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Ny leder- og leirutvikler
Åsmund Bjørnstad er ansatt som ny
leder- og leirutvikler i region Østfold.
Les intervjuet med ham.
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Folkefest for Nepal
Folkefest
for Nepal
Finnøy Normisjon
arrangerte

Bildetekst
Korset, som her i Normisjonshuset, Glenne i Halden, minner oss om hvor bønnen har sitt
sentrum og henter sin kraft fra.
Bildetekst

Overskrift
Bønn i Østfold
Overskrift

Tekst
Startskuddet for bønnedager i region Østfold gikk i
Tekst
Halden 19. august. Denne dagen blir fulgt opp med
tilsvarende samlinger flere steder.
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Livlig sommerfest
Livlig
sommerfest
Over 1000
små og store deltok
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Over
1000 små
store
deltok
på Sommer
i Sørogmed
Normisjons
på
Sommer i Sør med
Normisjons
generalforsamling
i Grimstad.
generalforsamling i Grimstad.

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år
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Israel Vandretur
6-17.okotber.
Arne
Rein Dahl
Kypros
Agia Napa
3-17. oktober.
Oddvar
Søvik og Jostein Mulelid
Praha
Førjuls-weekend
4-7.
desember. Mette
Rogerog
Sørensen
Gran Canaria
Puerto Rico
24.okt-7.nov.
Helgeog
Hansen
Wenche Lunde
Israel Vandretur 6-17.okotber. Arne Rein Dahl
Praha Førjuls-weekend 4-7. desember. Mette og Roger Sørensen

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

Kretsarbeiderne i Vestre Østfold
Indremisjonskrets 1993
Foran fra venstre Synøve Thoresen, Åge Hunnestad og Hilda
Andreassen. Bak fra venstre Anita Fosby, Arne Værnes, Morten
Saxegaard og Arne Olsen

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

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.

Nytt fra

Det er ikke tvil om at bønnesamlingen i Halden ble en flott start
på det som er tenkt å bli en serie
med bønnedager rundt om fylket.

Bønn –
framfor alt
Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

- Normisjon er en frukt av
bønn og bønn en av grunnsteinene i vårt arbeid. Derfor
er det så viktig å ikke bare å
tale om bønn, men å be. Dette
fikk vi virkelig anledning til
under bønnedagen i Halden
19. august, sier en takknemlig
regionleder Bjørnar Holmedal.
Det er ikke tvil om at bønnesamlingen i Halden ble en
flott start på det som er tenkt
å bli en serie med bønnedager
rundt om fylket.
- Ideen til slike bønnedager i
Normisjons regi er fra region
Øst (Oslo, Romerike og Hedemark), hvor vi har lagt opp
til bønnesamlinger hver vår
og høst de siste seks-sju årene,
forteller Sigmund Danielsen,
som er ansatt i både region Øst
og region Østfold.
Med mønster fra region Øst
startet bønnedagen 19. august
med stabssamling for de
ansatte i Normisjonshuset på
Glenne, Halden. Her var det
først delerunde og bønn for
hverandre. Etter andre saker,
var det invitert til åpen dag
fra klokken 15.00 med bønnevandring innendørs.
Innholdet avgjørende
- Vi er ikke avhengig av antallet, men av innholdet. Bønn er
så viktig, understreket Sigmund Danielsen, som innledet
samlingen.
- Vi representerer et bønnefellesskap. Om vi legger hendene
mot hverandre blir dette som
en båt. Her er vi om bord. Vi er
i Guds hender og kan komme
til Ham med alt. Her er det
plass og rom for både glede og
gråt, fortsatte han.
Under avdempet musikk gikk

så deltagerne til ulike bønnestasjonene som var plassert
rundt om i bedehuset.
Et sted kunne en ta en stein
og legge den ned ved korset,
som symbol på en synd en vil
be om tilgivelse for. En kunne
også anonymt skrive ned en
eller flere synder og feste lappen på korset eller legge den i
en krukke. Og en kunne vaske
hendene som konkret uttrykk
for at en var tilgitt og ren.
Mange muligheter
Ved en annen stasjon var det
mulighet til å tenne et lys og
be en bønn for noe/noen en
tenker på.
Ved et annet bord ble en
invitert til å skrive ned noe en
var takknemlig for og så henge
lappen opp på en «telefontråd». Et annet sted lå det
informasjon om Normisjon
og en kunne be konkret for
arbeidet.
Det var også et bord med en
rekke bøker, til lesning. Og
med bibelavsnitt og andre oppbyggelige tekster til meditasjon. Dessuten: Kristuskransen
- hvor hver perle bærer med
seg en hemmelighet - var lagt
fram til bønn og meditasjon.
Deltagerne ble ellers oppfordret til å finne fram barnet i
seg og tegne en barnetegning.
Og til å skrive en bønn til Gud
som en forbeder vil be for i
etterkant. Og flere benyttet
muligheten til å be om konkret
forbønn i fellesskapet.
Etter bortimot halvannen time
med bønnevandring inne, var
det tid for fellesskap rundt
matbordet, før bønnevandringen startet ute. Først reiste
vi til Høgskolen på Remmen,

Utenfor rådhuset i Halden kommune va
Bjørnstad, Sigmund Danielsen og Frode

hvor vi ba for studiestedet,
med studentene og de ansatte.
Bønn for kommunen
Deretter forflyttet vi oss til
Halden sentrum hvor vi ba for
kommunen, de ansatte og de
ulike sektorene, Immanuelskirken med videre.
Tilbake på Normisjonshuset
var det avslutningssamling,
hvor vi ba for bønnemner som
var kommet inn fra Normisjons lokalforeninger i Haldenområdet.
Blant de som deltok utenom de
ansatte, var Frode Bilsbak, som
for øvrig er regionstyrets nestleder. - Jeg er veldig glad for
at bønnearbeidet løftes så høyt
opp, også i regional sammenheng, sier Bilsbak og forteller
at han var overrasket og glad
da han første gang hørte om
dette tiltaket.
- Jeg har selv i årevis tenkt på
at vi skulle være mer aktive i
forbønn ute i byene våre, på
kjøpesenterne og ellers hvor
folk samles. Men hadde ikke
trodd at dette initiativet skulle
komme fra Normisjon, legger
han til med et smil.
Guds ord og bønn
Bilsbak sier at det også er
viktig å be for politikere, samfunnsinstitusjoner og så videre.
Dette ligger på hans hjerte og

Nytt fra
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Jubilanter

25.05: Reidun Back, Marker 80 år
19.07: Guri Nilsen, Råde 90 år
19.08: Solveig Nesset, Onsøy 80 år
22.08 Bjørn Steinar Finnestad,
Rakkestad 60 år
05.09: Kjell Rødsmoen, Halden 90
år
14.09: Arve Slettevold, Fredrikstad
85 år
15.09: Reidun Ruud, Gressvik 80 år
23.09: Kari Grinder, Borgenhaugen
85 år
23.09: Harald Melby, Saltnes 70 år
28.09: John Tegner, Gressvik 85 år
30.09: Helge Heen, Tomb 40 år
24.09: Bjørg Saksæther, Halden 60
år
02.10: Hans Lyngra, Onsøy 70 år
03.10: Kjell Anders Johansen,
Kråkerøy 70 år
03.10: Sidsel Skatdalen, Borgenhaugen 60 år
04.10: Else Brevik, Onsøy 80 år
06.10: Sverre Trandem, Råde 90 år
08.10: Karen M. Nielsen, Lahellemoen 70 år

ar ett av stedene hvor vi var samlet i bønn, fra venstre: Kristin Farstad, Sverre Fjeldberg, Bjørnar Holmedal, Torill Bredeg, Åsmund
e Bilsbak.

Ikke
antallet,
men innholdet
er det
avgjørende

han er veldig takknemlig for at
dette ble praktisert ved denne
bønnevandringen.
Han tilføyer: - Det er viktig
at Guds ord og bønn blir
synkronisert. Vi har ansvar
for å bringe Guds ord videre
til nær og fjern. Men det må
skje i rammen av bønn til den
levende og treenige Gud. La

oss legge til rette for flere slike
bønnedager rundt om i fylket,
oppfordrer Bilsbak.
Regionlederen forteller at det
tas sikte på at neste bønnedag
blir i Fredrikstad på nyåret
2016.

50 år som forkynner

Det ble markert at Åge H.
Hunnestad (til venstre) har
vært forkynner i 50 år og han
ble overrakt blomster fra
Normisjon ved Boe Johannes
Hermansen. Foto: Dagfinn
Ravneng

1. mai dette året var det 50 år
siden Åge H. Hunnstad startet
som forkynner i Indremisjon.
Dette ble markert i Ullerøy
Normisjon 30. april, hvor han
talte på sitt møte nummer
13.611.

- Du er en trofast forkynner,
som er godt forberedt og har
orden og system. Men aller
viktigst: du har et klart budskap i lov og evangelium, som
frelser og fornyer, sa Boe Johannes Hermansen, som hilste
fra Normisjon region Østfold
og fra Normisjon på landsplan
ved Svein Granerud.
- Du har din identitet i forkynneroppdraget og representerer en forkynnertype som vi
dessverre ser stadig færre av:
budbæreren som vil ta sine
tilhørere inn i den livgivende
spenningen mellom lov og
evangelium, var den skriftelige
hilsen fra Granerud.
- Du har lært at det bare er to
måter vi kan møte Gud på:
enten under hans dom eller
under hans nåde. Og nåden

Synøve Thoresen
75 år

har bare en adresse: Golgata og
Jesu stedfortredende soningsdød for våre synder. Du lærer
folk hva rettferdiggjørelse ved
tro er. Slikt blir det forankret
og frimodig kristentro av.
Vi skulle så gjerne ønske at
dette perspektivet kunne bære
forkynnelsen også i dag. Takk
for tjenesten du har stått i - og
fortsatt står i, hilste Granerud.
Odelsgutten Hunnestad, fra
et småbruk i Vikna i NordTrøndelag, startet som ansatt
i Helgeland Indremisjonskrets
22 år gammel. Siden har han
vært forkynner. Fra 1986-1993
var han kretssekretær i Vestre
Østfold Indremisjonskrets, før
han ble kalt som forkynner på
landsplan. Han holdt på frem
til han gikk av med pensjon 67
år gammel. Da hadde han til

sammen hatt 13367 taleroppdrag. Han har full oversikt over
hvilke steder han har vært og
hvilke tekster han har brukt.
På møtet i Ullerøy Normisjon ble han overrakt blomst
av Hermansen og foreningen
hadde ordnet med ekstra bevertning i anledning markeringen, som kom totalt overraskende på Hunnestad.
Hans tema for talen var «Rettferdiggjort ved troen alene». I
tillegg sang Tormod Jensen og
Dagfinn Ravneng duett. Anne
Jensen åpnet møtet og Tormod
Jensen ledet samlingen.

Synøve Thoresen, vår mangeårige
ansatte i Indremisjon/Normisjon,
fylte 75 år 20. august. Hun liker
ikke mye blest om sin person. Men
vi må få lov å gratulere deg så mye
her i bladet. Og takke deg for at du
fortsatt holder andakter og synger
rundt om i fylket. Guds velsignelse
over liv og tjeneste, både for deg
og Finn.

Døde
Gerd Mathisen, Fredrikstad
Tom Nielsen, Lahellemoen
Ingrid Johannesen, Halden
Liv Aaserud, Rakkestad
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.

Følg Sjøglimt!
Sjøglimt er nå både på facebook
og Instagram husmor_pa_sjoglimt. Gå inn, lik og følg!
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Grått ute, men sol inne

Det var gråvær og regn ute,
men sol inne under Sauevikastevnet søndag 26. juli. - Vi
har Jesus som vår sol og glede,
sa Morten Gjerløw Larsen,
som sammen med sin kone
Renate gledet forsamlingen
med flott sang.
Han fortalte åpent om sitt
alkoholproblem, som Jesus
hadde fridd ham fra for halvannet år siden. - Jeg hadde
forsøkt alle veier, men det var
bare Jesus som kunne hjelpe, la
han takknemlig til.
Bare en frelser
Tidligere generalsekretær og
forstander Gunnar Prestegård
talte over søndagens tekst fra
Johannes evangeliet.
Han tok utgangspunkt i ordet

fra Jesus: - Hva ganger det om
et menneske vinner hele verden, men taper sin sjel? Jesus
er den eneste som kan frelse,
gi tilgivelse og si: heller ikke
jeg fordømmer deg. Derfor er
det avgjørende å la seg finne
av Ham. Jesus kan komme inn
i ditt liv, frelse fra alle synd, gi
glede og skape begeistring, sa
taleren.

alle forhold - blir han hos deg.
Han har total omsorg. Du kan
finne hvile hos ham, påpekte
taleren.
Han fortsatte: - Gud har ikke
mistet kontrollen. Skriften
taler mye om vantro, fornektelse og frafall, slik vi opplever
det i dag. Og fortapelsen er en
virkelighet som Bibelen taler
klart om.

Alltid er han der
Prestegård framholdt at også
når vi gråter og vi ikke får de
svar fra Gud som vi ønsker oss,
er Jesus der.
- Under sykdom, vanskeligheter og prøvelser er han nær og
vil ikke fordømme oss. Jesus
sier at vi skal få komme til ham
med alle ting. Alltid - under

Framtid og håp
- Men den som er i Herrens
hånd, har i vente en ny tilværelse, en ny himmel og en ny
jord, som han en dag vil skape.
Er du Guds barn, vil du bli
opptatt i Guds herlighet, slik
salmisten uttrykker det.
- Du er på seierslaget og vil
arve det evige rike og vinne

alt. La oss derfor legge vårt lille
liv i hans store hånd, og vinne
livet, oppfordret Prestegård,
og gjentok: - Hva gagner det et
menneske om han vinner hele
verden, men taper sin sjel.
Nye medarbeidere
Møtet ble åpnet av Sauevikasangen. Sverre Fjeldberg ledet
samlingen med sin ledige
hånd. Han presenterte leirstedets nye kokk, Jørgen Grenebrant og regionens nye leir- og
lederutvikler Åsmund Bjørnstad, som også orienterte om
sommerens gode leirsesong.
Torill Bredeg og Eirik Aandstad hadde opplegg for barna
under talen. I gave til Sauevika
ble det gitt vel kroner 14 tusen.

Alt tilrette
Styret for Sauevika - med
Øivind Navestad i spissen hadde lagt alt til rette for en
fin stevnedag og kjøkkenfolket
gjorde en strålende jobb med
sin servering til de vel 100
mennesker som hadde trosset
det dårlige været og tatt turen
til Normisjons leirsted på Vesterøy på Hvaler.
Lengst vei hadde Asbjørg og
Odd Brune som hadde reist
helt fra Ulsteinvik for å være
med på stevnedagen.
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen

ET AVGJØRENDE KIRKEVALG
Bjørnar Holmedal, regionleder
Samtidig med kommunevalget i høst og er det også et
viktig valg av bispedømmeråd
og menighetsråd. Litt spisset
kan det se ut til at spørsmålet i
dette kirkevalget er om vi skal
gjøre «Guds» hus til «Folkets
hus». Det er interessant å se
hva kandidatene til bispedømmerådet i Borg selv sier er
viktig for dem, se «kandidatliste» på kirken.no. Slik jeg
oppfatter det, er det til dels
stor spredning i hva drivkraften er i å stille til et så
viktig verv. Da ser vi også at
valget av representanter vil
være avgjørende for hvilke

ulike kursvalg som Den
norske kirke vil kunne ta.
Nå er jo også Guds hus et hus
for folket. Et hus der vi alle
skal få komme med våre liv.
Om det er bulkete, har skader
og sår, er Guds hus et sted der
vi skal få komme med hele
livet. Og det er huset for fellesskap, tilbedelse og lovprisning. Men om folket ikke
tilber Gud – eller om Guds
ord og vilje «tas opp til avstemming» av folket, så snur vi det
hele på hodet. Er det Guds ord
som skal være premissleverandøren - eller er den som
roper høyest som får gjøre sin

mening til lære? Homofilidebatten er et symptom på dette,
med alle sine utfordringer.
Når også stemmer i kirken
hevder at det ikke er to
utganger på livet – at fortapelsen er «avlyst», da er mann
i ferd med å fjerne seg så
tydelig fra grunnlaget at det er
snakk om mer enn kursvalg.
Da er kirkeskipet lekk.
Valget 14. september vil kunne
legge tydelige føringer på om
kirken i fremtiden skal
forkynne
det
bibelske
budskapet om synd og nåde.
Et kamp-ord er «inkluderende». Jesus selv viste oss hva

En
kristen kirke
kan ikke
omfavne all
slags lære
det betyr i praksis. Det er å
støtte og ta imot hverandre
når vi snubler og faller, det er å

inkludere hverandre når vi
tviler. Det er å ta imot de fremmede. Det er å strekke seg mot
et «det du vil at andre skal
gjøre mot deg…». Men er det
det samme som å si ja til alt?
En kristen kirke kan ikke
omfavne all slags lære eller
akseptere det Gud i sitt ord
kaller synd.
De fleste av oss i Normisjon er
medlemmer i Den norske
kirke. Vi må bruke stemmeretten – men like viktig er det
å la ordene få liv. Fine taler må
få «jording», for Guds rike er
tilgjengelig igjennom deg og
meg.

Nytt fra
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Finnøy Normisjon med Magnar Emil Eggebø i spissen dro i land en fantastisk folkefest som samlet inn 450 000 kroner til Okhaldhunga sykehus i Nepal.

NRK-fest gav 450 000 til Nepal
Tekst Sunniva Vikan

Emil og Finnøy Normisjon som
raste av gårde.
Sammen med resten av Finnøysamfunnet lagde de til en fest som ble en
blanding av Tomatfestival og Julemesse,
alt i rammen av NRK Sommerbåten sitt
besøk – en stor folkefest. Det resulterte i
en fantastisk dag og 450.000 kr til sykehuset i Okhaldhunga. Hjertelig takk for
innsatsen!
Kristin og Erik Bøhler som jobber ved
sykehuset i Okhaldunga, Nepal ønsker å
sende følgende hilsen til Finnøy:
Hei alle som bidrog under Sommerbåten sitt besøk på Finnøy! Vi skriver dette
til dere for å takke for en flott innsats. Vi
hørte på radioen at dere til sammen hadde
samlet inn 450 000 kroner til Okhaldhunga nå etter jordskjelvet!
På vegne av våre mange naboer i
Okhaldhunga (det bor nesten to hundre
tusen mennesker i distriktet) vil vi med
dette få takke Okhaldhungas mange gode

Foto Erik Rørtveit

450 000 kroner til Nepal
ble resultatet når Finnøy
Normisjon arrangerte
folkefest når NRK kom.
Flere hundre frivillige, et hav av båter og
2-3000 fremmøtte sørget for en fantastisk
folkefest på Finnøy. I tillegg samlet de inn
hele 450 000 kr til sykehuset i Nepal. En
formidabel innsats av en like formidabel
gjeng!
«Hvorfor ikke bruke Sommerbåten sitt
besøk på Finnøy til å samle inn penger
til jordskjelvofrene i Nepal», tenkte Magnar Emil Eggebø.Han la tanken frem for
ordfører i Finnøy kommune, Gro Skartveit. Ordføreren syntes det var en
kjempe ide og gav tøylene til Magnar

«naboer» i Finnøy. Folk som angår hverandre, og ser hverandres nød, er virkelig
naboer, uansett om halve kloden ligger
mellom dem.
I Okhaldhunga distrikt har mer enn
halvparten av befolkningen mistet sine hus
i jordskjelvet. Mange flere enn tidligere vil
trenge pengestøtte for å betale nødvendig
sykehusbehandling i året som kommer.
Gaven fra Finnøy vil gjøre det mulig for
dem å få slik støtte, og vil også bidra til at
et jordskjelvsikkert sykehus kan ferdigstilles. Gaven vil også bidra til at folk i
Okhaldhunga får tilbake håpet om en
bedre framtid.
Stor takk til dere, fra oss og fra naboene
våre, for at dere har vært med på å gi folk
håp. Hilsen Kristin og Erik Bøhler
Skulle noen la seg inspirere så er det
bare å ta staffettpinnen etter Magnar Emil
Eggebø og Finnøy Normisjon.

Sykehuset
Jordskjelvet preger arbeidet
ved Okhaldhunga sykehus:
– Nødhjelp med utdeling av
tusenvis av pressenninger, liggeunderlag, vannfiltre og matvarer.
– Økt pasienttilgang da man ikke
lenger kan behandles hjemme
eller føde hjemme.
– Flere trenger hjelp til å få
dekket sykehusregningen da
mange har mistet alt de eide.
– Jordskjelvsikkert mødreventehjem for gravide må bygges.
– Eldre sykehusbygninger må
oppgraderes og jordskjelvsikres.
– Jordskjelvsikre stabsboliger må
bygges og vi kan bistå i gjennoppbygging av helseposter.

Sat-7 på tyrkisk

7,2 millioner til Nepal

Gå Ut Senteret (GUS) arrangerer misjonskonferansen Motivasjon og åpningsfest i slutten
av august. Hittil har 130 meldt sin annkomst.
«Vi håper at Motivasjon vil bidra til at
misjonsbefalingen stadig står øverst på
agendaen i alt kristent arbeid, slik at evangeliet om Jesus Kristus går videre til nye generasjoner og folkeslag», skriver Gå Ut Senteret
på sine nettsider.
Skolen starter opp med sitt første kull
Globale Disipler i Trondheim den 24. august.

SAT-7 Turk har fått 10-års fjernsynslisens fra
tyrkiske myndigheter. Den kristne tv-kanalen som lenge har sendt tv-program i arabiske og nord-afrikanske land kan nå også
sende gode nyheter til over femti millioner
tyrkisktalende.
Tv-kanalen som allerede har produsert
325 timer med program på tyrkisk omtaler
fjernsynslisensen som et historisk gjennombrudd og regner med å ta en større markedsandel av tyrkiske tv-seere.

Bidragene til Normisjons innsamling til jordskjelv-ofre i Nepal har slått alle rekorder. I
skrivende stund har Normisjon mottatt over
7,2 millioner kroner fra private givere,
menigheter og misjonsgrupper. - Det har
vært en helt overveldende respons. Vi er
veldig takknemlige for vi vet at Nepal trenger hver eneste krone, sier innsamlingsleder
Mari-Anne Nybraaten. - Flere har også gitt til
Okhaldhunga sykehus så totalbeløpet er nok
enda høyere, sier hun begeistret.

Gå Ut Senteret
www.gus.no
Kampanjekode: 7308001

FOTO: GÅ UT SENTERET

God påmelding

Staben i Trondheim gjør seg klar for å
ta imot første kull til GUS Trondheim.

Midtøsten, Tyrkia og Nord-Afrika
Sat-7
Prosjektnummer: 118.17.186

Nepal
Jordskjelv i Nepal
Kampanjekode: 7001180

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

6

UTLAND | AU G U S T / S E P T E M B E R 2 0 1 5

Nytt fra

FOTO: LAHANTI INSTITUTE OF MULTIPLE SKILLS

Ny skole i India

Gir risikoutsatt ungdom ferdigheter for resten av livet!

Nytt av året er Lahanti Yrkesopplæringssenter som gir praktisk rettet utdanning til risikoutsatt ungdom i Jharkhand,
India. Skolen ble åpnet i slutten
av mai måned.
Minoritetsungdom
Skolen prioriterer minoritetsungdom og elever som tidligere

har sluttet på skolen.

Hovedproblemet for disse
allerede fattige ungdommene
er mangel på muligheter. Dette
kan føre til at de står i større
fare for å blant annet bli offer
for menneskehandel, vold,
alkohol og narkotika-misbruk
samt barneekteskap. Skolen
ønsker å gi dem en ny start.

Gir nye muligheter

Gjennom yrkesopplæringen er
målet å bekjempe mangelen på
muligheter og gi ungdommene
kunnskap og yrkesopplæring
slik at de får en god fremtid.
Skolen drives gjennom den
lokale organisasjonen Evangelical Social Acts Forum (ESAF)
med støtte fra Normisjon.

– Dette er en veldig spennende
skole. Er det noen som fortjener
nye muligheter så er det nettopp
disse ungdommene, sier Jacob
Smørdal, Normisjons prosjektrådgiver som gleder seg
over at skolen nå har startet.
Givertjenesten Kompis for ungdom bidrar økonomisk.

Åpningsfest ved skolen!
India
Utdanning i India
Prosjektnummer: 122.47.565

Uzzal er på plass
Uzzal er ansatt som ny kontorleder på Martin Luther College
i Bangladesh.
Kravene til stillingen ved MLC som «Admin og Liaison
Officer», som det heter her, var: Mann, gift, mellom 30 og 40
år, høyere utdannelse, være IT-kyndig, kunne administrere
kontoret, være hovedkontakt med myndighetene, særlig
Dhakas utdanningsmyndigheter samt drive kristent
ungdomsarbeid med base i internatene.
Hvorfor disse kravene til kjønn, sivil status og alder?
Mann fordi det kreves inn mot myndighetene. «Gift» fordi vi
ikke kan ha en ugift mann gående på jenteinternatet. Alder,
tror vi, fordi det ville være vanskelig med en eldre mann vis
a vis de to ledende damene hos oss, som begge er i 40-åra. I
denne delen av verden kludrer vi ikke med rangordningen,
må vite!
Hans Jørgen Hagen og Torunn Tjelle

FOTO: HANS JØRGEN HAGEN

En Rohingya-gutt i en flyktningeleir nær Sittwe i Burma/Myanmar. Leirene er nå oversvømt og
situasjonen før regnværet var allerede desperat. Du kan være med å bedre forholdene!

Martin Luther College er svært fornøyd med den nye
kontorlederen.
Bangladesh
Utdanning i India
Prosjektnummer: 122.47.755

FOTO: PRIVAT

Ny Asia-base direktør
Gladstone Rajesh Kumar fra India er
ansatt som direktør for Asia-basen.
Gladstome med familie har nylig flyttet til Dhaka, Bangladesh for å
begynne i stillingen. Asia-basen skal
bidra til å styrke kapasiteten til våre
lokale partnere i regionen.
De to eldste barna har nå begynt
på skole og trives godt med det. ForFamilien på fem bor eldrene er veldig takknemlig for at
nå i Bangladesh.
dette har lagt seg godt til rette.
Gladstone kommer fra en stilling som landkoordinator
for Normisjon i India og har tidligere sammen med familien
tilbrakt et år på Gå Ut Senteret i Hurdal på linjen Praktisk
Missiologi og Bistand. Ekteparet har også bred erfaring fra
misjonsarbeid og har blant annet undervist på Tent-kurs.
Asia
Leder- og organisasjonsutvikling
Prosjektnummer: 122.47.391

Rohingyafolket
Tekst Sunniva Vikan
Foto Partners Relief and Development

Situasjonen for Rohingyafolket er desperat. Tusenvis
bor i flyktningeleirer under
horrible forhold. Området er
også nå rammet av flom.
Kanskje har du fått med deg nyhetene
om Rohingyafolket som ingen ønsker
velkommen. Rohingyafolket bor hovedsakelig
i Burma/Myanmar og Bangladesh, men ingen
av landene erkjenner dem som sine borgere.
De er i følge FN, et av verdens mest
forfulgte folkeslag.
Siden 2012 har ca 140 000 internflyktninger
bodd i provisoriske flyktningeleire i delstaten
Rakhine i Burma/Myanmar etter voldelige
opptøyer i delstaten. Levekårene er forferdelige og ca 40% er ikke blitt registrert som
flyktninger og får dermed ingen matrasjoner
eller annen hjelp. Nesten like mange har rømt
på havet og hundrevis har havnet i hendene
på menneskehandlere.

Den siste uken har kraftig regnvær herjet i
området og mange av leirene er oversvømt
og drikkevannskilder ødelagt. Folk lever i
desperate forhold.
Normisjons internasjonal avdeling har i
flere år hatt dette folkeslaget i sitt hjert.
Situasjonen er nå så desperat at vi mener det
eneste rette er å gjøre noe for å bedre den
humanitære situasjon. Er du med?
Vi trenger deg med på laget for å bistå
Rohingyafolket i denne desperate
situasjonen. Vi samarbeider med
organisasjonen Partners Relief and
Development som allerede er tilstede og har
bred erfaring. Tusen takk for din gave!
Norske kroner når langt:
100 kg ris = 300 kr (2 familier i en mnd.)
200 kg ris = 600 kr (4 familier i en mnd.)
500 kg ris = 1500 kr (5 familier i tre mnd.)
Burma/Myanmar
Nødhjelp
Kampanjekode: 7001184

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

De unge la inn desidert flest kilometer under misjonsløpet under sommerfestivalen. De litt
eldre deltagerne veide det muligens opp med sponsorkroner og heiarop?

Livlig
sommerfest
UTFORDRE
TIL TJENESTE
FOR JESUS

PÅ T V E R S
AV GRENser
GI EN GAVE?
Bli med på innsamlingen
av én million kroner til
skolen! Gi en gave til
kontonr 3000.14.74207
og merk betalingen med
«Gave GUS Trondheim».
Tusen takk!

Over 1000 små og store
deltok på Sommer i Sør
med Normisjons generalforsamling i den nye flotte
Normisjonshallen ved
Bibelskolen i Grimstad.
Den nye hallen ble behørig åpnet med fyrverkeri
og lovord fra blant annet ordfører i Grimstad
kommune.
De tre første dagene ble generalforsamlingen
avholdt. Treårsmeldingen blr behørig kommentert
av en engasjert generalforsamlingen og nye medlemmer ble også valgt inn i landsstyret: Torstein
Eidem Nordal (29) fra Kviteseid i Telemark,
Ekaterina (Katja) Aleksandrovna Samara (39) fra
Trondheim og Trygve Svendsen (63) fra Skudeneshavn i Rogaland. 1. vararepresentant ble
Harald Fylling. 2. vararepresentant ble Tore
Seierstad og 3. vararepresentant blr Berit Bakke.
Tormod Kleiven ble gjenvalgt som landsstyreleder.
Det ble også tid til fire bibeltimer, to kveldsmøter, et familiemøte, fem konserter (Nordic
Tenors, Gino & Sodiac, Hilde Svela og Maria
Arredondo & Torstein Sødal), drøssevis av seminar og ett talkshow, så det var nok av program
for deltagerne. Men ikke nok med det. Hver
kveld var det også misjonskroer hvor misjonæ-

rer og landansvarlige fortalte fra Normisjons samarbeidsland. Kroene var meget godt besøk og noen
av kveldene var det svært trangt om plassen. Det
er godt å se at Normisjonsfolket er engasjert for
det internasjoanle arbeidet.
Nettopp dette engasjementet ble vist under det
årlige misjonsløpet som fannt sted på lørdag. Det
var desidert de unge som la inn flest kilometer
men kanskje det så ut som de gamle veide det opp
med antall kroner som sponsorer og heiarop! Det
kom inn 130 000 kroner til Normisjons arbeid i
Bangladesh!
Barna og tenåringene hadde egne opplegg
under sommerfestivalen. Barna koste seg oppe på
bibelskolen og viste et enormt engasjement for
Amigosprosjektet som støtter utdanning i Ecuador.
Tenåringene holdt til i Holvikahallen men
passet på å jogge et par runder foran scenen i Normisjonshallen slik at de voksne ikke glemte at de
var der. Tenåringene koste seg også med hip-hop
konsert fra Gino og Sodiac i Normisjonshallen og
tok også turen til Skjærgårds Music and Mission.
Mellom slagene fikk misjonsfolket nyte godt av
det som muligens er festivalnorges beste mat. Kokkene ved bibelskolen imponerte. Det ble en fest.
Da er det bare å glede seg til Sommer i Sør i 2016.

Tormod Kleiven ble
gjenvalgt som
landsstyreleder.

Godhet på Sommer i Sør

FOTO: SUNNIVA VIKAN

OG UTRUSTE

Tekst og Foto Sunniva Vikan

Vegard Tennebø deltok på
godhetsdagen i Grimstad.

Under Sommer i Sør i Grimstad ble deltagerne utfordret på å
sette av en dag til godhet. Det var det ingen som angret på.
Rundt 100 deltagere fra festivalen sørget for å vise godhet til
mennesker i Grimstad denne dagen.
Godhet springer ut av IMI-kirken som i 2006 satte av en
uke for å hjelpe mennesker med alt i fra husmaling til bilvask,
helt uten agenda, utelukkende for å vise godhet.
Bevegelsen har siden spredd seg til mange andre menigheter og byer i Norge og i oktober arrangeres Godhetskonferanse i Stavanger.
Har du lyst til å starte opp godhet i ditt nærmiljø?
Se godhet.no for mer info!
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Mossik bedehus
Tekst og foto

Boe Johannes Hermansen

Mossik bedehus er i sommer solgt til
naboen Øivind Bernhardsen. Dermed er
en lang og tradisjonsrik historie avsluttet.
– Men foreningsvirksomheten
er ikke lagt ned, den er flyttet
til Sarepta bedehus på Vikane,
forteller Lillian Karlsen i den
lokale Normisjonsforeningen.
I følge boka «Bedehus i Østfold» skrevet av Kai Ørebech,
er det ukjent når huset ble
bygd. Men Indremisjon på
Mossik kjøpte huset 5. desember 1894 og innviet det 13. juni
året etter.
Broderhjemmet
Onsø indre Missions Forening ble stiftet 1882 og holdt til
i hjemmene inntil de kjøpte
Broderhjemmet på Mossik.
Dette navnet var et forslag fra
prost Johan Raggen.
Foreningen var knyttet til
Borgarsyssel Indremisjonsselskap og sluttet seg til disses
regler. I tillegg skulle det settes
av et boligrom til en sykepleierske som skulle se til menighetens syke. Bedehuset ble

også brukt til fortsettelsesskole
i 1916-18 og 1929-30, i følge
Ørebechs bok.
I november 1931 kjøpte indremisjonsforeningen en parsell
av Ole Arvesen for bruk til
parkering av hester. 15. november 1951 overførte Onsøy
Indremisjons forening Broderhjemmet til Mossik Indremisjon, som en gave.
Stor virksomhet
Mye har skjedd med huset
gjennom årene. I 1976-77 ble
det bygd et tilbygg som rommet lillesal, kjøkken og to wc.
For å bedre økonomien etter
utbyggingen ble Stjernen Misjonsforening tilknyttet NLM
medeier i huset. I 1987 ble
storsalen pusset opp.
Det har vært stor virksomhet
på Mossik bedehus gjennom
årene, blant annet misjonsmøter, søndagsskole, yngreslag,
musikklag, ungdomsforening

Mossik bedehus er nå solgt. Bildet er tatt i sommer, etter at korset er tatt ned fra veggen.

og barnepark. Haugerød kvinneforening for NMS har brukt
huset. Det har også vært utleid
til en rekke minnesamvær og
andre arrangementer.
For å kunne fortsette virksomheten videre trengte huset
nå store reparasjoner. Det ble
dermed besluttet å selge huset
for takst: kr. 1, 2 millioner, til

Fra jordskjelv i Nepal til trygge Østfold
Misjonærene Kristin og Erik
Bøhler kom rett fra det jordskjelvrammede Nepal til det
trygge Østfold onsdag 3. juni.
Hele 170 personer fra hele
Østfold hadde tatt i mot invitasjonen fra Normisjon Mysen
for å høre hva misjonærekteparet - som bor 80 kilometer
fra Mount Everest - hadde å
fortelle.
Kristin og Erik Bøhler har
i mange år vært knyttet til
sykehuset i Okhaldhunga, et
fylke som dekker 56 kommuner med til sammen 200 tusen
mennesker. Mange må gå eller

bæres i flere dagsreiser for å
komme fram til sykehuset,
hvor det ofte ligger minst to
pasienter i hver seng.
Store ødeleggelser
- Bare i vårt fylke har 18 av 32
tusen hus rast, 22 helseposter
er ødelagt, mange flere skoler
har rast, 22 er døde og 34
skadde er bragt til sykehuset,
fortalte Normisjons utsendinger til fjellandet Nepal.
- I løpet av de siste fem ukene
har det gått hele 234 jordskjelv.
Når får vi fast grunn under føttene, når får vi tro på framti-

Et utsnitt av den store forsamlingen i Betania, Mysen.

den, var spørsmål misjonærene
stilte på vegne av de lokale
innbyggerne.
Angsten er nå monsunregnet
som kommer, med jordras,
steinblokker som løsner,
slanger, skabb, diaré og
lungebetennelse. - Derfor er
det avgjørende at hele distriktet følges opp med mer enn
utdeling av presenninger. Folk
trenger blant annet trygge
hus og glassfibertoalett, nye
helseposter, opplæring i nye
byggeteknikker og rent vann,
påpekte misjonærene.

nærmeste nabo, Øivind Bernhardsen. Tanken er å bruke det
til bolighus. Salgssummen er
fordelt på NLM og Normisjon.
Til misjonsformål
- Sauevika er tildelt kr. 360
tusen og har fått den største
summen. Andre misjonsformål blir også tilgodesett,

forteller Lillian Karlsen.
Selv om det er vemodig at misjonsvirksomheten på Mossik
bedehus nå er til ende, er det
en glede at den kan føres videre på Sarepta bedehus og at
salgssummen kan benyttes til
viktige og gode misjonsformål.

- av Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Sentrale personer under misjonssamlingen, fra venstre
Kristin Bøhler, Ragnar og Mona Duserud.

Viktigste ressurs
- Den aller viktigste ressurs er
at folk har hverandre og kan
støtte hverandre, tilføyde hun.
Kristin Bøhler fortalte at det
største av jordskjelvene skjedde
en lørdag, da barna hadde fri
fra skolen og mange var ute
midt på dagen. Dette var med
å redde mange liv.
Et annet skjelv gikk en søndag under gudstjenesten, der
mange var samlet i den lokale
kirken. - Presten sa at jorden
skalv da profeten Amos forkynte om nødvendigheten av
omvendelse fra urettferdighet.
Da, plutselig, begynte jorden
å skjelve også under oss, sa
Kristin, og vi løp ut i friluft.

Det avgjørende
- Det eneste som står fast er
Guds ord. Jorden er syk og under dødens lov. Men Kristus er
seierherren. Han har vist oss at
også denne jorden som vi lever
på, skal forvandles og nyskapes
i tråd med hans oppstandelse
fra de døde, påpekte hun.
Under møtet, som samlet et
sprengfullt Betania, var det
flott sang av Kor 15. Ragnar
Duserud ønsket velkommen.
Annvor Glomsrud - tidligere
misjonær/lærer i Nepal - åpnet
og Mona Duserud ledet møtet
på sin ledige måte. De fremmøtte kvitterte med å gi over
35 tusen kroner, som går uavkortet til Normisjons arbeid i
Nepal.

Nytt fra
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Skjer det noe på Haugetun
om sommeren også?
Når elevene forlater Haugetun i mai, senker freden seg over folk og
hus, men bare en liten stund! For egentlig skjer det mye i løpet av
sommerukene også. Hus og eiendom skal passes på, og her er det
flere hus og mange rom, mange biler og mye utendørsområder.

Og utekrakkene måtte males, nå er de også
klare for enda en sesong.

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

Elevstevnet
I sommer har den eldste bussen fått en kraftig «oppshining».
Vaktmester Ole Martin har slipt og pusset, all rust er borte, og
bilen er nylakkert! Den gamle «blåbussen» har igjen kommet til
heder og verdighet, og skal rulle i vei med elever enda et år. Har
den ikke blitt fin da!

Årets elevstevne skal finne sted
lørdag 24.oktober og vi håper på
stor oppslutning

Haugetunmøtet
Ole Martin og Bjørnar i fullt arbeid, smilende som alltid!

Dato for Haugetunmøtet er enda
ikke fastsatt, men det planlegges
til vårsemesteret.

Skolestart

Men det er mye folk her sommerstid også. Det har vært sommerskole for korpsmusikere, og det strømmet flott korpsmusikk ut
fra gymsalen. Her ser dere David Standal bak paukene og Bjørg
Synnøve Rigardsøy med klarinett (bildet). Deltagerne kom fra
hele Østfold, og det er hyggelig hvis korpsbevegelsen igjen får
vind i seilene.

Og egentlig pensjonert vaktmester Erik Billing, er i full gang
på kjøkkenet. Der er kjøkkensjef Ann Kristin Veum glad for et
malingstrøk der det trengs.

Også tidligere i sommer har det vært musikk-kurs på skolen og i
august kom Hildre seminaret igjen. Dette er et stort korseminar
med ca 150 deltagere. Skolen er også utleid til menighetsbesøk,
konfirmantleir og til private selskaper. Alt dette gir et viktig og
nødvendig tilskudd til skolens økonomi.

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.

Når dette bladet er i posten, har
også skolen startet opp igjen. 115
elever kommer til å begynne på
Haugetun i høst, og dette er vi
svært fornøyd med. Vi vil gjerne
at Haugetun skal være et sted
hvor alle kan komme og føle seg
velkomne og hjemme uansett
bakgrunn. Vi vet at de unge kommer med forskjellige livshistorier
og ulik innstilling til å tro, og det er
skolens oppgave å legge til rette
for gode opplevelser, for vekst og
utvikling. Vi håper dere vil være
med å be for ungdommene våre
og for skolen.

Østfold
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

K
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Åsmund - den nye leder- og leirutvikleren

Åsmund Bjørnstad er på plass i sin nye stilling ved
regionkontoret.

- Hvem er du/hvilken bakgrunn
har du?
- Jeg heter Åsmund Bjørnstad
- er født (for snart 50 år siden),
oppvokst i Sarpsborg og har
min barne- og ungdomstid fra
Bjørnstad bedehus. I årene på
Bjørnstad fikk jeg muligheter
og utfordringer som la grunnlaget for mye av det jeg senere
har arbeidet med. Yrkesmessig har jeg for det meste vært
knyttet til IT-bransjen – både
som utførende konsulent og

som leder på forskjellig nivå.
Jeg gjorde fort unna skolegangen, men har fått mulighet til å
bygge mye erfaring i næringslivet både lokalt, regionalt og
nasjonalt, og innenfor organisasjon og kirke i lag, forening
og menighet.
- Hva innebærer din nye stilling?
- Jeg tenker at dette er et
spørsmål jeg er bedre rustet
til å besvare etter å ha vært i

stillingen en tid. Som ansvarlig for lederutvikling ønsker
jeg å bidra til at ungdommer
utrustes til liv og tjeneste.
Lederutvikling handler for
meg ikke først og fremst om
utrustning til å sitte i et styre,
men å ha en medvandrer å
gå sammen med et stykke på
livsveien eller sammen med
noen med mer erfaring inn i
en oppgave. For en region som
Østfold blir det dårlig med
rekruttering dersom bare jeg
skal være medvandrer, så vi er
helt avhengig av at Normisjons
folk i alle aldre, med forskjellig tjenestebakgrunn og i hele
vår region, lar seg motivere til
å gå noen skritt sammen med
noen som har mindre erfaring
enn seg selv. Dersom dette blir
en trend som får utvikle seg i
regionen, tror jeg at det vi får
være med på, kan få store og
gode følger.
- Hvilke tanker gjør du deg om
arbeidet?
- Jeg tror samhandling regionalt og lokalt på tvers av gene-

Flere leirer…..

rasjoner er god forvalting av
ressurser. Regionleddet i Acta
arbeider mye med leir og har
mange dyktige ledere med seg
i dette. Mange av disse lederne
har ingen lokal tilknytning,
samtidig som vi har mange lokale ledere som kunne fått økt
inspirasjon, mellommenneskelig nettverk og erfaring ved
å engasjere seg i leirarbeidet.
Dette er kun ett av flere områder jeg tror en samlet region
har et stort potensiale. Et annet
mulighetsområde beskriver
Egil Svartdahl i sin bok «Gi det
videre»: Ungdommen sammenlikner han med pilspissen som uredd går nye veier
og gir oss mulighet til å bryte
igjennom på nye områder.
Ungdommelig pågangsmot
er avhengig av styring og våre
eldre har erfaring, både åndelig
og praktisk, som gjør dem god
egnet som styrefjær på pilen.
Vi voksne sammenliknes med
pilens stamme som representerer overføring av kraft. Tenk
om mer av de ressursene vi
voksne har fått å forvalte, ble

benyttet for å realisere ungdommelig pågangsmot? Da
tror jeg vi ville bygge større
enn det vi gjør i dag.

som går i 5. til 7. klasse. Her
blir det mulighet til å snekre,
bake eller lage forskjellige
hobby-ting. Denne leiren er en
veldig god mulighet for å treffe
igjen leirvenner fra i sommer
eller man helt nye venner.
Kombinerer vi dette med å bli
bedre kjent med Jesus, slappe
av, spise god mat og ha det gøy
med aktiviteter ute og inne –
ja, da er det lett å si at dette er
en helg det er viktig og ikke gå
glipp av.

å gjøre leirtilbudet godt kjent
der vi har mulighet. En annen
gruppe er de som ikke har råd
til å dra på leir. Vi har sett eksempler på det i sommer hvor
leirdeltagelse har blitt sponset
av andre. Dette er konkret misjonsarbeid her hjemme. Vårt
håp er at dette er en mulighet
vi burde kunne tilby langt flere.
Vi hører gjerne fra deg om du
ser mulighet til å støtte et slikt
tilbud økonomisk eller om du
har konkrete grupper vi bør ha
mål av oss å kunne hjelpe med
noen dager på et av våre flotte
leirsteder.

Alt for mange får ikke mulighet til å dra på leir. Mange
fordi de ikke vet om at det er
leir. Det bør være i vårt engasjement som Normisjons-folk,

Vi har nå lagt bak oss en
flott sommer-sesong for leir
og gleder oss nå til å invitere
til høstens leirer på Sjøglimt.
Takk for all forbønn dere har
bidratt med for leirene! Vi
har også dette året opplevd en
sesong uten alvorlige skader og
ulykker. Vær med i bønn også
i fortsettelsen – be om beskyttelse og om at Guds ord får

virke i alle som hører.
Den 25.-27. september er det
tenårings-leir for 8. klasse til 3.
videregående. I år får vi besøk
av et team fra Bibelskolen i
Grimstad. Klassen som kommer til oss, er fra en helt ny linje som heter Veritas – eller på
norsk; sannhet. Fokusområde
på denne leiren blir hvordan vi

kan svare på vanskelige spørsmål om kristen tro. Ellers blir
det tid for å treffe nye og gamle
venner, slappe av, kose seg med
god mat og mulighet til å delta
på forskjellige aktiviteter.
Helga etter, det vil si 2.- 4.
oktober, blir det enda flere
aktiviteter å delta på. Da er det
Hobby-leir og den er for deg

- Hva med familie, hobbier og
andre aktiviteter?
Jeg er gift med Elisabeth og
sammen har vi tre jenter på
17, 14 og 11 år. Vi har egen
bolig ved Visterflo på grensen
mellom Sarpsborg og Fredrikstad. På forsommeren ble vi
beredskapshjem hvor vi ønsker
å gi barn i en vanskelig periode
av livet, en trygg havn å bo i.
Oppfølgning av barna og daglige gjøremål i huset fyller mye
av fritiden. Dessuten: Tjenesten som ledende eldste i Greåker Frikirke tar all den tiden
den får. Dermed blir det ikke
så mye tid igjen til hobbier og
annet, selv om jeg stadig har
et ønske om å prioritere et par
ting litt høyere?
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen
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Andakt
Av Geir Harald Johannessen, pensjonert sokneprest, bosatt på Kråkerøy
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Uten skjema

Innspill
Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
E-post: ablkvelland@normisjon.no

Hvordan vi lever!
Godhet som aksjon startet i IMI i Stavanger i 2006 og har
spredt seg utover hele landet som godhetsdager, godhetsuker
og godhetsaksjoner. Mennesker blir berørt. Tenk om Normisjon kunne bli kjent for at det er vi som vil mennesker rundt
oss så mye godt?
Diakoni er også rettferdighet. For kristne er det en viktig
oppgave å slåss mot urettferdigheten i verden. I Normisjon
mener vi at vi har et spesielt ansvar for de fattigste, for de
marginaliserte. Det er alltid de fattigste som rammes hardest.
Det ser vi ved naturkatastrofer som nå etter jordskjelvet i
Nepal. En journalist i Aftenposten skrev: De hadde ingenting,
og nå har de mistet det. De fattigste rammes hardest ved miljøødeleggelser og også i forbindelse med korrupsjon. De fattigste er enklest å utnytte. Det har aldri vært så mange slaver i
verden som nå! Derfor har Normisjon blant annet prosjekt
blant steinknuserne i India.
Men diakoni er ikke bare hva vi gjør. Det er også hvordan
vi lever. Her er jeg i glasshus. Men vi som følger etter Jesus,
må tørre å la hans lys skinne innover livene våre for å avsløre
forbruket vårt og hjelpe oss til å forvalte rett. Vi bruker for
stor del av ressursene i verden. Det gode er at han som sa
«Følg meg», vil vise oss vei. Han vil vise den enkelte av oss
vei, og han vil vise oss hvor vi skal gå sammen. For vi er et
folk på vandring etter han.
Diakoni er også barmhjertighet. Verden vil alltid trenge
barmhjertighet. Det langsiktige diakonale arbeidet vårt skal
ha lokalt eierskap og skape bærekraft. Det vil imidlertid alltid
komme katastrofer som krever nødhjelpsinnsats. Normisjon
er ingen nødhjelpsorganisasjon. Likevel tenker vi at når
katastrofer rammer samarbeidslandene våre, vil vi bidra så
langt vi kan. Det tenkte vi ved tørken i Mali, det tenkte vi da
santaler fikk hjemmene ødelagt i India, etter Sandy på Cuba,
da det var flom i Kambodsja, og det har vi tenkt nå i forbindelse med jordskjelvet i Nepal.
Men i det langsiktige diakonale arbeidet vårt skal vi jobbe
for å hjelpe mennesker ut av fattigdommen. Det gjør vi blant
annet, og ikke minst, ved å støtte dem så deres stemme blir
hørt. Det vi kaller advocasy-arbeid.
Eg hadde sett eit glimt av himmel, men eg kjente lukt av jord
og eg forsto at mårådagen alt bere’ dine spor. Eg fekk pusta i din
nåde, og fekk evne te å sjå ditt bilde i min neste. Eg fekk mot te
å gå.
Du tok ikkje auene dine frå meg. Du såg te det sprang
vatten fram frå stein. Eg kviskra: Du må ikkje gå ifrå meg!
Du tok meg tett inn te deg og grein. Du grein. (Bjørn Eidsvåg)
Teksten er deler av generalsekretærens visjonsforedrag fra Generalforsamlingen. Les hele visjonsforedraget på normisjon.no

En ganske kjølig sommer er
forbi, og da er det kanskje greit
at høsten byr på mange muligheter for å holde seg varm. Nå
skal mye ordnes før vinteren
kommer…
Hvem av oss har for eksempel
ikke svettet over et søknadsskjema: – Sett kryss her og
oppgi sivilstand her, hvor mye
tjente du siste år, skriv personnummeret ditt her, og så
videre, og så videre.
Uansett hva en skal søke om i
våre dager, så får man et
omfangsrikt skjema å forholde
seg til, enten det er på papir
eller nett. Vil du ha en trygdeytelse eller et lån, ønsker du å
få byggetillatelse eller tegne
forsikring, så er det samme
historien.
Noen ganger har jeg en
merkelig følelse av at mange
tror det er på samme måten
hvis man vil nærme seg Gud.
«Søk Herren,» heter det. Og
det dreier seg jo om noe som
iallfall er i slekt med en vanlig
søknad.
Men ettersom dette er en

søknad som har med evig liv i
himmelen å gjøre, ser nok
mange for seg et skjemavelde
uten sidestykke.
For er det noen som er nøye på
formalitetene, så må det vel
være Vår Herre? Det er
inntrykket mange sitter med.
Folk husker fra barnelærdommen noe om bud og krav.
«Hva er synd?» ble en konfirmant spurt en gang. Han
svarte ærlig slik han hadde
forstått det: «Det er alt som er
godt.»
Når en så i et langt liv har gjort
litt av hvert som var godt, og
ikke har tatt det altfor nøye
med Vår Herres bud og regler,
kan man saktens bli nokså
betuttet når man hører at man
skal «søke Herren». Hva skal
jeg nå krysse av og oppgi, ikke
sant. Og hva er vitsen. Til slutt
blir vel søknaden avslått
likevel.
Men å søke Herren for å få en
trygg framtid, er heldigvis noe
helt annet. Det er søknaden
uten skjemavelde.
Den består i å folde hender og

be til Gud.
Og klarer du ikke å folde
hendene, kan du vende ditt

vend ditt
hjertes ansikt
mot Gud
hjertes ansikt mot Gud og si til
Ham: Herre, jeg vil høre deg
til, for Jesu nådes og kjærlighets skyld.
Ikke bare er den fri for skjemavelde.
Den er dessuten en søknad
som garantert blir innvilget:
Herren er god mot dem som
venter på ham og søker ham.
Det er godt å være stille og
vente på hjelp fra Herren.
(Klag 3,25-26).
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På Normisjons generalforsamling

Mange fra Østfold var representert
på Normisjons generalforsamling
(GF) som i sommer ble avholdt
i den nye Normisjonshallen, i
Her settes inn en annonse tilknytning til Bibelskolen i Grimstad. Hallen ble også innviet under
på b= 147,3 x h= 74 mm
GF. Det var sett med spenning
eller to stk på
fram til ledervalget i Normisjon
og forskningssjef Tormod Kleiven
b= 72 x h= 74 mm
(59) fra Rømskog ble gjenvalgt
En fra hver region eller en felles?
som landsstyreleder. Ellers var det
treårsmelding og handslingsplan
som fikk størst oppmerksomhet.
Bildet viser representanter fra Østfold samlet utenfor Normisjonshallen i en av pausene.

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
25. - 27. september, Sjøglimt, #pause, 8. klasse og
oppover
02. - 04. oktober, Sjøglimt, Hobbyleir, 5. - 7. klasse
28. oktober, Hauges Minde, temamøte om Hans
Nielsen Hauge
31. oktober, Sjøglimt, Damenes aften
20. - 22. november, Sjøglimt, Juleverksted, barn
opp til 8 år i følge med voksen
27. - 29. november, Sjøglimt, Adventsleir, 2. - 5.
klasse
2016
17. april: Regionårsmøte, Mysen
Se nærmere info på våre hjemmesider!

TORSDAGSKVELDER
I BETHANIA
Som en prøveordning legger Bethania Normisjon i Sarpsborg opp møtene i høst som torsdags
kveldsmøter istedenfor søndagsmøter, og kaller
de TORSDAGSKVELD I BETHANIA.
Noen av møtene er sikkert også av interesse
for flere enn bare de lokale, f.eks Aage Samuelsen-kvelden 1. oktober (100 år siden han ble
født), møte med Anfin Skaaheim som taler 15.
oktober og Jan Gossner som taler 26. november. Alle samlingene begynner kl. 19.00 og
holdes i Bethania, Kirkegt. 52, Sarpsborg. Evnt.
spørsmål: ta kontakt med Gunnar Heines tlf.
91633805 eller mail: gheines@online.no.
Velkommen fra nær og fjern!

Temamøter om Hans Nielsen Hauge
«Hans Nielsen Hauges prinsipper for
næringsvirksomhet – relevante i dag?»
Foredrag ved prof. Magne Supphellen
(bildet) onsdag 28. oktober kl. 19.00 i
Hauges Minde, Hans Nielsen Haugesvei 39, Rolvsøy. Samtale. Alle hjertelig
velkommen. Arr.: Haugekomiteen i
Østfold

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

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: Mandag - fredag kl.
10.00 - 14.00
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 (studiepermisjon
september - november)
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

VI HAR EN LEDIG ARBEIDSPLASS!

Styreleder for Acta: Eirik
Aandstad, tlf. 918
79 263, e-post: eirik_
aandstad@hotmail.com

Kan du tenke deg å gjøre en
frivillig innsats for Normisjon i Østfold? Vi har en ledig
arbeidsplass som vi gjerne
vil skal bli brukt i kontorets
åpningstid, mandag til fredag
kl 10.00 – 14.00.
Hva kan vi tilby? Vi tilbyr deg
å bli en del av vårt fellesskap
på regionkontoret. Vi kan være
fra to til sju personer. Vi har
et åpent og hyggelig fellesskap,
gode lokaler og felles lunsj
hvor vi også deler andakt og
bønn.
Hva ønsker vi at du bidrar
med? Du vil være første
møtepunkt for besøkende, og
også være den som tar telefon.

Vi har også begynt en prosess
hvor vi trekker stadig flere
oppgaver fra regnskapsbyrået
inn til regionkontoret. Dette vil
gi oss en betydelig innsparing
på sikt. Vi tenker at du kan
ha en viktig rolle i det arbeidet. Det betyr at det kan være
en fordel om du kjenner til
oppgaver innenfor regnskap/
administrasjon. Noe IT-kompetanse er også kjekt å ha. Vi
regner også med at du bidrar
positivt inn i arbeidsmiljøet på
kontoret.
Høres det interessant ut? Ta
kontakt med Sverre Fjeldberg
på telefon 95102230 eller
sverre@normisjon.no.

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

Fermatekvelder
i Østfold høsten
2015
02.09. kl. 19.00, Betania
Mysen: Sigmund Danielsen,
Ingvild Fredbo Labråten
23.09 kl. 19.00, Menighetshuset, Rakkestad: Torhild N.
og Sigmund D., Caritas fra
Saltnes. Sammen med Kirketun, Os, Heia og Rakkestad
foreningene.
01.10 kl. 19.30, Betlehem Borgen: Torhild N. og Sigmund D.
15.10 kl. 18.30, Kjærre Misjonshus: Sigmund D.
08.11 kl. 18.00, Øymark Misjonshus: Sigmund D., Matilda
og Håkan Røydemo

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

Acta-leder: Elise VolenØsterholm, tlf. 474 83 632,
e-post: elise.volen@normisjon.
no
Familie- og misjonsarbeider:
Torill Bredeg, tlf. 474 83
633/404 10 681, e-post: torill.
bredeg@normisjon.no
Leir- og lederutvikler: Asmund
Bjørnstad, tlf. 900 79 700 ,
e-post: asmund.bjornstad@
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: mandag - fredag kl.
08.00 - 16.00
Bankgiro: 1050.07.29827
Rektor: Per Morten Wiig
NYTT FRA NORMISJON ØSTFOLD
Organ for Normisjon region
Østfold og Haugetun
folkehøyskole
Ansv. redaktør: Bjørnar
Holmedal
Redaktør: Boe Johannes
Hermansen
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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

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

