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Østfold
La oss ta imot jubileumsåret for reformasjonen som en gave fra Gud og en anledning
til å fordype oss i evangeliet om Guds rettferdighet og nåde.

Knut Olstad
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Nå skal vi feire her i Østfold
Vi er inne i et jubileumsår for Normisjon.
Det startet med kake i Riga, under
arbeidermøtet for ansatte.
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Høytid på barnehjemmet
I romjula ble jul og nyttår feira på barnehjemmet i Merdekan, Aserbajdsjan
– en gledens dag for alle.

Sammen

Normisjon i Østfold består av et stort arbeid. Fellesskapet over generasjoner er viktig. Bildet gir et
glimt fra jul/nyttårsfest i Rokke bedehus.
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NORGE

Kristen i business
Har du hørt om CBMC? Sannsynligvis ikke.
Men i Normisjon ønsker vi å gjøre denne
bevegelsen kjent.

kniftrygghet.no

Gunstige avtaler. Effektive oppgjør.
Få et godt tilbud fra Kristen-Norges eget forsikringsselskap!
For mer informasjon, ring oss på 23 68 39 00, send en e-post til privat@kniftrygghet.no, eller sjekk kniftrygghet.no

Følg Normisjon
på Facebook
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Regionstyrets årsmelding for 20
1. Innledning
Den meldingen regionstyret
her avgir, begrenser seg hovedsakelig til det mandatområdet
styret har fått. Det vil si de fellesoppgaver som er overdratt
fra organisasjonens grunnplan.
Mandatet er gitt i lovverket og
årsmøtets vedtak. Det utelukker ikke at styret også kommenterer foreningssituasjonen
og utviklingen der, siden disse
er de egentlige oppdragsgivere.
Det er situasjonen lokalt som
avgjør hva regionen kan gjøre.
Rammene bestemmes av den
bærekraft foreningene har, og
de midler som misjonsfolket
stiller til rådighet.

der, 100 % stilling
Sverre Fjeldberg, administrasjonsleder, 100 % stilling
Boe Johannes Hermansen,
informasjons- og misjonskonsulent, 40 % stilling
Torill Bredeg, barne- og familiearbeider, 100 % stilling delt
med 60/40 mellom Acta og
voksensektoren,
Åsmund Bjørnstad, leir- og
lederutvikler, 80 % stilling,
Sigmund Danielsen, leder av
Fermate Østfold, 50 % stilling.
Torhild Nordberg, sjelesørger i
Fermate, timelønnet.
Boru Galgalo Mole, forsamlingsarbeider Bjørnstad Forsamling, 50 % stilling

2. Regionårsmøtet og regionstyret
Regionårsmøtet 2016 ble
avholdt søndag 17. april på
Betania Mysen.
Før årsmøtet deltok mange av
årsmøtedeltagerne på gudstjeneste i Mysen kirke.

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

Årsmøte
Regionstyret
Siden årsmøtet har regionstyret bestått av:
Styreleder: Jan Holone, Rygge,
valgt til 2017
Nestleder: Frode Bilsbak,
Kornsjø, valgt til 2017
Gunnar Lilleaasen, Degernes,
valgt til 2017
Lillian Karlsen, Mossik, valgt
til 2018
Inger Slettevold Aarmo, Varteig, valgt til 2018
John Thune, Rakkestad, valgt
til 2019
Andreas Brøttemsmo, Actas
representant
Ansattes representant: Torill
Bredeg, valgt til 2018
Ansattes vararepresentant: Boe
Johannes Hermansen, valgt til
2018

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

Vararepresentanter til 2017:
1. vara: Randi Finstad Sand,
Eidsberg
2. vara: Ragnar Kjølberg,
Skjeberg
3. vara: Øivind Skjolden, Rakkestad
Regionleder møter fast i styret
uten stemmerett
3. Ansatte og arbeidsmiljø
Regionens ansatte pr. 31.12.16.
Ansatte tilknyttet regionskontoret:
Bjørnar Holmedal, regionleder,
80 % stilling
Elise Volen-Østerholm, Actale-

4. Frivillige medarbeidere
Den ulønnede tjenesten er en
grunnleggende side ved vår organisasjon, og vi er takknemlige for all den tid, innsats og
de krefter som legges ned i vår
virksomhet fra denne gruppen.
Østfold har mange gode
frivillige medarbeidere, både
fritidsforkynnere og hjelp på
leirstedene. Det er en utfordring å rekruttere og følge
opp nye, som kan delta i disse
viktige funksjonene. I tillegg
kan det av og til være nødvendig å gjøre bruk av betalt hjelp
på leirstedene.
5. Arbeidsmiljø
Total sykefravær for regionens
ansatte har i 2016 vært på 7,56
%. Tilsvarende tall for 2015 var
13,04 %.
Regionstyret er av den oppfatning at sykefraværet ikke har
bakgrunn i arbeidsmiljø, men
at stort arbeidspress kan være
en medvirkende årsak.
Det har ikke forekommet ulykker eller skader i tilknytning
til arbeidet, og styret oppfatter
arbeidsmiljøet for regionens
ansatte som trygt.
Regionstyret kjenner ikke til
forhold i virksomheten som
har forurensende effekt på det

ytre miljø. Det er derfor ikke
satt i verk tiltak i så henseende.

medlemsverving for å styrke
arbeidet lokalt.

6. Virksomheten i regionen
Normisjon region Østfold
driver slik virksomhet:
yy Forkynner- og rådgivningsarbeid overfor regionens foreninger og lag,
blant annet lederopplæring og ledersamlinger.
yy Regionale arrangement
beregnet for alle, samt
samlinger for ulike
kategorier som barn og
ungdom, familier og pensjonister.
yy Regionen samarbeider
dessuten med Normisjon
sentralt om felles oppgaver.
yy Regionen eier og driver
Haugetun Folkehøyskole
og leirstedene Sauevika
(Hvaler) og Sjøglimt
(Marker).
yy Fermate, ressurssenter for
sjelesorg og veiledning,
har hatt ytterligere økning
av mennesker som ønsker
samtale og veiledning i
2016.
yy Organisasjonen har i sin
virksomhet oppmerksomheten rettet mot kjønnsfordelingen blant ansatte og tillitsvalgte, og vi
arbeider for en tilnærmet
lik fordeling mellom kjønnene. Alle stillinger er i
prinsippet åpne for begge
kjønn. Det samme gjelder
tillitsverv i organisasjonen. Vi har fire kvinner og
seks menn ansatt i hel- eller deltidsstillinger. Folkehøyskolens ansatte er ikke
med i denne beregningen.
Regionstyret består av to
kvinner og fem menn.
yy Regionkontoret for Normisjon region Østfold er
lokalisert i Torggt 6, 3.etg.
Sarpsborg, der Normisjon, Acta og Fermate er
samlokalisert.

6.2 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde
42 direktemedlemmer pr.
31.12.2016. Regionens viktigste kontakt til direktemedlemmene er regionbladet og
hjemmesidene på internett.

6.1 Foreningene
Regionen hadde totalt 77
foreninger/kor innen voksenarbeidet pr. 31.12.2016. Det er
en reduksjon på tre i forhold
til 2015. (Se tabelloversikt på
side 4)
Situasjonen i mange av våre
foreninger er utfordrende.
Likevel opplever vi at flere
foreninger har en aktiv og god
virksomhet. Regionstyret oppfordrer til nytenking og aktiv

6.3 Misjon i nærmiljøet
Tradisjonell møtevirksomhet
har fremdeles sin berettigelse
og betyr mye. Våre mange bedehus er viktige samlingsplasser for mange mennesker i alle
aldre, og har stor betydning i
sitt nærmiljø. Samtidig ser vi at
dette arbeidet også er presset,
og det er mange foreninger
som består av eldre mennesker.
Regionstyret innser at det også
er utfordringer i flere foreninger, men det er også vilje til å
se på muligheter for endringer.
Forholdet til Den norske kirke
har vært og er viktig, først og
fremst fordi det store flertall
av Normisjons medlemmer
er medlemmer i Den norske
kirke. Den enestående kontaktflate i det norske folk, og
våre medlemmers tilhørighet
til Den norske kirke gjør at
vi fortsatt vil vektlegge lokalt
samarbeid. Samtidig har Den
norske kirkes endrede veivalg
og holdning etter kirkevalgets
utfall og bispemøtets vedtak
om å anbefale vigselsordning for likekjønnede, skapt
en utfordrende situasjon for
alle som står på kirkens klassiske lære i dette spørsmålet.
Normisjon står, sammen med
de fleste av verdens kirker
og misjonsbevegelser, for at
ekteskapet mellom mann og
kvinne er den eneste ordning
Gud har gitt for seksuelt samliv
og slektens videreføring. Med
bakgrunn i dette, og lignende
utfordringer i de lokale situasjoner der den teologiske
og strategiske situasjon gjør
det nødvendig, vil Normisjon arbeide for å finne gode
løsninger for mennesker lokalt
og Normisjon som evangelisk
bevegelse.
6.4 Misjon internasjonalt
Enda et år er fullført, og vi ser
tilbake med stor takknemlighet. Hvilke arrangement med
internasjonal profil hadde vi i
2016? Mandag 22. februar fylte
vi Normisjons-huset i Askim.
Misjonærene Alf og Hilde

Halvorsen formidlet andakt
og spennende opplevelser fra
arbeidet i Mali/Senegal. Hans
Olav og Tove Omvik Aune
spilte og sang for ca. 80 fremmøtte.
På årsmøtet i april var det
fokus på Misjonsavtaler for
foreningene, og på at region
Østfold vil ha et sterkere engasjement mot Mali i årene
som kommer. Det ble også
informert om at Alf og Hilde
Halvorsen kommer tilbake til
Østfold i september. Da gjestet
de Pella og Asak Menighet.
«Misjonsforum» har hatt
4 komité møter i tillegg til
inspirasjonskvelden. Det er tatt
kontakt med flere menigheter,
men det er ennå ikke skrevet
nye avtaler. Derimot har flere
foreninger undertegnet en
misjonsavtale (se under).
Pr. 31/12 2016 har 40 foreninger og 4 menigheter en
misjonskontakt.
Følgende menigheter har avtaler med Normisjon:
yy Greåker menighet støtter
Aserbajdsjan
yy Soli menighet støtter
Nepal
yy Skjeberg menighet støtter
Nepal.
yy Eidsberg menighet støtter
Nepal.
yy Rolvsøy menighet støtter
Nepal.
yy Ullerøy menighet støtter
Nepal.
Følgende foreninger har misjonsavtale:
- Normisjon Østereng
- Kråkerøy Normisjon
- Tistedal Normisjon
- Vestre Råde Normisjon
Kvinneforening
6.5 Kurs- og undervisningstilbud
Vi ser på undervisning som
et viktig element i bygging av
disipler og fellesskap og ønsker
at foreningene tar i bruk de
kurstilbudene som Normisjon
har å tilby.
Regionstyret opplever at arbeidet med «Agenda1 Østlandet», der nå 7 fellesskap fra
Østfold deltar, som et tydelig
positivt bidrag og plattform for
vitalisering og bevisstgjøring i
foreningsapparatet. Agenda1
betegnes som et «lærefellesskap» med fokus på undervisning og erfaringsdeling.
Agenda1 Østlandet er et
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nettverk av fellesskap som vil
hjelpe hverandre til å nå flere
mennesker med evangeliet.
Storsalen Menighet er praktisk tilrettelegger og arrangør
av samlingene. Regionleder i
Østfold er med i ledergruppen
for Agenda1 Østlandet.
6.6 Regionarrangement (i
tillegg til Acta)
30.01: Misjonsbasar for
Fredrikstad-distriktet, Bethel
7.2/14.2/28.2: Fermatekurs:
Bufferkurs. Hannestad bedehus
11.02: Bønnedag, Bethel, Fredrikstad
22.02: Misjonsforum, Askim
7.3/14.3: Fermatekurs: Bufferkurs. Hannestad bedehus
12.03: Misjonsbasar for Sarpsborg-distriktet, Bethania
03.04: Haugedag på Hauges
Minde
13.04: Pensjonistenes dag,
Sjøglimt
17.04: Årsmøte for regionen,
Betania, Mysen
04.06: Loppemarked og auksjon, Sjøglimt
15.06: Haugekveld på Holøsåsen
31.07: Sauevikastevne/90 årsjubileum, Sauevika
19.-21.08: Kvinneleir, Sauevika
10.09: Busstur i Hauges fotspor
i Østfold
21.09/19.10: Fermatekurs. Livs
og troshistorie. Fermatekontoret
14.-16.10: Mannsleir, Sauevika
15.10/26.10: Fermatekurs:
Skriv ditt liv. Tomb
17.10: Fokuskveld/bibelkveld
på Sjøglimt
31.10: Fokuskveld/bibelkveld
på Sjøglimt
12.11: Seminar om Hans Nielsen Hauge, Zoe Kirken
14.11: Fokuskveld/bibelkveld
på Sjøglimt
24.11: Bønnedag, Holøsåsen
28.11: Fokuskveld/bibelkveld
på Sjøglimt
23.11 – 14.12: Fermatekurs.
Livs og troshistorie. Fermatekontoret
6.7 Informasjonsarbeidet
Avisen «Nytt fra Normisjon
Østfold» kom i 2016 ut med
fem nummer, alle med 12
sider. Opplaget ligger på vel
2000 eksemplarer. Avisen
er med på å binde regionen
sammen og er en viktig informasjonskanal til alle medlemmer av Normisjon og andre
som ønsker å motta bladet.
Det satses på variert og aktuelt
stoff, sammen med PR for våre
arrangementer. Sakspapirer
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til regionårsmøtet ble trykt i
ett av nummerne og dermed
spares ressurser.
Medieavdelingen ved Normisjons hovedkontor lager en
del felles stoff som alle Normisjonsavisene benytter. På den
måten blir nyheter fra inn- og
utland tilgjengelig for flere.
Samarbeidet om utgivelsen
betyr også at trykke- og portokostnader holdes lave.
I tillegg til avisen er nettstedet:
www.normisjon.no/ostfold
hovedkanal for informasjonsarbeidet. Her blir det lagt ut
artikler og info om arbeidet,
blant annet om arrangementer
og foreningsbrev. «Nytt fra
Normisjon Østfold» finnes
også i en lavoppløselig utgave
til nedlasting. I tillegg til det
stoffet vi produserer selv, oppfordrer vi lokalforeningene til å
sende inn aktuelt stoff og tipse
om aktuelle saker. Det gjelder
både nettsted og regionavis.
I tillegg til regionens nettsted
har flere foreninger egne sider.
Facebookside har også flere
opprettet.
Redaktør for både avis og
nettsted er Boe Johannes
Hermansen, mens Jan Holone
er grafiker og teknisk tilrettelegger. Ansvarlig redaktør er
Bjørnar Holmedal.
6.8 Arkivstyret
Arkivstyret arbeider med å
samle og registrere historisk
materiale fra nåværende og
tidligere foreninger og kretser/
region. Det er fortsatt en del
som gjenstår og vi trenger
fortsatt hjelp fra lokale personer/foreninger for å få fullført
arbeidet. I den sammenheng er
vi avhengig av å få overlevert
historisk materiale, eller få vite
hva og hvor det er oppbevart
lokalt.
På regionens nettsted finnes
en side som viser hva som er
registrert av historisk materiale
og hvor det er lagret.
Arkivstyret består av Yngvar
Kaspersen, Harald Thoresen,
Hilda Andreassen og Boe Johannes Hermansen, med sistnevnte som leder og sekretær.
Det er viktig å ta vare på misjonens historie. Uten å kjenne
den, kan en heller ikke finne
veien fremover. Den konkrete
historien er også avgjørende
med tanke på forskning og annet faglig arbeid. Det er gledelig at det er en økt interesse for
bedehusbevegelsens historie i
vårt land.
6.9 Acta - barn og unge i

Normisjon
2016 har vært et år med vekslinger i stab, bla pga permisjon.
Arbeidet i sin helhet og utførelsen har vært gjort i stor grad
etter tradisjonen og forventningene. Likevel opplever vi et
inspirert og engasjert leirliv og
lagsarbeid i hele fylket.
Det er god oppslutning og god
rekruttering av både nye lag
samt deltagere og ledere til alle
typer arrangementer. Korarbeid står fortsatt sterkt, eksempelvis så er det nå 8 lokale Soul
Children kor tilknyttet Acta i
Østfold.
Leir er en stor del av Actas
arbeid og i 2016 ble det arrangert 16 egne leirer. Dette
gir 1937 overnattinger fordelt
på 765 deltagere. I snitt har
27% av deltagerne ikke deltatt
på leir hos oss tidligere, og på
enkelte leirer er dette tallet opp
til 53%. I tillegg til deltagerne
kommer alle ledere.
I 2016 har det vært 81 forskjellige ledere på leir. 11 av de yngste lederne hadde vi med på et
omfattende ledertreningskurs
i 2016.
Det er viktig for Acta å ha et
helhetlig tilbud som møter
utfordringen i å leve livet som
disippel uansett alder. Det er
viktig at vi er best mulig rustet
slik at vi mestrer vår rolle som
kristen barne- og ungdomsorganisasjon i møte med enkeltmennesker og i samfunnet.
6.10 Hans Nielsen Hauge
Komiteen som jobber med
å øke interessen for Hans
Nielsen Hauge og hans betydning, består av Astrid Finstad
Ørebech, Hanne Tulluan,
Torgeir Flateby, Svein Høiden,
Harald Borgebund og Boe
Johannes Hermansen (leder og
sekretær).
Lørdag 12. november inviterte
komiteen - sammen med en
rekke menigheter i Fredrikstad - til seminar om Hauge i
Zoe-kirken, hvor en av landets
beste Hauge-kjennere, Linda
H. Haukland holdt to foredrag.
Lørdag 10. september ble
det arrangert en innholdsrik
busstur i Hauges fotspor i
Østfold, med 80 påmeldte. En
ny busstur er berammet til 09.
september 2017, denne gang i
Hauges fotspor i Oslo, og det
er allerede mange påmeldte.
Onsdag 15. juni inviterte
komiteen i samarbeid med
Rakkestad Normisjon til et
temamøte i Holøsåsen menighetshus, hvor Svein Høiden

talte.
6.11 Fermate
2016 har vært et spennende år
for Fermate. I tillegg til samtaler og kursvirksomhet som er
senterets hovedoppgaver har
2016 vært det året hvor Fermate har blitt etterspurt om veiledningstjenester til forskjellige
menigheter/forsamlinger. Det
gjelder både konfliktløsninger
og strategitenkning.
Veiledning blant kirkelige
ansatte har også vært et trekk
som merkbart har øket.
Også i 2016 er det Torhild
Nordberg og Sigmund Danielsen som er fast knyttet til senteret. Henholdsvis på timebasis
og i en 50% stilling. I tillegg
har det blitt kjøpt inn tjenester
til sakene nevnt over.
Antall personer og timer som
har vært brukt på samtaler er
omtrent det samme som året
før. Tallet ligger mellom 40-50
personer, og til sammen 250
timer.
Kursvirksomheten har samlet
til sammen 30 personer. At
tallet her er betydelig mindre henger sammen med nye
kurstyper som tilsier at det
blir et mindre antall deltagere.
Kursene har vært: samlivskurs – skriv ditt liv – og livs og
troshistoriegrupper.
Den økonomiske gode trenden
fortsetter fra året før. Resultatet
for 2016 er betydelig bedre enn
året før.
7. Haugetun Folkehøyskole
Regionstyret mener at arbeidet
som drives på Haugetun er en
viktig del av ungdomsarbeidet
i regionen. Skoletilbudet er i
stadig utvikling, og modning
gjennom skoleåret betyr, og
har betydd mye for mange.
Haugetun er både en skole og
en misjonsstasjon for ungdom.
Kjennskap til Normisjon og
vår åndelige arv, er en viktig
del av formidlingsoppdraget.
De tilsatte gjør en stor innsats
for å gi skolen et godt faglig tilbud gjennom skoleåret og går
nye veier i markedsføring for
å sikre rekruttering til skolen.
Høsten 2016 ble skolens rektor
rammet av en alvorlig trafikkulykke. Dette medførte interne
rokeringer i skolens stab for
å ivareta rektors arbeidsoppgaver. Skolens inspektør er
konstituert som rektor. En av
lærerne har tatt på seg inspektøransvaret. De to utgjør et
lederteam som foreløpig vil
være i funksjon ut skoleåret.

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

Acta region Østfold
Barn og unge i Normisjon
Gi gave til Actas arbeid
merket
prosjektnummer:
11586146
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Årsmelding 2016 -forts.
Hele årsmeldingen fra skolen
vil være tilgjengelig på årsmøtet og som nedlastbart dokument fra våre hjemmesider.
8. Leirstedene
Leirstedene våre er viktige
møteplasser for barn, unge og
voksne i Østfold. Vi er stolte av
leirstedene og det legges ned
mye verdifull innsats både fra
ansatte og frivillige medarbeidere. Nedenstående tabeller
viser aktiviteten de siste fire
årene.
Vi viser til leirstedenes fullstendige rapporter som er
tilgjengelig på årsmøtet og
som nedlastbare dokumenter
fra våre hjemmesider. Her gis
et mer utfyllende bilde av hva
som skjer på hvert enkelt sted.
Arbeidet på våre leirsteder
har høy kvalitet og er en viktig
hjemlig misjonsmark der barn,
unge og voksne får oppleve et
møte med Jesus. Sjøglimt og
Sauevika melder imidlertid
om et behov for frivillig hjelp i
driften av leirstedene og oppfordrer flere til å melde seg til
tjeneste. Det er også i perioder
ledig kapasitet og lokalforeningene blir oppfordret til å
benytte leirstedene til egne
arrangementer.
9. Økonomi
Regnskapet for 2016 er ført av
KNIF Regnskap AS
1. Forutsetning for fortsatt
drift er lagt til grunn for årsregnskapet 2016.
2. Regionstyret kjenner ikke til

forhold som på annen måte er
viktig for å bedømme regionens økonomiske stilling.
3. Regionstyret foreslår at årets
resultat føres mot de enkelte
avdelingenes disposisjonsfond.
10. Avslutning
Visjonen «Jesus Kristus til nye
generasjoner og folkeslag»
må alltid være grunnlaget for
vårt allsidige arbeid i Region
Østfold. Gjennom små og store
felleskap, og arbeid for alle
generasjoner, får vi være med
å peke på Jesus Kristus blant
mennesker i Østfold.
Vi lever i en krevende tid der
vi også i året som har gått på
nytt har sett at strid og uro
rammer verden.
Det innebærer at det også i
2016 har vært mange flyktninger som kommer til Norge.
Dette er både til berikelse og
utfordring. Nestekjærlighetsbudet blir brått satt i en annen
setting og «misjonsmarken»
kommer på sett og vis til oss.
Nye veivalg i Den norske kirke
er utfordrende. Når Guds ord
utfordres gir det brytninger
og utfordringer til oss som
mennesker og organisasjon. Vi
står fast på budskapet om nåde
for syndere og frelse gjennom
Jesu soningsdød på korset.
Uten forkynnelse av oppgjør
og tilgivelse mister evangeliet
sin kraft.
Vårt kall og vår sendelse som
en kristen evangelisk bevegelse
er å møte, og være i vår samtid
med kjærlighet. Kjærlighet til

Gud, og Hans kjærlighet igjennom oss til den verden vi er i.
Når Guds ord og vi utfordres
av kirke og samfunn, fordrer
det visdom, kjærlighet og troskap til Guds ord.
Regionstyret takker alle ansatte
og frivillige medarbeidere for
stor innsats og tjeneste i 2016.
Det er mange arbeidstimer
som legges ned rundt om i vår
mangfoldige virksomhet.
Vi ber om at lag, foreninger og
enkeltmennesker vil være med
i det store arbeidet, et arbeid
som først og fremst må være
ledet av Gud og det han ser er
best for mennesker i Østfold.
«La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere
til det gode. Elsk hverandre
inderlig som søsken, sett de
andre høyere enn dere selv.
Vær ikke lunkne, men ivrige.
Vær brennende i Ånden, tjen
Herren! Vær glade i håpet,
tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og
hjelp de hellige som lider nød,
og legg vinn på gjestfrihet.»
(Paulus’ brev til Romerne kap.
12, vers 9-13)
Sarpsborg,
31.12.2016/23.01.2017
Styret for Normisjon region
Østfold
Jan Holone, styreleder
Frode Bilsbak, nestleder

Årsmeldingens pkt. 6.1

Type forening
Forening
Misjonsforening
Blandet kor/musikklag
Kvinneforening
Mannsforening
Forsamling
Fellesskap.no
Totalt

Antall pr
31.12.16
55
5
9
5
1
2
0
77

Antall pr
31.12.15
56
5
10
6
1
2
0
80

Antall pr
31.12.14
57
5
10
6
1
2
0
81

Antall pr
31.12.13
59
5
10
7
1
2
0
84

Antall pr
31.12.12
63
5
10
7
1
2
0
88

Antall pr
31.12.11
65
6
10
8
1
2
0
92

Jubilanter

Lillian Karlsen, styremedlem
Gunnar Lilleaasen,
styremedlem
Torill Bredeg, ansattes repr.
Andreas Brøttemsmo, Actas
representant
Inger Slettevold Aarmo,
styremedlem
John Thune, styremedlem
Randi Finstad Sand, 1.
varamedlem

Regnskapet
for 2016

Regnskapet for 2016 er så
langt ikke gjennomgått av
revisor. Det vil bli trykt i
neste nummer av bladet
og vil være tilgjengelig på
våre hjemmesider. Det kan
også fås ved henvendelse til
regionkontoret.

Valgkomiteens
innstilling
er i skrivende stund ikke
klar, men vil trykkes i neste
nummer av Normisjonsnytt.
Det vil også bli lagt ut på
våre hjemmesider og kan fås
tilsendt ved henvendelse til
regionkontoret.

04.01: Finn Oscar Holøs, Haugetun
60 år
05.01: Ellen Lund, Betlehem,
Borgen 75 år
06.01: Finn Olav Myhre, Råde 80 år
08.01: Kari Mathisen, Rolvsøy 80 år
10.01: Haldis Flesjå Olsen, Gressvik
60 år
12.01: Else Skilnand, Saltnes 75 år
18.01: Jens Jespersen, Råde 80 år
21.01: Judith Næss, Rolvsøy 90 år
21.01: Turid G. Bjørnstad, Tistedal
80 år
23.01: Ole Minge, Betlehem,
Borgen 90 år
23.01: Helge A. Johansen, Vesterøy
75 år
26.01: Randi Rønning, Svinndal 70
år
01.02: Per Dramstad, Halden 80 år
08.02: Aud Teigland, Marker 70 år
23.02: Randi Larsen, Betlehem,
Borgen 85 år
24.03: Grethe Johnsen, Rygge 90
år

Døde
Halfdan Wergeland, Gressvik
Harry Kongsberg, Torp/Lindesnes
Aslaug Buflaten, Kolbu
Anders Kinn, Rødenes
Liv Marion Lund, Årum
Berit Martinsen, Kirkeøy
Ragni Gullner, Moss
Harriet Johansen, Tistedal
Solveig Kjølberg, Fredrikstad/Oslo
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.

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING
ØIVIND J SLETTEVOLD

Årsmeldingens pkt. 8
Sauevika
Normisjonsarrangement
Eksternt
utleie

Sjøglimt
Normisjonsarrangement
Eksternt
utleie

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn

2016
11
2

2015
9
2

2014
8
2

2013
10
2

2012
10
1

2011
9
3

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn
Gjestedøgn totalt

41
1
6280

31
1
5092

25
5
5103

28
0
4667

24
6
4927

21
6
4672

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn

2016
9
8

2015
9
9

2014
11
4

2013
10
5

2012
11
4

2011
10
4

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn
Gjestedøgn totalt

19
3
4232

23
4
3973

22
7
4064

25
5
3108

26
9
5123

31
13
5058

Sjøglimt Leirsted & konferanse
- Ørje Sjøglimt leirsted tilbyr hyggelige lokaler og god mat til
kurs og konferanse! Ring Sjøglimt på tlf. 69 81 12 37 /
924 36 172, e-post: sjoglimt@normisjon.no
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Ballonger var en populær gave under julefeiringen. Det er ikke alltid det er så mye som skal til for å sette litt mer farge på hverdagen.

Høytid på barnehjemmet
søtsaker og frukt. Noen utenlandske frivillige som gjerne skulle ha vært med oss
hadde donert strømpebukser til barna på
«våre» avdelinger. Jentene på teamet kom
tidlig og hjalp til med å vaske og kle
barna i fine klær.
Etter at vi hadde delt ut mandariner til
alle de andre 140 barna på barnehjemmet, kunne feiringa begynne oppe på
Normisjons avdeling. Det ble julesanger
på finsk, aserbajdjsansk og engelsk, og
jentene på teamet hadde øvd inn et eventyr hvor også noen av barna fikk være
med og framføre. De andre satt og så på
med store frydefulle øyne. Etterpå var det
tid for gaver fra nissen og mat. Måltidet
gikk raskere enn vanlig med mange frivillige som også sørget for at alle barna fikk
litt ekstra omsorg.
Iivi Gröhn er en av de som var med.
Hun er 23 år gammel og opprinnelig fra
Finland, men på feriebesøk hos sine foreldre i Baku. I 2008 flyttet familien hen-

Tekst Synnøve Aandstad Baghirova
Foto Synnøve Aandstad Baghirova

I romjula ble jul og
nyttår feira på barnehjemmet i Merdekan, en gledens dag for alle!
Det har blitt en juletradisjon for flere av
oss. I romjula reiser vi ut til Merdekan og
arrangerer fest for barna på barnehjemmet. Det er alltid fint å være med på. Vi
ble en stor gjeng denne gangen, med 13
voksne og 5 ungdommer, noe som betød
mange til å gi oppmerksomhet til barna,
samt mange hender til å mate dem.
Merdekan-teamet hadde sørget for
matlaging; karbonader og potetstappe til
alle de 43 barna på de to avdelingene vi
jobber ved. I tillegg hadde vi kjøpt inn

nes for første gang til Baku, og hennes
mor var rådgiver for dette arbeidet. Iivi,
som da gikk på ungdomsskolen, var ofte
med sin mor på barnehjemmet gjennom
årene som fulgte. En av jentene hun traff
da, var Leman. Hun var liten som en
2-åring da jeg traff henne for første gang,
forteller Iivi. Nå er Leman i tenårene.
Hun har vokst mye. Til tross for funksjonsnedsettelsene hun har, er hun full av
glede – og kjenner tydeligvis igjen Iivi.
Etter noen timers besøk drar vi hjem
igjen, og det er hviletid for mange av
barna. Det er ikke bare lett å besøke barnehjemmet på slike dager. Hverdagen der
er tøff for disse barna. Mange av dem har
ingen kontakt med familiene sine og
kjenner ingen annen hverdag enn den
innenfor barnehjemmets fire vegger. Men
vi får ihvertfall spre litt kjærlighet og
glede, og får bety en liten forskjell i hverdagen til disse barna, som er «av mine
minste».

Barnehjemmet
● Normisjon har støttet arbeid

●
●

●

●

ved et barnehjem i bydelen
Merdekan i Aserbajdsjans
hovedstad Baku siden år 2000
Barnehjemmet har 150 barn
Normisjon har ukentlig et
team på fem som besøker
barnehjemmet
Normisjonsteamet jobber
på avdelingen med barna som
har størst funksjonsnedsettelser. Der bor det 43 barn.
De fleste av disse er multihandikappede.
Vi ønsker å gi de som bor på
institusjoner hjelp til et mer
verdig liv.

Nytt sykehus

Fotball og bibel

I Northern Evangelical Lutheran Church i
Dumka i India henger fremdeles julepynten
fra taket. Men kanskje er det på sin plass
med litt julepynt når en familie på syv lar seg
døpe.
– Familien tilhører minoritetsgruppen
stantaler. Far er utstasjonert i militæret i
nord, ved grensa til Pakistan, men var
hjemme på ferie da familien lot seg døpe i
slutten av januar. En stor opplevelse, forteller
utsending Stein Ole Kolstad Varhaug.

De siste årene har det blitt investert mye tid
og penger i bygging av nye Okhaldhunga
sykehus i Nepal. Den 14. mars blir det
avholdt en storstilt feiring.
Helseministeren i Nepal, parlamentsmedlemmer fra Okhaldhunga, alle øvrighets-personer i fylket samt samarbeidsorganisasjoner står på gjestelista til den
høytidelige festdagen. Fra Normisjon stiller
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland som ser frem til å feire sykehuset.

Kristian Moskvil og Andres Jøssang har de
siste månedene brukt mye tid på å spille
fotball med unge menn i Senegal.
De norske utsendingene ble med i et av
byens ti lokale fotballlag og fikk merke på
kroppen at det å spille fotball i solsteiken
ikke var noen enkel sak. Men de nye relasjonene har ført mye spennenede med seg og
nå planlegger de å starte bibelundervisning
i tilknytning til treningene.
Vær med å be for dette arbeidet.

Menighetsbygging/evang. i India
Prosjektnummer: 114 97 963
Konto: 1503 02 13537

FOTO: STEIN OLE KOLSTAD VARHAUG

Syv døpte i Dumka

En familie på syv lot seg døpe i
slutten av januar i Dumka.

Helse i Nepal
Prosjektnummer: 122 47 631
Konto: 1503 02 13537

Pionerarbeid i Senegal
Prosjektnummer: 121 59 521
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
· Be for arbeidet i Aserbajdsjan
· Be om visdom i arbeidet og
om Guds beskyttelse og
velsignelse
Bangladesh
· Be for de santalene i Bangladesh som har blitt drevet fra
sine hus og sitt land
· Be om at urfolks rettigheter
skal bli respektert
Bhutan
· Be for vårt planlagte forprosjekt på mental helse og
selvmordsforebygging
· Takk og be for den voksende
kristne kirke i Bhutan
Cuba
· Be for samfunnssituasjonen på
Cuba etter Fidel Castros død
· Be for dem som ble rammet av
orkanen i høst
Ecuador
· Be for det nye styret i kichwa
kirka i Shushilcon og pastor
José Dutan
· Be for skolen i Tambo som
nettopp har skiftet rektor
· Be for de to nasjonale kirkene
som organiserer tilsammen 22
lokalkirker
India
· Be for vår samarbeidskirke
(NELC) i India som nå skal
velge nytt lederskap
Kambodsja
· Takk for at Lederseminaret nå
samler 2000 ledere i hele
Kambodsja
· Be for de over 500 huskirkene
· Be om at kirka må få nåde og
evne til å forvalte vekkelsen
som stadig tiltar i styrke
Mali
· Be for arbeidet med å lese inn
stemmer til Jesus-filmen på
malinké og kassonké
· Be for oversettelsesarbeidet
· Be for generalforsamlingen til
Den Evangelisk Lutherske
kirken i Mali
Midtøsten/Nord-Afrika
· Be om at den nye skolekanalen
for flyktningbarn kan få nok
midler og bli en snarlig
virkelighet
· Be om at Gud vil bruke den
smertefulle situasjonen i
Midtøsten til å spre sitt ord til
millioner
· Be om trygghet og beskyttelse
for SAT-7s stab i Tyrkia
Nepal
· Be Gud sende en lege som
vikar til Okhaldhunga sykehus
sommeren 2017
· Be om at Guds navn må bli
æret ved åpningsfesten for det
nye sykehuset i mars
· Be for barna på dagsenteret og
for kvinneprosjektet i Bajhang
Senegal
· Takk for at vi har fått kjøpt en
tomt i Senegal, og be om at
byggeprosessen av ny
misjonærbolig må gå bra

· Be for misjonærfamiliene
· Be for brønnbygging som er i
gang i landsbyen
· Be for bibelundervisning som
skal startes opp i tilknytning til
fotballtrening
Tsjekkia/Europa
· Takk for teamet fra Gå Ut
Senteret og arbeidet de gjør
· Be om at vi skal få ha gode
samtaler om tro med ungdom
mer
Uganda
· Vår anglikanske samarbeidskirke i Uganda
FORSAMLINGER/FELLESSKAP
MUV Melhus
· Be for nyansatt pastor og
mulighetene som ligger foran
· Be om at Gud viser retningen
MUV skal gå
· Be om at nådegaver blir
framelsket i menigheten
Norkirken Kristiansand
· Be om at vi skal få personer til
å være med å drive Alphaarbeid
· Be om hjelp til å styrke
lovsangstjenesten og teknisk
stab
SKOLER:
Acta bibelskole og IMI institutt
· Be om at antallet ungdommer
som søker på bibelskoler skal
eksplodere denne våren.
· Be om forvandla liv og ny
frihet for alle som går i år.
· Be om Guds nærvær gjennom
skoledagene.
Bibelskolen i Grimstad
· At Gud fyller opp skolen også
neste år med de studentene
han vil skal gå her.
· At lærerne fylles av Ånden så
de kan legge ut Guds ord klart
og forståelig.
· At samlokaliseringen av
Norkirken Grimstad og BiG går
etter Guds plan.
· At etablering av Soul Children
på Cuba gjennom team fra BiG
lykkes dette skoleåret.
Gå Ut Senteret
· Be for studentene som har
praksis i åtte samarbeidsland
· Be for ansettelse av to nye
personer i staben
· Be for arbeidet med å utvikle
linja Faith in action
· Takk og be for skolens
samarbeidspartnere
REGIONER:
Agder
· Be for planting av nye
fellesskap i Agder
· Takk og be for fellesskap som
er på vei til å bli Norkirker
Hordaland
· Realiseringen av misjonssente
ret Agenda 1-nettverket
Møre
· For regionstyret, Actastyret og
frivillige ledere i regionen
· Be om gjennombrudd i arbeid

for nye fellesskap
Nord/Nordland
· Be om frivillige til oppstart av
«Galleri Normisjon».
· Be for planleggingen av
«Sommer i Nord»
· Be for økonomien i regionen
· Be for Acta Fauske
Oppland
· Be for rekrutteringa av nye
fritidsforkynnere
· Be for medvandrergruppene,
deltagere og ledere
· Be for økonomien i regionen
Rogaland
· Be om flere ledergrupper for
våre samarbeidsland.
· Be for arbeidet mellom
generasjonene
· Be for utviklingen av våre
leirsteder
· Be for Agenda 1 arbeidet
Sogn og Fjordane
· Be for arbeidet ved Nordfjord
og Sunnfjord folkehøgskule,
leirstedene Fjordly og Teigen, ·
· Holmely omsorg og retreat,
Innvik Fjordhotell og barneha
gene i regionen.
· Be for lokale lag, foreninger og
fellesskap.
Telemark og VeBu
· Be om fornyelse i foreningene
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 deltakere og frivillige på
Impuls Trondheim og kom
mende leirer
· Be for ansatt-situasjon i Acta
Trøndelag med mye sykdom
og permisjoner
· Be for Normisjons skoler i
Trøndelag
· Be om god drift på leirstedene
IMI Stølen og Hallarheim
Øst
· Nye ansatte i Acta/Normisjon
· Utviklingen av ny organisering
i Fermate Øst
· Samarbeidet og kontorfellesskap med regionen og
Storsalen
Østfold
· Be for valgkomiteens arbeid
· Be om inspirasjon, motivasjon
og glede i tjenesten i våre
mange foreninger
· Be om inspirasjon, motivasjon
og glede i tjenesten for de
ansatte i regionen
SENTRALT:
· Be for nyansatte på hovedkontoret. Be om arbeidsglede og
Guds ledelse i oppstarten
ACTA SENTRALT:
· Be om at barn og unges tro og
frimodighet i hverdagen må
styrkes
· Be om at de unge som har blitt
kristne må bevares og styrkes i
troen

Militære æresvakter fører urnen forbi Den lutherske kirke i
Santiago by.

Synlig kirke
Tekst Solfrid Elgvin Lied
Foto Solfrid Elgvin Lied

Da Fidel Castro ble
gravlagt i Santiago
by, var Normisjons
samarbeidskirke
meget synlig.
Fidel Castro ble ført fra Revolusjonsplassen til gravgården i
Santiago by. Den lutherske kirke
på Cuba har sitt hovedsete i
denne byen, og den nymalte
bygningen er den høyeste i paradegaten.
Da Cubas statsleder og revolusjonshelt ble ført til gravgården
4. desember, var paradegaten
nyasfaltert og fasadene nyoppusset. Den lutherske kirke ble med
ett synlig for alle pressefotografer idet urnen ble ført forbi.
Normisjon hadde sin representant til stede i landet.

lærte jeg at flagget er en viktig
identitetsmarkør. På Cuba er det
også uvanlig at en evangelisk
kirke er synlig som bygning, da
de fleste er husmenigheter.
Militærvakt
Myndighetene ba om å få bruke
takterrassen på kirken til å sette
ut militærvakt under sørgeparaden. I Santiago by er de fleste
husene på en til to etasjer. Den
lutherske kirke har i flere år bygget i høyden for å utvide kapasiteten.
Da myndighetene bestemte
ruten der Castros urne skulle
føres, fikk også Den lutherske
kirke tilbud om billig maling og
murpuss. Alle fasader skulle
forskjønnes. Dermed er korset
og Luther-rosen blitt synlige
tegn på et åndelig nærvær.

Stolte ledere
–Vi er meget stolte over at vår
kirke kan vise en vakker og
verdig front på denne høytidelige dagen, sier biskop Ismael
Laborde.
–Vi har akkurat skaffet et flagg
som nå henger på halv stang. Da
jeg var i Norge for noen år siden,
Menighetsbygging og evangelisering på Cuba
Prosjektnummer: 122 47 441
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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CBMC Norge ønsker å styrke norske kvinner og menn i rollen som Jesu disipler i næringslivet.

Kristen i business
Tekst Svein Granerud
Foto Illustrasjonsbilde, Adobe Stock
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KRISTEN
VIDEREGÅENDE
SKOLE
MED INTERNAT
Ingen dager er like på en internatskole. Både i fag og fritid
gir nærhet til naturen og
gårdsdriften unike muligheter til læring og aktivitet. Du
bor med vennene dine, og
internatlivet er en super start
når du flytter hjemmefra.

WWW.TOMB.NO
TOMBVGS
/TOMBVGS

TOMB.NO

I tillegg til studiespesialisering
har vi flere valg innen naturbruk, bygg og tip. På Tomb
kan alle veier føre til studiekompetanse.

NÅ OGSÅ
STUDIESPESIAL
I
SERING -

I Bergensområdet er en gruppe alt i gang, og det
er all grunn til å tro at potensialet for å danne slike
grupper er stor over hele landet.

Har du hørt om CBMC?
Sannsynligvis ikke. Men i
Normisjon ønsker vi å gjøre
denne bevegelsen kjent.
Bokstavene står for Christian Businessmen´s
Connection, og nå er det opprettet en norsk avdeling av et internasjonalt nettverk som vil knytte
kristne forretningsfolk sammen og hjelpe dem til
å være synlige og troverdige på sin arbeidsplass.
– Vi ønsker gjennom CBMC Norge å styrke
norske kvinner og menn i rollen som Jesu disipler
i næringslivet, sier Magne Supphellen, professor
ved Norges Handelshøyskole og NLA Høgskolen
i Staffeldtsgate som sammen med Tor S. Haugstad, professor i nevrovitenskap ved Sunnaas
sykehus har tatt ansvar for å danne grupper også
i Norge.
CMBC vil danne livsnære grupper hvor en ber og
leser Bibelen sammen for å bevisstgjøre og
styrke hverandre. I gruppen skal det være godt
rom for å samtale om tro, jobb og faglige
utfordringer.

– Gjennom alle omstendigheter i forretningslivet
ønsker CBMC å hjelpe deg å tenke igjennom forholdene med et bibelsk perspektiv. Som kristne i
forretningslivet ønsker vi å elske Jesus Kristus mer
enn vårt arbeid og vår rikdom. Det kommer
gjerne ikke naturlig så vi trenger hjelp til å bli
Guds forretningsfolk, skriver CBMC på sin internasjoanle nettside.
For Normisjon er det meningsfullt å samarbeide
med CBMC, og det er flott om kristne forretningsfolk som ser dette som en utfordring og mulighet
tar kontakt med Svein Granerud (svein.granerud@normisjon.no) eller med Magne Supphellen.
(magne.supphellen@nhh.no)
CMBC begynte sin virksomhet i USA i 1930 og
har nå grupper i 98 land verden over, deriblant 29
i Europa. CMBC Norge er den første avdelingen
til CMBC i skandinavia.

CMBC vil danne
livsnære grupper

Medarbeiderkonferanse

FOTO: SUNNIVA VIKAN

«Det er bare
hyggelige fokjempe
lk her»
G

Normisjon ser fremover

200 medarbeidere i Normisjon var i begynnelsen av januar
samlet i Riga for å bli inspirert og utrustet til tjeneste. På
samlingen, som avholdes hvert tredje år, underviste menighetsplanter og forfatter Mike Breen om strategisk misjonsarbeid. I tillegg var det en rekke bibeltimer og seminar.
– Det var fint å møte så mange av våre gode medarbeidere
og få en kickstart på det nye året. Normisjon er en spennende
bevegelse som rommer mye og som har mye å se frem mot,
sier den entusiastiske generalsekretæren Anne Birgitta
Langmoen Kvelland.
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Samling for fritidsforkynnere

Nepalkveld

Onsdag 14. juni kl 19.00
Mysen Menighetshus Betania

Kristin og Erik Bøhler
direkte fra Okhaldhunga sykehus i Nepal
Kollekt

Kaffe

Sang av Ingvild Fredbo Labråten
Vi i Normisjon region Østfold
er velsignet med et stort antall
forkynnere og andaktsholdere,
som gjør en fantastisk flott
tjeneste. 9. november var disse
invitert til regionkontoret,
hvor vi hadde en fin samling,
hvor Svein Granerud, leder for
Normisjon i Norge, innledet til
samtale.
Bildet viser rundt bordet, fra
venstre: Granerud, Bjørn Tørn-

by, Jul-Lars Kvernhusengen,
Ellen Slettevold, Olav Pedersen, Harald Frorud (delvis
skjult), Leif Paus, Åsmund
Bjørnstad (leder for Acta), Jan
Holone (skjult), Anne-Marit
Lerkerød, Odd Arild Gjerlaug,
Sverre Fjeldberg (adm. leder)
og Bjørnar Holmedal (regionleder).
Foto: Boe Johannes Hermansen
Oppstart for gruppemøtene
er 01.03, deretter bestemmer
vi datoer sammen for gruppesamvær på det første møtet.
Tre ukedager frem til sommerferien. Opplegget avsluttes
våren 2018.
Påmeldingsfrist fredag
22.02.17.

Livs- og troshistoriegrupper

Kurskveld i Askim
Onsdag 29.03.17 på Normisjonshuset, Dr. Randersgt.10.
1830 Askim kl. 18.30 – 21.30
Pris pr. person: kr. 250,Foredragsholder er sykehusprest Øystein Buer OUS. Han
er instruktør i empatisk kommunikasjon.
Påmeldingsfrist fredag
24.03.17.

Våren 2017 starter Fermate
Østfold opp livs og troshistoriegruppe. Samlingene vil gå
over tre semester. Tilbudet er
åpent for alle!
Samlingene blir avholdt i
lokalene til Fermate Østfold,
Torggata 6. i Sarpsborg. Vi
begynner alle samlingene kl.
19.00 – slutt kl. 21.15. Enkel
servering med kaffe og te.

VELKOMMEN

Betania, Mysen 100 år
Lørdag 7. januar feiret «Missionshuset Betania» sitt 100 års
jubileum. Det var fullt hus og vel
så det. Et rikholdig program med
taler, sang og bevertning. Og en
fyldig 100 års beretning: «Historien om Betania», som du finner
her:
http://www.mmhb.no/historikk/
fotoalbum/
Flere bilder finner du på Mysen
Menighetshus Betania sin hjemmeside.

For begge kursene; kontakt
oss på tlf. 474 83 600, epost:
post@ostfold.fermate.no, eller
bruk påmeldingsskjema på
www.fermate.no.

Gruppens størrelse: 4 - 6
personer. Pris: Hver deltager
betaler kr. 325,- pr. gruppemøte.

LEDER

Bjørnar Holmedal, regionleder

Godt nytt år! Vi er i gang med
2017 og når vi ser inn i et nytt
år lurer vi på hva dette året vil
gi.
2017 er et jubileumsår. Normisjon feirer 150 år i år. Fra
starten med «forløperen»
Hans Nielsen Hauge, deretter
Lars Skrefsrud, Gisle Johnson
og andre. Det korrekte er at
Langesundsfjordens Indremisjonsselskap ble stiftet i 1866,
Santalmisjonen i 1867 og
Indremisjonsselskapet i 1868.
2017 er valgt «i midten». Det
er også 500 års jubileum for
reformasjonen – 500 år siden

Martin Luther spikret sine
teser på kirkedøren i Wittenberg.
Historien bak oss er ufattelig
rik, utallige mengder med
mennesker har fått høre, lære
og tatt imot Jesus Kristus som
redningsmann og livgiver.
«Normisjon-treet» har dype
røtter og grenene har fått
strekke seg langt ut – og det
har gitt og det gir frukt!
Men historien viser oss også at
det har vært krevende for
mange. Regelen mer enn
unntaket er at mange sto

menneskelig sett ganske alene.
Men de agerte og handlet ut
fra relasjonen til Gud – mer
enn hva kritikere ofte gjorde
ved å agere mot menneskene.
Å bli kjent med pionerenes
historie, Hauge og Skrefsrud
– som har føyd seg inn i
rekken etter Luther berører.
Deres møte med Gud endret
hele deres liv – og igjennom
dem også utallige andre
mennesker, land og kanskje vi
kan si mye av vår verden! Men
de startet ikke med «seirene»,
de begynte ikke på topp - de
startet på kne. Hvor er vi i
2017? Hvor er jeg, i det nye

La oss
gå på kne for
det nye året

året? På det er det ingen enkle
svar, men vi må minne oss selv
om at det er i Herren, i Ham at
alt er til og har sitt sentrum. La
oss gå på kne for det nye året, i
bønn om at Gud taler til oss. I
bønn om at Hans vilje får skje.
I bønn om at Han åpner sine
gaver og sin utrustning i oss –
til Guds ære og til menneskers
frelse.
Vi skal ta med oss Martin
Luthers motto «å si sannheten
med kjærlighet», og vi skal
våge å be om at det bli «mer»
enn bare ord.

Nytt fra
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Med lang og variert bakgrunn fra TV-produksjon og digitale medier tok Erik Øysæd i august fatt på sin aller første
lærerjobb på den nystartede linja «Innovasjon, sosiale
medier og markedsføring» (ISM).

Konsert med
Trygve Skaug på
Haugetun-møte
søndag 19. mars

Han forteller at han har åtte
elever, og at de i høst var i USA
hvor de blant annet var innom
Silicon Valley, besøkte Innovasjon Norge og ble vist rundt
på Googles hovedkontor hvor
25.000 har sin arbeidsplass.
- Jeg ønsker å gi ungdommene
en god bakgrunn for livet som
gründer og få frem hvordan
sosiale medier spiller en stor
rolle og kommer til nytte på
mange forskjellige områder.
Året består av tre moduler:

forberedelse/intro,
innovasjon og så
digital markedsføring,
sier Erik Øysæd. –
Akkurat nå jobber
elevene med egenprosjekter. En er i ferd
med å skape sin egen
Youtube-kanal og må
da tenke gjennom
og utføre alt det som
skal til for å få et godt
resultat. Et par holder
på å lage en Haugetun-applikasjon som
skal kunne brukes av elevene
til for eksempel å sjekke opplegg og aktiviteter og melde seg
på ting de ønsker å være med
på. To elever er i sving med å
skape sin egen blogg, forteller
ISM-læreren videre.
Klassen har også besøkt Googles norske hovedkontor og
DNB og skal på flere studieturer til bedrifter i nærområdet. Nå holder klassen til i et
ganske lite rom i underetasjen
i skolebygget, men etter hvert

Foto: Dan Tveita

Fersk, fornøyd lærer på ny linje
skal ISM over i gymsalbygget. Vaktmesterteamet er godt
i gang med å pusse opp det
tidligere kapellet som sammen
med deler av et tilstøtende rom
vil bli de kommende gründernes nye base.
- Den digitale verden er
et område med masser av
muligheter, men det er viktig
også å være oppmerksom
på problemer og fallgruver.
Derfor har vi blant annet etiske
øvelser underveis. Målet er å
gjøre elevene best mulig rustet
til livet videre både som gode
mennesker og rent faglig. Det
er givende å se at elever som
kom hit i høst nokså usikre
og uten klare fremtidsplaner
og –ønsker, nå vil søke utdanning innen film eller reklame.
Haugetun er en spennende
arbeidsplass både faglig og
sosialt siden man også har mye
å gjøre med ungdommene
utenom undervisningen, og jeg
trives virkelig, avslutter Erik
Øysæd.

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

Trygve Skaug har markert seg
både som forfatter, oversetter
og artist, og mange kjenner for
eksempel sangene «Martyren»
og «Heldig». Noen har sikkert også vært på «Seine Natt
Desember»-konsert med ham,
har lest noe av lyrikken hans
eller hørt om ham i forbindelse
med bistandsorganisasjonen
Star of Hope som han brenner
for.
Konserten starter kl 18.00
og her bidrar også elever fra
skolens musikklinje. Regionleder Bjørnar Holmedal holder
andakt, og det er kaffeservering fra kl 17.30.

Lyst og tilgjenge- Nytt flygel og ny lysglobe
lig kapell

Økt treningsareal
Skolen har treningslinjer og –valgfag som trenger mer plass. Kjøkkenet i gymsalbygget er allerede
fjernet og blitt til lager- og materialrom. Lærergarderoben som
benyttes svært lite, skal også vekk.
Det frigjorte arealet sammen med
deler av det nåværende materialrommet er tenkt gjort om til ikke
altfor plasskrevende aktiviteter
som for eksempel valgfag zumba.
Nå skjer det virkelig forandringer
i bygget som har sett likedan ut
siden det ble tatt i bruk i 1982.

Varme, vann og
ventilasjon
- Et stort og dyrt prosjekt, ifølge
vaktmester Ole Martin Syverstad
som forteller at Enøk Østfold har
vært på skolen og kommer med
en rapport. Så vil tiden vise hva
det skal satses på av for eksempel
jord- eller biovarme, og hvilken
rolle elektrisiteten skal spille når
det gjelder å sikre nok oppvarming
i ekstremt kalde perioder.

Haugetun bistand

Skolens kapell i enden av
gymsalbygget er historie. Rektor Per Morten Wiig ønsket
et kapell nærmere der elever
og ansatte oftest ferdes, og i
slutten av forrige skoleår var
flyttingen et faktum.
Rommet som tidligere blant
annet har huset bibliotek og
datarom, fikk en skikkelig
ansiktsløftning, og resultatet er
et lyst, behagelig og enkelt rom
med lysgloben i sentrum omgitt av en stolsirkel. På vindusveggen henger et trekors, og i
motsatt ende av rommet ligger
en stor åpen bibel.

Irene Strand Østli forteller at kapellet alltid er åpent.
Tilsynslærer tenner «Jesuslyset» i globen hver dag etter
middag, og de som besøker
rommet, kan tenne lys, be eller
bare ha en rolig stund alene
eller sammen med andre. Hver
mandag kveld gis det mulighet for alle som ønsker det,
til «Hvilepuls» - en uformell
samling med blant annet bønn
og rolig musikk. Også for
personalet legges det opp til
en ukentlig kapellsamling med
bønn og forbønn.

Morgensamlinger, allmøter og
mye annet foregår i andaktssalen. Der er det nå et helt
nytt flygel på plass pluss ny
lysglobe. Den siste ble til stor
del finansiert av penger som

kom inn ved skolens tidligere
administrasjonssjef Knut Funderuds begravelse. En gave
som skolen setter stor pris på
og takker hjertelig for.

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.

er tiltaket som skaffer midler til
prosjekter i land som er mål for
linjeturer i løpet av skoleåret. I
skrivende stund står det cirka
163.000 kroner på konto, og disse
fordeles mellom opplegg i Romania og Brasil samt Haiti og Den
dominikanske republikk. LatinAmerika-elevene besøker begge
disse landene på sin tre ukers tur
i februar. Lærer Annika Kolshus
opplyser at det etter orkanens
og regnets voldsomme herjinger
på Haiti i høst ble sendt penger
fra Haugetun bistand for å lette
situasjonen noe for folk som var
rammet. Både bygninger, veier,
broer og avlinger ble ødelagt med
enorme konsekvenser for mange
som er fattige fra før. Haugetun
bistand kan støttes ved å bruke
bankkonto 1050 18 27997.
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Etter skoletid på Skontorp
– et Acta lag i særklasse

Hver tirsdag samles rundt 50
barn i regi av Etter Skoletid
på Skontorp ved Engelsviken i
Fredrikstad. Barna er i alderen 1. til 4. klasse og kommer
til samlingene rett etter endt
skoledag. Basen for samlingene
er Skontorp bedehus, men
gjengen er ofte på tur. Egen
lavo en liten gå-tur fra bedehuset blir ofte benyttet. Ellers kan

det være ridning, svømming,
kjøring med 4-hjuling eller
andre utflukter som står på
programmet. Godt samarbeid
med skole, kollektivtransport
og Røde Kors sammen med
andre villige aktører gjør det
mulig å gjøre så mye forskjellig. Klubben drives av Anita
Fjeldly Brevik, Gunny Paulsen
og Anne Marie Gulbrandsen. I

tillegg har de mye god hjelp fra
tre hjelpeledere i alderen fra 6.
klasse og oppover.
En samling består alltid av
litt mat kl. 14.15, så holdes en
andakt før man går i gang med
dagens aktivitet. Barna blir
hentet kl. 16.00. Dette tilbudet
kom i gang som et resultat
av en erkjennelse av at søndagsskolen deres bare samlet

Vårens leirer for Acta Østfold
7. - 9. april

Påskeaction, for 8. klasse og oppover
Sted: Sauevika og pris 870,Her blir det bibelsmugling på Akerøya, overnatting i
lavvo, action på vannet og spenning på land. I tillegg
får vi masse kos, god undervisning og lovsang.

7. - 9. april

Påskeleir 1, 5.-7. klasse.
Sted: Sjøglimt og pris 760,Bli med å feire palmehelgen sammen med oss!

10. – 12. april Påskeleir 2, 2.-4. klasse
Sted: Sjøglimt og pris: 760,Få en flott start på påsken med oss på Sjøglimt!
21. – 23. april Foreningshelg, for barnelag og kor
Sted: Sauevika
Etter noen års fravær er foreningshelga tilbake. For
interesserte lokallag kontakt Torill på Acta –
torill.bredeg@normisjon.no eller 474 83 633.
28. – 30. april Pappaleir - for fedre sammen med barn
Sted: Sauevika - for priser se påmelding
Vi prioriterer å bruke tid sammen – store og små,
samtidig som vi også har noe program tilpasset
alderstrinnene. Sigmund Danielsen er med som
inspirator for voksne med tema «Den gode praten».

Påmelding: www.checkin.no søk: Østfold

barn fra egen
forsamling, mens
oppdraget var
også å nå ut til
nye. Oppstart av
Etter Skoletid ble
august 2003. Et
godt samarbeid
med skole og
lokalbefolkning
har vært en viktig
forutsetning og
i det er lavoen
blitt en viktig
brikke. Godt
hjulpet av blant
annet Gjensidigestiftelsen ble
lavoen realisert
i 2011 og i dag
benyttes denne
av stedets skole
og blant annet til
bursdagslag for
barn i området. Før jul inviteres ikke bare barna, men også
deres familier til julemiddag på
bedehuset. Sist jul kunne barna
kun ha med seg to personer
hver for å unngå plassmangel.
Bli gjerne med å be om at flere
Acta lag i regionen får oppleve
plassmangel og at gjengen på

Skontorp fortsatt får oppleve
godt samarbeid og at de når ut
til barna med verdens viktigste
budskap.
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Andakt
Knut Olstad, frivillig forkynner i Normisjon, tidligere sokneprest

Reformasjonens start

Innspill
Kristian Sveinall Øgaard
Daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon
kso@normisjon.no

Frykt ikke
Vi lever i en turbulent tid. Temperaturen øker jevn og trutt.
EU knaker i sammenføyningene. Millioner er på flukt fra
restene av sine hjem. Donald Trump er verdens kanskje
mektigste mann. Og som om ikke det var nok: I vår lille utpost
av verden innfører Den norske kirke (som for de fleste av oss
er vår kirke) ny og fremmed lære, samtidig som vårt samfunn
fremstår som mye mer sekulært enn for bare noen få år siden.
Så verden – og kirken! – er turbulent. Det er for så vidt ikke
noe nytt i det. Verden har en tendens til å være turbulent.
Turbulente tider gir gode vekstvilkår for frykten, nå som før.
Og vi næres daglig, enten det er Trump, klimagassutslipp,
innvandring eller dalende bibelkunnskap hos unge som gamle
som er fryktens rot.
Men turbulens eller ei: Vi som tror på Jesus ingen grunn til å
kaste oss på fryktbølgen. Vi har ingen grunn til å lammes av
den eller lukke oss ute fra en farlig verden. Ikke fordi alt
kommer til å gå bra – for det gjør det ikke –, men fordi vi tror
på den Gud som har makten til å gjøre de døde levende, og
by det som ikke er, å bli til. Han er rett og slett større og
mektigere enn alt det vi møter.
Når vi kjenner oss overveldet av storpolitikken, kan vi vite at
vår Gud har all makt i himmel og på jord. Når vi frustreres av
kirken, kan vi vite at Kristus er kirkens herre og hyrde. Og
fordi vår Gud har all makt, kan vi frimodige gå ut til all verden
og i ord og handling vitne om ham til nye generasjoner og
folkeslag – uten frykt. ta d
norm
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tema: kraft

Rom 1,16-17: «For jeg skammer
meg ikke over evangeliet. Det er en
Guds kraft til frelse for alle som tror,
jøde først og så greker. For i det
åpenbares Guds rettferdighet, av tro
til tro, slik det står skrevet: Den
rettferdige skal leve ved tro.»
Det var studiet av Romerbrevet som
førte Luther til det avgjørende
vendepunkt i hans forståelse av
evangeliet, – «hans reformatoriske
oppdagelse».
Luther beskriver hvordan han hatet
ordet «Guds rettferdighet». I sin
kamp for å finne en nådig Gud
tenkte han lenge at ordene betydde
«den rettferdighet som den rettferdige Gud krever av hvert
menneske». Uansett hvor alvorlig
han søkte å oppfylle Guds krav om
rettferdighet, måtte han innrømme
at han selv kom sørgelig til kort og
var som Paulus sier «en synder som
sto uten ære for Gud». I Romerbrevet fikk han se ordene om Guds
rettferdighet i et helt nytt lys, for her
leste han jo at Guds rettferdighet er
en gave Gud skjenker oss gjennom
troen. Her slås fast at alle
mennesker har syndet, og de har
ingen del i Guds herlighet, Rom.
3,23. Alle er vi i samme båt, – alle
trenger vi Guds nåde og tilgivelse,
om vi skal bestå for Gud. Så alvorlig
er det å bryte Guds bud at vi blir
stående skyldige for Gud. Det er
ingen forskjell: «Alle har syndet og
Denne
opnar
står uten
ære våren
for Gud.»
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Slik ville Gud vise sin rettferdighet,
leser vi: «I vår tid ville Han vise sin
rettferdighet, både at han selv er
rettferdig, og at han erklærer den
rettferdig som tror på Jesus.»
Derfor skammer ikke Paulus seg ved
evangeliet. «Det er en Guds kraft til
frelse for alle som tror». Så får vi da
helt ufortjent av bare nåde del i
Guds rettferdighet og nåde.
Det er gripende å lese hvordan den
aldrende reformator et år før sin
død skriver i forordet til sine
samlede verker om dette øyeblikk.
«Jeg var mismodig i mitt forhold til
Gud, og jeg sa: Er det ikke nok at
den synder som gjennom arvesynden er fordømt i evighet ved
lovens ti bud, er knuget av all slags
ulykke? Må Gud dertil gjennom
evangeliet føye en ny lidelse til de
andre, og endog gjennom evangeliet
true oss med sin rettferdighet og
vrede?
Slik raste jeg av forbitrelse i min
forvirrede samvittighet. Men likevel
banket jeg heftig på dette sted hos
Paulus (Rom 1,16 og 17) drevet av
brennende tørst etter å få vite hva
apostelen mente.
Da forbarmet Gud seg over meg. Jeg
grublet uopphørlig dag og natt
inntil jeg begynte å forstå sammenhengen i ordet: »Guds rettferdighet
åpenbares gjennom evangeliet, som
skrevet står: «Den rettferdige, ved
tro skal han leve.» Da lærte jeg å
forstå Guds rettferdighet som en
rettferdighet,
ved hvilken
retteller frå langt
tilbakeden
i tid.
Vi
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gjeng
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dige, ved tro skal han leve».
Jeg følte meg fullstendig født på ny.
Portene hadde åpnet seg for meg.
Jeg var gått inn i selve paradiset.
Snart viste også den hellige skrift
meg et annet ansikt. Jeg gikk fra
dette utgangspunkt gjennom bibelsteder som jeg hadde i hodet, og
oppdaget at det fantes andre steder
med samme mening, f. eks. «Guds
verk», som betyr Det verk Gud gjør,
«Guds kraft» betyr: Den kraft som
Gud styker oss med, «Guds visdom»
betyr: Den visdom som Gud bruker
for å gjøre oss vise. På samme måte
som jeg før hadde følt et flammende
hat til uttrykket «Guds rettferdighet», satte jeg nå dette ord høyere
enn alle de andre, og jeg elsket det
brennende fordi det var søtt og
vidunderlig. På denne måte ble dette
sted hos Paulus for meg porta paradisi, til en virkelig Paradisets port.»
Og da den nyvunne skriftforståelse
snart setter spor etter seg i hans
forelesninger over Salmene, kan
man forholdsvis sikkert bestemme
tidspunktet for opplevelsen til
vintersemesteret 1512-13, kanskje
våren 1513.
Dette må sies å være reformasjonens
egentlige fødselstime. Uten tårnopplevelsen ville det ikke ha blitt noen
oppspikring av de 95 teser eller
noen riksdag i Worms. «Den nyere
tid ble til i et enkelt menneskes
kamp med Gud», sier biskop Hans
Lilje i sin Luther biografi.
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Gjenbrukskroken

mange unge menneske som
er på jakt etter skattar på loftet som gamle brudekjolar,
selskapskjolar, dressen til
farfar, handveska og skoene
til mormor. Reint, heilt og
brukbart må det vere, men
plagget kan vere frå i fjor

kjent med Jesus.
Kva gjer du med klede og
sko du ikkje lenger brukar?
Visste du at kvar av oss
kastar i gjennomsnitt 23 kilo
tøy i løpet av eit år? Ein ny
rapport fortel også at vi
nordmenn trur vi er flinke

nær deg. Eller kanskje du
får lyst til å starte
ein slik butikk der
du bur? Ta kontakt med oss.

Gjenbrukskroken

a n n e b i r g i t ta
l. kvelland

martin
c av e

erik
albert

v e l ko m m e n t i l n o r m i s j o n s h a l l e n
på b i b e l s ko l e n i g r i m s ta d !

Påmelding starter 1. mars
l e s m e r på s o m m e r i s o r . n o

Normisjon feirer 150 år i 2017
I disse dager sendes det ut en ressurspakke til
alle Normisjons regioner og forsamlinger. Pakken
inneholder materiell som kan brukes til å
markere jublieet og idéer til ulike markeringer.

normisjon

Hilsen
Lillian Dombestein
daglig leder

Denne våren opnar Galleri
eller frå langt tilbake i tid. Vi til å levere tøy til gjenvinNormisjon ein heilt ny gjen- har ein gjeng unge menning. Men det er vi ikkje.
bruksbutikk i Pilestredet 41 i neske som har lyst til å jobbe Eg oppfordrar deg til å gjenOslo: Galleri Normisjon
i denne butikken- utan lønn
nomgå skap og skuffer og ta
KLÆR. På 100 kvadrat skal
– som frivillige medarbeida- ein titt på loftet. Heng det
vi stille ut retro kjolar, nyare
rar. Overskotet frå salet skal
der som kanskje andre
Her settes
inn en annonse noko
skjorter, sko, vesker, smykker gå til Acta - barn og unge i
kan ha glede av, og som kan
på b= 147,3
x h=
74 mm bli pengar til misjon? Lever
og anna tilbehør for barn,
Normisjon
sitt Kompis-prokvinner og menn. Det
er
til ein gjenbruksbutikk
eller
tosjekt
stksom
pågir ungdom i India det
mange unge menneske som
og Bangladesh utdanning.
nær deg. Eller kanskje
72 x h=
er på jakt etter skattarb=
på lofKva74
gjermm
du med klede og
du får lyst til å
tet som gamle brudekjolar,
sko duregion
ikkje lengereller
brukar?
starte ein slik
En fra hver
en felles?
selskapskjolar, dressen til
Visste du at kvar av oss
butikk der du
farfar, handveska og skoene
kastar i gjennomsnitt 23 kilo bur? Ta kontakt
til mormor. Reint, heilt og
tøy i løpet av eit år? Ein ny
med oss.
Hilsen
brukbart må det vere, men
rapport fortel også at vi
Lillian Dombestein
plagget kan vere frå i fjor
nordmenn trur vi er flinke
daglig leder

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

Kveldsbibelskole
høsten 2017
Velkommen til kveldsbibelskole høsten 2017. Fire
onsdager på Haugetun folkehøyskole og fire torsdager
i Normisjonshuset, Askim, i
uke 39, 41, 43 og 45. Lærere
begge steder: Arne Inge Vålandsmyr, Tove Rustan Skaar,
Kurt Hjemdal og Gunnar
Navestad. Noter tid og sted.
Nærmere program i neste
nummer av bladet og på
regionens nettside

PENSJONISTENES DAG PÅ SJØGLIMT
onsdag 26. april kl. 11.00 - 16.00
Gunilla og Johan Sigvardsson
(bildet) fra Vimmerby i Sverige
har sang- og musikk- program.
Andakt av Svein Slettevold.
Utlodning, middag og kaffe
Pris: kr. 250
Påmelding SENEST 21. april til
regionkontoret

150 årsfest
Normisjon region Østfold arrangerer 150 års jubileumsfest for
Normisjon. Festen blir på Bethel, Fredrikstad søndag 3. september kl.17.00. Noter tid og sted. Program kommer!

Innkalling til
regionårsmøte

Hauge - arrangementer 2017

Regionårsmøtet avholdes lørdag 22. april på
Sjøglimt.

Landsstyrets utsending er i år Svein Granerud.
Det tas forbehold om endringer i tidsplanen.
Regionstyret, 23. januar 2017
Jan Holone, regionstyreleder / Bjørnar Holmedal,
regionleder

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

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

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

Årsmøtet starter med registrering fra kl 09.30 og
deretter ordinære årsmøtesaker og forhandlinger.

Årsmøtet avsluttes med utsendelsesmøte kl 16 17.00

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

Misjonskonsulent: Boe
Johannes Hermansen, tlf. 996
12 822, e-post: boe.johannes.
hermansen@normisjon.no

På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over
15 år møterett og stemmerett. Regionstyrets medlemmer og regionlederen har ikke stemmerett på
regionårsmøtet i saker som angår styrets disposisjoner.

Etter bespisning kl 12 blir det forskjellige seminarer
og informasjon om arbeidet.

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

Onsdag 05. april kl.19.00
møte i Hauges Minde - i anledning Hauges kallsopplevelse
05. april 1796. Taler: Alv J.
Magnus. Ingen påmelding.
Alle velkommen!
Lørdag 09. september
busstur i Hauges fotspor i Oslo.
Reiseledere: Astrid F. Ørebech
og Boe Johannes Hermansen.
Vær rask med påmeldingen!
Nærmere info 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

Acta prosjekter:

Givertjeneste lønn 1-åring
Acta, Østfold,
prosjektnummer 11762960
Givertjeneste Acta,
prosjektnummer 11496353
Gave lønn ettåring,
prosjektnummer 11762978
Lederopplæring Acta,
prosjektnummer 11862943
Gave Acta,
prosjektnummer 11586146
Bankkonto: 3000 14 71682

Acta-leder: Elise VolenØsterholm, tlf. 474 83 632,
e-post: elise.volen@
normisjon.no (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

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.
Grafisk utforming regionale
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons
medieavdeling i Oslo.
Trykk: Agderposten Trykk AS
Innleveringsfrist til neste nr.:
14.03

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

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

