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Økende Hauge-interesse
Musikalen om Hans Nielsen Hauge
- som ble fremført for ca. 3500
mennesker i Gamlebyen i august - har
bidratt til en økende interesse for Hans
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Bildetekst
Fra jubileumsfesten i Storsalen lørdag 16. september, hvor det var en rekke flotte innslag sv
blant annet Oslo Soul Children, Soul Teens, Gospel Workshop Choir og Minikoret.
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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

FOTO: GJERMUND
LYGRE
FOTO: GJERMUND
LYGRE

6

UTLAND

2

ØSTFOLD | N R . 5 - 2 0 1 7

Nytt fra

Normisjon region Østfold markerte Normisjons 150 årsjubileum med en
innholdsrik fest på Bethel i Fredrikstad søndag 3. september. Omlag 250
personer fra hele fylket deltok.

Fest i takknemlighet
Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

En av nestorene på Bethel, Reidar Mikalsen, var blant dem
som ble intervjuet av Bjørnar Holmedal.

Normisjon region Østfold
markerte Normisjons 150
årsjubileum med en innholdsrik fest på Bethel i Fredrikstad
søndag 3. september. Omlag
250 personer fra hele fylket
deltok.
Skiptvet Soul Children slo an
tonen. Kor 15 fra Mysen fulgte
opp og Bjørnar Spydevold og
Kari Stokke satte et flott musikalsk punktum.
Men festen innehold mye mer
enn sang og musikk. Høyskolelektor Per Reinert Eriksen
holdt tale og understreket at
misjon handler om noe som
varer for alltid. – Bibelen taler
om en evig arv, en evig frelse
ved troen på Jesus Kristus.
Man blir ikke medlem i Guds
rike, men barn. Derfor er vi
søsken og med kall til å hjelpe
hverandre til å rette blikket
framover og oppover. Det er
Kristi kors som er retningen.
Der korset står, er det en

himmelstige, der er porten til
Guds rike. Misjon handler om
å få flere søsken, understreket
taleren.

Kor 15 fra Mysen - med Reidar Johansen ved flygelet - bidro med flott sang.

Torill Bredeg var i aksjon med
sin hånddukke «Jokko» og
flere personer ble intervjuet og
gav korte hilsener til jubilanten. Videoer om Normisjons
mangfoldige arbeid ute og
hjemme ble vist.
Og pølser og kake hørte naturligvis hjemme i bursdagsfesten. Regionleder Bjørnar
Holmedal ledet festen på sin
ledige måte. Deltagerne kvitterte med å gi vel 31 tusen
kroner i gaver. Fornøyde og
takknemlige deltagere takket
for en flott fest.

Jubileumskaken besto

Per Reinert Eriksen talte engasjert om hva misjon innebærer.

Kari Stokke nærmest lekte seg på tangentene, og Bjørnar Spydevold sang blant annet
tittelmelodien fra musikalen «Det brenner en ild».

Hva er en jubileumsfest uten pølser?
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Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning
Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 474 83 600,
e-post:
post@ostfoldfermate.
no

Skiptvet Soul Children startet jubileumsfesten med en sangavdeling.

Acta region Østfold
Barn og unge i Normisjon
Gi gave til Actas arbeid
merket

av kaker fra diverse foreninger.
Et lite utsnitt av den store festforsamlingen på Bethel.

prosjektnummer:
11586146

Å GJØRE OG Å VÆRE
Bjørnar Holmedal, regionleder
For en god stund siden var jeg
på besøk i Salem Trondheim,
Normisjons menighet i sentrum
av Trondheim.
Den første kvelden var det «fest
for gatas folk». Det var dekket
fine bord og menighetens folk
hadde laget mye god mat. Salen
og bordene var fylt opp med
folk fra ulike nasjonaliteter;
tyskere, rumenere, nordmenn
og andre. Fellesnevneren for de
fleste av dem var nok at livet
ikke hadde blitt helt slik som de
ønsket. Jeg fikk høre noen historier, ikke alle historier er like
gode å høre. Vi sang sammen,

og denne kvelden ble «Mykje
lys og mykje varme» en annen
sang for meg – den ble en salme
der jeg satt sammen med folk av
alle slag. Narkomane, alkoholiserte, mennesker med blikket
ned, men elsket av Gud.
Jeg tenkte «dette er kirke».
På et svensk postkort sto det
«Herren velsigne dig – själv har
jag inte tid». Jeg er redd det er
tilfelle at det er flere enn meg
som kan kjenne seg litt igjen i
det. Stadig på farten et sted, hele
tiden noe mer som skal gjøres.
Blir vår identitet alt vi gjør, i all
vår aktivitet – i stedet for å

være? Faren er at når mennesker
søker kjærlighet, søker nærvær
– så finner de ingen hjemme(!)
Blir ikke dette motstridende da?
Skal vi ikke gjøre noe? Skal vi
bare være? Jeg tror det blir to
sider av samme sak. Vi kan si
mye om kirken, men i en
betenkning til kirkemøtet i
1999 heter det «for at kirken
skal kunne gi svar på den åndelige lengsel i vår tid må den
forstå at dens primære kall ikke
er til en oppgave, men til Gud.»
Det poengteres at det er relasjonene og tilgjengelighet som må
komme i fokus, fremfor aktivisme og travelhet. Relasjon til

«Herren
velsigne dig –
själv har jag
inte tid»
Gud – og til mennesker.
Når vi søker Gud «der oppe»
gjør det noe med oss «her inne»
som åpner livet «ut», og det er

noe med rekkefølgen.
En kvinne den kvelden i Trondheim spiste kun kålstuing. Det
virket som er snodig valg, fra
bord med veldig mye forskjellig
og veldig mye god mat. «Du
synes kanskje det er rart at jeg
bare spiser kålstuing..» sa hun.
«Min stemor laget det til meg
da jeg var barn – og det er det
eneste gode minnet jeg har fra
barndommen».
Små ting gjort i kjærlighet til
Gud og mennesker kan få bety
en forskjell i vår verden.
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Kvinneforening gjennom 125 år
Vestre Råde Normisjons
kvinneforening har vært i
virksomhet i 125 år. Søndag 5.
november ble jubileet markert
med stor fest i Effata bedehus
i Saltnes. Hovedtaler var pensjonert høyskolelektor Anne
Margrethe Saugstad. Hun
understreket vår avhengighet
av Kristus, både når det gjelder
frelsen, kraften og tjenesten.
Ragnhild Westeng Paus leste
125 årsberetningen. Anette
Nygård sang flere avdelinger
med gitarakkompagnement

av sin far Svein Erling Nygård.
Berit Kristoffersen og Astrid
Langmoen Olsen gav misjonsglimt fra henholdsvis Nepal
og Ecuador. Boe Johannes
Hermansen hilste fra Normisjon region Østfold og pianist
var Mirjam Håland Moe. Flott
bevertning var også en viktig
del av jubileumsfesten, som
ble ledet av Åse Marie og Ola
Rusaanes. Les mer om foreningen og festen på www.normisjon.no/ostfold eller regionens
facebookside.

Sentrale personer under jubileumsfesten, fra venstre
nestleder Ragnhild Westeng Paus (fra venstre), taler Anne
Margrethe Saugstad og leder Åse Marie Rusaanes. Foto: Boe
Johannes Hermansen

Nytt fra

Kveldsbibelskole våren 2018
Velkommen til kveldsbibelskole
våren 2018 i regi av Normisjon region
Østfold
Tema: Hverdagskristen – Guds rike
er nær

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

– Torsdagene 15.02, 01.03 og 15.03 –
ved Tonje Haugeto Stang

Ørje kirke, Nesveien 10, Ørje – Onsdagene 14.02, 28.02 og 14.03 – ved Dag
William Stang
Bethania, Kirkegata 52, Sarpsborg

Pris: kr. 100 pr. kurskveld, inkludert
kveldsmat. Betales ved frammøte.
Ingen påmelding!
Husk bibel og skrivesaker.

Økende interesse for Hauge
Det er ikke for mye sagt at
det er en økende interesse for
Hans Nielsens Hauge (17711824) og hans betydning som
vekkelsespredikant, samfunnsbygger og gründer.
Det har ikke minst musikalen
«Det brenner en ild» som ble
fremført på Tøihusplassen i
Gamlebyen i august, medvirket
til. Forestillingen ble sett av ca.
3500 publikummere og høstet
meget gode kritikker. Karen
Frøsland Nystøyl, teaterkritiker
i NRK P2, skrev blant annet:
«I denne forestillingen er det
gjenkjennelige følelser på spill,
det er fengende melodier,
orkesteret er fantastisk og
skuespillerne er veldig gode».
Og vi kan legge til: det ble gitt
et bilde av Hauge som viste
hva Gud kunne bruke ham til,
tross hans tvil.

En hjertelig takk til manusforfatter Hans-Petter Thøgersen,
regissør Ole-Hermann Gudim
Lundberg og komponist Svein
Gundersen – samt alle skuespillere, musikere og andre
som var involvert i denne
kjempeoppsettingen. Takk
også til alle som gjorde en flott
dugnadsinnsats - natt og dag som Normisjon organiserte.
Det ble også gjennomført
vandringer i Gamlebyen i
Hauges fotspor, ledet av Svein
Høiden, og Normisjon holdt
Hauge-seminar med tale av
Alv Magnus og ca. 100 deltagere, for å nevne noen av de
arrangementer som ble holdt i
tilknytning til musikalen.
I 2021 er det 250 års jubileum for Hauges fødsel. Svein
Høiden og undertegnede er
på vegne av Normisjon med i

en bred sammensatt arbeidsgruppe for å forberede dette.
Vi jobber også med mange
spennende ting i årene fram
mot jubileet. Blant annet en
ny-fremføring av musikkteaterforestillingen andre steder
enn i Fredrikstad.
Dessuten: Haugekomiteen i
Normisjon arrangerer en Haugekveld torsdag 5. april 2018
på Hauges Minde og en busstur i Hauges fotspor i Drammen, Hokksund og Eikerområdet lørdag 8. september
2018. Program kommer!
Til sist: en invitasjon til en
venneforening for museet
Hauges Minde settes nå også i
gang. Følg med på Normisjons
hjemmeside og facebookside!
Boe Johannes Hermansen,
tekst og foto

Ny forsamlingsarbeider på Bjørnstad
Kjersti Marken (55) er ansatt
som forsamlingsarbeider i
Bjørnstad forsamling. Dermed
vender hun tilbake til Østfold, hvor hun var ansatt som
barne- og ungdomssekretær
fra 1986-88 i Vestre Østfold
Indremisjonskrets.
- Jeg startet i 80 prosent stilling
24. august i år, forteller Kjersti,
som allerede trives godt i sin
nye stilling.
Hun legger til: - Min oppgave er å holde andakt for
alle aldersgruppene, hjelpe til
administrativt og støtte opp
under arbeidet der det trengs.
Ikke minst er det forsamlingens ønske å nå familier og naboer i det store boligområdet

Kjersti som
pilegrimsveileder.
Foto: Eivind Luthen

som etableres ved Bjørnstad
bedehus.
Kjersti, som kommer fra
Aurskog-Høland, forteller at
hun har levd et omflakkende
liv, i mange stillinger. – Lengst
tid har jeg vært organist i Aurskog, trosopplærer i Høland og
resepsjonist ved lensmannskontoret på Bjørkelangen.
Hun har også vært misjonær i
Ecuador for Santalmisjonen.
Kjersti ble skilt i januar i år og
har kjøpt seg et praktisk hus i
Trøgstad. – For meg er det en
helt grei reisevei til Bjørnstad,
kommenterer hun.
Som mange kjenner til, mistet
hun datteren Sara Christiane
(13) i en ulykke hvor Sara og
en venninne som kjørte hest,
ble påkjørt av en bil. – Det
har vært en forferdelig tøff tid
etterpå, sier hun. Men Kjersti
forteller også at hun har kjent
at hun har blitt båret av bønnene til mange.
De to andre barna, Maria (26)
og Martin (29) er hennes store
glede.
Kjersti forteller at hun er
opptatt av pilegrimsmotivet. –
Vi er pilegrimer hele livet. Jeg
tror det er en stor lengsel blant
folk. Det er viktig at vi er der
og møter dem med budskapet
om Jesus Kristus. Vi må peke i

riktig retning, tilføyer hun.
Selv er hun med i Pilegrimsfelleskapet St. Jakob i Oslo som
frivillig pilegrimsveileder.
Hun har gått mange turer fra
O’Cebreiro til Santiago de
Compostela som reiseleder
for Si-reiser og Plussreiser. De
to-tre siste årene har hun også
seilt pilegrim, både til Selja og
Trondheim.
Kjersti har også vært reiseleder
til Israel og Palestina, og vært
på pilegrimsreise til Etiopia og
Italia, for å nevne et par andre
land.
Hun er også med i et «vikingmiljø» i Vestfold, som jobber
med å få realisert pilegrimsbåten Saga Farmann, som skal
sjøsettes i september neste år.
– Den skal seile fra Tønsberg,
rundt Norge, Kolahalvøya,
gjennom elever i Russland, ut i
Svartehavet og Middelhavet og
rundt Europa tilbake til Norge.
Dette er en fem års sjøreise,
hvor en kan komme på underveis, sier hun forventningsfull.
Den nye forsamlingsarbeideren er også glad i sang og
musikk.
– Jeg har vikariert som organist siden ungdomsskolen,
legger hun til.
Med andre ord en allsidig og
engasjert ny medarbeider.
Boe Johannes Hermansen

Fra en av scenene i musikalen, hvor vi ser Hans Nielsen Hauge
helt til venstre i bildet.

Kveldsbibelskole samlet mange
Kveldsbibelskolen i regi av
Normisjon region Østfold
høsten 2017 samlet i alt 115
deltagere. Undervisningen ble
gjennomført fire onsdager på
Haugetun folkehøyskole og
fire torsdager i Normisjonshuset, Askim – annenhver
uke. Lærere begge steder var:
Arne Inge Vålandsmyr, Tove
Rustan Skaar, Kurt Hjemdal og
Leif Paus. De fire temaene var:

«Bibelen avgjør saken – om
Bibelens betydning», «I den
helliges nærhet – om Guds
hellighet», «Hvorfor Jesus døde
– om forsoningen» og «Skal
derfra komme igjen – om
dommen».
Bildet viser et glimt fra en av
kveldene, hvor Leif Paus var
lærer. Foto: Boe Johannes
Hermansen
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– Bangladesh er et veldig spennende land, og vi vil være med på det Gud gjør der, sier Hallgeir og Gerd Eli. Her med barna Kristoffer, Mathea og Jonathan.

Tilbake til Bangladesh
– Forrige gang vi var i Bangladesh var vi
utsendt som leger til et sykehus. Vi var
godt i gang med arbeidet vi kom dit for
å gjøre, men opplevde så store samarbeidsproblemer ved sykehuset at vi ikke
maktet å være der lenger, skyter Hallgeir
inn. Dermed tok de den tunge beslutningen om å dra fra Bangladesh.
– Vi følte oss som mislykkede misjonærer, og det var ikke lett å komme hjem
med den følelsen, sier Hallgeir. Gerd Eli
nikker, dette var de ikke forberedt på.
De forteller at selv om de kjente seg
som mislykket, tok både Normisjon og
misjonsvenner dem vel i mot.
– Mange, særlig tidligere misjonærer,
synes det var godt å høre at vi våget å
være ærlige om utfordringene vi hadde
opplevd, husker Hallgeir.
Familien satte altså kursen hjem til
Bergen og kjøpte seg nytt hus. De begynte
i Norkirken Bergen, startet huskirke,
barna begynte på skole og i barnehage,

Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto Ommund Lindtjørn

Da familien Haaland var
vel hjemme igjen fra
Bangladesh i 2015,
skjedde det noe uventet.
– Da vi var tilbake i Norge, følte jeg meg
ferdig med Bangladesh. Jeg ville ikke tilbake etter de erfaringene vi hadde hatt,
sier Gerd Eli åpenhjertig. Men Gud ville
det annerledes.
– Etter en tid hjemme, kjente jeg på
meg at vi skulle ut igjen, forteller hun.
Hun var usikker på hva Hallgeir ville si
til dette, nå som de var på plass i Bergen
i ny tilværelse.
– Men så sa jeg det til han, og han var
positiv. Og nå er vi altså på vei ut igjen!

og etterhvert kom Kristoffer som fyller
ett år i januar. Det var altså midt i alt dette
nye at Gerd Eli kjente at tjenesten i Bangladesh ikke var over.
– I februar 2016 dro vi ut på tur til
Bangladesh, for å kjenne på dette nye kallet. Vi reiste en hel gjeng fra Hordaland
på en skikkelig bønnetur. For Jonathan
sin del ble dette på mange måter hans
første møte med landet, fordi han var så
liten da vi bodde der. Denne turen gjorde
at vi fikk lyst å reise ut igjen på tross av
utfordringene, forteller ekteparet.
– Mens vi var der, opplevde vi at vi
ikke hadde tatt feil av kallet vi en gang
fikk, sier de to.
Gerd Eli og Hallgeir tok så kontakt
med Normisjon for å høre om mulighetene for å reise ut igjen enda en gang.
– Det å skulle tilbake nå, føles som om
vi bare fortsetter der vi slapp, sier Gerd
Eli. – Jeg gruer meg 100 prosent, men
gleder meg 102 prosent!

Familien Haaland
Familien Haaland med mamma
Gerd Eli, pappa Hallgeir, Mathea
(7), Jonathan (4) og Kristoffer (11
mnd) drar i januar 2018 tilbake til
Bangladesh der de først var
utsendt i 2014.
Gerd Eli skal jobbe med
kvinner og barn som er utsatt for
menneskehandel. Hallgeir vil ha
ulike oppgaver knyttet til ledertrening. Mathea skal gå på internasjonal skole, Gerd Eli og Hallgeir skal begge jobbe deltid og
bytte på å være hjemme med de
to små.
Prosjekt: Normisjon i Bangladesh
Prosjektnummer: 302 000

Lovende samarbeid

Impuls i Kambodsja

Takket være støtte fra givere i Norge, kan
teamleder Vefa og de fem andre damene på
Normisjonsteamet tilby både fysioterapi,
logopedi, massasje, trening av grov- og finmotorikk, samt mye omsorg og kjærlighet til
barna ved barnehjemmet i Merdekan. Gjennom året har de gjort forandringer i terapiprogrammet og arbeider nå enda mer målrettet enn før. Det gjør at flere av barna gjør
betydelige framskritt, både grovmotorisk og
med tale og andre ferdigheter.

Normisjons samarbeidskirke gjennom 20 år
har seks menigheter og seks prester på østspissen av landet, og de unge er med og
evangeliserer. De teller rundt tre hundre
aktive, og er en motor til samarbeid mellom
de evangeliske kirkene på Cuba
– Samarbeidet med kristne ungdommer
fra Norge er viktig for inspirasjon og vekst,
sier pastorparet Herrera og Rodriguez. De
trekker spesielt fram det kommende samarbeidet med Sagavoll folkehøgskole.

Rundt 150 ungdommer var med da Impuls
Kambodsja ble arrangert for første gang i
slutten av oktober.
Det er lokale unge som arrangerer, med
støtte fra IMI-kirken, og det første arrangementet lover godt for fortsettelsen, forteller
Erlend Berge som var til stede på festivalen.
I et land hvor 50 % av befolkningen er
under 30 år kan Impuls bli en bevegelse som
bidrar til at Kambodsja kan være et godt
land for alle.

Aserbajdsjan
Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 007

FOTO: SYNNØVE AANDSTAD BAGHIROVA

Utvikling på barnehjem

Tamella trenger ikke lenger rullestol

Cuba
Evangelisering og menighet på Cuba
Prosjektnummer 501 002

Kambodsja
Evangelisering og menighet i Kambodsja
Prosjektnummer 305 002

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 om at arbeidet Normisjon
gjør i Aserbajdsjans regioner kan
bidra til å skape nye arbeidsplasser for våre lokale brødre og
søstre
• Be for arbeidet Normisjon gjør
på barnehjemmet i Merdekan og
for jentene på teamet som
jobber på barnehjemmet
• Be for våre lokale medarbeidere i Normisjons arbeid i
Aserbajdsjan
Bangladesh
• Be for de santalene i Bangladesh som har blitt drevet fra sine
hus og sitt land
• 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 årsmøtet med valg av
nytt styre i den nasjonale
kichwakirka,
• Be om at det må ordne seg
med visum for James Tuna fra
Bolivia, som nå er i tjeneste som
pastor og kursholder i kichwakirka
• Be for de 15 ungdommene på
kysten som nylig deltok på leir/
kortkurs på Bibelinstituttet
India
• Be om at flere ungdommer i
India skal få mulighet til å jobbe
under trygge forhold
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke 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 og Senegal
• Be for de 17 menighetene som
har fått undervisning i Agenda 1
og som nå skal sette den ut i livet
• Takk for at Jesusfilmen nå er
tilgjengelig på malinké.
• Be om at alt det praktiske må
gå bra i innspillingen av Jesusfilm på kassonké
• Takk for en god inngang for
nye misjonærer i Senegal
• Be om motivasjon og oppmuntring i språklæringsfasen
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at de kristne i MidtØsten kan finne et svar mot hat
og vold og hevn
• Be om at den nye undervisningskanalen SAT-7 ACADEMY
kan lykkes
Nepal
• Be for Julestjerneklubben som
er verdifull i avrusningsarbeidet i

Okhaldhunga
• Be for prosessen med riving og
gjenoppbygging etter jordskjelvet. Be Gud vise veien og sende
den rette byggelederen
• Be for parlaments- og
provins-valgene som skal holdes
i desember, at de gjennomføres
rettferdig og at Gud vil reise opp
gode ledere for Nepal
• Be for samfunnsprosjektet I
Bajhang og Guds ledelse i
planlegging av prosjektet videre
SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Be om at den enkelte student
oppdager hvilke planer Gud har
for dem
• Be om at den nye økonomi- og
administrasjonslederen vil trives
og komme raskt og godt inn i
denne nøkkelstillingen på skolen
• Be om at lærerne skal få både
visdom, kraft og mot til å utruste
studentene og åpne Bibelen for
dem
Gå Ut Senteret
• Be for alle studentene i
utlandspraksis
• Be for rekruttering av administrasjonsmedarbeider
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be for Alphakurs som starter
januar 2018
• Be at vi naturlig snakker om
hvem Jesus er og hva han har
gjort for oss
• Be for vekstgruppene
• Be for samlivskurset
Norkirken Nordhordland
• Be om et nytt, større og mer
tjenlig menighetslokale for
Norkirken Nordhordland
• Be for ungdomsarbeidet. Takk
for engasjement og nye initiativ.
• Be for barnearbeidet. Be for
lederne om nye krefter, glede og
velsignelse i arbeidet
IMI-kirken
• Be for studentgruppa. Be om
at Gud skal fortsette å møte dem,
og om beskyttelse for fellesskapet på skolen
• Be for all reisevirksomhet og
teamturer som vi har
• Be om at Gud skal skape
lengsel i norske ungdommer, og
gi dem lyst til å bruke et år av
livet sitt på bibelskole.
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjonssenteret
• 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
• Be for forsamlinga i Betania,

Bodø
• Be om lys over veien videre,
etter at Karihaug leirsted er solgt
• Be for Acta-arbeidet på Fauske
Oppland
• Be om flere leirdeltagere
• Be for alle de unge leirlederne i
Acta
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 elevene ved Sunnfjord
og Nordfjord folkehøgskule
• 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 tilhørighet i de lokale fellesskapene våre
Telemark og VeBu
• Be om at vi må nå nye med
budskapet vårt
• Be om god helse og trivsel for
arbeiderne våre
• Be om at Gud må åpne nye
dører for evangeliet
• Be om helhjertede mennesker
som vil være med å bygge og
lede regionarbeidet
Trøndelag
• Be for elevene og ansatte på
skolene i regionen
• Takk og be for frivillige leder i
Acta og Normisjon
• Be om at vi må få ny Acta-leder
• Be for Acta- og regionstyre
Øst
• Be for Acta- og regionstyret
• Be for ny Actaleder Thèrése og
regionleder Anne-Lin som begge
begynner 01.01.18
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 de ansatte ved
kontoret
• Be for alle som har sitt virke på
hovedkontoret og de arbeidsoppgavene de utfører
ACTA SENTRALT:
• Be om at folkehøgskolenees
turer til India i desember og
januar må gå bra og at elevene
blir beriket og engasjerte
• Be for alle de som ikke gleder
seg til jul
• Be for alle advents- og
juleleirer som arrangeres
• Be for Actas Landsmøte og
medarbeidersamling «Transformator» 5.–10. januar 2018

Deltagerne fikk undervisning og arbeidet i grupper, men fikk
også forkynne og dele fellesskap.

Rører hjerter
Tekst Therese Glendrange
Foto Gjermund Lygre

Kirkelederne var
først skeptiske til
Agenda 1, men vi
ser allerede at det
fostrer endringer
I oktober hadde Normisjon i
Mali to samlinger med Agenda
1. Denne første samlingen handlet om Guds kjærlighet til oss og
vårt gjensvar til ham med å elske
Gud, fellesskapet og å vise Guds
kjærlighet til andre. Mens vi
hadde samling i Mali var det en
48 timers bønnelenke i Norge.
Og jeg tror bønn virkelig har
åpnet ører og hjerter til de som
kom til samlingene.
Kirkelederne i samarbeidskirken vår var skeptiske til hva
dette Agenda var for noe, men
de var fort med på undervisningen og arbeid i gruppene.
Nå har det gått to uker, og det
har vært utrolig spennende å
besøke menighetene og se hvordan de arbeider videre med stoffet. På tre søndager har jeg hørt
tre ulike prekener over temaet
fra Agenda 1. En menighet

hadde forrige lørdag en faste og bønnedag. Det var noe de
hadde bestemt seg for i løpet av
dagene med undervisning.
En menighet har planlagt en
stor evangeliseringsaksjon neste
helg og kirkedistriktet skal ha en
felles aksjon i slutten av november.
Jeg spurte en av pastorene hva
han satt igjen med etter samlingene. - Undervisningen rørte
ved hjertet mitt. Nå ser jeg at vi
er kalt til å elske Gud og fellesskapet, men også de andre. Vi er
nødt til å nå muslimene i bydelen her. For at det skal skje en
endring, så må menigheten min
høre det samme som jeg har
hørt. Så jeg skal begynne å preke
over det temaet vi fikk på
Agenda 1 samlingen.
En kvinne som var på samlingen har tatt med seg deltakerheftet og har begynt på undervisning i kvinnegruppa i sin
menighet. De har til nå gått
gjennom to av fem leksjoner.
Det er så spennende å se at
undervisningen har truffet noe
i folks liv og at menigheter og
enkeltpersoner har begynt å
sette ut i praksis det som de lært
i løpet av en to dagers samling.

Mali
Leder- og organisasjonsutvikling i Mali
Prosjektnummer 401 021

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.

Nytt fra
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Gaver for misjon
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon
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Du kan se utvalget
og kjøpe gaver på
www.gaver.normisjon.no

Generalforsamling 2018

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 -

Langs veggen inne på et kontor ved Normisjons
hovedkontor i Linstows gate finnes stabler med
moteriktige gryteunderlag i tovet ull, myke, deilige
skjerf i yak-ull, barnevotter med dyremotiver og
eksklusive kashmirsjal. På nabokontoret, der julebutikksjef Sunniva Vikan holder til, er bokhylla
og mesteparten av gulvplassen overtatt av esker
med kaffe, te og sjokolade.
– Det tømmes jo når folk begynner å handle,
sier Vikan. – Men akkurat nå er det litt trangt.
De siste årene har Normisjon drevet nettbutikk
på gaver.normisjon.no i førjulstiden og slik samlet inn penger til det internasjonale arbeidet. Filosofien er å selge ting folk kjøper fordi de har lyst
på det, ikke bare fordi det er til inntekt for misjonen.
Skjerf og sjal i vakre farger, produsert i Nepal,
er en kundefavoritt, og Vikan forteller at det
også i år er gått mange av disse.
– Vi har bestilt inn flere skjerf allerede, og
kanskje må vi supplere bestillingen igjen.

FOTO: ILL..

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.

Også i år har Normisjon åpnet
julebutikk, med gaver fra
inn- og utland som selges til
inntekt for det internasjonale
arbeidet.

Hver enkelt gaveartikkel i julebutikken samler inn
penger til ett misjonsland. Inntektene fra sjalene
i kashmir går til arbeidet i Nepal, adventskalender
selges til inntekt for arbeidet i Kambodsja, kakao
og sjokolade til inntekt for Senegal. Så langt det
er mulig har gaven og landet en relasjon, men det
viktigste er at om man er ute etter å støtte et spesielt misjonsland, skal man finne mulighet til det
i julebutikken.
– Disse er spesielt vakre, mange har et forhold
til disse, sier Vikan. Hun viser frem yndige stoffengler i hvitt og sølv. Englene er håndheklet av
santalkvinner i Bangladesh, og inntektene fra disse
går selvfølgelig tilbake til arbeidet i Bangladesh.
I nettbutikken har man også muligheten til å
gi et valgfritt beløp til et internasjonalt prosjekt,
og få tilsendt et gavekort som forteller mottakeren
at en gave er gitt til dette arbeidet på deres vegne.
Disse gavekortene pleier å være populære, gjerne
i kombinasjon med andre gaver fra julebutikken.
– Mange har alt de trenger og setter like stor
pris på at noen andre får nytte av gaven, forteller
Vikan. Hun håper at mange vil gjøre julehandelen
hos Normisjon og samtidig støtte misjonsarbeidet.
Siste frist for å bestille varer som skal sendes i
posten er 12. desember.

Sommer i Sør og GF 2018

Nor0misjons generalforsamling arrangeres 10.-15. juli 2018.
Festivalsjef Erik Albert gleder seg over å nok en gang få slå to
fluer i en smekk og lage et felles arrangement for generalforsamling og Sommer i Sør i Grimstad. Tema for uken er «Elsket og
sendt», og Albert kan love spennende talere og engasjerende
forkynnelse.
– Identitetsprosessen som Normisjon nå jobber med vil
prege hele uka, forteller Albert. Det betyr at fokus vil være på
satsingsområdene barn og unge, misjon og fellesskap.
– Vi gleder oss til en inspirerende uke, og inviterer alle normisjonsfolk til å være med på en flott samling i Grimstad, sier
Erik Albert.
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Nytt fra

Jubilanter

Takk til Torgeir!

ØSTFOLD
29.10: Jan Åsulv Fjellmyr, Fredrikstad 60 år
03.11: Eva A. Olsen, Fredrikstad 75
år
10.11: Trond Tukkensæter, Fredrikstad 60 år
16.11: Ruth Furubråten, Betlehem,
Borgen 85 år
21.11: Marit Bodahl-Johansen,
Fredrikstad 75 år
26.11: Gerd J. Hansen, Tistedal 90
år
27.11: Kari B. Paulsrud, Tomter 75
år
29.11: Elin Fosser, Marker 80 år

Aksjonen fortsetter mot målet
om å dele ut bibler til alle husstander i Østfold.
Vi trenger din støtte, i form
av en enkeltgave eller som fast
giver, og som forbeder!
Følg med på vår hjemmeside www.btao.no for innsamlingsoversikt, nyheter og
oversikt over arrangementer i
Østfold.

Velkommen til
Misjonsforum

Siden 2013 har vi vært heldige å
ha Torgeir Haaland som ansatt på
Sauevika. På grunn av helsemessige årsaker (rygg) har Torgeir
dessverre sagt opp sin stilling hos
oss.
Som utdannet kokk har jo Torgeirs
domene hovedsakelig vært på
kjøkkenet, men han har naturligvis
også bidratt i resten av driften på
Sauevika.
Torgeir har vært et hyggelig bekjentskap og vi har satt pris på at han har vært i denne tjenesten.
Nå går veien videre, og vi ønsker han Guds rike velsignelse over
liv og tjeneste.
På vegne av Normisjon i Østfold
regionleder Bjørnar Holmedal

Fastgiverbrosjyre

Igjen er det en stor glede å få
invitere til en inspirasjonskveld med fokus på misjonsarbeidet. Vi vil også i 2018
rette blikket mot Mali / Senegal, og vi får besøk av Guri
Enger som har gjort tjeneste i
Mali i flere år.

Døde

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.

PROGRAM:
Velkomst med kaffe/te og
kjeks.
Sang av Bjørnar Spydevold
med Kari Stokke ved pianoet.
Ferske nyheter fra Mali
Kveldsmat, samtale
Avslutning
NB! Vi gir en gave til arbeidet
i Mali/Senegal.
Velkommen!

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING
ØIVIND J SLETTEVOLD

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.

Da utleier, DNB, skal gjøre
om lokalene vi i dag leier i
Torggata 6 i Sarpsborg til
leiligheter, må vi finne nye
lokaler. Det er i skrivende
stund ikke helt klart hvor
vi flytter, men det blir mest
sannsynlig innen sentrum i
Sarpsborg. Flyttingen blir i
månedskiftet januar/februar.
Følg med på regionens hjemmeside eller facebookside
- hvor det kommer nærmere
opplysninger. Neste nummer av Normisjonsnytt,
som kommer ut i siste del av
februar, har også mer informasjon.

Økonomi
Vi har mye å glede oss over når vi når vi
ser tilbake på 2017. Aktiviteten har som
vanlig vært stor, både i foreningslivet
og på våre leirsteder. Statistikken fra
ACTA viser at det har vært en økning på
nærmere 20% både i antall arrangerte leirer og antall deltagere.
Mange barn og unge, men også voksne, har opplevd meningsfulle dager, og vi har fått tilbakemeldinger om at oppholdet på
leir har hatt betydning langt ut over akkurat dagene på leir. Vi er
takknemlig for økt aktivitet og arbeidet vi får være en del av.

Sted: Kirketun i Degernes
Tid: Søndag 4. februar kl.
17.00
Inger-Johanne Fosby, Berg
Jørgen Johannessen, Rygge
Arne Aamoth, Rakkestad
Jolaug K. Vold, Rokke

Regionkontoret
flytter

I oktober ble det sendt ut en
Normisjons-brosjyre til alle
mottagere av Nytt fra Normisjon i Østfold. Denne viser et
godt utsnitt av arbeidet vårt.
Med i brosjyren lå det også en
fastgiver slipp, avtalegiro, der
vi oppmuntrer våre venner til
å bli med i vårt felles arbeid på
denne måten.
Arbeidet som Normisjon
driver er stort – og vi har
mange vitnesbyrd om at dette
endre liv! Evig liv som starter
allerede nå.
Det har allerede kommet en
god gruppe mennesker som
har signert for fast givertjeneste på denne måten.
I 2017 har det vært 670 barn
(under 18 år!) på leir! Disse
ønsker vi å ha mulighet til å
følge videre.
Det er 100-vis av møter i
våre foreninger der regionen
fordeler talere, det er 100-vis
av sjelesorgsamtaler i Fermate
og det er et stort misjonsarbeid
som gjøres i og ut fra vårt felles
arbeid.
Vi oppmuntrer alle til å bli
med i denne aksjonen for
evangeliet. Elsket og sendt, her
og nå!
Bjørnar Holmedal

Vi har fortsatt noe aktivitet på leirstedene. Sauevika blir stengt
for vinteren, men Sjøglimt har fortsatt utleie, og ACTA skal
arrangere to leire før jul. Fermate har jevn aktivitet med flere
samtaler hver uke.
Økt aktivitet gir merkostnader, men vi håper at økte gaveinntekter gir oss mulighet til å opprettholde aktivitetsnivået, og aller
helst fortsette med å utvikle det videre.
Vi begynner å få et bilde av hvordan regnskapsresultatet vil bli,
og resultatet vil nok bli på nivå med de siste driftsårene. Erfaringsmessig øker gaveinntektene på slutten av året, og vi håper
og trenger en god gave-inngang de neste to månedene. Gledelig
er det at vi har mottatt de første giveravtalene som et resultat av
utsendelse av giverbrosjyrene i oktober. Vi oppfordrer enda flere
til å bli faste givere til vårt felles arbeid for Guds rike i Østfold.
Gaveinntektene pr oktober vises i figuren nedenfor. Som figuren
viser, er de totale gaveinntektene kr 2.065.548 ,- som er en liten
økning sammenlignet med 2016. Det er gaver til Region og Sjøglimt som står for økningen. Vi er på god vei til å nå budsjettet for
hele året, som er på kr 3.105.000!

Nytt fra
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1956-minner: Vaskevannsfat og utedo

Forsamlingen i dyp konsentrasjon mens Erik fra musikklinja
leser dikt.

Skoleturer med
spennvidde
Ganske tidlig i skoleåret var
alle linjer og elever på reisefot,
og man kan trygt slå fast at
det er stor bredde og forskjell
på reisemål og opplevelser.
Sosialklassen dro til Romania
hvor skolen i flere år har hatt
et bistandsprosjekt for sigøynerbarn og skole. - Vi har med
både ting og penger dit, og vi
kommer til svært kummerlige forhold. Dette gjenspeiler
seg blant annet når det gjelder
boforhold og hygiene, og det
er ikke galt å si at det faktisk
lukter fattigdom, sier Irene
Strand Østli som for tida er
rektor. Med på Romania-turen
var også sykmeldt rektor Per
Morten Wiig.

for teater og musikk i Gøteborg. Hyttetur med workshop
sto også på programmet for
disse elevene.

PULS-elevene raftet i Sjoa, var
på vandring i trange, mørke
grotter og gikk over Besseggen, mens innovasjonsklassen besøkte Silicon Valley
og traff blant annet norske
IKT-gründere. Kontrasten til
Romania er mildt sagt enorm.
Innovasjonselevene lærte
imidlertid at det må jobbes
knallhardt for virkelig å oppnå
noe, og det samme ble presisert for musikklassen som besøkte en utdanningsinstitusjon

Alle elever sitter igjen med
store opplevelser og varige
minner, men av svært ulik karakter. Noen har utfordret seg
selv i den norske fjellheimen,
andre har besøkt og lært om
forholdene i ett av dataverdens
absolutte midtpunkt, og noen
har fått et inntrykk av hvordan
det virkelig er å befinne seg
lengst ned i fattigdom og ha
langt opp når det gjelder gode
fremtidsmuligheter.

Omtrent 100 tidligere elever
deltok på elevstevnet 21.
oktober, og folk kom helt fra
Karasjok og Tromsø. Det hele
ble innledet i gymsalen med
sang av musikkelevene, vakker euphonium-solo ved elev
Christoffer og andakt ved Per
Morten Wiig. Deretter gikk
praten svært så livlig i de forskjellige kullsamlingene frem
til middag.

de kaldt vann på gangen og
varmt vann i kjelleren til vaskevannsfatet på rommet. Hun
husket at de hadde en dusj
til rådighet, og skolen hadde
utedo. Det var strenge grenser
for kontakt mellom jenter og
gutter, og klokka 22.00 sørget
lærerne for at lyset ble slukket.
Hun mente bestemt at det i
løpet av året ble servert utrolig
mye fisk.

Under middagen var det mulig å komme med hilsener og
minner, og da fortalte en elev
fra 1956-kullet litt om forhold
som var helt annerledes enn i
dag. Utstyrt med mugge hentet

I løpet av måltidet informerte
inspektør Bernt Inge Steinsland om skolen i dag, og deltakerne fikk også blant annet
høre en prolog og diktlesning.

Anna (Tyskland) og Haakon (USA):

Et skikkelig bra år
hittil

Haugetunmøte 11.
mars
Søndag 11. mars er det igjen klart
for Haugetunmøte. Gruppa Totakt
& Sang - med skolens vaktmester
Ole Martin Syverstad som ett av
medlemmene - tar seg av det musikalske, og rektor Per Morten Wiig
holder andakten.

Vårlig loppemarked

Vi tar med at Fotball var på
treningsleir i Spania, og i
samme land, nærmere bestemt
i Malaga, var linjene LatinAmerika og Middelhavet noen
dager på en anerkjent språkskole. Etter spanskkurset besøkte Middelhavet Gibraltar og
Cordoba, mens Latin-Amerika
returnerte til Haugetun.
Neste år bytter PULS ut fjellturen med treningsleir i Portugal,
og Fotball flytter sin høsttur til
samme sted og på samme tid.

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

I forrige nummer presenterte
vi elevene Anna Senftleben fra
Tyskland og Haakon Deach fra
USA. Hva har de å si om den
første tida på skolen?
Mens Anna tar hele praten
på norsk, rister Haakon litt
oppgitt på hodet og sier at han
ikke snakker så mye norsk som
han burde. Derimot synes at
han at undervisningen til lærer
Sakis på svensk i Middelhavetklassen, funker helt fint. - Lite
forskjell på norsk og svensk,
synes han.
- De norske elevene virket litt
distanserte og forsiktige i begynnelsen, men etter hvert fikk
jeg veldig god kontakt med
dem, sier Anna, og Haakon
samtykker.
Begge understreker forskjellen
på kontakt elev lærer i forhold
til hva de er vant til. Både i
Tyskland og USA er det høflig
tiltale og nesten underdanig
respekt som gjelder. - Ingen
lærer hjemme ville ha akseptert meg som sin personlige
trener, og han insisterer på
at jeg skal presse ham, smiler
Haakon og sikter til at han
faktisk instruerer lærer Sakis.

- Det blir et godt fri- og
tenkeår når det preges av mye
vennlig kontakt og uten presset og stresset i vanlig skole,
mener Anna.
- Det var litt skummelt i de
trange grottene, men linjeturen
med PULS var kjempebra, sier
hun, og Haakon hadde samme
positive erfaring med Middelhavet i Spania. - Reiser gjerne
tilbake, uttrykker han.
Haakon savner amerikansk
mat og er enig med Anna som
synes at maten er blitt bedre
og mer variert etter hvert. - I
begynnelsen var det også uvant
å spise fire ganger mens vi
hjemme spiser tre kraftige måltider om dagen, legger hun til.
Samtalen finner sted kort tid
før elevenes arbeidsuke som
Anna skal tilbringe på arkitektkontor i Tyskland, mens Haakon skal til Oslo for å assistere
et søskenbarn som er prest.
- Vi angrer absolutt ikke. Her
har vi det bra, avslutter duoen
fornøyd.

Fjorårets marked innbrakte mye
penger til Haugetun bistand.
Datoen for årets marked er ikke
fastsatt, men informasjon kommer
blant annet på facebook-gruppa
«Loppemarkeder/Frimarkeder
i Fredrikstad og Sarpsborg».
Bistandsmidlene går til skolens
prosjekter i Romania, Brasil, Haiti
og Den dominikanske republikk.
Ønsker noen å støtte bistandsopplegget, er det Vipps 39776 som
gjelder.

Kan du hjelpe med
utkledningsutstyr?
Vi ønsker å oppgradere utklednings-/kostymeavdelingen på
skolen. Dersom noen sitter på en
skattkiste av klær fra 80-tallet eller
tidligere, tar vi gjerne imot. Vi blir
også glade for gamle parykker,
briller og annet som kan være
morsomt. Kontakt oss på bernt@
haugetun.no, så avtaler vi henting.

Fullsatt familiedag
Igjen fylte elevenes familier
gymsalen til randen da familiedagen ble arrangert 11. november.
Programmet besto av informasjon
og underholdning samt et sterkt
fokus på å skaffe penger til Haugetun bistand. I løpet av dagen kom
det inn hele 20.000,- kroner, slik
at totalt innsamlet beløp nå er ca.
kr 190.000,- som vil komme godt
med i det videre arbeidet.
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Nytt fra

En ide for flere?

En ny korbølge

Det er alltid fest på Heia, heter
det. Vi som var på Heia fredag
13. oktober, fikk et godt eksempel på dette. Denne dagen
hadde Normisjonforeningen
invitert ungdomskoret Message og ungdommene i «KRIK
– Ka du trur» med foreldre, fra
Mysen. Resultatet ble en flott
miks av ungdommer, voksne
og eldre i et nært fullsatt misjonshus.

Det skal nok litt til for å nå opp
til høyden av antallet korsangere vi hadde på 80- og 90-tallet, men lørdag 14. oktober
gav oss en smak av at noe nytt
er på gang. I Norge har vi nå
200 Soul Children kor og ni
av disse har hjemmeadresse i
Østfold.
Denne lørdagen var sju av
korene samlet til Soul Camp
i Normisjonshuset på Askim.
Med 110 sangere pluss ledere
ble dette en skikkelig sangfest.
Grethe Bjørnstad Ravneng,

koordinator for Soul Children
i Østfold, stod i spissen for
arrangementet. Med seg hadde
hun representanter fra korene
og Acta-staben i Østfold. Kine
Ludvigsen Fossheim, som
har skrevet mange av Soul
Children sangene, var invitert
som inspirator. Det ble mange
nyttige tips å ta med seg både i
forhold til sangteknikk og ikke
minst i forhold til å formidle
budskapet i sangene.
Soul Children er en veldig
spennende bevegelse i Normi-

ADVENT 2017

sjon. I tillegg til korene i Norge
er det pr. i dag ca 100 kor
rundt ellers i verden. Denne
bevegelsen inkluderer imidlertid ikke bare korsang, men her
legges det vekt på trosformidling, verdiforankring, ledertrening og enkelte steder også
familiearbeid.

Festen ble ledet av Anne
Hilma Aandstad, vi fikk sang
av Message, underholdningen
stod KRIK-gjengen for, og
fungerende Acta-leder Åsmund Bjørnstad holdt andakt.

Kvelden ble rundet av med et
velfylt pizza-, smørbrød- og
kakebord, før vi hadde en god
gammeldags tombola.
Vi på regionskontoret synes
dette var en veldig spennende
kveld, og tenker kanskje dette
kan være en ide også for andre.
Mulighetene for nye relasjoner
i lokalmiljøet blir adskillig flere
dersom generasjonene står
sammen. Kanskje finnes det
barne- eller ungdomsgrupper
også i deres distrikt som hadde
takket ja til å bli satt pris på
med en fest?

Vi ser selvfølgelig gjerne at
denne bevegelsen vokser seg
enda sterkere også i Østfold, og
vi tror at å heie hverandre fram
i dette arbeidet, er et viktig
virkemiddel for vekst. Takk til
alle dere som bidro og gjorde
denne dagen stor. Vi gleder
oss til fortsettelsen og heier på
hver enkelt av dere!

Advent betyr komme. Hvem skal komme? I tiden 1. til 24. desember kan dere nå lese et «kommevers» hver dag. (NB! Bruk Bibelselskapets oversettelse fra 2011). Start adventstunden med å tenne
et lys. Gjør det gjerne i tilknytning til ett av dagens måltider. Be en bønn, og les dagens vers. Hvis
det ikke står noe i dagens rute, skal dere ta vare på den første bokstaven i det som nå er lest. Skriv
den inn i «kalenderen». Første juledag setter dere alle 24 bokstavene etter hverandre. Hvilken setning får dere da? Send inn svaret til Torill på mail: torill.bredeg@normisjon.no Da er dere med i
trekningen av en gave fra Nepal. NB! Husk å sende med adressen.

Fest med hjertebrød
og Nepalbilder

kaffe. (Vafler heter hjertebrød
i Nepal.) Det ble også vist
bilder fra Nepal og sykehuset i
Okhaldhunga.

Onsdag 25. oktober var det
pyntet til fest på Fredhøy
bedehus i Ullerøy. Det var
Onsdagsklubben som feiret at
de har hatt klubb på bedehuset
fra 1982 – altså i 35 år. Festmenyen var hjertebrød, saft og

Onsdagsklubben har gjennom
flere år sendt både penger og
gaver til barneavdelingen på
dette sykehuset. Dagens fest
skulle ikke være noe annerledes. Bursdagsgaven til klubben
skulle være penger til Nepal.
Det ble en livlig og hyggelig
fest med både små og store.

Klubbens ledere er Anne Borgås Jensen (til høyre) og Mette O.
Thorstensen. Anne har vært med helt fra starten.

Nytt fra
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Andakt
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Anne Lise Dahle , tidligere ansatt i Normisjon, bosatt på Kjærre i Onsøy

Kraften i evangeliet

Innspill
Vegard Tennebø
Leder Misjon i Norge
vegard.tennebo@normisjon.no

Evangelisk luthersk

Nytt fra

Både reformasjonsjubileet og vårt eget 150 års jubileum stunder
mot slutten. I Normisjon har vi markert vår egen historie, som
springer ut og lever i de protestantiske strømningene fra reformasjonens start. Da Martin Luther spikret de 95 tesene sine mot
avlaten på kirkedøren i Wittenberg i 1517 ble krefter sluppet løs
som skaket kirke og samfunn. Et spørsmål jeg har gått med dette
året er om det er verdt å kjempe for merkelappene «evangelisk»
og «luthersk». Har det noe for seg, eller holder vi ved det fast på
svarene på gamle spørsmål som ikke treffer i dag?
Jeg er blant dem som mener det første. Disse merkelappene
er mer enn en historie for oss, mer enn en arv. Det er ikke noe
vi skal sette på museum
og vise
frem ved spesielle anledninger.
Vegard
Tennebø
Snarere er «evangelisk»
selve
motoren
i det individuelle trosliLeder
Misjon
i Norge
vegard.tennebo@normisjon.no
vet og i kirken som fellesskap.
At frelse blir gitt oss av nåde
alene, ved troen alene på Jesus alene er ikke bare et reformatorisk programslagord. Men det avler et liv i etterfølgelse. Det
gir takknemlighet til hjertet, lidenskap i bønn og bibellesing,
kraft til tjenesten, håp for verden, enhet i kirken og grunner
for misjon.
Evangeliet selv
et fyldig
ogårs
dynamisk
Både
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jubileumlivsprinstunder
sipp
fra Gud
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Jeg er blant dem som mener det første. Disse merkelappene
er mer enn en historie for oss, mer enn en arv. Det er ikke noe
vi skal sette på museum og vise frem ved spesielle anledninger.
Snarere er «evangelisk» selve motoren i det individuelle troslivet og i kirken som fellesskap. At
1 8frelse blir gitt oss av nåde
20
alene, ved troen alene på JesusI alene er ikke bare et reformatorisk programslagord. Men det avler et liv i etterfølgelse. Det
gir takknemlighet til hjertet, lidenskap i bønn og bibellesing,
kraft til tjenesten, håp for verden, enhet i kirken og grunner
for misjon. Evangeliet selv er et fyldig og dynamisk livsprinsipp fra Gud i Jesus Kristus.
For å fange opp alt dette sier vi i
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Luther selv hadde et pragmatisk blikk på kirkens organisering og tradisjon, så lenge saken ble ivaretatt og ikke korrumpert. Evangeliet må formidles til omvendelse og tro, gjennom
kirkens sakramenter og forkynnelsen av bibelens Ord. Midt i
dette står Normisjon – og her skal vi stå.
Evangelisk luthersk? Ja, og stolt av det!
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Innspill

Evangeliet - det gode budskap
- slik lød det første gang på
Betlehemsmarkene: «Idag er
det født dere en frelser i
Davids by; han er Messias,
Herren.» Enkle setninger,
enkle ord. Men disse ordene er
breddfulle av innhold og
mening. I hundrevis av år var
frelserens komme forberedt.
Gud hadde vist israelsfolket
hvem han var gjennom det han
gjorde for dem og med dem,
og gjennom det han lot profetene fortelle dem. Så i enkle
ord som frelser, Messias,
Herren, gjemte det seg hele
fortellinger om Gud og om
frelseren som var lovet.
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Hovedsponsor:

Arrangører:

barn
og unge i

acta
normisjon

hele folket». Dette gode
Josef hadde møtt Herrens
budskapet, evangeliet «.. er en
engel i drøm og fått høre : «..
Guds kraft til frelse for hver
hun skal føde en sønn, og du
den som tror,» sier Paulus i
skal gi ham navnet Jesus, for
Rom 1,16. Og det var nettopp
han skal frelse sitt folk fra
vers 16 og 17 i dette kapitlet
deres synder.» Messias (fra
for Luthers
N Rsom
4/ ble
5 – grunnlaget
2017 | TRO
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hebraisk) og Kristus (fra gresk) «oppdagelse» av nåden.
betyr det samme: Herrens
salvede. Og det var denne Frel- Så ordene i evangeliet som
serkongen de ventet på.
forkynnes til oss, har innhold
og kraft! Ordene formidler at
Jesus kan frelse og forvandle
mennesker. Han kan reise opp
den nedtrykte. Han kan bringe
håp til den som tenker at alt er
håpløst. Han kan gi tilgivelse
til den som ber og bekjenner.
Han kan komme med kjærlighet og nåde til den som er
fylt av skam. Han vil være bror
til den som kjenner på
ensomhet. Han vil være
veileder for den som føler seg
rådvill. «Han vil gi den trette
kraft, og den som ikke har
krefter, gir han stor styrke.»
(Jes 40,29)

ordene i
evangeliet som
forkynnes til
oss, har
innhold og
kraft

Det var ham englene sang om.
Og gjeterne hørte det, handlet
etter det og trodde på det de så
og opplevde. Det var ord som
ble talt og sunget ut luften,
men det var ikke ord tatt rett
ut av lufta, som vi noen ganger
sier. Ordene var en proklamasjon av Guds frelsesplan «for

«I dag er det født dere en
frelser i Davids by; han er
Messias, Herren!» Vi skal lese
det igjen nå i julen. Hva vil du
at de ordene skal gjøre med
deg? Hva vil du at Jesus skal
være for deg? Gjør som
gjeterne - finn ut om det er slik
som det er blitt fortalt deg!

Julehilsen

1 0 –1 5 J U
L

Evangelisk luthersk

Luther og reformasjonen har
vært feiret og markert på
mange forskjellige måter dette
året. På selve «reformasjonsdagen» merket jeg meg på tv
fra gudstjenesten i Nidarosdomen at det ble lest opp fem
økumeniske imperativer. Ett av
dem handlet om «å finne
kraften i evangeliet om Jesus
Kristus slik at det kan tale inn i
vår tid».
Folk og nasjoner har i nesten
2000 år kunnet høre evangeliet
på en slik måte at de har
kommet til tro på Jesus som
sin frelser, som sin hyrde og
sin veileder.

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

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

Gjenbrukskroken
Nylig gikk Naturvernforbundet ut med følgende
melding: «Vi tenker at
kristne organisasjoner har
gjort et veldig viktig
samfunnsoppdrag over
flere år gjennom driften av
sine mange gjenbruksbutikker. Ved å ta imot
brukte salgsvarer gjør de et
viktig miljø- og klimatiltak.
For denne innsatsen har de
kanskje ikke fått den anerkjennelsen de fortjener,»
sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren
Ensmark. Det var hyggelig å

meddele denne rosen til
66 av våre 400 frivillige
medarbeidere da vi nylig
arrangerte årets fagdag i
Galleri Normisjon. I år var
Galleri Askøy vertskap og
tok imot engasjerte medarbeidere fra hele Sør-Norge
til kurs og seminar den siste
mandagen i oktober. Noen
hadde stått opp lenge før
fuglene for å rekke fram til
oppstart. Galleri Normisjon
er en levende plante i
Normisjon. Den vokser og
snor seg inn i byer og
lokalsamfunn og skaper

forandring. Trivsel, skjønnhet, relasjoner, penger og
overskudd. Vi liker planter
som har slike dufter.
Så ja - visst fortjener
våre frivillige ros!
Vi håper du legger
julehandelen til en
gjenbruksbutikk
nær deg.

Hilsen
Lillian
Dombestein
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

ARRANGEMENTSOVERSIKT
20.-21.01: «Manneprek»,
Sjøglimt
27.01: Misjonsbasar på Bethel
for Fredrikstad-distriktet
28.01: Inspirasjonssamling på
Bethel for Fredrikstad-distriktet
04.02: Misjonsforum på
Kirketun, Degernes
14.02: Bønnedag på Ørje
14.02: Kveldsbibelskole på Ørje
15.02: Kveldsbibelskole på
Betania, Sarpsborg
28.02: Kveldsbibelskole på Ørje
01.03: Kveldsbibelskole på
Betania, Sarpsborg
10.03: Misjonsbasar for Sarpsborg-distriktet
11.03: Haugetunmøte
14.03: Kveldsbibelskole på Ørje

15.03: Bønnedag på Bethania,
Sarpsborg
15.03: Kveldsbibelskole på
Betania, Sarpsborg
05.04: Haugedag på Hauges
Minde
07.04: Regionårsmøte på
Bethel, Fredrikstad
18.04: Pensjonistenes dag
27.-29.04: Pappaleir, pappa
med barn, Sauevika,
10.05: Familiefestival, Sjøglimt
29.07: Sauevikastevne
08.09: Busstur i Hauges fotspor
Se nærmere info på våre
hjemmesider!

Inspirasjonshelg på
Bethel

Tradisjonen tro: siste helga i
januar er det inspirasjonshelg
på Bethel for Fredrikstad-distriktet. Lørdag 27. januar er
det basar med litt forskjellig
program. Vi åpner kl. 11.00,
og dagen avsluttes med trekning kl. 16.00. Det blir salg
av pølser, kaker, vafler, kaffe/
te og varer fra Nepal. Mange
fine gevinster. Søndag 28.
januar samles vi kl. 18.00 til
inspirasjonssamling. Sett av
dagen! Fullstendig program
kommer senere.

Ekte Manneprek
2018

Hva ønsker, vil og kan menn
egentlig snakke om? I januar i
2017 ble den første «ekte manneprek» arrangert på Sjøglimt.
Da møttes menn med ulik
bakgrunn og erfaringer. Deltagerne fikk møte fem menn
og fem historier. Historier fra
de dagene da livet var utfordrende, vanskelig og mørkt –
og historiene om troen som ble
prøvd, men som holdt.
20.-21. januar 2018 blir neste
«Ekte manneprek», 24 timer
på Sjøglimt med ekte vare, tett
på livet.
Denne gangen vil Alexis
Lundh ha seminar med tema
om Styrke i sårbarhet og farskap.

TELEFONNUMMER OG ADRESSER
REGIONKONTORET
Torggata 6, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post: region.
ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60, fax: 69 13 36
61, org. nr. 980 545 202
Kontortid: Mandag - fredag kl.
10.00 - 14.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside: www.normisjon.
no/ostfold
Regionstyreleder: 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 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

Alexis Lundh - en fantastisk
foredragsholder - ansatt i Tro
& medier og heltfri.net

Julekonsert
på Bethel i Fredrikstad
fredag 8. desember kl.
19.00 med Lars Mörlid og
Peter Sandwall (bildet),
Det er deres eneste konsert i Norge. De har sin

Særlige regionale givertjenesteprosjekter:
Normisjons arbeid i region Østfold - 102000
Forkynnertjenesten, region Østfold - 102001
Fermate Østfold - 102095
Sauevika Leirsted - 102085
Sjøglimt Leirsted - 102090
Sjøglimt inn i fremtiden - 102092

personlige tolkning av tradisjonelle julesanger
blandet med nyere sanger, og de som kommer
får også være med på flere av sangene. Konserten er gratis, men det tas opp kollekt til Erikshjälpens arbeide i Afrika, nærmere bestemt i
Kenya med fokus på støtte til unge jenters helse
og skolegang. Arrangørene, med Ann Elisabeth
og Ole Torp i spissen, kan love en flott opplevelse av julens budskap.

Acta prosjekter:
Actas arbeid i region Østfold
- 202000
Lønn til Acta ettåring Østfold
- 202001
Lederopplæring Acta Østfold
- 202002
Bankkonto: 3000 14 71682

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.:
30.01

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

