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I Råde i februar 2016 vil Bibelen bli lest offentlig, fra 
perm til perm, døgnet rundt. Vi tror det blir start-
skuddet for bibelmaraton flere steder i fylket.

Bibelmaraton

Paulus er et forbilde for meg når det gjelder liv og tjeneste. «Ha meg til forbilde slik 
jeg har Kristus til forbilde!» 1. Kor.11,1.
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Bibelen er verdens mest leste og solgte bok.

Boru Galgalo Mole fra Etiopia er ansatt 
som forsamlingsarbeider på Bjørnstad.

Forsamlingsarbeider
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Kjøp den på www.lutherforlag.no eller i din kristne bokhandelTorbjørg Oline Nyli | Etterlysning: Åndelige foreldre       249,- Følg Normisjon på Facebook

Den første uka i september kunne 
endelig teamet fra Normisjon fortsette å 
arbeide på barnehjemmet i Merdekan, 
Aserbajdsjan.
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Tilbake til barnehjemmet

Ansatt til 2020
Anne Birgitta Langmoen Kvelland er 
ansatt som generalsekretær i Normisjon 
fram til 2020. Det blir svært godt mottatt 
innad i organisasjonen. 

NORGE          7

UTLAND 5

Nytt fra

?????????????? ???????????????????? 82

FO
TO

: 

11

?????????????????

Tekst TekstS E T T  I N N  B I L D E
J E G  DY P E T S E R

Tekst

Overskrift
Bildetekst

Tekst

Overskrift

Kjøp den på www.lutherforlag.no eller i din kristne bokhandelTorbjørg Oline Nyli | Etterlysning: Åndelige foreldre       249,- Følg Normisjon på Facebook

Den første uka i september kunne 
endelig teamet fra Normisjon fortsette å 
arbeide på barnehjemmet i Merdekan, 
Aserbajdsjan.

FO
TO

:SYN
N

Ø
VE A

A
N

D
STA

D
 BA

G
H

IRO
VA

Tilbake til barnehjemmet

Ansatt til 2020
Anne Birgitta Langmoen Kvelland er 
ansatt som generalsekretær i Normisjon 
fram til 2020. Det blir svært godt mottatt 
innad i organisasjonen. 

NORGE          7



2     ØSTFOLD  |  O K TO B E R / N O V E M B E R  2015 Nytt fra

Kan du tenke deg å støtte regionen økonomisk? Enkeltgaver 
eller fast givertjeneste hjelper regionen til å nå lenger med 
evangeliet om Jesus.  På siste side finner du flere prosjekter 
som du kan støtte.

Onsdag 10. februar starter bibelmaraton i Råde. Søndag, etter ca. 88 timer, er 
Bibelen lest fra perm til perm. Håpet er at slike bibelmaratoner kan gjennom-
føres flere steder i fylket.

Ideen om bibelmaraton 
kommer fra Normisjon region 
Telemark og Vestfold/
Buskerud. – Hvorfor skulle 
ikke vi også kunne gjennom-
føre et slikt opplegg her i 
Østfold, sier Boe Johannes 
Hermansen, som har vært 
initiativtaker til tiltaket i Råde.

I Råde har en valgt bibelma-
raton som et økumenisk 
prosjekt, hvor en har invitert 
alle kristne menigheter og 
organisasjoner.  Det er nedsatt 
en styringsgruppe på fire 
personer, som leder arbeidet. 
Denne består av Arne-Leon 
Risholm, Ola Rusaanes, Ingvar 
Lyche og Boe Johannes 
Hermansen.

Pådriver
- Håpet er at denne ideen kan 
spres videre rundt om i fylket. 
Ikke minst er det viktig at 
Normisjon er pådriver for slike 
initiativ og gjerne tar ansvar 
for gjennomføringen, sier 
Hermansen, som forteller at 
det er utarbeidet et tips og 
idéhefte for bibelmaraton, som 
Normisjon region Telemark og 
Vestfold/Buskerud har laget. 

- Ønsket er å sette fokus på 
Bibelen, boken som viser oss 
sannheten om Gud og om oss 
selv. Det er Guds hellige ord, 
som avkler og dømmer oss på 
grunn av våre synder. Men 
som samtidig viser veien til 
Jesus Kristus, hans stedfortre-
dende lidelse, død og oppstan-
delse, som eneste vei til frelse. 
Og som veileder og rettleder 
oss gjennom livet, sier 
Hermansen og tilføyer:

- Vi vil gjerne at Bibelen skal 
åpnes for flere mennesker, slik 
at flere kan se og oppdage 
budskapet Gud formidler.

Mest leste
Han påpeker at boka er den 
mest solgte og leste bok i 
verden, som også er den 
viktigste i vår kultur.  

- Samtidig må vi erkjenne at 
mange – også kristne – leser 
lite i Bibelen. Gjennom bibel-
maraton har vi håp om at 
engasjementet og interessen 

for Bibelen kan økes, slik at 
flere kan bli flittige bibellesere. 
Og at mennesker som har vært 
ukjent med Ordet, kan få en 
smak på det og begynne å lese. 
I Råde har en valgt å kalle 
prosjektet for «Bibelen minutt 
for minutt» og legge det til 
starten på fastetiden.

Åpningssamlingen er 
berammet til onsdag 10. febr. 
kl. 18.00 (askeonsdag) - på 
Furuly menighetssenter, hvor 
bibellesningen finner sted. Den 
vil så gå videre - dag og natt - 
fram til søndag 14. februar på 
formiddagen (1. søndag i 
faste). 

Mange lesere
Det er 88 timer og det trengs 
dermed 176 lesere, da to deler 
på lesningen i en time. 
- Flere kjente personer i bygda 
vil få en utfordring om å delta, 
blant annet ordfører og vara-
ordfører. Og innvandrere vil få 
spørsmål om å lese på sitt 
språk, forteller Hermansen, og 
tilføyer:
- Vi vil også ta kontakt med 
personer med tilknytning til 
Råde som er bosatt i utlandet 
og spørre dem om å være med 
i lesningen via Skype. 

Under bibelmaratonen vil det 
være mulighet for å sitte ned 
og lytte. Både for leserne og 
tilhørerne vil det være en enkel 
kafé, med kaffe/te, frukt og 
kjeks etc. 

I tillegg til selve lesningen, vil 
det bli innslag/temaforedrag 
noen av dagene. - Vi har også 
et ønske om å engasjere skoler, 
barnehager, biblioteket, medier 
osv. Sangere og kor vil vi 
gjerne også ha på banen. Barn 
og unge, blant annet konfir-
mantene, er en viktig 
målgruppe, også som lesere 
under maratonen.

Dessuten legger vi opp til salg/
utstilling av bibler og aktuelle 
bøker som gir innføring i 
bibellesning. 

Felles avslutning
Bibelmaratonen avsluttes med 
økumenisk gudstjeneste 
søndag 14. februar på formid-

dagen, i aulaen på Tomb, da vi 
regner med at kirker, menig-
hetshus/bedehus ikke er store 
nok.

Kanskje også bibelmaratonen 
kan gi støtet til å starte bibel-
grupper. 
- Vi har dessuten utfordret 
menigheter/foreninger til å ta 
opp relaterte temaer i sine egne 
sammenhenger i løpet av 
vårsemesteret, opplyser 
Hermansen.

- Økonomisk har vi valgt 
følgende modell: Etter at utgif-
tene er betalt, går overskuddet 
til (et tiltak vi står sammen 
om) Bibelselskapet. Dermed 
kan vi få være med å bidra til 
at flere mennesker rundt om i 
verden får anledning til å 

«Bibelen minutt for minutt»

Komiteen som er nedsatt i Råde i anledning bibelmaraton, fra venstre: Ingvar Lyche, Boe Johannes Hermansen og Arne-Leon Risholm utenfor Furuly menighetssenter. Ola 
Rusaanes var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Pål Morten Lia.

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

Rygge Indremisjons Sangkor (I.U.F.) 1942

Øverste rad: Jonas Olsen, Fredrik Harstad, Johan Solberg, Arne 
Solberg, Bjarne Kirkerød, Edvard Solberg, Osvald Solberg. 
Midterste rad: Thora Ellingsen, Marie Engebretsen, Elsa Utne, 
Ingerid Harstad, Olga Johansen, Gunvor Tangen, Gundborg Karl-
sen, Solveig Harstad.
Nederste rad: Astrid Johansen, Gunborg Edvardtsen, Margit 
Solberg, Engebret Engebretsen (dirigent),
Lydia Vollehuset, Borgny Engebretsen, Anette Brekke. 

Fast giver?
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skaffe seg en Bibel og lese Guds 
ord.

Samarbeid
Han fremholder at Bibelsel-
skapet, som for øvrig feirer sitt 
200-årsjubileum neste år, er en 
viktig samarbeidspartner i 
bibelmaraton, der disse arran-
geres. 
En samarbeidsavtale mellom 
Normisjon/Acta og Bibelsel-
skapet innebærer blant annet 
at alle Normisjon/Acta-felles-
skap som arrangerer Bibelma-
raton får to bibler som kan 
brukes under selve lesningen. 
De som deltar som lesere får 
tilbud om å kjøpe predikant-
bibel til kr. 598 (normal pris kr. 
1.190) Ved å kjøpe en slik Bibel 
er man samtidig med på å 
støtte tre barnebibler på Cuba.

Onsdag 10. februar starter bibelmaraton i Råde. Søndag, etter ca. 88 timer, er 
Bibelen lest fra perm til perm. Håpet er at slike bibelmaratoner kan gjennom-
føres flere steder i fylket.

«Bibelen minutt for minutt»

Komiteen som er nedsatt i Råde i anledning bibelmaraton, fra venstre: Ingvar Lyche, Boe Johannes Hermansen og Arne-Leon Risholm utenfor Furuly menighetssenter. Ola 
Rusaanes var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Pål Morten Lia.

Jubilanter

26.10: Trygve O. Espelund, Marker 
50 år
27.10: Liv Grinde, Borgen 80 år
29.10: Karl Espenes, Halden 75 år
30.10: Inger Selvik, Tistedal 90 år
30.10: Jeanette Kasbo, Marker 75 
år
31.10: Ranveig Wiersholm, Råde 85 
år
12.11: Karin Langvik, Kråkerøy 85 
år
13.11: Vigdis Andersen, Borge 60 
år
21.11: Harald Gundersen, Tveter/
Borgen 75 år
24.11: Inger Amundsen, Tistedal 85 
år 
25.11: Per Høidal, Halden 80 år
29.11: Solfrid Haakafoss, Borgen 70 
år

Døde 
Norman Krosse, Marker
Esther Nordenhaug, Halden
Ingeborg Dale, Råde

Guds fred med deres minne

 vi har 
håp om 

at engasje-
mentet og inter-
essen for 
Bibelen kan 
økes

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

Talerønsker 
Talerønsker for første halvår 2016 
bes meldt til regionkontoret eller 
direkte til Boe Johannes 
Hermansen, bojohermansen@
gmail.com, innen 01. november. 
Svar tilbake senest 01. desember. 

Nytt lærings-
fellesskap 
Lørdag 7. november går start-
skuddet for et nytt tilbud på 
Østlandet. Flere av Normisjonsfo-
reningene i Østfold har tidligere 
vært med på samlinger i Oslo hvor 
det har blitt gitt smakebiter av 
menighetsnettverket Agenda 1. 
Nå blir ikke Agenda 1 lansert på 
Østlandet, men det blir en kick-off-
dag for et læringsfellesskap, som 
er et samarbeid mellom regionene 
på Østlandet, med Storsalen i Oslo 
som pådriver og arrangør. Program 
fås ved henvendelse til regionkon-
toret.
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- Vi er midt inne i et aktivt 
høstsemester. Fermate er 
meget interessert i å komme 
med fire enkle, men viktige 
opplysninger, sier daglig leder 
av Fermate Østfold til Normi-
sjonsnytt.

1. Vi fortsetter å arrangere 
Fermatekvelder i regionen. 
Program for en slik kveld 
er som regel en tale ut fra et 
sjelesørgerisk perspektiv, sang, 
informasjon om saken og en 
gave til Fermate. Ønsker din 
forening en slik kveld for vår-
semesteret, er det fint om dere 
kommer med en henvendelse 
til oss om det.

2. Fermate vil også minne 
om «Bufferkurs for par». Her 
starter vi opp den 09.02.16. Til 
sammen fem ukekvelder. De-
taljer finer du på vår hjemme-
side www.ostfold.fermate.no

3. 26. - 29.05.16 arrangerer 
Fermate «Rekreasjonsdager» 
på Sauevika. Her kan du melde 
deg på for et døgn, eller være 
med hele oppholdet. Vi har 
kalt oppholdet «Tett på livet». 
Vi ønsker at du skal få oppleve 
den dobbelte betydningen av 
å komme nær han som sa om 
seg selv. «Jeg er Livet» - og ditt 
eget liv. Her får du god mat 
– eks antall samtaler og noe 

undervisning. Sett av dagene. 
Her kan du hente deg inn et-
ter livets mange utfordringer. 
Følg med oss på www.ostfold.
fermate.no

4. Trenger du samtale – er vi 
her for deg. Ta gjerne kontakt 
med oss på tlf. 47483600 og 
gjør en avtale.

Når denne utgaven av «Nytt 
fra Normisjon» går i trykken, 
har jeg vært ansatt i Normi-
sjon Region Østfold i fem 
måneder. Jeg er glad for at jeg 
fikk denne muligheten, det 
har vært fem gode måneder. 
Selv om mine oppgaver for det 
meste er av administrativ art, 
har den også et videre og 
større perspektiv; «Jesus 
Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag». Det håper jeg også 
kan være fokus for meg i mine 
arbeidsoppgaver. 

Som administrasjonsleder har 

jeg blant annet ansvaret for 
økonomioppfølgingen og ser 
alle innbetalingene som 
kommer inn til våre bank-
konti. Det er faste givere, gaver 
fra enkeltpersoner, foreninger 
og kirkeoffer. Mange små og 
store beløp. Det viser litt av 
engasjementet og mangfoldet 
i vår organisasjon. Selv om 
foreningen er liten, så vet vi at 
den er en del av en større 
sammenheng, Guds menighet 
på jorden. Hver for oss kan vi 
bety en forskjell i vårt område, 
i vår familie eller på vår 
arbeidsplass. 

Jeg får også være en del av et 
kollegafellesskap som betyr 
mye. Det er inspirerende å se 
ACTA-arbeidet på nært hold 
og høre tilbakemeldinger fra 
leirarbeidet og fra besøk i 
forskjellige barnelag. Det 
gjøres mye godt arbeid i 
Østfold!

ACTA har som mål å bli best 
på leir. En vellykket sommer-
sesong, hvor over 100 unge 
ledere har bidratt, lover godt 
for framtiden. Dette er det 
viktig å bygge videre på. 
Derfor ønsker vi i dette bladet, 

gjennom vedlagte giro, å 
utfordre dere til å gi et hånd-
slag til Sjøglimt, vårt leirsted 
ved Ørje. Sjøglimt er stedet for 
barne- og ungdomsleirer 
gjennom høst- og vinterse-
songen. Bestyrer/vaktmester 
Knut og husmor/kokk Wenche 
gjør sitt aller ytterste for at alle 
skal trives på stedet. Men de 
har alltid behov for støttespil-
lere og engasjerte «Sjøglimt-
venner» rundt seg. 

Takk for ditt engasjement og 
din støtte!

LEDER

Det er 
inspirerende å 
se ACTA- 
arbeidet på 
nært hold

Sverre Fjeldberg, fungerende regionleder

Fire viktige opplysninger fra Fermate

Glade gutter feirer med kake under markeringen 1. oktober, stående fra venstre: Bjørn Terje 
Mathisen, Stein Holt og Ragnar Kjølberg. 

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

«Ny» lillesal i Skjeberg misjonshus
Skjeberg misjonshus kan nå 
skilte med «ny» lillesal. Marke-
ringen av dette ble foretatt un-
der torsdagsmøtet 1. oktober.
Taket er senket, ny belysning er 
montert, veggene har fått nye 
plater, nye lister er satt opp og 
prekestolen er nymalt. - Uten 
om det elektriske har arbeidet 
vært foretatt på dugnad, fortel-
ler leder i Skjeberg Normisjon, 
Bjørn Terje Mathisen.

- Vi har ikke fått inn alle reg-
ningene, men vi kan anslå at ut-
giftene vil ligge på ca. 70 tusen 
kroner, sier kasser Stein Holt.
De fire som har jobbet mest er 
Ragnar Kjølberg, Stein Holt, 
Stein Løkkeli og Bjørn Terje 
Mathisen. - Men også flere an-
dre har gitt sin hjelpende hånd, 
påpeker Mathisen.
- Vi har holdt på ca. en måned 
med dette, men har ikke bare 

jobbet. Et slikt arbeid medfører 
også sosialt fellesskap og kaf-
fedrikking, smiler han,
Nå håper vi å komme i gang 
med oppussing av storsalen, 
legger foreningslederen til. 
Boe Johannes Hermansen var 
kveldens taler, og hilste og 
gratulerte med «ny» sal, fra 
Normisjon region Østfold. 

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen
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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.

Normisjon har arbeidet på det statlige 
barnehjemmet for funksjonshemmede 
barn i Merdekan, utenfor hovedstaden 
Baku, i 15 år. I løpet av disse årene har et 
team, som vanligvis har bestått av både 
utlendinger og lokale, reist ut til barne-
hjemmet flere ganger i uka. De siste 
månedene bestod dette teamet av fem 
lokale damer. I prosessen med at Normi-
sjons bistandsorganisasjon, Norwegian 
Humanitarian Enterprise (NHE) måtte 
legges ned, ble dessverre også dette pro-

sjektet rammet og måtte ta en pause fra 
juni av. Men i løpet av sommeren fikk vi 
tillatelse til å arbeide gjennom en lokal 
virksomhet, og den første uka i septem-
ber kunne de 5 lokale jentene reise tilbake 
til barnehjemmet; De er nå ansatt gjen-
nom et lokalt selskap, men representerer 
fremdeles Normisjon og har det samme 
hovedmålet: Å vise Guds kjærlighet til 
disse barna, som er blant de minste og 
svakeste i det aserbajdsjanske samfunnet.

entene, som er de samme som arbeidet 
for NHE før sommeren, gleder seg over 
å kunne fortsette arbeidet på barnehjem-
met, og reiser, som før, til barnehjemmet 
3 dager i uka for å bistå de ansatte ved 
barnehjemmet med å vise omsorg til 
barna, hjelpe til å mate dem og ikke minst 
gi ulike typer terapi, som fysioterapi, sti-
muli av grov- og finmotorikk og musikk-
terapi. I tillegg til dette har jentene nå et 
spesielt fokus på evaluering i arbeidet de 
gjør, og har fått i oppdrag å kartlegge 

hvordan de ulike terapimetodene Nor-
misjons-teamet har brukt over de siste 
årene virker på de ulike barna og hvilke 
framskritt de ser hos det enkelte barn.

Over sommeren, som er varm i Aser-
bajdsjan, har barna fått mindre stimuli 
enn de pleier, da flere av organisasjonene 
som tidligere arbeidet på barnehjemmet 
ikke har hatt tillatelse til å arbeide der, og 
de statlige ansatte ved barnehjemmet 
dessverre ikke har kapasitet til å gjøre 
mer enn det aller mest nødvendige. 
Mange av barna uttrykte stor glede da 
Normisjons team var tilbake, og viste stor 
glede over å bli tatt med ut på terapirom-
mene!  Jentene forteller at det merkes at 
bemanningen ikke er stor nok ved bar-
nehjemmet. Mange av barna har blitt 
tynnere, og noen har glemt det de hadde 
lært før sommeren. Det har også kommet 
flere nye barn til; flere av dem sendt fra 
andre institusjoner. – Vi har også savna 
barna, forteller jentene.

Veggen er trygg å gå langs når man ikke kan se. 

Tilbake til barnehjemmet!

Cuba er inne i en spesiell fase med økt  
åpenhet og interesse for kristent arbeid. 
Mange i Normisjons samarbeidskirke -  
Iglesia Evangelica Unida (IEU) – jobber for å 
nå folk uten kirketilknytning både ved  
evangelisering og ved praktisk godhet i 
nabolaget. Siste 4-5 årene har de bygget  
nye kirkebygg i flere bydeler i Santiago, i 
nabobyen Guantanamo og i bygda Achotal.  
I sommer tok de i bruk første del av nybygg  
i gate 9 i Santiago.

Nytt skoleår ved Martin Luther College 
(MLC) i Dhaka, Bangladesh er godt i gang. 

I år har vi 131 nye elever. Nå har MLC 250 
elever fordelt på to år, derav litt over 100 
internatelever.

 Gutteinternatet er fullt. Der er det 58 
gutter på 50 plasser! Slikt går nemlig an i 
Bangladesh. Hos jentene er det to-tre ledige 
senger på 50 plasser. På sikt trenger vi å bli 
enda flere. Vi må bare sørge for at kvantite-
ten ikke går utover kvaliteten. 

Tre enkle streker, satt sammen til en trekant 
er i ferd med å forandle kirka i Kambodsja. 
Trekanten er et av verktøyene Agenda1 gir 
menighetene og blir både et felles språk og 
felles forståelse for hvordan en levende og 
voksende kirke ser ut. Så enkelt og så  
dyptgående på samme tid. Symbol på tre 
relasjoner (Gud, disippelfellesskap og ut til 
mennesker) som levd ut samtidig gir vekst 
for disippler og menigheter.

Elevene ved Martin Luther College er 
godt fornøyd med skolen. 

Bangladesh 
Utdanning i Bangladesh 
Prosjektnummer: 114.98.250

Kambodsja 
Menighetsbygging/evangelisering 
Prosjektnummer: 114.98.250

Cuba
Menighetsbygging/evangelisering
Prosjektnummer: 122.47.441

Trekant forvandler Kirkene vokser 

Aserbajdsjan
Den første uka i septem-
ber kunne endelig teamet 
fra Normisjon fortsette å 
arbeide på barnehjemmet 
i Merdekan, Aserbajdsjan.

250 elever ved MLC 

Synnøve Aandstad Baghirova
Synnøve Aandstad Baghirova
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Hovestad: Baku 
Innbyggere: 9,3 millioner
Styreform: Republikk 
Språk: Aseri 
Analfabeter: 0,1% 
Kristne: 1,4% 

Normisjon har siden 1994 
arbeidet for å tenne håp og 
formidle Guds kjærlighet til folk i 
Aserbajdsjan og for å hjelpe 
landet å nå det store potensiale 
det har. Enkeltmennesker og 
lokalsamfunn har fått mulighet til 
å realisere sine drømmer, utnytte 
sine gudegitte evner og fått håp 
og framtidstro. 

Tekst
Foto
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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.

Totalt ti nyfødte, hvorav en liten prematur i 
kuvøse, en med blodforgiftning som kommer seg, 
og en med store misdannelser av både øyne og 
hjerte og med unormalt bevegelsesmønster. Neppe 
forenlig med liv her over tid. Flere fødende i ulike 
stadier, og et par gravide med komplikasjoner.
Flere eldre med KOLS og hjertesvikt, og to med 
slag. Mange bruddskader som må opereres, to er 
så kompliserte at vi må få sendt dem til et ortope-
disk sykehus. En brakk ryggen da han falt, og er 
lam i bena.

Mange med tyfoidfeber og et par små med lun-
gebetennelse. Flere er innlagt med feber nå enn 
ellers, antagelig fordi de fleste her fremdeles bor 
ute under presenninger, og jorda er fuktig. Sju 
tuberkulose-pasienter, hvorav to «multiresistente» 
på langtidsbehandling. To brannskader, en gam-
mel mann og et lite barn. Den gamle vil trenge 

hudtransplantasjon i løpet av få dager, men er 
svært lite motivert for det.

Tre alkoholikere til avrusning, og et par med 
depresjon som trenger medikamentell behandling.
En gammel alkoholiker operert for sprukket 
magesår for tre dager siden, kommer seg. En 
2-åring er alvorlig syk med svær lever og svært 
avvikende blodprøver. Kan det være en merkelig 
infeksjon, eller er det ondartet?

En jente med liggesår, en med urinveisinnfek-
sjon, en jente med sprukket blindtarm, to diabe-
tikere med dårlig blodsukker-kontroll. To med 
puss-ansamlinger og en 2-åring som har puttet et 
maiskorn så langt opp i nesa at han må ha narkose 
for at vi skal greie å få det ut. Og en del flere med 
mer eller mindre avklarte problemer.

Så dette er det bare å stupe inn i. Godt her er 
mange gode medarbeidere. Plutselig får vi beskjed 
om at en fødende har problemer. Fosterlyden er 
ekstremt langsom, og kommer ikke opp mellom 
riene. Det er tegn på at fosteret er i fare for å få for 
lite oksygen, så vi gjør akutt keisersnitt. Vi er et 
lite sykehus og dette har vi rutiner for, så barnet 
er ute på godt under 15 minutter. Det ser ut til å 
greie seg fint, og så er det lunsj...

Den kristne TV-kanalen SAT-7 er 
bevisste på å følge opp barn som lider 
under vanskelige forhold og besøkte 
en flyktningleir med yezidier. Teamet 
fikk høre at de ikke fikk komme inn i 
leiren. «Vi har hatt så mange journa-
lister her. De kommer og intervjuer 
oss, og så reiser de av gårde og ingen-
ting skjer. Vi orker ikke mer av dette. 
Hvem er dere forresten?» «Vi kom-
mer fra SAT-7.» Med ett ble tonen en 

helt annen. «Fra SAT-7 KIDS!? Kom inn!» Inne i leiren 
møtte de barn som hadde fulgt sendingene på barnekanalen. 
Tre jenter sang en sang som de kunne utenat. Nå hadde de 
ikke lenger TV, men de husket sangen fra sendingene. Hvert 
tredje barn i Irak følger med på SAT-7 KIDS! 

Normisjons utsendinger Kristin og Erik Bøhler er på plass igjen ved sykehuset i Nepal. 
Her er Erik på pasientrunde på første dag på jobb etter sommeren. 

På plass i Nepal! 

Skolestart er alltid spennende. Det er bare et par uker siden 
elevene strømmet til pultene i Andesfjellene. Kystskolene er 
halvveis ute i skoleåret, for når klimaet på kysten er på sitt 
varmeste og våteste, er det ferie der. 

På Tamboskolen er det fremdeles elever som skriver seg 
inn. Det er ikke uvanlig at elever bytter skole de første par 
ukene, for i Ecuador kan elevene selv velge hvor de vil gå. I 
over et år har Tambo-skolen jobbet med godkjennelse av 
internasjonale studier. For mange av elevene er det viktig å 
lære engelsk bra siden flere av elevene ofte drar til USA for å 
bo sammen med foreldrene som har utvandret.

De kristne verdiene er høyt profilert på skolen. Elevene 
blir også oppfordret til å bruke typisk klesdrakt som indianer-
hatten og skjørtet i kombinasjon med skoleuniformen.

Skolestart på Tambo

Flotte elever ved Mushuk Kawsay i Tambo, Ecuador.

Besøk i flykningleir 

Midtøsten 
Menighetsbyggende/evangelisering
Prosjektnummer: 122.47.714

Hektisk start og senegaltur 
«Vi kjører i god fart, men jeg er usikker på akkurat hvor fort, for speedometeret virker ikke.»

Bamako, Mali 
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Erik og Kristin Bøhler 
Erik og Kristin Bøhler 

Jeg sitter i drosjen på vei inn fra 
flyplassen og kjenner den 
klamme, varme luften som 
strømmer inn gjennom det åpne 
vinduet. Vi kjører i god fart, 
men jeg er usikker på akkurat 
hvor fort, for speedometeret vir-
ker ikke, ikke lysene heller, men 
det merkes ikke så godt. Enn så 
lenge er vi i godt opplyste gater 

med mye møtende trafikk. Jeg 
kjenner et sterkt behov for å ta 
på meg sikkerhetsselen, men 
den virker ikke den heller. Jeg 
kan ikke annet enn å synke til-
bake i setet og tenke at det går 
nok bra, inch Allah, hvis Gud 
vil.  Jeg er tilbake i Mali og klar 
for et nytt arbeidsår. 

På mandag møter jeg Kristian 

Moskvil og Dag-Håkon Eriksen 
i Dakar. Kristian skal være med 
inn i Normisjons nybrottsarbeid 
i Senegal. For tiden er han 
hjemme med Møyfrid og søn-
nen Oskar mens de venter på et 
nytt barn. Men på mandag kom-
mer han altså for å være to uker 
i Senegal. Dag-Håkon er inter-
nasjonal leder i Normisjon og 

sammen skal vi ha samtaler med 
misjoner og kirker for å finne 
mulige samarbeidspartnere inn 
i arbeidet mot malinkeene i øst-
Senegal. Det blir to spennende 
uker, og jeg ber om at Gud leg-
ger til rette for gode og klargjø-
rende samtaler. Vær med å be!
Tekst: Therese Glendrage
Normisjons direktør i Mali. 

Nå er vi altså vel på plass her 
hjemme i Okhaldhunga. Dette 
skrives etter første dag på jobb, 
som var full av inntrykk. Med 59 
innlagte pasienter er det mye å 
ta av på morgenvisitten: 

SAT-7 KIDS er en 
populær TV-kanal

Ecuador
Utdanning i Nepal 
Prosjektnummer: 122.47.631

Mali 
Menighetsbygging/evangelisering
Prosjektnummer: 122.47.847

Nepal
Helse i Nepal 
Prosjektnummer: 122.47.631
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NORGE

1945 - 2015

“Er du opptatt av de viktige 
spørsmålene i samfunnet, 

tror vi at Vårt Land er  
avisen for deg”

Sjefsredaktør Helge Simonnes

Vil du lese Vårt Land 
på mobil, lesebrett  

og desktop hele uken,  
samt få papiravisen  
fredag og lørdag?

Nå har du mulighet til å lese  
avisen kostnadsfritt i 3 uker!  

Avisen stopper automatisk etter  
endt prøveperiode.

Send HELG  
til 1933,

eller ta kontakt med vårt  

kundesenter på 22 310 350.

Tekst
Foto

Normisjons Landsstyre vedtok i septembermøtet 
å tilby Anne Birgitta Langmoen Kvelland en fire-
årig åremålsstilling fra og med 01.04.2016, til og 
med 01.04.2020. Dette tilbudet har Normisjons 
nåværende generalsekretær takket ja til – til stor 
glede for mange. - Jeg er veldig glad for at Anne 
Birgitta fortsetter som generalsekretær. Hun er en 
strategisk leder for Normisjon, hun er god på å 
inspirere inn til Jesus og ut i misjon, og hun har 
et varmt hjerte for det hun står i – å bringe Jesus 
til andre mennesker, sier regionleder i Trøndelag, 
Inger Brit Rødberg.

Pastorteamet i IMI Kirken deler Rødbergs 
begeistring. - Normisjon er i en dramatisk over-
gangsfase. I den korte tiden Anne Birgitta har 
ledet Normisjon har hun vist en uvanlig ærlighet, 
åpenhet og trygghet for å stille nye og viktige 
spørsmål for tiden som kommer. Uten fastlåste 
posisjoner gir hun rom for mangfoldet på en ny 
måte og skaper trygghet og tillit opp mot et frem-
voksende arbeid som har mulighetene til å møte 

en ny tid, sier hovedpastor i IMI kirken, Martin 
Cave.

- Anne Birgitta har i løpet av sin korte tid som 
generalsekretær skapt et nytt klima for åpne og 
ærlige samtaler og samarbeid i Normisjon. Dette 
har startet mange spennende prosesser. At hun nå 
tar fire nye år er svært gledelig, og gir forventning 
til det som ligger foran, sier pastor i IMI Kirken, 
Egil Elling Ellingsen.

Også i Acta – barn og unge i Normisjon, er man 
godt fornøyd med Landsstyrets valg. - I dag er det 
bare å gratulere Anne Birgitta og Normisjon. Jeg 
er svært glad for at Landsstyret har valgt å gi Anne 
Birgitta fornyet åremål. Hun har i sin tid som 
generalsekretær vist seg som en samlende og tyde-
lig leder, hun har gjort god grep for å lede Normi-
sjon inn i en ny tid, og hun har lagt til rette for 
godt samvirke mellom Acta og Normisjon. Vi ser 
frem til et fortsatt godt samarbeid, sier daglig leder 
i Acta, Kristian Sveinall Øgaard.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland selv ser fram 
til å ta fatt på utfordringen. - Vi står overfor store 
og spennende utfordringer i Normisjon, og jeg 
gleder meg over å ha et lengre perspektiv foran 
meg som leder. Jeg trives godt i stillingen og er 
glad for den tilliten det ligger i at landsstyret tilbyr 
meg et nytt åremål for fire år fra april, sier hun. 

Ansatt til 2020
«Vi står overfor store og spennende utfordringer i Normisjon, og jeg gleder meg 
over å ha et lengre perspektiv foran meg som leder.»

Ryan Burch
Ole Martin Rudstaden

Anne Birgitta Langmoen  
Kvelland er ansatt som general-
sekretær i Normisjon fram til 
2020. Avgjørelsen blir svært 
godt mottatt i organisasjonen.

Hun har vist seg 
som en samlende 
og tydelig leder. 

Det er ikke hverdagskost når 12 mennesker – store og små (en 
liten) – flytter fra en kjent hverdag til helt nye nabolag for å 
vitne. Det skjer i Arendal. – Det var Anna som først opplevde 
kallet til Sørlandet, sier Johannes Vålandsmyr. Han snakker 
om sin kone, opprinnelig fra Grimstad. I disse dager legger de 
finishen på sommerens oppussingsarbeid i huset de har kjøpt 
på Torsbuåsen. Hele 12 mennesker flytter inn til Arendal Øst. 
Tre av de voksne er ugifte studenter, det er Bård Magnus 
Sødal, Jakob Lunde og Susanne Haldorsen. De andre parene 
er Ole Jakob og Ester Pedersen, Alexander og Tone Helen 
LaPierre samt Torbjørn og Ingvild Simonnes med lille Joel. 
Les mer på normisjon.no 

Misjonærer i Arendal 

Noen av de nye misjonær-
ene i Arendal. 
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Boru Galgalo Mole (31) fra 
Etiopia er ansatt i en nyoppret-
tet stilling som forsamlingsar-
beider på Bjørnstad bedehus. – 
Jeg opplever at Gud har åpnet 
en dør for meg slik at jeg kan 
få tjene ham her i Norge, sier 
den sympatiske afrikaneren.
Boru forteller at han er født i 
Etiopia, i en liten by som heter 
Hidilola, på grensen til Kenya. 
- Min bestefar er en av de før-
ste konvertitter i området og 
ble evangelist i Mekane Yesus-
kirken (luthersk kirke grunn-
lagt på bakgrunn av misjon fra 
nordiske land). Så jeg vokste 
opp i en kristen familie. Jeg var 
med på søndagsskolen og ble 
senere medlem i kor. Vi pleide 
å besøke nabokirker i helgene 
for å be sammen og oppmun-
tre hverandre. Vi ungdommer 
var veldig opptatt av kirkens 
aktiviteter, legger han til.

Potetdyrking
Økonomien var avhengig av 
jordbruk og husdyrhold. Jeg 
husker at norske misjonærer 
lærte min bestefar hvordan 
han skulle sette poteter og søt-
poteter. Når det regner, vokser 
det opp en masse poteter og 
søtpoteter i bakgården vår 
fortsatt i dag.
- Hva med skolegang? 
- Mine foreldre valgte å sende 
meg på skole i Kenya, siden det 
ennå ikke var skole i landsbyen 
vår. Senere tok jeg en bachelor 
i teologi og diplomeksamen 
i Community Development 
(landsbyutvikling). Området 
jeg kommer fra er fortsatt 

unådd og underutviklet. 
Derfor mener jeg det er viktig 
å nå folk med både åndelige og 
fysiske behov.

Mange oppgaver
- Fra 2005 arbeidet jeg i en 
kirke - Evangelical Victory 
church i Nairobi - som vokste 
ut av fellesskap av mennesker 
fra Sør-Etiopia og Nord-Kenya. 
Jeg jobbet for det meste med 
ungdom, og var ansvarlig for 
gudstjenester på engelsk og 
swahili. I tillegg samarbeidet vi 
med andre kirker for å nå folk 
i det nordlige Kenya og Etiopia 
med misjon. Samtidig under-
viste jeg deltid ved en bibel-
skole i Nairobi. Jeg virket også 
som gospelsanger og spilte inn 
en cd sammen med min onkel.
I 2009 flyttet jeg tilbake 
til Etiopia for å mobilisere 
lokalsamfunn til å gjennom-
føre og støtte utviklingen og 
evangeliseringen av vårt folk. 
Noen ganger forventer vi at 
noen skal komme fra utlandet 
for å gjøre noe for oss. Det er 
den mentaliteten jeg ønsket å 
forandre og vise at vi kan gjøre 
noe på egenhånd, hvis vi gjør 
en innsats sammen.

Gift med Kari
- I 2010 giftet jeg meg med 
Kari Synnøve Børve fra 
Hardanger som jeg møtte i 
Nairobi tre år tidligere. Hun 
var misjonær for Norsk Luth-
ersk Misjonssamband i fire år, 
og vi flyttet til Etiopia hvor vi 
jobbet sammen i det siste året i 

Somali-regionen i Etiopia.
I 2011 flyttet ekteparet til 
Norge. Etter at Boru kom hit 
til landet, gikk han på MF og 
tok en mastergrad i ‘Religion, 
Society and Global Issues’, som 
han fullførte i juni 2014. 
- Senere fikk jeg jobb på 
Rikshospitalet som service-
medarbeider. Nå har jeg tilkal-
lingsvakter som miljøarbeider 
på Elevator i Oslo, som er 
Frelsesarmeens institusjon for 
innsatte som trenger bo - og 
arbeidstrening på slutten av 
soningstiden.

Ny stilling
- Hvorfor søkte du stillingen 
på Bjørnstad bedehus?
- Som allerede nevnt har jeg 
erfaring med å jobbe i menig-
het. Da jeg så annonsen for 
stillingen på Bjørnstad, sa jeg 
til meg selv: nå er det kanskje 
tiden for meg til å komme 
tilbake til det jeg tidligere har 
gjort i Afrika. Jeg tror alltid det 
er hyggelig å få muligheten til 
å gjøre den type arbeid som du 
liker å gjøre, og være i et miljø 
som du er mer kjent med. Jeg 
har alltid ønsket å bidra til at 
Guds kirke skal vokse. Når 
Gud åpner døren for å tjene 
Ham, er det ingen grense enten 
det er her eller der, svarer 
Boru.
- Hva vil arbeidsoppgavene 
dine bestå i?  
- Jeg skal jobbe med barn og 
unge, spesielt Amigos som er 
en tweens gruppe. Jeg ønsker 
også å starte noe for tenårin-
ger. Jeg er i ferd med å bli kjent 
med folk og flere aktiviteter i 
forsamlingen, så vil veien bli til 
mens vi går.

Visjoner 
- Hvilke visjoner har du for 
arbeidet ditt på Bjørnstad?
- Først og fremst må jeg si at 
Bjørnstad forsamling gjør en 
svært god jobb. Det som er 
spesielt med dette stedet, er at 

den har mange familier med 
barn. Jeg er faktisk imponert 
over å se et så stort kristent 
felleskap i Norge i en tid da 
den kristne tro taper i oppslut-
ning. En ting jeg lærte tidlig i 
kirkehistorien var at kristen-
dommen ble redusert i mange 
områder i Midtøsten på grunn 
av generasjonsgapet. Så vi må 
finne ut hvordan vi kan hjelpe 
våre barn til å fortsette i fel-
lesskapet, uavhengig av alder. 
Det skulle være noe for hver 
aldersgruppe i det kristne fel-
lesskap. Min visjon er å styrke 
det eksisterende arbeidet og 
prøve å nå andre med det gode 
budskapet om Jesu frelse.

To barn
Boru er bosatt i Moss sammen 
med sin kone og deres to 
jenter, den ene på to år og den 
andre på sju uker. De flyttet dit 
i juni.  Hans hobbyer er å gå 
tur, jogge, reise til nye steder, 
lese og synge.

Vi ønsker Boru velkommen 
inn i fellesskap og medar-
beiderskap i Normisjon. Vi 
trenger brennende vitner og 
ambassadører for Kristus.

Boru – ny forsamlingsarbeider  i 
Bjørnstad forsamling 

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Boru har nå startet i sin nye stilling som forsamlingsarbeider i Bjørnstad bedehus. 

Boru har normalt tirsdag som kontordag på regionkontoret.
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e-post: 
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

Notiser
- Haugetun deltar på Bethels tradi-

sjonelle formiddags-/julemøte på 

Bethel onsdag 9. desember.

- Helse- og sosialklassen skal til 

Kjærre misjonshus og fortelle om 

sin reise til Romania, 8. oktober. 

- Lørdag 24. oktober: Elevstevne på 

Haugetun.

- 3. april 2016 - Haugetunmøte.

Strikkhopp i Rjukan

Mellom de massive fjellveg-
gene i Rjukan henger en smal 
hengebru over et dypt juv. 84 
meter nedenfor fosser elva stri 
og hvit av skum. På hengebrua 
er det montert en slags veranda 
og herfra er det mulig å hoppe 
i strikk – altså kaste seg ut i 
fritt fall uten annet enn en tykk 
strikk festet til anklene. Den 
23. september tok åtte elever 

fra Haugetun turen dit. De 
hoppet ut fra brua og kjente 
adrenalinet bruse i blodet. 
Man kan si at denne aktivite-
ten er både farlig og unyttig 
– og det stemmer godt. Men 
det handler også om å sprenge 
grenser, om å kjenne seg selv 
og om å samle mot til å gjøre 
noe man egentlig ikke tør. Slik 
kan man tenke at denne spen-

nende aktiviteten også er med 
på å utvikle mennesker. Vi 
kunne ha sagt mye om positive 
effekter av å kaste seg ut i ting 
man ikke helt mestrer. Men 
skal vi være ærlige, var det nok 
mest på grunn av muligheten 
til å oppleve noe skummelt og 
morsomt som gjorde at elevene 
meldte seg på. 

Etter hvert har vi nå begynt å 
bli kjent med hverandre, og 
det er en ytterst trivelig gjeng 
vi har fått i hus. Det tar litt tid 
å bli kjent, og det er viktig å 
legge til rette for gode aktivite-
ter i denne fasen.  Derfor drar 
vi med hele gjengen til Sau-
evika allerede etter en uke. Der 
må man bo flere sammen på 
rommet og gjøre sitt beste for 
fellesskapet i mer eller mindre 
utfordrende situasjoner. 
Det er alltid populært å lage 
pappbåt. Da må hvert lag ved 
hjelp av papp og svært enkle 
hjelpemidler, få sammen en 
båt som skal kunne frakte en 
person et lite stykke i vannet.  
Det må nok innrømmes at de 
aller fleste blir søkk våte. Men 
morsomt er det. 
I år fikk vi også en utfordring 
med været. Den ene dagen 
plasket det ned fra tidlig 
morgen til sene kveld. Likevel 
hadde vi mange elever med på 
tur til «Amerika». Og selv om 
vi ble kliss våte, var det flott å 
være ute i naturen. Mange var 
også ute med fiskestang, men 
fangsten ble kun en makrell! 
På underholdningskvelden var 
det imitasjon av tv-program-
mer som sto på dagsorden, og 
det ble mang en hjertelig latter 
ut av det.

Kveldene blir avrundet med 
«ord i natten», slik at forkyn-
nelse alltid skal ha sin naturlige 
plass i våre aktiviteter. 
Nå har allerede Helse- og so-
sialklassen vært i Romania, og 
Middelhavs- og Latin-Amerika 
klassen har vært på språkskole 
i Spania. Puls-klassen har vært 
i fjellet og gått Besseggen, 
fotballklassen skal på trenings-
leir, og musikklinja skal om 
litt sette opp en modernisert 
versjon av Peer Gynt. Så nå er 
alt i gang, og vi håper og ber 
om at det må bli et godt år for 
våre elever.

De første ukene
Lørdag 22. august møtte det opp 112 elever for å starte sitt folkehøy-
skoleår på Haugetun. Det er praktisk talt full skole, og veldig gledelig. 
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Velkommen til sosialt samvær, god mat, aktiviteter 
for barna og julens sanne budskap. Velkommen til en 
rolig, god helg rett før adventstiden.

Dette er leir for barn til og med 7 år sammen med 
voksne - mor, far, besteforeldre, tanter, onkler, eller 
andre som barna er glad i. (Eldre søsken kan være 
med, men de må huske at det er leir for de små.)
STED: Sjøglimt ved ØRJE – (se veibeskrivelsen)
TID: 20. – 22. november

PRIS: Voksne kr. 750,- og barn kr. 500,- (søskenmo-
derasjon) (0 – 2 år gratis)
 
TEMA i år er: Jul i mange land

Dette har vært en populær leir, så vær raske med 
påmeldingen hvis dere ønsker å få plass.
Hvis noen kan dele rom med flere enn sin egen fami-
lie, så si ifra. Da blir det plass til flere. Meld også fra 
om eventuelle allergier.
Påmelding: www.checkin.no, søk «Østfold».
Hvis dere trenger hjelp, kan dere ringe regionkonto-
ret.

Ta med: 
• Sengetøy: Sovepose eller dyne, pute og stretch-

laken. 
• Klær og sko til både inne- og utebruk, toalettsa-

ker og andre ting du trenger.
• Bibelen.
• Husk lommelykta!

Vi gleder oss til å dele en helg med dere i november.
Hjertelig velkommen!
Hilsen Guro Thoresen og Torill Bredeg m.fl.

Veibeskrivelse:
Sjøglimt finner du ved å kjøre E18 fra Mysen mot 
Sverige. Når du ser Ørje sentrum, skal du ta av mot 
«Kallak» og følge riksveien tilbake nordover. Denne 
veien går altså parallelt tilbake med E18. Etter ca 3 km 
er det en romslig busslomme og der er det skiltet opp 
til venstre mot Sjøglimt. 

Arrangører: SØNDAGSSKOLEN Østfold krets, og 
Normisjon/Acta region Østfold

Velkommen til juleverkstedleir!

Kart: Norkart/Finn.no

Hva gjør vi nå?- Elise Volen-Østerholm, Actaleder

Nei, nå har vi vel prøvd alt, 
har vi ikke det? Jo, det synes 
jeg. Vi er innmari gode på det 
meste, tror vi selv. Noe er nok 
bra og, siden vi fyller leirste-
dene våre med fornøyde barn 
og ungdommer ferie etter ferie, 
år etter år. Men så vil vi så mye 
mer, vil vi ikke det da dere? 
Det er jo så mange som ikke 
kjenner Jesus ennå. Det er 287 
000 innbyggere i Østfold, jeg 
kan med sikkerhet si at det er 
mange i Østfold som ikke har 
vært på våre leirer i hvert fall. 
Vi synes selv vi når mange, 
men det er nok noen igjen.

Jeg presenterer med stolt-
het at jeg jobber i Acta. Det er 
barn og unge i Normisjon og 
det er en misjonsorganisasjon. 
Jepp, med stolthet sier jeg at 
jeg jobber i en misjonsorga-
nisasjon. Det er ingen som 
misforstår det. Da er det helt 
klokkeklart at jeg jobber for at 
andre skal bli kjent med Jesus. 
Og visjonen vår understreker 
våre høye tanker om arbeidet. 
Grensesprengende fellesskap 
der barn og unge møter, følger 
og ærer Jesus Kristus.

Vi kan nok ofte gå oss litt vill 
i tradisjonen og det trygge. 

Bli litt fanget i labyrinten 
som kalles daglig drift. Det 
trygge er vel og bra. Historien 
viser oss at det fungerer. Men 
historien viser oss også at Gud 
har mange spennende veier og 
introduserer oss av og til for 
noen grep vi ikke hadde helt 
planlagt selv.

Det er med stolthet og yd-
mykhet jeg får lov til å lede 
arbeidet her i Østfold. I Acta 
får vi tiden til å gå ganske greit, 
men av og til så må vi priorite-
re en liten pustepause. I januar 
i år hadde vi Landsmøte, Actas 
øverste organ. Der drømmer 

vi de store drømmene. Normi-
sjon har også hatt sin general-
forsamling i år. Det gir oss en 
gylden anledning til å stoppe 
litt og se oss om. Se vårt eget 
arbeid utenfra og se hveran-
dre innenfra. Resultatet av en 
slik prosess blir strategi. Vi vil 
så gjerne så veldig mye, men 
vi har behov for en liste med 
prioriteringer for å kunne gå 
noen målrettede skritt. Jeg er 
spent som alltid på hva frem-
tiden i Acta Østfold bringer, 
Gud har planer for oss som vi 
ikke engang klarer å ane. Jeg 
lengter etter å oppdage de. Vil 
du være med på reisen?

Velkommen til Adventsleir på Sjøglimt 27. - 29. november for 2. - 5. klasse
Leiråret i Acta avsluttes med årets koseligste leir, nemlig advents-
leir. Vi fyller denne helgen med livlige barn og supre ledere. Det 
blir fullt opp med aktiviteter fra morgen til kveld. Vi blir bedre 
kjent med Han som vil være vår beste venn. Kanskje blir det 
mulighet for å lage en liten julegave eller tre. Når skumringen 
kommer på kvelden fyrer vi opp bål i lavvoen og pakker med 
oss kakao og litt bakst. På adventsleir skal vi kose oss og kjenne 
på både adventstemning og og litt julestemning. Ønsker du mer 
informasjon om leiren? Ta kontakt med regionskontoret. Bli med 
oss på leir og begynn nedtellingen til jul på Sjøglimt!
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Vår kjære regionleder har studiepermisjon 
i tre måneder, september - november. Hans 
første rapport går ut på at han er i ferd med 
å utvide sin horisont, og han har startet 
med Rømsjøen.

Vi i redaksjonen unner ham dette avbrek-
ket fra sjefsstolen, og er sikre på at han vil 
komme tilbake med utvidet horisont og 
åndelig påfyll, og at han vil fortsette sitt 
gode arbeide i regionen.

Administrasjonsleder Sverre Fjeldberg er 
fungerende regionleder i denne perioden.

Vi takker for mange elever 
på Haugetun og ber om et 
godt skoleår 

Vi ber for alle som forkyn-
ner Guds ord rundt om i re-
gionen, om visdom, innsikt 
og frimodighet 

Vi ber for leirene på 
Sjøglimt denne høsten 

Vi ber for den vanskelige 
situasjonen etter kirkeval-
get i Den norske kirke

Østfold

Vi blir stadig minnet om at vi 
er underveis i livet, og at livet 
til sine tider kan være nokså 
skjørt. Og når vanskelige og 
spesielle ting skjer med oss selv 
og andre under vandringen, så 
forstår vi hvor viktig det er 
med en trygg og forankret 
Gudstro.

Paulus er et forbilde for meg 
når det gjelder liv og tjeneste. 
«Ha meg til forbilde slik jeg 
har Kristus til forbilde!» 1. 
Kor.11,1. Han var selv klar 
over at tjenesten kunne bli 
både hard og krevende, særlig i 
innspurten. Det kunne bli 
snakk om fengsel, og det 
kunne stå om livet. Paulus var 
mye opptatt av livet og døden 
og uttrykker håp om at han må 
få anledning til å fullføre løpet 
og tjenesten han hadde fått av 
Gud. Hans store overordnede 
sikte og mål er det han 
uttrykker i Apostlenes gjer-
ninger 20,24: «Men for meg er 
liv og død ikke verd å snakke 
om, bare jeg kan fullføre løpet 
og den tjeneste jeg fikk av 

Herren Jesus; å vitne om evan-
geliet om Guds nåde.»
Tjenesten han hadde fått av 
Jesus overskygget alt annet. 
Det var et sterkt og forplik-
tende kall.

Hva med oss i lys av dette 
perspektivet? 
I faser av livet er man ofte mer 
opptatt av mange andre ting. 
En regner med at det ligger et 
langt liv foran en, og det legges 
planer og mål for framtiden. 
God utdannelse, vellykket 
yrkeskarriere og god lønn, og 
ha det bra materielt sett. 
Men noen av oss har den 
korteste veien igjen. Hva er da 
aller viktigst? Det må være å 
leve i Guds vilje og plan, slik at 
vi kan fullføre løpet og det livet 
Gud har kalt oss til. Og det 
dreier seg jo ikke om noe 
mindre enn menneskers evige 
frelse.

«Ditt verk er stort, men veik 
er eg når eg det fram skal bera.
Men låt meg endå tena deg, 
om det di makt kan æra.

Ein varm og audmjuk hug meg 
gjev, og truskap all dagar. Og 
send meg som ditt eige brev. 
Til dei som lid og klagar.

Deg høyrer eg for evig til. Eg 
vera vil ei gåva, som du kan gje 
til kven du vil. Så namnet ditt 
vert lova.» (Ragnvald Indrebø)

«Livet kan bare forstås ved å se 
seg tilbake, men det kan bare 
leves ved å se framover.», sa 
Søren Kierkegaard

Mange erfarer at det er lett å 
snuble, bli lunken og miste 
målet av syne. I livet og 
tjenesten for Gud ligger vår 
styrke og utholdenhet i en 
tillitsfull avhengighet av Jesus. 
«Ha Gud som forbilde, dere 
som er hans elskede barn.» 
understreker apostelen i Ef.5,1.

Et forbilde
Av Ivar Gjerdi, tidligere kretssekretær i Vestre Østfold indremisjonskrets

Andakt

Studiepermisjon
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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

Be for sondering av potensi-
elle partnere i arbeidet vårt 
i Senegal. 

Be for direktøren i Asia-
basen Gladstone Kumar og 
hans familie som har flyttet 
til Bangladesh denne 
høsten. 

Be for jordskjelvofrene i 
Nepal og sykehuset i 
Okhaldhunga. 

Be for mennesker som 
kommer til tro og menig-
hetene de blir en del av. 

Be for alle flyktningene som 
kommer til Norge, at de må 
bli godt tatt imot og få en 
verdig behandling. 

Be for alle frivillige som står 
på i lag, foreninger og 
menigheter rundt omkring 
i landet. 

Be for Galleri Normisjon 
som stadig starter flere 
butikker. 

Be for Soul Children 
festivalen i Oslo Spektrum 
16.-18. oktober. 

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus 
har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I  
Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå 
for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen 
gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være 
hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og 
nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt.» 
Ef 1,3-6.

Dette er grunnlaget, rammen og retningen. Grunnlaget er 
at Jesus døde for oss og sto opp igjen. «Men nå er jo Kristus 
stått opp» sier Paulus i 1.Kor 15. Rammen er Guds nåde. Ved 
hans nåde er hver av oss skapt. Av hans nåde lever vi hver dag. 
En klok mann sa en gang at det å tro at vi har livet i oss selv, er 
like dumt som det å snakke om varme klær. Ta den varmeste 
jakka du har og legg den ut i snøen i 15 kuldegrader. Hvor varm 
tror du den jakka er etter en halv time? Klær er varme fordi de 
låner varme fra kroppen vår. På samme måte har ikke vi livet i 
oss selv. Vi får det hver dag fra Gud. Til slutt skal vi dø en dag, 
også da i Guds nåde.

Retningen leste vi i siste verset: Til lov og pris for hans herlig-
het og ære. Dette er grunnlag, ramme og retning for hver enkelt 
av oss. Dette er grunnlag, ramme og retning for Normisjon.

Hva er Normisjon? Normisjon er en del av Guds folk. Vi er 
en del av en verdensvid, universell kirke som har «én Herre, én 
tro, én dåp, én Gud og alles Far». Vår identitet er ikke å være 
kirkesamfunn, men en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon 
som bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrif-
ter. Vi finnes fordi vi har en historie: Mennesker som brydde 
seg om andre; om at de skulle få mat, et sted å leve, at de skulle 
få møte Jesus. Vi finnes fordi vi har en felles retning: Jesus  
Kristus til nye generasjoner og folkeslag; like fra Ecuador i vest 
og Kambodsja i øst- og like til Norge.

Vi snakker ikke lenger om ytremisjon og indremisjon. Det 
er én bevegelse; fra oss som tror på Jesus til dem som ennå ikke 
har møtt han.  Dette er en bevegelse i to retninger: Inn til Jesus 
og ut til andre mennesker.

Teksten er deler av generalsrektærens visjonsforedrag fra  
Generalforsamlingen. Les hele visjonsforedraget på  
normisjon.no

Utrustning

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

Innspill

Foto: Shutterstock

 www.normisjon.no

Illustrasjonsfoto: Shutterstock  (A
v hensyn til personen 

har vi endret m
annens navn.)

Cruise til De forente 
arabiske emirater
Reiseledere og talere: Torill Solli Haugen  
og Knut Svein Dale
Kontaktinfo: Normisjon v/Torill Solli Haugen,  
tlf. 458 05 585 eller 23 30 10 00
Påmelding: Si-Reiser, tlf. 70 17 90 00
Full pensjon! Spennende utflukter! Andakter og mye sang og 
musikk! Relevante foredrag om områdene vi besøker! 
 

Fra Dubai 08.–15. januar 2016

Teknisk arrangør: SI-Reiser.
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Kan du tenke deg å gjøre en frivillig innsats 
for Normisjon i Østfold? Vi har ledig en ledig 
arbeidsplass som vi gjerne vil at skal bli brukt 
i kontorets åpningstid, mandag til fredag 
kl.10.00-14.00.

I forrige nummer av «Nytt fra Normisjon» kun-
ne det kanskje oppfattes som vi ønsket bare en 
person hele uken. Men her er det fleksibelt. En, 
to eller tre dager i uken er en veldig god hjelp. 

Ring gjerne for mer informa-
sjon: administrasjonsleder 
Sverre Fjeldberg tlf. 95102230 
eller sverre@normisjon.no

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
24. oktober: Elevstevne på 
Haugetun
28. oktober, Hauges Minde, 
temamøte  om Hans Nielsen 
Hauge 
31. oktober, Sjøglimt, Damenes 
dag
20. - 22. november, Sjøglimt, 
Juleverksted, barn opp til 8 år i 
følge med voksen 
27. - 29. november, Sjøglimt, 
Adventsleir, 2. - 5. klasse

2016
30. januar: Basar på Bethel for 
Fredrikstad-distriktet
31. januar: Inspirasjonssamling 
på Bethel for Fredrikstad-dis-
triktet
09. februar: Start for bufferkurs 
for par, i regi av Fermate
11. februar: Bønnedag for 
Fredrikstad-distriktet
12.-14. februar: «Kick-off-2016»/
Ledertreningshelg på Sjøglimt
12. mars: Basar på Bethania for 

Sarpsborg-distriktet
03. april: Haugedag på Hauges 
Minde
03. april: Haugetunmøte
13. april: Pensjonistenes dag, 
Sjøglimt
17. april: Regionårsmøte, 
Mysen 
25.-29. mai: Rekreasjonsdager 
på Sauevika, i regi av Fermate

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

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

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 

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, 957 
57 610, 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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Vi starter med kaffe og wie-
nerbrød.

Inger Lise Skauge vil fortelle 
fra Bibelens kvinnegalleri. 
Hun lar oss også få et innblikk 
i serviettenes verden.

Hedda Kortnes vil forelese om 
urter og blomster i grøftekan-
ten, som vi kan gjøre oss nytte 
av.

Det serveres Sjøglimts smør-
brødkake og et deilig dessert-
bord til kaffen.

Ingvild Labråten og Mari-
ann Sørby bidrar gjennom 
arrangementet med sang og 
musikk.

Pris kr. 400,-.
Se mer om arrangementet på 
Sjøglimts facebookside.

Påmelding til:
Normisjon region Østfold 
innen 23. oktober. 
Hilsen arrangementskomi-
teen: 
Wenche Bjørknes, May Ellen 
Kåsa og Mona Trømborg

Damenes dag lørdag 31. oktober kl. 15.00 
på Sjøglimt leirsted

«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 Hauges-
vei 39, Rolvsøy. Samtale. Alle hjertelig 
velkommen. Arr.: Haugekomiteen i 
Østfold

Temamøter om Hans Nielsen Hauge
Ønsker noen foredrag/kå-
seri til møter om Hans Niel-
sen Hauge, ta kontakt med 
Svein Høiden tlf. 90578076 
eller mail: svein.hoiden@
blaakors.no

Det blir bønnedag i Fred-
rikstad torsdag 11. februar 
fra klokken 15.00. Se 
reportasje i forrige nummer 
av «Nytt fra Normisjon» om 
bønn i Halden. Mer info i 
neste nummer av bladet.

Bønnedag

Ledig kontorplass


