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- Hva betyr det å leve som kristne i dag, 
spør regionleder Bjørnar Holmedal. Les hans svar 
på side 2 og 3.
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Kanskje vi kan være med på å gjøre jula viktigere for noen i år? 
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Høsten 2017 er det planlagt utdeling av 
bibler til alle husstander i Østfold. Nå 
forberedes denne historiske aksjonen.  
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Liv som leves er hele tiden i endring. Som et tre, som strekker seg oppover og utover – 
og røtter som går stadig dypere. Historien fra i dag vil ikke bli lik historien fra i morgen. 

Nær sagt ingen ting er som 
det var «i går». Vi kjenner at 
livet er dynamisk og endringer 
kommer om vi liker det eller 
ei. Aldri kommer vi dit at «nå 
er det slik vi vil ha det» - og 
kan stole på at det blir slik. Vi 
påvirkes og påvirker. Vi utvi-
kles og endres. Hele tiden 
kommer nye dager med nye 
utfordringer.
Vi som kirke, i bred forstand 
– Jesu Kristi etterfølgere – 
kjenner det på kroppen. 
Ønsket om at Evangeliet skal 
gis videre som levende liv, 
møter motstand. Vi opplever 
på mange måter at rommet for 
tro og tradisjonell kristendom-
forståelse er under press. Det 
føles ikke alltid som utvikling 
– snarere som «innvikling».
Det er utfordrende å være 
kirke i et samfunn i endring. 
En «tilpassende kirke» som 
spør «hvordan skal din kirke 
være» stiller et godt spørsmål 
– men har samtidig i seg en 
betydelig utfordring.
Først og fremst tror jeg grunn-
leggende at Gud er relevant, 
aktuell, mer «moderne» enn 
alle tidsaldre og mennesker, i 
alle generasjoner og settinger. 
Gud er. Han kommer ikke 
«etter» inn i en tidsalder eller i 
en kulturell samtid. Gud er der 
før vi kommer. 
Med et slikt perspektiv vil det i 
utgangspunktet handle mer 
om at vi som kirke og 
mennesker evner å kommuni-
sere gudslivet med og til «alle 
våre tider». Hvordan vi 
menneskelig sett kan gå 
sammen med dagens 
mennesker i møte med livet og 
med troen. I søken etter funda-
mentet, etter Gud.

Utfordringen kommer i det 
skjæringspunktet der 
mennesket definerer hva som 
er sant i forhold til Guds ord, 
mennesket som overprøver 
Bibelen. 
Det er viktig å møte tvil og 
anfektelse på alvor. Det er 
viktig å ikke avskrive «utåle-
lige» synspunkter, ja generelt 
er det viktig å gi rom for ulike 
meninger og innspill. Gud 
vippes ikke av pinnen av vår 
tvil, våre nederlag eller 
spørsmål. Han går oss i møte 
og står med oss. 
Samtidig er det viktig å holde 
fast ved, å ikke sette til side og 

sette strek over Guds ord. Gud 
er alltid større, å tro er å gi seg 
over til noe som er større enn 
seg selv. Våge å sette sin lit til 
at det er en som ser hele bildet. 
For det ser ikke jeg.

Opplevelsen av stadige 
endringer rundt oss, gjør at vi 
også stiller spørsmål til tro og 
kirke. Ett av de eldste spørsmå-
lene kommer frem på nytt; 
«Har Gud virkelig sagt..» 
Men hvilket forhold har vi til 
samtiden som hele tiden 
kommer? Filosofen Søren 
Kirkegaard skal ha sagt at «den 
som gifter seg med tidsånden 
blir tidlig enke.» 
Trender endres hele tiden. 
Endrer vi oss med utgangs-
punkt i det som er rundt oss 
– eller i det som er «i oss»? 
Kompromisser, møtes på halv-
veien, finne en minnelig 
løsning osv. Vi kjenner oss så 
godt igjen og ofte må det være 
slik.  

Men kompromisse med Guds 
ord er ingen god vei - å holde 
fast på troen, og troen på 
Skriften som Guds åpenba-
ringsord er avgjørende viktig. 
For meg er utfordringen at 
dersom jeg setter strek over 
synd – og det Guds ord sier er 
synd – hvordan kan jeg da la 
nåde, frelse og Jesu forsonings-
verk bli stående? Kan jeg 
stryke det jeg ikke liker eller 
ikke skjønner - og la det som 
er godt og som jeg vil ha, bli 
stående?
Prest, forfatter og høyskole-
lektor Knut Tveitereid sa det 
slik; «Liberal teologi er impo-
tent».
For å sette strek over det 
vanskelige og utfordrende, det 
som vi mange ganger kjenner 
at vi ikke forstår, hjelper oss 
ikke lenger enn til at kristne 

standpunkt bli mindre farlige. 
Mindre farlig - mer tannløst, 
mindre potent.

Om vi nå blir en mindre farlig 
og utfordrende kirke – hvilken 
plass og legitimitet får da 
kirken? 
Norge, og vi som kristne, har 
vært vant med at den kristne 
kirke er en majoritetskirke. Vi 
var flest. I skolen ble det bedt 
Fadervår og å delta i skole-
gudstjenestene var en naturlig 
del - uansett aktiv tro eller 
ikke.
Bedehusene var mange og 
menneskene i bedehusene var 
så mange at vi ikke trengte å 
bruke tid på selvransakelse 
eller selvkritikk dersom noen 
ble borte. De som ikke fant seg 
til rette, druknet litt i det 
faktum at det uansett var så 
mange med. Alle kan jo ikke 
tas hånd om…
Svein Granerud sier noe om at 
vi i dagene med mye folk – 50-, 
60- og 70 tallet ikke i stor nok 
grad bevisstgjorde og lærte 
våre foreninger og deres ledere 
og medlemmer å være åndelige 
ledere. 

Altfor mange ganger ble det 
med å bli gode «møtearran-
gører».

I 2016 er verden rundt oss på 
mange områder ganske anner-
ledes. I dag er det ikke lenger 
uvanlig å se en moské, ja våre 
barn har vært på skolebesøk 
der også. I skolen er det tyde-
lige rammer, men de er endret 
– de gir ikke nødvendigvis rom 
for at den kristne Gud bør eller 
skal formidles. Det skal bare 
«informeres». For ingen skal 
tråkkes på. Noe som er et godt 
poeng – men våre nye lands-
menn har i liten grad noe imot 
for eksempel skolegudstje-
nester. Dette kommer ut ifra de 
mer tydelige «anti-religiøse» 
sammenhenger. Samtiden er 
ikke lenger «vår». Den har blitt 
flerkulturell og fler-religiøs - 
pluralistisk. Kanskje lurer vi på 
hvordan dette skal gå - når 
kirken ser ut til å miste sin 
historisk sterke plass i 
samfunnet?   

Men er det ikke noe kjent med 
denne situasjonen? De første 
kristne levde hele tiden som 
minoritet. De hadde ingen 
privilegier – snarere tvert imot. 
Deres tro og fellesskap så lite 
ut for verden der de samlet seg 
i hjemmene. Deres bekjennelse 
til Jesus Kristus ble hånet og 
avskrevet. Mange ble forfulgt 
og drept for sin tro. Tilsynela-
tende var «Veien», som de 
første kristne ble kalt, dømt til 
å gå til grunne. Kirken var 
tilsynelatende «ingen ting». 
Men de samlet seg i hjem-
mene, de ba. De lovpriste Gud 
i liv og samtid. 

Til en privilegert «flertalls-
kirke og Gud på timeplanen» 
er steget langt. Når vi 2000 år 
senere ser bakover på historien 

Milliarder(!) av 
mennesker har 
tatt imot Jesus 
som sin 
personlige 
frelser.

Jubilanter

17.10: Bjarne Holt, Skjeberg 90 år
02.11: Tore E. Thorkildsen, Hvaler 
70 år
16.11: Thom Asgeir-Nilsen, Hvaler 
90 år
19.11: Hildegunn Hansen, Tistedal 
70 år
25.11: Tore E. Nilsen, Skjeberg 70 år
25.11: Jorunn S. Olsen, Lahelle-
moen 70 år
29.11: Inger Johanne Johansen, 
Rolvsøy 85 år
29.11: Øyvind Brede Gjerløw, 
Hvaler 50 år
29.11: Anne-Karin Strømberg, 
Rolvsøy 80 år
04.12: Arne Pedersen, Lahelle-
moen 70 år
09.12: Sissel Johansen, Borgen-
haugen 60 år
10.12: Vigdis Langsholt, Årum/
Borgenhaugen 60 år
11.12: Ragnhild M. Svendsen, 
Borge 80 år
11.12: Astrid Møller, Fredrikstad 70 
år
11.12: Thorild Nordberg, Borgen-
haugen 60 år
13.12: Trygve Brodal, Borgen-
haugen 90 år
17.12: Torunn Antonsen, Saltnes 70 
år
23.12: Anne Elisabeth Kasbo 
Stensrud, Marker 50 år
23.12: Erlend Spernes, Marker 50 år
28.12: Ruth Tegner, Gressvik 85 år

Døde 
Anita Ryen Samuelsen, Klavestad-
haugen
Ruth Ryen, Tune

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.

Kirken i verden
Av Bjørnar Holmedal
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og vet at kirken har vokst 
enormt. Milliarder(!) av 
mennesker har tatt imot Jesus 
som sin personlige frelser. 
Evangeliet har gang på gang 
vist seg å ha enorm kraft. Et av 
tankekorsene er at der det er 
mest stengt – der motstanden 
er stor, der ingen forhold tilsy-
nelatende ligger til rette for at 
mennesker skal få høre og ta 
imot, der er eksemplene mange 
på at evangeliet deles og kirken 
vokser desto mer. Guds Ånd 
har virket i de tilsynelatende 
små «frøene som ble sådd».
Dette står i en tydelig kontrast 
til «vesten». Takken og æren 
tilbake til Gud, for den velsig-
nelsen vi har fått i materiell 
overflod og full frihet – har 
vært øredøvende taus.
For vi vil selv være sentrum, vi 
vil selv bli hyllet og lovprist. Vi 
vil være udødelige – med egen 
motor.

I historien vår som «kristent 
land» og kirke i moderne tid 
har også mennesker i Østfold 
spilt sin tydelige rolle. Spesielt 
fikk Gud forløse og istandsette 
mye i Norge via en mann fra 
Østfold, på en ekstraordinær 
måte. Da Hans Nielsen Hauge 
gikk bak plogen på Rolvsøy i 
1796 og sang sine salmer med 
bønn i hjertet om større kjenn-
skap til Gud, fikk han en 
opplevelse av kall og guds-
nærhet som kanskje kan lignes 
litt med Paulus sitt møte med 
Jesus på vei til Damaskus. Og 
kanskje er det ikke helt feil å si 
at Hans Nielsen, fra Rolvsøy 
ble Norges Paulus. I en tid der 
Norge lå i grøfta – da vi var en 
utkant i verden og Europa. Da 
fattigdom og forfall preget 
landet her nord, brukte Gud en 
vanlig mann til et uvanlig stort 
kall.   

Hans Nielsen Hauge forløste 
og frimodigjorde nord-
mannen. «Bønn og arbeid» 

løftet landet sakte, men sikkert 
inn i en ny tid. Et viktig poeng 
er «rekkefølgen» for Hauge og 
haugianerne. Bønn og tilbe-
delse først. I 2016 er utfor-
dringen at vi ofte strever etter 
velsignelsen først.
  
Når «frontene skjerpes» er det 
kristne Fellesskapet (med stor 
bokstav) viktigere enn noen 
gang. Levende kristne felles-
skap tilstede midt i verden, 
med en selvforståelse og iden-
titet som «elsket og sendt». 
Elsket av Gud og sendt med 
Guds altomfattende kjærlighet 
til den tid vi lever vi.
Men hva betyr det da i 2016 i 
praksis? Det går i tre retninger 
– «opp, inn, ut». 

Opp: til Gud. Vår tro er i og til 
Ham og vi vil gi vår tilbedelse, 
takk og bønn til Gud. Gud 
kommer oss i møte. Han er 
trøsteren, som når under vår 
bunn og våre begrensninger. 
Han er livgiveren som gir liv 
og kraft til levende liv. Uten 
Ham er vi kun famlende 
skygger.

Inn: det kristne fellesskapet, 
fellesskapet av de hellige – og 
av alle oss som kjenner at hos 
meg er det ikke mye hellig. Det 
som betyr at vi står og går 
sammen. Når livet bryter på 
– men ikke bare i det tunge og 
alvorlige. Også i festen, gleden 
og freden. Men å gå alene, uten 
et fellesskap der Guds ord 
deles i tilbedelse og utrustning 
øker sannsynligheten for at 
kursen driver av, vekk fra Gud 
– og mot vårt eget som målset-
ting. Som kristne fellesskap 
skal vi strekke oss mot å 
snakke sant om livet. Strekke 
oss mot å få bli preget av sann-
ferdighet. Det «perfekte» er 
ikke målsettingen i den kristne 
kirke, men vi får samles om 
Ham som er den perfekte. Gud 
som kommer oss i møte der vi 

er. Ikke der vi skulle ønske at vi 
var. Der mennesker møtes og 
samhandler ligger det store 
muligheter. Men har også i seg 
muligheten til å trykke ned og 
binde. Et kristent fellesskap har 
i seg et enormt potensiale, men 
det må brukes med visdom. I 
et lukket og menneskefokusert 
«fellesskap» vil resultatet raskt 
bli 1+1=0. Men i et åpent, 
sårbart og sannferdig felles-
skap ligger potensialet til at 
regnestykket ikke bare blir 
1+1=2, men så mye mer!

Ut: vi lever ikke for oss selv. 
Det kristne fellesskapet hjelper 
oss til å åpne liv og øyne mot 
verden. 
I Gud til verden. For livet i 
Gud er ikke utelukkende tenkt 
og ment som et privat indre liv, 
hverken individuelt eller som 
kristent fellesskap. Misjonsbe-
falingen i Matteus 28 sier 
tydelig «gå ut». 
Den tydeligheten kan vi fort 
begrense til å ha døren åpen og 

håpe noen kommer. Men kris-
tent liv og tjeneste handler om 
å gå i møte, med vår tids 
mennesker. Å gi evangeliet 
videre gjøres ikke bare fra 
talerstoler eller i sang. Evange-
liet gis videre via omsorg, 
besøk, hjelpende hender – 
listen er lang. 

Hans Nielsen Hauge er et 
eksempel på at de ulike evner 
og egenskaper som er lagt ned 
i oss, på ulikt vis i hver enkelt, 
kan gi større ringvirkninger 
enn vi noen gang kan våge å 
drømme om.
Gud er opphavet til mang-
foldet og Han ønsker å åpne 
sine gaver i mangfoldighet – til 
Hans ære og menneskers liv og 
frelse. 
Et liv i Guds hender holder i 
møte med det «politisk 
korrekte», det holder i møte 
med motgang. 
Et liv i Guds hender tåler tvilen 
og troen. Livet i Gud gir 
mennesker håp.

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

Det er november, og region-
styret skal snart vedta budsjett 
for driften det kommende år. 
Det er en utfordrende oppgave, 
og det er ikke helt enkelt å 
komme til et resultat som kan 
tilfredsstille både ønsker og 
krav. På regionårsmøtene de 
senere år har det vært gjentatte 
oppfordringer om at styret må 
få regnskapet i balanse og jeg 
kan love at vi prøver å få det til.

Vi er en frivillig organisasjon 
som er avhengig av gaver fra 
medlemmene.  Med unntak av 
utleie av våre leirsteder og 
noen kurs i regi av Fermate har 

vi ikke inntektsbringende 
tiltak. Leieinntektene fra leir-
stedene er med på å drifte 
disse, og uten disse inntektene 
hadde vi ikke hatt råd til å ha 
noen av dem. Den øvrige virk-
somheten trenger også midler 
til drift; regionkontoret med 
administrasjon, arbeidsgiver-
ansvar, servicetjenester overfor 
foreninger som forkynnerhjelp 
mv, barne- og ungdomsar-
beidet og Fermate. 15 ansatte 
medfører lovpålagte arbeids-
oppgaver vi ikke kommer 
utenom, og de skal også 
ivaretas som de gode og viktige 
medarbeidere de er, hver på sin 

plass. Fermates arbeide og 
barne- og ungdomsarbeidet er 
uttrykte satsningsområder fra 
regionstyret, og jeg vet at 
foreningene setter pris på den 
hjelp de får fra regionkontoret 
bl.a. med forkynnertjeneste og 
foreningsbesøk.

Hvis vi setter regionårsmøtets 
ønske om balanse i regnskapet 
og regionens daglige drift opp 
mot hverandre, er det ikke 
vanskelig å se at det er et 
misforhold, vi lever «over 
evne».  Det er to måter å løse 
dette på; øke inntektene eller 
redusere driften.  Som i så mye 

annen virksomhet er det 
lønnsutgiftene som er utslags-
givende, og for å komme i 
balanse er det kutt i utgiftene 
med stillingsreduksjoner som 
er veien å gå.  Dette vil helt 
klart gå ut over det arbeidet 
som gjøres regionalt, og vil 
være en vond vei å gå for styret 
da vi har tro på arbeidet som 
gjøres og nødig vil gå til oppsi-
gelser eller stillingsreduk-
sjoner, vi har bruk for dem alle 
og oppgavene er mange. 

Kan vi øke inntektene? Vi har 
mange gode og trofaste givere 
og vi er takknemlige for det, 

men vi må bare innrømme at 
gaveinntektene ikke øker i 
samme tempo som utgiftene. I 
idrettsverdenen hører vi av og 
til utsagn som «... han/hun 
hadde ikke mer å gi...», under-
forstått han/hun kunne rukket 
litt lenger hvis egne ressurser 
hadde vært litt større. 

Mitt enkle spørsmål er: Har du 
«litt mer å gi» så vi kan nå 
målet sammen? Nemlig å 
formidle Jesus til nye genera-
sjoner og folkeslag, også i 
Østfold?  

Velsignet advent.

PÅFYLL ER NØDVENDIG
Jan Holone, regionstyreleder

Acta region Østfold
Barn og unge i Normi-
sjon

 
Gi gave til Actas arbeid 
merket

p r o s j e k t n u m m e r : 
11586146

Bjørnar Holmedal
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Vår aktive, dyktige og engasjerte medarbeider 
Sverre Fjeldberg har fylt 60 år! Sammen med sin 
kjære Marit har de nå rundet 60 - og de bærer 
dagene godt!
Sverre er en som sjelden sitter stille, uten å være 
engasjert i noe - «jeg er nok ikke laget for det» 
sier han iblant. Enten det er hjelp til barn, med 
hus og hjem, hos svigermor, på hytta eller i ulike 
verv. Sverre er alltid engasjert og hjertelig til 
stede.
Det er mange som er takknemlige for Sverre 
hans engasjement og tilstedeværelse. I lokalmil-
jøet er det et tydelig engasjement i og igjennom 
Hannestad bedehus. Her har han vært mangeå-
rig leder og Hannestad oppleves som Sverres 

«andre hjem». Sverre har også «et annet hjem-
land» nært til hjertet, det er Nepal. Han var med 
på den første reisen til landet da Kristin og Erik 
Bøhler reiste ut i 2002. Sverre besøkte faktisk 
Okhaldhunga (der sykehuset nå nærmere seg 
ferdigstillelse) før Erik Bøhler hadde vært der. 
Etter dette har det vært mange turer til Nepal, til 
sammen sju reiser – og den åttende blir i påsken 
2017. Gjennom foreningsbesøk er det mange 
som har blitt kjent med Normisjons arbeid i 
landet og blitt smittet av gløden og hjertet til 
Sverre, og misjonsengasjementet har fått spre 
seg. 
Sverre har hatt flere arbeidsgivere i sitt liv. Stort 
sett har det dreid seg om økonomi, på ulike felt. 
1. mai 2015 startet Sverre som administrasjons-
leder i Normisjon her i Østfold og engasjement 
og daglig arbeid fikk møtes. Kanskje var det 
som å komme hjem.
På vegne av kollegaer i Østfold – og i verden, vil 
jeg få lov til å gratulere med dagen, Sverre!
Du er en alle tiders kollega og venn, ditt enga-
sjement og din dyktighet betyr mye både for 
regionen og for oss som enkeltmennesker. Gra-
tulerer med dagen til både deg og til din Marit.          

Bjørnar Holmedal

Foreningen Ungbirken i Skje-
berg har vært i virksomhet i 
85 år. Til sammen har forenin-
gen samlet inn vel 1,1 million 
kroner til misjonsarbeidet i 
Santalmisjon (nå Normisjon).
Ragnhild Sønsterud vært 
foreningens leder i 43 år, de 
siste 41 år sammenhengende. 
Og Marit Skogen har 40 års 
fartstid som kasserer. Andre 
har også vært med lenge i San-
talforeningen, som ble stiftet 
28. februar 1931 av emissær 
Refsnes - i forbindelse med 
sin møtevirksomhet i Tveter-
kretsen. 

Til sammen har foreningen 
samlet inn kr. 1.128.065. Bare 
de siste fem årene er beløpet 
kr. 168.000. Omregnet i dagens 
kroneverdi er beløpet betyde-
lig større. På det første møtet 
kom det inn kr. 7,30. 
85-årsjubileet ble feiret hjem-
me hos Ragnhild Sønsterud. 
Boe Johannes Hermansen gra-
tulerte fra Normisjon region 
Østfold og holdt andakt. (Se 
et utvidet referat på regionens 
hjemmeside).

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Over en million fra Ungbirken

MISJON: Jubilerende misjonskvinner samlet til 85-årsfest, 
fra venstre: Inger Syversen, Unni Tveter, Marit Skogen, 
Jorunn Lysebraaten og Gerd Johansen. Sittende: Ragnhild 
Sønsterud. 

Sverre Fjeldberg ble feiret på regionkontoret, 
fra venstre: Torill Bredeg (alltid med kake), 
Ane Frogner Risan, jubilanten med krone, 
Åsmund Bjørnstad og Berit Kristoffersen 
(besøkende). Foto: Boe Johannes Hermansen
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Angrepene � nner sted i områder nord-
vest i Bangladesh. Her � nner vi en av 
Normisjon sine samarbeidspartnere; 
BNELC. Internasjonal leder i Normisjon, 
Dag-Håkon Eriksen, forteller at Normi-
sjon i det samme området også støtter 
Northern Development Foundation 
(NDF) der Victor Lakra er leder. NDF 
har ulike prosjekter i området, og arbei-
der blant annet aktivt med å styrke 
rettighetene til santalene og andre mino-
riteter i området, sier Eriksen.

Lakra har nå sendt brev til Normisjon og 
bedt om hjelp. Det er i dette brevet han 
forteller om angrepene i landet.
 
Satte fyr på husene
Det var begynnelsen av november at det 
skjedde � ere overgrep på santalene og 
rundt 1200 santaler opplevde at jorden 
de dyrket ble ødelagt.

 Mobben, sammen med politiet, satte 
fyr på husene som er laget av strå og drev 
santaler på � ukt. Santalene prøvde å 
stoppe angrepene og forsvare seg, men 
det klarte de ikke. Politiet og mobben 
skjøt på de, og i den episoden døde tre 
santaler. De rundt 1200 familiene måtte 
forlate hjemmene sine med tomme hen-
der, i følge brevet fra Lakra.

 – Det er foruroligende dersom det 
stemmer at politiet ikke griper inn når 
de skjer slike overgrep, sier Eriksen.

Tømte oppdrettsanleggene
Mobben har tatt det santalene eide av 
dyrkede grønnsaker, samt at de har tømt 
santalenes oppdrettsanlegg for � sk. 
Santalene har ikke fått hjelp fra politiet, 
hevder Normisjons samarbeidspartnere. 
Mange av santalene ble skadet i angrepet 
og måtte på sykehus. 

Nå har Normisjons samarbeidspart-
nere hatt møter med kristne ledere i Din-
japur og bestemt at det skal arrangeres 
pressekonferanse og en menneskelig 
«kjede» for å demonstrere mot disse 
urettferdighetene. Flere politiske ledere 
har blitt kontaktet og disse oppfordres til 
å tale santalenes sak. Det vil også bli gjort 
forsøk på å håndtere denne saken i 
Dhaka for å skjerpe sikkerheten til 
santalene.

Trist og alvorlig
Eriksen synes nyheten om angrepene er 
svært trist og veldig alvorlig. Han fortel-
ler at santalene ikke er anerkjent som et 
urfolk i Bangladesh, kun som en mino-
ritet. 
 – De er også mer utsatt for såkalt 
landgrabbing der andre kommer og tar 
over eiendommene og jorda deres, sier 
Eriksen. Han legger til at Normisjon nå 
har sendt ekstra midler til Bangladesh 
slik at advokater kan hyres inn. Ellers 
spres informasjon om situasjonen og 
Den norske ambassaden i Bangladesh har 
blitt kontaktet. 

Om du ønsker å gi til dette prosjektet kan 
du merke gaven din med:

I Bangladesh lider santalene under angrep. De drives på � ukt fra sine hjem, blir fratatt maten sin –og noen mister livet. 

Voldelig angrep mot santaler

På Cuba planlegger Normisjons samarbeids-
kirke en ny menighet i et nyinnkjøpt hus. 

– Jeg vil � ytte til Havanna og bygge 
menighet, sier presten Rosellys Laborde, 
som til nå har betjent en menighet i San-
tiago by på Øst-Cuba.

– Det er stort behov for en kristen kirke i 
bydelen Povolotin i Havanna, og vi ønsker 
spesielt å følge opp menighetslemmer som 
har emigerert til hovedstaden fra Øst-Cuba, 
forklarer hun. 

Nå ønsker Alpha Norge seg � ere partnere. 
Dette gjøres for å revitalisere Alpha Norge, 
kan Kenneth Kolltveit i Alpha Norge fortelle. 
Som partner får man delta i arbeidet ved å gi 
300 kroner eller mer i måneden, man får 
jevnlig informasjon om arbeidet, samt blir 
invitert til konferanser i inn-og utland. 

– Skal vi fortsette det viktige Alpha-
arbeidet, trenger vi � ere som er delaktige i 
dette, sier Kolltveit.

Svein Granerud har i mange år ledet arbei-
det som gjelder misjon i Norge for Normi-
sjon. Da hans etterfølger ikke lot seg � nne, 
vil oppgavene til Granerud bli fordelt på tre 
personer. Disse er: Ingebjørg Berstad Torp 
i 40 prosent stilling (nå del av regionleder-
team i Agder), Vegard Tennebø i 30 prosent 
stilling (nå fellesskapsutvikler og funge-

rende regionleder i Sogn og Fjordane) og 
Jann Even Andresen i 30 prosent stilling 
(nå pastor i Salem menighet i Trondheim og 
fellesskapsutvikler i Trøndelag). 

Svein Granerud vil fortsette i Normisjon 
sentralt og arbeide med teologi og forkyn-
nelse/undervisning, samt nettverksbygging. 

Menighetsbygging og evangelisering
Prosjektnummer: 122 47 664
Konto: 1503 02 13537

Menighetsbygging og evangelisering
Prosjektnummer: 122 47 441
Konto: 1503 02 13537

Ny ledelse av arbeidet i misjon i Norge Ny menighet på Cuba

I Dinjapur, Bangladesh, 
blir santaler voldelig 
angrepet. Til nå er seks 
funnet døde.

Ønsker Alpha Partnere

Kristin Winther Jørgensen
NDF, Bangladesh

Samfunnsutvikling i Bangladesh
Prosjektnummer: 122 47 417
Konto: 1503 02 13537
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Sverre Fjeldberg 60 år
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Julehilsen

Vi ønsker alle våre lesere en
velsignet julehøytid og et 
godt nytt år.

Med vennlig hilsen
Regionstyret, styret for Acta, 
regionens ansatte og
leirstedene.

Sjøglimtfesten 2017

Sjøglimtfesten erstatter det som er kjent som Mannsfest og 
Damenes dag, normalt holdt i slutten av oktober. Sjøglimtfesten 
finner sted lørdag 18. februar kl. 18.00. Velkommen til festmid-
dag, underholdning, utlodning og andakt. Påmelding til region-
kontoret innen 13. februar.

Økonomi
Nå går det fort mot nytt år, Sauevika 
har lukket dørene for sesongen, men 
det er fortsatt noe aktivitet igjen på 
Sjøglimt. Det betyr at inntektene våre 
resten av året kommer for det meste 
fra gaver. Vi håper derfor på en god 
gavestrøm de to siste månedene. 

Gaveinntektene pr oktober vises i figuren nedenfor. De 
totale gaveinntektene pr oktober 2016, justert for ekstra-
ordinære gaver, er kr 2.024.298,-. I samme periode i 2015 
var gaveinntektene kr 1.996.956,-, dvs en liten økning på 
kr 27.343,-. Ekstraordinære gaver i år har vært kr 500.000,- 
for salg av et bedehus og kr 650.000,- har vi mottatt i arv, 
hvorav kr 100.000,- til Sauevika, og kr 50.000,- til Sjøglimt.  

Som figuren viser har det vært en god økning i gaver til 
Sauevika, mens gaver til regionen har størst nedgang. Det 
er gledelig å se at enkeltpersoner arrangerer bursdagssel-
skap, hvor det ønskes gave til arbeidet i stedet for til seg 
selv.

«ET LITE TIPS - VI ER PÅ VIPPS!»
Vi minner om at det har blitt enda enklere å gi gave, ved at vi 
nå har åpnet for å «vippse» en gave til Normisjon Region Øst-
fold. Vårt Vippsnummer er «12316 Gave til Region Østfold». Vi 
har også et Vippsnummer til ACTA «18177 100 for 100 ACTA 
Østfold».
Vipps i vei og hjertelig takk for gaven! Husk å merke gaven med 
formål.
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Dag-Håkon Eriksen, forteller at Normi-
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der blant annet aktivt med å styrke 
rettighetene til santalene og andre mino-
riteter i området, sier Eriksen.

Lakra har nå sendt brev til Normisjon og 
bedt om hjelp. Det er i dette brevet han 
forteller om angrepene i landet.
 
Satte fyr på husene
Det var begynnelsen av november at det 
skjedde � ere overgrep på santalene og 
rundt 1200 santaler opplevde at jorden 
de dyrket ble ødelagt.

 Mobben, sammen med politiet, satte 
fyr på husene som er laget av strå og drev 
santaler på � ukt. Santalene prøvde å 
stoppe angrepene og forsvare seg, men 
det klarte de ikke. Politiet og mobben 
skjøt på de, og i den episoden døde tre 
santaler. De rundt 1200 familiene måtte 
forlate hjemmene sine med tomme hen-
der, i følge brevet fra Lakra.

 – Det er foruroligende dersom det 
stemmer at politiet ikke griper inn når 
de skjer slike overgrep, sier Eriksen.

Tømte oppdrettsanleggene
Mobben har tatt det santalene eide av 
dyrkede grønnsaker, samt at de har tømt 
santalenes oppdrettsanlegg for � sk. 
Santalene har ikke fått hjelp fra politiet, 
hevder Normisjons samarbeidspartnere. 
Mange av santalene ble skadet i angrepet 
og måtte på sykehus. 

Nå har Normisjons samarbeidspart-
nere hatt møter med kristne ledere i Din-
japur og bestemt at det skal arrangeres 
pressekonferanse og en menneskelig 
«kjede» for å demonstrere mot disse 
urettferdighetene. Flere politiske ledere 
har blitt kontaktet og disse oppfordres til 
å tale santalenes sak. Det vil også bli gjort 
forsøk på å håndtere denne saken i 
Dhaka for å skjerpe sikkerheten til 
santalene.

Trist og alvorlig
Eriksen synes nyheten om angrepene er 
svært trist og veldig alvorlig. Han fortel-
ler at santalene ikke er anerkjent som et 
urfolk i Bangladesh, kun som en mino-
ritet. 
 – De er også mer utsatt for såkalt 
landgrabbing der andre kommer og tar 
over eiendommene og jorda deres, sier 
Eriksen. Han legger til at Normisjon nå 
har sendt ekstra midler til Bangladesh 
slik at advokater kan hyres inn. Ellers 
spres informasjon om situasjonen og 
Den norske ambassaden i Bangladesh har 
blitt kontaktet. 

Om du ønsker å gi til dette prosjektet kan 
du merke gaven din med:

I Bangladesh lider santalene under angrep. De drives på � ukt fra sine hjem, blir fratatt maten sin –og noen mister livet. 

Voldelig angrep mot santaler

På Cuba planlegger Normisjons samarbeids-
kirke en ny menighet i et nyinnkjøpt hus. 

– Jeg vil � ytte til Havanna og bygge 
menighet, sier presten Rosellys Laborde, 
som til nå har betjent en menighet i San-
tiago by på Øst-Cuba.

– Det er stort behov for en kristen kirke i 
bydelen Povolotin i Havanna, og vi ønsker 
spesielt å følge opp menighetslemmer som 
har emigerert til hovedstaden fra Øst-Cuba, 
forklarer hun. 

Nå ønsker Alpha Norge seg � ere partnere. 
Dette gjøres for å revitalisere Alpha Norge, 
kan Kenneth Kolltveit i Alpha Norge fortelle. 
Som partner får man delta i arbeidet ved å gi 
300 kroner eller mer i måneden, man får 
jevnlig informasjon om arbeidet, samt blir 
invitert til konferanser i inn-og utland. 

– Skal vi fortsette det viktige Alpha-
arbeidet, trenger vi � ere som er delaktige i 
dette, sier Kolltveit.

Svein Granerud har i mange år ledet arbei-
det som gjelder misjon i Norge for Normi-
sjon. Da hans etterfølger ikke lot seg � nne, 
vil oppgavene til Granerud bli fordelt på tre 
personer. Disse er: Ingebjørg Berstad Torp 
i 40 prosent stilling (nå del av regionleder-
team i Agder), Vegard Tennebø i 30 prosent 
stilling (nå fellesskapsutvikler og funge-

rende regionleder i Sogn og Fjordane) og 
Jann Even Andresen i 30 prosent stilling 
(nå pastor i Salem menighet i Trondheim og 
fellesskapsutvikler i Trøndelag). 

Svein Granerud vil fortsette i Normisjon 
sentralt og arbeide med teologi og forkyn-
nelse/undervisning, samt nettverksbygging. 
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Ny ledelse av arbeidet i misjon i Norge Ny menighet på Cuba

I Dinjapur, Bangladesh, 
blir santaler voldelig 
angrepet. Til nå er seks 
funnet døde.
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Medarbeidere fra de ni butik-
kene rundt omkring i landet 
hadde tatt turen for å bli med på 
fagdag for Galleri Normisjon. På 
programmet denne dagen stod 
blant annet mingling, ka� e og 
kaker, bruktkjøp og seminarer.

Ingen fasit
De butikkansatte � kk også møte 
Elin Ørnes som fortalte om 
utfordringene man møter når 
bruktvarer skal prises. Ørnes har 
tidligere hatt eget program om 
antikviteter på både NRK og 
TV3, gitt ut tre bøker om inte-
riør og antikviteter, har en fast 
spalte i Hjemmet, og har gitt 
veiledning på en rekke auksjo-
ner og bruktmesser. 
 Hvilke brukttrender er de vik-
tige nå, og hvordan kan man 
egentlig skille sølv fra 1700 og 
1800-tallet fra hverandre, var 
noen av temane Ørnes tok fatt 
på. 
 – Det er � ere utfordringer 
med prising, og det � nnes jo hel-
ler ingen fasit. Det skal dere 
huske. Men ha det gjerne som 
en hobby, les dere opp, gå på 
museum og se på gamle gjen-
stander, oppfordret Ørnes. Flere 

av butikkene hadde med seg 
gjenstander som ble brukt som 
eksempler, i tillegg til noen av 
Ørnes sine egne. Her � kk delta-
gerne også komme med forslag 
til hvordan de ville priset de 
ulike gjenstandene. 
 Før dagen var over, hadde 
deltakerne også fått med seg 
noen ord fra seniorkonsulent i 
Normisjon, Torill Solli Haugen 
om gleden av å gi.

Nye ideer, inspirasjon og 
fellesskap
Daglig leder i Galleri Normi-
sjon, Lillian Dombestein, mener 
slike dager er kjempeviktige. 
– På denne måten kan vi gi noe 
tilbake til de som jobber lokalt; 
inspirasjon og fellesskap, nye 
ideer, fagkunnskap og forhå-
pentligvis ny motivasjon. Dessu-
ten merker vi at våre frivillige på 
en slik dag får øynene opp for at 
de er med på noe større enn den 
ene butikken. De ser at Galleri 
Normisjon er med på å lø� e hele 
Normisjon, sier Dombestein.
 Hun kan glede seg over at 
Galleri Normisjon er i vekst.
 – I år regner vi med å nå en 
omsetning på over 5,5 millioner 
kroner. Kanskje over 6 millioner 
kroner? Det er halvannen mil-
lion mer enn i � or, sier Dombe-
stein. Hun legger til at det er 
butikkene selv som er med på å 
bestemme hva overskuddet fra 
den lokale butikken skal gå til.
– De � este har valgt Acta- barn 
og unge i Normisjon, en annen 
type regionalt arbeid eller inter-
nasjonalt arbeid.
 

Medarbeidere fra de ni butikkene rundt omkring i landet 
hadde tatt turen til Drammen på fagdag for Galleri Normisjon.

Fullt hus!
Kristin Jellestad og 
Kristin Winther Jørgensen
Kristin Jellestad

En mandag morgen 
i slutten av oktober 
var Galleri Normi-
sjon sin butikk i 
Drammen sentrum 
fylt til randen. 

Tekst

Foto   

INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
·  Reåpning av Heyat senter for 

barn med funksjonsned-
settelser

·  Karriere-rådgivning og kurs 
i forretningsvirksomhet til 
unge og arbeidsledige

Bangladesh
·  Be om kraft, mot og 
 beskyttelse for den kristne 
 minoriteten som sliter 

med frykten for terror
·  Be for våre samarbeid- 
 partnere
Bhutan
·  Be for Disabled Persons’ 
 Association of Bhutan (DPAB). 

Vi leter etter en ny leder 
for organisasjonen som kan 
bære visjonen og arbeidet 
for personer med ned-
satte funksjonsevner videre

Cuba
·  For vår samarbeidskirke 

på Cuba
Ecuador
·  Be for vår stab i Ecuador; for de 

som er rammet av jordskjelv-
katastrofen og for gjennopp-
byggingen

India
·  Be for Lutheran World 

Service India Trust (LWSIT) 
Kambodsja
·  Takk for over 8500 nykristne 

i første halvdel av 2016, 
og etableringen av 200 
huskirker

·  Be om visom og styrke 
til lederne våre i ulike 
prosjekter

·  Be om fred i en politisk 
situasjon som nå tilspisser 
seg inn mot valget i 2018

Mali
·  Be for bibeloversettelses-

teamet til kasonke og 
malinke, at de � nner gode 
løsninger på oversettelsene. 
Takk for at kasonketeamet 
ble ferdige med Salmene.

·  Det er stadig uro i Mali. Be 
om fred og trygghet

Midtøsten/Nord-Afrika
·  Takk for den opp� nnsom-

het og iver SAT-7 viser etter å 
møte � yktningenes behov

·  Be om at det må lykkes 
å opprette en egen skole-
kanal for � yktningbarn

Nepal
·  Be om nok kvali� serte 

fagfolk og personell til ulike 
oppgaver ved sykehuset i 
Okhaldhunga  

·  Be for Normisjons utsend-
inger Liv Wendel, Kristin og 
Erik Bøhler 

·  Be for UMN-teamet i Bajhang
Senegal
·  Be for arbeidet i Senegal og 

for volontørfamilien Jøssang 
·  Be for de nye misjonæ-

rene som er på GUS i høst 
og forbereder seg på å reise 
ut til Senegal

Tsjekkia/Europa
·   Be konkret for den unge 

moren Marketa som ble døpt 
i sommer, be om at hennes  
tro på Jesus sprer seg til 
venner og familie

Uganda
·  Vår anglikanske samarbeids-

kirke i Uganda

FORSAMLINGER/FELLESSKAP:
Jesusnett
·  Be om at en medarbeider 

som sliter med ME skal bli helt 
frisk 

·  Takk for tilkomsten av to 
nye medarbeidere med 
riktig kompetanse. Be om 
at Jesusnett blir en ressurs 
for ungdom

Molde-fellesskapet 
·  Be for arbeidet med å nå 

barn og unge i Molde
·  Be om at menighetens visjon 

blir vårt praktiske liv
·  At menigheten er et inklude-

rende fellesskap og kan vokse 
inn i sitt misjonale fokus

Norkirken Vennesla
·  Be for UngdomsAlpha-kurs og 

Alphakurs for voksne. Be om at 
mennesker møter Jesus

Norkirken Hald
·  Be for høstens Alphakurs
·  At Gud må skrive sin 

historie med våre liv og 
med menighetens liv

Norkirken Åkra
·   At mennesker blir kjent 

med Jesus gjennom oss
Storsalen
·  Fellesskap og vennskap 

i Storsalen
·  At Gud må være vår 

største kjærlighet og for 
ensomhet i Oslo og nye folk i 
byen 

SKOLER:
Acta bibelskole og IMI institutt
·  Rekruttering av elever, 

ansatte Acta bibelskole og
IMI institutt

Bibelskolen i Grimstad
·  Be om at lærere og ledere 

får kjenne at de først og fremst 
er Guds barn, dernest at de 
får glede og kraft til tjenesten

Gå Ut Senteret
·   Forberedelsestiden til 

misjonærfamilien Amlie
·   For skolens studenter og 

ansatte og om Den 
Hellige Ånds veiledning 

Øya videregående skole
 · Takk for oppstart av ny 

ungdomsskole. Be for arbeidet 
med å etablere en kristen 
ungdomsskole 

·  Be for byggeprosjektene 
· Takke for god elevtilgang og 

be for videre rekruttering
·  Be for prosessen med 

ansettelse av ny rektor og 
fortsatt økt medarbeiderstab

REGIONER:
Agder
·  Styrke/vern om ekteskapet
·  Foreldre som forstår at 

deres valg setter spor
Hordaland
·  Realiseringen av misjons-

senteret 
·  Agenda 1-nettverket
Møre
·  For regionstyret, Actastyret 

og frivillige ledere i regionen
·  Be om gjennombrudd i 

arbeid for nye fellesskap
Nord/Nordland
·  Be om visdom til å utruste folk  

til å være disipler i hverdagen
·   Be for barn og ungdom, at 

nye må bli kjent med Jesus 
på leir

Oppland
·  Be for ansettelsen av ny Acta-

leder og takk og be for ung-
dommene og lederne som er 
med i medvandrergruppene

Rogaland
·  Be om at vi skal lykkes med å 

gjenreise Alpha Norge 
gjennom Alpha Partnere

Sogn og Fjordane
·  Be for stab og frivillige 

og leir- og fellesskapsarbeidet
Telemark og VeBu
·   Be om fornyelse i forening-

ene på små steder og for 
lederopplæringen av unge i 
Acta

·  Be om at vi må få større 
frimodighet til å dele troen

Trøndelag
·   Be for alle fellesskapene 

i regionen og de ansatte
Øst
·  Nye ansatte i Acta og 

Normisjon
·  Utviklingen av ny organise-

ring i Fermate Øst
·  Samarbeidet og kontorfelles-

skap med regionen og 
Storsalen

Østfold
·  Be om god og tjenlig drift av 

leirstedene Sauevika og 
Sjøglimt

· Be for de som kommer til 
veiledning og samtale hos 
Fermate

·  Be om at Actas arbeid i Østfold 
disippelgjør ungdom til 
etterfølgere av Jesus Kristus

SENTRALT:
·  Ansatte og frivillige

ACTA SENTRALT:
·   Be for nytt misjonsprosjekt i 

Amigos: søndagsskolearbeid i 
Assam i India

·   Ledertreningsarbeidet med 
Team SubUrban 

·  Takk for en fantastisk Soul 
Children-festival i Oslo 

·  Takk for alle de frivillige 
lederne i Acta

·  Be for alle de 600 lokallagene 
i Acta

Bønneemner

Nytt fra
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Lars Inge Magerøy
Munken som 
endret Europa
Reformatoren 
Martin Luther

349,-

Munken som endret 
Europa er en ny-
skrevet biografi om 
Martin Luther i anledning 
reformasjonsjubileet i 2017. 
Forfatteren tar oss med inn i 
den dramatiske maktkampen 
mellom bønder, adel, kur-
fyrster, keiseren og pave-
makten. Her skildres begivenhetene som 
endret Europa for all fremtid.

«Dette bør bli folkeboken om Martin Luther og 
reformasjonen i jubileumsåret 2017». 
Jan Gossner, teolog, Frikirkepastor og 
tidl. rektor ved NLA

Nyheter

www.lutherforlag.no

Dagfinn Høybråten
Hjemme 
i julen
Betraktninger om den 
største fortellingen av 
dem alle

249,-

Julen er tradisjonenes og 
forventningenes tid. Vi gir og 
mottar gaver. Ofte kan det 
være krevende å få  nærkontakt 
med julens kjerne i alt det 
ytre som omgir den. I denne 
 boken deler tidligere helse-
minister, trygdedirektør og KrF-leder 
Dagfinn Høybråten sine erfaringer med å 
pakke ut julebudskapet om Jesus.  

Martin
lutherjubileet2017

foto: Dan aksel Jacobsen

Tekst
Foto

Nok en Soul Children Festival er over for denne 
gang. I midten av oktober samlet 2000 unge sang-
glade mennesker fra Norge og Sverige og rundt 
200 medarbeidere seg til årets festival. 

Ragnhild Hiis Ånestad, Soul Children-gründer 
og dirigent, mener festivalen ble nok en suksess. 

Høydepunkter i kø
Hiis Ånestad forteller at de store øyeblikkene for 
henne var lørdag ettermiddag da det var Soul 
Children-parade opp Karl Johan fra Jernbanetor-
get og helt til Universitetsplassen med Kampen 
Janitsjar i spissen etterfulgt av frilu� skonsert med 
2000 sangere i koret. Mange tusen publikummere 
kom og mange kameraer fra NRK og TV2 dekket 
alt dette til sine nyhetssendinger.

– Jeg får gåsehud bare av å tenke på det, sier 
Hiis Ånestad og mener det er noe veldig spesielt 
å få peke på Jesus sammen med så mange andre.

– Et annet høydepunkt er Soul Church Service, 
vår egen gudstjeneste i Oslo Spektrum søndag 
morgen. Det er sterkt å kjenne på Soul Children-
fellesskapet og å lære mer om - og å feire Jesus 
sammen i denne «storfamilien» som Soul Chil-
dren-bevegelsen er; med lokale kor, medarbeidere, 
crew og artister fra � ere deler av verden.

Priser Jesus i Oslo Spektrum
I år som i � or var det Oslo Spektrum som huset 
festivalen. Hiis Ånestad synes det er utrolig å 
kunne fylle hovedstadens storstue med syngende 
barn og unge, samt kristne artister fra inn-og 
utland.

– Det er helt klart ubeskrivelig å få være med 
på denne reisen med Soul Children som Gud en 

gang satte i gang, og kalte meg til å lede, sier Hiis 
Ånestad. 

Musikkstil og særegen kultur
Hiis Ånestad tror det er � ere elementer som gjør 
at Soul Children er populært blant unge mennes-
ker.

–  I Soul Children-bevegelsen tror jeg det er 
� ere ting. Blant annet at det er vår visjon som 
driver oss ledere; «å vinne og bevare unge for Jesus 
Kristus gjennom et musikkuttrykk de unge kjen-
ner seg igjen i». I tillegg det at vi har fokus på noen 
gode verdier som skal prege alt vi gjør; å ære Gud, 
hedre mennesker, prege samfunnet, se hverandre 
og gi opplevelsen av å bli sett, og å være ekte og 
ærlige, sier kor-entusiasten. Hun tror at alt dette, 
sammen med en musikkstil som unge mennesker 
kjenner seg igjen i, er suksesskriterier. 

– Så er det også noe med det unike fellesskapet 
som oppstår når mennesker møtes for å synge 
sammen. I våre sammenhenger er det med et enda 
tydeligere mål: for selv å bli enda mer kjent med 
Gud og Hans ord gjennom sangtekster, få lov å 
prise Jesus gjennom sangene sammen og det å 
fortelle andre om Guds sanne kjærlighet for å få 
enda � ere med til himmelen. 

Større planer
Nå ser Hiis Ånestad fremover.

– Jeg gleder meg enormt til fremtiden, for jeg 
opplever at Gud har enda større planer for Soul 
Children, sier kordronningen. Hun tror Gud 
ønsker å nå nye generasjoner i mange nasjoner 
med evangeliet gjennom Soul Children-arbeidet.

– Jeg er forventningsfull og veldig spent på hva 
som ligger foran, og jeg kjenner jeg gleder meg 
over det. Dette vi nå har sett er kun begynnelsen.

2000 unge sang 
om Jesus

Det ble Soul Children-fest i Oslo i oktober. Neste festival er 26-28. oktober 2018.

Geir Anders Ørslien
 Kristin Winther Jørgensen 

– Det er en magisk følelse å 
stå på Universitetsplassen å se 
et menneskehav som sammen 
synger om og peker på Jesus, 
sier kordronning Ragnhild 
Hiis Ånestad.

Jeg gleder meg 
enormt til frem-

tiden, for jeg opplever 
at Gud har enda større 
planer for Soul Children.
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Bønn – i egentlig mening – 
forutsetter troen på en person-
lig Gud, som hører og som 
meddeler seg til menneskene. 
I en slik forståelse blir bønn 
det mest sentrale uttrykk for 
samfunn mellom Gud og 
mennesket. Bønnen gjør dette 
samfunn bevisst og innholds-
bestemt. I bønnen formes 
behov og holdning i ord, og 
ordet løfter forholdet opp på et 
«jeg-du» plan. Nettopp slik er 
kristen bønn. Troen på at Gud, 
Far, Abba, hører den som ber, 
bærer den bedende inn til en 
fortrolighet med Gud. 

Luther skriver i innledningen 
til Fadervår i katekismen «forat 
vi trøstig og med full tillit skal 
be til ham, likesom gode barn 
ber sin kjære far om noe».
I Salmenes bok finner vi flere 
vitnesbyrd om dette:
Sal  99,6: De ropte til Herren 
og han svarte.
Sal 118,5: I trengselen ropte 
jeg til Herren, han svarte og 
førte meg ut i åpent land.
Sal 138,3: Den dagen jeg ropte, 
svarte du meg; du ga meg mot 
og kraft i sjelen.

Det er på sin plass å minne oss 
om dette: «Gud oppfyller ikke 
alle våre ønsker, men alle sine 
løfter oppfyller han». (Dietrich 
Bonhoeffer).

Bønnhørelse og bønnesvar 
ERFARES AV DEN SOM 
- søker Gud: Når dere søker 
meg, skal dere finne meg. 
Ja, søker dere meg av et helt 
hjerte, lar jeg dere finne meg, 

sier Herren. Jer 29,13.
- venter på Gud: Jeg ventet og 
håpet på Herren; han bøyde 
seg til meg og hørte mitt ord. 
Salme 40,2.
- vender tilbake til Gud: Når 
du ber til ham, vil han høre 
deg og du skal oppfylle dine 
løfter. Job 22,27.
- ber i tro: Da skal troens bønn 
redde den syke, og Herren skal 
reise ham opp. Har han gjort 
synder, skal han få dem tilgitt. 
Jakob 5,15. 
- ber i Jesu navn: Det dere ber 
om i mitt navn, vil jeg gjøre, 
så Faderen skal bli forherliget 
gjennom Sønnen. Joh 14,3.       
Å be i Jesu navn er det samme 
som å be under påberopelse 
av å høre Jesus til, være hans 
disippel. Bare som Jesu disipler 
er Gud vår Far og bønnens 
løfter våre.

Det innebærer at vi:
- ber etter Guds vilje: Og 
denne frimodige tillit har vi til 

ham at han hører oss når vi ber 
om noe som er etter hans vilje. 
1Joh 5,14.
Den kristnes bønn er løftet 
opp på et høyere plan når det 
oppfordres til å be etter Guds 
vilje, eller når bønnen munner 
ut i: «Din vilje skje». Bønnen 
er da et uttrykk for underkas-
telse av egen vilje og  hengivel-
se til Gud i en tilværelse vi ikke 
kjenner eller gjennomskuer, 
men hvor vi tror Gud har 
makten og midlene til å føre 
alt frem til fullendelse. I en slik 
fullendelse får vi alle del i det 
høyeste gode, Guds rike.
- påkaller Gud i sannhet: Her-
ren er nær hos alle som kaller, 
hos alle som ærlig kaller på 
ham. Salme 145,18.
- roper i nød: Men Herren 
hørte deres rop og så til dem i 
nøden.  Salme 106,44.
- blir i Kristus: Hvis dere blir 
i meg og mine ord blir i dere, 
da be om hva dere vil, og dere 
skal få det. Joh 15,7.

I Kristus er vi etter Guds ord: 
rettferdiggjort, nyskapt, hel-
liget, frigjort, fylt og bevart. En 
slik unik situasjon er vi kom-
met i på grunn av Jesu gjerning 
for oss. Det er banet en vei for 
våre bønner helt inn til Guds 
trone og hjerte, en vei som er 
åpnet og fri for oss syndere.
Vi, som så ofte lever i brutte 
forhold, og som opplever at 
livet lekker fra oss; vi har fått 
en adresse, et sted. Ja, vi har en 
å vende oss til med vår tørst og 
vår nød og vår hunger. Han, 
Jesus, går i forbønn for oss hos 
Gud, vår Far. Gud gjør helt det 
som er gått i stykker. 
Vi må be om at Guds lys må 
skinne for oss i alle livets situa-
sjoner. 

Finn Olav Myhre

Tekst og foto

Hilde og Alf Halvorsen var på besøk i Østfold. Foto: Boe 
Johannes Hermansen

Bønnesvar og bønnhørelse

Besøk av Mali-misjonærer
Hilde og Alf Halvorsen var 
på besøk i Østfold 24. og 25. 
september. På lørdagen hadde 
vi en uformell og fantastisk 
Mali – kveld hos Torill og Odd 
Jørgen Bredeg. Hilde og Alf 
formidlet mange opplevelser 
fra sitt arbeid i landet, de viste 
bilder, og Alf ringte til både 
Adama Bah og Sekou Keita i 
Mali.
På søndagen deltok de på 
gudstjenesten i Asak kirke 
på formiddagen. Det var en 

innholdsrik gudstjeneste i en 
fullsatt kirke med seks dåp, 
utdeling av fire-års bok og sang 
av barnekor og småbarns-sang. 
Alf formidlet både misjonsar-
beid og budskapet om «Å følge 
Jesus» på en flott måte. Han 
fenget særlig dåpsfamiliene 
gjennom å innlede sin preken 
med å snakke om dåpsbarnas 
navn og hva de betydde.
På søndag kveld var det mis-
jonsfest på Pella i Tistedal. Hit 
var alle foreningene i Østfold 

invitert, men det var de som 
tilhørte Pella og Halden som 
møtte opp. Det ble en flott 
kveld med munter misjonsin-
formasjon og en innholdsrik 
preken. I tillegg var det tid for 
mat, kaffe og en god prat.

Torill Bredeg

Bibelen til alle husstander
Alle husstander i Østfold skal 
få tilbud om en bibel. Aksjo-
nen forberedes nå over hele 
fylket.
- Ingen bok har påvirket 
nasjoner, kulturer, familier 
og enkeltmennesker mer enn 
Bibelen. Derfor har vi satt oss 
som mål å tilby den gratis til 

alle 128 tusen husstander i 
fylket, sier Anders Hverven, 
styreleder for aksjonen «Bibe-
len til alle i Østfold». 
– Bibelen er verdens mest leste 
bok. Likevel er den for mange 
en uåpnet bok, også for nord-
menn. Vi ønsker å aktualisere 
Bibelen slik at den oppfates 

relevant for mennesker i dag, 
legger han til.

Nestleder i styret, Kristin 
Stordal forteller at hele bred-
den av kristne kirkesamfunn 
og organisasjoner står bak 
denne aksjonen. Og aldri har 
det blitt gjennomført et større 
og bredere fellestiltak i fylket i 
kristen sammenheng.
– Utdelingen vil bli gjennom-
ført høsten 2017, og kostnaden 
er beregnet til mellom åtte 
og ni millioner kroner. Dette 
beløpet skal samles inn blant 
arrangørene og andre sponso-
rer, sier hun. 
Det skal lages en egen fin inn-
bundet utgave som skal deles 
ut. Det er Det norske bibelsel-
skaps siste bibeloversettelse av 
2011 som skal trykkes i Kina. 
Hver bibel inkludert noen 
trykksaker koster ca. kr. 70. 
Vekten på biblene blir samlet 
ca. 40 tonn. Før trykkingen 

settes i gang, må det være sam-
let inn seks millioner kroner. 

– Har ikke de fleste en bibel 
fra før? – En undersøkelse som 
InFact har gjort viser at 38 
prosent i Østfold ikke har det 
eller ikke vet om de har en bi-
bel hjemme. Av de som har en 
bibel, svarer over halvparten at 
de har en eldre utgave, opp-
lyser styremedlem Ragnhild 
Klevmoen.
– Hvilke reaksjoner vil dere 
møte ved utdelingen? – Vi er 
forberedt på alle slags reaksjo-
ner, noe vi også gir folk anled-
ning til. Men vi skal ikke annet 
enn å tilby en bibel i gave, 
og ikke være påtrengende. 
Selvsagt må folk kunne si nei 
takk. Ca. fire uker før aksjonen 
starter blir det sendt brev til 
alle husstander slik at folk er 
forberedt på besøk. 
– En lignende aksjon ble i 2014 
gjennomført i Finnmark, hvor 

Ungdom i Oppdrag hadde 
ansvaret for å koordinere 
utdelingen. Der var erfaringen 
at svært mange var positive, 
legger hun til. 
Landsomfattende
Hverven forteller at målet med 
«Bibelen til alle» er å dekke 
hele landet med en tilsvarende 
utdeling av bibler som nå plan-
legges i Østfold. 

I Østfold er det i tillegg til ho-
vedkomiteen, nedsatt komiteer 
som skal ta seg av bønn, finans, 
kultur- og bibelinspirasjon, 
markedsføring og distribusjon. 
Men det er de lokale komiteer 
som skal organisere utdelin-
gen rundt om i kommunene. 
Normisjon ønsker at våre folk 
engasjerer seg lokalt. I hoved-
komiteen er Normisjon repre-
sentert ved Sverre Fjeldberg.

Boe Johannes Hermansen
Kristin Stordal (fra venstre), Anders Hverven og Ragnhild 
Klevmoen er blant dem som står i spissen for bibelaksjonen i 
Østfold. FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN
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Haugetunmøtet blir søndag 19. mars - på ettermiddagen - med besøk 
av sangeren Trygve Skaug. Noter dagen. Nærmere program kommer i 
neste nummer.

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

Haugetunmøtet 2017

Det var kort mellom latter-
salvene da det på storskjerm 
ble vist en film med glimt fra 
mange forskjellige situasjoner 
både på og utenfor skolen. For 
relativt få år siden ville dette 
innslaget ha bestått av lysbil-
der. Nå var det velredigerte 
levende bilder som ga foreldre 
og annet et inntrykk av noe av 
det elevene er med på. Inspek-
tør Bernt Inge Steinsland ledet 
forestillingen i gymsalen. Han 
anbefalte folk å følge med på 
facebook, instagram og Hau-

getuns nettsider, sånn at de får 
med seg det som skjer blant 
annet gjennom ukerevyen.

Skolens rektor Per Morten 
Wiig ble alvorlig skadet i en 
motorsykkelulykke i høst, men 
også han dukket opp på stor-
skjermen og hilste elevene fra 
Sunnaas sykehus der han er til 
rehabilitering. Ut fra egen er-
faring og situasjon minnet han 
elevene på å stå på og gjøre det 
beste ut av situasjonen selv når 
det virkelig ser mørkt ut.

Instagram og facebook

I sin hilsen til alle i salen tok inspektør Bernt 
Inge Steinsland utgangspunkt i Haugetuns 
devise «Et år for livet». Skolen ønsker å bidra 
til å gi elevene verdier for resten av livet 
enten det er snakk om jobb, familie eller i 
forholdet til Jesus. I løpet av året får elevene 
tid til å tenke seg om når det gjelder videre 
utdanning, de får mulighet til å prøve noe 
utenfor komfortsonen og vokser på at man 
hopper i det. 

Opplegget i gymsalen ble avsluttet med at 
SSS-elevene sang velsignelsen og bekreftet 
dermed at det hadde vært et allsidig program 
som blant annet også hadde bestått av dikt-

lesning og streetdance. Det er naturlig at 
foreldre er interesserte i hva som skjer i den 
klassen hvor de har sin datter eller sønn, 
og derfor ble det etter opplegget i gymsa-
len arrangert klassesamlinger rundt om på 
skolen. Dagen ble rundet av med middag 
før folk tok fatt på hjemveien.

I Per Morten Wiigs fravær er det Irene 
Strand Østli som leder Haugetun. Selv 
syntes hun det hadde vært en flott forestil-
ling. Hun understreket at hun ikke hadde 
mulighet til å få hilst på alle foreldrene, 
men de hun hadde snakket med, virket 
veldig fornøyde med dagen. Bernt Inge Steinsland ledet oss 

trygt gjennom dagen

Her er loddsalget i full gang

Fra forestillingen til SangSceneStudio klassen

Et år for livet

Vellykket familiedag med 
solid bistand-støtte 

Familiedagen har lange tradi-
sjoner på Haugetun Folkehøy-
skole, og i år ble den arrangert 
lørdag 11. november. Den 
markerer et lite skille i skoleå-
ret. Når den er over, drar elev-
ene hjem til arbeidsuke, og så 
kommer perioden frem til jul. 
Mange elever bor så langt unna 
at det ikke er mulig for foreldre 
eller annen familie å komme til 
Haugetun. Men gymsalen var 
fullsatt, og publikum tok imot 
elevene på Sang Scene Studio 
(SSS) med taktfast klapping da 
de entret scenen for å innlede 
dagen. Det ble ikke den siste 
applausen de fikk.

Forestillingen «Grøt» ble satt 
opp på skolen for første gang, 
og aktørene hadde virkelig 
nok å gjøre. Klassen består av 
sju elever, men stykket hadde 
mange flere roller. Så det ble 
bokstavelig talt hyppige bytter 
av hatter, luer og skaut, som 
markerte hvem som hadde 
ordet til enhver tid.

Navnene på rollefigurene var 
hentet fra mange forskjellige 
eventyr og historier, men her 
dukket for eksempel Espen 
Askeladd og Jon Blund opp 
i helt nye sammenhenger. 

Tempoet i den drøyt timelange 
forestillingen var stort, og det 
nærmest haglet med humoris-
tiske poenger og misforståelser. 
Stykket inneholdt også flere 
sanger, og latter og applaus satt 
løst hos publikum. SSS-elevene 
startet familiedagen på en flott 
måte.

Skoleforestillinger
Et så langt og variert stykke 
krever mye forarbeid, og der 
hadde elevene meget god hjelp 
av Fredrikstads kulturperson-
lighet Desirèe Ulvestad-Gran-
dahl med instruksjon og kore-
ografi. Hun har også oversatt 
stykket, forteller lærer Berit 
Kopperud Grønli. Før familie-
dagen ble det gjennomført fem 
forestillinger med elever fra 
barneskoler i området; blant 
annet Rekustad, Hauge og 
Tindlund. Disse ble like godt 
mottatt som fremføringen på 
familiedagen.

Haugetun bistand
Det reises en god del i løpet av 
et skoleår, og i kjølvannet av 
turene har Haugetun bistand 
vokst frem. Tiltaket begynte i 
det små, men bidrar nå med 
hjelp og støtte flere steder i 
verden. Opplegget fikk stort 

fokus på familiedagen. Tidli-
gere i høst var Helse Psykologi 
Sosialfa i Romania, og med seg 
hadde de klær, leketøy og sko-
lesaker. Latin Amerika-elevene 
reiser til Haiti og Den domini-
kanske republikk og fotballe-
levene til Brasil. I alle landene 
har man lokale samarbeids-
partnere, og ett av målene er å 
bidra til at flere får mulighet til 
skolegang.

Familiedag-folket ønsket helt 
klart å stille opp. De kjøpte 
lodd og kaker, og lærer Eivind 
Storeheier ledet en amerikansk 
auksjon over sju elevproduser-
te malerier i tillegg til tre frukt-
kurver. Det var stort engasje-
ment og mye humor under 
auksjonen hvor dyreste bilde 
kom opp i hele 1500 kr. Totalt 
innbrakte dagen 17 000 kroner. 
Fra før hadde sponsorløp, 
flaskepanting, kafé og pizzasalg 
fått inn 166 000, og det stopper 
ikke der. Mange flere bokser 
og flasker vil bli pantet, og det 
jobbes med et loppemarked. 
Haugetun bistand ønsker å 
bidra til å gjøre en forskjell for 
og med mottakerne, og elev-
ene ser på reisene sine at det 
faktisk skjer.

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.
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For ca 10 år siden (og før det) 
arrangerte vi noe som ble kalt 
foreningshelg. Det var en leir for 
påmeldte lag/kor. Vi planla det 
hele i fellesskap, og fikk en flott 
helg på Sauevika!

Dette har vi lyst til å prøve igjen. 
En slik helg kan være en god 
avslutning på et semester, og en 

helg som binder deltagerne godt 
sammen før det blir en pause i 
sommerferien. 

I 2017 er det planlagt en slik leir 
for lag/kor 21.-23. april. Vi klarer 
ikke å få med alle, så vær raske 
med å melde dere på. Ta kontakt 
med Torill Bredeg.

Til alle barnelag og kor!

10.-12. februar braker det 
løs igjen. I år har vi enga-
sjert flere enn 80 forskjellige 
personer som ledere på våre 
leirer. Disse ønsker vi å takke 
spesielt denne helga ved å tilby 
et spennende program for 
utvikling av kompetanse og 
fellesskap. Vi ønsker selvfølge-

lig også velkommen leirledere 
som ikke fikk vært med i år, de 
som lurer på å forsøke seg som 
leirleder og de som arrangerer 
weekender og liknende i lokal-
lag. Lørdag kveld inviterer vi 
til middag med en spesiell takk 
for innsats i 2016 og det er 
anledning til å melde seg på til 

bare dette. Helga for øvrig skal 
vi fokusere på noen spennende 
temaer. Acta leder i Agder – 
Tonje Teistedal blir sammen 
med oss hele helga. Hun skal 
undervise oss i hvordan vi bør 
ta oss av barn med spesielle 
behov – enten det er i forhold 
til sykdom og/eller atferds- ut-
fordringer. På bibeltimene vil 
Tonje fokusere på hvordan vi 
bedre kan legge til rette for at 
leirene våre i større grad kan 
være et utviklende fellesskap 
for leirledere, uten at det går ut 
over fokuset på barna. En stor 
del av lørdagen skal vi bruke 
for å dyktiggjøre oss for livred-
ding i forbindelse med bading. 

Vi låner Marker Folkebad 
og har med oss instruktører 
som vil gi oss både kunn-
skap og trening. Flere temaer 
vil komme på etter hvert og 

vi jobber for å få på plass en 
lovsangkveld. Påmelding skjer 
via checkin.no «søk: Østfold» 
og vi har et arrangement på 
Facebook på Acta Østfold hvor 
oppdatering med nyheter og 
informasjon legges ut. 

NB! Ikke glem å fortelle om 
denne muligheten til men-
nesker du tenker kan inviteres. 
Leirleder har en nedre alder fra 
8. klasse, men oppover finnes 
det ingen grense.

Åre t  2017  fo r  
A c ta  Øs t fo ld 
Tidspunkt Aktivitet Sted Målgruppe Påmelding fra 

28. januar Grenseløs Cup Rakkestad 
hallen 

Fra 8. klasse Checkin 15/11 

10.-12. februar Kickoff - leirleder Sjøglimt Fra 8. klasse Checkin 1/12 

7. - 9. april Påskeaction Sauevika Fra 8. klasse Checkin 9/1 

7. - 9. april Påskeleir 1 Sjøglimt 5. - 7. klasse Checkin 9/1 

10. - 12. april Påskeleir 2 Sjøglimt 2. - 4. klasse Checkin 9/1 

21. - 23. april Foreningshelg Sauevika Påmeldte lokallag 69133660 

28. - 30. april  Pappaleir Sauevika Pappaer med barn Checkin 9/1 

25. mai Familiefestival Sjøglimt Hele storfamilien Ingen påmelding 

21. - 24. juni Tenleir Sauevika Fra 8. klasse Checkin 3/4 

25. - 28. juni Sommerleir 1 Sauevika 5. - 7. klasse Checkin 3/4 

26. - 29. juni Fotball-leir Sjøglimt 3. - 6. klasse Checkin 3/4 

29. juni - 1. juli Sommerleir 2 Sauevika 2. - 4. klasse Checkin 3/4 

11. - 15. juli Familieleir 1 Sauevika For storfamilien Checkin 3/4 

17. - 20. juli Sommerleir 3 Sauevika 5.-7. klasse Checkin 3/4 

21. - 23. juli Mini-leir Sauevika Barn under 8 år med 
voksen 

Checkin 3/4 

25. - 29. juli Familieleir 2 Sauevika For storfamilien Checkin 3/4 

30. juli Sauevika stevne Sauevika Hele storfamilien Ingen påmelding 

29. sept - 1.okt Tenleir  #pause Sjøglimt Fra 8. klasse Checkin 14/8 

6. - 8. oktober Hobby-leir Sjøglimt 5. - 7. klasse Checkin 14/8 

24. - 26. november Juleverksted Sjøglimt Barn under 8 år med 
voksen 

Checkin 14/8 

1. - 3. desember Adventsleir Sjøglimt 2. - 5. klasse Checkin 14/8 

Påm e ld i n g : w w w.c hec k i n . n o  
Søk : Øs t fo ld 

Kickoff – leirleder helg på Sjøglimt

Hva betyr adventstiden for folk 
flest? Hva betyr adventstiden 
for deg? Hører du med til folk 
flest, eller tenker du annerledes? 
Jeg synes ofte at adventstiden 
preges av: Skal ha, skal ha, må 
få, må få. Skulle vi ikke heller 
tenke: Hvem trenger meg mest, 
og hvem kan jeg dele med?
Her kommer et forslag til en litt 
annerledes adventskalender: 
Finn fram et tomt syltetøy glass 
eller lignende. Pynt det med et 
bånd, noen klistremerker eller 
glitter. I glasset skal du legge 
penger: 1. des. – kr.1,00 – 2. 
des. – kr.2,00 osv. ------ 24.des 
– kr.24,00. (Hvis dere ønsker 
å gi mer, kan den enkle krona 
byttes ut med femkroningen 
hver gang).
Så tar du fram Bibelen og leser i Lukas evangeliet: 1. des – 
kap.1,vers 1 – 2. des. – kap.2,vers 2 ------- 24. des. – kap.24, vers 
24. Det kan nok hende at du noen dager må lese litt mer enn 
det ene verset. Be samtidig om at Gud må vise deg noe denne 
adventstiden. Ha en velsignet, god stund hver dag fram til jul.

Advent
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Program:
Lørdag 28. januar

Kl. 11.00: Dørene åpnes – informasjon.
Salg av lodd, årer, kaker, vafler, kaffe, pølser, 
saft m.m.

Salg av varer fra våre samarbeidsland. 
Guro Thoresen og Erlend Larsen vil vise bilder 
fra Israel. 

Sang av barnekor fra Fredrikstad Frikirke
Åresalg

Kl. 16.00: Hovedtrekning på basaren. Inntek-
ten går til misjonsarbeidet i Nepal.

Søndag 29. januar kl. 18.00

Tale, sang, bevertning mm

Arr: Normisjonsforeningene i Fredrikstad

Et lys skal brenne for denne lille jord. 
Den blanke himmelstjerne, der vi og 
alle bor. Må alle dele håpet så gode 
ting kan skje. Må jord og himmel 
møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys for denne lille jord…. 
Denne eldre damen på bildet  
har fått et lys i forbindelse med 
julefeiringen på Okhaldhunga 
sykehus i Nepal. Hun får høre 
juleevangeliet, om jord og  
himmel som møtes, om den 
allmektige Gud som har valgt 
å komme til vår jord – som et 
lite barn. Hun er med og deler  
håpet. Hun har nok ikke så 
mange materielle goder å håpe 
på. Kanskje hun har fått sin 
behandling betalt av pasient-
støttefondet ved sykehuset? 
Uansett gjelder håpet vi synger 
om, og hun hører om, også for 
henne.

Paulus skriver i 1. Kor 2, 7-10 
«Nei, vi forkynner et myste-
rium, Guds skjulte visdom. Før 
tidenes begynnelse hadde 

Gud bestemt at den skulle føre 
oss fram til herligheten.  
Denne visdommen har ingen 
av verdens herskere kjent. 
Hadde de kjent den, ville de 
ikke ha korsfestet herlighetens 
Herre.  Men som det står 
skrevet: Det intet øye så og 
intet øre hørte, det som ikke 
kom opp i noe menneske-
hjerte, det som Gud har gjort 
ferdig for dem som elsker ham, 
det har Gud åpenbart for oss 
ved sin Ånd».

Det er Gud som har gjort dette 
for oss. Det er Han som er 
opphavet. Han har fullført sin 
frelsesplan som han utarbeidet 
«før tidenes begynnelse»! I en 
fersk undersøkelse fremgår det 
at bare 14 prosent av oss, synes 
juleevangeliet og kirkebesøk er 
viktig i jula. 

«Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag…..». Vi behøver tyde-
ligvis ikke gå så langt. Kanskje 
vi kan være med på å gjøre jula 

viktigere for noen i år? Vi kan 
så litt, vanne litt, men det er 
bare Gud som kan gi vekst.  
«…det har Gud åpenbart for 
oss ved sin Ånd.» Kanskje du 
og jeg kan tenne et lys for noen 
denne jula – for å huske på 
Han som er verdens lys, og 
som har kalt oss til å lyse for 
andre.

En velsignet og lysende jule-
høytid ønskes deg!

Tenn lys !
Sverre Fjeldberg, administrasjonsleder i Normisjon region Østfold
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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?

Vi er i full gang med jule-
handel i bygd og by. Vi nord-
menn kommer til å handle 
for 11 000 kroner i førjuls-
tida. Sammenlagt handler 
det norske folk for 58 mil-
liarder kroner i ukene før jul. 
Prognosen jeg siterer kom-
mer fra arbeidsgiverorgani-
sasjonen Virke som spår en 
oppgang i julehandelen på 
«bare» � re prosent sammen-
lignet med i � or. For meg er 
dette svimlende summer. 
Det er en � n tradisjon å gi 
julegaver til dem man er glad 
i. Det er en rikdom å ønske 

seg noe også. Men hva er en 
god julegave? Må den koste 
så mye, og må det nødven-
digvis være noe helt nytt? Jeg 
vet at mange gir bort opple-
velser gjennom kino- eller 
teaterbilletter, et godt måltid 
etc. Gode idéer! Men hva 
med å handle noe � nt i en av 
de åtte gjenbruksbutikkene 
til Galleri Normisjon? Du 
kan � nne så mye spennende, 
unikt og � ott til en rimelig 
penge. Bøker, musikk, klær 
og smykker, porselen og 
glass og mye annet. Og vet 
du ikke hva du skal gi? Vi 

selger gavekort både i butik-
kene og i Normisjons julebu-
tikk på www.gaver.normi-
sjon.no. Beløpet bestemmer 
du helt selv. Da kan julega-
ven din bli en mangedoblet 
glede – ikke bare gleder du 
mottaker av gavekortet, du 
støtter også Normisjons 
arbeid i Norge og internasjo-
nalt. Det vil jeg si 
er å nå langt med 
pengene. 

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian 
Dombestein
daglig leder

 www.normisjon.no

Bli med til det kanskje fredeligste landet i Afrika, som ikke er 
preget av masseturisme og som har en behagelig temperatur. 
Vi besøker Normisjons kontakter, får innblikk i  arbeidet i kirker, 
på skoler, i fengsler, og sykehus. Vi drar på SAFARI til lands og til 
vanns, og kanskje frister det med et besøk hos gorillaer? Nilen, 
Victoriasjøen, Kampala… 

Kontakt: Reiseleder Torill Solli Haugen på mail torill.solli. 
haugen@normisjon.no eller telefon 45805585 for flere detaljer! 

Påmelding til Ravinala: www.ravinala.no eller telefon 51516147

UGANDA
– Afrikas perle – 31. januar–13. februar 2017

Vi vil plante nye felleskap! Derfor skal i disse dager en god 
gjeng mennesker fra Normisjon delta på læringsfellesskap i 
regi av Sendt (tidligere Dawn) for å lære om, og inspireres til å 
plante.

Men hvorfor vil vi det? Hvorfor vil Normisjon plante nye 
fellesskap og menigheter. Er de ikke bra nok de som � nnes 
rundt om i Norge? Jo, heldigvis � nnes det mange livskra� ige 
og bibeltro fellesskap. Men vi vil at det skal bli enda mye let-
tere for mennesker å � nne et fellesskap der de kan bli kjent 
med Jesus. Og vi vil ha langt � ere fellesskap der det å gå ut 
med evangeliet til nye, er hovedbeskje� igelsen. Jesus Kristus 
til nye generasjoner og folkeslag!

Derfor må mange av oss snu tankegangen og endre vanene 
våre.  Selv går jeg i Storsalen menighet i Oslo. Storsalens visjon 
er Hele Oslo invitert til bords! Jeg ser for meg hvordan men-
nesker alle steder i Oslo, fra nye generasjoner og ulike folke-
slag, samles til gode måltider og deler Ord og brød og vin. Det 
er bare det at dersom dette skal bli virkelighet, må jeg gjøre 
noe. Det holder ikke å tenke at «jeg går i en menighet med � n 
visjon, jeg», dersom jeg selv ikke bidrar. Det nytter heller ikke 
å se på hva andre burde ha gjort, eller klage på det som burde 
vært annerledes i menigheten. Menighet er ikke først og 
fremst de andre eller de ansatte. Menigheten er alle oss som 
går på gudstjenester, i småfellesskap, som har vår tilhørighet 
der. 

Derfor, hvis visjonen til Storsalen skal realiseres, må jeg i 
gang. Hvem kan jeg invitere til middag eller på en kopp ka� e? 
Hvem har jeg rundt meg som trenger en hjelpende hånd? 
Hvem leder Jesus meg til?  

I Normisjon vil vi plante nye fellesskap, men det er lett å 
tenke at man selv ikke har noe å bidra med. - Det er underlig, 
og det er ubegripelig vågalt, men Jesus bruker altså oss uper-
fekte, svake til og med syndige mennesker til dette. Derfor må 
vi alle legge ned vårt eget ego og følge Jesus dit han går. Vi må 
gå til de menneskene han leder oss til. Og så kan vi plante fel-
lesskap sammen.

I Normisjon vil vi ha alle med på dette. Kan du spørre Gud 
hva din oppgave er? 

Vi vil plante fellesskap!

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

Innspill
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Innspill
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Skriv ditt liv på Golsfjellet  
Vi gjentar suksessen fra 2016!

Du vil oppleve: Fjellvandring; til fots eller på ski, forkynnelse, 
MYE sang og musikk og nydelige mat på Guriset.
Kursledere: Eirin Bjørnstad fra firmaet «Godt Fortalt»  
sammen med Normisjons vertskap Torill Solli Haugen og 
Johannes Byberg.
Pris: Kr. 5.800,- pr. person i dobbeltrom og kr. 6.300,- pr.  
person i enkeltrom, inkludert full pensjon og skrivekurset.
Mer informasjon: Seniorkonsulent Torill Solli Haugen,  
tlf.: 458 05 585.
Påmelding: Normisjon, mail: eva.marie.norstrud@ 
normisjon.no

GurisetHøyfjelshotellGosfjellet24.–28. april.  2017

Velkommen til misjonsbasar og inspirasjonskveld
Velkommen til Bethel, Fredrikstad 28. - 29. januar



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 (permisjon)

Familie- og misjonsarbeider: 
Torill Bredeg, tlf. 474 83 
633/404 10 681, e-post: torill.
bredeg@normisjon.no 

Fung. Acta-leder: Åsmund 
Bjørnstad, tlf. 900 79 700, 
e-post: asmund.bjornstad@
normisjon.no

Acta-medarbeider: Ane 
Frogner Risan, tlf. 468 99 148, 
e-post: ane.risan@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 
Sjøglimtveien 34, 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, 
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, tlf. 468 36 188 
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
Fung. rektor: Irene Strand Østli

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 5 
nummer og sendes gratis til 
Normisjons medlemmer, 
menighetskontorer, media og 
andre som er interessert i å 
motta bladet. 

Ettertrykk tillatt med 
kildeangivelse. 
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Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons 
medieavdeling i Oslo.
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Innleveringsfrist til neste nr.: 
18.01

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
14. - 15. januar: Mannsleir, Sjøglimt
26. januar: Bønnedag, Moss
28. - 29. januar: Misjonsbasar og 
inspirasjonskveld, Bethel, Fredrik-
stad
01. februar: Misjonsforum, 
Kråkerøy
18. februar: Sjøglimtfesten, 
Sjøglimt
19. mars: Haugetunmøte, Hauge-
tun

23. mars: Bønnedag, Askim
05. april: Haugekveld, Rolvsøy
22. april: Regionårsmøte, Sjøglimt
26. april: Pensjonistenes dag, 
Sjøglimt
25. mai: Familiefestival, Sjøglimt
14. juni: Nepalkveld med Kristin og 
Erik Bøhler i Betania, Mysen
30. juli: Sauevikastevne
Se nærmere info på våre hjemme-
sider!

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

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

Normisjon region Østfold ar-
rangerer bønnedager torsdag 
26. januar i Evangeliekirken, 
Moss og torsdag 23. mars i 
Normisjonshuset, Askim. 
Nærmere info kommer på 
regionens nettsted. Eller ta 
kontakt med regionkontoret.

Bønnedager Pensjonistenes 
dag

Pensjonistenes dag arrangeres 
på Sjøglimt leirsted onsdag 26. 
april. Johan og Gunilla Sig-
vardsson (bildet) fra Vimmerby i Sverige deltar med sang og 
musikk. Nærmere program i neste nummer av Normisjonsnytt.

Misjonsforum

En gang i året arrangerer vi en 
inspirasjonskveld med gjester 
og misjonsfokus. Den kalles 
Misjonsforum. 

I 2017 er arrangementet lagt til 
Menighetssenteret på Kråker-
øy, og vi vil igjen ha fokus på 
Mali. Gjermund Lygre (bildet) 
har vært misjonær i Mali i flere 
år og er fortsatt ute noen uker 
i året. Det er en glede å ønske 
velkommen til Misjonsforum 
onsdag 1. februar kl.18.30. Ca-
ritas fra Effata i Saltnes synger. 
Velkommen!

Konsert

Duoen Peter Sandwall og Lars 
Mørlid (bildet) kommer til 
Bethel, Fredrikstad fredag 9. 
desember kl.19.00. Tilhørerne 
får lytte til og synge med på 
friske og originale tolkninger 
av kjente og kjære advents- 
og julesanger. De populære 
svenskene presenterer en unik 
musikalsk bredde. Tradisjo-
nene fra svart gospelmusikk 
er umiskjennelig tilstede. 
Men også koblingen til deres 
klassiske skolering er et kjen-
nemerke. Mørlid og Sandwall 
har utgitt en rekke plater. De 
er kjent langt utover Nordens 
grenser og har deltatt i utallige 
TV-program. 
Gratis inngang. Kollekt.


