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Årsmøte i Normisjon

Normisjon region Østfold holder sitt
årsmøte på Sjøglimt lørdag 22. april.
Program på siste side. Alle medlemmer har
stemmerett. Møt opp!
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Arnt Johannes Hermansen i Råde er en av dem som med glede mottar en bibel. Utdelere er
Kristin Stordal (fra venstre) og Ragnhild Klevmoen.

Overskrift
Bibelen til alle

Alle husstander i Østfold skal få tilbud om en gratis
Tekst Normisjon er blant de mange som arbeider
Tekst
bibel.
for å realisere dette. Tenk hvilken mulighet dette gir
oss for å nå videre med evangeliet.
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Alle husstander i Østfold skal få tilbud om en bibel. - Men vi vet ikke
helt eksakt når vi når målet. Dette er jo en grasrotbevegelse og vi er
avhengig av lokalt engasjement sier Anders Hverven, styreleder for
aksjonen ”Bibelen til alle i Østfold” (BTAØ).

Jubilanter
08.03: Inger Johanne Gjerløw,
Gressvik 70 år
13.03: Arnt Johannes Hermansen,
Råde 40 år
20.03: Øivind Landmark, Råde 90
år
04.04: Tordis Haugerud, Pella 80 år
07.04: Morten Saxegaard, Rolvsøy
50 år
08.04: Yngvar Jakobsen, Pella 90 år
23.04: Gerd Dahlmann Johansen,
Kråkerøy 75 år
11.05: Bjørg Kjærnes, Rygge 85 år
16.05: Erna Gaustad, Onsøy 80 år
19.05: Frank Ekeberg, Torsnes 80 år
23.05: Mina Nerheim, Tomb 75 år
07.06: Rutt Holone, Rygge 70 år
07.06: Olav Ruud, Onsøy 70 år
09.06: Betty Larsen, Borgenhaugen
60 år
17.06: Reidun Harstad, Rygge 90 år
17.06: Else Bergerud, Borgenhaugen 75 år
18.06: Torild Evensen, Pella 70 år

Døde
Solveig Lunde Ovesen, Ø. Fredrikstad
Signe Schjerpen, Rakkestad
Grethe Johnsen, Rygge
Karin Gundersen, Råde
Eva A. Andersen, Kjærre
Åse Jensen, Pella
Leif Ringen, Engelsviken
Torbjørn Skår, Jelsnes
Ivar J. Hauge, Våler
Jorunn Skaug, Svinndal
Marit Skogen, Skontorp

Nytt fra Normisjon tar gjerne i mot
beskjed om både jubilanter og
personer som er døde, med
tilknytning til Normisjon.

Bibelen til alle
Han forteller at arbeidet i flere
kommuner, som Fredrikstad,
Råde og Halden, er godt i
gang. I andre kommuner går
det litt tregere. – Det har også
å gjøre med begrensede
ressurser i fylkeskomiteen til å
følge opp lokalt, erkjenner han.
Målsettingen er fortsatt å tilby
Bibelen gratis til alle 128 tusen
husstander i fylket.
– Bibelen er verdens mest
leste bok. Likevel er den for
mange en uåpnet bok, også for
nordmenn. Det ønsker vi å
gjøre noe med, understreker
han.
Hverven viser til de gode erfaringer fra bibelutdelingen i
Finnmark i 2014. En undersøkelse i etterkant av bibelutdelingen viser at 41 prosent av de
som hadde tatt imot en Bibel,
hadde begynt å lese i den og 39
prosent var enige i utsagnet:
«Aksjonen har fått meg til å
vurdere Bibelen som relevant.»
Hele bredden av kristne kirkesamfunn og organisasjoner
står bak BTAØ. Og aldri har
det blitt gjennomført et større
og bredere fellestiltak i fylket i
kristen sammenheng.
Det skal lages en egen fin
innbundet utgave som skal
deles ut. Det er Det norske
bibelselskaps siste bibeloversettelse av 2011 som skal
trykkes i Kina. Hver bibel
inkludert noen trykksaker
koster ca. kr. 70. Vekten på
biblene blir samlet ca. 40 tonn.
- Før trykkingen settes i gang,
må det være samlet inn ca. fem
millioner kroner. Vi fokuserer
på innsamlingen nå fremover,
og har valgt å ikke sette en fast
dato for når kampanjen skal
foregå. Så langt har det
kommet inn nesten en million
kroner. Først nå ser det ut til at
aksjonen skyter fart.
Fylkeslederen forteller at man

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
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nå har fått viktige innsamlingsverktøy på plass. – Vi har fått
tilgang på Bibelselskapets
innsamlingssystem. Det betyr
at folk kan gi med avtalegiro
og få mulighet til skattefradrag.
Han viser til mange positive
tiltak når det gjelder innsamling her i Østfold. For
eksempel Greåker Frikirke,
hvor man på et medlemsmøte
enstemmig gikk inn for å støtte
BTAØ med hele kr. 150.000.
Grunntanken var å gi kr. 100
pr aktiv medlem i 10 måneder.
Allerede på medlemsmøtet ble
det samlet inn kr. 90.000. På en
ungdomssamling i løpet av en
helg kom det deretter inn over
kr. 25.000, blant annet
gjennom sponsorløp. - Utrolig
inspirerende og kreativt, og jeg
håper dette smitter andre
menigheter, sier Hverven.
Han roser også initiativet fra
Vestre Råde og Saltnes Normisjon som har vedtatt å gi kr.
20.000 og utfordret de andre
menighetene og kristne organisasjonene i Råde til å bidra
økonomisk. (Se del av dette
brevet i egen ramme).

Fylkesleder Anders Hverven sammen med Kristin Stordal (fra venstre) og
BOE JOHANNES HERMANSEN

- Det handler om å se muligheter, være kreative - og ikke
minst be for aksjonen. Jeg har
tro på at vi lykkes med utdelingen og at den vil bære rik
frukt, avslutter en entusiastisk
fylkesleder, som sammen med
seg i fylkeskomiteen blant
annet har Sverre Fjeldberg fra
Normisjon.

Les mer om Bibelen til Alle i Østfold:
www.bibelentilalle.no
Facebookside: @btao.no
Bankkonto: 1503 73 22676
Vipps-nr: 13677

Boe Johannes Hermansen

Valgkomiteens innstilling til
regionårsmøtet 2017
a) Styreleder, velges for to år:
John Thune (69), Rakkestad
b) To styremedlemmer, velges for tre år:
Randi Finstad Sand (61), Eidsberg
Gunnar Lilleaasen (60), Degernes
c) Et styremedlem, velges for to år:
Helene Camilla Titterud (33), Grålum
d) Tre varamedlemmer, velges for ett år:
Ragnar Kjølberg (67), Skjeberg
Øivind Skjolden (63), Rakkestad

e) To medlemmer til valgkomitèen:
Berit Kristoffersen (69), Råde (ny)
Odd Jørgen Bredeg (67), Borgenhau
gen (gjenvalg)
De som går ut av valgkomitèen:
Øivind Nygård, Råde
Odd Jørgen Bredeg, Borgenhaugen
Gjenstående i valgkomitèen:
Hilde Solberg, Hærland
Lars Petter Krog, Marker
f) Valg av revisor:
BDO AS
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Historier fra Finnmark og Nord Troms –
etter bibelutdelingen:
I samtale med en av de
andre kristne i Kirkenes får
jeg følgende kommentar,
sier Hans Kristian Sandtorp:
«Jeg har bodd her i over 30
år, men aldri opplevd at jeg
kan snakke med noen om
Bibelen og dens innhold. Nå
ligger Bibelen åpen på spisebordet i arbeidsboenheten,
og de har brettet inn oppe
i hjørnet, et tydelig tegn på
hvor de leser. Nå kan jeg
plutselig snakke med folket
om Bibelen!»
Per Bradley, pastor i Metodistkirken i Hammerfest:
«En i menigheten fortalte at
han hadde snakket med en
kollega, og uten helt å vite
hvordan de kom inn på det
hadde de begynt å snakke
om Bibelen. Kollegaen hadde ikke vært hjemme under
utdelingen, men nå ville han
ha en. Dette er en ganske
typisk historie fra oss. Folk
snakker om Bibelen, og folk
i menigheten tar med bibler
til venner, naboer, familie og
kollegaer.»

Tor Grindland, prest i Hasvik kommune, Sørøya: «Folk
har begynt å spørre etter
Bibelen. Kampanjen har
ført til en slags renessanse
for Bibelen og hva som står
der.»
Sagt på lokalt bedehus: «I
hele mitt liv har vi aldri
klart å samle mer en 10
mennesker til møte her på
bedehuset, nå når vi har
delt ut bibler, og inviterer
til bibelkveld, så kommer
det nærmere 40 mennesker.
Dette er bare helt utrolig!»
Hanne Braathen, Storfjord:
«Når jeg gikk og banket på
dørene var det veldig positivt og alle tok i mot. Noen
var jo ikke hjemme, og når
jeg traff folk på jobben etterpå, så var det flere som
spurte og ville ha en Bibel.
Nå er det viktig at vi kristne
er flinke og bruker relasjonene våre og snakker med
folk om Bibelen».

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

g Ragnhild Klevmoen står i spissen for bibelaksjonen i Østfold. FOTO:

Utsnitt av brevet fra styreleder Ola Rusaanes i Vestre Råde og Saltnes Normisjon:
«Visjonen om å dele ut Bibelen
til alle hjem har nå slått rot i
Østfold. Hva gjør vi, som driver
en kristen forening i Råde,
med det? Dette har opptatt oss
i styret på Effata (Vestre Råde
og Saltnes Normisjon). Vi har
merket oss de positive tilbakemeldingene fra Finnmark og
vi tror at en tilsvarende aksjon
i Østfold vil kunne gi lignende

effekter også her i Råde. Som
forening ser vi derfor aksjonen
som en gylden anledning til å
nå lengre ut med vårt arbeid.
Vi tror at mange flere Rådesokninger vil kunne få et puff
til å åpne bibelboka og ta til
seg av det som står der og at
enkelte vil etterspørre muligheter for opplæring og felleskap.
Ved utdelingen av Biblene, vil

TAKK!

det ligge ved informasjon om
menigheter, foreninger, kirker,
og forsamlingshus i Råde, som
vil ha tilbud om opplæring
og fellesskap. Men vi må være
forberedt på å ta imot nye mennesker i våre sammenhenger!
Effata-styret har derfor besluttet å «investere» 20 000 kroner
i aksjonen Bibelen til alle i
Østfold. Vi håper at også andre

menigheter, foreninger og forsamlinger ser aksjonen som en
mulighet for egen del og vi på
Effata utfordrer menigheter,
foreninger og forsamlinger i
Råde til å bli med – også økonomisk – på det spleiselaget
som må til for at aksjonen kan
bli en virkelighet.»

Acta region Østfold
Barn og unge i Normisjon
Gi gave til Actas arbeid
merket
prosjektnummer:
11586146

Jan Holone, regionstyreleder

Både dette nummer av avisen
og det forrige bærer preg av at
det nærmer seg et nytt årsmøte for regionen. Da er min periode som styreleder over, og
jeg vil i den forbindelse dele
noen tanker med dere.

vår med et engasjert styre og
lojale og dyktige medarbeidere. Takken må også rettes
til alle de som gjør en ulønnet
innsats, de frivillige hjelperne
som er uunnværlige i nær sagt
alle sammenhenger.

Først vil jeg takke regionstyret for godt samarbeide og god
innsats i perioden, dernest en
takk til alle ansatte i regionen,
enten arbeidsplassen er på regionkontoret, på våre leirsteder eller på vår folkehøyskole.
Det føles trygt og godt å være
med å lede en virksomhet som

Rundt om i våre foreninger
og forskjellige fellesskap er det
mennesker som i årevis har
sine faste oppgaver, det være
seg ledelse eller andre oppgaver. Noen fordi det i deres
sammenheng ikke er noen reelle muligheter til utskiftning,
andre fordi de liker det de hol-

der på med, kanskje de har en
spesiell utrustning til akkurat
sin oppgave. Ære være dem
for det.
Det som undrer meg er at
det er så vanskelig å få «ja» på
spørsmål fra valgkomiteen når
det er snakk om tillitsverv i regionen. Med unntak av tre år
har jeg hatt tillitsverv i
regionstyresammenheng siden 2001 og jeg vil påstå at
dere ikke vet hva dere går
glipp av når dere kvier dere
for å stille til valg. Rett nok
er det en del arbeide som må

gjøres, men det oppveies mange ganger av det som jeg har
betraktet som en personlig
gevinst og som har styrket og
utviklet mitt trosliv samtidig
som jeg har fått utstrakt kunnskap om den organisasjonen
vi deltar i. I samtale og møte
med andre mennesker har jeg
kunnet høste av deres erfaringer, og kanskje formidle noe
tilbake. Det skal innrømmes
at kontakt med andre mennesker nok ikke er min sterkeste
side, jeg trenger en del tid på
nye bekjentskaper, jeg oppfattes nok ikke som direkte opp-

søkende. Likevel oppfatter jeg
min tid i regionstyret som rik
og givende.
Derfor; får du en henvendelse
fra valgkomiteen eller regionkontoret som ønsker deg til
tillitsverv eller annen frivillig
regional innsats, si JA! Jeg er
sikker på at du vil oppleve det
som meningsfullt.
Velsignet og rik påskehøytid,
og så sees vi på årsmøtet 22.
april.
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Fortsatt Haugefokus på Haugetun
Mange menigheter, forsamlinger, organisasjoner og bedrifter
har de siste årene gjennomført
ett eller flere opplegg knyttet til Hans Nielsen Hauge.
Skolen som 1. november 1913
fikk navnet Haugetun for å
medvirke til å føre navnet hans
videre, forsøker fremdeles å
gjøre akkurat det.
Ganske tidlig i skoleåret gjennomføres en lørdagsundervisning for alle elevene som
da stort sett presenteres for
evangelisten og dermed den
åndelige siden av virksomhe-

ten hans. Elevene deles i fire
grupper som alle får høre et
foredrag, se en 25 minutters
video, besøke Hauges Minde
og til slutt besvare en Haugequiz.
Noe senere følger nok en
lørdag, og nå skal elevene jakte
på Hauges Hemmelighet. I
tillegg til predikanten trer nå
gründeren og samfunnsbyggeren frem. De 110 elevene deles
i 10-11 grupper som igjen må
dele seg i tre for å kunne trenge
bak konspirasjonsteorien som
presenteres og problemene

Bilmekking er pop
I mars startet siste bolk med
valgfag, og som i samme periode i fjor har vaktmester Ole
Martin Syverstad ansvar for
seks elever i bilmekking. – De
får lære litt grunnleggende om
bilhold fra det å åpne panseret,
fylle spylervæske og olje og for
eksempel bli kjent med forstilling og sjekking av bremser,

forteller vaktmesteren som
opplyser at selv om skolen har
flere minibusser, er valgfaget
rettet mot personbiler. – I fjor
jobbet vi en del med elevenes
egne biler, sier han og smiler
når han forteller at elevene
var så ivrige at de ikke ønsket
å forlate garasjen når økta var
slutt.

Valgfag som skaper interesse

Aktiv Haugetun-sommer
Utleieansvarlig Finn Oscar Holøs forteller at det så
absolutt blir livlig på skolen i
perioden fra årets kull drar og
til neste kommer. Mye tyder
på at skolen i pinsehelgen vil
huse deltakere i Fredrikstad
Cup i håndball, og noe senere
kommer Jenteband-prosjektet
som for tredje år på rad skal
arrangere to kurs. Deltakerne
kommer fra hele landet og får
mulighet til å spille sammen
med andre bandinteresserte.
Oase-deltakere fylte Haugetun

under fjorårets arrangement,
og forhåpentligvis blir det like
mange som benytter seg av
tilbudet om overnatting og
frokost til sommeren. Etter
Oase-uka skal HimalPartner
(tidligere Tibetmisjonen) ha
landsstevne, og deretter følger
Spiseforstyrrelsesforeningens
kurs. Østfold Musikkakademi
er også på plass med to kurs,
og Vestby menighet arrangerer
konfirmantleir. Skolens eget
korseminar med Per Oddvar
Hildre er sist ut før de nye
elevene er på plass.

som serveres. Elevene skal
strikke mens de går, for her må
det traskes fra Hauges Minde
mot Haugetun. Underveis skal
det løses både kirkelige og
praktiske oppgaver, og elevene
må innom en del tradisjonelle
bedrifter for å skaffe seg kunnskapen og informasjonen som
må til for å kunne oppklare
mysteriet. Hauges Hemmelighet foregår i tida omkring
1814, så her blir det en oppfriskning av ei dramatisk tid i
norgeshistorien. Temadagen
består av både fakta og fiksjon
som skal bidra til kunnskap

Hauge og Holøs

om Hauge, hva han har betydd
og hvorfor han fortsatt er så
aktuell.

En liten jente fra
Amigitos
- uventet og stor respons på
Sunnivas dikt
Sunniva Lindås fra Bergen er
elev i Latin-Amerika-klassen
og var med på tre-ukers turen
til Haiti og Den Dominikanske
republikk med et sveip innom
USA. Hun forteller: - Vi fikk
i oppgave å finne eller selv
formulere noe som vi syntes
passet til morgen- eller kveldstanker for hele klassen. To av
oss kom på at vi første dag
på skolen i Amigitos hadde
sett en liten jente som tydelig
hadde det ekstra tøft; blant annet skilte hun seg ut ved ikke
å ha skoleuniform. Vi skrev et
lite dikt om henne og tankene
våre og skulle bare dele det
med resten av gjengen.
Sånn ble det imidlertid ikke,
for Siv Mika Engebretsen som
står bak Amigitos Små venner
i Den Dominikanske republikk, la diktet ut på sin hjemmeside da hun ble vist det,
og plutselig fikk Sunniva en

respons hun aldri hadde tenkt
seg. Amigitos Små venner er
ett av prosjektene som støttes av Haugetun bistand som
dermed kan sies å ha bidratt
til at den lille jenta fikk sin
skoleuniform. Barna på skolen
er fra Haiti eller har haitianske
foreldre, og fordi de mangler
ID-papirer, kan barna ikke gå
på offentlig skole.
- Jeg er fullt klart over at
diktet ikke er noe litterært
mesterverk, men tenkte at det
var greit til internt bruk, sier
Sunniva, som har fått mange
tilbakemeldinger etter hvert
som «En liten jente» ble delt på
Facebook. Poengene i teksten
har berørt mange, og her kan
leserne selv bli kjent med dem.

En liten jente fra Amigitos
I dag møtte jeg en liten jente
som foreldrene ikke kom for å hente
Hun går for det meste alene
At det skal være sånn kan vel ingen
mene?
Hun hadde fletter og skittene klær
og et enormt behov for å være nær
Siv Mika tok henne inn til sin skole
det går ikke an å spole
Det tar den tid det tar
før hun trygghet har
Tenk å i en alder av 5 år
å ha så dype sår
Men allikevel kunne smile og le

som at hun ikke har vondt noe sted
En glede så ekte og varm
her burde det ringe en alarm
Vi sitter hjemme i våre fine hus
og klager på død brus
Det er ikke rettferdig
vi er vel ikke noe mer verdig?
I dag møtte jeg en liten jente
som foreldrene ikke kom for å hente
Jeg innser at våre bekymringer er små
i forhold til den veien bena hennes
må gå
De bor i skur omringet av boss
det kunne vært oss

3D-printer på plass
Skolens første 3D-printer er
plassert i rommet til «Innovasjon, sosiale medier og
markedsføring», og lærer Erik
Øysæd forteller at den skal
bidra til at elevene kan jobbe

videre fra det tradisjonelle 2Dformatet og over til tredimensjonale figurer og prototyper.
Det vil være snakk om mye
design og oppbygging, og Erik
Øysæd understreker at det

vil bli mye prøving og feiling.
– Heldigvis tåler maskinen
atskillig, så den takker ikke for
seg fordi om vi ikke umiddelbart får det resultatet vi trodde,
humrer han, etter å ha fjernet

en tynn stålullignende masse
som helt klart ikke var blitt
som planlagt.
3D-printer omkranset av
fornøyde elever

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

Loppemarked 31.
mars og 1. april
Latin-Amerika-elevene ønsker
velkommen til loppemarked disse
to dagene i skolens gymsal. Inntektene går til Haugetun bistand. I
fjor fikk man inn 9000 kroner, og
de kommer godt med som en
del av skolens støtte til prosjekter
i Romania, Brasil og Haiti/Den
Dominikanske republikk. Elevene
håper at mange tar turen innom
og dermed bidrar til at bistandstiltakene også i tida som kommer,
kan gjøre livet litt lettere for noen i
de nevnte landene. Du kan betale
med kontanter eller Vipps under
arrangementet som er fredag fra
1400 til 1900 og lørdag fra 1000 til
1400.

God elevsøkning
Rektor Irene Strand Østli opplyser at det fortsatt er mange som
ønsker å gå på folkehøyskole, og
at Haugetun har litt flere søkere
og litt flere ja-svar fra elever som
er tilbudt plass, enn på samme
tidspunkt i fjor. Ekstra gledelig
er det at søkningen er så god at
alle linjene har nok elever til å
starte opp, og det gjelder også
nyskapningen «Innovasjon, Sosiale
medier og Markedsføring» som nå
er inne i sitt første år.

Småturer for
mange
I tillegg til klassenes utenlandsturer arrangeres det mange korte
utflukter i løpet av skoleåret. Det
kan nevnes at 36 elever var på
plass under skisprinten i Drammen 8. mars, og mange elever har
meldt seg på fallskjermhopping
i Sverige 5. mai. Senkveld på TV2
har hatt Haugetun-besøk i mange
år, og 10. – 11. mai drar elevene på
den avsluttende turen til Sauevika.

Nytt fra
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UTLAND

Fra
Fra dåp
dåp ii udi-landsbyen
udi-landsbyen Nich
Nich ii Aserbajdsjan
Aserbajdsjan sommeren
sommeren 2016.
2016.

70 døpte blant Udi-folket
Tekst
Tekst Sigrid
Sigrid Rege
Rege Gårdsvoll
Gårdsvoll
Foto
Bjørn A.
A. Wegge
Wegge
Foto Bjørn

Vi har jobbet lenge blant
udiene i Aserbajdsjan.
Sakte, men sikkert
bærer arbeidet frukt.
Udi-folket
Udi-folket ii Aserbajdsjan
Aserbajdsjan har
har en
en lang
lang hishistorie,
torie, og
og har
har ii motsetning
motsetning til
til majoritetsmajoritetsbefolkningen
befolkningen ii landet
landet historisk
historisk vært
vært et
et
kristent
kristent folk.
folk.
Normisjon
Normisjon har
har drevet
drevet sosialt
sosialt arbeid
arbeid
blant
blant udi-folket
udi-folket siden
siden 1994,
1994, og
og det
det var
var
Bjørn
Bjørn Wegge,
Wegge, den
den gang
gang informasjonssjef
informasjonssjef
ii Santamisjonen,
Santamisjonen, som
som oppdaget
oppdaget det
det gamle
gamle
kirkebygget
kirkebygget ii Nich
Nich og
og tok
tok historien
historien med
med
hjem
hjem til
til Norge.
Norge.
–
– Udi-folket
Udi-folket var
var tydelig
tydelig bevisste
bevisste at
at de
de
ikke
ikke var
var muslimer.
muslimer. De
De kalte
kalte seg
seg kristne,
kristne,

men
men de
de visste
visste lite
lite om
om hva
hva det
det betydde,
betydde,
forteller
forteller Wegge.
Wegge.
II løpet
løpet av
av årene
årene som
som har
har gått
gått har
har NorNormisjon
misjon fått
fått gå
gå sammen
sammen med
med udiene
udiene mens
mens
de
de har
har gjenoppdaget
gjenoppdaget sin
sin ortodokse
ortodokse
kristne
kristne arv.
arv. Wegge
Wegge mener
mener at
at det
det er
er posipositivt
tivt at
at en
en organisasjon
organisasjon som
som Normisjon
Normisjon
har
har fått
fått bistå
bistå ii denne
denne prosessen,
prosessen, selv
selv om
om
udiene
udiene tilhører
tilhører en
en annen
annen kristen
kristen retning.
retning.
–
– Vi
Vi deler
deler en
en forståelse
forståelse om
om hellig
hellig tekst,
tekst,
hellig
hellig rom
rom og
og hellig
hellig tid.
tid. Den
Den ortodokse
ortodokse
gudstjeneste
gudstjeneste består
består nesten
nesten utelukkende
utelukkende
av
av liturgi,
liturgi, og
og det
det er
er viktig
viktig åå forstå.
forstå.
Wegge
Wegge er
er del
del av
av et
et utvalg
utvalg som
som arbeider
arbeider
med
med utforming
utforming av
av liturgiske
liturgiske ledd
ledd på
på udi.
udi.
Dette
Dette er
er et
et møysommelig
møysommelig arbeid
arbeid som
som tar
tar
mye
mye tid.
tid. Det
Det er
er mange
mange hensyn
hensyn som
som skal
skal
taes,
taes, og
og man
man forsøker
forsøker så
så langt
langt det
det er
er
mulig
mulig åå ivareta
ivareta den
den eldgamle
eldgamle tradisjonen
tradisjonen
Udi-folket
Udi-folket står
står i.i.
Ett
Ett av
av de
de liturgiske
liturgiske leddene
leddene som
som nå
nå er
er
klare
klare er
er dåpsliturgien,
dåpsliturgien, og
og denne
denne er
er alleallerede
rede hjertelig
hjertelig tatt
tatt ii bruk.
bruk. Sommeren
Sommeren 2016
2016

ble
ble hele
hele 23
23 mennesker
mennesker døpt
døpt og
og lagt
lagt til
til
menigheten.
menigheten. Totalt
Totalt er
er 70
70 udier
udier blitt
blitt døpt,
døpt,
og
og etterhvert
etterhvert håper
håper man
man at
at enda
enda flere
flere vil
vil
ønske
ønske åå la
la seg
seg døpe.
døpe.
Udi-folket
Udi-folket har
har gått
gått svært
svært lang
lang tid
tid uten
uten
åå utøve
utøve sin
sin religion,
religion, først
først på
på grunn
grunn av
av
stengte
stengte kirker
kirker under
under Sovjet-tiden,
Sovjet-tiden, og
og
senere
senere fordi
fordi tradisjoner
tradisjoner og
og tekster
tekster har
har
gått
gått tapt.
tapt. Derfor
Derfor er
er det
det også
også et
et seigt
seigt arbeid
arbeid
åå få
få ii gang
gang menighetsliv
menighetsliv igjen.
igjen.
Det
Det er
er imidlertid
imidlertid mange
mange lyspunkter.
lyspunkter.
Menighetens
Menighetens to
to ledere
ledere studerer
studerer på
på deltid
deltid
ved
ved et
et ortodoks
ortodoks teologisk
teologisk seminar,
seminar, og
og
ønsker
ønsker åå utdanne
utdanne seg
seg til
til henholdsvis
henholdsvis prest
prest
og
og diakon,
diakon, og
og kirken
kirken har
har nå
nå også
også fått
fått en
en
samarbeidsavtale
samarbeidsavtale på
på plass
plass med
med sin
sin søstersøsterkirke,
kirke, den
den syrisk-ortodokse
syrisk-ortodokse kirken.
kirken.
Bjørn
Bjørn Wegge
Wegge ber
ber oss
oss om
om åå be
be om
om at
at
folket
folket må
må forenes
forenes om
om kirken
kirken slik
slik at
at den
den
kan
kan finne
finne sin
sin plass
plass både
både ii samfunnet
samfunnet og
og
ii folkets
folkets hjerter,
hjerter, og
og at
at de
de kristne
kristne udiene
udiene
kan
kan bli
bli lys
lys og
og salt
salt både
både ii sitt
sitt eget
eget samfunn
samfunn
og
og ii majoritetssamfunnet.
majoritetssamfunnet.

Udi-folket
Udiene
Udiene er
er et
et eldgammelt
eldgammelt urfolk
urfolk
på
på Kaukasus.
Kaukasus.
Det
Det finnes
finnes omtrent
omtrent 10
10 000
000 udier
udier
på
verdensbasis
på verdensbasis
Mange
Mange udier
udier er
er bosatt
bosatt ii RussRussland.,
men
de
finnes
land., men de finnes over
over hele
hele
Kaukasus
Kaukasus
II Aserbajdsjan
Aserbajdsjan bor
bor omtrent
omtrent
fire
tusen
udier,
fire tusen udier, de
de fleste
fleste ii og
og
rundt
landsbyen
Nich
rundt landsbyen Nich ii GabalaGabalaregionen
regionen nord
nord ii landet.
landet.
De
De er
er historisk
historisk sett
sett et
et ortodoks
ortodoks
kristent
folk.
kristent folk.

NT nesten i mål

Ledersamling i India

Nye Soul Children Cuba

Normisjon
Normisjon følger
følger opp
opp tradisjonen
tradisjonen med
med åå
oversette
oversette Bibelen
Bibelen ii de
de landene
landene de
de jobber
jobber
hvor
hvor det
det ikke
ikke er
er gjort
gjort før.
før. II Kita
Kita ii Mali
Mali sitter
sitter
teamet
teamet som
som oversetter
oversetter til
til malinké.
malinké.
Av
Av nytestamentet
nytestamentet gjenstår
gjenstår nå
nå Apostlenes
Apostlenes
gjerninger
gjerninger og
og Åpenbaringen.
Åpenbaringen. Veien
Veien videre
videre er
er
fortsatt
fortsatt lang,
lang, med
med revisjon,
revisjon, utprøving
utprøving blant
blant
folket
folket og
og enda
enda mer.
mer.
For
For ikke
ikke lenge
lenge siden
siden fikk
fikk en
en kvinnegruppe
kvinnegruppe
høre
høre Kolosserne
Kolosserne 1
1 lest
lest høyt
høyt på
på malinké
malinké for
for
første
første gang.
gang. Det
Det var
var et
et stort
stort øyeblikk.
øyeblikk.

For
For åå styrke
styrke Normisjons
Normisjons partnere
partnere ii India,
India,
samlet
samlet man
man seg
seg til
til konferanse
konferanse under
under overoverskriften
skriften «Retreat
«Retreat &
& Reflections»
Reflections» ii januar.
januar. 50
50
kirkeledere
kirkeledere møttes
møttes ii Chennai
Chennai for
for åå dele
dele Guds
Guds
ord
ord og
og samle
samle seg
seg om
om oppgavene.
oppgavene. HovedteHovedtemaet
maet var
var «enhet
«enhet ii Kristus»,
Kristus», og
og kirkelederne
kirkelederne
fikk
fikk dele
dele av
av sine
sine erfaringer
erfaringer ii arbeidet
arbeidet og
og
utrustes
utrustes til
til videre
videre arbeid.
arbeid.
II april
april avholder
avholder Normisjons
Normisjons indiske
indiske samsamarbeidskirke
arbeidskirke NELC
NELC synodemøte
synodemøte for
for åå velge
velge
nye
nye kirkeledelse.
kirkeledelse. Vi
Vi ber
ber for
for dette
dette møtet.
møtet.

Seks
Seks ungdommer
ungdommer fra
fra Bibelskolen
Bibelskolen ii Grimstad
Grimstad
har vært
vært på
har
på Cuba
Cuba for
for åå være
være med
med på
på oppretopprettelsen av
av nye
nye Soul
Soul Children-kor
Children-kor ii landet.
landet.
telsen
Der de
de har
har vært
vært for
for åå starte
starte Soul
Soul ChildrenChildrenDer
kor, har
har det
det vært
vært det
det så
så mye
mye respons
respons at
at det
det
kor,
er en
en utfordring
utfordring åå få
få plass
plass til
til alle
alle barna
barna som
som
er
ønsket åå være
være med.
med.
ønsket
Mange voksne
voksne vil
vil også
også gjerne
gjerne være
være
–– Mange
med, og
og får
får bidra
bidra med
med praktiske
praktiske oppgaver
oppgaver
med,
og bønn,
bønn, forteller
forteller teamet.
teamet. Fremover
Fremover må
må
og
entusiasmen holdes
holdes oppe!
oppe!
entusiasmen

Bibel
Bibel og
og språk
språk ii Mali
Mali
Prosjektnummer: 401
Prosjektnummer:
401 008
008
Konto 1503
1503 02
02 13537
13537
Konto

Badjala
Badjala leser
leser Kolosserne
Kolosserne 1
1 høyt
høyt for
for en
en
kvinnegruppe
kvinnegruppe

Asia-basen
Asia-basen
Prosjektnummer
Prosjektnummer 304
304 004
004
Konto 1503
1503 02
02 13537
13537
Konto

Menighetsbygging/evang.
Menighetsbygging/evang. på
på Cuba
Cuba
Prosjektnummer 501
501 002
002
Prosjektnummer
Konto 1503
1503 02
02 13537
13537
Konto

Ønsker
Ønsker du
du å
å støtte
støtte et
et eller
eller flere
flere av
av disse
disse prosjektene
prosjektene kan
kan du
du gi
gi en
en gave
gave på
på konto
konto nr
nr 1503.02.13537
1503.02.13537 og
og merke
merke gaven
gaven med
med riktig
riktig prosjektnummer.
prosjektnummer.
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Bønneemner
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 Bangladesh som har blitt drevet fra sine
hus og sitt land
• Be for lærere og elever på
skolene Normisjon støtter
• Be for ungdomsgruppa som
har startet opp i Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende
kristne kirke i Bhutan
Cuba
• Be for de nye Soul Childrenkorene som er startet opp
• Be for vår samarbeidskirke på
Cuba.
Ecuador
• Be for Felipe Guaman, og
kursvirksomheten han har
ansvaret for i kichwa-kirkene
• Be for aktiviteten i den
gjenåpnede kirken for spansktalende i Cañar
• Be for pastor Gonzalo Celi og
at Gud må åpne dører i nybrottsarbeidet
India
• Be for vår samarbeidskirke
NELCs synodemøte i slutten av
april
• Be om at flere ungdommer i
India skal få mulighet til å jobbe
under trygge forhold
Kambodsja
• Takk for gjennombrudd i
Kambodsja
• Takk for oppfølgingsteam som
står klar til å samle de nykristne i
huskirker slik at de kan lære mer
om hvem Gud er og hva Han kan
gjøre
• Be om enda mer vekkelse og
evne til å gjøre alle til disipler
Mali
• Be for teamet som oversetter
Bibelen til kasonké og malinké
• Be for planlegging og
innspilling av Jesusfilmen på
kasonké i løpet av året
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at det kan lykkes å lage
en egen undervisningskanal for
barn som ikke får gå på skole
• Be om at SAT-7 de kan styrke
ensomme og forfulgte kristne
Nepal
• Be høstens Herre sørge for en
god ingeniør som kan komme for
å utbedre de skjulte jordskjelvskadene på sykehuset
• Be Gud fylle alle nye hus på
sykehuset med sin ånd til
helbredelse for pasienter
• Be for vår partnerorganisasjon
i Nepal, Dalit Help Society
Senegal
• Be for prosessen med
husbygging: takk for gode
arbeidere, og be om en god

byggeprosess videre
• Be for barna våre, at de trives
sammen her i huset og trives
sammen med nabobarna
• Be for familien Amlie i som
lærer språk i Frankrike
Tsjekkia/Europa
• Takk for teamet fra Gå Ut
Senteret og arbeidet de gjør
• Be om at vi skal få ha gode
samtaler om tro med ungdommer
Uganda
• Be for vår anglikanske
samarbeidskirke i Uganda
FORSAMLINGER/FELLESSKAP:
Jesusnett
• Be for utviklingen av Jesusnett
sitt arbeid rettet mot Romania
• Be om at Jesusnett skal få flere
faste givere
MUV Melhus
• Be for mulighetene som ligger
foran
• Be om at Gud viser retningen
MUV skal gå
• Be om at nådegaver blir
framelsket i menigheten
Norkirken Kristiansand
• Be om at vi skal få personer til
å være med å drive Alpha-arbeid
• Be om hjelp til å styrke
lovsangstjenesten og teknisk
stab
Storsalen
• Be for menighetens økonomi.
• Be for gode prioriteringer i
forhold til menneskelig ressursbruk
• Be for Suburban Festivalen
som arrangeres for første gang i
april
SKOLER:
Acta bibelskole og IMI institutt
• Be om flere søkere på Acta og
Imi Institutt, og at de som har
søkt takker ja til plass.
• Be for 2500 ungdommer som
var på Impuls og for alles de om
ble kristne
• Be for bibelskolene, at vi skal
lykkes i å gi dem det aller
viktigste – trygg identitet i hvem
de er i Jesus
Bibelskolen i Grimstad
• Be om at Gud fyller opp skolen
også neste år med de studentene
han vil skal gå her
• Be om at lærerne fylles av
Ånden så de kan legge ut Guds
ord klart og forståelig
Gå Ut Senteret
• Be for en god hjemkomst og
debriefing for studentene
• Be for ansettelse av ny lærer
• Be for utviklingen av linja Faith
in Action
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Realiseringen av misjonssenteret

• Agenda 1-nettverket
Møre
• For regionstyret, Actastyret og
frivillige ledere i regionen
• Be om gjennombrudd i arbeid
for nye fellesskap
Nord/Nordland
• Gud griper inn hos tre alvorlig
syke menn
• Kristen Videregående Skole
Nesna får flere søkere
Oppland
• Be for Actalagene i region
Oppland, alle medlemmene og
lederne
• Be for Actastyret og regionstyret og arbeidet i disse styrene
Rogaland
• Be for seniorarbeidet i
regionen.
• Be om nye Alpha partnere
• Be for engasjementet for våre
samarbeidsland
Sogn og Fjordane
• Be for arbeidet ved Nordfjord
og Sunnfjord folkehøgskule,
leirstedene Fjordly og Teigen,
Holmely omsorg og retreat,
Innvik Fjordhotell og barnehagene i regionen
• Be for lokale lag, foreninger og
fellesskap
Telemark og VeBu
• Be om ny giv i misjonsarbeidet
i Telemark
• Be for alle som har vært på leir
i vinterferien og for alle som skal
på påskeleirene våre
• Be for ansatte og frivillige
ledere i regionen
Trøndelag
• Takk og be for alle deltakere
som er på leir med Acta denne
våren
• Be for de som er med i Agenda
1-nettverket, for samlingene og
arbeidet i styrene mellom
samlingene
• Be for regionårsmøtet, om
Guds visdom til veien videre
Øst
• Be for utviklingen av ny
organisering i Fermate Øst
• Be for samarbeidet og
kontorfellesskap med regionen
og Storsalen
Østfold
• Be om at Jesus Kristus på nytt
blir sentrum i våre liv og i vårt
arbeid
• Be om ny frimodighet i det
åndelige lederskap i våre mange
foreninger
• Be om åpne dører i hjerter og
Gudshus - i møte med dagens
mennesker
SENTRALT:
• Be om Guds ledelse i identitetsprosessen vi går inn i
ACTA SENTRALT:
• Be for KonfCamp Etne som
arrangeres i påsken for cirka 400
konfirmanter
• Be for arbeidet med ny
handlingsplan i Acta

Olivia Augilar har vore med i kyrkja i Paute sidan
misjonærane først kom til byen.

Kyrkjemoder
Tekst Åse Rosvik
Foto Åse Rosvik

Olivia Aguilar (78)
er naturleg
samlingspunkt når
storfamilien møter
til gudsteneste.
Heilt sidan dei første misjonærane kom til byen, har Olivia vore
med i kyrkja. Då ho fødte den
yngste av dei 9 barna sine,
Freddy, for 42 år sidan, var det
ei oppleving som var avgjerande
for trua.
– Vi var nær døden både eg
og han. Men Gud greip inn. Det
har gitt meg ei trygg tru på Gud
si makt, fortel Olivia. Denne
trua har ho ført vidare til nye
generasjoner – litt slik som Lydia
i Filippi som inviterte Gud inn i
livet sitt, og Paulus og hans følge
inn i heimen sin.
Opp gjennom åra har kyrkja
vore gjennom bølgedalar.
Migrasjon har ført til gjennomtrekk, både av medlemmar og
leiarar. Dei siste åra har pastor
Cesar hatt ansvar for kyrkja.
Han bur i nabobyen, Cuenca, og
reiser jevnleg til Paute. Den siste
tida har han halde medlemskurs.
Rett før jul var det fest då
heile 12 medlemmar vart tekne

opp i kyrkjelyden. Mellom desse
er fire av Olivia sine barn og
fleire barnebarn.
– Litt etter litt blir dei med,
smiler Olivia og legg armen
rundt eit av oldebarna som kjem
ned frå loftet der søndagsskulen
held til.
I tillegg til denne «naturlege
kyrkjeveksten» vert også venner, kollegaer og naboar invitert
til kyrkja. Ei frukt av dette er
familien Alba med mor, far og
to døtre i tjueårsalderen.
– Eg har halde ut og venta på
Gud. No har vi pussa opp og har
ei fin kyrkje der vi kan be med
oss nye. Så må vi vera tålmodige
og gi dei tid til å bli kjent med
Gud, seier Olivia. Draumen er
sjølvsagt at kyrkja skal få sin
eigen pastor og eige leiarskap.
Barnebarnet Irene blir med i
samtalen. Ho fortel at kyrkja er
hennar andre heim.
– Her kjenner eg kvile og kan
legge av meg problem, seier ho.
Saman med mann og tre barn
møter ho trufast til gudsteneste.
Mannen og onkel Freddy får
for tida lederopplæring av pastor
Cesar. Håpet er sjølvsagt ei kyrkje i vekst.
– Eg drøymer om ei kyrkje
med 100 medlemmar, ler Irene,
ein av arvtakarane etter kyrkjemoder Olivia.

Menighetsbygging og evangelisering i Ecuador
Prosjektnummer 502012
Kontonr 1503 02 13537

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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NORGE
BESTILL VÅR

nye reisekatalog
Ring oss på telefon

70 17 90 00
Eller finn din neste drømmereise på

plussreiser.no
SOMMER
& HØST

GRUPPE

REISER

I KRIST
E

FELLESSKAP: Deltagerne opplevde et gode fellesskap på kveldssamlingene i peisestua.

2017

N REGI

Tekst Per Jostein Hovde
Foto Per Jostein Hovde

17
& HØST 20
SOMMERS E R I K R I S T E N R E G I
GRUPPE

REI

BUS SFE RIE

I KRI STE N
REG I

BIB ELF ERI

AEL
SOMMISRER
ESR EIS ER
&OPPHLEVØELSST
2017EK SOT ISK E REI SER
REISER
I KRI

E I SYD EN

GRUPPE

BUS SFE RIE

Sprengte Stølen

REG I
I KRI STE N

BUS SFE RIE

E I SYD EN
BIB ELF ERI

I KRI STE N
REG I

ISR AEL

BIB ELF ERI

OPP LEV ELS

E I SYD EN

STEN R
EGI

ESR EIS ER

ISR AEL

EK SOT ISK E

OPP LEV ELS

REI SER

ESR EIS ER

EK SOT ISK E

REI SER

Overskriften må ikke tas
bokstavelig, men det var en
ny erfaring for IMI Stølen.
Bibelkurs for seniorer er
ekstremt populært.
For første gang måtte en i februar gå ut til hotell i
Oppdal for å skaffe nok overnattingsrom for
deltakerne i et arrangement. 78 påmeldte er
rekordoppslutning.
Kurset startet tirsdag med to foredrag om
relasjon til innvandrere og våre nye landsmenn.
Mildrid Wik, som tidligere har arbeidet i Kristent
interkulturelt arbeid (KIA) i Trondheim, snakket
om hvordan vi bør og kan inkludere våre nye
landsmenn. En oppsummering kan være Grundtvigs ord «menneske først, kristen så».
Normisjons seniorkonsulent Torill Solli
Haugen ga oss interessant og viktig informasjon
om muslimenes kulturelle og teologiske bakteppe,
som det er viktig for oss å forstå i dagens situasjon.
Serien av bibeltimer startet onsdag morgen
med Svein Granerud som underviser. De to første timene var viet til temaet «Bibelsyn og bibelbruk», og senere ble det to timer om henholdsvis «Fortid, nåtid og framtid – hva lærer Bibelen
oss om tiden?» og «Frelsesvisshet».

Det ble ganske lange «timer», men undervisningen var interessant, engasjerende, lærerik og oppbyggelig. Granerud hadde meget god dialog med
deltakerne, der han svarte på mange spørsmål og
vi opplevde at vi fikk avklart tanker om aktuelle
tema og ikke minst med god forankring i Guds
ord.
I tillegg til bibeltimene ble det anledning til å
orientere om situasjonen i den norske kirke, hvordan Normisjon stiller seg til dette og hvordan vi
som kristne kan forholde oss i våre lokale menigheter.
Øivind Berg, tidligere sang- og musikklærer
ved Bakketun, bidro på en meget fengende måte
med både sang og musikk. Kurset var lagt opp
med god veksling mellom undervisning og sangog musikkinnslag som minikonsert, sangstund og
ønskekonsert.
Ved avslutningssamværet på torsdag var det
mange som ga uttrykk for at de hadde fått mye.
Vi hørte ord som fantastisk, veldig interessant,
kjempebra og utrolig. Den gode deltakelsen i kurset og responsen etterpå viser at det er behov for
slik undervisning.
Seniorutvalget i Normisjon Trøndelag ønsker
å fortsette med dette, og et nytt bibelkurs er planlagt til februar 2018.

Responsen viser at
det er behov for
slik undervisning.

Galleri Normisjon KLÆR
Plussreiser er et markedsføringsnavn for
Si-Reiser AS • Foretaksnr. 989 663 445 MVA
Vasstrandveien 1, N-6011 Aalesund
Tre blir én:
Plussreiser er tidligere Si-REISER, Ravinala og Sabra Fokusreiser.

Høytidelig åpning.

Galleri Normisjons nye butikk i Oslo, Galleri Normisjon
KLÆR, ble høytidelig åpnet av Kronprinsesse Mette-Marit
torsdag 9. mars.
– Jeg ville komme hit fordi jeg synes det er flott at unge
mennesker engasjerer seg for gjenbruk, og spesielt også at
denne butikken støtter ungdom i India, sa Kronprinsessen.
Butikken i Pilestredet 41 er full av spennende bruktskatter,
og er også et fint sted å sette seg ned og ta en kopp kaffe.
– Vi har fått veldig mye klær inn fra mange forskjellige
givere, forteller gjenbrukskonsulent Åshild Marie Sandvik.
Butikken har stort utvalg, så det skal være noe for enhver
smak å få kjøpt. Velkommen til Galleri Normisjon KLÆR!
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Regnskapssammendrag 2016
RESULTAT
Normisjon Region Østfold
Note

2016

2015

3 999 183
4 001 971
11 139
503 500
475 840

3 578 510
5 473 824
49 905
394 030
488 256

8 991 634

9 984 525

966 782
6 026 466
267 958
818 540
139 755
125 991
167 530
502 906
228 177
645 445
9 889 550

766 366
5 658 205
222 592
766 760
63 566
326 534
172 162
357 433
214 441
537 497
9 085 555

-897 917

898 970

Annen finansinntekt

Annen rentekostnad

62 520
3 878
-684

96 427
3 279
-42

RESULTAT AV FINANSPOSTER

65 714

99 664

-832 203

998 633

100 000
34 700
5 236
-863 379
-108 759

360 000
236 500
8 057
60 391
333 686

-832 203

998 633

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekter
Gaver
Messer, basarer og lotteri
Tilskudd
Andre driftsinntekter

12

SUM DRIFTSINNTEKTER

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av varige driftsmidler
Kostnader lokaler
Leasing, leie driftsmidler
Inventar med mer
Reparasjon og vedlikehold
Honorar
Reisekostander
Annen driftskostnad

6,8
2

6

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

Finnansinntekter og kostnader

Annen renteinntekt

ÅRSRESULTAT
Overføring og disponeringer
Overført disposisjonsfond Sauevika
Overført disposisjonsfond Nye Sjøglimt
Overført fond med eksterne restriksjoner
Overført annen egenkapital
Overført fond drift fermate
SUM DISPONERT

9

Normisjon regjon Østfold

Side 2

ORG NR. 980 545 202

Balanse

Balanse

Normisjon Region Østfold

Normisjon Region Østfold

EIENDELER

Note

2016

EGENKAPITAL OG GJELD

2015

Egenkapital

Anleggsmidler

Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Disposisjonsfond
Andre Fond
Annen egenkapital

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Sum driftsmidler

Note

2

13 572 763
300 624
13 873 387

13 098 003
316 382
13 414 384

3 000
62 260
65 260

23 000
62 260
85 260

13 938 647

13 499 644

2016

2015

659 737
559 934
5 124 792

654 501
559 934
5 024 792

3 111 947

3 186 006

11 104 986

11 968 366

20 561 395

21 393 598

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer
Markedsbaserte aksjer

3
5

Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

Sum egenkapital

9

Gjeld
Langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

Omløpsmidler
Varer

11

81 840

Kortsiktig gjeld

76 300

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld

Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

4

508 048
293 737
801 785

541 095
302 854
843 949

Bankinnskudd kontanter og lignende

7

7 130 093

8 415 409

8 013 719

9 335 658

21 952 366

22 835 302

SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

-

4
7

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

ORG NR. 980 545 202

346 044
398 319
646 608
1 390 971

451 160
388 212
582 333
1 421 705

1 390 971

1 441 705

21 952 366

22 835 302

Sarpsborg, 16.03.2017
Styret for Normisjon region Østfold
Jan Holone
Styreleder

Frode Bilsbak
Nestleder

Inger Slettevold Aarmo
Styremedlem

Lillian Karlsen
Styremedlem

John Thune
Styremedlem

Gunnar Lilleaasen
Styremedlem

Torill Bredeg
Ansattes representant

Normisjon regjon Østfold

20 000
20 000
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Andreas Brøttemsmo
Actas Representant
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Regnskapssammendrag - noter
Normisjon region Østfold

Note

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016
Note

1

5

Antall aksjer

DnB NOR
Vårt Land
Sum

Regnskapsprinsipper

6

4 626 679

779 764

701 671

Pensjonkostnader

338 223

278 492

Andre ytelser
Sum lønnskostnader

Årets avskrivninger

132 878

108 661

Årets avskrivning i %
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note

1 - 4%

0%

25 - 100 år
Lineær

3

6,66-33,3 %

ingen

3-10 år
Lineær

Sum

634 057
634 057
26 417
607 640

17 619 440
726 960
18 346 400
4 473 013
13 873 387

26 417

267 956

4

Note

2015
20 000
20 000

Kundefordringer
2016

2016

-

Øvrig kortsiktig gjeld
2016

Hovedkontoret
Andre enheter i Normisjon
Sum

2015

237 839
237 839

-

-

Leverandørgjeld

2015

2016

-

2015

8 058
4 000
12 058

Bundne midler

8

186 409
184 682

Skatt

968følger:
365,51
Annen
egenkapital
Årets betalbare
skatt fremkommer11
som
Fond
nye Sjøglimt
u/restr
2 852 319,77
Salgsinntekter
- cateringvirksomhet
Fond
drift
Fermate
333
685,97
Leieinntekt fast eiendom
Andredritsinntekter
Fond
3 186 005,74
Sum
2 357 037,74
Disp.fond
region
Varekostnader
2 411 948,88
Disp.fond
Sauevika
Lønnskostnad
255 805,41
Disp.fond
Sjøglimt
Annen driftskostnad
Disposisjonsfond
5 024 792,03
Sum driftskostnader
20 179 163,28
Sum
fri egenkapital
Resultat
før skatt
1)
654 500,59
Fond
medfremførbart
eksterne restr
Justering
underskudd
559 933,88
Fond
m/selvpålagte
restr 2)
Grunnlag
betalbar skatt
Sum bundet egenkapital
1 214 434,47
Egenkapital pr 31.12.
21 393 597,75

Andre fordringer

2015

389 047
26 843
415 890

Styre

- Enheten driver både økonomisk og ideell virksomhet. Hovedvirksomheten er ideell virksomhet. Etter skatteloven § 2 - 32 holder vi
den idelle virksomheten utenfor skatteplikt, den økonomiske virksomheten vil være skattepliktig når denne omsetning passer kr 140
9
Egenkapital
000.Note
- Skattepliktig inntekt gjelder cateringvirksomhet
fastresultat
eiendom.
EK pr 01.01 og utleie av
Årets
Andre endringer
Sum egenkap.

Mellomværende med selskap i Normisjon

Hovedkontoret
Andre enheter i Normisjon
Sum

7

Note

-

11,7

59 625

Bundne midler pr 31.12.
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde

10 år%
Lineær

2016

51 364
5 658 206

2016

Lovpålagt revisjon u/mva
Andre attestasjonstjenester

10%

Lån til Dale Vel
Sum

Note

Godtgjørelse til revisor

Fordringer som forfaller senere enn ett år

Fordringer som forfaller senere enn 1 år

12,25

Lønn
556 954
Pensjonsutgifter
10 810
Annen godtgjørelse
5 585
Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet
til fordel for ledende personer eller styret.

Driftsmidler
Brygge

6 026 466

Daglig leder

- Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans

14 008 691
0
14 008 691
1 140 567
12 868 124

(205 296)

Gjennomsnittlig antall årsverk

- Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre er det ikke foretatt avsetning til forventet tap.
Andre fordringer er også oppført til pålydende.

Driftsløsøre
inventar, og
lignende
97 000
3 513 749
92 903
97 000
3 606 652
3 306 029
97 000
300 623

2015

Arbeidsgiveravgift

- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives.

Bestyrer
bolig

2016
5 113 775

- Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.

Leirstedsbygg

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

Lønninger

- Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres
som kortsiktig gjeld.

- Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.

60 876
1 384
62 260

-

Lønnskostnader består av følgende poster

- Driftskostnader bokføres når de påløper

Anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr 31.12.

Balanseført verdi

10

Note

- Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.

2

Anskaffelsekost

855

Akser er omklassifisert til anleggsmidler, siden dette er langsiktig investering.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende
regnskapsprinsipper er anvendt:

Note

Aksjer og andeler i andre foretak mv.

Firma

(863 379,37)
(108 759,17)
(108 759,17)

(972 138,54)
5 236,00
5 236,00
(966 902,54)

227 917
79 512
307 429
57 538
187 721
76 366
321 625
(14 196)
14 196
-

34 700
34 700
100 000
100 000
134 700

134 700

11 104 986,14
2 887 019,77
224 926,80
3 111 946,57
2 357 037,74
2 511 948,88
255 805,41
5 124 792,03
19 341 724,74
659 736,59
559 933,88
1 219 670,47
20 561 395,21

1) Spesifisering egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner

3 984
15 438
19 422

Bundet fond innløsn tomter Sauevika

659 737

EK med ekst pålagte restriksj pr 31.12.

659 737

2) Spesifisering egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Note

9

Egenkapital
EK pr 01.01

Annen egenkapital
Fond nye Sjøglimt u/restr
Fond drift Fermate
Andre Fond
Normisjon regjon Østfold
Disp.fond region
Disp.fond Sauevika
Disp.fond Sjøglimt
Disposisjonsfond
Sum fri egenkapital

Fond med eksterne restr 1)
Fond m/selvpålagte restr 2)
Sum bundet egenkapital
Egenkapital pr 31.12.

11 968 365,51
2 852 319,77
333 685,97
3 186 005,74
2 357 037,74
2 411 948,88
255 805,41
5 024 792,03
20 179 163,28
654 500,59
559 933,88
1 214 434,47
21 393 597,75

Årets resultat
(863 379,37)
(108 759,17)
(108 759,17)
ORG NR. 980 545 202

Andre endringer

34 700
34 700
100 000

(972 138,54)
5 236,00
5 236,00
(966 902,54)

100 000
134 700

134 700

Sum egenkap.
11 104 986,14
2 887 019,77
224 926,80
3 111 946,57
2 357 037,74
2 511 948,88
255 805,41
5 124 792,03
19 341 724,74
659 736,59
559 933,88
1 219 670,47
20 561 395,21

Byggefond Sauevika

559 934

EK med selvpålagte restriksjoner pr 31.12

559 934

Note

10

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Normisjon Region Østfold har pensjonsordning hos DNB. Ordningen hos DNB er en innskuddspensjonsordning. Ordningen
ORG NR. 980 545 202
tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon og gjelder for 13 personer.

Normisjon regjon Østfold

Side 5

Note

11

Side 6

Varelager

Type varelager

31.12.2016

Beholdning matvarer Sauevika
Beholdning matvarer Sjøglimt
Beholdning handelsvarer - Folk
Sum

31.12.2015
39 899
33 067
8 874
81 840

33 323
32 403
10 574
76 300

1) Spesifisering egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner
Bundet fond innløsn tomter Sauevika

659 737

EK med ekst pålagte restriksj pr 31.12.

659 737

Note

12

Ekstraordinære inntekter
2016

Salg bedehus/inventar

2015
500 000

2 019 563

2) Spesifisering egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Avdelingsvis årsresultat 2016

Byggefond Sauevika

559 934

EK med selvpålagte restriksjoner pr 31.12

559 934

Note

10

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Normisjon Region Østfold har pensjonsordning hos DNB. Ordningen hos DNB er en innskuddspensjonsordning. Ordningen
tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon og gjelder for 13 personer.

Salgsinntekter
Varelager
Note
11
Gaver
for
prosentberegning
Type varelager
Tilskudd
Beholdning matvarer
Sauevika
Beholdning matvarer Sjøglimt
Leieinntekter
Beholdning handelsvarer
- Folk
Sum
Annen driftsinntekt
Ekstraordinære inntekter
Note
12 DRIFTSINNTEKTER
SUM
Varekostnad
Salg bedehus/inventar
SUM VAREKOSTNAD
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
SUM LØNN OG SOSIALE KOSTN.
Avskrivninger
Kostnader lokaler
Leasing/leie driftsmidler
Inventar mm.
Rep/vedl.hold utstyr
Honorarer
Drift bil- og reisekostnader
Normisjon regjon Østfold
Andre driftskostnader ORG NR. 980 545 202
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
RESULTAT

Administrasjon
23 779
3 114 244
31.12.2016
3990
899635
33 067
849
874620
81 840
5 528
3 283 806
2016
-5 316
500 000
-5 316
-1 594 200
-295 843
-31 573
-1 921 615
-5 098
-95 247
-46 741
-11 603
-774
-92 554
-84 968
-240 468
-577 453
779 423
55 259
-662
54 597
834 020

ACTA
33 811
160 288
31.12.2015
327 442
33 323
32 403
662 704
10 574
76 300
1 184 245
2015
2 019 563

-972 165
-130 492
-31 810
-1 134 467
-92 569
-19 198
-1 250
-226 166
-40 614
Side 7
-746 566
-1 126 363
-1 076 585

-1 076 585

Sauevika
2 464 712
421 046
1 550
100 705
2 988 013
-598 882
-598 882
-1 397 779
-192 544
-24 489
-1 614 812
-159 769
-385 104
-31 511
-60 612
-80 644
-67 504
-77 933
-123 263
-986 340
-212 021
2 391
-22
2 369
-209 652

Sauevika
tomtefond

Normisjon regjon Østfold

5 236
5 236
5 236

Sjøglimt
1 322 195
186 432
30 000
102 262
110 302
1 751 191
-362 585
-362 585
-889 186
-122 054
-21 001
-1 032 241
-103 091
-211 732
-29 506
-52 225
-86 113
-46 604
-13 225
-91 364
-633 859
-277 494
1 032
1 032
-276 462

Fermate
169 989
131 100
55 423
325
356 838
ORG NR. 980 545 202

-280 255
-38 831
-4 245
-323 331
-33 889
-12 799
-301
-70 077
-11 437
-16 243
-144 746
-111 239
2 480
2 480
-108 759

Totalt
3 442 027
4 013 110
503 500
816 461
216 535
8 991 634 *
-966 782
-966 782
-5 133 584
-779 764
-113 118
-6 026 466
-267 958
-818 540
-139 755
-125 991
-167 530
-502 906
-228 177
-645 445
-2 896 302 *
-897 917
66 398
-684
65 714
-832 203

* Inkluderer internfakturering mellom ACTA og leirstedene
uten resultatpåvirkning

Side 7
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Leirsesong 2017 er i oppstart

Det er mange spørsmål på
denne tiden av året. Kommer
det mange på leirene våre? Får
vi ledere nok? Vil årets endringer bli tatt godt i mot? Kan
vi få enda et år uten alvorlige
ulykker av noe slag? Slik kan
vi fortsette, og ingen av oss er
vel spesielt gode på å se inn
i framtiden. Vi er imidlertid
heldige som har En å gå til
som ser både framtid og fortid,
og vi håper dere vil være med
oss i bønn for både deltagere,

ledere, innhold og beskyttelse.
Påskens leirer er først ut, og på
Sjøglimt blir det tradisjonelle
leirer for barn. På Sauevika
skal ungdommen få en spesiell
opplevelse gjennom forskjellige aktiviteter med fokus på
mennesker som lever i skjul
grunnet sin kristne tro.
Ut over våren og sommeren
går det slag i slag med leir,
men leir gjør seg ikke selv.
Mange barn har i dag lite voksenkontakt, og her kan man

Lokallag presentasjon:
KU-flokken på Tomb

bety en viktig forskjell for barn
selv om man selv har kommet
langt opp i åra. Leir-besteforeldre er ønsket på alle barneleirer. Dette er en rolle hvor
man primært skal ha god tid
og være en trygg og rolig havn
midt i leirens mange aktiviteter. Kan vi som organisasjon
overse et slikt behov? Nei! Ta
kontakt med regionkontoret
så finner vi en leir som passer
for deg.

Sammen med flere spennende
tiltak danner Tomb KU et
attraktivt tilbud til elevene
ved Tomb videregående skole.
Beate Sæthre sammen med to
andre miljøarbeidere jobber
daglig for at internat-beboerne
på skolen skal ha et variert
tilbud. Vi kan nevne samlinger
i gymsalen sammen med KRIK
Råde og teater-gruppa som regelmessige tilbud. Rollebryllup,
bli kjent tur og vintertur på
fjellet er populære tiltak i løpet
av året. Tomb KU er navnet på
skolelaget, og de har MØ-ter
tre torsdager i måneden med
eget lovsangband, bønnevandring og andakt. Skolen tilbyr
også bibelgrupper for elevene,
og pr. i dag har de en jentegruppe, en guttegruppe og en
blandet gruppe i gang.

Beate Sæthre

Det skjer mye i livet til ungdommer i videregående skole.
Livet på internat er først og
fremst veldig spennende, men
også krevende i perioder.
Miljøarbeiderne er da gode
samtalepartnere for ungdommer som har familien langt
unna. La oss stå sammen med
disse i bønn for elevene på skolen, og for den trofaste gjengen
på rundt 20 ungdommer som
samles til møte på torsdagskveldene.

Mannsleir
på Sauevika 29.09-01.10.
Taler: Vegard Tennebø.
Noter helga!

Velkommen til
Misjonskveld på Pella
MALI OG SENEGAL
Dette er en spesiell invitasjon til de foreningene som vil være med
å støtte arbeidet i Mali,
men alle er velkommen!
Søndag 14.05, kl. 18.00
Hilde Halvorsen var tilbake i Mali i januar/
februar, og har derfor mye nytt og spennende å
formidle gjennom ord og bilder.
Sang av Oddvar Bjerkeli.
Gave til Mali.
Det vil bli bevertning.
Arrangør: Tistedal Normisjon

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

Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent i Normisjon

Innspill
Vegard Tennebø
Leder Misjon i Norge
Vegard.Tennebo@normisjon.no

Fokus i mangfold
Vi er i gang med en identitetsprosess i Normisjon om dagen.
Hvem er vi? Hvordan opplever vi oss selv? Hva kaller Gud oss
til nå? Slike prosesser er utrolig sunne for oss å gå igjennom
fra tid til annen. Ikke først og fremst fordi verden rundt oss
forandrer seg eller det kirkelige landskapet forandrer seg, men
fordi de ofte ender opp med å gjøre synlig de tingene som ligger i blindsonen vår.
Vi er vanedyr, vi mennesker. De tingene som startet med en
tydelig visjon for lenge siden blir etterhvert metode og til slutt
en aktivitet, gjennomført på vane.
Mange i Normisjon og Acta mener med rette at det skjer
mye flott i organisasjonen vår. Og det gjør det virkelig. Ukentlig kommer mennesker til tro, vokser som kristne, finner en
tjeneste og tar ansvar i Normisjons mangfoldige arbeid. Det
må vi bli flinkere til å feire.
Mangfold beskriver oss godt, mener mange. Vi er en mangfoldig organisasjon, med menigheter og foreninger, regioner
og sentralledd. Vi er i Nepal, Bangladesh, Mali og andre land.
Vi er Soul Children, leir, lokallag og skoler. Vi driver forkynnelse, sjelesorg, ledertrening, festivaler og innsamling. Vi jobber med administrasjon og regelverk og kundebehandling. Vi
er utrolig mye og gjør dermed utrolig mye.
Midt i dette mangfoldet er det vår felles utfordring å finne
fokus. Hva er de få, viktigste og avgjørende tingene vi må gjøre
som er mest tro mot det vi er, mot kallet vårt? Hva må få prioritering og innsats?
Slike samtaler trenger vi å ha med hverandre nå. Ikke bare
internt i ulike enheter, men på kryss og tvers i organisasjonen.
For bare slik kan ressursene
Gud har gitt oss forløses til en
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Hvilken sorg slukkes?

Hva kan det hjelpe å høre om
steinen som ble rullet bort fra
gravåpningen for 2000 år
siden, når vi kjenner så mange
tunge steiner. Hvilken sorg er
det da påskemorgen slukker?
Er det bare spill med ord? Eller
kanskje det bare gjelder for
noen spesielt utvalgte
mennesker?
Bibelen lærer oss: Påsken lover,
ja garanterer, at hele kosmos
skal gjenoppstå – bli renset og
ren for alt vi har rotet til, overforbrukt og forurenset. Ja, at
det en dag skal skapes en ny
verden, uten konflikt og hat,
synd og svik, sykdom og
ondskap, død og fortvilelse.
Hvor alt er godt, ja fullkomment. I alle relasjoner, mellom
mennesker, mellom dyr og
mennesker, mellom mennesker
og skaperverket - og ikke
minst i forhold til Gud.
Derfor skalv jorden i det
øyeblikket Jesus døde. Det var
et signal om at det som skjedde
med Jesus, hadde universell
betydning, for hele kloden, ja

tilbaketrukket tilskuer og
nærmer oss Ham, ja kaster oss
i hans frelsende armer.
Jesus inviterer oss ikke til å bli

Døden
har funnet sin
overmann
en kristen for at vi skal få det
enkelt og behagelig. Han har
ikke lovet noen omvei rundt
livets smertepunkter. Å bli en
kristen kan til og med bety at
vi får ekstra byrder å bære.
Men jeg får komme til ham,
med alt mitt, både de små og
store sorger. Så vil han være
med i og gjennom alt som
skjer.
Og en dag vil alle hans barn
fare opp fra graven! Påskemorgen satte sitt stempel på
dette løftet. Nå står trøsten
klippefast.

Gjenbrukskroken
Gjenbrukskroken

Ingen ringere enn H.K.H.
Derfor er det så flott at
Kronprinsesse Mette Marit
Normisjon er med og møter
Ingen ringere enn H.K.H.
ment for gjenbruk.
har takket ja til å åpne den
mennesker der de er på vei;
Kronprinsesse Mette Marit
Derfor er det så flott at Norniende gjenbruksbutikken i
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Normisjon, Galleri Normiog alle oss andre.
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og alle oss andre.
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snakker om han med
Også ordfører i Oslo,
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på åpningen. Butikken ligger respekt. Han levde for Jesus
Marianne Borgen, ble med
navn som klinger godt. Vi
sentralt i Oslo i Pilestredet
og på grunn av hans liv og
på åpningen. Butikken ligger snakker om han med
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respekt. Han levde for Jesus
gate 6 hvor vi åpnet den førfikk en levende tro.
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Dugnadshelger på Sauevika

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

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

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

for alt det skapte.
Derfor kan vi si: Påskemorgen
slukker den sorg at alt håp
skulle være ute for denne
verden og for oss. Troens øye
ser det! Det lyser et håp fra
Jesu grav. Døden har ikke
lenger det siste ordet, men er
oppslukt til seier. Døden er
død, den har funnet sin overmann. Døden er overvunnet,
djevelen er beseiret, ja, alle
onde åndskrefter har tapt.
Det mest avgjørende er at den
hellige Gud lot dommen og
straffen ramme sin Sønn, i
stedet for oss. Slik at vi skal ha
mulighet til å gå fri! Derfor
synger vi også om redningsmannen, vår forsoner. Kristus
vil redde oss fra den største
katastrofe, et liv hvor vi selv
må bære straffen og bli evig
forkastet, borte fra den nådige
Gud i all evighet.
Den gode Gud vil dele ut
seieren til alle som vil ta i mot
den, av bare nåde, gratis, for
Jesu skyld. Vi kan få del i Jesu
seier, om vi forlater rollen som

normisjon

blitt vasket og ryddet og er klar for Vi har også sendt ut utfordringen
en ny sesong.
til foreninger og lag om å stille
Tantetoppen har fått varmekabler,
frivillige medarbeidere som
Her settes
inn en annonse som
nye vegger og nytt gulv.
kjøkkenpersonell når nå utleie- og
har fått
på b=Grovkjøkkenet
147,3 x h=
74nyemm leirsesongen starter for fullt. Vi
Det ble invitert til to dugnadsvinduer og utvendig kledning på
håper at dette kan gi enda flere
to
stk på
helger i begynnelsen av marseller
og
kortveggen.
Sauevikavenner og være et godt
til sammen var det over 30 ivrige
b=
72
x
h=
74
mm
bidrag til en positiv økonomisk
dugnadsarbeidere som møtte
Som vanlig sørget Jørgen og Helge utvikling for leirstedet.
hver
region eller en felles?
opp. En STOR TAKK til alle En
som frafor
god (og mye) mat, så det var
deltok!
ingen som led nød. Det ble også
Og det ble gjort mye:
Det har blitt ryddet og raket over
hele området.
Sovehusene og soverommene har

tid til sosialt samvær.
Selv om det ble gjort mye, er det
fortsatt ting som gjenstår, så vi håper på velvilje og dugnadsinnsats
utover våren.

Husk Sauevikastevnet søndag
30. juli. Taler: Tore Schwartz
Olsen. Nærmere program
i neste nummer av Normisjonsnytt.

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger,
barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge
som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus

Kveldsbibelskole

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

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 forsoningen v/Kurt
Hjemdal (25. og 26.10)
Tema IV: Skal derfra komme igjen – om dommen v/Leif
Paus (08. og 09.11)

Normisjon region Østfold
arrangerer 150 års jubileumsfest for Normisjon.
Festen blir på Bethel,
Fredrikstad søndag 3.
september kl.17.00.
Taler: høgskolelektor Per
Reinert Eriksen.
Nærmere program kommer.

REGIONKONTORET
Torggata 6, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post: region.
ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60, fax: 69 13 36
61, org. nr. 980 545 202
Kontortid: Mandag - fredag kl.
10.00 - 14.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside: www.normisjon.
no/ostfold
Regionstyreleder: Jan Holone,
tlf. 980 17 461, e-post: jan.
holone@gmail.com
Regionleder:
Bjørnar Holmedal, tlf. 930 46
924, e-post: bjornar.
holmedal@normisjon.no

Pris: kr. 200 betales ved frammøte.
Ingen påmelding!

Administrasjonsleder: Sverre
Fjeldberg, tlf. 951 02 230,
e-post: sverre@normisjon.no

Musikal om Hans Nielsen Hauge

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

I tiden 17.-27. august settes det opp en musikal om Hans
Nielsen Hauge kalt «Det brenner en ild» på Tøihusplassen i
Gamlebyen, Fredrikstad.
Dette er en uant mulighet til å bli bedre kjent med Østfolds
store sønn gjennom en helaftens utendørs musikal. Et stort
ensemble står klar til å vise de historiske begivenhetene gjennom dramatiske spillescener, energiske enkeltprestasjoner og
storslåtte musikalske fellesnummer. Kjente skuespillere deltar.
Mer info:www.kulturv.no/hauge
Rabatterte billetter for grupper på min. 10 personer som bestiller før 1. juni. E-post: salg@hotelcity.no tlf. 69 38 56 05
Normisjon stiller med vakter og får en samlet godtgjørelse.
Ta kontakt med Boe Johannes Hermansen, som koordinerer
Normisjons engasjement.

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

500-årsmarkering
Reformasjonsjubileet markeres med en felleskirkelig samlingsdag søndag 29. oktober.
Noter dagen!
Nærmere program i neste
nummer!

Acta-leder: Elise VolenØsterholm, tlf. 474 83 632,
e-post: elise.volen@
normisjon.no (permisjon)
Familie- og misjonsarbeider:
Torill Bredeg, tlf. 474 83
633/404 10 681, e-post: torill.
bredeg@normisjon.no
Fung. Acta-leder: Åsmund
Bjørnstad, tlf. 900 79 700,
e-post: asmund.bjornstad@
normisjon.no
Acta-medarbeider: Ane
Frogner Risan, tlf. 468 99 148,
e-post: ane.risan@normisjon.
no

Regionårsmøte i 2017
Lørdag 22. april på Sjøglimt
Fra kl 09.30: Registrering
Kl 10.00: Forhandlingsmøte
Kl 12.00: Middag (kr 150)
Kl 13.00: Seminarer
• «Åndelig lederskap i en ny tid» v/Svein Granerud
• «Barmhjertighet i en ny tid» v/Sigmund Danielsen
• «Bedre sammen» v/Åsmund Bjørnstad
Kl 14.15: Samtale om arbeidet
Intervju og samtale med representanter for ulike arenaer og
utfordringer i vårt arbeid.
Kl 15.30: Utsendelsesgudstjeneste v/Svein Granerud
Påmelding til regionkontoret senest 19. april.

Hauge - busstur
Lørdag 09. september
busstur i Hauges fotspor i
Oslo. Reiseledere: Astrid F.
Ørebech og Boe Johannes
Hermansen. Vær rask med
påmeldingen!
Nærmere info på hjemmesiden til Normisjon region
Østfold eller kontakt regionkontoret.

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.:
30.05

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

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

