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I år har vi hatt ni sommerleirer - fordelt på Sauevika 
og Sjøglimt - med 460 deltagere. 55 leirledere har 
vært i sving. Vi gleder oss over hva leirene betyr.

Leir er topp

I denne tid, med dens omvurdering av verdiene, er vår største utfordring som kristne 
å holde fast på læren.
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Hvor mange bruskasser kan en klare å sette oppå hverandre uten at de ramler? Det er en av de 
populære konkurransene på leir.

En utrolig flott musikal om Hans Nielsen 
Hauge ble fremført på Tøihusplassen i 
Fredrikstad i august.

Musikal om Hauge

UTLAND 5

I disse dager drar Ingrid og Einar Amlie og 
barna Johan og Rebekka til Senegal for å 
gå inn i tjeneste i pionerarbeidet som 
Normisjon driver i landet. 
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Tekst Tekst

Følg Normisjon  
på Facebook

Dag-Håkon Eriksen, Svein Granerud, 
Knud Jørgensen og Tore Seierstad, red.

Misjon i 
bevegelse 349,-

I løpet av 2017 og 2018 kan Santalmisjonen og 
Indremisjonsselskapet markere sitt 150-årsjubileum. 

Jubileumsboken «Misjon i bevegelse» vender blikket tilbake 
på de siste 50 års historie. Boken er en spennende samling av 
artikler som formidler et bredt bilde av Normisjons virksomhet. 
Normisjon er mer enn en organisasjon, den er en bevegelse. 

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

Tekst

Overskrift
Bildetekst

Tekst

Overskrift

Hvordan går det egentlig?
Normisjon er i jubileumsåret inne i en 
identitetsprosess. Blir mennesker kristne i 
Normisjon, og hvordan skal vi nå videre? 
Generalsekretæren gir sine perspektiver. 
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Nok en gang kan vi med takk-
nemlighet se tilbake på en 
vellykket sommer med 
mange leirer på både Saue-
vika og Sjøglimt. 
Takknemligheten dreier seg 
om at vi også på disse leirene 
har unngått alvorlige ulykker 
og hendelser, samtidig som vi 
kan glede oss over alle delta-
gerne vi har møtt. I alt har vi 
hatt 460 deltagere fordelt på ni 
leirer denne sommeren. Det 
har vært rimelig god deltagelse 
på alle leirer selv om vi hadde 
ledig kapasitet på flere av dem. 
Samtidig erkjenner vi at det 
ofte er de leirene med færre 
deltakere hvor vi oppnår best 
kontakt med den enkelte, og 
dermed kan disse leirene 
oppleves som mest menings-
fulle. 

Denne sommeren har vi testet 
ut to nye leirkonsept; Tweens 
Action (5.-7. klasse på Saue-
vika) og Dyreleiren (1.-4. 
klasse på Sjøglimt). Begge 
disse leirene har erstattet leirer 
som ikke har blitt gjennomført 
pga for få deltagere de siste 
årene, mens i år opplevde vi at 
begge disse fikk godt med 
deltakere. Vi gleder oss til å 
utvikle disse leirene videre. Vi 
trenger forøvrig kontinuerlig 
fornyelse og utvikling av alle 
leirer, og vi er derfor helt 
avhengige av alle frivillige 
ledere som er med oss. Denne 
sommeren har vi hatt 55 
forskjellige ledere i sving for å 
lage leir. I tillegg har vi kjøk-

kenpersonale og driftspersoner 
på leirstedene. Mange av de 
frivillige har bidratt på to og 
noen har vært med på hele 3 
leirer. Det er med andre ord en 
stor organisasjon som skal 
fungere sammen for at leirda-
gene skal fungere godt. Vi 
takker alle delaktige som gir av 
seg selv for at deltakerne skal 
ha det best mulig. 

Det er ikke vanskelig å moti-
vere seg for leir når man ser for 
seg alle takknemlige deltakere 
på leirene våre. Vi hører for 
eksempel historier om barn 
som har nedtellingskalendere 
til leirer, eller om familier som 
først plotter inn årets familie-
leir i ferieplanene sine, for så å 
legge de øvrige ferieplaner 
tilpasset denne. Denne 
sommeren har vi opplevd at 

mennesker har fått et møte 
med Jesus for første eller for 
ente gang, mens andre har blitt 
satt på sporet til å bruke 
Bibelen aktivt i det daglige. Vi 
opplever barn som uttrykker at 
de ikke har det så greit hjemme 
og som ikke kan få nok av å 
erfare ledere som har tid til å 
høre på hva de har å si. Det er 
forøvrig ikke bare deltakerne 
som har utbytte av leir. Også i 
år har vi sett usikre 
ungdommer som kommer til 
leir og skal fungere som ledere 
for første gang. Det å se de 
samme ungdommene, bare 
etter timer, vokse inn i nye 
oppgaver hvor de gir omsorg 
og utstråler trygghet, er ikke 
annet enn en utrolig flott 
opplevelse. Lite kan måle seg 
med leir for utvikling av unge 
ledere, og vi anbefaler både 

lokallag og foreldre/bestefor-
eldre å motivere «sine» 
ungdommer til å melde inter-
esse som leder på leir.

Jeg tror ikke vi har vanskelig-
heter med å enes om at leir er 
et av våre beste verktøy for å 
nå mennesker med budskapet 
om Jesus. Utfordringen er at 
leir krever ganske mye av oss 
dersom vi skal opprettholde 
kvalitet og attraktivitet – det 
gjelder både for oss i Acta og 
for leirstedene. Kanskje synes 
dere det fort blir for mye mas 
om penger og frivillig hjelp? 
Jeg tror dere har helt rett. 
Problemet er at leirer og leir-
stedet ikke kan drives med 
anerkjennende nikk.

Velkommen med!

460 leirdeltagere fordelt på ni leirer
Hjelp oss å 
hjelpe!

Dessverre har ikke alle øko-
nomi til å sende barna eller 
å delta med familien på leir. 
Barne-, ungdoms- og familie-
departementet gir noe støtte 
for å hjelpe i slike situasjoner, 
men dette beløpet er dessverre 
langt fra stort nok til å dekke 
de behovene vi ser. I sommer 
har vi erfart flere former for al-
ternativ støtte til leirdeltagere. 
Noen foreninger har tatt utfor-
dringen med å støtte deltakere 
direkte på oppfordring fra oss, 
mens andre har tatt kontakt 
med Barnas Stasjon i Fredrik-
stad og har gjennom disse blitt 
satt i kontakt med mennesker 
som kunne trenge en ekstra 
oppmuntring i hverdagen.  
Sist, men ikke minst, har vi 
som region kunnet formidle 
leir til flere familier ved at vi 
har hentet inn støttemidler fra 
det offentlige.

Tilbakemeldinger fra de vi har 
kunnet hjelpe, er veldig glede-
lig. Størst av alt er vitnesbyrdet 
fra de som melder at de har 
møtt Jesus gjennom dagene på 
leir. Men også tilbakemeldin-
ger om hvor oppmuntrende 
dette er for både barn og 
voksne, er av stor betydning. 
Gode opplevelser er viktig for 
alle mennesker – både for å 
glede seg til, å oppleve og ikke 
minst i å kunne dele med an-
dre i etterkant. Våre leirer har 
i tillegg et budskap vi ønsker 
at alle skal høre. Ikke rart vi 
gleder oss i dette arbeidet!

Vi vet nå at potten med midler 
fra det offentlige er brukt opp 
for i år, og kalenderen vil nok 
vise mai før vi kan ha midler 
fra den kanten tilgjengelige 
igjen. Vi har imidlertid leirer 
både i høst og til påske som 
vi veldig gjerne skulle kunne 
invitere noen med på.  Det 
lar seg dessverre ikke gjøre 
uten tilgjengelige midler. Vi 
er derfor frimodige og spør 
dere om en gave til dette for-
målet. Bruk Vipps 12613 eller 
konto 30001471682 og merk 
innbetalingen «Leirstøtte». 
Vårt mål er at vi ved hjelp av 
støtteordninger og frivillige 
gaver kan hjelpe flest mulig 
barn, ungdom og familier til 
gode leiropplevelser - også i en 
periode av livet hvor mye an-
net er vanskelig. Takk til dere 
som hjelper oss å hjelpe!

Av Åsmund Bjørnstad

En hjelpende hånd

Flott å kunne gi en hjelpende hånd! Leirstedene våre er et fint ar-
beidsredskap for å nå mennesker i alle aldre. Men her, som andre 
steder, er mat og en seng viktig for et godt opphold. Det trengs 
mange hender for å lage i stand måltidene og ikke minst vaske 
kopper og kar etterpå. Normisjon trenger frivillige for å spare på 
lønnsutgifter. Vi ønsket å bidra siden vi er pensjonister og ikke 
minst vant med slikt arbeid, bla fra våre år som ansatt på Tomb. 
På Sauevika er det godt å være. Her disponerte vi hytte ved sjøen, 
møtte veldig hyggelige medhjelpere / ansatte, spiste god mat og 
hadde allsidige, men travle dager. 

Åse Marie og Ola Rusaanes, Råde Alfhild (73) og Reidar Engen (78) fra Halden har 
vært ledere på minileir i ca. 30 år.
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Sommersesongen for leir er over, men fortvil ikke. Vi har en 
løsning i Acta Østfold. Men først: Hva er leir egentlig? Noe av 
det som faller inn i våre hoder er fellesskap, morsomme leker, 
god mat, bibeltimer, aktiviteter, sang, kule ledere, kveldssam-
linger og bading. Tenk om du kunne få alt dette på 90 minut-
ter en helt vanlig hverdag. Umulig sier du? Mulig sier vi! I 
Acta Østfold jobbes det iherdig med utvikling av «Leir på 90 
minutter». Dette er et opplegg som vi skal reise rundt med, og 
kanskje nettopp din forening har lyst til at vi skal komme på 
besøk til dere. Vi ønsker med dette opplegget å senke terske-
len for å reise på leir, samtidig som vi har lyst til å komme og 
bli bedre kjent med deres forening. Opplegget kan inneholde 
lek, sanger, bibelminutter, konkurranser, snacks, aktivitet og 
morokveld. Det varer, som sagt, i 90 minutter, men kan tilpas-
ses din forening. Hvis dette er noe dere kunne tenke dere, 
hører vi gjerne fra deg på tlf. 69133660 eller acta.ostfold@
normisjon.no.

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

Sauevika – herligste sted på 
jord – har gitt både meg og 
mange andre, uforglemmelige 
øyeblikk denne sommeren. 
Sommerleir 2 ble nokså intens 
med 67 livlige 2. - 4. klassinger. 
Men en god lederstab taklet 
det meste. Det ble både bading 
og grillfest, bibeltimer og fest-
kveld, troll-lek og klatring. I 
tillegg hadde vi strålende sol 
og varme dager.

Så kom familieleir 1. Den 
hadde lenge svært få deltagere, 
men med økonomisk støtte, 
fikk vi med oss familier som 
ikke tidligere hadde vært på 
Sauevika, og som nok ikke 
hadde reist ut uten denne 
hjelpen. For flere av dem ble 
leiren ett av sommerens 
høydepunkt.
På familieleir 1 markerte vi at 
Normisjon er 150 år. Vi hadde 
gammeldags bedehusfest med 
påsmurt mat, kokekaffe på stor 
bedehuskjele, og utlodning 
med mange, nyttige gevinster. 
Gjestene var kledd i klær fra 
«gamledager», og predikanten 
hold festtale. Misjonskvelden 
ble en reise til India ved hjelp 
av film, sarikledde barn og 
flagg. Det var jo i India Lars 
Olsen Skrefsrud startet sitt 
misjonsarbeid for ca. 150 år 
siden.
Når en av guttene som kom til 
leiren ganske skeptisk og 
usikker, kunne reise hjem med 
et stort smil og en forsikring 

om at han gjerne ville komme 
tilbake, er et mål nådd. Når vi 
så etter at leiren er avsluttet, 
sitter og leser evalueringene, 
banker hjertene litt ekstra, for 
der står det: «Gud møtte oss.» 
Det er fantastisk! Sauevika er 
en viktig misjonsstasjon! Der 
er Jesus tilstede på sin måte.
På familieleir 2 ble gudstje-
nesten den siste dagen en flott 
avslutning. Ungdomsgruppa 

sang og dramatiserte «Kyrie 
Eleison» - en mektig sang som 
inneholder flere viktige bibel-
fortellinger. Det ble sterkt! De 
fremførte den på en måte som 
traff hjertene, og mange øyne 
var ganske blanke. Denne lille 
mimringen ender i stor takk-
nemlighet.

Torill Bredeg

Høsten er her, sommeren har 
forhåpentligvis gitt hvile og 
overskudd til høsten og 
vinteren, som kan føles som om 
kommer så altfor raskt. 

Normisjon feirer i høst 150 år. 
Vi feirer vi en rik historie. En 
historie som har hatt sine 
høyder da Ånden kjentes og vi 
konkret fikk oppleve Guds 
berøring i våre liv. Men Normi-
sjons historie er stort sett full av 
hverdager. Dager med 
trofasthet, tjeneste og byggingen 
av fellesskap. Møter, samlinger, 
leir og Guds rike i hverdagen. 

De store vekkelsene da mange 
tok imot frelsen er det kanskje 
ikke så mange av – men langs 
veien har det kanskje vært en 
«hverdagsvekkelse»? De tuse-
ners stille vitnesbyrd får vi ikke 
høre før vi er hjemme hos Gud. 
Vitnene om venners bønn, 

omsorg, nød og tilstedeværelse 
som åpnet veien slik at 
mennesker vendte seg til Gud. 
Jeg tror det samme skjer i dag, 
og vi må se med frimodighet på 
at Gud bruker oss og gjør det 
«umulige mulig» også igjennom 
oss i vår tid. 

I Lukas 13 forteller Jesus om 
fikentreet som ikke bar frukt. Vi 
kan føle det på samme måte. 
Nytter det? Betyr det noe som 
helst det vi, det jeg gjør? 
«Nøttær e´?»

Tilsynelatende har vi jo alle nok 

med vårt. Familie, hobbyer, 
hytter og hus – tidsklemme og 
selvrealisering. Både godt og 
hektisk. Men mange er midt i 
sine «bilær og båtær» søkende. 
Søkende etter en dypere 
mening, søkende etter grunn-
tonen i livet, tonen som bærer. 
Mennesker av i dag vet så 
inderlig godt at de ikke er feil-
frie, og vi ser og lengter etter 
den som tar imot oss slik vi er 
og som tåler oss. 

Hva er kallet til oss kristne i 
dag, i 2017? Det er å peke på 
Ham som er den rette. Vi i 

Normisjon har neppe alle 
riktige svar på alt, men vi har 
funnet Ham som er svaret. Som 
elsker oss og tilgir oss. Han som 
gir oss et liv sammen med seg. 
Han som gir evig liv til den som 
tror – Han som gir liv til livet 
her og nå. Be om at han steller 
og istandsetter deg og meg slik 
at høsten som er moden får 
arbeidere som går ut for å høste 
inn det som er modent – ja 
kanskje overmodent. Det 
nytter!

DET NYTTER!
Bjørnar Holmedal, regionleder

Acta region Østfold
Barn og unge i Normi-
sjon

 
Gi gave til Actas arbeid 
merket

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

Leir på 90 minutter

Sommeren 2017 – hva har den gitt?

det 

umulige mulig
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Ingrid Konstanse Ørebech i 
Fredrikstad rundet 103 år 29. au-
gust. Det er vel knapt noen eldre 
i Normisjon? 

Hun er takknemligheten selv. 
Ikke krever hun noe og hun tar 
i mot besøk med glede, der hun 
bor på Smedbakken sykehjem. 
– Jeg er så takknemlig for god 
helse, for alle i familien min, for 
det gode stellet jeg får her og for 
utsikten, understreker hun, og 
legger til at hun ikke har vondt 

noe sted, og sover godt hele 
natten. 

Alltid sunget
Kan hun få være med å synge, er 
hun glad. På sangen «Hvi skulle 
jeg sørge, jeg har jo en venn» 
setter hun gjerne til andre-stem-
men. Sang og musikk er mye av 
livet for 103-åringen, slik det 
alltid har vært.
Ingrid er født og oppvokst på 
Lahelle i Fredrikstad, som den 
yngste i søskenflokken som 
besto av seks gutter og to jenter. 
To av guttene døde som barn. 
Som liten startet hun i Vårsang 
barnekor, hvor hun blant annet 
var solist og sang på kino. – Jeg 
fikk til og med betalt for sang-
oppdrag, minnes hun.
Ingrid hjalp til hjemme og giftet 
seg i 1941 med Øivind Ørebech. 
Vielsen var i Glemmen kirke. – 
Vi kjente hverandre fra vi gikk 
på samme skole. Han kom på 
friertur på hendene, ler hun.

Familietreet
To brødre giftet seg med to 
søstre. Øivind og Ingrid bosatte 

seg i annen etasje hos hennes 
foreldre, hvor de holdt hus i 
10-11 år. Deretter overtok de 
barndomshjemmet til Øivind. 
Ingar ble født i 1943 og Kai kom 
til fem år senere. Familietreet har 
senere vokst med svigerdøtre, 
fire barnebarn og ni oldebarn. 
Ett av oldebarna er oppkalt etter 
Ingrid.

Ektemannen døde i september 
1998, vel 85 år gammel og søn-
nen Kai i februar 2012, bare 63 
år gammel av kreft. - Det var et 
hardt slag, sier hun vemodig.
Øivind var med på Lahellemoen 
misjonshus, hvor også Ingrid ble 
aktiv. Indremisjonsforeningen 
(IM), ungdomsforeningen og 
Blå Kors fikk ivrige medlemmer 
i ekteparet. Ingrid var styremed-
lem i IM og i kvinneforeningen 
for Blå Kors. Øivind var i tillegg 
søndagsskolelærer. Og ikke å 
forglemme: I Blå Kors-koret 
deltok de begge i mange år, hvor 
Ingrid hadde solistoppgaver. 
Koret sang også i bryllupet deres.

I tjeneste
Ingrid har nedlagt utrolig mange 

timer i kjøkkenkomiteen på 
bedehuset. Utallige smørbrød 
har blitt smurt, store kaffekjeler 
gjort klar og all servise kokt etter 
bruk i store kjeler. Etter at Ingrid 
ble pensjonist har hun i tillegg til 
bedehuset, vært aktiv i Brukt-
boden og Kontaktsenteret som 
Blå Kors drev i Fredrikstad, med 
oppgaven å steke vafler. 

Familien har alltid vært godt 
sammensveiset. I 20-30 år hadde 
de også et eget familiekor, hvor 
de sang firestemt. En egen kas-
sett ble spilt inn med sang og 
opplesning. 
Hun har vært glad i å brodere og 
på en egen vev som hun hadde 
hjemme, vevde hun filleryer.  
103-åringen har alltid vært pen 
i tøyet, har vært opptatt av inte-
riør og vært nøye med maten, og 
derfor beholdt den slanke linjen.

Fadervår
Hørselen skranter og hun blir 
fort sliten. Men hver dag er hun 
oppe og sitter på stua, hvor hun 
spiser måltidene. Kreftene i bena 
er borte, så hun sitter i rullestol. 
Men hun liker å følge med. Når 

familiemedlemmer er innom 
spør hun: - Hvordan står det 
til og er det noe nytt i nabola-
get? Som avslutning på besøket 
ønsker hun at de ber Fadervår og 
velsignelsen. 
Vi gratulerer fra Normisjon og 
ønsker Guds velsignelse over 
livskvelden!

Boe Johannes Hermansen 

Vi traff ekteparet Agnes (92) 
og Arne (95) i Presteveien 3 
i Fredrikstad, noen dager før 
flyttelasset gikk til Nordfjord-
eid 5. august. Flyttingen har 
vært forberedt i lang tid. - Vi 
savner familien og flytter nær 
til vår datter med sin familie, 
forteller de.

Kjent på Sauevika
Agnes (født Jonassen) og Arne 
har holdt sammen i svært man-
ge år. – Vi ble kjent på Sauevika 
i 1944, hvor hun var leirtante 
og jeg var ansatt som yngresar-
beider i Vestre Østfold Indre-
misjonskrets, forteller han.
Året etter fikk de følge, i 1946 
forlovet de seg og i 1949 sto 
bryllupet. Det betyr at de har 
vært gift i snart 70 år. 
Arne skryter av kona, opprin-
nelig fra Fredrikstad. – Hun 
har alltid vært en meget god 
støtte for meg i prestetjenesten, 
og stått fullt og helt sammen 
med meg. Jeg vet ikke hvordan 
jeg skulle klart meg uten henne. 
Jeg vil si at det like mye er vårt 
arbeid, som mitt, påpeker han. 
Han tilføyer: - Agnes har dessu-
ten laget en masse kirketekstiler 
og annet kirkelig interiør som 
minner om hennes tjeneste.

I god form 
De er begge oppegående. – Vi 
er etter forholdene i form, har 
stor grunn til å være fornøyd. 
Ekteparet flytter til en ny leilig-
het med panoramautsikt over 
Nordfjord. 
95-åringen ble født i et lærer-
hjem på Greåker. Etter gymna-
set i Sarpsborg ble han ansatt 
som yngressekretær i Vestre 
Østfold Indremisjonskrets og 
ble svært engasjert i leir- og yn-
gresarbeidet. I 1943 startet han 
på teologistudiet ved Menig-
hetsfakultetet. Men da fakulte-
tet ble stengt, gikk han tilbake 
til yngresarbeidet til krigen var 
over. 

Gullalder 
Etter fullført teologisk studium 
i 1949 og praktikum året etter 
ble han ansatt som ungdoms-
sekretær i Indremisjonen og 
lærer ved Haugetun folkehøy-
skole. - Vi opplevde en fan-
tastisk gullalder i barne- og 
ungdomsarbeidet etter krigen, 
tilføyer han.
I 1955 gikk veien videre til 
Sandar i Vestfold. Og etter 11 
år til Kampen i Stavanger. Her 
fikk han også nærkontakt med 
Misjonshøgskolen, hvor han 

samtidig var timelærer i pas-
toralteologi. Hans tilknytning 
til Misjonsselskapet førte ham 
inn i landsstyret. Landsstyret i 
Presteforeningen fikk også nyte 
godt av hans engasjement. 
Dahl sa også ja til å ta på seg 
tillitsverv i det sentrale diako-
niutvalget i Den norske kirke, 
og som formann for Norsk Di-
akonihøyskole og Modum Bads 
Nervesanatorium.   

Leser mye
I 1972 ble Dahl ansatt som sok-
neprest i Bøler i Oslo, før han 
tre år senere ble kalt til for-
stander ved Diakonissehuset, 
en institusjon med hele 600 
ansatte. I forbindelse med om-
stillingsarbeidet ønsket han at 
yngre mennesker skulle overta 
ledelsen, og søkte derfor dom-
proststillingen i Tønsberg. Det 
medførte 11 nye år i Vestfold, 
pluss åtte år som pensjonist. 
De siste 19 årene har ekteparet 
bodd i Fredrikstad.
95-åringen forteller at han leser 
mye historie, og har tatt man-
ge turer til fots til biblioteket i 
Fredrikstad for å låne bøker. 
Nå er han snart ferdig med 15 
bind av Norgeshistorien og har 
parallelt lest Aarflots kirkehis-

torie. – Det har gitt meg et nytt 
bilde av kirkens utvikling i lan-
dets historie, sier han som ble 
ordinert i 1950. 
Han tilføyer: - Historien gir in-
teressante perspektiver også på 
nåtiden, sier han, som uttryk-
ker bekymring over den teolo-
giske utviklingen i Den norske 
kirke. 

Å være gammel
Samtidig legger han til: - Jeg er 
glad jeg får lov til å være gam-
mel, ikke behøve å følge med på 
alt og slippe å ha sterke menin-
ger om alle spørsmål. 
Jubilanten har arbeidet mye 
med slektshistorie. Ektepa-
ret har to døtre, Inger Lise og 
Grethe. Den eldste døde for 12 
år siden. Tre barnebarn og tre 
oldebarn hører også med til fa-
milien. 
Alle bortsett fra ett av barne-

barna bor i Nordfjord. Han er 
gift og bor i Bergen. 
Nordfjord er forøvrig ikke 
et helt nytt sted for Arne. – I 
1951, da jeg vikarierte et år 
som landsungdomssekretær i 
Indremisjonsselskapet hadde 
jeg møter der i 14 dager, min-
nes han.
Arne Dahl avslutter med føl-
gende refleksjon: - Jeg er så 
glad for at Gud har betrodd 
oss oppgaver, når jeg tenker på 
hvor stort det er å få tjene Ham. 
Uansett hvilken epoke i livet, 
eller i kirkens historie jeg ten-
ker på, er salmestrofen sann: 
«Vidunderligst av alt på jord, 
er Jesu Kristi rike». - Guds rike 
vil alltid overleve, uansett hvor 
bekymrede vi kan bli og hvor 
mørkt det kan se ut. Ja, ikke på 
grunn av mennesker, men ofte 
på tross av oss. 

Agnes og Arne Dahl har vært lykkelig gift i snart 70 år. 

GLAD I TUR: Ingrid sammen 
med sin kjære Øivind på en 
av deres mange turer rundt 
om i landet.

103 år - ingen eldre i Normisjon?

SPREK: Ingrid Ørebech har 
passert den høye alder av 
103 år. Foto: Boe Johannes 
Hermansen

Har vært gift i nærmere 70 år
Eldre enn de fleste, på flyttefot og gift i nærmere 70 år. Det er 
situasjonen for Agnes og Arne Dahl.
Tekst og foto Boe Johannes Hermansen
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Utsendelse av nye misjonærer er dess-
verre ikke hverdagskost lenger i Norge, 
hverken for Normisjon eller andre sen-
derorganisasjoner. For det internasjonale 
arbeidet er derfor årets utsendelse av 
Ingrid og Einar Amlie til Senegal, en 
skikkelig vitamininnsprøytning. 
 Sammen med barna Johan Nikolai og 
Rebekka blir de Normisjons andre mis-
jonærfamilie i Senegal. Familien Moskvil 
er allerede på plass og har lagt praktiske 
forhold til rette for den nye familien.

– Det er et eventyr, bortsett fra at dette 
eventyret er sant, utbryter Ingrid foran 
en fullsatt sal i Salem menighet i Trond-
heim under årets Motivasjon-stevne på 
Gå Ut Senteret. 

På den annen side er det ingen over-
raskelse for de to lærerutdannede små-
barnsforeldrene som helt siden de traff 
hverandre for ti år siden har vært enige 
om å leve et misjonalt liv. 

CVene deres er allerede fulle av 
misjonsinspirerende elementer. Til-
sammen tre disippeltreningsskoler og 
team i Storsalen menighet, sammen med 
praksis i India, Kambodja, Filipinene og 
Kamerun betyr at misjonskallet deres har 
både hatt god kår og at de har et realistisk 
bilde av hva de går til.

–Normisjons fokus på unådde folke-
slag ble avgjørende for oss i valget av 
sendeorganisasjon, forteller Einar. –Vi 
føler oss priviligerte som kan gå til de 
unådde, tilføyer han. 

Ingrid og Einar vet at et slikt arbeid tar 
tid. Ikke minst gjelder det læringen av 
språk og kultur, som vil være hovedfokus 
det første året. Med relasjonsbygging som 
hovedverktøy regner den idrettsinteres-
serte Oslogutten med at han får god bruk 
for fotballen.

– Selv om det er trist å ta avskjed med 
de nærmeste, særlig familien min i Åmli, 
så har jeg opplevd fred for den avgjørel-
sen vi har tatt, sier Ingrid. 

Søndag 20. august ble de bedt for og 
sendt ut fra Grefsen kirke, menigheten 
der de har hatt sitt arbeidssted og hjem i 
flere år. 

De to er samstemte i at nå måtte de 
gripe muligheten. De vil ikke sitte som 
80-åringer og tenke på sjansene de ikke 
benyttet. Det var under en biltur for to år 
siden at en lang samtale om deres misjo-
nale perspektiv på livet begynte å føre 
dem i retning av der de er i dag: pioner-
misjonærer blant malinkéfolket i Senegal. 

Ingrid og Einar Amlie med barna Johan Nikolai og Rebekka ble sendt ut fra Grefsen kirke søndag 20. august. 

Nye misjonærer til Senegal

For fem år sidan starta fire familiar eigen  
kyrkjelyd i byen Cuenca, YESHUA.  Før dette 
hadde Cesar Tenecora gjennomført bibel- 
studie i desse familiene i eitt år. Dei leiger no 
eit hus der heile første etasje er sett av til 
kyrkjelyden, som består av rundt ti familiar.

Det er ei utfordring å halde til i leigde 
lokaler. Brått må Yeshua ut på husjakt igjen. 
Derfor drøymer Cesar om ei lita tomt der dei 
kan reise ei kyrkje. Ei slik investering er eit 
ekstra løft for ein ung kyrkjelyd.

Far til Ambika er avhengig av dagarbeid, 
men tre av hans fem barn har kronisk ben-
skjørhet. De bor to dager fra Okhaldhunga.

Ambika kom i vår med et stygt brudd og 
måtte ligge i strekk. Da de endelig hadde 
kommet hjem, kom søsteren tilbake etter en 
uke med brudd, og i juli kom lillebror på 13 
år med sitt lårbensbrudd!  

Hvordan kunne far ha sørget for behand-
ling til sine barn om det ikke var for pasient-
støtten ved Okhaldhunga sykehus?

Oversettelsen av Bibelen til kasonké  
 nærmer seg ferdigstilt. I høst vil det bli    
konsulentkontroll og forhåpentlig utkvitte-
ring av Jesaja og Ordspråkene.

– I løpet av 2018 eller 2019 håper og tror 
vi at teksten skal bli ferdig, slik at det bare er 
harmonisering som gjenstår, sier Guri Enger. 

På malinké er evangeliene etter Markus 
og Lukas godkjente, mens Matteus og 
Johannes står på agenda for konsulent-  
kontroll i slutten av året, forteller Enger.  

Ambika passer på søsteren. Hun ble 
operert og sendt hjem etter kort tid.

Nepal
Helse i Nepal
Prosjektnummer 306 002

Mali
Bibel og språk i Mali
Prosjektnummer 401 008

Ecuador
Menighet og evangelisering i Ecuador
Prosjektnummer 502012

Bibelen er nesten klar! Vekst i Cuenca

Senegal
23. august dro familien 
Amlie til Senegal. De 
kjenner seg kallet til å 
gå til de unådde.

Dyrt å være syk i Nepal

Alf Halvorsen
Sigrid Rege Gårdsvoll
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Våren 2014 startet Normisjon 
arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette 
området av landet er fattig-
dommen størst og det er få     
hjelpeorganisasjoner der. Senegal 
er et land med lange muslimske 
tradisjoner, og mange har enda 
ikke fått mulighet til å høre om 
hvor høyt Gud elsker dem. 
Arbeidet i Senegal er et pioner-
arbeid hvor målet er å plante 
bærekraftige menigheter. 

Det er mulig å gi en gave til 
pionerarbeidet i Senegal som 
familien Amlie går inn i på konto-
nummer 1503.02.13537, merk 
gaven med prosjektnr. 401 007

Tekst
Foto
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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.

– Over fire millioner mennesker 
er så langt berørt av oversvøm-
melsene i det nordlige Bangla-
desh, og over 600 000 mennes-
ker er blitt hjemløse som følge 
av flomskadene, forteller gene-
ralsekretær Anne Birgitta Lang-
moen Kvelland. 

Normisjon har i mange år 
drevet arbeid i områdene som 
nå er ødelagt av flommen, og får 
gjennom sine lokale samarbeids-
partnere oppdateringer på den 
kritiske situasjonen i landet. 
Nær halvparten av Bangladeshs 
distrikter er rammet av flom-
men, de fleste i den nordlige 
delen av landet der Normisjon 
har mye av sitt arbeid. Også i 
India har flere elver gått over 
sine bredder, i delstaten Assam 
er over én million mennesker 
rammet av flommen på ulike vis.

– Vi har aldri i vår levetid sett 
en så ødeleggende flom, sier  
direktør Victor Lakra i Northern           
Development Foundation, en av          
Normisjons samarbeidspartnere 

i Bangladesh. De har sitt arbeids-
område nord i landet, der 
flommen er på sitt verste. 

– I vårt område er mange 
tusen jordhytter jevnet med   
jorden av flomvannet. Mange  
familier kommer til oss og har 
mistet alt. De ber om hjelp, men 
vi er tomme for ressurser. 

Enkelte distrikter er så godt 
som avskåret fra omverdenen, 
vannmassene har vasket bort 
veier og oversvømt jernbane-
linjer. Over 100 mennesker har 
allerede mistet livet, og døds-
tallene stiger stadig. Mangel på 
husly, mat og rent vann vil i 
løpet av kort tid kunne forårsake 
enda større tap av liv.

Nelson Sarkar, direktør for 
Normisjons arbeid i Bangladesh, 
forteller at matvareprisene i 
området har skutt i været som 
følge av flommen, og sier at en 
langvarig konsekvens av de 
enorme ødeleggelsene vil være 
omfattende matmangel. Selv om 
myndighetene deler ut ris og 
andre tørrvarer til flomram-
mede, er dette langt fra nok til å 
avverge det som kan utvikle seg 
til en sultkatastrofe i landet. 

– Normisjon har satt i gang 
en innsamling direkte til de 
flomrammede områdene i Ban-
gladesh og India. Vi oppfordrer 
alle som har mulighet til å støtte 
dette arbeidet, avslutter Anne 
Birgitta Langmoen Kvelland. 

Victor Lakras kone og tre barnebarn står foran huset. Vannet 
står høyt i gatene

Storflom
Sigrid Rege Gårdsvoll

Victor Lakra/NDF

– Vi har aldri i vår 
levetid sett en så 
ødeleggende flom, 
sier Victor Lakra i 
NDF.

Flom i Bangladesh og India
Vipps til #10709, merk «Flom»,  konto til 1503.02.13537 - merk med 
«Flom» eller send sms med kode FLOM til 2302 for å gi 200 kroner

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for barn i Aserbajdsjan med 
nedsatt funksjonsevne
• Be for lederne som får trening 
gjennom Normisjons arbeid
Bangladesh
• Be for de santalene i Bangla-
desh som har blitt drevet fra sine 
hus og sitt land
• Be for de flomrammede i 
Bangladesh
• Be for ungdomsfellesskapet i 
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende 
kristne kirke i Bhutan 
Cuba
• Be for vår samarbeidskirke på 
Cuba
Ecuador
• Be for menigheten Yeshua og 
oppstart av fem evangeliserende 
grupper
• Be for Bibelinstituttets arbeid i 
kichwakirken
• Be for Bibelinstituttets 
nysatsing «Den andre mila», med 
mobilisering og oppfølging av 
unge ledere til innsats i kursvirk-
somhet
India
• Be om at flere ungdommer i 
India skal få mulighet til å jobbe 
under trygge forhold
• Be for de flomrammede i India
Kambodsja
• Takk for oppfølgingsteam som 
står klar til å samle de nykristne i 
huskirker 
• Be om enda mer vekkelse og 
evne til å gjøre alle til disipler
• Be for videreføringen av 
Agenda 1
Mali
• Be for bibeloversettelses-
teamet til kasonké og malinké
• Be for elevene på bibelskolen 
vår i Mali. Be om at de må få se 
Guds ledelse inn i nye oppgaver
• Be for sikkerhetssituasjonen i 
Mali
• Be for kirken i Mali, både 
Normisjons samarbeidskirke og 
andre. Be om frimodighet og 
visdom i en krevende situasjon
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at de kristne i Midt-
Østen kan finne et svar mot hat 
og vold og hevn
• Be om at den nye undervis-
ningskanalen SAT-7 ACADEMY 
kan lykkes
Nepal
• Sykehuset må gjennom en ny 
prosess for registrering hos 
myndighetene, be at Gud fører 
dem trygt gjennom byråkratiet
• Be for vår nye ingeniør, Reuben 
Sharma og for hans kone og tre 
barn som blir igjen i Bhutan
• Be om at Gud hjelper oss å ta 
vare på hans jord også rundt 
sykehuset

Senegal
• Be for misjonærteamet i 
Senegal. Be om at de må ha et 
godt åndelig fellesskap og et 
godt arbeidsfellesskap
• Be for språklæring til nye 
misjonærer i Senegal
• Be for misjonærbarna, at de 
må finne seg godt til rette og ha 
gode dager
Tsjekkia/Europa
• Be for Daniel og Katerina 
Kocyan som har tatt over 
ledelsen av den nyplantede 
menigheten i Ostrava
• Be for nye medarbeidere til 
plantingsteam til flere byer i 
Tsjekkia
• Be for Daniel Chlebek, lederen 
for den nasjonale misjonsbeve-
gelsen, han har slitt med 
utmattelse over lang tid

SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takk for full skole det kom-
mende skoleåret
• Be om at studentene som 
kommer er motiverte 
• Be om at de ansatte på BiG kan 
få gitt videre det Gud vil 
Gå Ut Senteret
• Takk og be for nye studenter 
og ansatte på skolen
• Be for forberedelsene til 
utlandspraksis
• Takk og be for skolens 
samarbeidspartnere i Trondheim

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be om nære og åpne relasjo-
ner i vekstgruppene som 
sammen søker hva Gud har for 
dem
• Be om at den enkelte som 
kommer til gudstjeneste får et 
møte med Gud
• Be om at vi sammen kan 
inspirere hverandre og erfare at 
Gud virker i oss

REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda 1-nettverket
Møre
• Be for regionstyret, Actastyret 
og frivillige ledere i regionen
• Be om gjennombrudd i arbeid 
for nye fellesskap
Nord/Nordland
• Takk for et flott Sommer i Nord
• Be for alle som var innom på 
Sommer i Nord, at det Gud gav 
der blir en del av dagliglivet
• Be for alle Acta-leirene i 
regionen i høst
• Be om visdom i store saker 
som skal avgjøres i Norkirken 
Tromsø

Oppland
• Be for elever, personale og det 
nye skoleåret på Musikkfolkehøg-
skolen Viken 
• Takk og be for alle som har 
vært på leir og andre arrange-
ment i sommer
Rogaland
• Be for oppstart av Agenda 1 i 
Skudenes, Nærbø og Finnøy
• Be for oppbygging av Alpha 
Norge
• Be for åndelig lederskap i 
regionen
Sogn og Fjordane
• Be for nye elevkull ved 
Sunnfjord og Nordfjord folkehøg-
skule
• Be for ansatte og frivillige i 
regionen og ved de ulike 
enhetene
• Be om at nye mennesker i 
regionen må få møte Jesus 
gjennom Normisjons- og 
Acta-arbeidet og finne tilhørig-
het i de lokale fellesskapene våre
Telemark og VeBu
• Be for alle frivillige i foreninger 
og lag
• Be for forsamlinger og 
fellesskap i regionen
Trøndelag
• Takk og be for barn og unge 
som har vært på leir i sommer
• Takk og be for frivillige ledere i 
Acta og Normisjon
• Be for Agenda 1-samlingen
• Be for elever og ansatte på 
skolene i regionen
Øst
• Be for utviklingen av ny 
organisering i Fermate Øst
• Be for samarbeidet og 
kontorfellesskap med regionen 
og Storsalen
Østfold
• Takk og be for våre unge og 
voksne ledere – be om visdom i 
tjenesten, og at de selv forblir i 
Guds ledelse.
• Be for barna vi møter gjennom 
lokallag og leir – be for familiene 
de tilhører, og at troen får vokse 
og forme barnas liv.

SENTRALT:
• Be for prosessen rundt nye 
nettsider
• Takk og be for nyansatte ved 
kontoret
• Be for alle som har sitt virke på 
hovedkontoret og de arbeids-
oppgavene de utfører

ACTA SENTRALT:
• Takk for sommerens leirer og 
festivaler. 
• Be om at alle leirdeltakere blir 
ivaretatt på hjemstedet sitt. 
• Be om inspirasjon, pågangs-
mot og glede i arbeidet for alle 
lokallagsledere. 
• Be for alle nyansatte i Acta 
– barn og unge i Normisjon.

Bønneemner

Nytt fra
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Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvel-
land er engasjert når hun forteller om prosessen 
som går i Normisjon i jubileumsåret 2017.

Første fase av prosessen er nå tilbakelagt, der 
rådgiverne Silje Wiig Andersen og Sindre Olafs-
rud har gjennomført undersøkelser og intervjuer 
med frivillige og ansatte på alle nivåer i Normisjon 
for å kartlegge nå-situasjonen. Svaret på general-
sekretærens innledende spørsmål er «nei». 

– Med unntak av noen få menigheter, Alpha, 
leirarbeid og Soul Children er det svært få som 
forteller at de kjenner noen som blir kristne. Vi 
når ikke målene våre, sier Kvelland. 

Det positive man kan ta med seg fra denne 
kartleggingsfasen er imidlertid at det er stor enig-
het i om hvor man ønsker å satse. 

– Misjon, fellesskap og barn og unge er det 
som går igjen, forteller Kvelland. I alle gruppene 
som er spurt nevnes disse tre satsingsområdene 
uten at de har fått presentert svaralternativer. 
– Vi ser tydelig at gløden og entusiasmen er der, 

sier Kvelland, – men vi mangler kanskje noen av 
redskapene for å ta ut potensialet som ligger der. 

Dette potensialet skal denne prosessen hjelpe 
organisasjonen å ta ut. Andre fase, som man nå 
er inne i, går ut på å legge en plan for hvordan 
man skal jobbe videre. 

– Målet er at alle fellesskap i Normisjon skal ha 
misjon – både til de nærmeste og til verdens ende 
– bygd inn i sitt DNA. Det handler om å gjøre 
Normisjon til én bevegelse med et felles mål: Fra 
oss som tror til dem som ikke har hørt enda, sier 
generalsekretæren.

Det man nå jobber med frem mot generalfor-
samlingen i 2018 er på hvilken måte en satsing på 
misjon, på fellesskap, og på barn og unge skal 
gjennomføres.  

Håpet er at det skal være kommet noe kjøtt på 
beinet for veien fremover i tide til årsmøter i 
regioner og menigheter våren 2018.

– Det er viktig å huske at dette bare er den for-
melle delen av det, påpeker Kvelland. – Det er en 
del av prosessen, men enda viktigere er det jo at 
vi får gått i gang med å gjøre dette. 

Generalsekretærens oppfordring er klar:  – Vi 
må komme oss ut, både som enkeltmennesker og 
som fellesskap og leve på en slik måte at folk møter 
Jesus gjennom livene våre. 

Viktig prosess
Normisjon og generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland står i en spennende prosess. 

Eivind Horne
Sigrid Rege Gårdsvoll

– Vi har over tid lurt på: Når vi 
målene våre? Blir folk kristne? 
Bruker vi ressursene våre på 
en slik måte at nye mennesker 
møter Jesus? 

Gløden er der, men 
vi mangler kanskje 

noen av redskapene.

Gå Ut Senteret i Trondheim melder at man for studieåret 
2017/2018 har høyere gutteandel enn på over tjue år. 

– Det har vært flere gutter på skolen noen få ganger, men 
da av et større totalt antall elever, sier rektor Ørjan Tinnen. 
Han er godt fornøyd med at tallene nå ser ut til å gå rett vei 
etter flere år med svært få gutter på skolen. 

– I løpet av det siste året har vi spesielt hatt fokus på hvor-
dan vi kan legge til rette for gutter på Gå Ut Senteret, forteller 
Tinnen og nevner blant annet at begge de nye lærerne som er 
rekruttert det siste året er menn, og at skolen forsøker å tilret-
telegge praksisplasser og aktiviteter som kan være attraktive 
for gutter.  

Flere gutter Går Ut

Mange praksismuligheter 
på Gå Ut Senteret.
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Annonse høydeformat
92 x 332,5 mm

IDRETT & FRILUFT

VERITAS

MUSIKK

WORLD WIDE WALK

VEKST

TIL TJENESTE

bibelskolen.no

Forvandlede mennesker

en forvandlet verden
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Kurset avholdes i høstmeste-
ret 2017 på Hannestad bede-
hus, Damveien 83, 1715 Yven   
lørdagene 28.10 og 18.11.

Tidsramme for kursdagene er 
kl. 10.00 - 16.00.

Pris per par: Egenandel kr. 
375,-. Kurset støttes av Barne-, 
ungdoms- og familiedirekto-
ratet. 

Påmelding til Fermate Øst-
fold. Vi tar imot påmelding 
fra nå av. De 8 første parene er 
garantert plass. 
Påmeldingsfrist til bufferkur-
set er 20.10. Arnold Børud fyller 70 år lør-

dag 28. oktober. Samme dag 
inviteres det til konsert på 
Sarpsborg scene. – Den første 
konserten er allerede utsolgt, 
og ekstrakonserten samme 
kveld er snart halvfull, fortel-
ler Tore Bjørnstad.

Børud, opprinnelig fra 
Askim, er en kjent skikkelse 

innen kristen sang og mu-
sikk. Hans siste arbeidssted 
var Bibelskolen i Grimstad.
- På konsertene vil hele 
Børud-familien på 13 med-
lemmer delta. I tillegg kom-
mer flere gjesteartister, blant 
annet Rune Larsen, så dette 
blir en stor opplevelse, sier 
Bjørnstad, som berømmer 
Joar Kristiansen for initiativet 
til og som tilrettelegger for 
konserten.
  
Bjørnstad forteller at over-
skuddet går til gatefolket.no, 
som blant annet jobber for 
gatebarna i Etiopias hoved-
stad Addis Abeba. Billetter 
til konsertene kan kjøpes på 
sarpsborg.ticketco.no.

Nå har vi lagt bak oss en sommer med stor aktivitet på våre leir-
steder. Vi har hatt egne leirer både på Sauevika og Sjøglimt, og i 
tillegg har det vært utleie til eksterne aktører. Det har vært mye å 
gjøre både i juni, juli og august, og vi er takknemlig for en god som-
mersesong og til alle som har bidratt.

Til tross for stor aktivitet viser regnskapet ved utgangen av juli fortsatt et betydelig underskudd, 
med et foreløpig resultat på ca 200.000,- under budsjett. En del av sommerens aktivitet blir 
imidlertid først synlig i regnskapet i august, og en reduksjon i varekostnad og personalkostnader 
vil slå ut i positiv retning.

Gaveinntektene pr juli vises 
i figuren til høyre. De totale 
gaveinntektene pr juli er 
kr 1.330.163,- som er en ned-
gang på kr 76.000,- sammen-
lignet med 2016. 

Over 100 personer kom til 
Mysen 14. juni for å høre 
misjonærene Kristin og Erik 
Bøhler fra Nepal.
For tredje året på rad besøkte 
ekteparet Bøhler Normisjon 
på Mysen, etter at de nettopp 
har kommet til Norge på som-
merferie fra sin tjeneste ved 
sykehuset i Okhaldhunga.
Sykehuset, som ligger 80 
kilometer rett syd for Mount 
Everest, dekker et fylke med 
56 kommuner med til sammen 
200 tusen mennesker. Folk fra 
tre nabofylker kommer også til 

sykehuset. Mottoet for sykehu-
set er: «I tjeneste for folket til 
Guds ære»
- I år har vi hatt fem nye 
innvielser på sykehuset, som 
har gitt oss bedre plass og helt 
andre arbeidsforhold, sa Kris-
tin og Erik Bøhler og fortalte 
om åpning av akuttmottak, 
laboratorium, barneavdeling, 
mødreventehjem og kantine. 
Les mer om møtet på Mysen 
og se flere bilder på regionens 
nettsted: www.normisjon.no/
ostfold

Stor interesse for Nepal

Møteleder Mona Duserud (til venstre) sammen med 
misjonærene Kristin og Erik Bøhler. Foto: Boe Johannes 
Hermansen

Økonomi

Jubilanter

12.06: Per Samuelsen, Skjeberg 60 
år
18.07: Helge Ekenes, Rygge 70 år
30.07: Terje Støten, Skiptvet 70 år
09.08: Arne Dahl, Fredrikstad/
Nordfjordeid 95 år
15.08: Jan B. Klausen, Fredrikstad 
80 år
19.08: Harry Spernes, Svinndal/
Moss 80 år
22.08: Steinar Mangrud, Råde 75 år
12.09: Johannes Gaustad, Onsøy 
85 år
17.09: Marie Jensen, Hvaler 80 år
29.09: Anne Fosser, Marker 50 år
01.10: Jan Paus, Onsøy 85 år
06.10: Sverre Hellbru, Lande 90 år
08.10: Inger Lise Kasbo, Marker 75 
år
12.10: Laila Henriksen, Halden 80 
år
19.10: Rolf Westgård, Marker 80 år
25.10: Einar Lilleaasen, Rakkestad 
90 år

Døde 
Aslaug Eng, Lande
Truls Myhren, Berg
Gunhild Marie Torp, Spydeberg
Klara Sogn, Råde
Randi Rogstad, Spydeberg
Gunvor Røstad, Råde
Anni Støten, Skiptvet
Ellen Lund, Betlehem, Borgen

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.

HAUGETUN

CATERING AS
Haugetunvn 3,
1667 Rolvsøy
Tlf. 69 36 27 50

Vi garanterer topp kvalitet 
på våre snitter - koldtbord - 
kaker og varmretter

Haugetun folkehøyskole er også et glimrende sted å ha 
selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, 
særlig i skolens ferier. For leie ring tlf. 69 36 27 30.

ØSTLANDSKALKUN

KLEKKING AV
KALKUNKYLLING

ØIVIND J SLETTEVOLD

Kirketun Normisjon i Deger-
nes har i mange år invitert til 
sommerutflukt til Lannemse-
tra, som eies av Kirsten og Jan 
Storeheier. Annerledes var det 
heller ikke i år, torsdag 1. juni.
«Silver Brass» fra Frelsesar-
meen spilte en rekke melodier 

og dannet også sangkor. Boe 
Johannes Hermansen holdt 
andakt. Rømmegrøt, kaffe og 
kaker ble servert de fremmøtte. 
Lederen i Kirketun Normisjon, 
Eivind Storeheier, ledet den 
trivelige samlingen i friluft.

Samlivskurs for par

Børud feires med konsert

Kirketun Normisjon
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Møter Google-
evangelist
Evangelist er et kjent begrep i Nor-
misjons-sammenheng, men det er 
en litt spesiell sådan Innovasjons-
elevene skal møte når de besøker 
Googles hovedkvarter i Silicon 
Valley. Blant de 25000 som arbei-
der der, fins det noen veteraner og 
topper som fronter lanseringer og 
andre viktige arrangementer. Cliff 
Redeker er en slik Google-evange-
list, og han vil guide de 13 elevene 
rundt i dette helt spesielle miljøet. 
Lærer Erik Øysæd er svært fornøyd 
med denne muligheten og med 
det nye klasserommet som nå er 
tatt i bruk.

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

Elevstevne og Hau-
getunmøte
Den store mimredagen, altså elev-
stevnet for tidligere elever, finner 
sted lørdag 21. oktober. Haugetun-
møte arrangeres 11. mars, og mer 
informasjon om det kommer etter 
hvert.Fra lapp til app

I løpet av et skoleår blir det atskillige 
oppslag med informasjon om aktivi-
teter, turer, konkurranser osv, og til 
mange av disse hører lister hvor elevene 
kan melde seg på. Går alt etter planen, 
vil en app gjøre at mobilen kan brukes 
til mye også i Haugetun-sammenheng, 
og antall lister vil definitivt gå ned. 
Frontkom i Gamlebyen jobber med 
utviklingen av appen (bildet) som skal 
gi elevene muligheten til å melde seg 
på ulike opplegg og i tillegg inneholde 
informasjon som time- og ukeplan, 
mat og måltider mm. Etter en ti ukers 
utviklingsperiode følger en testperiode 
for å sjekke ut hvordan ting funker, og 
så vil alt forhåpentligvis være klart for 
daglig bruk. Digital info-skjerm er på plass i inngangspartiet, og 
andre folkehøyskoler er interesserte i prosjektet.

Elevtallet svingte litt i løpet av 
sommeren. På det meste var 
det oppe i 121, så sank det til 
116, og økte igjen til 117 - som 
alle møtte til skolestart 23. 
august. Irene Strand Østli for-
teller at man er meget fornøyd 
med å ha fått positivt svar fra 
så mange. 

Haugetun-året preges blant 
annet av korte turer og lange 
reiser. Første lørdagen dro alle 
til Gamlebyen og uka etter til 
Klatring på Grensen og Hankø. 
Linjene har sine turer i løpet 

av september og drar da til 
Spania, USA, Romania, Sverige 
og den norske fjellheimen.

Vanligvis har skolen inntatt 
Sauevika tidlig i skoleåret. Det 
lot seg ikke gjøre i år så det 
tradisjonsrike opplegget med 
pappbåtbygging foregikk på 
skolen mens båtracet ble av-
viklet på Visterflo.

Ut på tur….

Haakon Deach fra USA er 
en av Haugetun-elevene med 
utenlandsk bakgrunn. Som 
fornavnet antyder, har han 
norsk tilknytning, og det er på 
morssiden. Han fyller 19 år i 
november og forteller:
- I USA er det blitt populært 
med det som kalles «a gap 
year»; et mellomår hvor folk 
gjør noe annet før de fortset-
ter med høyere utdanning. I 
den siste norsktalende kirken 
i USA møtte jeg noen ameri-
kanske jenter som hadde gått 
på folkehøyskole i Norge. De 
hadde hatt det helt fantastisk, 
og nå er det min tur. Det pas-

ser utmerket med et skoleår 
uten prøver og eksamensstress.

Haakon har vært i Norge før, 
og han var innom Haugetun i 
fjor sommer, så han møter ab-
solutt ikke uforberedt. Da han 
tok for seg nettsidene til folke-
høyskolene, likte han spesielt 
linja Middelhavet med reiser 
til Spania, Italia og Hellas. Til 
Haugetuns fordel talte også 
kort vei til Oslo hvor Haakon 
har familie. 

-Jeg spiller fotball, soccer, 
altså ikke amerikansk fotball, 
liker å trene og se film og være 
sammen med venner. I løpet av 
året håper jeg å kunne snakke 
godt norsk. Jeg forstår noe, 
men snakker temmelig lite og 
dårlig, så målet er at det skal 
endre seg kraftig, sier han, 
og legger til at det aller første 
møtet med skolen har vært 
riktig bra.

Haakon fra USA satser på 
et godt «mellomår»

- Jeg har feriert i Norge siden 
jeg var sju år og har vært her 
11 ganger, forteller Anna Sen-
ftleben (18) fra Bonn. Sammen 
med moren min har jeg gått 
på norskkurs hjemme, og jeg 
håper å kunne studere i Norge, 
sier Anna – på meget forståelig 
norsk.

Hun forteller videre at det ikke 
fins noe slikt som folkehøy-
skoler i Tyskland, men at hun 
tror skoleåret vil passe henne 
utmerket.

- Det er mye press i tysk skole, 
og jeg har følt skikkelig på 
stresset når det gjelder å stå på, 
oppnå resultater og ikke falle 
gjennom. Derfor tror jeg fol-
kehøyskole er et godt valg. Her 
kan jeg slappe av i forhold til 

mas og krav, jeg kan holde på 
med noe jeg virkelig liker og 
kan bli kjent med nordmenn.

Dette virker å holde stikk, for 
Anna føler at de første da-
gene har vært veldig bra. Hun 
forstår mye av det medelevene 
sier, men må av og til be dem 
oversette til engelsk - noe de 
selvsagt gjør. Anna liker å 
trene, og synes det første møtet 
med PULS virker lovende. - 
Det var kjempegøy å trene med 
klassen, smiler hun.

- Jeg forventer et år hvor 
jeg kan bli bedre i norsk og 
oppleve mye sammen med nye 
venner, og så må jeg stå på og 
takle utfordringen med å skape 
god kontakt med folk, sier nor-
gesvennen Anna til slutt.

Norgesvennen Anna fra Tyskland

Mitt beste år – ever!

Denne uttalelsen er ikke uvan-
lig etter et folkehøyskoleår, 
men når det kommer fra Theo-
dor gleder det ekstra. Theodor 
har CP, sitter i rullestol og er 
avhengig av assistenter døgnet 
rundt. Allikevel søkte han 
fotballinja på Haugetun og 

kom inn.

- Hvorfor i alle dager søkte du 
fotballinja, Theodor?
- Jeg er så enormt interessert 
i fotball og idrett at det ville 
jeg prøve, og slagordet mitt er; 
«Jeg vil også være med».

- Mange var skeptiske, men 
hvordan har det gått?
- Det har gått fantastisk bra. 
Jeg har hatt mitt beste år 
noensinne og jeg tror faktisk 
ikke Haugetun hadde vært det 
samme uten meg. Det sier ial-
lefall både lærerne og elevene.

- Hva har du gjort i fotballklas-
sen?
- På treninger har jeg sett på, 
tatt avspark og kommet med 
innspill sammen med lærerne, 
og på kamper har jeg tatt 
avspark og hatt peptalk både 
før kamp og i pausen. Jeg hater 
nemlig å tape.

- Føler du at du har blitt verd-
satt?
 - Ja, både pga de oppgavene 
jeg har hatt på linja og pga 
måten folk har møtt meg. De 
har tatt kontakt fordi de har 

hatt lyst og ikke fordi de måtte. 
Både gutter og jenter var åpne 
for å bli kjent med meg og jeg 
har fått så mange gode venner, 
som bryr seg. Både lærere og 
elever tuller og «mobber» meg 
og det er viktig for å føle at 
man er med i gjengen.

- Hva er planene nå?
- I begynnelsen av juni var jeg 
på biltur i Norge og besøkte 
flere av medelevene mine, 
og så deltok jeg på Dagfinn 
Enerlys fotballcamp i slutten av 
juni. Det har også blitt leiropp-
hold og en sydentur, og mye 
fotballopplevelser i sommer. 
Til høsten skal jeg heldigvis 
gå et år til på Haugetun. Det 
gleder jeg meg veldig til, jeg 
håper det blir like flott som 
dette skoleåret, sier Theodor 
Arneberg.
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Sauevikastevnet 2017

Flott sang og musikk sto på 
menyen da det tradisjons-
rike Sauevika-stevnet gikk av 
stabelen på Normisjon leirsted 
på Vesterøy, Hvaler søndag 30. 
juli. 
Det var delvis regn under 
stevnedagen, men det ødela 
ikke for innholdet. Møtet ble 
holdt innendørs. Christopher 
Pedersen og en jentegruppe 
fra Skjeberg, med Dagfinn og 

Arild Ravneng på henholdsvis 
tangenter og bassgitar, bidro 
alle med gode sanger og super 
tonefølge. 
Sokneprest Tore Schwartz 
Olsen, som er mangeårig leir-
deltager på Sauevika, talte over 
søndagens tekst fra Matteus 6, 
19ff i Bergprekenen, om det 
udelte hjerte: «Dere kan ikke 
tjene både Gud og mammon». 
Under talen hadde Torill 

Bredeg eget opplegg for barna. 
Sverre Fjeldberg ledet møtet på 
sin ledige måte og informerte 
om leirarbeidet. I gave ble det 
gitt kr. 12 tusen til leirstedets 
drift. Sigmund Ravneng styrte 
lyden på sin gode måte. Ca. 
100 mennesker deltok i årets 
stevne.

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Christopher Pedersen fra Skjeberg bidro med flott og oppbyggelig sang. Dyktige musikere var 
Dagfinn og Arild Ravneng.

For Acta kontoret i Østfold 
startet høsten 2017 med noen 
endringer i staben. Vi er svært 
glade for å ha fått med oss 
Inger Marie Syverstad Hagen 
på laget i ett et års vikariat. 
Inger Marie er opprinnelig fra 
Skjeberg og har tidligere vært 
ansatt hos oss som ettåring. 
Vi er også svært glade for at 
vikariatet til Ane Frogner 
Risan er blitt forlenget med et 
år til. Ane er fra Hobøl og har 
det siste året jobbet med leir på 
fulltid. Fra i høst har både In-
ger Marie og Ane 40% stilling 
i Acta Østfold. Ane kombi-
nerer sitt virke hos oss med 
studier på Universitetet i Oslo, 
mens Inger Marie kombinerer 
med stillingen som Barne- og 
Ungdomsarbeider i Greåker 
Frikirke. 

Hos oss vil begge primært 
jobbe med barneleirer og be-
søk i barne- og tweenslag. Ane 
og Inger Marie planlegger å 
etablere et team rundt seg som 
skal bringe konseptet «Leir på 
90 minutter» ut i lokallagene, 
samtidig som de får ansvar for 
barneleirene gjennom året. 

Teamet skal bestå av både ung-
dom og voksne, og for ung-
dommene blir dette en naturlig 
forlengelse av lederkurset vårt. 
Gjennom teamarbeidet vil de 
få personlig oppfølgning og 
også undervisning i sentrale 
temaer. 

Elise Volen-Østerholm er i 
permisjon fram til sommeren 
2018. I hennes fravær fungerer 
Åsmund Bjørnstad som leder 
av avdelingen. Åsmund skal 
fokusere spesielt på lokallag for 
tenåringer og ungdom samt 
ha ansvar for ten-leirene våre. 
Torill Bredeg fortsetter sitt 
virke som tidligere med fokus 
på barn og familier.  

Gjennom endringen i staben 
er målet at vi skal ha mer res-
surser tilgjengelig når arbeids-
mengde med leirer og besøk 
i lokallag er stor. De adminis-
trative oppgavene forsøker vi 
å effektivisere videre, og målet 
er at Åsmund får et team rundt 
seg som kan fokusere på den 
delen av vårt virke.

Endringer i Acta Østfold

Inger Marie Syverstad Hagen blir i ett års vikariat i Acta-
Østfold.
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«Men du har fulgt meg i lære 
og livsførsel, i holdning, tro, 
tålmodighet, kjærlighet, uthol-
denhet, og i forfølgelser og 
lidelser.» (2 Tim 3,10)

Timoteus ble en etterfølger, 
blant de som «holdt seg trofast 
til apostlenes lære» (Ap.gj. 
2,42). Læren settes altså først, 
og legger grunnlaget for 
kristen tro og kristent liv. Uten 
denne objektive grunnvollen 
vil kirken forvitre og vi mister 
vår identitet som kristne.

Vi kan høre mye om tro og 
kjærlighet, men uten at dette 
innholdsbestemmes ut fra 
Skriften, som Paulus henviser 
til i samme kapitel som vår 
tekst er hentet fra. Det må 
være overensstemmelse 
mellom liv og lære, sier vi. Til 
grunn for dette ligger jo 
egentlig at læren er god, og det 
skal komme til uttrykk 
gjennom den måten vi lever 
på. Læren er rettesnoren som 
livet skal justeres etter. Som 
bibeltro kristne står vi hele 
tiden overfor den utfordringen 
at vi ikke bare må lære en 
teoretisk Skrifttroskap, men 
praktisere denne i våre liv. 

Det skal vi gjøre ved å være 
konsekvente. Det er så lett å 
blinke ut som vesentlig det 
som andre sliter med, og 
samtidig overse forhold i eget 
liv. Jesus taler f.eks. ikke bare 
om ekteskap og samliv, men 
også om egenrettferdighet, 
ubarmhjertighet og mammon. 
Husk Jesu ord om flisen og 
bjelken. Her utfordres vi hele 
tiden, og det maner til selvran-
sakelse og ydmykhet når det 
gjelder oss selv, og forståelse og 
kjærlighet i forhold til andre.

Men det er ikke her vi som 
kirke og kristne i dag står 
overfor den aller største utfor-
dringen. I vår tid har det blitt 
slik at vedtatte sannheter 
dekonstrueres og forkastes.  
Livet trumfer Skriften. Det 
betyr at læren ikke nødven-
digvis oppfattes som god. 
Slangen er igjen på ferde: «Har 
Gud virkelig sagt». Dette går 
like inn i kirken, slik at vi har 
fått et lederskap som ønsker å 
holde fast på troen på Gud, 
men samtidig forkaster hans 
ord. Jesus kan fremdeles frem-
stilles som et ideal, men hans 
ord om Skapelse, samliv og 
ekteskap forkastes.

I en slik situasjon blir det 
gamle utsagnet om overens-
stemmelse mellom liv og lære 
snudd på hodet. Nå er det ikke 
lenger livet som skal rette seg 
etter læren, men læren som 
skal rette seg etter livet. Og 
apropos flisen og bjelken: Om 
du har dratt bjelken ut av ditt 
eget øye og ser klart hva som 
gjelder, så skal du likevel holde 
deg unna flisen i din brors øye.  
For det er ikke en flis lenger, 
men et nytt klarsyn på hva som 
er rett og galt. 

I denne tid, med dens omvur-
dering av verdiene, er vår 
største utfordring som kristne 
å holde fast på læren. For hvis 
vi ikke gjør det, blir det livet 
som leves ikke lenger et kris-
tent liv. For å understreke 
dette, og bevisstgjøre oss i en 
tid med forførelse, bør vi snu 
på det og formulere det slik: 
Det må være overensstem-
melse mellom lære og liv. Livet 
skal ikke være retningsgivende 
for hva vi skal lære, men læren 
retningsgivende for hvordan vi 
skal leve. - Et liv der vi er sann-
heten tro i kjærlighet, ikke 
minst med kjærlighet til dem 
som sliter med det vi ikke sliter 
med selv.

Den rette rekkefølge  
Leif Paus, prest og tidligere kretssekretær, bosatt i Råde

AndaktTRO
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Her settes inn en annonse 
på b= 147,3 x h= 74 mm 
eller to stk på
b= 72 x h= 74 mm
En fra hver region eller en felles?

www.gallerinormisjon.no

Våre gjenbruks- 
butikker: 

GALLERI DRAMMEN  
i Nedre Storgate 11, inngang 
på hjørnet Nedre Torggate/ 
Schwenckegata 
Tlf. 452 13 794
Åpent tirsdag – lørdag

GALLERI GJØVIK 
Mattisrudsvingen 21  
Tlf. 474 58 175
Åpent onsdag og lørdag

GALLERI ASKØY  
Strusshamn senter 
 Tlf. 452 13 775
Åpent mandag – lørdag

GALLERI IVELAND  
Frigstadveien 22  
Tlf. 404 48 848
Åpent lørdag og etter avtale   

GALLERI SANDNES  
St.Olavsgate 25 
 Tlf. 488 69 174 
Åpent mandag – lørdag

GALLERI AKSDAL  
Aksdal senter  
Tlf. 488 69 175
Åpent tirsdag – lørdag 

GALLERI SØRUMSAND  
Villaveien 2  
Tlf. 452 13 732
Åpent tirsdag – lørdag 

GALLERI KLÆR OSLO 
Pilestredet 41  
Tlf. 408 02 560
Åpent tirsdag – lørdag

GALLERI OSLO 
Tullinsgate 6  
Tlf. 452 13 572
Åpent mandag – lørdag

GALLERI ÅL 
Evjens Minne, Torget 4  
Tlf. 408 02 562
Åpent torsdag – lørdag

Når vi i Normisjon målene våre? Blir mennesker kristne gjen-
nom arbeidet vårt? Planter vi nye fellesskap? Disse spørsmå-
lene satte oss denne våren i gang med en identitetsprosess. 

Hvordan står det egentlig til i Normisjon? Hvem er vi, og 
får vi til det vi ønsker å få til? Visjonen vår er klar: Jesus Kris-
tus til nye generasjoner og folkeslag! Men skjer dette? 

Nå er det sånn at man må vite hvor man er, dersom man 
skal finne veien videre. Derfor har vi i vår foretatt en omfat-
tende undersøkelse. Svarene vi har fått, er ganske entydige. Vi 
er relativt preget av å være «de vellykkedes forsamling», det er 
ikke mange som blir kristne gjennom arbeidet vårt, og vi er 
ikke i fronten når det gjelder å plante nye fellesskap. 

Samtidig ser vi i funnene at Normisjonsfolk har en unik 
glød for at mennesker skal bli kristne! Vi er tydelig Jesussen-
trert, viser undersøkelsen. Respondentene snakker varmt og 
hyppig om Jesus og evangeliet. Men det finnes altså et gap 
mellom et brennende ønske om å se at mennesker bli kjent 
med Jesus på den ene siden, og en virkelighet som ikke gjen-
speiler dette på den andre.

Normisjon beskrives videre som svært mangfoldig. Likevel 
er det svært entydig hva man ønsker å satse på de neste årene 
uavhengig av hvilken gruppe som vi har spurt: Vi vil misjon, 
vi vil fellesskap, og vi vil satse på barn og unge!

Vi må finne måter så vi lykkes på disse områdene! Vi skal 
gjøre vårt for å sørge for god utrustning. Likevel er det ikke 
sånn at Normisjon er noen «der inne» på et kontor, og at det 
er disse «noen» som skal løse utfordringene. Normisjon er deg 
og meg og det fellesskapet vi er med i. Og det er vi som skal 
fortelle om Jesus slik at naboen vår møter han!  

Hvordan står det til?

Anne Birgitta Langmoen Kvelland 
Generalsekretær i Normisjon
ablkvelland@normisjon.no

Innspill

Når du les dette, har vi opna 
Normisjons tiande gjen-
bruksbutikk. 

Butikken ligg på Ål i  
Hallingdal i eit hus som  
heiter Evjens Minne, eit bygg 
fra 1934 reist for midlar tes-
tamentert til Ål Indremisjon 
av grosserar Halgrim Evjen. 

Huset er stort og rommar 
både bedehus og husvere, 
men rom har lenge stått 
tomme i det store huset etter 
at indremisjonskaféen la ned 
drifta. No har dei fylt ein 
heil etasje med bruktbutikk, 
og under ein nyopna kafé. 

Det heiter seg at hus treng 
folk og folk treng hus. Villige 
hender har gjort eit krafttak 
for å få nytt liv i huset i tråd 
med visjonen til Ål Normi-
sjon: «Me vil vinne, vekse og 
virke for Kristus». 

Vi trur og vonar at det 
blir nytt liv, pengar til misjon 
og mykje glede på Øvre Torg 
no som Galleri Normisjon 
har flytta inn. 

Ta turen innom med 
varer, eller for å sjå og 
handle og gi slik di støtte til 
Galleri Normisjon Ål – eller 
ein annan bruktbutikk nær 

deg. Kaffien er klar, og ofte 
med noko attåt. God  
gjenbrukshaust!

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian 
Dombestein
daglig leder
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Særlige regionale givertjeneste-
prosjekter:
Normisjons arbeid i region Østfold - 102000
Forkynnertjenesten, region Østfold - 102001
Fermate Østfold - 102162
Sauevika Leirsted - 102361
Sjøglimt Leirsted - 102103
Sjøglimt inn i fremtiden - 102363

Acta prosjekter: 
Actas arbeid i region Østfold 
- 202000
Lønn til Acta ettåring Østfold 
- 202001
Lederopplæring Acta Østfold 
- 202002

Bankkonto:  3000 14 71682



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: John 
Thune, tlf. 950 64 900 , e-post: 
john.thune@outlook.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: Andreas 
Brøttemsmo, tlf. 906 92 
202, e-post: Andreas_
brottemsmo@hotmail.com

Acta-leder: Elise Volen-
Østerholm, tlf. 474 83 632, 
e-post: elise.volen@
normisjon.no (permisjon)

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

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

Acta-medarbeider: Ane 
Frogner Risan, tlf. 468 99 148, 
e-post: ane.risan@normisjon.
no

Acta-medarbeider: Inger 
Marie Syverstad Hagen, tlf. 
971 02 106, e-post: 
ingermarie@normisjon.no

FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 474 83 600
Sigmund Danielsen, daglig 
leder/sjelsørger, e-post: 
sigmund@fermate.no
Torhild Nordberg, sjelesørger, 
e-post: torhild@fermate.no

LEIRSTEDER og SKOLE:

SJØGLIMT LEIRSTED 
Sjøglimtveien 34, 1870 Ørje, 
tlf. 69 81 12 37, mobil 924 36 
172, e-post: sjoglimt@
normisjon.no
Bestyrer/vaktmester: Knut 

Edlar Arnesen, tlf. 924 36 172, 
e-post: sjoglimt@normisjon.no 
Husmor/kokk: Wenche 
Bjørknes, tlf. 404 33 630, 957 57 
610, e-post: wenbjo@hotmail.
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
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.: 
14.11

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

Historisk materiale

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

Ta kontakt med 
Boe Johannes Hermansen

Velkommen til kveldsbibelskole høsten 
2017 i regi av Normisjon region Østfold

To like kurs, fire kvelder, annenhver uke, fra 
kl. 19.00-21.30. 

Haugetun folkehøyskole, Haugetunveien 3, 
1667 Rolvsøy – Onsdagene 27.09, 11.10, 
25.10 og 08.11

Normisjonshuset, Dr. Randersgt. 10, 1830 
Askim – 
Torsdagene 28.09, 12.10, 26.10 og 09.11

Tema I: Bibelen avgjør saken – om Bibelens 
betydning v/Arne Inge Vålandsmyr (27. og 
28.09)
Tema II: I den helliges nærhet – om Guds 
hellighet v/Tove Rustan Skaar (11. og 12.10)
Tema III: Hvorfor Jesus døde – om forsonin-
gen v/Kurt Hjemdal (25. og 26.10)
Tema IV: Skal derfra komme igjen – om 
dommen v/Leif Paus (08. og 09.11)

Pris: kr. 50 pr kveld som betales ved fram-
møte.      
Ingen påmelding!   

Velkommen ti l  feiring av reformasjonen!

I år er det 500 år siden Martin 
Luther skrev de 95 tesene 
mot misbruket av avlaten, og 
ved det utløste omveltnin-
gene som skulle bli kjent som 
reformasjonen. Dette er en av 
de viktigste hendelsene i vår 
historie. Martin Luther formu-
lerte de viktigste sannhetene 

i kristen tro for oss: At vi blir 
rettferdige alene ved troen 
på Jesus, og at Bibelen alene 
er vår kilde til tro og lære. 
Dette er verdt å feire!

Du er invitert til reforma-
sjonsfest søndag 29. oktober i 
Greåker Frikirke! 

Program:
Kl. 11.00 Festgudstjeneste. 
Tema «Nåden alene». Taler: 
Rolf Kjøde. Liturger: Ketil 
Willard og Boe Johannes Her-
mansen. Nattverd. Ofring til 
Bibelleseringen. Søndagsskole.

Kl. 12.30 Middag

Kl. 13.30 Foredrag v/Frode 
Granerud: «Luther og reforma-
sjonen». 

Kl. 14.30 Kaffe og kaker

Kl. 15.00 Panelsamtale, hva 
betyr reformasjonen i dag? 
Leder: Morten Dahle Stærk. 
Deltagere: Espen Ottosen, Rolf 
Kjøde, Sigvald Steilbu og Dag 
Øivind Østereng.

Arr. Normisjon, Misjonssam-
bandet, Frikirkemenigheter, 
DELK, Israelsmisjon 

Praktiske opplysninger:

Påmelding til Frode Granerud, 
fgranerud@nlm.no eller 99 73 
51 80 innen 20. oktober.

Pris: 
Festgudstjenesten er gratis og 
åpen for alle. Resten av arran-
gementet (inkludert middag) 
koster kr 150,- pr person. Kr. 
50,- for barn inntil 13 år. Beta-
les til konto 1210 48 86300 ved 
påmelding. NB! Merk overfø-
ringen tydelig med navn.

Sted: 
Greåker Frikirke, Klevaveien 2, 
1719 Greåker

Spørsmål? 
Kontakt Frode Granerud, 
fgranerud@nlm.no / 99 73 51 
80 eller Boe Johannes Herman-
sen, bojohermansen@gmail.
com / 99 61 28 22

27. og 28. september, Kveldsbi-
belskole – første kurskveld, 
Haugetun/Askim, Ungdom og 
voksne, 
28. september (dagtid), Samling 
for frivillige forkynnere, 
Hannestad bedehus,
29. sept - 1. okt, Tenleir  #pause, 
Sjøglimt, Fra 8. klasse, 
6. - 8. oktober, Hobby-leir, 
Sjøglimt, 5. - 7. klasse, 
11. og 12. oktober, Kveldsbibel-
skole – andre kurskveld, 

Haugetun/Askim, Ungdom og 
voksne, 
21. oktober, elevstevne Hauge-
tun,
25. og 26. oktober, Kveldsbibel-
skole – tredje kurskveld, 
Haugetun/Askim, Ungdom og 
voksne, 
29. oktober, Felleskirkelig 
reformasjonsfest, Greåker 
Frikirke, Primært ungdom og 
voksne, 
8. og 9. november, Kveldsbibel-

skole – fjerde kurskveld, 
Haugetun/Askim, Ungdom og 
voksne, 
24. - 26. november, Juleverk-
sted, Sjøglimt, Barn under 8 år 
med voksen, 
1. - 3. desember, Adventsleir, 
Sjøglimt, 2. - 5. klasse. 

Se nærmere info på våre 
hjemmesider!

Bildet på forsiden viser et 
glimt fra oppsetningen av 
Hauge-musikalen, som ble 
sett av hele 3500 personer. Av 
plasshensyn kommer vi til-
bake til denne begivenheten 
først i neste nummer.

Hauge-
musikalen

Kveldsbibelskole


