 
seg opp i et onsdagslag og et lørdagslag. 

– Dette er et skikkelig godt barneinitiativ, sier 
Audhild Larsgård Berge, som er en stolt 
mamma.        
 – De har stått på skikkelig og laget plakater og 
bakt. De bestemte alt selv. Hva de skulle bake og 
at de skulle selge kaffe og saft i tillegg, forteller 
hun. 

Elevene har stått fem forskjellige steder for-
delt på de to aksjonsdagene. På plakatene fikk 
også folk oppfordring til å gi selv om de ikke 
hadde lyst til å kjøpe kake og kaffe. «Det er lov 
å gi uten å kjøpe,» stod det på en av plakatene. 
Nå har elevene fått inn 20717kr og 35 euro!  

Pengene går til Normisjon og Himalpartners 
arbeid blant jordskjelvrammede i Nepal.  

– Mamma tenk at en sånn tanke kan føre til så 
masse, sa Andrea til meg en dag. Jeg kunne  
forsikre henne om at det de har gjort betyr en  
veldig stor forskjell. Ungene synes det var så gøy 
og foreldrene var så stolte! Jeg håper også at dette 
kan være til inspirasjon for andre, sier Audhild 
Larsgård Berge. 

Normisjon er i alle fall utrolige stolte, rørte og 
takknemlige for disse femteklassingene! For en 
gjeng!

Engasjerte unge!
Andrea Larsgård Berge (11) maler plakat til innsamlingsaksjon for Nepal. 

Audhild Larsgård Berge (over) og Pia Larsen (under) 
Sunniva Vikan

Andrea fikk lyst til å få med 
seg resten av femteklassing-
ene på Flisnes skole til å samle 
inn penger til Nepal. Det gav 
resultater!

Tenk mamma, at en 
liten tanke kan føre 

til noe så stort! (Andrea) 

Kristin Wennemo Malmin er ansatt som ny redaktør i Agenda 
3:16 etter Kristina Hvarnes Andersen. 

Wennemo Malmin har tidligere jobbet som journalist i 
Utsyn, vært utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband i 
Tanzania, informasjonssjef ved Diakonova og redaktør for 
Ungdom og Tiden.

Hun har også vikariert som redaktør i Agenda 3:16 i  
halvannet år. Wennemo Malmin er for tiden i en stilling som 
konstituert informasjonsansvarlig i Menneskeverd. 

– Å være redaktør for Agenda 3:16 er en spennende og 
meningsfull utfordring som jeg gleder meg til å komme  
tilbake til, sier Kristin Wennemo Malmin.

Ny redaktør

Kristin Wennemo Malmin 
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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.

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

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

SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com
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På årsmøtet i Normisjon 
region Østfold i 2012 mottok 
Sverre Fjeldberg lederklub-
ben av Jan Holone, som hadde 
vært styreleder i åtte år. Ved 
årsmøtet søndag 19. april fikk 
Holone klubben tilbake av 
Fjeldberg. Fjeldberg begynte 
1. mai som administrasjonsle-
der i region Østfold og kunne 
dermed ikke fortsette i sitt verv 
som styreleder.
Årsmøtet ble holdt på bedehu-
set Betlehem, Borgen. Under 
forhandlingsmøtet ble årsmel-
dinger og regnskap enstemmig 
godkjent av de 87 stemmebe-
rettigede. Region Østfold har et 
omfattende arbeid med totalt 
81 foreninger på voksensek-
toren, mens Acta Østfold har 
rundt 45 aktive lag for alderen 
0-26 år. Sentralt i regionens 
arbeid er også leirstedene Sau-
evika og Sjøglimt, samt Hau-

getun folkehøyskole. I tillegg 
er det et betydelig engasjement 
for Normisjons misjonsarbeid i 
10 ulike land. 
Region Østfold har i dag 13 an-
satte, inkludert leirstedene og 
deltidsstilinger, men utenom 
Haugetun folkehøyskole. I 
tillegg har Normisjon er stort 
antall ulønnede medarbeidere 
som ledere og støttespillere 
i lokale foreninger, lag og på 
leirer. 
Ny styreleder ble Jan Holone, 
Rygge. Lillian Karlsen, Onsøy 
ble gjenvalgt til regionstyret, 
mens Inger Slettevold Aarmo, 
Varteig ble nytt medlem et-
ter Sigmund Larsen, Rokke. 
Gjenstående er: Frode Bilsbak, 
Halden, Gunnar Lilleaasen, 
Degernes og Karl Erik Søren-
sen, Borgenhaugen. Følgende 
varamedlemmer ble valgt: 
Borgny Navestad, Mysen, Rag-

nar Kjølberg, Skjeberg og Øi-
vind Skjolden, Rakkestad. Alle 
valgene skjedde enstemmig. 
Torill Bredeg er de ansattes 
representant i styret. I tillegg 
velger Acta en representant. 
Styrets sekretær er regionleder 
Bjørnar Holmedal.
Regnskapet for 2014 ble gjort 
opp med et underskudd på ca. 
76 tusen kroner, som dekkes 
inn av tidligere beholdning. De 
samlede inntektene for regio-
nen lå på drøyt åtte millioner 
kroner, derav utgjør misjons-
gavene ca. 3,9 millioner kroner. 
En egen bolk var satt av til 
drøfting av arbeidet fremover, 
hvor en rekke personer tok 
ordet.  
Vera Heines ble takket for sin 
trofaste tjeneste som admi-
nistrasjonssekretær gjennom 
mange år. Hun går nå av for 
aldersgrensen.

Årsmøtedagen startet med 
møte hvor generalsekretær 
Anne Birgitta Langmoen Kvel-
land talte om å gi evangeliet 
videre. – Det er ikke vi som 
bringer Kristus, men det er 
Han som bringer oss, var ett av 
hennes kjernepunkt. 
Generalsekretæren hadde 
også en hilsen i forlengelsen 
av forhandlingsmøtet. For 
øvrig var det en rekke hilse-

ner og Fermate, ressurssenter 
for sjelesorg og veiledning, 
ble presentert av daglig leder 
Sigmund Danielsen. Det hadde 
sitt første hele driftsår i 2014 
og har allerede fått mange 
brukere.  

Kvelden før årsmøtet i Normi-
sjon region Østfold hadde Acta 
sitt årsmøte på samme sted, 
med overnatting.

Fikk lederklubben påny

Fra regionstyreleder til administrasjonsleder

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Jan Holone (til høyre) fikk overrakt lederklubben i Normisjon 
region Østfold av Sverre Fjeldberg, som fikk klubben for tre år 
siden av nettopp Holone. FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

Sverre Fjeldberg (58) er ansatt 
som administrasjonsleder i 
Normisjon region Østfold. 
Han beskriver seg som «passe 
utadvendt, omgjengelig og 
stort sett i godt humør.» - Så 
liker jeg å arbeide med admi-
nistrative oppgaver av alle slag, 
men jeg er også glad i å treffe 
folk og bli kjent med nye men-
nesker, forteller han om sin 
egen person.

- Hvilke oppgaver/funksjoner er 
tillagt stillingen?

- Den nye stillingen innebærer 

en endring i Østfold ved at re-
gionen blir ledet av et team og 
ikke en person alene. Flere av 
de andre regionene er organi-
sert på denne måten, forteller 
Sverre.

- I stillingen ligger at jeg 
skal ha ansvaret for de fleste 
oppgavene av administrativ 
art i Region Østfold. Stillin-
gen ble opprettet for å avlaste 
de andre i staben, først og 
fremst regionleder for den 
type oppgaver. Det juridiske 
personalansvaret vil imidlertid 
ligge hos regionleder. Jeg får 
også ansvaret for oppfølging av 
økonomien og regnskapsførin-
gen, som utføres av et eksternt 
regnskapsbyrå.

Stillingen innebærer også noen 
grad av utadrettet virksomhet, 
det betyr noe foreningsbesøk 
og oppfølging av leirstedene.

- Hvorfor søkte du stillingen?

- Jeg har i flere år hatt et øn-
ske om å arbeide i en kristen 
organisasjon, med tanke på å 
kunne bidra med min erfaring 
og kompetanse. Jeg trivdes 
veldig bra i min tidligere jobb, 
men når det dukket opp en 
stilling i en organisasjon jeg 
kjenner godt og har vært frivil-

lig engasjert i i «alle år», så var 
det ikke så vanskelig å søke. 
Jeg er veldig glad for at jeg ble 
valgt til denne jobben!
Det er heller ikke negativt å 
kunne sykle til jobb, i bytte 
med pendling til Oslo, som 
jeg har gjort i noen år, svarer 
Sverre.

- Hva kan du bidra med?

- Jeg har allsidig erfaring 
innenfor regnskap, økonomi 
og administrasjon og regner 
med at dette kommer til nytte. 
Det ligger også mulighet for 
et innsparingspotensiale i 
form av reduserte kostnader 
til regnskapsføring. Vi har al-
lerede fått innspill til oppgaver 
vi kan gjøre selv for å spare 
utgifter.
- Jeg håper også å bidra med 
kommunikasjon og informa-
sjon ut til foreningene våre, 
som jo er grunnlaget for Nor-
misjon i Østfold, legger han til.

- Hva kan gjøres annerledes/
bedre i region-arbeidet?

- Det gjøres mye flott arbeid 
i regionen, så hva som kan 
gjøres annerledes er ikke så lett 
å uttale seg om.
- Jeg tror imidlertid vi kan bli 
bedre på gi hverandre tilba-
kemeldinger. Kan vi bygge 

en anerkjennelseskultur? Jeg 
hørte en uttale at det beste 
foreningsnavnet han kjente 
var «Heia Normisjon». Vi må 
være flinkere til å heie hver-
andre fram, gi hverandre en 
hyggelig «dult», «det gjorde du 
bra!». Min forrige arbeidsgiver 
brukte et uttrykk som «Attitu-
de is everything» - holdninger 
er viktig! Positive holdninger, 
Jesu holdninger (hva ville Jesus 
ha gjort), at det kunne gjen-
nomsyre alt vi gjør, er et sterkt 
ønske, påpeker Sverre.
Han sier at det er en kjensgjer-
ning at vi har utfordringer 
med rekrutteringen til våre 
foreninger og lag. Derfor er 
arbeidet som gjøres i ACTA 
veldig viktig. Det er nødven-
dig at vi klarer å integrere 
ACTA-arbeidet med det øvrige 
Normisjonsarbeidet i Østfold, 
slik at overgangen til «voksen-
arbeidet» blir lettere.  
Han tilføyer: - Jeg er opptatt av 
Normisjonsidentitet, og i den 
forbindelsen er det viktig med 
informasjon og kommunika-
sjon. Den kan aldri bli god 
nok. Vi må lage gode møte-
plasser for å dele erfaringer av 
alle slag, på tvers av foreninger 
og områder. Områdemøtene 
som vi har hatt, er viktige sam-
linger i så måte.
- Og som tidligere nevnt, hå-
per jeg at ved å avlaste staben 

på den administrative siden, 
kan vi frigjøre tid for utadret-
tet arbeid. Et slitt, med godt 
uttrykk er «å få så mye misjon 
som mulig ut av pengene».

- Hva med familie og fritidsin-
teresser?

- Jeg har bodd på Grålum i 
Sarpsborg siden Marit og jeg 
giftet oss i 1979. Det er også 
viktig for meg å presisere at jeg 
egentlig kommer fra Fredrik-
stad. Vi har tre voksne barn 
og har gleden av å ha fått to 
barnebarn.
- Etter at barna flyttet ut og det 
ble slutt på å følge med dem 
på fotballkamper rundt om i 
Østfold, har mye av fritiden 
blitt brukt til arbeid i Normi-
sjon, lokalt på Hannestad og 
regionalt.
- Med voksne barn som etable-
rer seg her og der, fungerer jeg 
også en del som omreisende 
snekker, murer og flyttebyrå. 
Det er veldig hyggelig. Og med 
eget hus og hytte så blir det 
ikke noen fritidsproblemer. 
Dessuten er jeg sportsinteres-
sert, glad i å gå på ski og fiske - 
spesielt fiske på fjellet, avslutter 
Sverre Fjeldberg med et smil.

Sverre Fjelberg ønsker 
å bidra med erfaring og 
kompetanse i sin nye stilling. 

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen
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Nå er enda et skoleår avsluttet 
på Haugetun.  10. mai vendte 
årets elever hjem, så nå er det 
ganske tomt på skolen.
De siste ukene er gjerne tiden 
for ettertanke og spenning 
med tanke på fremtiden. Det 
blir oftest en litt spesiell stem-
ning mot slutten. Årets gjeng 
har gitt uttrykk for at de har 
hatt et supert år, og mange 
tårer måtte tørkes bort i sko-
legården siste dagen. Elevene 
lever tett, og mange knytter 
sterke bånd til hverandre i lø-
pet av året. Da er det vemodig 
at det tar slutt og veiene skilles.
Vårt håp er alltid at elevene 
har fått noe å vokse på og noe 
å tro på i løpet av året. I alt 
som skjer har vi en målsetting 
om at Haugetun skal være et 
sted hvor kristen tro og ver-
dier formidles. Hvor man kan 
vokse, og få et bevisst forhold 
til verden omkring seg. 
Nå er fokuset på elevopptak 
og planlegging for neste år. Pr 

dags dato er skolen tilnærmet 
full. Det er alltid godt nytt, og 
aldri noen selvfølge! To lager-
rom er gjort om til elevrom, 
slik at vi skal ha plass til flere. 
Vi hadde håpet å starte en ny 
linje neste år, en bistandslinje 
med reisemål Thailand og 
Kambodsja. Linja fikk dess-
verre for lite elever, så den 
kommer ikke til å bli igangsatt. 
Derfor har Haugetun fortsatt 
de samme linjene, nemlig 
Helse, psykologi og sosialfag, 
Middelhavet (kulturlinje med 
reisemål rundt Middelhavet), 
Latin-Amerika (bistandslinje), 
Sang Scene Studio, Fotball 
og Puls (treningslinje med 
ernæring). Disse linjene har 
nå fungert i mange år, og det 
er bra!

Staben er også stabil, med 
engasjerte og positive medar-
beidere. Så her ser vi allerede 
fram til neste skoleår med stor 
forventning!

Som vanlig starter skoleåret vårt 
med en ”bli kjent” tur til Sauevika. 
I år finner den sted 31. august til 2. 
september.

Elevstevnet
Årets elevstevne er planlagt til 24. 
oktober.  Som vanlig er det 5,10,15, 
20…(osv)-års jubilantene som in-
viteres. Til og med 75 års jubilanter 
har vi ofte hatt besøk av på skolen, 
og det er utrolig stas!

Sauevika

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

Hildreseminar

Seminaret med Hildre finner sted i 
helgen 14.-16. august, og avsluttes 
med åpen konsert i Rolvsøy kirke 
16. aug. kl. 18.30.  Alle er velkomne 
til en flott korkveld!

SOMMERDRIFT
Hver sommer forsøker vi å 
få leid ut skolen mest mulig. 
Noen kommer igjen år etter år, 
som f. eks. konfirmantene fra 
Vestby og vårt eget kor-semi-
nar med Per Oddvar Hildre. 
I tillegg er det flere større 
og mindre arrangementer 
gjennom sommeren, menig-
hetsbesøk, selskaper, kurs og 
lignende, slik at omsetning de 
siste årene stort sett har ligget 
på rundt en million. Det kom-
mer godt med, for Haugetun 
har en stor bygningsmasse, og 
huser over 100 elever hvert år. 

Derfor er det alltid behov for 
renovering og oppussing. Siste 
år ble kloakk og vannlednin-
ger renovert til en kostnad på 
ca 600 tusen kroner. Nå står 
takene for tur. Her vil utgiftene 
bli på rundt 400 tusen kroner. 
Det er viktig for oss å holde 
skolen vedlike, både av økono-
miske grunner og for at skolen 
skal framstå som et godt sted å 
komme til og å bo på.

Vi har spurt vår nye vaktmes-
ter Ole Martin Syverstad hvor-
dan han trives på Haugetun.  
Det ville jo være ille hvis han 
ikke trivdes. Men vi trenger 
ikke å frykte. - Jeg synes det er 
hyggelig jeg. Det er hyggelige 
kolleger og varierte arbeids-
oppgaver, sier han med et smil.

Den nyansatte jobber mye 
sammen med Bjørnar (Spy-
devold). Blir det mye sang i 
løpet av dagen?  - Nei, svarer 
Ole Martin og tilføyer: - Jeg får 
prestasjonsangst av Bjørnar, 
slik mange andre får det. Der-
for blir det mest plystring og 

nynning.  Og en del «jangling» 
og smil og latter.

Ole Martin har også stiftet 
bekjentskap med våre elever.  
De blir så glad når de får hjelp 
med bilen sin som mangler 
strøm, eller sykkelen som har 
punktert. Vaktmester’n er en 
hjelpsom kar. Han har for 
øvrig vikariert på svømming 
valgfag også. Det morsomste 
var nok da en gjeng skulle til 
Sverige og hoppe i fallskjerm. 
Vi trengte sjåfør og en voksen 
til å være med, og Ole Martin 
stilte opp og hev seg ut i fall-
skjerm han også. Alt gikk bra, 
med alle!

Heldigvis blir ikke 
vaktmester’n så fort stressa. 
Det er bra, for arbeidsopp-
gavene er mange og står i kø. 
Ole Martin er aldri vanskelig å 
be, og vi er svært glad for å ha 
ham på laget!

NY VAKTMESTER

AVSLUTNING

Et glimt fra ablegøyer en lørdagskveld.

Her er den flotte elevflokken som gikk ut fra Haugetun nå i 
mai.

Arr: Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning, Østfold

Kurs:  Skriv ditt liv – en mulig vei til forandring

Arr: Fermate Østfold, ressurssenter for sjelesorg og veiledning

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

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.
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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. Torg-
gata 6, 3.etg. Sarpsborg

Pris for begge kursdagene kr. 
775,-. NB. Du må ha lørdagen 

for å kunne være med på tors-
dagens undervisning.

Lunsj på lørdagen og kaffe/te 
og frukt på torsdagen er inklu-
dert i prisen.

Samlet påmelding fra forenin-
ger og menigheter med flere 
enn 7 personer, gir 10% prisre-
duksjon. Påmelding sendes til: 
sigmund@fermate.no eller tlf. 
474 83 600. Se for øvrig www.
ostfold.fermate.no. Påmel-
dingsfrist  02.10.2015.

Romania

I september reiser helse, psykologi 
og sosialfagslinjen til Romania og 
besøker et prosjekt for sigøyner-
barn. Vi tar gjerne imot barneklær, 
og leker som ikke tar så stor plass, 
slik som tegnesaker, perler, strikker 
(loom bands), klistremerker og lig-
nende. Alt må få plass i koffertene 
våre!
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Familiefestival 14. mai

Din egen sommerperle

Det er sjelden å se så mange 
store flerbruksbiler på et sted, 
som når det er Familiefestival 
på Sjøglimt. Kristi himmel-
fartsdag skjedde det igjen, som 
ut av intet fyller parkerings-
plassene rundt Sjøglimt seg 
raskt opp med overraskende 
mange store familiebiler. Når 

menneskene kommer ut av 
bilene, gjør jeg nok en oppda-
gelse: Det er sjelden bilen inne-
holder like mange mennesker 
som seter. Nå hadde det vært 
plass til flere - både barn og 
voksne - på Familiefestivalen 
(ca 280 til stede), men jeg har 
i denne sammenheng lyst til å 

heie på alle som fyller opp bi-
lene sine alle de andre dagene 
i året. Med barn og ungdom 
fra nabolag eller skoleklasser 
- på vei til lokallag, koropp-
drag eller kanskje til leir. Biler 
med flere seter enn det man 
selv trenger, kan absolutt være 
et godt verktøy i misjonens 

tjeneste. Kombinert med et 
stort hjerte og et villig sinn kan 
ledige bilseter absolutt legge til 
rette for en forskjell i manges 
liv.
 
Nå fortjener Familiefestiva-
len en langt bredere omtale 
enn noen betraktninger fra 
parkeringsplassen. For inne på 
området, rundt bygningene på 
Sjøglimt, skjer det mye denne 
dagen. Noe av det første som 
fanger oppmerksomheten, er 
skikkelig gladsang fra PULS-
koret fra Askim. Jocko er på 
plass og deltar først sammen 
med radarparet Guro Thoresen 
og Torill Bredeg, som sammen 
ønsker oss velkommen (med 
en skikkelig salutt) og senere 
på dagen i andakten sammen 
med Petter Madsen (NMSU). 
«Binders» var årets gjennom-
gående tema. Det skulle minne 
oss på å bli bundet til Jesus 
og til hverandre. Mellom de 
forskjellige programpostene 
ble vi invitert til å delta på 
en rekke aktiviteter, handle i 
kiosken eller i serveringsteltet 
eller å benytte grillene som 
var satt opp for anledningen. 
Stor takk til Søndagsskolen og 

NMSU som sammen med Acta 
og Sjøglimt steller i stand disse 
festivalene.

Lyst til å oppleve ett av Hvaler-
skjærgårdens flotteste steder 
noen dager i sommer? Ikke alle 
kan invitere til dette, men det 
kan DU. Tenk å være medeier 
av et slikt sted! Selv kjenner jeg 
på stolthet av å få være med og 
invitere. Sauevika er en perle, 
men det blir først glans over 
stedet når det er fylt opp med 
barn, ungdom og/eller voksne. 

Fortsatt er det ledige plasser på 
flere av leirene våre i sommer 
og du kan være med å invitere, 
slik at flest mulig får en opp-
levelse av både stedet og ikke 
minst av budskapet vi har fått 
for å dele videre. Besøk nett-
stedet www.leirbrosjyre.no og 
bli oppdatert over mulighetene 
som finnes. Der er det også en 

beskrivelse for påmelding. 

Både ansatte og frivillige gleder 
seg til å ta i mot barn, ungdom 
og voksne som kommer på leir, 
og vi vil gjøre vårt beste for at 
den enkelte deltager kan dra 
hjem med gode minner og en 
sterkere relasjon til vår frelser, 
Jesus Kristus.
Oversikt over leirene finne du 
på side 12.

Påmeldingen til sommerleirene er godt i gang. Gå inn på 
www.checkin.no og søk på den leiren du ønsker å dra på.
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I høst- og vårsemesteret vi nå 
har lagt bak oss, har jeg besøkt 
en del foreninger med lysbilder 
kombinert med Bibelens 
budskap om Guds omsorg for 
hele mennesket. Bildene har en 
todelt funksjon; de er tenkt å 
virke som «knagger» som 
bibelsitater kan feste seg på for 
lettere å huskes, og for å vise 
hva Gud med sitt skaperverk 
har gitt oss å glede oss over. I 
en tid hvor menneskelig nød 
og katastrofer nærmest står i 
kø for å få vår oppmerk-
somhet, kan vi komme i en 
slags tilstand der vi lurer på 
hvor Guds omsorg har tatt 
veien.

Ingeborg Prytz Fougner skrev 
sangen «Ikke en spurv til 
jorden uten at Gud er med», og 
presten og dikteren Thomas 
Kingo skrev «Sorgen og gleden 
de vandrer til hope». Fougner 
poengterer at Gud er tilstede 
under alle slags omstendig-
heter, både i medgang og i 
motgang, mens Kingo viser en 
sterk tro på at Gud og hans 

himmelrike er det sikreste, ja, 
det eneste å satse på.

Jesus sier: «Selges ikke to 
spurver for en skilling? Og 
ikke én av dem faller til jorden 
uten at deres Far er der.» (Matt 
10,29 ). «Dere er mer verdt 
enn mange spurver» fortsetter 
han. I Jeremia står det: «For 
jeg vet hvilke tanker jeg har 
med dere, sier Herren, freds-
tanker og ikke ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere fremtid og håp. 
Når dere kaller på meg og 
kommer for å be til meg, vil jeg 
høre på dere.» Dette er trøste-
fulle ord som nettopp viser 
Guds omsorg for oss, og som 
vi kan ta til oss i tro. Samtidig 
er det all grunn til å stoppe 
opp og se seg omkring, det er 
jo så mye ufred og ulykker på 
jorden. Jeg tror vi må se 
Herrens fredstanker i 
sammenheng med fremtid og 
håp, og at dette retter seg mot 
det evige livet hos Gud. Det 
finnes mange ord til trøst og 
oppmuntring i Bibelen, det er 
snakk om å gripe dem, ta dem 

til seg som sitt eget, i tro. 
Paulus sier at «Det er et 
troverdig ord og vel verdt å ta 
imot, at Kristus Jesus kom til 
verden for å frelse syndere» 
(1.Tim 1,15).  

I denne verdens virkelighet er 
det lett å gi opp. Men Jesus 
sier: «Fred etterlater jeg dere. 
Min fred gir jeg dere, ikke den 
fred som verden gir. La ikke 
hjertet bli grepet av angst og 
motløshet.» La oss be om 
veiledning og styrket tro, ikke 
på oss selv, men på Ham og 
hans gjerning.

Bønn er samtale, dialog med 
Gud. Bønn om hjelp, bønn om 
å velge rett, bønn om legedom 
– bønn i takknemlighet og 
tilbedelse. Bønn er gjerne der 
livet med Gud starter; «Om du 
finnes Gud, så møt meg…»  

Normisjon er en frukt av bønn 
og en av våre grunnsteiner, ja 
bønn er «livsviktig». Vi ønsker 
å søke Gud først - for liv og tje-
neste, for mennesker og kirke. 

I høst starter vi en «serie» med 
bønnesamlinger i Østfold. «Se-
rie» fordi vi vil legge opp til å 
ha disse dagene rundt omkring 

i fylket, by etter by, bygd etter 
bygd – over tid. 
Disse dagene vil være stabs-
møte for de ansatte i regionen 
med dele-runde og bønn med 
og for hverandre, i tillegg til at 
organisatoriske saker tas opp.

På ettermiddagen fra kl 14.30 
er det så åpent for alle til å 
komme og delta i bønnevand-
ring inne.
Etter dette spiser vi sammen, 
før dagen fortsetter med bøn-
nevandring ute, på stedet der 
vi er.
Da vil vi gå til offentlige bygg, 
institusjoner, kirker og andre 

steder det er aktuelt og natur-
lig å stoppe og be ved og for.
Dagen avsluttes med en åpen 
samling der det tas frem 
bla bønnemener som vi vil 
oppmuntre til at sendes inn i 
forkant, fra nærdistriktet.

Første bønnedag vil 
være onsdag 19. august 
i Halden. Da vil vi samles i 
Glenne bedehus, Aspeveien 1 
og ha særlig fokus på Halden, 
Tistedal og området rundt. 
Velkommen til bønnefelles-
skap! 

Bjørnar Holmedal

Vi ber for sommerens leirer 
og stevner.

Vi takker og ber for de 
nyansatte i regionen

Vi takker og ber for Fer-
mate, for virksomheten 
videre

Vi ber om visdom, åndelig 
mot og kraft i arbeidet

Østfold

Ikke engang en spurv
Jan Holone, regionstyreleder

Andakt

Bønn i Østfold

Alle har 
sitt, stort eller 
litt, himlen 
alene for 
sorgen er 
kvitt.
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Regionene

Her settes inn en annonse 
på b= 147,3 x h= 74 mm 
eller to stk på
b= 72 x h= 74 mm
En fra hver region eller en felles?

Norge

Normisjons generalforsamling er et sted for  
strategisamtaler, visjonsfokus og veivalg. Her legges 
viktige føringer for organisasjonens arbeid framover, 
og du har mulighet til å være med og påvirke. 

Om noen få uker er det generalforsamling i Normisjons nye 
stevnehall ved bibelskolen i Grimstad. Mange har meldt seg 
på, men det er fortsatt mulighet til å bli med. Her møtes vi  
fra hele landet til fellesskap og samtaler. Vi skal evaluere 
arbeidet som er gjort i siste periode, drøfte strategien for 
videre satsning og legge føringer for framtidige valg. Hva  
skal være fokus i kommende treårsperiode? Hvordan skal vi 
styrke det internasjonale arbeidet? Skal vi satse i nye land? 
Hva gjør vi for å bygge nye fellesskap i Norge? Kan Normi-
sjons menigheter utvikles til misjonssentra i regionene og 
bidra til nyplanting? Hvordan kan vi sammen ta et felles løft 
for økonomien, slik at vi kan sende ut nye misjonærer? Disse 
og mange andre viktige spørsmål er det mulighet til å drøfte 
på generalforsamlingen. 

 I de lokale fellesskapene er vi ofte få, her får vi oppleve  
å bli en del av noe større. Nytt av året er det at general- 
forsamlingen går rett over i Sommer i Sør, som mange  
kommer tilbake til år etter år. Her vil det bli fersk misjons-
informasjon fra misjonærer og god forkynnelse som kan 
bidra til å løfte blikket og se på ham som sier: Følg meg!  
Det blir seminarer om alt fra bibeloversettelse, Alpha,  
samlivskurs, misjon i hverdagen og mye mer. Dessuten blir 
det god sang og musikk, og mange spennende konserter  
med musikk fra ulike genre. 

 Trenger du en inspirasjons i sommer? Kom på GF i  
Grimstad og få et møtepunkt med Gud og mennesker midt i 
sørlandsskjærgården! Vær med og bestem retningen for  
Normisjon framover!

Vær med og bestem  
retning for Normisjon!

Navn Else Kari Bjeva 
Stilling Personalleder i Normisjon
Mailadresse: Else.Kari.Bjerva@normisjon.no

Innspill
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FORT! HVIS TO ELLER FLERE SAMLER SEG I HANS NAVN, BLIR DET  
KJÆRLIGHET! (MATT 18,20)
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Be for alle som har mistet 
familiemedlemmer, hus og 
hjem etter alle de drama-
tiske jordskjelvene i Nepal.

Be for alle hjelpearbeiderne 
som jobber på spreng etter 
jordskjelvene og at det ikke 
kommer flere jordskjelv. 

Be for alle Normisjons 
utsendinger og alle lokale 
medarbeidere interna-
sjonalt. 

Be for alle menighetene 
som jobber for å spre de 
gode nyhetene i sine 
nabolag. 

Be for Gå Ut Senteret sin 
flytting til Trondheim. 

Be om at Jesus må være 
nær og gi styrke til alle 
lønnede og frivillige 
medarbeidere. 

Utland
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hjem etter alle de drama-
tiske jordskjelvene i Nepal.

Be for alle hjelpearbeiderne 
som jobber på spreng etter 
jordskjelvene og at det ikke 
kommer flere jordskjelv. 

Be for alle Normisjons 
utsendinger og alle lokale 
medarbeidere interna-
sjonalt. 

Be for alle menighetene 
som jobber for å spre de 
gode nyhetene i sine 
nabolag. 

Be for Gå Ut Senteret sin 
flytting til Trondheim. 

Be om at Jesus må være 
nær og gi styrke til alle 
lønnede og frivillige 
medarbeidere. 



Sauevikastevnet

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:
Jan Holone, tlf. 980 17 461, 
e-post: jan.holone@gmail.com

Regionleder: 
Bjørnar Holmedal, tlf. 930 46 
924, e-post: bjornar.holmedal@
normisjon.no

Administrasjonsleder: 
Sverre Fjeldberg, tlf. 951 02 
230, e-post: sverre@normisjon.
no

Misjonskonsulent: 
Boe Johannes Hermansen,  
tlf. 996 12 822, e-post: boe.
johannes.hermansen@
normisjon.no

Styreleder 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 

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
Husfar/kokk: Jørgen 
Grenebrant, e-post: jorgen@
normisjon.no 

HAUGETUN 
FOLKEHØYSKOLE
Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy
tlf. 69 36 27 20, fax 69 33 70 07, 
e-post: haugetun@haugetun.no 
Internett: www.haugetun.no 
Kontortid: mand. - fred. 
kl. 08.00 - 16.00 
Bankgiro: 1050.07.29827
Rektor: Per Morten Wiig

NYTT FRA NORMISJON - 
ØSTFOLD
Organ for Normisjon 
region Østfold og Haugetun 
folkehøyskole
Ansv. redaktør: 
Bjørnar Holmedal
Redaktør: 
Boe Johannes Hermansen 

Nasjonalt og utenriks fellesstoff 
er levert av Normisjons 
medieavdeling i Oslo. 
Bladet utkommer med 6 
nummer og sendes gratis 
til Normisjons medlemmer, 
menighetskontorer, media og 
andre som er interessert i å 
motta bladet. 
Ettertrykk tillatt med 
kildeangivelse. 
Grafisk utforming regionale 
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons 
medieavdeling i Oslo.
Trykk: Agderposten Trykk AS
Innleveringsfrist til neste nr.: 
15.08.

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
19. - 22. juni, Sauevika, Tenleir, 
8. klasse og oppover
23. - 25. juni, Sauevika, Som-
merleir 1, 2. - 4. klasse
25. - 28. juni, Sjøglimt, Fotbal-
leir, 3. - 6. klasse 
26. - 29. juni, Sauevika, Som-
merleir 2, 5. - 7. klasse
06. - 09. juli, Sauevika, Sommer-
leir 3, 5. - 7. klasse
10. - 12. juli, Sauevika, Minileir, 
Barn og voksne

14. - 18. juli, Sauevika, Familie-
leir 1, Familier
21. - 25. juli, Sauevika, Familie-
leir 2, Familier
26. juli, Sauevikastevnet
07. - 09. august, Sjøglimt, Som-
merleir 4, 2. - 4. klasse
21. august, Sauevika, kvinneleir
25. - 27. september, Sjøglimt, 
#pause, 8. klasse og oppover
02. - 04. oktober, Sjøglimt, Hob-
byleir, 5. - 7. klasse

30. oktober, Sjøglimt, kvin-
nefest
31. oktober, Sjøglimt, manns-
fest
20. - 22. november, Sjøglimt, 
Juleverksted, barn opp til 8 år i 
følge med voksen 
27. - 29. november, Sjøglimt, 
Adventsleir, 2. - 5. klasse

Se nærmere info på våre 
hjemmesider!

Særlige regionale givertjeneste-
prosjekter:
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

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

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

T E L E F O N N U M M E R  O G  A D R E S S E R

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

Bli med på busstur lørdag 
12. september 2015
Formål: Å lære mer om 
Hans Nielsen Hauge. 
Bondesønnen fra Rolvsøy 
er en av de mest betyd-
ningsfulle personligheter 
i norsk historie. Dette 
blir garantert en interes-
sant og lærerik tur, i et 

hyggelig fellesskap. Hele programmet ligger på 
regionens hjemmeside.

Reiseledere, som også kan gi nærmere opplys-

ninger: Astrid Finstad Ørebech, tlf. 452 28 814, 
mail astrid.orebech@getmail.no og Boe Johan-
nes Hermansen tlf. 992 85 226, mail 
bojohermansen@gmail.com 
Påmelding: ved innbetaling av kr. 350 til 
Normisjon region Østfold: kto nummer: 
3000.14.71682. Husk å merke innbetalingen 
med Hauge-busstur. De første 80 som melder 
seg, får plass! Pris kr. 350 (inkluderer alt).

Arrangør: Haugekomiteen i Normisjon region 
Østfold: Astrid Finstad Ørebech, Svein Høiden, 
Harald Borgebund, Torgeir Flateby, Hanne Tul-
luan og Boe Johannes Hermansen

I Hauges fotspor i hjemfylket

«Hans Nielsen Hauges prinsipper for næ-
ringsvirksomhet – relevante i dag?» Foredrag 
ved prof. Magne Supphellen onsdag 28. ok-
tober kl. 19.00 i Hauges Minde, Hans Nielsen 
Haugesvei 39, Rolvsøy. Samtale. Alle hjertelig 
velkommen. Arr.: Haugekomiteen i Østfold

Temamøter om Hans Nielsen Hauge

Ønsker noen foredrag/kåseri til møter om 
Hans Nielsen Hauge, ta kontakt med Svein 
Høiden tlf. 90578076 eller mail: svein.hoi-
den@blaakors.no

Søndag 26. juli på Sauevika leirsted, 
Vesterøy, Hvaler
Fra kl. 12.00: Salg av kaffe, vafler og kiosk-
varer.

Kl. 13.00: Møte 
med tale av 
Gunnar Preste-
gård. 
Sang og musikk 
ved Morten og 
Renate Gjerløw 
Larsen.

Opplegg for barna under talen.

Parkering: 
Nedre Utgård på anvist plass (merket sti 
over fjellet), eller ved Spjærøy kirke. Mini-
buss fra kirken kjører fra kl.11.30 og utover.  
Retur etter behov. 
OBS: Ingen parkering i Kjellvika.

Arr. Normisjon region Østfold


