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Leirsesongen i gang

Leirsesongen på Sauevika og Sjøglimt
er i gang. Sjekk om det fortsatt er plass!
Og husk: be gjerne for leirene.
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Festdag i Okhaldhunga

Bildetekst
En av det takknemlige pasientene på Okhaldhunga sykehus som Normisjonsgruppa fra
Østfold møtte i påsken.

Guds omsorg
Overskrift

På Okhaldhunga sykehus vil det i år skje over 6000
Tekst
innleggelser, vel 2300 kirurgiske inngrep og over
1000 fødsler. Guds omsorg og kjærlighet når stadig
nye og mennesker kommer til tro på Jesus.
kniftrygghet.no

Sjekk hva du kan spare
hos Kristen-Norges eget
forsikringsselskap.

14. mars ble de nye bygningene på sykehuset i Okhaldhunga høytidelig åpnet.
Mange var til stede for å få med seg den
store begivenheten.
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TV Normisjon lansert
Den nyoppstartede videoportalen TV
Normisjon skal bli et godt verktøy for alle
som ønsker å få med seg og videreformidle gode historier fra Normisjons arbeid
For mer informasjon, ring 23 68 39 00,
send e-post til privat@kniftrygghet.no,
eller sjekk kniftrygghet.no
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Følg Normisjon
på Facebook
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En pris på kr. 100 000ner
Irén Kinn i Saltnes vant landsfinalen og har mottatt prisen fra
Jobzone på kroner 100 tusen
øremerket sykehuset i Okhaldhunga i Nepal.
Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Først vant Irén Kinn den lokale
hedersprisen fra Jobzone Fredrikstad og Sarpsborg på kroner
10 tusen for sin utrolige innsats
med å ha lært tusenvis av barn
og unge å synge i kor. En
oppgave hun har hatt i over 40
år, og som hun fortsatt står i.
Deretter kunne hun velge et
prosjekt som det ble stemt
over, sammen med andre
prosjekter som ildsjelene
hadde vunnet i de andre delfinalene rundt om i landet. Irén
valgte sykehuset i Okhaldhunga i Nepal og i landsfinalen
fikk hun hele 30,9 prosent av
stemmene og gikk dermed
seirende ut av konkurransen.

Enormt engasjement
- Dere har vist et enormt engasjement, sa Per Kristian
Johansen fra Jobzone til de
mange frammøtte i Effata
bedehus i Saltnes 4. mai og
overrakte sjekken til Irén Kinn.
Ekko barnekor sang for full
hals og Torill Bredeg fra
Normisjon region Østfold
gratulerte Irén og takket
Jobzone og overrakte dem et
bilde av sykehuset.
En videohilsen fra Kristin og
Erik Bøhler fra Okhaldhunga
satte en ekstra spiss på arrangementet som ble ledet av Ola
Rusaanes, lederen i Vestre
Råde og Saltnes Normisjon.

SMIL: Eldin Franco David (fra venstre), Tore Widlund, Per Kristian Johansen (alle fra Jobzone)
overrekker prisen til Irén Kinn.

Ferske bilder av virksomheten
ved sykehuset fra en gruppe fra
Normisjon i Østfold gav også
innblikk i det fantastiske
arbeidet som drives, og hvor
mange pasienter må gå i
dagevis for å komme fram.

TRØKK: Barnekoret Ekko sang under den hyggelige tilstelningen.

ENGASJEMENT: Ola Rusaanes berømmer Bente Brorson Lillestrand for
hennes initiativ og store engasjement.

Initiativtager
Initiativtager Bente Brorson
Lillestrand ble også behørig
takket for stor innsats, både for
nominasjon av Irén Kinn og
hennes store innsats under
avstemningen som gikk fram
til 23. april.
Irén Kinn forteller at hun er
meget takknemlig for prisen
og for det store engasjementet
som dette har medført.
- Pengene skal gå til pasientstøttefondet, leker til barneav-

delingen og til reparere sykehuset etter jordskjelvet.
- Jeg synes også det er veldig
fint at barna i Ekko er så engasjert i arbeidet knyttet til
misjonssykehuset, legger hun
til.
Irén Kinn understreker at hun
brenner for at barna skal bli
kjent med Jesus, og vil derfor
fortsatt holde på som korleder.

Enkle kuvøser gjør likevel sin tjeneste og redder liv.

TAKK: Torill Bredeg takker på vegne av Normisjon Per Kristian Johansen fra
Jobzone for prisen.
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Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning
Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 474 83 600,
e-post:
post@ostfoldfermate.
no

Okhaldhunga sykehus består av mange bygninger. Sykehuset dekker et fylke på 200 tusen mennesker, pluss tre nabofylker.

Acta region Østfold
Barn og unge i Normisjon

Tre av de norske deltagerne, klar til utdeling av medbragte
klær og utstyr fra Østfold, fra venstre Mona Duserud, Marit
Fjeldberg og Bernt Åge Hunnestad.

Gi gave til Actas arbeid
merket
prosjektnummer:
11586146

Kristin og Erik Bøhler tok i mot gruppa på 16 personer fra
Østfold som besøkte Nepal i påsken.

DISSE TEGN SKAL FØLGE DEM SOM TROR
Bjørnar Holmedal, regionleder

For mange er Jesu ord i Markus
16 om disiplenes oppdrag utfordrende. Hva er det som utfordrer mest? Er det å ta til oss at vi
er Jesu etterfølgere i dag? Er det
de handlingene han lister opp;
om onde ånder, nye tungemål,
slanger og gift? Hva med det
Jesus sier om at de vi legger
hendene på skal bli friske? Vi
har lett for å definere vekk det
Jesus sier om dem som tror.
Vi opplever i dag en radikalisering. Radikaliserte mennesker
og grupper som under flagg av
religion og tro, terroriserer og

ødelegger med vold og krig.
Hvor er radikaliteten i vår vestlige, norske kristenhet, og hva
er kristen radikalitet? Er det de
rette meninger - eller de rette
handlinger?
Jesu bror, Jakob, skriver utfordrende om hva troen er. Han
sier at troen er død uten gjerninger.
«En gudsdyrkelse som er ren og
feilfri for Gud, er å hjelpe enker
og foreldreløse i deres nød og
ikke la seg flekke til av verden»
(Jakob 1.27).
Vår verden går mot sin avslut-

ning. Vi vet ikke når, men
tegnene blir stadig tydeligere.
Hva er vårt oppdrag i denne
tiden? Det er misjonsbefalingen, den gjelder til alle tider.
Gå ut!
En kristen radikalisering er å gå
imøte og hjelpe enker og farløse,
fattige og rike, homofile og
heterofile – troende og tvilende.
«Ikke la dere flekke til av
verden» betyr ikke å «ikke få
møkk på henda» (være nær noe
du ikke er en del av). Det betyr å
ikke velge som denne verden,
men å våge å gå sammen med

Vår
verden
går mot
en avslutning
de utstøtte, løfte der ingen løfter,
gi omsorg og støtte i liv som er
uten rammer og horisont.
Hvem er de foreldreløse i dag?
Kommer han eller hun til våre
bedehus? Eller leter mennesker,

i mangel av utstrakte hender, i
blinde? I en verden som blir
stadig mer egoistisk og individualisert, hvor det er den
«sterke og vakre» som vinner,
trengs den kristne kirke mer
enn noen gang! «Hvordan kan
de påkalle en de ikke tror på?
Hvordan kan de tro på en de
ikke har hørt om? Og hvordan
kan de høre uten at noen
forkynner?» (Romerne 10.14.)
La vårt ettermæle bli «De levde
for å gjøre Jesus kjent!» Jesus
sier ikke «sitt og vent i kirken»
– Han sier fortsatt; gå ut.
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Ny styreleder i Normisjon Østfold
sen kroner.
I tillegg til forhandlingsmøtet
ble det arrangert tre parallelle
seminarer: «Åndelig lederskap
i en ny tid» v/Svein Granerud,
«Barmhjertighet i en ny tid» v/
Sigmund Danielsen og «Bedre
sammen» v/Åsmund Bjørnstad. Det var også intervju og
samtale om ulike arenaer og
utfordringer i misjonsarbeidet.

Et møte hvor Svein Granerud,
landsstyrets utsending, talte om
det store og sanne bildet dannet avslutningen på årsmøtet i
Normisjons region Østfold.
Boe Johannes
tekst og foto.

Hermansen,

John Thune ble valg til ny leder i regionstyret i Normisjon Østfold.

John Thune (69), Rakkestad ble
enstemmig valgt til ny styreleder i Normisjon region Østfold
under årsmøtet som ble holdt
på Sjøglimt leirsted 22. april.
Han etterfølger Jan Holone fra
Rygge som i mange år har hatt
dette vervet og ble varmt takket
for sin trofaste tjeneste.
Årsmeldinger og regnskap ble
enstemmig godkjent av de 78
stemmeberettigede.
Region
Østfold har et omfattende arbeid med totalt 77 foreninger
på voksensektoren, mens Acta
Østfold, barn og unge i Normisjon har rundt 45 aktive lag
for alderen 0-26 år. Sentralt i
regionens arbeid er også leir-

stedene Sauevika og Sjøglimt,
samt Haugetun folkehøyskole.
I tillegg er det et betydelig engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 13 ulike land.
Region Østfold har i dag 13 ansatte, inkludert leirstedene og
deltidsstillinger, men utenom
Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort
antall ulønnede medarbeidere
som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer.
Frode Bilsbak, Halden gikk ut
av regionstyret etter to perioder, mens Gunnar Lilleaasen,
Degernes ble gjenvalgt. Nye
medlemmer ble Randi Finstad

Populær kurskveld

Kurskvelden om «Empatisk
kommunikasjon» i Normisjonshuset, Askim var så populær at ikke alle fikk plass.
- Det er hyggelig med en slik
interesse. Det viser behovet for
og ønsket om å lære mer om
kommunikasjon, sier Sigmund
Danielsen, leder for Fermate
Østfold, ressurssenter for veiledning og sjelesorg, som sto
som arrangør av kurskvelden
sammen med Normisjon Askim og Askim menighet.
Foredragsholder var sykehusprest Øystein Buer fra Oslo
Universitetssykehus, som er
instruktør i empatisk kommunikasjon.
- Emapti har forankring både
i filosofi, psykologi og teologi.
For eksempel er «medliden-

het» et kjent uttrykk hos Jesus i
Det nye testamente, sa Buer.
Empatisk kommunikasjon er
et nyttig kommunikasjonsverktøy innen helse-, skole,
ledertrening og mellommenneskelige forhold.
- Det innebærer aktiv lytting,
hvor en setter seg inn i den
andres situasjon. Her er det
snakk om åpen lytting, med
innlevelse og respekt, sa Buer,
og nevnte et spørsmål som kan
åpne opp: - Hva kan jeg gjøre
for deg?

Sand, Eidsberg og Helene Camilla Titterud, Grålum. Gjenstående er Lillian Karlsen, Onsøy og Inger Slettevold Aarmo,
Varteig. Følgende varamedlemmer ble valgt: Ragnar Kjølberg, Skjeberg, Hartvig Velund,
Degernes og Øivind Skjolden,
Rakkestad. Torill Bredeg er de
ansattes representant i styret. I
tillegg velger Acta en representant. Styrets sekretær er regionleder Bjørnar Holmedal.
De samlede inntektene for regionen lå i 2016 på nærmere 9
millioner kroner, herav utgjør
gavene ca. 4 millioner kroner.
Regnskapet viser et driftsmessig underskudd på vel 800 tu-

Jan Holone ble takket av etter enda et år som
regionstyreleder.

belyser tanker og følelser, før
medfortelleren kan gjøre forsøk på å bidra til å se nye veier.
I løpet av det tre timers kurset
var det foredrag, rollespill og
oppgaver. Mye god respons ble
gitt til av de vel 30 deltagerne
til foredragsholder og arrangør.
Boe Johannes Hermansen,
tekst og foto

Han nevnte et eksempel på
hva en bør være forsiktig med
å bruke: - Jeg vet hvordan du
har det.
Buer viste til at metoden i stor
grad innebærer refleksjon som

Utsnitt av deltagere på årsmøtet.

Øystein Buer (til venstre) og
Sigmund Danielsen hadde
rollespill.

Sykehusprest Øystein Buer var kursholder om «empatisk
kommunikasjon».
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Kristin og Erik Bøhler sammen med sykehusstaben etter åpningen av de nye bygningene på Okhaldhunga sykehus.

En opplevelse i Okhaldhunga
skulle åpnes på sykehuset og at det skulle
komme så mange gjester, var hinsides alt
jeg hadde forestilt meg da moren min
spurte om jeg ville være med til Nepal.
Etter åpningsseremonien er det omvisning på sykehuset, og det slår meg hvor
gjennomtenkt alt er. Dere får ta i mot en
aldri så liten unnskyldning, sykehusdirektør Tuk, Kristin og Erik, for jeg vet det
handler om menneskene, ikke fasilitetene. Likevel: Hvor imponerende er det
ikke med et sykehus som har sitt eget
biogassystem, der avfall brukes til å produsere gass til matlaging? Det gjenværende vannet renses slik at det kan brukes
som vaskevann ved vannmangel. Og hvor
flott er det ikke med et sykehus som legger vekt på at det skal være et godt sted å
være? I Okhaldunga er det ulike farger
på rommene, som skal gjøre det både
hyggelig og enklere å finne frem. Slike
ting gjør det til et godt sted.
På dag tre besøker vi en ung kvinne

som heter Shanti og familien hennes for
å synge salmer og be sammen. Jeg legger
merke til at de kristne ber høyt og ofte.
Kristin forteller at hun ofte har blitt spurt
om hun kan be for noen, selv om de som
spør ikke er kristne selv. Hun ber høyt for
at andre rundt skal høre det.
Tilbake på sykehuset forteller Tuk og
Erik om arbeidet med sykehuset og planene fremover. Visjonen er at sykehuset
i Okhaldunga kan være med å forme
Nepals fremtidige helsepersonell.
Etter tre dager i Okhaldunga er det
dette jeg sitter igjen med: Gjestfriheten
og det helhetlige, diakonale og etiske perspektivet. Du verden for noen mennesker
og for et sted.
– Men du har fortsatt ikke opplevd
hverdagene her, du får komme tilbake,
sier Kristin, og drar meg ned på jorda
igjen, før hun og Tuk ber en høylydt bønn
for turen vår til Kathmandu, midt på
plassen utenfor sykehuset

Fest på sykehuset

Ivrige studenter

58 frelst i Vest-Bengal

Norge: Frimodig kirke

Da andre klasse på Normisjons bibelskole i
Mali startet opp i januar, hadde man bare tre
elever igjen av syv som startet året før.
Skolen valgte å kjøre undervisningen for
de tre som kom og det har vært spennende
studiemåneder med stort utbytte.
Nå følger 8 måneder der de skal ha praksis hjemme i menighetene sine, med jevn
oppfølging og en samling underveis.
Vi håper og ber at disse tre kan bli gode
medarbeidere inn i menighetene sine.

Lucia Tudu, leder av Radio Dumka, forteller om en svært vellykket tur for radioens
medarbeidere til Vest-Bengal.
– I løpet av to uker i slutten av april og
begynnelsen av mai ble det gjort oppfølgingsarbeid i Vest-Bengal, og 58 mennesker
ble frelst, sier Tudu.
I en tid preget av utfordringer for Radio
Dumka var dette en stor oppmuntring i
arbeidet og en stor inspirasjon i det videre
arbeidet i denne delstaten.

Mandag 20. mars var omkring 150 mennesker samlet i Storsalen i Oslo for å stifte nettverket «Frimodig Kirke».
Nettverket vil gi støtte og fellesskap til
dem som står på kirkens klassiske teologi og
velger å bli værende i Den norske kirke.
Nettverket er både for prester, andre kirkelig ansatte og frivillige, men gir mulighet
til assosiert medlemskap også for lutherske
kristne som ikke tilhører Den norske kirke.
– Vi oppfordrer normisjonsfolk til å melde
seg inn, sier generalsekretær Anne Birgitta
Langmoen Kvelland.
Mer informasjon og skjema for innmelding finnes på www.frimodigkirke.no

Tekst Live Margrethe Langmoen Kvelland
Foto Normisjon

– Trekk til deg beina og
sett deg lengre inn. Her
pleier vi å sitte i to
rekker i sofaen.

Leder- og organisasjonsutvikling i Mali
Prosjektnummer 401 021
Konto 1503.02.13537

FOTO: GJERMUND LYGRE

Det er kvelden før åpningen av de nye
bygningene ved Okhaldunga Community
Hospital, og stua til Kristin og Erik
Bøhler er smekkfull av folk som sitter i
sofaen, på gulvet og på stoler. Sammen
med moren min har jeg tatt turen hit fra
Norge via Kathmandu, og Kristin har
nettopp gitt meg en ett-sekunds leksjon
i hvordan det skal være hjemme hos dem.
Her det smekkfullt hus. Alle har fått kaffe
og kake. Det snakkes nepali, engelsk og
norsk. Alle er velkommen og alle blir sett.
At det var så mange bygninger som

De tre studentene som nå går ut i
praksis, sammen med rektor.

Menighet og evangelisering i India
Prosjektnummer 304 007
Konto 1503.02.13537

I mars feiret sykehuset i Okhaldhunga sitt 55-årsjubileum og
markerte samtidig åpningen av de
nye bygningene på sykehuset.
Kjell Tormod Pettersen, Norges
ambassadør til Nepal, foresto den
høytidelige åpningen sammen
med de to folkevalgte som representerer Okhaldhunga i Nepals
parlament. Normisjons Kristin og
Erik Bøhler ble overrakt plaketter
med takk for lang og tro tjeneste i
Okhaldhunga.
– Det er veldig morsomt å
se hvor fint det er blitt, sier
Normisjons generalsekretær
Anne Birgitta Langmoen Kvelland,
som var til stede på åpningen.

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be for 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 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 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
• Takk for det nyvalgte synodestyret i vår samarbeidskirke NELC.
Be at de skal få visdom til å lede
kirken
• 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 bibeloversettelsesteamet til kasonké og malinké
• Takk for innspillingen av
Jesusfilmen på malinké. Be om at
filmen må røre ved hjertene
• Be om at vi får spilt inn Jesusfilmen på kasonké i løpet av de
neste månedene
• Be for de tre elevene på
bibelskolen. De skal ha praksis i
hjemmemenighetene sine fra
mai til desember
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be for alle de kristne som lider
under diskriminering, forfølgelse
og terror i Midt-Østen og
Nord-Afrika
• Be om trygghet og beskyttelse
for alle medarbeidere i SAT-7
Nepal
• Be for tiden etter lokalvalget
14. mai, det første lokalvalget i
Nepal på 20 år

• Be for utbyggingen av
sykehuset.
• Be for sykehusets nye ingeniør
Reuben Sharma fra Bhutan som
begynner i august
• Be for oppbygging av nytt
administrasjonsbygg med
røntgen og fysioterapi avdeling.
Senegal
• Be for en god avslutning av
språkstudiet for våre nye
Senegal-misjonærer. De er nå i
Frankrike
• Be for en god regntid fra juni
til oktober både i Mali og
Senegal
Tsjekkia/Europa
• Be for Mission Weeks i flere
land gjennom sommeren, der
nye mennesker får møte Jesus
• Be for en god overgang for
familien Lande som flytter til
Norge i juli. Be spesielt for barna
som ikke har bodd noe annet
sted enn i Tsjekkia
• Be om visdom og djervhet for
lederne som leder menighetsplantingen i Ostrava videre etter
at familien Lande flytter
Uganda
• Be for vår anglikanske
samarbeidskirke i Uganda
SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Be om at Gud fyller opp skolen
med de studentene han ser
trenger et år på BiG også neste
skoleår
• Be om at lærerne får visdom
og kraft til å gi årets studenter
det de trenger dette skoleåret
• Be for prosessen mot samlokalisering med Norkirken Grimstad
på skoleområdet
Gå Ut Senteret
• Be om god rekruttering til linja
Faith in action
• Be for Motivasjon 2017
- åpningsfest for skolen og
jubileumsfest for Normisjon
• Be for gamle og nye ansatte
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Agenda 1-nettverket
Møre
• For regionstyret, Actastyret og
frivillige ledere i regionen
• Be om gjennombrudd i arbeid
for nye fellesskap
Nord/Nordland
• For regionstyret, Actastyret og
frivillige ledere
• Be for lokale lag, foreninger og
fellesskap
Oppland
Be for sommerens arrangement,
leirer og Totencamp
Be for sommerens to nysatsninger på Kirketeigen; Team
Kirketeigen og Bibelhelg i august

Rogaland
• Be om ledere til 10:13-festivalen
• 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 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 for sommerens leirer
• Be for alle frivillige i foreninger
og lag og for de som stiller som
ledere på leir og som kjøkkenpersonale
• Be for sommerens leirer
• Be for ny regionleder og ny
organisering av regionen
Trøndelag
• Be for staben og ansettelse av
ny Actaleder
• Takk for alle frivillige som gir
Jesus til barn og unge i regionen
• Be for alle barn og unge som
ikke har et åndelig fellesskap i
regionen
• Be for regionstyret, om klarhet
i hvordan arbeidet i regionen skal
se ut videre
Øst
• Be for utviklingen av ny
organisering i Fermate Øst
• Be for samarbeidet og
kontorfellesskap med regionen
og Storsalen
Østfold
• Be om ledelse og beskyttelse i
forarbeid og gjennomføring av
leirsesongen
• 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
SENTRALT:
• Be for oppstarten av TV
Normisjon og prosessen rundt
nye nettsider
• Be for alle som har sitt virke på
hovedkontoret og de arbeidsoppgavene de utfører
ACTA SENTRALT:
• Be for alle små og store
sommerleirer Acta arrangerer.
• Be for konfirmanter som har
vært eller skal på Actas KonfCamper – be om at det som de
får med seg på konfirmantleir blir
ivaretatt videre.
• Be for alle ansatte i Acta
• Be for for samarbeid vi har eller
kan få med Dnk eller andre
organisasjoner

Det har vært mellom åtti og hundre ungdommer på de første
samlingene i Dhaka Youth Fellowship.

Unge møtes
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Priya Gladstone

I Dhaka samles
kristne studenter
hver uke til fellesskap og for å høre
forkynnelse.
Dhaka er hovedstaden i Bangladesh, og mange ungdommer
flytter hit for å studere ved
universitet og høyskole.
Blant dem som bor på ungdomsherberger og i private hjem
rundt om i Dhaka, er mange
kristne ungdommer som har
tilhørt Normisjons partnerkirker på hjemstedene sine.
Disse ungdommene har til nå
ikke hatt mulighet til å møtes
fast for fellesskap og forkynnelse
sammen med andre ungdommer og studenter, men fra slutten av mars ble det startet ukentlige ungdomsmøter i Dhaka. i
regi av Normisjons Asiabase.
Elevene som bor i internatene
til Martin Luther College deltar
på disse møtene.
Priya Gladstone som leder
arbeidet med Dhaka Youth
fellowship forteller at mellom
åtti og hundre studenter har
vært innom hver samling til nå.

– Ungdommene er ivrige etter å
møtes i et slikt fellesskap, sier
Priya. – De har kanskje ikke hatt
mulighet til å delta i et
kristent miljø siden de flyttet fra
sine lokale menigheter hjemme,
og det er kjærkomment å kunne
samles for å høre Guds ord her
i Dhaka.
På samlingene er det forkynnelse, arbeid i grupper som ledes
av frivillige voksne mentorer,
bønn, lovsang og sosialt samvær.
– Lederteamet er sammensatt
av både lokale bangladeshiske
ledere og kristne utlendinger
som bor i Dhaka. Den kristne
foreningen Christian Medical
and Dental Association har også
sendt to av sine ledere for å være
en del av mentorteamet, forteller
Priya.
Samlingene skal både skape
et møtepunkt slik at man kan få
et godt miljø for kristne ungdommer i Dhaka, og bidra til å
utruste og undervise ungdommene slik at de kan vokse i troen
og leve med Jesus også i hverdagen.
– Vi ber om at dere alle ber
for ungdommene og for oss som
er ledere for arbeidet.Vi trenger
også flere ledere og mentorer, og
håper at dere vil huske også
dette i bønn, avslutter Priya.

Leder- og organisasjonsutvikling i Bangladesh
Prosjektnummer 302 017
Konto 1503.02.13537

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

Nytt fra
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Misjon i bevegelse
Trondheim,
18. - 20. august

Mer info og påmelding:

gus.no/motivasjon

Lanserer tv-kanal
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Illustrasjon/Brightcove

I midten av juni ble den
splitter nye plattformen TV
Normisjon lansert. Målet er å
nå ut til flere med informasjon
om det Normisjon gjør
– Vi ønsker blant annet å få bedre kontakt med
yngre krefter i Normisjon, sier redaktør for TV
Normisjon Sunniva Vikan.
– Video engasjerer på en helt annen måte enn
andre medier, det var på høy tid at vi startet en
tv-kanal.
TV Normisjon er ikke en tradisjonell tv-kanal,
men på nettportalen tv.normisjon.no finnes en
rikholdig videoarkiv, med filmer fra Normisjons
internasjonale arbeid, fra skoler, menigheter og
fellesskap, og ikke minst videoer fra Actas arbeid
rundt om i landet.
– Vi har allerede mange filmer i arkivet, og folk
som følger med vil se at det kommer nytt innhold
hver eneste uke, forteller Vikan.
Videoene skal være relativt korte, de fleste 3-5
minutter lange, men ifølge Vikan kan man formidle mye på noen få minutter.
– Video er et godt medium for å fortelle en
historie og skape engasjement, og vi i Normisjon
har mange historier å fortelle, som vi nå kan formidle på nye måter.

Det er kanskje først og fremst yngre mennesker
som er i målgruppen for kanalen, men det skal
være noe for enhver smak på TV Normisjon
– Vi ønsker å jobbe fremtidsrettet og dynamisk.
Dette er en måte å nå ut til andre enn de vi treffer
med det skriftlige materiellet vi gir ut, sier Vikan.
Videoene kan sees både på mobil og datamaskin, og kan enkelt deles til sosiale medier, eller
lastes ned for bruk for eksempel i møter eller på
leir der man ikke har like god tilgang til internett.
– TV Normisjon kan være et svært godt verktøy for våre menigheter og forsamlinger, og håpet
er selvfølgelig at det også skal være med å bygge
engasjement.
I tillegg til at det produseres videoer sentralt,
skal det også lages film på skolene og andre steder,
som vil gi innsikt i arbeidet som gjøres og kan
være med på å skape engasjement.
Og dersom det sitter noen der ute som ønsker
å være med og bidra til produksjonen?
– Film i vei, oppfordrer redaktør Vikan. – Vi
vil gjerne ha innhold, spesielt i form av vitnesbyrd
fra det som skjer lokalt, i Acta, i menigheter og
forsamlinger og i regionene.

Dette er en måte å
nå ut til andre enn
de vi treffer med det vi
allerede gjør

Misjon i bevegelse

FOTO: LUTHER FORLAG

Motivasjon
2017

Slik ser den nye videoplattformen ut (tv.normisjon.no)

Jubileumsboka
«Misjon i bevegelse»

10. mai ble Normisjons jubileumsbok «Misjon i bevegelse»
offisielt lansert på et arrangement på Høgskolen i Staffeldts
gate. Boka som utgis i forbindelse med Normisjons 150-årsjubileum er først og fremst et tilbakeblikk på de siste femti
årene. Personer som har stått sentralt i arbeidet hjemme og
ute er utfordret til å skrive med utgangspunkt i egne erfaringer. Resultatet er blitt en spennende samling av artikler som
formidler et bredt bilde av Normisjons virksomhet – fra bedehus, gjenbruksbutikker og Soul Children til misjon i Mali,
forretningsselskapet Viator AS og engasjement i det kristne
TV-selskapet Sat-7. Boka kan kjøpes på butikk.acta.as,
lutherforlag.no eller bestilles igjennom din lokale bokandel.
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Nytt fra

Jubilanter

02.04: Reidun Østby, Berg 90 år
08.04: Yngvar Jakobsen, Tistedal 90
år
03.05: Harald Solum, Tomter 70 år
11.05: Dagfinn Ravneng, Ullerøy 70
år
17.07: Arne Finnestad, Halden 70
år
18.08: Bodil Dybvik, Marker 85 år
05.09: Jan Amund Krog, Marker 75
år
07.09: Reidun Olsen, Halden 80 år
14.09: Stein Grinnbo, Tistedal 85 år

Musikal om Hans Nielsen Hauge
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
Normisjon har tatt på seg ansvaret for å stille med vakter og får en samlet godtgjørelse for dette. Vaktene får billetter til generalprøven 15. august. Ta snarest kontakt med Boe Johannes Hermansen, som
koordinerer Normisjons engasjement.

Døde
Ludvig Østbye, Askim

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

I forbindelse med musikalen arrangerer Haugekomiteen i Normisjon et temamøte med Alv Magnus
(bildet) som taler i Gamlebyen torsdag 24. august – i forkant av kveldens forestilling. Nærmere info på
Normisjons hjemmeside: www.normisjon.no/ostfold

Reformasjonsjubileum
500 årsjubileet for reformasjonen markeres med en felleskirkelig samlingsdag søndag 29.
oktober i Greåker Frikirke.
Foreløpig program:
KL. 11.00 Festgudstjeneste.
Tema «Nåden alene». Taler:
Rolf Kjøde. Liturger: Ketil Willard og Boe Johannes Hermansen
KL. 12.30 Middag
Kl. 13.30 Foredrag v/Frode

Taler: høgskolelektor Per
Reinert Eriksen.

Normisjon region Østfold
arrangerer 150 års jubileumsfest for Normisjon.
Festen blir på Bethel,
Fredrikstad søndag 3.
september kl.17.00.

Sangere: Skiptvet Soul
Children, Bethelteamet,
Kor 15, Bjørnar Spydevold/Kari Stokke
Jubileumskake!
Alle hjertelig velkommen!

Økonomi
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.

Takk for sist til dere som
var på årsmøtet og takk for
årsmøtegaven! I tillegg til en
god kollekt på årsmøtet på kr
9 360,- har det kommet inn
årsmøtegaver fra foreningene
på kr 75 000,-. Vi kan også
takke for en stor enkeltgave fra
en Sjøglimtvenn på kr 60 000,Gaveinntektene pr april vises
i figuren nedenfor. De totale
gaveinntektene pr april er kr
797.387,- som er en økning på
kr 12.000,- sammenlignet med
2016.
Regnskapet fram til april er
preget av at leirstedene våre
ikke har kommet i gang for
alvor med sin utleievirksomhet. Salgsinntektene er allikevel
noe høyere enn i 2016, grunnet
økt utleie på Sjøglimt de første
månedene. Fermate har også
en økning i sine inntekter.

Resultatet ved utgangen av
april viser et underskudd, men
ca kr 300.000,- bedre enn 2016
og bedre enn budsjett.
Alt i alt er dette en resultatutvikling som forventet, men
vi håper at vi sammen kan
arbeide for bedre tall.
Vi vil derfor minne om utfordringen til fast givertjeneste
som ble lansert på årsmøtet.

Granerud: «Luther og reformasjonen».
Kl. 14.30 Kaffe og kaker
Kl. 15.00 Panelsamtale. Leder:
Morten Dahle Stærk. Deltagere: Espen Ottosen, Rolf Kjøde,
Sigvald Steilbu og Dag Øivind
Østereng.
Arr. Normisjon, Misjonssambandet, Frikirkemenigheter,
DELK, Israelsmisjon

Nytt fra
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Bryllupslørdag og avslutningssøndag

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

Her er brudeparet og presten
i gang med «vielsen».
Hele Haugetunfamilien samlet på plenen.

De siste dagene før avslutningen var nærmest skoleåret i
et nøtteskall når det er snakk
om variasjoner i alt som skjer
i løpet av de 33 ukene elevene
er på Haugetun. En gjeng var
i Sverige og opplevde spenningen ved fallskjermhopping,
og i ett døgn var deltagerne
i Ironman-konkurransen i
aksjon på og i området rundt
skolen. Ulike oppgaver og aktiviteter krevde mye både fysisk
og psykisk.

Lørdag 6. mai var det klart for
den tradisjonsrike bryllupsdagen med elever i alle roller fra
brudepar og prest til foreldre,
slekt og venner. Regien for den
vellykkede høytidsdagen hadde
Berit Kopperud Grønli og LinKatrin Mørken. Avslutningsturen til Sauevika innebar denne
gangen mye innendørs aktivitet siden regnet øste ned, men
å komme tilbake til Hvaler er
noe alle setter pris på etter be-

søket der tidlig i skoleåret. Der
sluttes på en måte ringen.
Vasking av fellesarealer og eget
rom var noe av det siste som
ble gjort, og det har blitt noen
vaske- og ryddeøkter gjennom
året.

i gymsalen som var fylt av
foreldre og andre familiemedlemmer. Et felleskor bestående
av alle elevene bidro virkelig
til at dette ble en fin stund.
Mange hadde en lang dag med
utbæring, lasting inn i biler,
fotografering, avskjed og ikke
ubetydelig med tårer.

Søndag 13. mai fant den
høytidelige avslutningen sted

Enda flere elevplasser

Mange elever neste
år
Konstituert rektor Irene Strand
Østli er svært fornøyd med tallene
foran neste skoleår. 117 elever er
klare, og det kan hende at skolen
kommer til å starte opp med hele
120 ungdommer.
- Vi er selvsagt glade for at mange
ønsker å gå hos oss, og for at
Innovasjon-linja som startet opp i
fjor, nå har 10 elever. I august kommer også fire av dem som gikk her
i år, tilbake som ordinære elever.
De ønsker altså å ta ett år til, og
det betyr at de og deres foresatte
mener at Haugetun virkelig har
hatt noe positivt å tilføre. Det føles
svært godt, sier rektoren.
Skolen har åtte stipendiater neste
år. De tar også et år nummer to
på skolen, og foruten å være
elever skal de ha en del praktiske
oppgaver og bidra til å skape et
godt miljø.

Brudeparet og nærmeste familie i noe spesielle bryllupsklær!

Ole Martin Syverstad ved inngangen til midtfløya som nå
etterisoleres og brannsikres.

-Ja, her får vi to nye sengeplasser i tillegg til de tre tidligere,
forteller vaktmester Ole Martin Syverstad. Sammen med
de andre i vaktmestergjengen
arbeider han med å bygge om
den tidligere leiligheten i andre
etasje til to dobbelt- og ett enkeltrom. En gang huset boligen
ansatte som vaktmester eller
husmor.
- Nå pågår det også etterisolering av midtfløya. Vi ønsker
å redusere varmetap og trekk
i det området, og samtidig
sørger vi for å få en mer brannsikker gang, sier vaktmesteren
videre.
Han legger til at riving og rydding utføres av skolens folk,
mens isolering og snekkerarbeid utføres av andre. Vaktmesterne er også engasjert i

prosjektet med å bygge om lærergarderoben i gymsalen til et
treningsrom for PULS-klassen.
Det innebærer blant å sette inn
vinduer ut mot skolegården.

Det er ikke få Haugetun-rom
Bjørnar Spydevold har pusset
opp eller bygd helt om; her
i sving med å skape nye
elevrom.

Viktig «søppelkæll»
Geir André Prangerød (35)
er den ferskeste i vaktmestergjengen og kom til Haugetun
høsten 2015.
I et avisintervju for noen år
siden omtalte han seg selv som
«grøftekæll» siden han var en
kæll som da jobbet i ei grøft.
På skolen kan han uten tvil
omtales som «søppelkæll», for
her har han en sentral ryddefunksjon.
- Jeg tar meg av søppel og
papp, humrer Geir. - Det
er mye av begge deler. Søppelrommet må tømmes, og
mange store og små kartonger
brettes og kastes om det ikke
ganske fort skal flyte over. Det
blir atskillig tomemballasje på
en så stor skole som også har
catering.
Geir har bakgrunn som maler,

murerhåndtlanger, barnehageansatt og har også jobbet i
Sarpsborg Park- og Anlegg.
På Haugetun får han bruk for
kunnskapene og erfaringene.
Det er for eksempel ikke få
kvadratmeter han har malt, og
timer han har brukt på gressklipping, beskjæring, rensking
av kanter og så videre, ved
siden av å ha skiftet atskillige
lyspærer. - En kan trygt si at
jeg har en variert jobb, sier
skjebringen.
Han har sunget i koret Exodus
og i gruppa Totakt og Sang.
Fortsatt hender det at han er
med og bærer og rigger når
de skal spille. Ellers har Sparta
Hockey en stor plass i Geirs
hjerte. Det har blitt mange
timer i Amfi’n gjennom flere
år. De siste sesongene har han
også blitt en ivrig Sarpsborg

Elevstevne
Elevstevnet er 21.oktober, og er for
alle som gikk ut i årstall som slutter
med 2 eller 7, altså 1997, 2002,
2007 osv.

08-supporter med sesongkort
på stadion. - Både alpint og
langrenn er gøy når det gjelder
sport på TV, synes «søppelkællen» og avslutter - Jeg trives
veldig godt på Haugetun.
Arbeidsmiljøet er knallbra.

Så å si ingenting i
søppelrommet nå. Sånn er
det slett ikke alltid, slår Geir
André Prangerød fast.
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Sommerleirene 2017

Nytt fra

Familiefestivalen

I disse dager starter sommersesongen for leirer på Sauevika
og Sjøglimt. Vi har i mange år vært forskånet fra ulykker og
alvorlige hendelser på leirene våre. Det er et stort takkeemne,
og vi håper dere kan være med å be for oss - også denne sommeren. Vi vil også dette året møte barn, ungdom og voksne fra
mange forskjellig livssituasjoner. Be om at vi må møte enhver
på en god måte, og at de blir møtt av Guds ord, slik at ordet
kan virke i den enkelte slik Gud vil. Takk fordi du fyller en
viktig rolle i leirarbeidet ved å være med å be!

Jockos sommertips:
Si alltid noe pent til mamma og pappa før dere spør om is!
 Ha alltid Bibelen i sekken! Det har jeg.
 Reis på leir! Det skal jeg.
 Bilturer blir bedre med sang!
 Det er lurt å skrive feriedagbok. Jeg kan ikke skrive, så da spør
jeg om hjelp.
På bildet under ser vi gjest på
årets festival, Gunn Elisabeth
Edvartsen, med sydvest. Det
gjenspeiler på ingen måte været, som bød på sol og smak av
sommervarme for de drøyt 250
som besøkte Sjøglimt Kristi
Himmelfartsdag.
Grunnen til antrekket er at
hun på scenen fortalte og spilte
rollen som Peter, og senere
Marta. Gjennom disse bibelskikkelsene fikk vi høre flere
Jocko er i virksomhet både i inn- og utland. Her i Nepal.
Foto: BoJo

På Familiefestivalen var det godt vær og fin stemning.

Arbeidsuke hos Acta
Dagene før og etter 17. mai
hadde Acta-kontoret en god
ekstrahjelp: Håkon Johannes
Lindheim Slettevold som går
i 9. klasse på Borge ungdomsskole, hadde arbeidsuke hos
oss. Arbeidsoppgavene ble
mange og ganske varierte og vi
fikk god hjelp i forberedelsene
både til leirsesong og Familiefestivalen.

Her blir bruskasse nummer
22 (!) straks satt på plass.

bibelfortellinger, før formidlingen sluttet med det som hendte
Kristi Himmelfartsdag.
Hobøl barnegospel sto for
sangen, og de sang flott!
Ellers var det aktiviteter høyt
og lavt. Høyt i klatrevegg og
bruskassestabling. Lavt med
bibelbingo der deltakerne
måtte finne ord og bilder på
200 fargerike baller som var
spredt ut på hele området.

Så var det som vanlig brus,
sveler, grilling, popcorn, og
sukkerspinn. Flere kjøpte også
bakt potet og grøt i matteltet.
Det var en fin flokk som
koste seg på gresset på Sjøglimt
denne torsdagen. Men det er
stor plass der. Neste år håper vi
enda flere tar turen til Familiefestivalen. For folk flest!

Nytt fra
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Andakt

Gerd Dahlman Johansen, frivillig forkynner i Normisjon, bosatt på Kråkerøy

Innspill
Innspill

Kristian Sveinall Øgaard
Kristian
Sveinall
Leder
Acta
- barn Øgaard
og unge i Normisjon
Leder Acta - barn og unge i Normisjon
kso@normisjon.no
kso@normisjon.no

Jesus
Jesus til
til ungdommene!
ungdommene!

En av de virkelig store gledene ved å være leder for Acta, er at
Enfår
av reise
de virkelig
ved
å være
leder for Acta,
er at
jeg
landetstore
rundtgledene
og møte
barn
og ungdommer
som
jeg
får
reise
landet
rundt
og
møte
barn
og
ungdommer
som
gjennom Actas arbeid får møte Jesus. Takket være frivillige
gjennom
Actasgaver,
arbeidbygger
får møte
Jesus. Takket
være frivillige
ledere
og rause
vi fellesskap
der troen
lever og
ledere
og
rause
gaver,
bygger
vi
fellesskap
der
troen
lever og
misjonskallet gis videre. Det er intet mindre enn
fantastisk!
misjonskallet
gis
videre.
Det
er
intet
mindre
enn
fantastisk!
Et blikk på aldersfordelingen i Actas medlemsmasse viser
Et blikkatpåvialdersfordelingen
i Actas medlemsmasse
viser
imidlertid
har en ungdomsutfordring.
Antallet medlemimidlertid
at
vi
har
en
ungdomsutfordring.
Antallet
medlemmer på hvert alderstrinn stiger kraftig fra 3-årsalder, når sin
mer blant
på hvert
alderstrinnog
stiger
kraftig
fra 3-årsalder,
topp
10-12-åringer
holder
seg høyt
til og mednår
15 sin
år.
topp
blant
10-12-åringer
og
holder
seg
høyt
til
og
med
15 år.
Deretter faller imidlertid medlemstallet betydelig.
Deretter
imidlertid
medlemstallet
betydelig.
Selv omfaller
det fortsatt
er snakk
om mange
ungdommer, er det
Selv
om
det
fortsatt
er
snakk
om
mange
ungdommer,
urovekkende at vi ikke klarer å beholde en større
andel aver det
urovekkende
at
vi
ikke
klarer
å
beholde
en
større
andel
av
ungdommer og unge voksne i våre lokale fellesskap.
Fordi
ungdommer
og
unge
voksne
i
våre
lokale
fellesskap.
Fordi
tenårene er en periode der vi tar mange av livets viktigste valg,
tenårene
er en periode
vi tarfellesskap
mange av ilivets
valg,
og
fordi tilhørighet
til etder
kristent
denneviktigste
perioden
og
fordi
tilhørighet
til
et
kristent
fellesskap
i
denne
perioden
for mange er avgjørende for hvorvidt de følger Jesus gjennom
for mange
avgjørende
for hvorvidt
de følger
livet,
kan vier
ikke
la situasjonen
forbli slik.
Vi måJesus
styrkegjennom
vårt
livet,
kan
vi
ikke
la
situasjonen
forbli
slik.
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Fortell dem hvem Jeg er
«Gud signe vårt dyre fedreland» synges ofte i vårmåneden
mai. I det første verset står det
«og vankunna ljoset gøymde» ,
men at Gud i sin nåde så til oss
og «ljos over landet strøymde».
Disse ordene ble vi minnet på,
min mann Kjell Anders og jeg
en dag i Roma; der vi sto i
fangehullet dypt nede i
Mamertinerfengslet i utkanten
av Forum. Dypt nede i en
cisterne var det mange som
måtte bøte med livet for ulike
«forbrytelser», og blant dem
ganske sikkert Peter og muligens også Paulus, - kanskje var
de der samtidig?
Med hendene foldet sang vi
noen strofer av sangen og
takket for disse to som var de
første som bragte evangeliet
over til våre breddegrader. Og
som siden ved ulike leke og
lærde førte læren til hele
Europa, også vårt land – det
var antagelig irske prester som

tok turen over Nordsjøen til
oss.
Det ble for oss en sterk opplevelse, og vi takket Gud for at
han hadde latt også oss to få
del i det lyset, som jo evangeliet er. Og vi takket Peter og
Paulus og alle de andre ukjente
som måtte lide og dø martyrdøden. Det var ikke fritt for at
det falt både en og flere tårer i
takknemlighet. Det var en
kontrast mellom våre følelser
og det forferdelige fangehullet
og det som hadde skjedd der i
alle år.
Ved Jesu oppstandelse begynte
et nytt avsnitt i Jesu gjerning
som frelser; nå skal hans verk
gjøres kjent for alle folkeslag
og slik skjedde det. «Gå derfor
til hele verden og
gjør dem til mine disipler...»
lyder det i misjonsbefalingen.

1100-tallet, og utallige Jesu
disipler har siden vært
utrettelige i å bringe evangeliet
ut til alle og enhver, - å døpe
dem i den treenige Guds navn
og ta imot det som Gud har
gjort til frelse i Jesus. Men hva
vil skje i de neste 100 årene?
Om det vil det være like mange
tanker som det er mennesker.
Men vi har hver og en fått den
samme marsjordren som de
første disiplene fikk.
Fortell du din neste Gerd, at
Jesus elsker dem på samme
måte som Han elsket Peter og
gav ham marsjordren: «Fø
mine lam, vokt mine får, fø
mine får».
Det er vår alles oppgave, fra
øverste kirke- og misjonsledere
til den vanlige troende på
bedehus eller i kirkebenken:
«Gå og fortell dem hvem Jeg
er»!

Vi har vært et troens folk siden
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Særlige regionale givertjenesteprosjekter:

Acta prosjekter:

Gave Sjøglimt, prosjektnummer 11763281
Givertjeneste/gaver til Nye Sjøglimt,
prosjektnummer 12180691
Gave region Østfold,
prosjektnummer 11499621
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Bankkonto: 3000 14 71682

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
21. - 24. juni, Tenleir, Sauevika,
Fra 8. klasse,
25. - 28. juni, Sommerleir 1,
Sauevika, 5. - 7. klasse,
26. - 29. juni, Fotball-leir,
Sjøglimt, 3. - 6. klasse,
29. juni - 1. juli, Sommerleir 2,
Sauevika, 2. - 4. klasse,
11. - 15. juli, Familieleir 1,
Sauevika, For storfamilien,
17. - 20. juli, Sommerleir 3,
Sauevika, 5.-7. klasse,
21. - 23. juli, Mini-leir, Sauevika, Barn under 8 år med
voksen,
25. - 29. juli, Familieleir 2,
Sauevika, For storfamilien,
30. juli, Sauevika stevne,
Sauevika, Hele storfamilien,
6. - 8. august, Sommerleir 4,

Sjøglimt, 1. - 4. klasse,
24. august, Temamøte om Hans
Nielsen Hauge, Gamlebyen, For
ungdom og voksne,
3. september, 150-årsjubileum
for Normisjon, Bethel, Fredrikstad, For alle aldersgrupper,
9. september, Busstur i Hauges
fotspor, Oslo, For voksne,
27. og 28. september, Kveldsbibelskole – første kurskveld,
Haugetun/Askim, Ungdom og
voksne,
28. september (dagtid), Samling
for frivillige forkynnere,
Hannestad bedehus,
29. sept - 1. okt, Tenleir #pause,
Sjøglimt, Fra 8. klasse,
6. - 8. oktober, Hobby-leir,
Sjøglimt, 5. - 7. klasse,

Hauge – busstur
Denne gang, som er det tredje
året på rad at Haugekomiteen i
Normisjon i Østfold arrangerer
busstur i Hauges fotspor, går
reisen til Oslo. Her vil vi lære
mer om hans gründervirksomhet, forfatterskap og fengselsopphold. Dette blir garantert
en interessant og lærerik tur, i
et hyggelig fellesskap.
Lørdag 09. sept. kl. 09.30 fra
Fredrikstad. Bussen går om
Sarpsborg, Råde, Moss og
Tusenfryd.
Vi har stopp med foredrag
og middag på Nordstrand
bedehus, og reiser videre til
Bredtvet gård og Gamle Aker
kirke, hvor vi legger ned blomster på Hauges grav.
Reiseledere: Astrid Finstad
Ørebech, tlf. 452 28 814 og Boe
Johannes Hermansen tlf. 992
85 226
Pris: kr. 600 (inkluderer alt).
Nærmere info på hjemmesiden
til Normisjon region Østfold,
eller kontakt regionkontoret
eller reiselederne. De første 80
som melder seg, får plass!

11. og 12. oktober, Kveldsbibelskole – andre kurskveld,
Haugetun/Askim, Ungdom og
voksne,
21. oktober, elevstevne Haugetun,
25. og 26. oktober, Kveldsbibelskole – tredje kurskveld,
Haugetun/Askim, Ungdom og
voksne,
29. oktober, Felleskirkelig
reformasjonsfest, Greåker
Frikirke, Primært ungdom og
voksne,
8. og 9. november, Kveldsbibelskole – fjerde kurskveld,
Haugetun/Askim, Ungdom og
voksne,
24. - 26. november, Juleverksted, Sjøglimt, Barn under 8 år
med voksen,
1. - 3. desember, Adventsleir,
Sjøglimt, 2. - 5. klasse.
Se nærmere info på våre
hjemmesider!

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

Kveldsbibelskole
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)
kr. 200 for kurset betales ved frammøtet.
Ingen påmelding!

Sauevikastevne

søndag 30. juli 2017 på Sauevika leirsted,
Vesterøy, Hvaler
Kl. 12.00 Velkommen til Sauevika

Kl. 14.00 Møte med tale av sokneprest Tore
Schwartz Olsen
Sang og musikk. Eget program for barna under
talen.
Det blir salg av varm mat, kaffe, vafler/sveler og

kioskvarer hele dagen.
Parkering:
Nedre Utgård på anvist plass (merket sti over
fjellet),
eller ved Spjærøy kirke. Minibuss fra kirken
kjører fra kl. 11.30 og utover.
Retur etter stevnet.
OBS: Ingen parkering i Kjellvika.
Arr. Normisjon region Østfold

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
Acta-medarbeider: Ane
Frogner Risan, tlf. 468 99 148,
e-post: ane.risan@normisjon.
no
FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 474 83 600
Sigmund Danielsen, daglig
leder/sjelsørger, e-post:
sigmund@fermate.no
Torhild Nordberg, sjelesørger,
e-post: torhild@fermate.no
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.
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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

