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Østfold
Blader, blomster og varme er tegn på sommer, men har vi tegn på at Jesus er nær?

Torill Bredeg
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Sauevika runder 90 år
90 årsjubileet for Sauevika leirsted blir
markert under stevnet søndag 31. juli.
Se program på side 12.
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Bønnetur til Bangladesh
Medlemmer i barnekoret Ekko i Saltnes koser seg med pizza.

Fram for Acta

Acta, Normisjons arbeid for barn og unge, har et
stort, mangfoldig og betydningsfullt arbeid i
Østfold.
Luthernyhet:
Anne-Margrete
Saugstad
Bibelen for hode
og hjerte
249,-

Lunde & Luthers

Sommer
Salg

I vår kom sentrale kirkeledere fra India og
Bangladesh sammen for å be.
- Det var stor økumenisk bredde på deltagerlista, forteller Dag-Håkon Eriksen.
7

NORGE

Flere bibel-elever
På Normisjons bibelskoler er det forventet
å komme 215 elever neste skoleår. Dette er
ny rekord.

Lundenyhet:
Kathryn Springer
Løvetannblomst
329,-

Følg Normisjon
på Facebook
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Glimt fra noen av Actas mange
Nytt fra Normisjon har besøkt tre
actalag på forskjellige steder i
Østfold. Les og gled dere, takk og
be for virksomheten og lederne!

Tweens Hobøl
Vi er nå på plass helt nordøst i fylket vårt – nærmere
bestemt i Tomter Menighetssenter.
Klokken er 18 og plassene i
halvsirkelen av stoler fylles
opp. Det er mandagskveld og
Tweens Hobøl har sin samling.
Dette er et av de nyeste lagene i
Acta Østfold og fram til høsten
2015 hadde Acta kun tilbud
om å være med kor i dette
området. Med tweens-gruppa
er det blitt en allsidig aktivitet
som favner de fleste.
Når vi besøkte Tomter (den
23.05) startet samlingen med
sang og andakt. Deretter
fordelte deltagerne seg i
forskjellige grupper. De fleste
valgte å gå til snekkergruppa
hvor Arne Moen hadde forberedt materiell, verktøy og
instruksjon for å lage seljefløyter. PS! Ingen ble skadet og
alle fikk lyd i fløyta.
Andre deltagere drev med
hobby-aktiviteter for anledningen ledet av Bent Erik
Moen-Arnesen (undervis-

ningsprest i Tomter), mens
andre deltok med forberedelse
av et kveldsmåltid. Denne
gangen stod det havregrynsvafler og saft på menyen. Actas
utsendte medarbeider kan
bekrefte at dette smakte
utmerket. All honnør til
Asbjørn Moen og hans team
for utmerket oppvartning.
Kvelden ble avsluttet med
kveldsmåltid og til slutt en
samling rundt lysgloben hvor
vi ba velsignelsen sammen.
Om to uker er det sommeravslutning for Tweens Hobøl. Da
skal de besøke Våler Kickoffsenter hvor en lang rekke aktiviteter står på programmet.
Acta Østfold takker for at vi
fikk komme på besøk og
ønsker dere alt godt for
arbeidet videre.
Tweens Hobøl tar gjerne mot
flere deltagere også utenfor
Tomters grenser. Ring hovedleder Yngve Haga på tlf. 480 26
698 for mer informasjon.

Barnekoret Ekko
Iren Kinn, og tilføyer: - Det var
faktisk slik det begynte, med
korøvelse i skolens sløydsal.

På Effata bedehus i Saltnes settes bord og stoler
ut, pappkrus og servietter
legges på og saft blandes i
store kanner.

I dag er det sommeravslutning
for barnekoret Ekko, og da er
det pizza. Plutselig fylles rommet med små mennesker og
stor entusiasme. Barna kom-

mer rett fra skolen, og det er
der de vanligvis har korøvelsene. - Vi bruker å øve på skolen,
på SFO, sier korets initiativtaker og leder gjennom 40 år (!),

Barna finner frem til sine plasser på scenen, de vet hva de
skal. Og snart runger «Eg ber
for Norge» ut i rommet. Denne
sangen har koret uken før
sunget på 17. mai arrangement
i Saltnes, noe som er en årlig
tradisjon. - Vi synger på 17.
mai og på gudstjenesten julaften, i tillegg til familiemøtene
her på Effata, sier Iren. I tillegg
besøker de hvert år pleiehjemmet og går Luciatog der før jul.
Før pizzaen kommer på bordet, forteller prest Per Willy
Wilhelmsen om hvilken viktig
og god jobb Ekko gjør som
ambassadører, både for barn
og unge, for Saltnes og ikke
minst for Jesus.

Godt hjulpet av flittige medhjelpere kommer deretter
pizzaen på bordet, saft fylles
i koppene og etterpå er det
pinne-is til alle. - Vi har faktisk
alltid hatt nok medhjelpere her
i Ekko, sier Iren med takknemlighet.
At også medhjelperne har
stayerevne blir synliggjort i
blomsteroverrekkelsen mot avslutningen, hvor det kommer
frem at enkelte har vært med i
over både 20 og 30 år.
«Inne i meg så bobler det fram
en glede, å ja! Det er så godt
å vite at Jesus passer på meg»
synger barna av full hals, før
dagens øvelse rundes av og
koret tar sommerferie. Men til
høsten er de i gang igjen, og vi
ønsker små og store ambassadører i Saltnes lykke til videre.
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lag og foreninger.
Message Mysen
Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning
Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 474 83 600,
e-post:
post@ostfoldfermate.
no

Kor er moro, og så er det
veldig sosialt, sier de fem
jentene som sitter rundt
bordet på Betania på
Mysen.
Ungdomskoret Message er
akkurat ferdig med kveldens
øvelse, og nå sitter de og venter
litt på en gjeng som er i Eidsberghallen og trener. Vi er bare
jenter i koret nå, gutta er på
KRIK. - Men vi er sammen her
etterpå, sier Jenny Josefine Aas.
- Da er det først andakt, og så
kiosk, leker og spill, skyter de
andre jentene inn.
- Noe av det morsomste med å
synge i kor, er å synge på
konserter og arrangementer,
sier Lina Undeland og Heidi
Frogner Jacobsen.
Nå er det sommerkonsert i
Filadelfia Mysen den 5. juni
som det øves til. Plutselig blir

alle i koret og bandet bedt om
å gå ut, det er nemlig fotografering til plakaten for sommerkonserten som står for tur. I
det koret går ut, klages det i
rekkene over feil på både
hårfrisyrer og klær – skal man
på plakat vil man jo ta seg best
mulig ut!
- Vi er mellom 15 og 20 i koret
nå, sier leder for Message, Kari
Undeland. - Medlemstallet går
jo opp og ned, men vi har
holdt på i 45 år, da vet man at
det er slik, tilføyer hun.

Acta region Østfold
Barn og unge i Normisjon

Koret styres og organiseres av
ungdommene selv, og de står i
hovedsak for «driften». Det er
også etablert et godt samarbeid
med KRIK Ka Du Tru, som
kommer til Betania etter sin
trening.

Gi gave til Actas arbeid
merket
prosjektnummer:
11586146

NOEN ORD FRA ACTASTYRE-LEDEREN
Eirik Aandstad

Ved inngangen til en ny leirsesong er det svært hyggelig å
registrere at flere av sommerens
leirer allerede begynner å bli
fulle av spente leirdeltakere. Vi i
Actastyret har store forventninger også til årets leirsesong,
og er svært takknemlig for alle
som stiller opp som ledere. Vi er
trygge på at leirlederne har fått
tilstrekkelig opplæring gjennom
LTS (LederTreningSkole), og at
både sikkerhet, undervisning,
underholdning og medmenneskelighet er elementer som blir
ivaretatt på en god måte, også

på årets sommerleirer. Samtidig
ønsker vi oss flere eldre leirledere, for å være med å møte
deltagere som trenger den type
kontakt. Det er også en god
støtte til yngre leirledere. Vi
oppfordrer herved voksne i alle
aldre til å melde seg som ledere.
Actastyret har jobbet med ulike
saker gjennom året, både handlingsplan og strategiplan, Grenseløs Cup i Rakkestadhallen og
innspill til hvordan Acta ønsker
at Sjøglimt skal brukes. Etter
sommerferien vil nye personer

tre inn i Actastyret, mens andre
vil gå ut. Vil benytte denne
anledningen til å takke de som
har gjort en solid innsats frem
til nå, og samtidig ønske nye
styremedlemmer velkommen.
Vi ser med glede frem til høsten.
Det er fortsatt store oppgaver
som venter oss, og sammen skal
vi jobbe for å løse dem.
Vi håper alle som jobber frivillig
i ulike lag, foreninger, kor og
grupper får en velfortjent ferie,
og er klar til ny dyst over
sommeren. Det er et viktig

God sommer!

arbeid dere gjør – takket være
dere får mange hundre barn og
unge hver uke høre om Jesus.
Statistisk sett er det i ung alder

de fleste velger å ta imot Jesus
og følge ham, derfor er det så
viktig å ha stor innsats her. Men
ikke minst ønsker vi at barn og
unge skal få møte Jesus tidlig og
vandre med ham gjennom hele
livet. Det er det vi er kalt til, det
er det Gud først og fremst vil.
Til slutt vil jeg oppfordre alle til
å være med å be for sommerens
leirer og arrangement: At vi
også denne sesongen må bli
spart for ulykker og vonde
hendelser, og at Jesus må bli
gjort kjent for store og små.
God sommer!
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Krevende og gledelig - i Nepal

Kristin Bøhler (til venstre) overrekkes blomst av Mona Duserud

Misjonær Kristin Bøhler
kom så å si rett fra Nepal
til Mysen 1. juni.
– Det har vært både en
krevende og gledelig
tid i oppbyggingsfasen
etter jordskjelvkatastrofen, sa hun.
Om lag 125 personer fra hele
Østfold hadde tatt i mot invitasjonen fra Normisjon Mysen
for å høre hva Nepal-misjonæren - som bor 80 kilometer
fra Mount Everest - hadde å

fortelle.
Ektemannen Erik som skulle
vært med til Mysen, var
forhindret, da han var reist til
Hammerfest for å motta årets
pris fra Norsk barnelegeforening.
Stort område
Kristin og Erik Bøhler har
i mange år vært knyttet til
sykehuset i Okhaldhunga, et
fylke som dekker 56 kommuner med til sammen 200 tusen
mennesker. Mange må gå eller
bæres flere dagsreiser for å

Et utsnitt av den store forsamlingen i Betania, Mysen.

«Loppefest» på Sjøglimt

Lørdag 4. juni var en strålende
dag på Sjøglimt i mer enn en
forstand av ordet. Solen skinte
over leirstedet i Marker. Og
mye folk og stor handel gav
også en meget god inntekt til
Sjøglimt. Gjennom loppemarked og auksjon ble det omsatt

komme fram til sykehuset,
hvor det ofte ligger minst to
pasienter i hver seng.
- Det har vært et tungt og
vanskelig år, etter de mange
jordskjelvene hvor folk har
bodd i skur. Dessuten har det
vært en langvarig blokade som
har medført at verken bensin
eller gass kom inn i landet.
Hele Nepal har vært lammet.
Men vi har opplevd at fjell
har blitt flyttet. Gud har åpnet
veier, selv om det har vært helt
stengt for oss, fortalte Kristin.
Søndag 12. mai ble første etasje
på det nye sykehuset i Okhaldhunga åpnet, og dermed
er hele bygningen tatt i bruk. Det gir oss helt andre muligheter enn tidligere, sa Kristin, og
påpekte at mottoet for sykehuset er: «I tjeneste for folket til
Guds ære»
Nye muligheter
- Nå har vi blant annet to
operasjonsstuer, og kan gjøre
akutte keisersnitt på kort varsel, selv om en annen operasjon pågår, la hun til.
Men fortsatt står det igjen å
bygge nytt mødreventehjem
og ernæringssenter, samt nytt

akuttmottak. Det er et håp om
alt vil stå ferdig til mars neste
år.
I tillegg til innsatsen ved
sykehuset har misjonærene
sammen med de nasjonale
engasjert seg i oppbyggingen
etter de mange jordskjelvene
i fjor, som bare i deres fylke
medførte at 18 av 32 tusen hus
raste sammen, 22 helseposter
ble ødelagt og mange flere
skoler raste sammen.
- Vi har engasjert oss lengst
nordvest i fylket, i seks kommuner, der nesten alle har
mistet sine hus. Vi har tidligere
arbeidet der med forebyggende
helse og de ba oss komme
tilbake, fortalte Kristin.

ikke har land. Dermed er de
heller ikke inkludert i statens
lister over dem som får hjelp til
å bygge nye hus.
Registrering
- På våre lister over jordløse
i dette området var det 24
familier. Vi har hjulpet dem til
å få registrert jord i sitt navn.
Foreløpig gjenstår åtte familier,
som vi nå bygger hus sammen
med. Et jordskjelvsikret hus
med tre rom koster 490 tusen
rupi, som tilsvarer kr. 40 800.
- Vi stanser ikke. Etter at vi har
bygd ferdig de åtte husene, vil
gi gå til nye områder, tilføyde
misjonæren.

Fra forbønnshandlingen, fra venstre Mona Duserud, Kristin
Bøhler, Gunnar Navestad og Astrid Ørebech.

Løfte opp jordløse
Målet for prosjektet er å løfte
opp de jordløse, de som hele
livet har bodd i hytter som er
dårligere enn de midlertidige
skurene som mange nå har
satt opp etter jordskjelvene. –
Vi ønsker å løfte dem opp til
et liv med egen jord og eget
jordskjelvsikkert hus. Hus som
samtidig kan være modell-hus
og lærlingplasser for håndverkere i landsbyen.
Kristin fortalte at dette er
familier som ikke har fått noe
hjelp fra staten tidligere, fordi
de ikke er registrert, siden de

Under møtet, som samlet et
fullt Betania, var det flott sang
av Kor 15. Mona og Ragnar
Duserud ledet kvelden og det
var forbønn for arbeidet. De
fremmøtte kvitterte med å gi
kr. 27 500, som går uavkortet
til Normisjons arbeid i Nepal
for å gi innbyggerne åndelig og
legemlig hjelp.
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen

for kr. 109 000,-. Hjertelig
takk til alle som bidro til dette
flotte resultatet. Ikke minst
takk til alle medhjelpere som
sto på både i forberedelse,
gjennomføring og etterarbeid.
Foto: Lars Kåsa

Kor 15 bidro med to sangavdelinger på misjonsfesten i Mysen Menighetshus Betania.
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– Det er spennende å bruke det en har av erfaring, kunnskap og nådegaver. En blir ikke pensjonist i Guds rike, sier tidligere misjonær og internasjonal leder i
Normisjon, Hans Thore Løvaas. Sammen med sin kone, leder for internasjonal avdeling og regionlederen i Hordaland, representerte de Normisjon i Norge.

Bønnetur til Bangladesh
Normisjon er til stede i Bangladesh
med en egen Asia-base. Den er etablert i
Dhaka og tanken er at arbeidet i regionen
skal ledes av folk fra regionen og ikke
bare styres fra Norge.
– Basen ledes av Gladstone Kumar, gift
med Priya. De har gjort en formidabel
innsats for å samle så mange kirkeledere
og fortjener honnør for måten de leder
og utvikler Asia-basen på. Steve Suiting,
vår tidligere direktør i Bangladesh, er
også med. Det samme er Nelson Sarkar,
vår nåværende direktør. Han sier videre
at en viktig del av denne basen er nettopp
bønnemobilisering med blant annet konferanser som en sentral komponent. Eriksen mener at denne konferansen bare var
starten på langt flere initiativ av samme
karakter.
Hans Thore og Anne Helene Løvaas
har tidligere vært utsending i Bangladesh.
Som tidligere internasjonal leder i Normisjon, har Hans Thore Løvaas vært utal-

Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto Dag-Håkon Eriksen

I vår kom sentrale kirkeledere fra India og
Bangladesh sammen
for å be i Dhaka.
Hit kom de sammen med rundt 70
deltakere fra India, Bangladesh og Norge.
– Det var stor økumenisk bredde på
deltakerlista med alt fra katolikker,
lutheranere, baptister og pinsevenner,
forteller leder for internasjonal avdeling
Dag-Håkon Eriksen. Han sier at
hensikten med konferansen var å komme
sammen som kirkeledere, fremme økt
enhet og gjensidig forståelse. Det var også
viktig å stå sammen i bønn og å be for
Bangladesh.

lige ganger tilbake i landet i øst.
– Konferansen var både til inspirasjon
og motivasjon, sier Løvaas som forteller
at et av elementene på konferansen var
bønnevandring i storbyen Dhaka.
– Vi ble delt inn i grupper og gikk
rundt i byen og ba for institusjoner, skoler og mennesker vi passerte. I 1,5 timer
gikk vi i 35 grader og ba i en by full av
mennesker, sier Løvaas som synes dette
var en spesiell opplevelse.
Han synes det var inspirerende å høre
om bønnemobiliseringen i India, blant
annet fra Patrick Joshua som har ledet
National Prayer Network. I India har de
delt inn landet i områder og har mobilisert katolske menigheter, pinsevenner og
evangeliske til å be målrettet for viktige
utfordringer, kan Løvaas fortelle.
Dag-Håkon Eriksen mener konferansen resulterte i økt enhet og konkrete
planer for fellesskirkelig samarbeid og
bønn i Bangladesh.

Bønn for Asia
• April 2016: 70 deltagere fra
•
•
•

India, Bangladesh og Norge var
samlet til bønnekonferanse i
Dhaka, Bangladesh
Konferansen samlet katolikker,
lutheranere, baptister og pinsevenner.
Arrangert av Normisjons Asia
base som ønsker å mobilisere
og utruste mennesker til misjon.
Dr. Augustin, ledende biskop for
UELCI/India, som innbefatter
cirka tre millioner lutheranere i
India, var med på konferansen
og ble inspirert til å involvere de
lutherske kirkene i bønnebevegelsen. - Kirkene i Bangladesh
ble også inspirert til å prioritere
bønn.

Latterlig billig vann

Sykehusinnflytting

Etter å ha gått en lang og kronglete vei,
undertegnet Normisjon Bangladesh ved
leder Nelson Sarker, avtalen om tomtekjøp til det fremtidige Martin Luther
College (MLC). Bangladesh er et av
landene i verden med høyest befolkningstetthet, noe som gjør at tomteprisene stiger til værs. Valget falt på en
tomt ca. 30 minutter utenfor Dhaka. 7.5
mål for 5 millioner kroner er betydelig
mindre enn tomtene inne i sentrum.

I høst ga Normisjon midler til å installere
et vanntårn i en av menighetene i
Bamako. Et styre holder orden på vanntårnet og på pengene som kommer inn.
Selv om menigheten selger vann latterlig
billig, så blir det litt penger i kassen. I
april fikk menigheten inn rundt 1700 kr.
Fruktene har begynt å synes: pastoren får
ordentlig lønn, koret fikk ordentlige korkapper til påske og nå holder de på å
bygge et ekstra rom på pastorboligen.

Onsdag 27.04 var en ærefull dag i
Okhaldhunga, Nepal. Sykehusutbyggingen har pågått over flere år og det var
med stor glede at man åpnet hovedbygningen ved sykehuset.
- Det vil gjøre arbeidet vårt mye bedre,
og mye lettere. Dette har vi sett fram til
i mer enn sju år. Og i dag, 27. april
2016, kunne vi endelig flytte inn. Vær
med å takke for den velsignelsen dette
er, sier lege ved sykehuset Erik Bøhler.

Utdanning i Bangladesh
Prosjektnummer 122 47 755
Konto 1503 02 13537

FOTO: HANS-JØRGEN HAGEN

Tomtekjøp i Bangladesh

Direktør Nelson Sarkar og Torunn
Tjelle på den nye tomten.

Vanntårn i Mali
Prosjektnummer 7001193
Konto 1503 02 13537

Helse i Nepal
Prosjektnummer 122 47 631
Konto 1503 02 13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan

·
·
·
·
·
·

Reåpning av Heyat senter
for barn med funksjonsnedsettelser.
Karriere rådgivning og kurs i
forretningsvirksomhet til unge
og arbeidsledige.
For barna til direktør Neal som
har hatt et utfodrende år.
Bangladesh
Takk for kjøp av tomt
til Martin Luther College.
For oppfølging av bønnekonferansen og åndskampen i
landet.
For visum til Steve Suiting så
han kan reise fritt mellom India
og Bangladesh
Bhutan
For den lille voksende kirken.
For de som lever med
funksjonsnedsettelser og vår
samarbeidspartner som jobber
for å bedre deres situasjon.

··
·

Cuba
For vår samarbeidskirke på
Cuba, om vekst og evne til å
gripe de mulighetene som
åpner seg.
Ecuador

·
·

De som er rammet av jord
skjelvkatastrofen, for hjelpearbeidet og gjennoppbygging.
For planlegging og gjennom
føring av et nødvendig og
etterlengta lederkurs i
Kichwakirken.
Be for Odd Magnus og Kathy
Venås med to barn som er i
ferd med å avlutte tjenesten i
Ecuador og for oppstart, jobb
og lokalmiljø i Norge.
India

·
·

For Lutheran World Service
India Trust som driver et
omfattende arbeid for fattige
og marginaliserte i India.
For helse til biskop Shiblal
Soren i NELC etter slag i mars.
Han er fortsatt på sykehus.
Kambodsja

·
·
·

De fire elevene fra Kambodsja
som går på Acta bibelskole.
Samarbeidet mellom
International Cooperation
Cambodia og Viator om sosiale
virksomheter for å løfte folk ut
av fattigdom.
Mali

·

Oversettlse av manuset til
Jesus-filmen til kassonke og
malinke. Det er et krevende
arbeid.
Normisjons samarbeidskirke i
Mali, EELM, ønsker å jobbe
med organisasjonsutvikling i
tiden framover.
Be for fredsprosessen i
nord-Mali og fred i resten av
landet.
Midtøsten/Nord-Afrika

·
·
·

For det nye programmet
Medisin for livet som tar sikte

på å jobbe med flyktninger i
Midtøsten og Nord-Afrika
og adressere deres fysiske og
psykologiske behov.
Nepal

·
·
·

Takk for innflytting i nytt
sykehusbygg i Okhaldhunga!
For arbeidet blant jordskjelvrammede og jordløse.
For arbeidet i Baijhang som
ønsker å gi jenter og kvinner et
bedre liv, og for Sherpakirken.
Senegal

·

For oppstarten av arbeidet i
Senegal. Må Gud vise oss sine
visjoner og la misjonærene
komme i kontakt med de rette
personene i området der.
Tsjekkia/Europa

·

Tre familier som er i kontakt
med menighetsplantingen i
Ostrava. Be om at de blir
kristne.
For nabogutten Adam (11)
med autisme og hans familie.
Uganda
Vår anglikanske samarbeidskirke i Uganda

·
·

FORSAMLINGER/FELLESSKAP
Norkirken Hald

·
·

Om vellykket oppstart av
Agenda 1. Om Guds ledelse og
visdom, og gode prosesser.
For menighetens barn og
unge. At de alle må lære Jesus
å kjenne.
Norkirken Sandnes

·
·
·
·
·
·
·
·
··
·
·

Be om at menigheten
fortsetter å vokse i tro, og lar
seg utfordre til å ta nye skritt.
Be for barnearbeidet
for både ledere og barn.
Norkirken Åkra
At mennesker blir kjent med
Jesus gjennom oss.
At Gud åpenbarer sin plan for
oss ved konkrete veivalg.
At vi hele tiden modnes som
disippler av Jesus.

Sandefjord Normisjon
Flyktningekafeen som startes i
Sandefjord Normisjon.
Dem som har mistet noen de
var glade i.

Storsalen menighet
Implementering av ny visjon i
menigheten.
Arbeidet vårt med flyktninger.
Forkynnelse og barne- og
tweensarbeidet.
Vigeland Normisjon
For den økonomiske
situasjonen.
Utfordringer knyttet til at man
ikke har økonomi til å ha noen
ansatt lengre.

SKOLER

·
·

Rekruttering av elever, ansatte
og ettåringer for neste skoleår.
Planlegging av kommende
skoleår.

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

··
·
·
·
·
·
·
·
·

Møre
Om gode folk inn i Acta
Møre sitt styre.
For gjennombrudd i arbeid for
nye fellesskap.
Nord
Menighetene, forsamlingene
og fellesskapene.
Sommer i Nord.
Nordland
Karihaug Leirsted og avgjørelser omkring dets fremtid.
Det nyoppstartede ungdomsarbeidet Audun Jonassen står i
gjennom Acta Fauske.
Oppland

··

Rekruttering av ny Actaleder.
Arbeidet med bygging og
oppstart av ny kristen
barnehage på Gjøvik.
Rogaland

··
·
·

Alpha Norge.
Barne- og ungdomsarbeidet.
Sogn og Fjordane
Acta-sommerleirene på
Fjordly og Teigen.
Leirstedene, retreatsenteret,
folkehøgskolene, hotellet og
barnehagene i regionen.

··
·
·

Telemark
Takk for Løp for Mange.
Mulighetene i Skien.
Trøndelag
Velsignelse og beskyttelse for
regionstyret og alle frivillige
ledere i regionen.
Guds ledelse i planlegging og
gjennomføring av sommerens
leirer og arrangement.
VeBu

··
··
·
··

Takk for Løp for Livet og
Horisont som var vellykket.
Øst
For de nyansatte i regionen.
For sommerleirene i regionen.
Østfold
For høysesong med leir på
Sauevika og Sjøglimt!
For «Bibelen til alle i Østfold»
Om at Den Hellige Ånd stadig
berører, utruster og frimodig
gjør oss alle til levende og
virksom tro.

SENTRALT

··
··

Sommer i Sør
Skjærgårds Music & Mission
Ansatte og frivillige
Bibeloversettelsesarbeidet

Eusebio stod i andre etasje når jordskjelvet kom. På 43
sekunder raste huset hans. Mange mistet alt i jordskjelvet.

Jordskjelv
Tekst Odd Magnus Venås
Foto Odd Magnus Venås

Under jordskjelvet i
Ecuador 16. april
raste veggene
rundt Eusebio.
Huset kollapset.
Dagen jordskjelvet kom var han
i andre etasje og datteren og barnebarnet i første etasje. Heldigvis klarte datteren og barnebarnet å komme seg ut, men for
Eusebio var bevegelsene så
sterke at han ikke rakk å komme
seg ned og ut. Veggene rundt
han begynte å rase sammen, og
hele fundamentet på huset var i
ferd med å rakne.
- Jeg kunne ikke gjøre annet
enn å gå ned på kne og be til
Gud om å bli beskyttet, forteller
han til Normisjons utsendinger.
Mens han sto på kne kollapset
hele første etasje. Utrolig nok
kom han uskadd fra det. Likevel
er det nå en fortvilt situasjon.
Han har mistet alt han eier, er
enkemann og har ikke ressurser
til å kunne bygge opp huset sitt
igjen. Situasjonen hans er dessverre ikke unik. I Pedernales
som er den hardest rammede
byen er mer enn 90 % av husene
ødelagt, og mer enn 200 er
omkommet.

En lokal menighet har tatt i bruk
en fotballbane der de hver dag
deler ut mat til de som enda ikke
har mulighet til å skaffe dette
selv. Normisjons utsendinger og
samarbeidspartnere hadde med
mer enn 1000 fat og skåler slik
at menigheten kan fortsette å
dele ut mat en god stund fremover.
Med på turen inn i de jordskjelvrammede områdene var
også et team med medisinsk
personell. Selv om det nå har
gått en stund siden jorskjelvet og
det ikke lenger er førstehjelp
som trengs, er det mange som
sliter med helsen. Først og
fremst gjelder dette underærnæring, men også at veldig mange
både voksne og barn har veldig
høy puls som ikke går ned. Alle
etterskjelvene og usikkerheten
de nå lever i, er helt klart mye av
årsaken til dette.
Traumer er noe av det vanskeligste og mest utfordrende
som barna nå forholder seg til.
Mange klarer ikke å sove på nettene enda, og på dagtid er det
derfor viktig at de får gode opplevelser og kan ha det gøy.
Ungene viste en enorm glede
over å kunne leke, og høre at
Gud passer på dem, selv etter
noe så vanskelig som det de nå
har opplevd. Utdeling av litt
godteri på hver plass var selvsagt
også veldig populært.

Jordskjelv i Ecuador
Prosjektnummer 7001205
Konto 1503 02 13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503 02 13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Vidar Børjessson underviser elever ved Gå Ut Senteret. Bibelskolene til Normisjon ser ut til å
få en real oppsving i elevtall til neste år.

Flere bibel-elever
Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto Ørjan Tinnen

generelt på agendaen, og at effekten ikke bare
måles i søkertall her og nå, men i synligheten til
skolen over tid.

På Normisjons bibelskoler er
det forventet å komme 215
elever neste skoleår. Dette er
ny rekord.

Foto: Dreamstime.com

Når du sikrer verdier,
skaper du verdier.
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.

Normisjon har tre bibelskoler; Gå Ut Senteret i
Trondheim, ACTA bibelskole i Stavanger og Bibelskolen i Grimstad. Nå viser tallmaterialet for kommende skoleår at antall elever samlet sett for første gang blir over 200.
– Dette er fantastisk. Det sier noe om hvor godt
arbeid som drives ved disse skolene. Bibelskolene
våre er svært viktige, sier generalsekretær Anne
Birgitta Langmoen Kvelland.
TV-effekt i Stavanger
– Det er bekreftet 55 elever ved ACTA for neste
skoleår, og 22 på IMI Instituttet, sier Egil Elling
Ellingsen, rektor ved ACTA og IMI Instituttet.
I vår har TV-seerne fått følge fire elever ved
ACTA bibelskole i Stavanger gjennom serien Guds
lærlinger. Ellingsen forteller at det har kommet et
jevnt tilsig av søkere under TV-serien, og at dette
skjer i en periode på året der det ofte er ganske
stille på søkerfronten.
– Samtidig tror vi nok at serien har like mye å
si for skolen i et langsiktig perspektiv. Jeg tenker
at serien setter både ACTA spesielt og bibelskoler

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

Over all forventning i Trondheim
Rektor ved Gå Ut Senteret i Trondheim, Ørjan
Tinnen, forteller at skolen nå ligger an til å få cirka
40 studenter neste skoleår. I 2015 flyttet Gå Ut
Senteret til Trondheim fra Hurdal.
– Flyttingen til Trondheim har så langt gått over
all forventning, og vi har hatt et kjempefint kull i
år som har hatt meningsfulle opplevelser både
hjemme i Norge og under praksis i utlandet. Men
vi må fortsatt jobbe godt hver eneste dag for å
sørge for at Gå Ut Senteret forblir attraktiv som
bibel- og misjonsskole.
Ikke flere sengeplasser
I Grimstad kan rektor Kjetil Haga ved Bibelskolen
glede seg over et forventet elevtall på 105 til neste
skoleår.
– Plusser vi på de 15 som skal gå på Til Tjeneste-linja, er vi oppe i 120 elever. Det er veldig
gøy, sier Haga. Han forteller at skolen har hatt
inntaksstopp siden påske.
– Vi kunne ha tatt i mot mange flere elever, men
vi har ikke flere sengeplasser.
Utvikling i antall elever

SIKRER VERDIER.
SKAPER VERDIER.

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

FOTO: PRIVAT

Nye misjonærer

Familien Amlie reiser til
Senegal høsten 2017.

Landsstyret vettok på sitt møte i april å ansette Ingrid og Einar
Amlie i fast stilling som misjonærer i Senegal med en intensjon om langtidstjeneste, og med sikte på utreise til Senegal
høsten 2017. Ekteparet har nå takket ja til stillingene.
Familien Amlie skal gå på Gå Ut Senteret på misjonærforberedende kurs til høsten før språkkurs står på agendaen før
utreise til Senegal. Her vil de jobbe i team med ekteparet og
småbarnsforeldrene Moskvill som allerede jobber med pionerarbeid i Sengal.
Landsstyret ønsker Ingrid og Einar Amlie og barna Johan
Nikolai og Rebekka, Guds velsignelse.
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Økonomi
Vi har registrert årsmøtegaver fra foreningene på kr 135.000,-. Hjertelig takk til
dere som er med og bidrar.
I april mottok vi også en større arv; kr
550.000,- hvorav kr 50.000,- var øremerket til Sjøglimt leirsted.

Nytt fra

Jubilanter

Salg av tegninger av
Sauevika

Disse inntektene gjorde at resultatet pr april er noe bedre, men
resultatet viser fortsatt et betydelig underskudd. Resultatet pr
april er et underskudd på kr 1.162.000. Våre aktiviteter og vårt
inntektsgivende arbeid i form av leirer og utleie har generelt sett
et tyngdepunkt i andre halvår. Aktiviteten på leirstedene er nå i
ferd med å komme i gang for alvor, og vi forventer derfor økte
inntekter
Gaveinntektene pr april vises i figuren nedenfor. De totale gaveinntektene pr april 2016, justert for ekstraordinære gaver, er kr
785.062,-. I 2015 var gaveinntektene kr 852.132,-, en reduksjon
på kr 67.070,-.
Figuren under viser at det er Region og ACTA som har størst
nedgang i gaveinntektene. I forrige nummer var ikke forklaringsteksten i diagrambunnen kommet med og og det hele ble litt
uforståelig, men denne gangen er den på plass.

Den anerkjente Østfoldkunstneren Odd Skullerud
laget for flere år siden flotte
tegninger av Sauevika. Han
har to motiver,
se bildene. De
selges for kr.
500 pr. eksemplar. Inntekten
øremerkes
Sauevika. Bildene egner seg
ypperlig som
gave!

Til salgs på Normisjons
regionkontor! Eller under
Sauevika-stevnet!

Sjøglimt på facebook
Sjøglimt oppfordrer: lik
oss på facebook!

VI ER PÅ VIPPS!

For å gjøre det enda enklere å gi, har vi nå åpnet for å «vippse» en
gave til Normisjon Region Østfold. Vårt Vippsnummer er «12316
Gave til Region Østfold». Vipps i vei!

Sjøglimt Leirsted & Catering
- Ørje Sjøglimt leirsted tilbyr hyggelige lokaler og god mat!
Ring Sjøglimt på tlf. 69 81 12 37 / 924 36 172, e-post:
sjoglimt@normisjon.no

Tur til Nepal påsken 2017

- Vi blir kjent med hovedstaden
Kathmandu, besøker ABBS-senteret
og får med oss de viktigste turistattraksjonene.
- Vi får oppleve det nyrenoverte og
utbygde Okhaldhunga sykehus
- Vi feirer påskegudstjeneste sammen
med de kristne i Nepal
- Noen dagers trekking (fottur) i storslått
natur.
- Opplevelsestur til Chitwan nasjonalpark, med elefanter, jungelsafari og
kanopadling.
Vil du vite mer? Ta kontakt med Torill
Bredeg på regionkontoret, e-post torill.
bredeg@normisjon.no eller Sverre Fjeldberg, mob.nr. 95102230 eller e-post
sverre@normisjon.no.

Døde
Thorbjørn Holme, Fredrikstad
Aase Christensen, Borgenhaugen
Guds fred med deres minne

HAUGETUN

Normisjon Region Østfold inviterer igjen til tur til Nepal, til et spennende og annerledes land.
Vi vil møte Kristin og Erik Bøhler, som arbeider ved det eneste sykehuset i et distrikt med 200 000 mennesker, pluss nabodistriktene. Distriktet
ble også hardt rammet under jordskjelvet i 2015.
Vi vil også møte et gjestfritt folk, kultur og historie, religion og storslått natur.
Foreløpig turinnhold:

28.05: Dagny Torp, Halden 95 år
12.06: Anita Fosby Kristiansen,
Rolvsøy 50 år
13.06: Målfrid Navestad, Kråkerøy
70 år
21.06: Karin Grinnbo, Tistedal, 80 år
28.06: Martin Ringen, Engelsviken
50 år
17.06: Berit Andersen, Tistedal 70
år
04.07: Sygni Myklebust, Borgenhaugen 85 år
07.07: Ragnhild Funderud, Fredrikstad 80 år
07.07: Kjell Jensen, Fredrikstad 80
år
07.07: Turid Fonn, Saltnes 70 år
10.07: Inger Brodal, Borgenhaugen
85 år
24.07: Kristin Brunstad, Fredrikstad
50 år
29.07: Jon Egil Johansen, Borgenhaugen 70 år
13.08: Jakob Stensvik, Tistedal 90
år
13.08: Svein Erik Gustavsen, Fredrikstad 70 år
22.08: Bjørg Johansen, Borgenhaugen 75 år

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
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Både fredag og lørdag startet vi dagen med en deilig frokost og
morgensamling kl 09.00. Deretter var det ut for å oppleve nye sider
ved Rio før vi slappet av på stranda og herjet i bølgene.

Favelabesøk, Sukkertoppen,
beachturnering og fjelltur

Fredag morgen spiste vi
frokost tidlig og dro fra
hotellet kl 08.00. Vi møtte
dagens guide, Adams, på t-banen. Noen stoppesteder senere
begynte vi på det som skulle bli
en lang gåtur. Det første målet
for dagen var Santa Martafavelaen. Favelaen hadde 5000
innbyggere og lå oppe i ei

åsside. Adams hadde med seg
en av innbyggerne i favelaen
til å lose oss i gjennom den.
Gilson het han. Han kunne
ikke engelsk, så alt han fortalte,
ble oversatt av Adams. Bare fra
området hotellet vårt ligger, til
favelaen, forandret omgivelsene seg mye. Strender, shoppingsentre og restauranter står

i stor kontrast til
bølgeblekk, utmagrede hunder og
katter, og stanken
av kloakk. Helt på
toppen av favelaen
nøt vi utsikten og
spilte fotball på en
liten kunstgressbane som ble bygget
i fjor. Den var allerede en del slitt,
så det var tydelig
at barna i Santa
Marta har hatt
stor glede av den
det siste året. På
tur ned gjennom
favelaen fikk vi
komme inn i huset
til Gilson. Han bodde under
enkle kår i et lite hus. Det
gjorde inntrykk å få se hvordan
han og familien levde. Vi måtte
etter hvert takke de to trivelige karene for turen gjennom
Santa Marta.
Neste mål var «Sukkertoppen». Etter mye gåing var
vi nesten der. To gondolbaner førte oss til et vakkert
utsiktspunkt. Herfra kunne
vi se store deler av Rio. Store
rovfugler kretset rundt oss,
mens flyene som landet på den
lokale flyplassen, kom under
oss. Lurer på hvor mange av
innbyggerne i Santa Marta
som har vært oppe på «Sukkertoppen»… En rolig kveld
fulgte etter en lang dag. Det
var mange inntrykk å ta innover seg.
Lørdag hadde vi avtalt å
møte elver fra Hurdal Folke-

Skoleavslutning
Så er enda et skoleår avsluttet
ved Haugetun , og vi har sagt
farvel til 107 flotte ungdommer. På bildet ser dere skolekoret som etter intens øving
framførte sine sanger på den
store avslutningen med foreldre og familie til stede. Det
var både flott og rørende.
Ved hver skoleavslutning stiller
vi oss alltid spørsmålet om hva
elevene har fått med seg gjennom året. Vi vil så gjerne at de
skal ha lært noe om tro, om
verdier, om å ta gode avgjørel-

ser, og å vite hvem man selv
vil være. Og vi håper de har
hatt det morsomt og fått med
seg gode opplevelser. Evalueringer viser også at de fleste
opplever at de har vokst og
utviklet seg i løpet av året., og
at de har gode minner fra året
her på skolen.
Som alltid, avsluttes den siste
samlingen med at læreren
synger Velsignelsen. Det er det
vi ønsker mest for elevene våre,
at de må ha Guds velsignelse
over livet!

høyskole. De er også her nede
i Rio de Janeiro. Vi spilte turnering mot dem i beachvolleyball, beachfotball og footvolley. Det var også med noen
brasilianere. Noen tap og noen
seire ble det. Haugetun gikk
imidlertid av med seieren sammenlagt. Sola stekte veldig og
den varme sanda brant veldig
under føttene våre. Det var
veldig godt å ta seg en dukkert i sjøen etterpå i hvert fall.
Noen la seg på stranda da vi
var ferdig, mens andre hadde
fått nok sol for dagen. På ettermiddagen dro noen av oss på
fjelltur. Tina, en tidligere Haugetun-elev var guide på turen.
Det ble først en heftig tur på
motorsykkeltaxi, gjennom en
favela, før vi gikk inn i skogen.
Vi nådde til slutt toppen som
hadde en fantastisk utsikt.
Noen fikk det litt hardere på
fjellturen enn andre…

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

Elevstevnet 2016
Elevstevnet neste skoleår er lagt til
lørdag 22. oktober.

Haugetunmøtet
Haugetunmøtet kommer til våren,
nærmere bestemt til søndag 19.
mars 2017. Noter dagen nå, program kommer senere.

De som ikke var med på fjellturen, shoppet eller gikk ut for
å spise. Det går an å tilfredsstille både friluftsmennesker
og shoppinggale i Rio også.
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Bønn for og på leirene
Vi står nå i oppstarten av en ny
leir-sommer. De siste månedene har vi hatt fokus på å
sette sammen lederteam og å
fylle leirene med deltagere. Nå
er forberedelsestiden over og
vi er klare for å sette planene
som er lagt, ut i livet. Når dette
leses, har vi fylt Sauevika helt
opp med ten-åringer (17.-20.
juni) og straks er vi klare for å
ta imot en like stor gjeng med
tweens (5. til 7. klasse). Lederne våre gjør en kjempejobb
slik at deltagerne skal finne seg
til rette og sikkerheten blir iva-

retatt for alle. Vi har imidlertid
enda større ønsker for de som
blir med oss på leir – vi ønsker
å formidle noe som kan ha en
varig virkning. Årets tema på
aldersbestemte leirer er: Bønn.
Målet er at alle deltagere på
leirene våre får litt kunnskap
om hva bønn er, hvordan vi
kan be og hva vi bør kjenne til
i forhold til bønnesvar. Den
viktigste delen av dette er det
praktiske – hvordan bønnen
kan være en naturlig del av
livet. Vi ønsker at deltagerne
får «smaken» på bønn, og at de

kan ta med seg disse erfaringene hjem og la dem få utvikle
seg videre. Dette tror vi ikke at
vi oppnår bare med mange velvalgte ord og flotte opplegg. Vi
trenger at Guds ord om bønn
blir levende i oss. Konkret ber
vi nå dere stå sammen med oss
i bønn om at dette må skje. Be
også om at vi fortsatt må være
under Guds beskyttelse og at vi
spares for ulykker og alvorlige
hendelser.
PS! Det er fortsatt ledige plasser på noen av sommerens leirer. Vi ber dere være ambassa-

Leirstedene våre

Begge leirstedene melder om
stor aktivitet og godt belegg
i vårhalvåret, og det gjøres
mye godt arbeid av ansatte og
frivillige for å legge alt til rette
for de som benytter leirstedene. Gode tilbakemeldinger
fra besøkende er vel den beste
markedsføringen vi kan få.
Sjøglimt har hatt flere store
arrangementer som har vært
godt besøkt, bl.a. pensjonistenes dag og Familiefestivalen.
I skrivende stund er det fullt
fokus på loppemarkedet, som
hvert år innbringer rundt kr
100.000,- til leirstedet. Takk til
alle som bidrar!

Vår kreative kokk Wenche har
nå blitt profilert som «Kakebakedronningen» i et to siders
oppslag i Smaalenenes Avis.
Vel fortjent og verdifull markedsføring!
Sauevika har som nevnt i forrige nummer av avisen gjort
store investeringer i ny brygge,
og den er nå ferdigstilt. Mye
utleie, også på hverdager, har
gitt en del utfordringer for å
skaffe nok hjelp på kjøkkenet.
Mange har bidratt, men vi
utfordrer enda flere til å melde
seg!
Det er mange som stiller opp
for leirstedet. Takket være

privatpersoner kan vi glede
oss over nytt digitalt piano,
nytt stort flagg har blitt gitt til
Sauevika, og en forening har
bidratt med en ekstraordinær
gave. Takk for engasjement og
interesse.
Nå går leirstedene inn mot
sommeren og høysesong for
egne leire, spesielt på Sauevika.
Vi håper dere er med å be
for sommeren, for deltagere,
leirledere og ansatte. Dette er
viktig og godt misjonsarbeid.

Velkommen på samlivskurs
Du har kanskje aldri tenkt på
det slik, men ut fra skapelsesberetningen har Gud gitt
oppdraget med å forvalte og
utvikle Hans skaperverk – ikke
til offentlig virksomhet, ikke
til markedskreftene, ikke til
menn og ikke til kvinner, men
til kvinner og menn sammen
- som par. Han sa til dem
……… 1. Mos 1, 28.
Det betyr at våre små og
store familier er et fundament
samfunnet bygges på. Ikke slik
å forstå at familiene kan ta et
ansvar for alt som skjer, men
sunne familier er en årsak til
at sunn utvikling går fram og
at usunn påvirkning ikke sprer
seg så lett. Alt som er under utvikling trenger vedlikehold for

å fungere godt over tid.
Dette gjelder ikke minst kjernen i familiene - ekteskapene
våre, og det er derfor en glede
for oss i Acta Østfold sammen
med Fermate Østfold å kunne
invitere til et litt annerledes
samlivskurs.
Dette er et kurs for alle oss
som har levd en tid i sammen
og opplevd at temaer for konflikter og uenigheter gjerne er
repeterende. Vi ønsker å være
med å gi fornyet styrke til et
samfunn som på så mange måter lider av brutte relasjoner og
oppløsning, og vi tror vi best
gjør det ved å satse på familier.
Samlivskurset er utviklet
som et verktøy for å utforske

forskjeller, slik at disse blir enklere å mestre, og enda bedre:
at forskjeller kan bli en kilde
til trygghet og nærhet. Kurset
går over fem kvelder høsten
2016, og samlingene finner
sted på Hannestad bedehus i
Sarpsborg. Se egen annonse
på denne siden. For ytterligere
informasjon og/eller påmelding kontakt Fermate pr. epost;
sigmund@fermate.no.
Vi i Acta Østfold håper dere
vil være med å investere i en
så viktig satsing ved at dere er
ambassadører for kurset ovenfor andre, og ikke minst at dere
investerer i eget samliv med å
melde dere på selv.

dører for leirstedene våre, slik
at vi kan få enda flere deltagere
også på leirene i juli og august
(gå til www.acta.as/ostfold for
full oversikt over leirtilbudet i
sommer).

«Smak av vår» på Mysen
Det er stor spenning og
forventning når en strøm
av forventningsfulle Damer spaserer inn i Mysen
Menighetshus Betania på
selveste SOMMERDAGEN
14. april. Det er DameTorsdag med Smak av vår, som
Normisjon Mysen for første
gang inviterer til.
Ved inngangen blir de 125
damene hilst på av to fra
komiteen og møtt med
SMAK AV VÅR; de hvite
kafebordene var blomsterpyntet og for Damene steg
forventningene da de fortsatte inn i møtesalen, der var alle bordene pyntet med kreative
blomsterdekorasjoner med vårblomster, kvister og blomstrete
kopper.
Et rikholdig program ble presentert med bibellesning, sang og
musikk, blomsterdekorasjoner, deklamasjon og kveldstanker.
Når damer er sammen, er det viktig med god tid til sosial omgang og prat. Og det fikk man god tid til; da en aktiv kjøkkenkomite inviterte til et stort langbord med fargerike salater med
tilbehør og kaker og kaffe.
Takk til komiteen: Johanne Buer, Randi Finstad Sand, Gunnbritt
Pedersen og Eva Sjølie for en innholdsrik tre timers kveldsamling.

Fermatekurs
Samlivskurs

Kurset avholdes i
høstsemesteret 2016.
Kurset holdes på Hannestad
bedehus, Damveien 83,
1715 Yven den 13.09, 20.09,
27.09, 11.10, 18.10.
Ramme for kveldene er kl.
18.30 – 21.00.
Pris pr par: Egenandel
kr. 375,-. Kurset støttes
av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.

Skriv ditt liv!

Et populært kurs står igjen
på programmet!
Denne gangen avholdes det
på Bethania Normisjon, Kirkegata 52, 1721 Sarpsborg.
Lørdag 15.10 og onsdag 26.10
kl. 18.30 – 21.00, til sammen

Kurset arrangeres av Fermate
Østfold i samarbeid med Acta,
Østfold.
Påmelding og flere opplysninger;
se nettsiden http://fermate.no/
Påmeldingsfrist er 31.08.16.

8 timer.
Lunsj på lørdagen og kaffe/
te og frukt på torsdagen er
inkludert i prisen.
Påmelding og flere opplysninger; se nettsiden http://
fermate.no/
Påmeldingsfrist er 02.10.16
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Torill Bredeg, familie- og misjonsarbeider

Husk – han er nær

Innspill
Ørjan Tinnen
Rektor, Gå Ut Senteret
Orjan.Tinnen@normisjon.no

Misjon over alt, alltid!
Tenk om det var på gudstjeneste i din menighet eller på foreningsmøte hjemme hos deg at Jesus sa: «...og dere skal være
mine vitner - i Bergen og hele Hordaland, i Norge og helt til
jordens ende.» Eller hvor du nå bor i landet.
Befalingen fra Apostlenes gjerninger sto sentralt da indremisjon og ytremisjon smeltet sammen til Normisjon for 15 år
siden. Oppdragsbeskrivelsen fra Jesus ble en mal på hvordan
vår bevegelse skal forstå misjon lokalt, regionalt, nasjonalt og
globalt.
Blant de ca 1 000 små og større fellesskapene i Normisjon
vrimler det av mangfold og egenart. Mange av de har nærmest ensidig støttet misjon i utlandet og bidratt med svimlende summer til misjonsarbeidet ute gjennom årtier. Andre
fellesskap kommer fra 150 år med diakoni og misjon lokalt,
og har fortsatt utgangspunkt i en indremisjonsforståelse av
seg selv.
Er dette mangfoldige fokuset problematisk? I utgangspunktet
høres det ut som en god strategi å dele det store oppdraget
mellom oss på denne måten. Men her er noen gode grunner
til at alle våre fellesskap bør ha et misjonsfokus som starter i
vår egen stue og slutter ved jordens ende:
Misjon i Norge er et viktig fokus fordi kristen tro taper terreng, og fordi stadig flere av våre venner og naboer aldri har
fått anledning til å bli kjent med Jesus. Når Jesus gir misjonsbefalingen i Lukasevangeliet presiserer han også at oppdraget
starter lokalt: «... dere skal begynne i Jerusalem.»
Misjon i utlandet er et viktig fokus fordi vi må nekte å ha nok
med oss selv. Evangeliet må for all del ikke stoppe hos oss, så
lenge det ennå finnes folkeslag som venter på de gode nyhetene. La oss ha samme innstilling som Peter og Johannes: «Vi
kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»
Til slutt kan det se ut til at flere av oss, spesielt unge voksne,
kanaliserer givertjenesten til lokalmenigheten i stedet for til
misjonsorganisasjonen. Antallet misjonsforeninger som har
finansiert misjonsarbeidet i utlandet blir stadig færre. Da må
menighetene og de nye fellesskapene være sitt ansvar bevisst;
å utfordre, utruste, sende og gi til misjon – lokalt, regionalt,
nasjonalt og globalt.

Vet du om noen som aldri er
opptatt av været? De personene tror jeg vi skal lete lenge
etter. Vær og vind, årstider og
døgnrytme er noe som vi har
lett for å snakke om. Nå er det
straks sommer.
Står det noe om sommer i
Bibelen? Ja, på 11 steder. For
eksempel i Matt.24,32: «Lær en
lignelse av fikentreet: Når det
får sevje i greinene og skyter
blad, da vet dere at sommeren
er nær,» sier Jesus. Ja, både han
og disiplene visste godt hva
været, årstidene og døgnrytmen hadde å si for menneskene. Jesus var opptatt av alt
rundt seg, og han brukte ofte
hverdagssituasjoner for å
forklare hva han snakket om.
Blader, blomster og varme er
tegn på sommer, men har vi
tegn på at Jesus er nær?
Det første og viktigste tegnet er
Bibelen. Jesus har sagt at hans
ord aldri skal forgå
(Matt.24,35). Hans ord og
løfter er samlet i den boka. Når
vi da sitter med Bibelen for å
lese og studere, eller hører at

noen leser eller forteller det
som står, vet vi at Hans ord
lyder. Da er også Jesus selv nær
oss, for han har jo også sagt:
«Jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.»
Han er også nær oss i bønnen.
Bønn er samtale med Jesus.
Noen får oppleve hans nærvær
tydelig gjennom bønnesvar
med det samme. Andre må
vente – og kanskje vente lenge
på et svar. Men Jesus er der
likevel, og hans svar kan ofte
være annerledes enn det vi
tenker og ønsker oss.
Et konkret, raskt bønnesvar er
svært trosstyrkende. For noen
år siden fikk jeg flere anfall
med sterke smerter. De kom
fort, jeg skjønte ikke hva det
var, og smertestillende tabletter
hjalp ikke. Da ble bønnen det
eneste hjelpemiddelet. En
mandag i en høstferie kom
disse smertene etter at min
mann hadde reist på jobb.
Hunden og jeg var alene
hjemme. Jeg måtte tilbake til
sengen. Hva nå? Hunden
hadde ikke vært ute, min

mann var helt i Oslo, og jeg
hadde viktige ting som burde
vært gjort denne dagen, og
smertene kunne vare lenge.
Det eneste håpet var at Jesus
ville gjøre noe med det, Jeg ba
– inderlig. Det gikk ikke så
mange minuttene før jeg kjente
at det begynte å lindre. Så følte
jeg etter hvert at smertene gikk
nedover i beina og forsvant.
Jeg kunne stå opp igjen og
gjøre alt som var planlagt.
Bønnen ble til stor takk – ikke
bare for smertelindringen,
men for at jeg så raskt og
tydelig fikk kjenne at Jesus var
der. (Neste anfall varte i mange
timer igjen, men også da var
han der.)
Det er ikke alltid slik at
sommeren er varm og frodig.
Den kan bli kald, og noen
ganger blir den så tørr at alt
visner. Men det er sommer
likevel. Måtte Jesus hjelpe oss
til å se hans nærvær også når
dagene blir tunge og tegnene
vanskelige. Husk – han er der.

Gjenbrukskroken
Nå er den her igjen – sommeren vi har lengtet etter.
Lyset, fargene og varmen ligger over landet vårt og får
smilet fram hos de fleste.
Det er ferie, sommergjester
og avbrekk fra hverdagslivet
på så mange måter. I Normisjons åtte gjenbruksbutikker
er sommeren også litt annerledes enn året ellers. Endret
åpningstid, litt feriestengt –
men også en annen kundegruppe. Turister, feriegjester
med god tid til både å
handle og å prate. Galleri

Normisjon Askøy har flere
år på rad hatt årets beste
omsetning i juli, og i fjor
hadde Galleri Normisjon
Gjøvik også sin omsetningsrekord i juli. Det viser at juli
er en måned folk har tid for
egne prosjekter, og det gleder oss at folk søker til gjenbruksbutikker når de skal
kjøpe nytt og ominnrede.
Dessuten spirer nye skudd
fram i denne virksomheten.
I Trondheim er ei gruppe i
full gang med å tenke oppstart av det som skal bli Gal-

leri Normisjon Trondheim. I
en by med 185 000 innbyggere og rundt 30 000 studenter, tror vi det er rom for en
gjenbruksbutikk for Normisjon. Medarbeidere rekrutteres og lokaler må finnes.
Poenget er at det vokser og
gror, vi blir flere og det blir
penger til Normisjons
arbeid. Det er stort å få være
med på. Med det vil jeg
ønske deg en riktig
god sommer!
Hilsen
Lillian
Dombestein
daglig leder

FESTIVAL PÅ BIBELSKOLEN I GRIMSTAD
Meld deg på i dag!
www.sommerisor.no
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Bildet er tatt hjemme hos Alfhild og Eilif Aasgård i Halden
i 1944. Her slapper talerne
av med å kle seg ut, etter et
anstrengende vekkelsesmøte i
byen.
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Fra det historiske billedarkiv
Moro i indremisjon

7.

barn
og unge i

acta
normisjon

Fra venstre: Arne Dahl, Rolf
Aasgård, nn, Synnøve Aasgård
og Sigvart Riiser. (Bildet er
utlånt av Synnøve Aasgård
Gjelstad).

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
15. juni: Temamøte om Hauge,
Rakkestad
31. juli: 90-årsjubileum og
stevne på Sauevika
19.-21. august: Kvinneleir,
Sauevika
08. september: Bønnedag i
Moss
10. september: Busstur i
Hauges fotspor
14.-16.oktober: Mannsleir på
Sauevika

Hauge - arrangementer 2016

12. november: Haugeseminar i
Fredrikstad
24. november: Bønnedag i
Rakkestad
Se nærmere info på våre
hjemmesider!
Liste over Actas arrangementer
finner du på http://www.acta.
as/arrangement/

Bønnedager
Normisjon region Østfold inviterer til to bønnedager høsten
2016: torsdag 8. september i Moss og torsdag 24. november
i Rakkestad. Nærmere info på regionens hjemmeside og i
foreningsbrev.

Sauevika – 90 år

Jubileet markeres under
stevnet søndag 31. juli
2015 på Sauevika leirsted,
Vesterøy, Hvaler
Fra kl. 12.00: Salg av kaffe,
vafler og kioskvarer.
Kl. 13.00: Møte med tale av
Kurt Hjemdal.
Sang og musikk ved
Bjørnar Spydevold og Kari
Stokke.
Historiske innslag. Opplegg for barna under talen.

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

Lørdag 10. september
kl.10.00-18.00 – busstur i
Hauges fotspor i Østfold.
Reiseledere: Astrid F. Ørebech
og Boe Johannes Hermansen.
80 påmeldte. Kun venteliste!
Men de får fortrinnsrett ved
neste tur.
Lørdag 12. november
kl. 11.00-14.00 – seminar i Zoé
Kirken, Grensen 35, Sellebakk
v/stipendiat Linda H. Haukland. Foredrag I: Hans Nielsen Hauge – inspirasjon eller
hodepine? Foredrag II: Spor av
haugiansk feminisme. Seminaravgift kr. 200 (inkl. lunch).
Arrangør: Hauge-komiteen
i Normisjon region Østfold i
samarbeid med Zoé Kirken,
Fredrikstad Baptistkirke, Fredrikstad Frikirke mfl.
Nærmere info i neste nummer
av Normisjonsnytt og på hjemmesiden til Normisjon region
Østfold.
Ønsker noen foredrag/kåseri
til møter om Hans Nielsen
Hauge, ta kontakt med Svein
Høiden, tlf. 905 78 076 eller
mail: shoeiden@online.no

Arr. Normisjon region
Østfold

Salg av varm mat, kaffe,

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

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

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET
Torggata 6, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post: region.
ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60, fax: 69 13 36
61, org.nr. 980 545 202
Kontortid: Mandag - fredag kl.
10.00 - 14.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside: www.normisjon.
no/ostfold
Regionstyreleder: Jan Holone,
tlf. 980 17 461, e-post: jan.
holone@gmail.com
Regionleder:
Bjørnar Holmedal, tlf. 930 46
924, e-post: bjornar.
holmedal@normisjon.no
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 VolenØsterholm, 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
Leir- og lederutvikler:
Åsmund Bjørnstad, tlf. 900 79
700 , e-post: asmund.
bjornstad@normisjon.no
Acta-medarbeider:
Hartvig Velund, tlf: 474 83 632
e-post: hartvig@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

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 5
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.:
31.08

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:

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

