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Søndag 17. april er det årsmøte i regionen på 
Betania, Mysen. Vi sikter mot å bli enda flere enn 
under fjorårets misjonssamling.

Årsmøtetid igjen

«Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv 
til en løsepenge for mange». (Matt. 20.28)
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Fra den store misjonssamlingen på Betania, Mysen i fjor med besøk av Kristin og Erik Bøhler.

Årsmeldingen forteller blant annet om 
et viktig arbeid på våre leirsteder.

UTLAND 5

Siden 2012 har Normisjon og lokale 
partnere hatt fokus på tro og miljø. 
Det gir resultater.
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Fremdeles plass 
Gå Ut Senteret, Bibelskolen i Grimstad 
og Acta IMI kirkens Bibelskole åpnet for 
søkning like før jul. Søkningen er god 
men det er fremdeles plass. 
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Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

Fjellferier:
Familier 9.–14. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |                   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leir-
Friluftsvukku  *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark

27/6 – 1/7 for 9 til 13 år og 8 – 11/8 for 12 til 15 år

Fjellferier: For familier 12.–17. juli
Unge seniorer 25.–29. juli. Taler Oddvar Søvik

Eldre seniorer 1.–5. august. Taler Svein Granerud

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leirer!
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Siden 2012 har Normisjon og lokale 
partnere hatt fokus på tro og miljø. 
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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

Ungdomskomiteen i Vestre Østfold Indremi-
sjonskrets 1963, 90-års jubileet
Bak fra venstre: Anne-Marie Vold, Ragnvald Stene Johansen
Ole Holmen og Marit Foss.
Foran fra venstre: Finn Leo Andreassen, Thor Mathisen, Olaug 
Nøskeland og Wilhelm Mangersnes.

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

1. Innledning
Den meldingen regionstyret 
her avgir, begrenser seg hoved-
saklig til det mandatområdet 
styret har fått. Det vil si de fel-
lesoppgaver som er overdratt 
fra organisasjonens grunnplan. 
Mandatet er gitt i lovverket og 
årsmøtets vedtak. Det uteluk-
ker ikke at styret også kom-
menterer foreningssituasjonen 
og utviklingen der, siden disse 
er de egentlige oppdragsgivere. 
Det er situasjonen lokalt som 
avgjør hva regionen kan gjøre. 
Rammene bestemmes av den 
bærekraft foreningene har, og 
de midler som misjonsfolket 
stiller til rådighet.

2. Regionårsmøtet og 
regionstyret
Årsmøtet
Regionårsmøtet 2015 ble av-
holdt søndag 19. april. Årsmø-
tet ble arrangert på Betlehem, 
Borgen med åpningsmøte og 
påfølgende forhandlingsmøte.

Regionstyret
Siden årsmøtet har regionsty-
ret bestått av:
Styreleder: Jan Holone, Rygge, 
valgt til 2017
Nestleder: Frode Bilsbak, 
Kornsjø, valgt til 2017
Karl Erik Sørensen, Borgen-
haugen, valgt til 2016 
Gunnar Lilleaasen, Degernes, 
valgt til 2017
Lillian Karlsen, Mossik, valgt 
til 2018 
Inger Slettevold Aarmo, Var-
teig, valgt til 2018
Andreas Brøttemsmo, Actas 
representant 
Ansattes representant: Torill 
Bredeg, valgt til 2016
Ansattes vararepresentant: Boe 
Johannes Hermansen, valgt til 
2016 
Vararepresentanter til 2016:
1. vara: Borgny Navestad, 
Mysen
2. vara: Ragnar Kjølberg, 
Skjeberg
3. vara: Øivind Skjolden, Rak-
kestad

Regionleder møter fast i styret 
uten stemmerett

3. Ansatte og arbeidsmiljø

Regionens ansatte pr. 31.12.15.
Ansatte tilknyttet regionkon-
toret:

Bjørnar Holmedal, regionleder, 
100 % stilling
Elise Volen-Østerholm, Actale-
der, 100 % stilling 
Sverre Fjeldberg, administra-

sjonsleder, 100 % stilling
Boe Johannes Hermansen, 
informasjons- og misjonskon-
sulent, 40 % stilling
Torill Bredeg, barne- og fami-
liearbeider, 100 % stilling delt 
med 60/40 mellom Acta og 
voksensektoren,
Åsmund Bjørnstad, leir- og 
lederutvikler, 80 % stilling,
Sigmund Danielsen, leder av 
Fermate Østfold, 50 % stilling.
Torhild Nordberg, sjelesørger i 
Fermate, timelønnet.
Boru Galgalo Mole, forsam-
lingsarbeider Bjørnstad For-
samling, 50 % stilling
Espen Holmen, prosjektarbei-
der i Normisjon Hannestad og 
Greåker, 20 % stilling

Ansatte ved leirstedene:

Sauevika
Helge Lilleheier, bestyrer, 100 
% stilling
Torgeir Haaland, kokk, 75 % 
stilling
Jørgen Grenebrant, husfar/
kokk, 100 % stilling

Sjøglimt
Knut Edlar Arnesen, bestyrer/
vaktmester, 100 % stilling 
Wenche Bjørknes, husmor/
kokk, 100 % stilling

4. Frivillige medarbeidere
Den ulønnede tjenesten er en 
grunnleggende side ved vår or-
ganisasjon, og vi er takknem-
lige for all den tid, innsats og 
de krefter som legges ned i vår 
virksomhet fra denne gruppen. 
Østfold har mange gode 
frivillige medarbeidere, både 
fritidsforkynnere og hjelp på 
leirstedene. Det er en utfor-
dring å rekruttere og følge 
opp nye, som kan delta i disse 
viktige funksjonene. I tillegg 
kan det av og til være nødven-
dig å gjøre bruk av betalt hjelp 
på leirstedene.

5. Arbeidsmiljø
Sykefraværet har i 2015 vært 
på 13,04 % av samlet antall ar-
beidsdager for tilsatte. Tilsva-
rende tall for 2014 var 3,78 %. 
Regionstyret er av den oppfat-
ning at sykefraværet ikke har 
bakgrunn i arbeidsmiljø, men 
at stort arbeidspress kan være 
en medvirkende årsak. 
Det har ikke forekommet ulyk-
ker eller skader i tilknytning 
til arbeidet, og styret oppfatter 
arbeidsmiljøet for regionens 
ansatte som trygt. 
Regionstyret kjenner ikke til 
forhold i virksomheten som 

har forurensende effekt på det 
ytre miljø. Det er derfor ikke 
satt i verk tiltak i så henseende.

6. Virksomheten i regionen
Normisjon region Østfold 
driver slik virksomhet:
Forkynner- og rådgivningsar-
beid overfor regionens forenin-
ger og lag, blant annet lederop-
plæring og ledersamlinger.
Regionale arrangement bereg-
net for alle, samt samlinger for 
ulike kategorier som barn og 
ungdom, familier og pensjo-
nister. 
Regionen samarbeider dessu-
ten med Normisjon sentralt 
om felles oppgaver.
Regionen eier og driver 
Haugetun Folkehøyskole og 
leirstedene Sauevika (Hvaler) 
og Sjøglimt (Marker).
Fermate, et ressurssenter for 
sjelesorg og veiledning har hatt 
sitt andre hele driftsår i 2015 
med positiv utvikling
Organisasjonen har i sin 
virksomhet oppmerksomheten 
rettet mot kjønnsfordelingen 
blant ansatte og tillitsvalgte, og 
vi arbeider for en tilnærmet lik 
fordeling mellom kjønnene. 
Alle stillinger er i prinsip-
pet åpne for begge kjønn. 
Det samme gjelder tillitsverv 
i organisasjonen. Vi har fire 
kvinner og seks menn ansatt 
i hel- eller deltidsstillinger. 
Folkehøyskolens ansatte er 
ikke med i denne beregningen. 
Regionstyret består av to kvin-
ner og fem menn.
Regionkontoret for Normisjon 
region Østfold er lokalisert i 
Torggt 6, 3.etg., Sarpsborg, der 
Normisjon, Acta og Fermate er 
samlokalisert. 

6.1 Foreningene

Regionen hadde totalt 80 
foreninger/kor innen voksen-
arbeidet pr. 31.12.2015. Det er 
en reduksjon på en i forhold til 
2014. (Se tabell på side 4)

Situasjonen i mange av våre 
foreninger er utfordrende. 
Likevel opplever vi at flere 
foreninger har en aktiv og god 
virksomhet. Regionstyret opp-
fordrer til nytenking og aktiv 
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medlemsverving for å styrke 
arbeidet lokalt.

6.2 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde 
41 direktemedlemmer pr. 
31.12.2015. Regionens vik-
tigste kontakt til direktemed-
lemmene er regionbladet og 
hjemmesidene på internett. 

6.3 Misjon i nærmiljøet
Tradisjonell møtevirksomhet 
har fremdeles sin berettigelse 
og betyr mye. Våre mange 
bedehus er viktige samlings-
plasser for mange mennesker 
i alle aldre, og har stor betyd-
ning i sitt nærmiljø. Samtidig 
ser vi at dette arbeidet også 
er presset, og det er mange 
foreninger som består av eldre 
mennesker. Regionstyret sitter 
igjen med positive erfaringer 
etter områdemøtene 2015. 
Aktive og engasjerte deltagere 
bidro til at både foreninger og 
regionen fikk godt utbytte av 
møtene. Regionstyret innser at 
det også er utfordringer i flere 
foreninger, men det er også 
vilje til å se på muligheter for 
endringer.

Forholdet til Den norske kirke 
har vært og er viktig, først og 
fremst fordi det store flertall 
av Normisjons medlemmer 
er medlemmer i Den norske 
kirke. Den enestående kon-
taktflate i det norske folk, og 
våre medlemmers tilhørighet 
til Den norske kirke gjør at 
vi fortsatt vil vektlegge lokalt 
samarbeid. Samtidig har Den 
norske kirkes endrede veivalg 
og holdning etter kirkevalgets 
utfall og bispemøtets vedtak 
om å anbefale vigselsord-
ning for likekjønnede, skapt 
en utfordrende situasjon for 
alle som står på kirkens klas-
siske lære i dette spørsmålet. 
Normisjon står, sammen med 
de fleste av verdens kirker 
og misjonsbevegelser, for at 
ekteskapet mellom mann og 
kvinne er den eneste ordning 
Gud har gitt for seksuelt samliv 
og slektens videreføring. Med 
bakgrunn i dette, og lignende 
utfordringer i de lokale si-
tuasjoner der den teologiske 
og strategiske situasjon gjør 
det nødvendig, vil Normi-
sjon arbeide for å finne gode 
løsninger for mennesker lokalt 
og Normisjon som evangelisk 
bevegelse.

6.4 Misjon internasjonalt
Årets første arrangement var 
inspirasjonskvelden på Betle-

hem på Borgenhaugen torsdag 
5/2.
Vidar Børjeson fra Gå-ut-
senteret talte om «Veien ut 
– hvordan går jeg den?» Kor 
X serverte oss nydelig sang, 
og vi fikk besøk av en familie 
fra Brasil som var blitt kalt til 
misjonstjeneste.
På årsmøtet i april la vi frem 
en bønnemal til bruk i foren-
ingene.
«Misjonsforum» jobber fortsatt 
for økt misjonsglød og engasje-
ment i foreningene i regionen 
vår. I den forbindelse har vi fått 
på plass misjonsavtaler. Den 
første foreningen som har un-
derskrevet misjonsavtale med 
region Østfold, er Normisjon 
Østereng, Mysen. Vi håper det 
blir flere, og i tillegg ønsker vi 
flere avtaler med menigheter. 
Noen av avtalene som vi har, er 
fornyet. «Misjonsforum» har 
hatt 4 komité møter i tillegg til 
inspirasjonskvelden. Pr. 31/12 
2015 har 40 foreninger og 4 
menigheter misjonskontakt.

Følgende menigheter har avta-
ler med Normisjon:
Greåker menighet støtter Aser-
bajdsjan
Soli menighet støtter Nepal
Skjeberg menighet støtter 
Nepal.
Eidsberg menighet støtter 
Nepal.
Rolvsøy menighet støtter 
Nepal.
Ullerøy menighet støtter 
Nepal.

6.5 Kurs- og undervisnings-
tilbud
Vi ser på undervisning som 
et viktig element i bygging av 
disipler og fellesskap og ønsker 
at foreningene tar i bruk de 
kurstilbudene som Normisjon 
har å tilby.

I 2015 ble Agenda1 Østlan-
det startet som et samarbeid 
mellom fire østlandsregioner. 
Agenda1 Østlandet er en 
videreføring av «Vekstnettver-
ket». Agenda1 Østlandet er et 
nettverk av fellesskap som vil 
hjelpe hverandre til å nå flere 
mennesker med evangeliet. 
Storsalen Menighet er praktisk 
tilrettelegger og arrangør av 
samlingene. Fire foreninger fra 
Østfold deltok på oppstarts-
møte på høsten og disse fire og 
flere vil delta i dette lærings-
nettverket i 2016/2017. 
I 2015 har arbeidet vært rettet 
mot sjelesorg i form av kurs og 
lignende tilbud. Det har blitt 
arrangert flere kurs i regi av 

Fermate.

6.6 Regionarrangement (i 
tillegg til Acta)
31.01 og 18.02: Fermatekurs: 
Skriv ditt liv, Fermatesenteret
31.01: Misjonsbasar for 
Fredrikstad-distriktet, Bethel
05.02: Misjonsforum, Betle-
hem, Borgen
11.03: Fermatekurs: Gode 
vekstvilkår for menighet/for-
samling, Hannestad
14.03: Misjonsbasar for Sarps-
borg-distriktet, Bethania
15.04: Pensjonistenes dag, 
Sjøglimt
19.04: Årsmøte for regionen, 
Betlehem, Borgen
14.05: Familiefestival, Sjøglimt
06.06: Loppemarked og auk-
sjon, Sjøglimt
26.07: Sauevikastevne, Sau-
evika
19.08: Bønnedag, Halden
21.-23.08: Kvinneleir, Sauevika
12.09: I Hauges fotspor – buss-
tur i Østfold
10.10 og 22.10: Fermatekurs: 
Skriv ditt liv, Fermatesenteret
28.10: Temamøte om Hans 
Nielsen Hauge, Hauges Minde
30.10: Damenes dag, Sjøglimt
Ni ulike datoer gjennom året: 
Fermatekvelder i lokale foren-
inger

6.7 Informasjonsarbeidet
Tabloidavisen «Nytt fra Nor-
misjon Østfold» kom også i 
2015 ut med seks nummer, alle 
med 12 sider. Opplaget er på 
vel 2000 eksemplarer. Avisen 
er med på å binde regionen 
sammen og er en viktig infor-
masjonskanal til alle medlem-
mer av Normisjon og andre 
som ønsker å motta bladet. 
Det satses på variert og aktuelt 
stoff, sammen med PR for våre 
arrangementer. Sakspapirene 
til regionårsmøtet ble trykt i 
ett av nummerne og vi sparer 
dermed ressurser.
Medieavdelingen ved Normi-
sjons hovedkontor lager en 
del felles stoff som alle Normi-

sjonsavisene benytter. På den 
måten blir nyheter fra inn- og 
utland tilgjengelig for flere. 
Samarbeidet om utgivelsen 
betyr også at trykke- og porto-
kostnader holdes lave. 
I tillegg til avisen er nettstedet: 
www.normisjon.no/ostfold 
hovedkanal for informasjons-
arbeidet. Her blir det lagt ut 
artikler og info om arbeidet, 
blant annet om arrangementer 
og foreningsbrev. «Nytt fra 
Normisjon Østfold» finnes 
også i en lavoppløselig utgave 
til nedlasting. I tillegg til det 
stoffet vi produserer selv, vil 
vi oppfordre lokalforeningene 
til å sende inn aktuelt stoff 
og tipse om aktuelle saker. 
Det gjelder både nettsted og 
regionavis. I tillegg til vår egen 
hjemmeside har flere forenin-
ger egne sider.
Redaktør for både avis og 
nettsted er Boe Johannes 
Hermansen, mens Jan Holone 
er grafiker og teknisk tilret-
telegger. Ansvarlig redaktør er 
Bjørnar Holmedal.

6.8 Arkivstyret
Arkivstyret arbeider med å 
samle og registrere historisk 
materiale fra nåværende og 
tidligere foreninger og kretser/
region. Arbeidet er tidkreven-
de og det er fortsatt en del som 
gjenstår. Vi trenger også hjelp 
fra lokale personer/foreninger 
for å få fullført arbeidet. I den 
sammenheng er vi avhengig av 
å få overlevert historisk mate-
riale, eller få vite hva og hvor 
det er oppbevart lokalt. 
På regionens nettsted finnes 
en side som viser hva som er 
registrert av historisk materiale 
og hvor det er lagret. I 2015 
ble det bl.a. lagt ut en oversikt 
over det materiale som - så 
langt - er samlet i Fredrikstad-
distriktet.
Ingar Karlsen har i løpet av 
året trådt ut av arkivstyret og 
takkes for god jobb. Arkivsty-
ret består nå av Yngvar Kasper-
sen, Harald Thoresen og Hilda 
Andreassen, med Boe Johan-
nes Hermansen som leder og 
sekretær.
Det er viktig å ta vare på mi-
sjonens historie. Uten den kan 
en heller ikke finne veien frem-
over. Den konkrete historien 
er også avgjørende med tanke 
på forskning og annet faglig 
arbeid.

6.9 Acta - barn og unge i 
Normisjon
2015 har vært et år i endring 
for Acta i Østfold. Arbeidet 

i sin helhet og utførelsen har 
vært gjort i stor grad etter 
tradisjonen og forventningene, 
men staben har opplevd store 
utskiftinger og mye av årets 
jobb har vært utført av vikarer. 
Likevel opplever vi et inspirert 
og engasjert leirliv og lagsar-
beid i hele fylket. Det er god 
oppslutning og god rekrut-
tering av både nye lag samt 
deltagere og ledere til alle typer 
arrangementer. Staben har 
brukt tid i høstsemesteret på 
strategiarbeid og langtidsplan-
legging av fremtidig fokus og 
arrangement.
Det er viktig for Acta å ha et 
helhetlig tilbud som møter 
utfordringen i å leve livet som 
disippel uansett alder. Det er 
viktig at vi er best mulig rustet 
slik at vi mestrer vår rolle som 
kristen barne- og ungdomsor-
ganisasjon i møte med enkelt-
mennesker og i samfunnet.

6.10 Hans Nielsen Hauge
Komiteen som jobber med 
å øke interessen for Hans 
Nielsen Hauge og hans betyd-
ning, består av Astrid Øre-
bech, Hanne Tulluan, Torgeir 
Flateby, Svein Høiden, Harald 
Borgebund og Boe Johannes 
Hermansen (leder). 
Lørdag 12. september ble det 
arrangert en innholdsrik buss-
tur i Hauges fotspor i Østfold, 
med 80 deltagere. Påmeldingen 
var langt større, men måtte 
begrenses til én buss. En ny 
busstur er berammet til 10. 
september 2016. 
Onsdag 28. oktober inviterte 
komiteen til temakveld på 
Hauges Minde, hvor prof. 
Magne Supphellen innledet 
om emnet: «Hans Nielsen 
Hauges prinsipper for næ-
ringsvirksomhet – relevante i 
dag?» En interessant og lærerik 
kveld. Referat fra møtet finnes 
på regionens nettsted. Flere 
temamøter er på beddingen i 
2016.

6.11 Fermate
Ressurssenteret for sjelesorg 
og veiledning Fermate Øst-
fold har lagt sitt andre hele 
år bak seg. Prosjektperioden 
utløp 31.12.15. Regionstyret 
har i første omgang vedtatt å 
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forlenge prosjektperioden ut 
2017.
Regionen ønsker gjennom 
denne virksomheten å satse på 
en diakonal profil. Kjernevirk-
somheten består av samtaler, 
og forskjellig type kurs og 
foredragsvirksomhet. Senteret 
har to ansatte. Torhild Nord-
berg på timebasis og Sigmund 
Danielsen i 50 prosent stilling. 
Senterets lokaler fungerer me-
get bra til denne type virksom-
het.
I 2015 er det totalt 45 personer 
som har gått til samtale, fordelt 
på 15 menn og 30 kvinner. Det 
er brukt 248 timer til samtale. 
(Tallene var noe høyere i 2014 
– noe som henger sammen 
med at Sigmund hadde relativt 
mange personer (over 20) med 
som «restkvote» fra Fermate 
Oslo) 
Det er arrangert 3 kurs. Disse 
samlet til sammen 95 personer.
Senteret når ut til et bredt lag 
av folket, både økumenisk, og 
til folk som selv sier de ikke 
deler «vår tro». 
Et gledelig trekk ved driften 
av senteret for 2015 er at det 
økonomisk viser et resultat 
som er betydelig bedre enn 
budsjettert.

7. Haugetun Folkehøyskole 

Regionstyret mener at arbeidet 
som drives på Haugetun er en 
viktig del av ungdomsarbeidet 
i regionen. Skoletilbudet er i 
stadig utvikling, og modning 
gjennom skoleåret betyr, og 
har betydd mye for mange.

Haugetun er både en skole og 
en misjonsstasjon for ungdom. 
Kjennskap til Normisjon og 
vår åndelige arv, er en viktig 
del av formidlingsoppdraget. 
De tilsatte gjør en stor innsats 
for å gi skolen et godt faglig til-
bud gjennom skoleåret og går 
nye veier i markedsføring for 
å sikre rekruttering til skolen. 
Haugetun blir fra 2016 i sin 
logo lokalisert til Fredrikstad. 
Hele årsmeldingen fra skolen 
vil være tilgjengelig på årsmø-
tet og som nedlastbart doku-
ment fra våre hjemmesider.

8. Leirstedene
Leirstedene våre er viktige 
møteplasser for barn, unge og 
voksne i Østfold. Vi er stolte av 
leirstedene og det legges ned 
mye verdifull innsats både fra 
ansatte og frivillige medarbei-
dere. Nedenstående tabeller 
viser aktiviteten de siste fire 
årene.
Vi viser til leirstedenes full-
stendige rapporter som er 

tilgjengelig på årsmøtet og 
som nedlastbare dokumenter 
fra våre hjemmesider. Her gis 
et mer utfyllende bilde av hva 
som skjer på hvert enkelt sted. 
Arbeidet på våre leirsteder 
har høy kvalitet og er en viktig 
hjemlig misjonsmark der barn, 
unge og voksne får oppleve et 
møte med Jesus. Sjøglimt og 
Sauevika melder imidlertid 
om et behov for frivillig hjelp i 
driften av leirstedene og opp-
fordrer flere til å melde seg til 
tjeneste. Det er også i perioder 
ledig kapasitet og lokalfore-
ningene blir oppfordret til å 
benytte leirstedene til egne 
arrangementer.

9. Økonomi 

Regnskapet for 2015 er ført av 
KNIF Regnskap AS (tidl. NLM 
Økonomiservice AS).  
1. Forutsetning for fortsatt 
drift er lagt til grunn for års-
regnskapet 2015. 
2. Regionstyret kjenner ikke til 
forhold som på annen måte er 
viktig for å bedømme regio-
nens økonomiske stilling.
3. Regionstyret foreslår at årets 
resultat føres mot de enkelte 
avdelingenes disposisjonsfond.

10. Avslutning
Visjonen «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag» 
må alltid være grunnlaget for 
vårt allsidige arbeid i Region 
Østfold. Gjennom små og store 
felleskap, og arbeid for alle 
generasjoner, får vi være med 
å peke på Jesus Kristus blant 
mennesker i Østfold. 
Vi lever i en krevende tid der 
vi det siste året har sett at strid, 
terror og uro rammer verden 
på nytt. 
I 2015 har mange flyktninger 
kommet til Norge til berikelse 
og utfordring. Nestekjærlig-
hetsbudet blir brått satt i en 
annen setting og «misjonsmar-
ken» kommer på sett og vis til 
oss.
2015 har også gitt utfordringer 
og brytninger i Den norske 
kirke. Nye veivalg i Kirkemøtet 
utfordrer Guds ord og oss som 
mennesker og organisasjon.
Vårt kall og vår sendelse som 
en kristen evangelisk bevegelse 
er å møte, og være i vår samtid 
med kjærlighet. Kjærlighet til 
Gud, og Hans kjærlighet igjen-
nom oss til den verden vi er i. 
Når Guds ord og vi utfordres 
av kirke og samfunn, fordrer 
det visdom, kjærlighet og tro-
skap til Guds ord.
 
Regionstyret takker alle ansatte 
og frivillige medarbeidere for 
stor innsats og tjeneste i 2015. 
Det er mange arbeidstimer 
som legges ned rundt om i vår 
mangfoldige virksomhet.

Vi ber om at lag, foreninger og 
enkeltmennesker vil være med 
i det store arbeidet, et arbeid 
som først og fremst må være 
ledet av Gud og det han ser er 
best for mennesker i Østfold. 

«La kjærligheten være opprik-
tig. Avsky det onde, hold dere 
til det gode. Elsk hverandre 
inderlig som søsken, sett de 
andre høyere enn dere selv. 
Vær ikke lunkne, men ivrige. 
Vær brennende i Ånden, tjen 
Herren! Vær glade i håpet, 
tålmodige i motgangen, uthol-
dende i bønnen. Vær med og 
hjelp de hellige som lider nød, 
og legg vinn på gjestfrihet.» 
(Paulus’ brev til Romerne kap. 
12, vers 9-13)

Sarpsborg, 
31.12.2015/21.01.2016

Styret for Normisjon region 
Østfold

Jan Holone, styreleder, 
Frode Bilsbak, nestleder,
Lillian Karlsen, styremedlem, 
Gunnar Lilleaasen, styremed-
lem, 
Karl Erik Sørensen, styremed-
lem, 
Inger Slettevold Aarmo, styre-
medlem,
Borgny Navestad, 1. varamed-
lem,
Ragnar Kjølberg, 2. varamed-
lem, 
Andreas Brøttemsmo, Actas 
representant
Torill Bredeg, ansattes repr. 

Tabelloversikter
6.1 Foreningene

8. Leirstedene

Sjøglimt

Sauevika

Regnskapet for 2015
Regnskapet for 2015 er ikke trykt i dette bladet. Det 
har sammenheng med at regnskapet så langt ikke er 
gjennomgått av revisor. Regnskapet vil bli tilgjengelig 
på våre hjemmesider. Det fås også tilsendt ved henven-
delse til regionkontoret.

Valgkomiteens innstilling er i skrivende stund ikke 
klar, men vil være nedlastbar sammen med 
regnskapene på våre hjemmesider i god tid før 
årsmøtet.
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Gjennom læringsnettverket The Environ-
mental Competence Building Project 
(ECBP) har Normisjon satt igang en 
rekke tiltak. I India har Normisjons part-
neren Evangelical Social Action Forum 
(ESAF) lykkes med å gi husholdninger 
grønn teknologi, spesielt brensel-venn-
lige stekovner, mot betaling. Programmet 
er selvfinansierenede gjennom moderate 
lånerenter. Så langt har 60 000 ovner blitt 
distribuert og ESAF forventer at tallet blir 
300 000 iløpet av de neste tre årene. 

Å kjøpe disse brensel-effektive stekov-
nene er veldig lønnsomt for forbrukerne. 
Kundene får ovnen som et lån og nedbe-
taler lånet med sparte kostnader på bren-
sel. Den koster mye mindre enn det en 
gjennomsnittlig husholdning ville brukt 
på innkjøp av ved. Iløpet av syv måneder 
har de fleste familiene tjent igjen inves-
teringen gjennom redusert bruk av ved 
og andre former for energi. 

I følge en rapport av WHO og UNI-
CEF går 597 millioner mennesker på do 
ute i det fri i India. Dette fører til forgift-
ning av vannkilder. I tillegg har kvinner 
vært spesielt utsatt når de ikke hadde 
tilgang til toaletter. De måtte ofte vente 
til skumring med å gå på do og hadde da 
større risiko for å bli bitt av dødlige inn-
sekter eller bli utsatt for vold. Gjennom 
Normisjons samarbeidspartner Lutheran 
World Service India Trust har man 
bidratt til å bygge toalett som gir lokal-
befolknigene både helse, trygghet og ver-

dighet. Vannfilter har også gitt margina-
liserte grupper rent drikkevann. 

Rapporten for posjektet «Faith and the 
environment» gir åtte anbefalinger: 
1. Vær et eksempel til etterfølgelse.
2. Adresser teologien (kirken trenger en
solid, enkel og samlende teologi om
miljø.) 3. Prioriter miljøet (også i strate-
gier, agenda og politikk.) 4. Adopter et
helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming
(som i å benytte lokal kunnskap.)
5. Handle lokalt (men tenke globalt.)
6. Maksimer kommunikasjon (benytt
alle kommukasjonskanaler og fortell
historiene til enkeltmennesker som er
rammet av klimaforandringer)
7. Frem forvaltning, ansvarlighet og rett-
ferdighet. (Vi er ansvalige til både Gud
og våre naboer til å ikke bruke mer enn
vår del av tilgjengelige naturressurser.)
8. Frem en ansvarlig forbrukerkultur.
9. Ikke gi opp. Det er ikke for sent. Vi kan
enda skrive historie.

Normisjon ønsker å være en miljøbevisst organisasjon og har lyktes i sin satsning i India. 

Prioriterer tro og miljø 

Normisjon er i full gang med å produsere 
det nye magasinet Ferskvare som vil erstatte 
misjonsnytt, SMM-nytt og fadderrapportene. 

– Ferskvare skal skape begeistring og 
engasjement for Normisjons internasjonale 
arbeid som er dynamisk, nytenkende og 
fremtidsretta, sier medie- og markedssjef 
Ole Martin Rudstaden.  

Bladet blir på 36 sider, inneholder blant 
annet prosjektinformasjon, misjonærblog-
ger og landinfo og vil komme ut kvartalsvis.

Etter voldelige protester i september over 
den nye grunnloven i Nepal, har grensen 
mellom India og Nepal vært lammet av en 
blokade. Dette fører til store utfordringer for 
gjennoppbygningen i landet etter jordskjel-
vene i 2015. Det er nå stor mangel på mat, 
medisiner, bygningsmatriell og drivstoff. 
Vær med å be om at blokaden tar slutt. 
I mellomtiden jobber staben ved Okhald-
hunga stadig med å hjelpe jordskjelvram-
mede og bygge ferdig det nye sykehuset. 

Det ble felles jul- og nyttårsfeiring ved bar-
nehjemmet i Aserbajdsjan. Julenissen, 
Bestefar Frost kom, og øynene til barna lyste 
da han kom inn i kjent rød nissedrakt. Hver 
av dem – både de som satt oppe og de som 
lå i sengene sine, fikk hver sin gavepose, 
hvor det var frukt, godteri til de som klarte å 
spise det, en leke, samt ullsokker og luer fra 
Norge. Mor til ei på teamet vårt hadde laget 
kjøttkaker og potetmos med agurk- og 
tomatsalat og maten gikk ned på høykant.

Bruk av honning og steriliserte 
bananblader er effektiv behandling.

Nepal
Alt av Normisjons arbeid i landet
Prosjektnummer: 114.98.763

Aserbajdsjan
Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer: 122.47.326

Ferskvare
Nyhetsmagasin 
med fokus på det internasjonale arbeidet

Juleglede i Merdekan Ferskvare: Nytt blad

ECBP
Siden 2012 har Normi-
sjon og lokale partnere 
hatt fokus på tro og 
miljø. Det gir resultater.

Fortsatt blokade i Nepal 

Sunniva Vikan
Jacob Smørdal 
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The Environment Competence 
Building Project (ECBP) var et 
fagutviklingsprogram med fokus 
på tro og miljø fra 2012-2015.

Nettverket bestod av partnere fra 
Norge (Normisjon, Digni, Det 
Norske Misjonselskap og Aero-
pagos.), India: (Evangelical Social 
Action Forum og Lutheran World 
Service India Trust.) Kina: (China 
Christian Council, The Amity 
Foundation.) Etiopia: (The 
Development and Social Service 
Commision of the Ethiopian 
Evangelical Church Mekane 
Yesus.) og Madagaskar (The 
Malagasy Lutheran Church.) 

Tekst
Foto
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På slutten av året 2015 ble det 
endelig bestemt at prosjektet 
avsluttes i 2015. 

Folk synes ikke noe om at 
prosjektet nå er slutt, men de er 
svært takknemlige og glade for 
alle forbedringer som har skjedd 
i løpet av de 11 årene vi har sam-
arbeidet om utviklingstiltak i 
dette området.

De har fått et helsesenter som 
fungerer godt og betyr svært 
mye for alle. Hagene bidrar til at 
de har ferske grønnsaker året 
rundt. Møllene avlaster kvin-
nene med det tyngste arbeidet. 
Bruer som er bygd sørger for 
langt bedre framkommelighet, 
og det har til og med begynt å gå 
fast minibusstransport til 
Bamako hver uke i tørketida. 
Mange har fått opplæring. Det 
dreier seg om lese- og skrive-
opplæring på lokalspråket, hel-
seundervisning, organisasjons-
arbeid og en borgers rettigheter 
og plikter og dessuten mange 
praktiske ting som å lage såpe, 

drive økonomisk lønnsomt med 
høner eller sauer og flere andre 
ting. 

Da vi første året, i 2005, reiste 
rundt i dette området, var det få 
bygder som hadde noen do. Nå 
er det bygd rundt 600 latriner, 
og de familiene som enda ikke 
har dette på plass, vil antagelig 
gjøre noe med det.  Det har blitt 
jobbet mye med bærekraft; dvs. 
at vi har lagt til rette så godt som 
mulig for at aktivitetene skal 
fortsette selv om prosjektet er 
slutt. Vi håper og ber om at inn-
byggerne må bruke det de har 
lært og fortsette å arbeide til 
beste for hverandre.

De som har arbeidet i pro-
sjektet, både fast ansatte og flere 
konsulenter og samarbeidspart-
nere, var en dag i Touba sammen 
med oss norske og representan-
ter for myndighetene og lands-
byene som har deltatt i aktivite-
tene. Det var mange taler og 
selvfølgelig god mat.

Jeg vil gjerne rette en stor 
takk til hver og en av dere som 
har bidratt til prosjektet i disse 
årene. 

2016 vil bli brukt til å se 
hvilke tiltak Normisjon nå vil 
rette innsatsen inn mot. Det kan 
godt være det vil handle om 
kvinner og utdanning. Det vil 
tiden vise.

Rent vann er viktig for helse og utvikling i lokalsamfunn. 

Helsehagen

INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan· Guds ledelse i utviklings-
 prosesser i Udi-kirken.· Pastoren og lederskapet i   
 den lutherske kirken. · Den vanskelige økonomiske  
 situasjonen i landet. 
Bangladesh· Prosessen knyttet til kjøp av  
 tomt til Martin Luther College. · Mot, kraft og visdom til   
 MLC-rektor Mitali Maria   
 Costa.  · Godt samarbeid mellom alle  
 deler av Normisjons arbeid i  
 landet.
Bhutan· Teamet som arbeider med  
 bibeloversettelse til tsangla  
 (øst-bhutanesisk). · Samarbeidsprosjektet med  
 personer med funksjons-
 nedsettelse. 
Cuba· Vår samarbeidskirke på Cuba.· Dem som er redde for   
 jordskjelv og for kirkens   
 arbeid for dem.· Kirkens arbeid for dem som er  
 rammet av HIV og Aids. 
Ecuador· At kirkene i Canjar må oppleve 
 en åndelig fornyelse og større  
 enhet.· Stoffmisbruket blant barn og  
 ungdom i Guayaquil.· Seks ungdommer som nylig er  
 tatt opp i en menighet i   
 Guayaquil.
India· Oppstarten av forvaltnings 
 program i Dumka bispe-  
 dømme. · Synodemøtet i NELC 2.-3. mar · Videreføringen av lederpro 
 grammet i NELC.
Kambodsja· Takk for 12.000 nye kristne i  
 2015. · Takk for ledertrening for 1500  
 personer.· Økt givertjeneste til å kunne  
 håndtere denne veksten.
Mali· Den avsidesliggende   
 landsbyen Tondiji og 
 evangelisten Balla Kanute. · Fornyelse av barnearbeidet,  
 særlig i Kulubu med minst 60  
 døpte barn. · De to oversetterteamene i  
 Mali, NT på malinke og GT på  
 kasonke. 
Midtøsten/Nord-Afrika· Sat 7s TV-undervisning for  
 flyktningbarn som ikke går på  
 skole.
Nepal· At blokaden mellom India og  
 Nepal må bli løst.· Arbeidet i Bajhang for   
 kvinners rettigheter. · Kirkens team som besøker  
 husstander i Okhaldhunga  
 med godt nytt.

Senegal· Ledelse inn i et nytt område  
 og et nytt arbeid i Senegal· Åpenhet for de gode 
 nyhetene om Jesus.
Tsjekkia/Europa· Takk for at det gror blant barn  
 og ungdom i Ostrava.· At Gud reiser opp fire nye   
 medvandrere for nykristne.
Uganda· Vår anglikanske samarbeids- 
 kirke i Uganda· Prester og evangelister.

FORSAMLINGER/FELLESSKAP
Jesusnett· At Jesusnett sine ressurser  
 skal bli kjent og brukt.· Visdom i vårt arbeid når vi nå  
 utvider.
Korsvoll-fellesskapet· At vi skal lære å kjenne 
 Gud enda mer. · At vi skal finne en 
 undervisningsleder
Norkirken Hald· At vi skal nå mange nye 
 med evangeliet.· At vi skal være gode til å trene  
 ledere som trener ledere.
Norkirken Sandnes· At barna skal vokse i tro og ha  
 et personlig forhold til Guds  
 Ord.· At vi skal fortsette å nå   
 innvandrere.
Norkirken Åkra· At menneskene vi berører får  
 en levende relasjon til Jesus.· At nye relasjoner ivaretas og  
 ekte vennskap bygges.
Salem menighet· At teensgjengen skal ha en  
 inkluderende kultur. · Nye ledere på søndagsskolen  
 for alderen 4-6 år. 
Sandefjord Normisjon· Takk for at vi er på vinnerlaget.· Mennesker som sliter med  
 psykisk sykdom. 
Storsalen· Utvikling av ledelse og   
 frivillighet.· At nye mennesker skal   
 komme til tro.
Strand Huskirker· Ungdomshuskirker i Strand  
 kommune.· Lokale huskirkeledere. 
Vigeland Normisjon· At vi må få i gang velfunge 
 rende cellegrupper· Nyplantet søndagskole i   
 privathus i et byggefelt. 

REGIONER:
Agder· Styrke/vern om ekteskapet.· Foreldre som forstår at deres  
 valg setter spor.
Hordaland· Realiseringen av 
 misjonssenteret. · Agenda 1-nettverket.

Møre· Frivillige ledere, ansatte og  
 regionstyret.· At vi må få nye tjenelige   
 lokaler.
Nord· Leirarbeidet for alle alders- 
 grupper.· Guds ledelse i planlegging og  
 gjennomføring av Sommer i  
 Nord.
Nordland· Nytilsatt på Fauske, ungdoms 
 arbeider Audun K. Jonassen.· Guds ledelse i å finne dem  
 som brenner for Jesus og som  
 tilhører en gruppe vi vanligvis  
 ikke «ser».
Oppland· Medvandrergruppa som   
 startet i januar.· Effekten av årets leirlederkurs  
 for ungdom som var i januar. 
Rogaland· Alpha Norge.· Barne- og ungdomsarbeidet.
Sogn og Fjordane· Acta-vårleirene på Fjordly og  
 Teigen. · Arbeidet med fellesskaps-
 utvikling i regionen. 
Telemark· Unge ledere og ledere som  
 opplever at de  står alene.· Mulighetene i Skien. 
Trøndelag· At folk må bli frelst.· Nye og flere medvandrer-  
 relasjoner. 
VeBu· Takk for en vellykket 
 bibelkonferanse.· Frivillige ledere og ansatte.
Øst· Ansettelse av ny regionleder.· Ansettelse av en ny barne- og  
 ungdomskonsulent.
Østfold· At Acta og Normisjon i Østfold  
 får vokse tydeligere sammen.· At vi får synliggjøre Guds   
 godhet for Østfolds barn og  
 voksne.

BIBELSKOLER
Acta bibelskole og IMI institutt· Gode søkertall på alle våre  
 tilbud.· Guds nærvær og kraft på   
 skolen vår.
Bibelskolen i Grimstad· At årets elever griper 
 evangeliet, blir satt i brann og  
 i stand til å dele det videre. · Takke for svært god søkning  
 så langt.
Gå Ut Senteret· Teamene i India, Ecuador,   
 Etiopia og Paraguay.· Takke for gode samarbeids- 
 partnerene internasjonalt.

SENTRALT· Kreativitet og klokskap i å se  
 Jesus Kristus til nye 
 generasjoner og folkeslag. 

Karen Ekern
Astrid Breivold

11 år med helse-
hagen prosjektet 
har ført til store for-
bedringer i lokal- 
samfunn i Mali.

Mali
Samfunnsutvikling 
Prosjektnummer: 122.47.623

Bønneemner

Tekst
Foto
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Det kan vi forsikre.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier 
gjennom gunstige avtaler for både kirker, 
organisasjoner og privatpersoner. 

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 

Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor 
til å skape nye, varige verdier for deg og den 
mangfoldige kristne virksomheten.

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

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

SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com

Tekst
Foto

- Bibelskolen i Grimstad har hittil fått over 145 
søknader, det er langt flere enn ved tilsvarende 
periode i fjor. Særlig er det World Wide Walk-linja 
som drar inn søkere, forteller kontorsekretær 
Anne Henning. Her får man muligheten til å være 
halve skoleåret i et annet land, og komme tettere 
på en ny kultur. Av året er Cuba og Libanon/Egypt 
nye land studentene kan søke seg til, hvor man 
blant annet jobber med menighetsarbeid, og 
arbeid blant syriske flykninger. 

Gå Ut Senteret som holdt til i Hurdal frem til 
2015, men nå er lokalisert i Trondheim, har siden 
starten i 1984 hatt fokus på internasjonalt arbeid 
og misjon. Dette står fortsatt sentralt, hvor Global 
disippel med 4,5 måned av skoleåret i et annet 
land, er den største linjen. Ørjan Tinnen, rektor 
ved skolen, forteller at når de åpnet for søking 1. 
desember, hadde de allerede fått 30 søkere. Antall 
søkere har mer enn doblet seg siden desember, 
med løpende opptak. 

 – Det er særlig stort trykk på Sør-Amerika, 

med land som Ecuador og Paraguay. Vi staser også 
mye på Asia, og vi ønsker gjerne å sende studen-
ter til landene hvor Normisjon allerede har utsen-
dinger. I tillegg til landene hvor skolen har sendt 
studenter i mange år, er Tsjekkia nytt av året, sier 
Tinnen. Han er optimistisk til at de skal få nok 
søkere også hit, selv om de fleste av studentene jo 
ofte ønsker seg til land utenfor Europa.

Acta IMI kirkens Bibelskole i Stavanger, består 
av linjene Bibelskolen og Lovsangskolen. I tillegg 
driver de IMI Institutt, som er en lederutdannelse 
på høyskolenivå. Undervisningen forgår i i hoved-
sak i Stavanger,  enten på heltid eller deltid, men 
fire ukers teamopphold i utlandet. 

- Lovsangskolen hadde rekordsøkning i fjor, og 
dermed færre søkere til Bibelskolen, forteller 
Johanne Diderichsen, administrativ leder for IMI 
kirken sine skoler. I år er det motsatt, med flest 
søkere til Bibelskolen; og til sammen 56 søkere på 
begge linjene.

For mer informasjon, og søknadsskjema til 
Normisjon sine bibelskoler se:
Bibelskolen i Grimstad www.bibelskolen.no  
Gå Ut Senteret: www.gus.no 
Acta bibelskole : www.actabibelskole.no 

Fremdeles plass
Bibelskolen i Grimstad tilbyr fordypning i musikk. Acta IMI kirkens Bibelskole
i Stavanger tilbyr en populær lovsangsskole. 

Bibelskolen i Grimstad
Kristin Jellestad

Gå Ut Senteret, Bibelskolen i 
Grimstad og Acta IMI kirkens 
Bibelskole åpnet for søkning 
like før jul. Søkningen er god 
men det er fremdeles plass. 

Tsjekkia er nytt 
praksisland på Gå 

Ut Senteret i Trondheim.

Forrige skoleår ble fem av våre studenter filmet med tanke på å 
lage en dokumentarserie om unge mennesker som lever for noe 
større enn seg selv.  Den har fått tittelen, «Guds lærlinger» og 
skal vises etter påske på nrk. 

NRK har selv plassert dokumentarserien på listen «10 gode 
grunner til å se på NRK i 2016»

- Jeg håper at serien vil røre mennesker som ser på og gjøre 
de mer nysgjerrig og åpen i forhold til tro. Vær også gjerne 
med å be for og hei på de ungdommene som har stilt opp i 
programmet, sier Solvår Gilberg Angeltveit, daglig leder ved 
Acta bibelskole. Så da er det bare å benke seg foran TVen etter 
påske når serien kommer. 

Guds lærlinger

Her er Acta bibelskole på 
teamtur i Sandefjord. 
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Vi setter spor, hele tiden, 
overalt. Ikke bare fotspor i 
sanden, men der vi beveger oss 
legges det igjen små og store 
tråder som kan spores til oss. 
Digitale spor legges igjen etter 
oss når vi bruker bankkort og 
mobiltelefoner. Alt kan spores, 
og nesten alt vi gjør kan doku-
menteres. At «storebror ser 
deg» er på mange måter ikke 
lenger et skremmende frem-
tidsbilde. Våre digitale avtrykk 
følger oss og plasserer oss 
nærmest bokstavelig talt, på 
kartet.

Men livet i seg selv setter også 

spor. Hver dag møter de fleste 
av oss mange andre mennesker. 
Hvor bevisst er vi på de spor 
som våre møter gir? For en 
stund siden snakket jeg med 
en som bar med seg spor fra en 
sterk leder. Men det var de mer 
utfordrende sidene som hadde 
satt tydeligst spor. «Baksiden» 
av hvem den sterke lederen 
egentlig var, og hva det dess-
verre hadde gjort med et stort 
og livskraftig fellesskap. De 
vonde sporene har i seg at de 
ofte setter seg dypt. Da trenger 
vi noen å dele fortrolig med, da 
trenger vi noen som ser – noen 
som gir oss nye spor som får 

prege oss og som vi kan følge.
I en kirke jeg kjenner godt, 
drives det mye arbeid for flykt-
ninger. Dørene åpnes i kirken, 
men også i hjemmene rundt. 
Hver uke lages det middag for 
60 personer. I hjemmene 
bidrar menighetens folk med 
klesvask og annen hjelp. Språk 
er viktig og det arrangeres 
språkundervisning. 

Det ble startet Alphakurs, delt i 
to grupper med tolkning til 
persisk og arabisk.
Som så ofte ellers skapes venn-
skap når mennesker møtes og 
er sammen. Dialogen og 
samtalene på tvers av kultur og 
nasjonalitet åpner opp livene 
våre. Pastoren i denne kirken 
fortalte meg: «Det har aldri 
vært mer krevende å være 
kirke enn nå – men det har 
heller aldri vært mer levende.»
Etter en tid kom noen av flykt-
ningene og sa «vi ønsker å bli 
kristne». De ble naturlig nok 
spurt: «Hvorfor vil dere bli 
kristne?». 

De svarte «Fordi vi ser at 
munn, øyne og hjerte sier det 
samme hos dere»

Livet setter spor og vi setter 
avtrykk i møte med de vi møter 
og omgås. Som kristne har vi 
fått ta imot det største avtrykket 
som er gitt. Korsmerket som 
livet vårt som Jesus-etterføl-
gere er i og hviler på, er det 
viktigste å følge og gi videre.

La våre spor i 2016 være preget 
av at munn, øyne, hender og 
hjerter sier det samme.

SPOR Bjørnar Holmedal, regionleder

Jubilanter
11.12: Borgny Navestad, Mysen 70 
år
30.12: Liv Heidi Sønsterud, Skje-
berg 60 år

2016:
11.01: Ragnhild Hermansen, Rygge 
90 år
11.01: Odd Volen, Marker 60 år
29.01: Aase Bergbråten, Marker 85 
år
02.02: Roar Eriksen, Fredrikstad 70 
år
03.02: Lilly Tuman, Fredrikstad 103 
år
15.02: Elisabeth Lund, Gressvik 75 
år
16.02: Heidi Dybvik Labråten, 
Marker 50 år
18.02: Kjersti Nygård, Råde 70 år
19.02: Bøye Vigdal, Rolvsøy 70 år
29.02: Astrid Bartholsen, Fredrik-
stad 80 år
02.03: Egil Amundsen, Tistedal 90 
år
14.03: Berit Myhren, Berg 85 år
25.03: Solveig Wiersholm, Råde 90 
år
25.03: Ella Lindhaugen, Tistedal 85 
år
07.04: Thorfinn Oustorp, Marker 50 
år
29.04: Ragnhild Berger, Marker 80 
år

Døde 
Ruth Marie Nilsen, Fredrikstad
Liv Servan, Eidsberg
Gerd Pinnerød, Fredrikstad
Grethe Larsen, Fredrikstad
Knut Funderud, Gressvik
Kjell-Øistein Arnesen, Gressvik
Kirsten Agnalt, Skiptvet
Gerd Halvorsrød, Onsøy/Hvaler
Olaug Hollerud Weel, Torsnes
Tordis Wang-Erlandsen, Kråkerøy

Guds fred med deres minne

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

vi setter 
spor, 
overalt

Onsdag 13. april 
kl. 11.00 - 16.00

Tale av leder for Normisjon i Norge, Svein Granerud: «Tro i 
glede og alvor».
Andakt av Granerud.
Sang og musikk av trioen: Johnny Hermansen, 
Arne og Karsten Rasmussen.

Middag og kaffe, pris: kr. 200,-. Utlodning.
Påmelding SENEST 8. april til regionkontoret.

Pensjonistenes 
dag på Sjøglimt Hilda Andreassen, bosatt på 

Østsiden, runder 80 år 14. 
februar. Vi hilser og gratule-
rer fra Normisjon. Hun var 
ansatt i Indremisjon/Normi-
sjon fra 1986, frem til hun 
gikk av som pensjonist i 2003, 
67 år gammel. Hun startet 
i en kombinert stilling som 
husmor på Sauevika og kon-
torsekretær i Vestre Østfold 
Indremisjonskrets, og hadde 
senere en ren kontorstilling.

Etter at hun ble pensjonist, har hun fortsatt vært til stor hjelp, 
som frivillig medarbeider på kontoret og de siste årene i arkiv-
arbeidet. Hun er dyktig, nøyaktig og arbeidsom. Takk Hilda, 
for din gode tjeneste. Gud velsigne deg! 
Varme hilsener fra oss på regionkontoret.

Gratulerer, Hilda!

Allsang med basar

Allsangkveld med basar på Sjøglimt 16. 
mars kl.18.00. Medvirkende: Bjørnar Spy-
devold, Kari Stokke og Marcanto Ørjes kor. 
Inntekten går til misjonsprosjekt i Etiopia. 
Arr. Rødnes menighetsråd

Misjonsforum
 

ønsker alle velkom-
men til inspirasjons-
kveld i Normisjons-
huset, Askim mandag 22. februar kl. 18.30.  
Besøk av Mali-misjonærene Alf og Hilde 
Halvorsen. Alf skal være ute til 10. februar, 
så da vil vi få helt ferske nyheter. 

Søndag 3. april kl.11.00 – 
på Hauges fødselsdag – på 
Hauges Minde. Gudstjeneste 
med etterfølgende servering 
og foredrag av Sigbjørn Ravn-
åsen: «De haugianske venne-
samfunnene og aktualiteten i 
Hauges forkynnelse». 

Onsdag 15. juni kl.19.00 på Ho-
løsåsen menighetshus, Rakkestad. Møte 
med foredrag av Sigbjørn Ravnåsen. 
Tema: «Hans Nielsen Hauge – forfatter 
– vekkelsespredikant og næringslivs-
gründer».

Lørdag 10. september kl.10.00-18.00 
– busstur i Hauges fotspor i Østfold. De 
første 80 påmeldte får plass. Reiseledere: 
Astrid F. Ørebech og Boe Johannes Her-
mansen. 

Lørdag 12. november – seminar om 
Hauge v/Linda H. Haukland.

Nærmere info i Normisjonsnytt og på 
hjemmesiden til Normisjon region Øst-
fold.

Ønsker noen foredrag/kåseri til møter 
om Hans Nielsen Hauge, ta kontakt med 
Svein Høiden, tlf. 905 78 076 eller mail: 
svein.hoiden@blaakors.no

Hauge - arrangementer 2016
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Haugetun Bistand
Haugetun Bistand har i år samlet 
inn kr 225.000 som skal gå til å 
støtte prosjektene elevene besø-
ker i Romania, Rio, Dominikanske 
republikk og Haiti.

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

Haugetunmøtet 3. 
april kl. 18.00

Svein Tindbergs forestilling «Som 
skrevet står» og sang av Bjørnar 
Spydevold og elevene fra skolens 
musikklinje. Alle velkommen!

REUNION
Mange engelske ord har etter 
hvert fått plass i språket vårt, så 
på Haugetun var det Reunion 
i januar.  Det betyr rett og slett 
gjensynstreff, og det var kullet 
fra i fjor som kom på besøk. 
De møttes først til fotballtur-
nering, der mange andre skoler 
også deltok, og så var det pra-

ting og mimring over fjorårets 
begivenheter. Elevene hadde 
mange gode minner fra året på 
skolen, og da rektor spurte om 
det var slik at de kunne tenke 
seg å anbefale skolen vår til 
andre, fikk vi et hav av hender 
i været som tegn på at det ville 
de gjerne. 

Haugetunmøtet skal arrange-
res 3.april, og vi har tidligere 
annonsert at både skolens 
elever og Bjørnar Spydevold 
skal synge, til og med på 
bursdagen hans! I tillegg får 
vi mer storfint besøk. Svein 
Tindberg, som ble svært kjent 
for sin fremføring av Mat-
teusevangeliet på Det Norske 
Teater, har laget en forestilling 

som heter «Som skrevet står». 
Den handler om hvordan hans 
egen tro vokste fram gjennom 
arbeidet med Bibeltekstene. 
Tradisjonen tro blir det også 
utlodning, kaffe og kaker. Og 
vi håper riktig mange benytter 
anledningen til å komme til 
Haugetun og få med seg en fin 
opplevelse denne kvelden!

HAUGETUNMØTE

I høst, da flyktningstrømmen 
for alvor hadde nådd Norge, 
begynte folkehøyskolene over 
hele landet å engasjere seg i 
problematikken. Hva kan vi 
gjøre for å hjelpe til i den van-
skelige situasjonen dette er for 
tusenvis av mennesker? 
I desember ble det også gitt 
et samlet tilbud fra folkehøy-
skolebevegelsen om at skolene 
gjerne stilte plasser til rådig-
het i vårsemesteret. Dette ble 
politisk behandlet, og IMDI 
besluttet at det ble gitt en 
økonomisk støtteordning for 
mindreårige flytninger (16-18 

år). Nå er det slik at denne 
aldersgruppen er det barne-
vernet i Norge som har ansvar 
for, og gruppen ligger litt 
under det som er vanlig alder 
på folkehøyskole. Det er nok 
grunnen til at ikke så mange 
har kommet til folkehøysko-
lene, og foreløpig ingen til vår 
skole.  
Likevel har vi hatt et spennen-
de og givende samarbeid med 
mottaket på Hotel Victoria i 
Fredrikstad. Vi har vært der 
flere søndager og hatt med 
noen på tur i skogen, eller til 
fotball i gymsalen. Og en av 

klassene har vært på besøk på 
mottaket med vaffelrøre og 
lek med barna. Det viste seg 
at engasjementet også blant de 
voksne ble stort, og det endte 
med at det var vi som lærte 
leker fra deres hjemland. 
Selv om det var vi som kom 
for å gi noe, var det nok slik 
at vi fikk mest. Vi fikk møte 
mennesker ansikt til ansikt, 
- flyktningene er jo ikke en 
gruppe ansiktløse mennesker, 
men enkeltindivider som du 
og jeg.  Og er det noe som kan 
motvirke fordommer, er det å 
møte folk, snakke sammen og 

bli kjent; på tvers av lande-
grenser, trosforskjeller og 
kulturforskjeller. Det var sterkt 
å høre noen av beretningene 
om flukten til Norge, og vi un-
dret oss over hva slags fremtid 
både de voksne og barna vil få 
etter hvert. «Det du vil at andre 
skal gjøre mot deg, skal du 
gjøre mot dem». «Det du gjør 
mot en av mine minste, har du 
gjort mot meg». Det er ikke 
alltid like lett å ta Mesterens 
ord på alvor, det kan bety både 
praktisk innsats og vanskelige 
overveielser og beslutninger.

FOLKEHØYSKOLENE OG 
FLYKTNINGENE

Reunion på Haugetun

Bjørnar skal synge på bursdag sin!

Julemiddag
I desember hadde vi den tradisjonelle juelmiddagen for skolens 
elever, ansatte med familier, styret m fl.  Som vanlig ble det en 
hyggelig kveld med god mat, underholdning og til slutt nattverd-
gudstjeneste i Rolvsøy kirke. Bildene er fra denne samlingen.
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Velkommen til SJØGLIMT 
på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 5. mai.

Åpning kl.12.00 og avslutning ca. kl. 16.00.
Da skal vi feire den 15. FESTIVALEN og BIBELEN.
Dagens tema er: «Å dele gir mer»
Det blir lek, konkurranser og vi får gjester!
Nytt av året er «BOKBADET» og «BOKBYTTEBODEN»
NB! Ta med barnebøker med fortellinger fra BIBELEN som 
du kan tenke deg å bytte bort.
Det blir salg av pølser, vafler, kaffe, brus og kioskvarer.
Det blir også anledning til å grille medbrakt mat.
Mer detaljert program kommer senere.

I palmehelgen er det sesong-
start for leirer i Acta-regi både 
på Sjøglimt og Sauevika. Vi 
gleder oss over alle barn, unge 
og voksne vi skal treffe på leir 
dette året. Vi ber om at vi også 
dette året blir beskyttet mot 
ulykker og at vi skal få bidra 
med 5G til alle våre deltagere. 
Kanskje har du bare hørt om 
3G og 4G tidligere? Vi er vel-
dig stolte av å kunne tilby noe 
enda bedre, nemlig 5G som 
inneholder God mat, Glede, 
Guds ord, Gode venner og 
Gøyale aktiviteter. 

Fredag 18. mars ønsker vi 5. 
- 7. klassinger velkommen til 
Sjøglimt og mandag 21. mars 
kommer det en gruppe med 
2. - 4. klassinger. På begge 
leirer blir det fokus på påskens 
budskap gjennom bibelsam-
linger og aktiviteter. Vi skal få 
erfare at å lære om de viktigste 
tingene i kristen tro, kan skje 
på mange forskjellige måter. 
Her blir det mye moro! Nytt 
for disse leirene er at vi kom-
mer til å invitere deltagernes 
familier til å være sammen 
med oss allerede fra middags-
tid på avslutningsdagen. Da får 

vi mer tid til å vise fram hva 
vi har gjort tidligere på leiren, 
vi kan bli bedre kjent og ikke 
minst får vi tid til en hygge-
lig aktivitet sammen med de 
familiene som har mulighet til 
å delta. 

Fra 18. til 20. mars blir det 
«Påskeaction» på Sauevika. 
Dette er en leir for tenåringer 
fra 8. klasse og oppover. På 
«Påskeaction» har vi selvføl-
gelig også fokus på påskens 
budskap. I tillegg blir det bra 
med tid til å slappe av sammen 
med gamle og nye venner, og 

ikke minst blir det aktiviteter 
– både mange og utfordrende 
for dem som ønsker, ja kanskje 
aktiviteter du ikke visste at 
fantes? 

Påmeldingene til leirene ligger 
ute på checkin.no. Skriv Øst-
fold i søkefeltet og det kommer 
opp en liste over leirer for Acta 
Østfold denne våren. Trenger 
noen assistanse for påmeldin-
gen, ta kontakt med region-
kontoret. Vi bidrar gjerne. 
Husk at vi tilbyr leirgavekort 
hvor dere som besteforeldre, 
tante eller onkel, venn eller 
kanskje fadder kan være med 
å gi et barn eller en ungdom 

en ekstra motivasjon til å reise 
på leir. Verdt er også å nevne 
at det i tillegg finnes mulighet 
til å søke om stønad til å få 
dekket leirutgiftene for barn 
og ungdom som kommer fra 
forhold hvor det er vanskelig å 
finne penger til leirkontingen-
ten. Kjenner du noen dette kan 
være aktuelt for, kan region-
kontoret være behjelpelig med 
å formidle en søknad.

Det drives mye godt arbeid 
rundt i fylket vårt, men så 
langt vi kan se, er ikke så mye 
av dette spesielt tilrettelagt for 
eldre ungdommer. Mange i 
denne aldersgruppen deltar 
som ledere både lokalt og på 
leirer – det er veldig bra, men 
vi vil gjerne tilby disse et sted 
hvor de kan være mottakere. 

Mange viktige valg skjer i 
denne fasen av livet og vi 

vil gjerne være tilstede med 
et åpent fellesskap gjennom 
russetiden, for ungdom-
mer som vokser opp og etter 
hvert går inn i arbeidslivet, 
for studenter som flyter hit 
og sist, men ikke minst for 
studenter som kommer hjem 
enten på ferie eller etter endt 
studietid. Formatet på dette 
tilbudet er fortsatt i en tidlig 
utviklingsfase og vi ser med 
forventning videre. Vi har 

startet med noen samtaler om 
dette i Sarpsborg-området og 
vi fortsetter gjerne samtalene 
også med interesserte utenfor 
dette distriktet. Samarbeid 
med andre organisasjoner kan 
også være veldig aktuelt. 

Kontakt Åsmund Bjørnstad 
på regionkontoret dersom 
du har tips til arbeidet eller 
ønsker å delta på en eller an-
nen måte.

5G på leirstedene i påska!

Oppstart av 17+, viktig og 
veldig spennende

Pappaleir 1. - 3. april på 
Sauevika

Etter et års pause er pappa-
leir på Sauevika igjen med i 
leirprogrammet. Dette er en 
flott leir hvor pappaer kan 
være sammen med barna sine 
på en litt annerledes måte enn 
de vanligvis er. Men vi kan 
også friste med et program 
som er tilpasset barn sammen 
og voksne sammen. Vi er en 
komité fra mange forskjellige 
områder av fylket som planleg-
ger denne helga, noe vi håper 
vil gjenspeiles også hos delta-
gerne. Innholdsmessig er ikke 

programmet for helga så klart 
at vi kan gå i detaljer om dette i 
skrivende stund, men vi garan-
terer 5G også på denne leiren – 
dvs God mat, Glede, Guds ord, 
Gode venner og Gøyale akti-
viteter. Påmeldingene er godt i 
gang og kan gjøres på checkin.
no (Skriv «Østfold» i søkefeltet 
for å få opp våre leirer) eller ta 
kontakt med regionkontoret, 
så gir vi nødvendig assistanse 
for påmeldingen. Velkommen 
til leir!

Familie-Festivalen 2016

www.acta.as
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Loppemarked på Sjøglimt lørdag
4. juni 2016. Åpner kl 10.00.  
Velkommen!

«Hva skal denne sløsingen 
tjene til?» Det er Jesu disipler 
som reiser spørsmålet i forbin-
delse med salvingen av Jesus. 
«En kvinne kom til Ham med 
en alabastkrukke full av 
kostbar salve.» (Matt 26,7- 8) 
Også Judas Iskariot gir sin 
vurdering «Hvorfor ble ikke 
denne salven solgt for 300 
denarer og pengene gitt til de 
fattige?» (Joh 12,5). Summen 
utgjør jo en hel årslønn!
Misjon er «sløsing» – med tid, 
mennesker og midler. Hadde 
vi satt «rasjonaliserings- 
eksperter» til å gjennomgå vår 
virksomhet og bedt dem 
komme med faglige vurde-
ringer, er jeg redd svaret hadde 
blitt det samme som disiplenes 
regnestykke. 
Er misjonsarbeidet blant 
barna, unge og eldre verdt 
denne «sløsing» av økono-
miske og menneskelige 
resurser? Kunne ikke midlene 
vært brukt bedre? 
Den logiske effektivitets tanke 
hadde den gang - som i dag - 
lett for å blande seg inn og 
«dømme» i en handling som 
ligger på et dypere plan enn 
fornuften. 
Den kalde og kloke bereg-

ningen kommer alltid 
«forkledd».  Her bruker 
Djevelen en av Jesu disipler 
forkledd som en barmhjertig 
kristen som har omsorg for de 

fattige. Men Jesus avkler 
hykleren og sier sannheten: 
Men, dette sa han ikke fordi de 
fattige lå han på hjerte, men 
fordi han var en tyv. (Joh. 12.6)
Det var to ved Jesu side i 
Betania. Den første var 
kasserer og predikant i Jesu 
følge, han stjal og «tjente» på 
det. Den andre, var Maria som 
fulgte Ham og ofret fordi hun 
elsket Jesus.

Å følge Jesus som Herre og 
samtidig elske Ham, kan koste 
mye. Det kan hende Han kaller 
deg til å ofre – ja, «sløse» hele 
livet ditt i Hans tjeneste! Men 
hemmeligheten med denne 
«sløsing» i Betania og senere 
«sløsing» i to tusen år ligger i 
at misjon dypest sett er en 
kjærlighets-handling! Fordi 
Guds rike har sin begynnelse i 
«Hellig sløsing». Gud var villig 
til å sende sin Sønn til verden 
for å lide og dø. Det var tidens 
og evighetens «største sløsing».
Evangeliet lyder slik: «Mennes-
kesønnen er ikke kommet for å 
la seg tjene, men for selv å 
tjene og gi sitt liv til en løse-
penge for mange». (Matt. 
20.28)
Hemmeligheten i alt sant kris-
tenliv er dette: Han må få tjene 
oss! Hans stedfortreder 
tjeneste for oss er dette: At Han 
gav sitt Liv, - for å kjøpe oss fri 
fra syndens skyld og makt. Har 
du fått se inn i denne «hellige 
guddommelige sløsing?» 
«Den som Han har sett, kan 
intet friste. Ringe synes alt han 
siden ser.
Den som eier Han, kan allting 
miste, han begjærer siden intet 
mer.»

«HELLIG SLØSING!»
Åge H. Hunnestad, mangeårig forkynner, bosatt i Råde

Andakt

Loppemarked

Den kalde og 
kloke bereg-
ningen kommer 
alltid «forkledd»
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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?
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Seniorseminar
Du vil få oppleve: Besøk i Nidarosdomen, omvisning på  
Stiklestad og i nonneklosteret Tautra, konsert og middelalder 
skuespill, god forkynnelse og MYE sang og musikk.
Talere og ledere: Svein Granerud, Torill Solli Haugen,  
Øivind Berg, m/flere
Kontakt: Seniorkonsulent Torill Solli Haugen, tlf.: 458 05 585.
eller kursansvarlig; Øivind Berg, tlf.: 74049100. 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock  (A
v hensyn til personen 

har vi endret m
annens navn.)

PÅ BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE, VERDAL 16.–20. JUNI

Landet overstrømmes av flyktninger! «I hvert fall føles det 
sånn», er det mange som sier. «Nå er det nok», mener noen. 
«De må heller hjelpes der de er», er agendaen i et politisk parti, 
«da får man mer ut av pengene».

Hva skal vi svare til dette som kristne? Hvordan forholder 
vi oss på den ene siden til alle flyktningene, på den andre 
siden til alle meningene og utsagnene om dem? Vi er kalt til 
godhet, men vi skal da ikke være dumsnille? Finnes det noe 
som kan gi oss holdepunkt for hva vi skal mene og hvordan vi 
skal oppføre oss? 

Det er sånn at verdiene våre ligger under og preger oss i alt 
vi er og gjør: Farger følelsene, preger holdningene og setter 
retning for handlingene våre. Derfor minner jeg om to        
«selvfølgeligheter», samt én ting som dessverre ikke er like 
selvfølgelig hverken for meg eller de fleste jeg kjenner.

For det første: Alle som kommer, er enkeltmennesker. Vi 
forholder oss fort til gruppeord som «flyktningene», «asylsø-
kerne» eller tilsvarende og tenker og handler ut fra det. Men 
faktisk er hver og en av dem enkeltmennesker. Hver og en av 
dem er ett menneske som trenger at du og jeg møter henne 
eller han som det ene, spesielle mennesket hun er.

Videre er hver eneste en av flyktningene skapt av Gud. Det 
finnes ikke ett menneske i verden som ikke er ønsket, villet 
og skapt av Gud. Det gjelder alle de som nå kommer til 
Norge, like mye som det gjelder deg og meg. Hvert menneske 
i den store kategorien «flyktninger» er villet av Gud, skapt av 
Gud og elsket av Gud. Altså med nøyaktig samme verdi som 
oss. 

Og så til det som ikke er så selvfølgelig for de fleste av oss i 
Norge. For hvem har sagt at rikdommen i Norge eksklusivt 
tilhører oss som bor her? Som kristen er jeg forvalter av en 
eiendom (les alt jeg eier), men egentlig er den Guds. Dersom 
du spør Gud hva han vil, og hvordan han vil at du skal for-
valte det du eier når andre mennesker lider nød, hva tror du 
han sier? Tips: Les 1. Joh 3, 16 og 17.

Derfor oppmuntrer jeg til hjertevarme og gode møter med 
mennesker du kan bli kjent med blant flyktningene! Jeg opp-
muntrer til å dele raust av det som er ditt! Men bruk hodet 
slik at du ikke skaper uheldige bindinger eller offerroller, og 
heller ikke tar på deg større forpliktelser enn du makter å 
følge opp. Hent råd! I Norge har vi store organisasjoner som 
kan mye om denne problematikken. Engasjer deg via organi-
sasjoner som allerede er godt i gang med hjelp i stedet for å 
tenke at du må gå solo.  

Og be! Be for flyktningene og for dem som jobber direkte 
med dem. Be for politikerne som skal finne frem til gode og 
velfungerende ordninger. Og be om at de som vil vondt,        
hindres i det enten de er norske eller er blant flyktningene.

Flyktningene

Galleri Normisjon har fått 
sin egen spalte i regionbla-
dene! Det er det grunn til å 
rope et lite hurra for! Fra nå 
av kan vi formidle nytt fra et 
fantastisk arbeid fem ganger 
i året. Jeg håper du vil lese. 
Ikke fordi jeg skriver så bra, 
men fordi jeg brenner for at 
du og mange andre skal se at 
Normisjons gjenbruksbutik-
ker er et solid arbeid som 
vokser og utvikler Normi-
sjon. 

I disse dager åpnes den 
åttende gjenbruksbutikken i 
Normisjon. Galleri Normi-

sjon Drammen åpner 
omtrent nøyaktig tre år etter 
at vi åpnet den første butik-
ken som ligger i Oslo. I alle 
åtte butikkene møtes men-
nesker, mange som ikke 
kjenner hverandre så godt 
fra før – og flere som ikke 
kjenner Normisjon. 

Nærmere 300 frivillige er 
engasjert og jobber i butik-
kene våre. Misjon handler jo 
som kjent om mennesker, og 
mennesker trenger møteste-
der. Gjenbruksbutikkene 
våre er gode møtesteder. 
«Bygda vår har blitt så mye 

triveligere å bo i nå som vi 
har fått gjenbruksbutikk,» 
har en kunde sagt.  

Går du inn på 
www.gallerinormisjon.no 
kan du se hvor butikkene er.
Velkommen til virkelig 
meningsfylt  
handel.

Gjenbrukskroken

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

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 

Nasjonalt og utenriks fellesstoff 
er levert av Normisjons 
medieavdeling i Oslo. 

Bladet utkommer med 6 
nummer og sendes gratis til 
Normisjons medlemmer, 
menighetskontorer, media og 
andre som er interessert i å 
motta bladet. 

Ettertrykk tillatt med 
kildeangivelse. 

Grafisk utforming regionale 
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons 
medieavdeling i Oslo.

Trykk: Agderposten Trykk AS

Innleveringsfrist til neste nr.: 
13.04

Innkalling
til årsmøte 2016 for Normisjon region Østfold 

søndag 17. april i Mysen Menighetshus Betania, 
Storgaten 17, 1850 Mysen

Årsmøtet skal være et tilbakeblikk på arbeidet i året som har gått, men mest av alt bør vi ha fokus på framtiden og 
misjonsarbeidet videre.  ”Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag” - hva betyr dette for arbeidet vårt i 
Østfold? 

Påmelding til årsmøtet sendes/ringes regionkontoret senest fredag 8. april. Normisjon region Østfold, postboks 
269, 1702 Sarpsborg, telefon: 69 13 36 60, e-post: region.ostfold@normisjon.no

Sakspapirene til årsmøtet vil bli nedlastbare fra våre nettsider i god tid før årsmøtet. 
De som ønsker det, kan også få tilsendt sakspapirene ved henvendelse til regionkontoret.

Hvem har stemmerett til årsmøtet?
Normisjons årsmøte: I følge lover for regionårsmøtet har ”alle medlemmer av Normisjon, over 15 år, møterett og 

stemmerett på Normisjons årsmøte.  ”... de må gjennom referanser eller på annen måte kunne godtgjøre at de har vært 
medlem siden 31. desember året før." (Lovenes §§ 2 og 5)

Kl. 11.00: 

Kl. 12.00 - 13.00: 

Kl. 13.00: 
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:

Kl. 16.30: 

Program
Åpningsmøte med tale av internasjonal leder i Normisjon Dag-Håkon 
Eriksen

Registrering, innlevering av årsmøtegave og matpause. 
Salg av middag.
Forhandlingsmøte med blant annet:
Konstituering av årsmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden 
Årsmelding for Normisjon
Regnskap
Valg
Eventuelt

Gave til arbeidet.
Informasjon fra Normisjons virksomhet.
Forbønn for det nye regionstyret.
Beregnet slutt

Sarpsborg, 21. januar 2016

For regionstyret i Normisjon region Østfold

Jan Holone, styreleder
Bjørnar Holmedal, regionleder

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
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
05. mai: Familiefestival, 
Sjøglimt 
25.-29. mai: Rekreasjonsdager 
på Sauevika, i regi av Fermate
04. juni: Loppemarked, Sjøg-
limt
15. juni: Temamøte om Hauge, 
Rakkestad
31. juli: Sauevikastevne, 
Sauevika
19.-21. august: Kvinneleir, 
Sauevika

10. september: Busstur i 
Hauges fotspor

ACTAs program:
18. - 20. mars, Påskeaction, 
Sauevika, Fra 8. klasse 
18. - 20. mars, Påskeleir 1, 
Sjøglimt, 5. - 7. klasse 
21. - 23. mars, Påskeleir 2, 
Sjøglimt, 2. - 4. klasse 
1. – 3. april, Pappaleir, Sauevika, 
pappaer med barn 
17. - 20. juni, Tenleir, Sauevika, 
Fra 8. klasse 
21. - 24. juni, Sommerleir 1, 
Sauevika, 5. - 7. klasse 
23. - 26. juni, Fotball-leir, 
Sjøglimt, 3. - 6. klasse 
5. - 9. juli, Familieleir 1, Sau-
evika, for storfamilien 
11. - 13. juli, Sommerleir 2, 

Sauevika, 2. - 4. klasse 
14. - 17. juli, Sommerleir 3, 
Sauevika, 5.-7. klasse 
18. - 20. juli, Mini-leir, Sauevika, 
barn under 8 år med voksen 
24. - 28. juli, Familieleir 2, 
Sauevika, for storfamilien 
5. - 7. august, Sommerleir 4, 
Sjøglimt, 1. - 4. klasse 
30. sept - 2.okt, Tenleir #pause, 
Sjøglimt, Fra 8. klasse 
7. - 9. oktober, Hobby-leir, 
Sjøglimt, 5. - 7. klasse 
18. - 20. november, Juleverk-
sted, Sjøglimt, barn under 8 år 
med voksen 
25. - 27. november, Adventsleir, 
Sjøglimt, 2. - 5. klasse

Se nærmere info på våre 
hjemmesider!

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

Acta prosjekter: 
Givertjeneste lønn 1-åring 
Acta, Østfold, 
prosjektnummer 11762960
Givertjeneste Acta, 
prosjektnummer 11496353
Gave lønn ettåring, 
prosjektnummer 11762978
Lederopplæring Acta, 
prosjektnummer 11862943  
Gave Acta, 
prosjektnummer 11586146 

Bankkonto:  3000 14 71682

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

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

Historisk materiale

Gi beskjed til arkivstyret i 
Normisjon region Østfold 
om historisk materiale i 
foreningene, slik at dette 
ikke går tapt.

Ta kontakt med 
Boe Johannes Hermansen

Dag-Håkon 
Eriksen 
kommer på 
årsmøtet


