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Årsmøte i region Østfold
Normisjon region Østfold har årsmøte
lørdag 7. april i bedehuset Bethel,
Fredrikstad (bildet). Regionstyrets
årsmelding finner du i denne avisen.
UTLAND
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Einar fikk kongens gull

Bildetekst
Administrasjonsleder
Sverre Fjeldberg (til venstre) overtok stafettpinnen fra Bjørnar
Holmedal som regionleder i Normisjon region Østfold fra 1. februar.

Overskrift
Skifte
i ledelsen

Tekst tar Bjørnars plass i regionlederstolen.
Sverre
Bjørnar blir daglig leder/sjelesørger i Fermate og
koordinator for Agenda 1.

Einar Kippenes ble før jul tildelt den
Normisjons regionkontor
i Østfold
februar
bhutanske
National Order
offlyttet
Merit1.for
sin
fra Torggata
6 til
St. Mariegt.
71, det vil sifor
fortsatt
innsats
som
den
første rektoren
skolen
innenfor
Sarpsborg
sentrum.
Vi
er
glade
for
å få
for blinde i Khaling, Bhutan.

kontor på gateplan, med mulighet for en større
synliggjøring av vårt arbeid. Og vi ser fram til å
dele
lokaler med Bethania Sarpsborg. Bethania er 7
NORGE
solgt og skal etter planen rives i slutten av 2018.
Enda en positiv sak er at vi har fått til en betydelig rimeligere leiepris enn den vi har hatt de siste
årene. Normisjon i Oslo sentrum kan snart
Galleri

Butikk flytter på hotell

feire sitt fem-årsjubileum i splitter nye
Telefon og
lokaler
påpostboksadressen
– på hotell! er den samme som
tidligere (se siste side). Velkommen innom!

Velkommen
på våre
spreke
Velkommen
på våre
spreke
leir-leirer!
Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark
Friluftsvukku
24 – 28 juni for 9 til 15 år
10–15 år: 25.–29. juni

Fjellferier:
Fjellferier for: FAMILIE 17.–22. juli
Familier 9.–14. juli
UNG Senior: 30. juli–3. august
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
ELDRE Senior: 6.–10. august
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 Tlf.
42 13
7270
42 13
| post@imi-stolen.no
70 | post@imi-stolen.no
| For mer
| informasjon
For merog
informasjon
påmelding,og
sepåmelding,
vår hjemmeside:
se vår www.imi-stolen.no
hjemmeside: www.imi-stolen.no

Følg Normisjon
på Facebook

FOTO: PRIVAT

Regionkontoret flytter
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Jubilanter

01.01: Bjørg Fjeld, Betlehem,
Borgenhaugen 75 år
01.01: Britt Hovelsen, Borge 60 år
09.01: Otto Slettevold, Kråkerøy 90
år
14.01: Lilly W. Mangrud, Råde 75 år
20.01: Bjørg Nilsen, Betlehem,
Borgenhaugen 80 år
02.02: Jens Kasbo, Marker 75 år
08.02: Leif Sjølie, Kråkerøy 90 år
11.02: Karen Torp, Borge 95 år
21.02: Karin Sørby, Betlehem,
Borgenhaugen 90 år
27.02: Helge Lilleheier, Hvaler 60 år
07.03: Alf Lund, Betlehem, Borgenhaugen 80 år
24.03: Solveig Fredbo, Marker 75 år

Døde
Sverre Mathisen, Rolvsøy
Johanne Sæthre Nilsen, Borge
Kristian Kolstad, Søndre Høland

Nytt fra

Helge runder 60 år
startet han på elektrikerlinjen
ved Porsnes vgs. i Halden.
Senere jobbet han på en sag i
Marker og gikk agronomkurs
på Tomb jordbruksskole.
Under en møteserie i Råde ble
han en kristen og traff Rita,
født Aspelund, opprinnelig
fra Rakkestad, som ble kona
hans.

Helge Lilleheier, vår dyktige
og arbeidsomme bestyrer på
Sauevika, runder 60 år 27.
februar.
Jubilanten kommer fra gården
Lilleheier i Degernes, er født
«med jord på hendene» og er
stolt over å være bondegutt.
Etter realskolen i Rakkestad
fortsatte han på Sagavoll
folkehøyskole i Bø i Telemark,
hvor han gikk massemedielinje, og jobbet litt som
frilanser i Østfold Bygdeblad.
Etter året på folkehøyskolen

Etter førstegangstjeneste ved
Porsangermoen jobbet Helge
først en kort tid hos Rakkestad Elektro, før han begynte
hos NorTrapp. Der arbeidet
han inntil han overtok farsgården i 1986. Fire år senere
begynte han med tankbilkjøring ved siden av gårdsdriften.
Helge drev gården frem til
2002, da leide han den ut,
mens han arbeidet i Degernes
landbrukslag. I 2007 kjøpte
ekteparet hus og flyttet til
Spjærøy. Samtidig fikk han
jobb i Østfold Olje, Ragnar
Larsen & Sønner.
Helge ble ansatt som bestyrer
på Sauevika sommeren 2014.

Guds fred med deres minne.

Fermates framtid

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

Høsten 2018 er det 10 år siden
Fermate Øst (tidligere Fermate Oslo) så dagens lys. Nå er
Fermate etablert sju forskjellige
steder i landet. Utfordringen er
å finne en økonomisk bærekraft. Inntekter fra konfidentene vil aldri komme opp på et
nivå at det blir lønnsomt.
- For meg er det slik at diakonien aldri har vært økonomisk
lønnsom i kirkens historie.
Men har vi råd til å la være?
spør Sigmund Danielsen, daglig leder for Fermate Østfold.
Han påpeker: - Jeg har tro på
Fermate sin fremtid – men jeg
tror at mye står og faller på om
Normisjonsfolket vil støtte opp
om dette. Det er ikke mangel
på gode tilbakemeldinger om
at dette er viktig – men det er
et sprik mellom gode ord og
oppfølging rent økonomisk.
Jeg håper dette etter hvert vil
forandre seg.

Sigmund Danielsen er
avtroppende leder for
Fermate Østfold. Foto: Boe
Johannes Hermansen

Sigmund forteller at når det
gjelder selve behovet, er det
etter hans vurdering udiskutabelt. - Vi er nå i ferd med å
«bygge ut» mannskapet i Fermate ved å knytte til oss fagpersoner som kan ta oppdrag
for oss. Vi vil på den måten
øke kapasiteten, slik at vi kan
ta imot flere konfidenter. Det
gjelder både sjelesorg og veiledning. I tillegg vil vi starte et
tilbud med åndelig veiledning.
Det blir spennende. Dette vil
vi synliggjøre i Østfold ut på
våren/sommeren.
- I det offentlige rom vil
Fermate aldri samle de store
skarene – det henger sammen
med vår egenart. Når jeg skal si
hva jeg tenker om fremtiden er
det for meg snakk om kvalitet
– og det enkelte menneskets
behov. Jeg har virkelig tro på
fremtiden for Fermate, avslutter Sigmund Danielsen.

Hans allsidige bakgrunn er
viktig. Dessuten: han er en
utholdende, arbeidsom, ivrig,
nøyaktig og serviceinnstilt
medarbeider, som betyr mye
for driften av stedet.
Ekteparet har tre barn: OleDaniel, Knut-Håvard og LinnAnita, og fem barnebarn.
Gjennom mellomste sønnen
og svigerdatteren har Rita og
Helge blitt engasjert i Menigheten 3.16, hvor de har sitt
åndelige hjem.
Gratulerer med åremålsdagen
Helge, og takk for din store
og gode innsats på og for
Sauevika. Gud velsigne liv og
tjeneste!
Boe Johannes Hermansen

Endringe
Denne måneden skjer det
endringer både når det gjelder
ledelse og hus for Normisjon
region Østfold.
1. februar overtok administrasjonssjef Sverre Fjeldberg
stillingen som regionleder
etter Bjørnar Holmedal, mens
sistnevnte går inn i stillingen
som daglig leder/sjelesørger
i Fermate, etter Sigmund
Danielsen, som i løpet av par
måneder blir pensjonist.
Bjørnar deler sin stiling med
region Øst, slik som også
Sigmund har gjort. I tillegg
skal Bjørnar være koordinator
for alle Fermate-kontorene
i Norge og ha en 20 prosent
stilling i begge regionene som
leder for Agenda1 arbeidet.

Jobbet tett
- Dette tror jeg blir en god
løsning, sier Bjørnar og Sverre,
som har jobbet tett lenge.
Sverre var leder av regionstyret
før han ble ansatt som administrasjonssjef 1. mai 2015.
Bjørnar har vært regionleder

Vi tilbyr å arrangere minnestund på Sjøglimt leirsted
• Enkel adkomst med god parkering
• Tar imot inntil 100 personer
• Piano og taleanlegg
• Romslig garderobe
• Trivelige og landlige omgivelser
Vi står for all mat og kaker, pynter lokalene og dekker bord
med hvite duker, lys, servietter og blomster. Wenche, vår dyktige husmor, tilbereder velsmakende mat. Og er det ønske om
noe spesielt, lager vi en tilpasset meny. Vi er også behjelpelig
med serveringshjelp.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Vennlig hilsen Sjøglimt leirsted & catering - tlf: 69 81 12 37 /
957 57 610. E-post: sjoglimt@normisjon.no

Hei alle Sauevikavenner

Seniorutvalget i Østfold
Hva er
det? Det
er helt nystartet, så
det er ikke
så rart om
du ikke
har hørt om det tidligere.
Seniorutvalget består pr. i dag
av tre «utvalgte» medlemmer
som ønsker å få flere seniorer
med seg på ulike oppgaver
og / eller arrangement. Vi vil

etter hvert komme med tilbud
som man kan melde seg på.
Sammen med seniorer i hele
Østfold ønsker vi å legge til
rette slik at de som har litt arbeidsglød, kan få bruke den til
både å hjelpe og glede andre. I
tillegg vil vi arrangere hyggelige møtepunkt og kanskje
turer til ulike steder.
Det hele starter med en seniorfest tirsdag 24. april, kl. 19.00.
Da har våren og lyset kommet,

og samlingen blir på det nye
regionkontoret for Normisjon
i St. Mariegate 71, Sarpsborg.
Håper mange holder av den
dagen. Det vil også bli sendt ut
invitasjon til alle våre foreninger.
Hilsen Gunnar Lilleaasen,
Dagfinn Ravneng og Torill
Bredeg

Vi gjentar suksessen med dugnadshelger som i 2017, og inviterer til jobb, prat og fellesskap på Sauevika 9. - 10. mars.
Arbeidsoppgaver: Vårrengjøring og vårklargjøring av leirstedet, sette ut båt og flåte, med mer.
Håper dette kan passe for så mange som mulig! Gi tilbakemelding til Helge Lilleheier eller Sverre Fjeldberg (mail og tlf. se
siste side).
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er – i ledelse og hus
de siste åtte og et halvt årene.
Siden høsten 2016 har Bjørnar
samtidig tatt høyskoleutdannelse i sjelesorg ved Diakonova
og avslutter sin bachelorgrad i
mai 2018.
– Oppgaven i Fermate er noe
som har modnet seg frem over
tid. Jeg ble først spurt av Svein
Granerud om å være koordinator for Fermate-kontorene
i Norge. Dermed har jeg fått
innsikt i dette viktige arbeidet
gjennom flere år. Sammen med
undervisningen på Diakonova,
har dette vært bakgrunnen for
at jeg våget å si ja til de nye
oppgavene, sier Bjørnar, som
også har tatt imot mennesker i
sjelesorg det siste året.

- Som regionleder har du et
bredt ansvarsområde. Jeg
er glad for å kunne spisse
arbeidsoppgavene og slippe
så mye administrasjon. Mitt
fokus blir nå mer tydelig mot
sjelesorg og foreningskontakt.
Han tilføyer at arbeidet i
Agenda1 vil være sentralt. Det
er et læringsnettverk, hvor nå
sju foreninger fra Østfold er
med.
Bjørnar forteller at fire b-er
kan være beskrivende på hans
liv: bibel, barn, bedehus og
biler.
- Jeg har en gammel boble – 55
modell – som jeg driver og
skrur på i ledige stunder. Og er
på svenske rally når jeg får tid,
sier mannen fra Rømskog.

Fysisk strekk
- Samtaler i Fermate er ikke
om vær og vind. Selv om de
kan være krevende, gleder jeg
meg til å starte opp. Dette er
meningsfylt og viktig arbeid.
- Jeg regner med å være to
dager i Staffeldtsgate i Oslo og
to dager på Fermate-kontoret i
tilknytning til regionkontoret
her i Sarpsborg. Det blir et
fysisk strekk mellom Rømskog,
hvor jeg bor, Sarpsborg og
Oslo, legger han til.
Bjørnar er takknemlig for de
mange mennesker han har
møtt som regionleder. – Jeg
har blitt møtt av omsorg og fellesskap og blitt inkludert blant
kollegaer og i foreninger.
- Og jeg har fått se noe av
misjonens historie. Ikke minst
har reisen til India betydd mye
for meg. Der møtte jeg pionermisjonærenes arbeid på nært
hold og fikk se hva evangeliet
har betydd og hva det betyr i
dag.

Kjentmann i Normisjon
Sverre stiller med en god bagasje i sin nye stilling. Han har
kjent regionarbeidet i mange
år, ikke bare som regionstyremedlem og styreleder i flere år,
men også som frivillig medarbeider og ikke minst fra foreningssiden, som foreningsleder.
- Jeg har et ønske om at min
fanesak skal være å bygge og
styrke Normisjonsidentiteten.
Sammen er vi Normisjon! Derfor er det viktig med kontakt
med foreningene og vi må bli
enda bedre på det.
- Å møte foreningene kjenner jeg er inspirerende og gir
engasjement, tilføyer han.
Sverre påpeker at regionen
ikke er til for seg selv, men for
foreningene og alt det frivillige
arbeidet.
- Et avgjørende forhold blir
derfor å støtte og bygge opp
foreningene, ikke minst med
tanke på rekruttering. Og se
de frivillige og verdsette deres
tjeneste. Dette blir min hovedoppgave.
- Å integrere Acta i Normi-

Spisse oppgavene
- Er det noe du er glad for å
legge av deg?

sjons arbeid blir også et svært
viktig arbeid i tiden som ligger
foran, legger han til.
Hva som kreves
Bjørnar tilføyer: - Det er
avgjørende at vi våger å være
et åndelig lederskap. Vi må på
alle plan i Normisjon være mer
enn gode møtearrangører. Vi
står i en åndelig brytningstid
og det kreves mot og tydelighet.
Sverre er enig. – Bibelen må
være vår rettesnor i liv og lære.
Det er ofte vanskelig å være
tydelig i dagens samfunn, hvor
lite er sannhet, mer enn for
meg selv.
- Hva er forskjellen på dere to?
- Jeg er nok mer praktisk og
har mer legning mot de administrative oppgavene. Bjørnar
er nok mer predikant enn meg,
svarer Sverre.
- Om jeg er predikant vet
jeg ikke, men jeg er glad i å
forsøke å kommunisere. Mest
kjenner jeg nok på ønsket om
å ivareta hyrderollen – ønsket
om at alle kan få oppleve seg
sett og regnet med. Det avgjørende er at vi får være den vi
er, repliserer Bjørnar.

administrative arbeidet.
Når Sverre ikke er på jobb og
foreningsbesøk er han stadig
på farten med verktøykasse i
Østlandsområdet. - Tre barn
med egne hus trenger hjelp
innimellom, i tillegg til eget
hus og hytte. Fire barnebarn
har det også blitt, og da er det
en fin kombinasjon, barnebarn-kos og praktisk arbeid.
Dessuten er Sverre fortsatt leder i lokalforeningen på Hannestad og leder i foreningens
eget voksenkor, Jaffa.

Teamarbeid
Sverre forteller at han vil være
opptatt av teamarbeid. – Jeg
kan ikke tenke på at jeg kan
eller skal vite alt. Vi må jobbe
sammen, også på regionplan.
Derfor vil jeg fordele oppgaver
til flere. Acta-leder Åsmund
Bjørnstad vil for eksempel
jobbe med strategi og følge
opp leirstedene.
- Det kan også være at jeg må
gi fra meg noen administrative
oppgaver - med regnskap - for
å få tid til å følge opp jobben
som regionleder. Dette må jeg
se på, sier han, og inviterer
gjerne frivillige til å bidra i det

Nye lokaler
Formelt har Bjørnar permisjon
fra sin stiling som regionleder
i to år.
- Jeg har tro på arbeidet vi
driver – både Fermate og
Normisjon, og på Sverre,
understreker Bjørnar, og håper
jo at dette blir en permanent
ordning.
Samtidig med skifte i stillingene, får regionen også nye
lokaler. På grunn av at lokalene
i Torggata skal gjøres om til
leiligheter, må Normisjon ut
av disse.
- Vi har vært så heldige at vi
har fått leie i St. Mariegt. 71.

Sverre Fjeldstad (til venstre) tar over stillingen som
regionleder etter Bjørnar Holmedal.

Vi kommer på bakkeplan og
det vil medføre økt synlighet.
Vi får mulighet til å profilere
oss og ønsker å være en oase
i Sarpsborg, Her er det lett å
stikke innom, og kaffen vil alltid være klar, forteller Sverre.
Han tilføyer: - Lokalene er noe
mindre enn de vi har, men
prisen er også betydelig lavere.
Vi har fått en god leieavtale for
ti år.
En annen fordel er at Bethania
Sarpsborg kommer inn som
leietager sammen med regionen.
Bethania er solgt og vil mest
sannsynlig bli revet i løpet av
høsten 2018. Da vil foreningen
ha sine samlinger i lokalene i
St. Mariegt. 71.
Fermate vil også ha sine lokaler i de samme lokalene. – De
har mulighet til å benytte egen
inngang på baksiden av bygget i St. Mariegt. 71, avslutter
Sverre.
Boe Johannes Hermansen,
tekst og foto

«NESTE KAPITTEL»
Bjørnar Holmedal, regionleder
Så har jeg kommet til min siste
lederartikkel som regionleder
for Normisjon. Etter mer enn
åtte år går jeg nå over i vårt
sjelesorg- og veiledningsarbeid i
Fermate, samt noe arbeid med
Agenda1. Hva ser jeg når jeg ser
i bakspeilet for disse årene?
Østfold har mange bedehus, og
det har blitt mange mil på kryss
og tvers. Mitt møte med Normisjon i Østfold var et møte med
solide mennesker, trofaste og
tydelige i sin kristne tro, men
også ganske lavmeldte og
nøkterne. Det har vært en stor

glede å få bli kjent med
mennesker i hele fylket - både
frivillige og ansatte!
Hva skal vi tro om det som
ligger foran? Tenker vi at alt var
«bedre før i tiden», når man ser
i bakspeilet? Fristes vi til å tenke
at «før var vi jo så mange»?
Håper vi at «noe nytt skal skje»?
Dette må noen ta tak i og få til,
men det er ikke alltid «noen
andre» som skal gjøre det. Vi
kristne er deler på Kristi kropp,
og alle er vi kalt til å være i funksjon og bevegelse. For å dele
Anfin Skaaheim og Svein

Graneruds hjertesukk da de så
tilbake på de siste 30, 40 årene i
misjonen: «Det ble bygd en
organisasjon som var gode
arrangører – men det åndelige
lederskapet ble ofte lidende». Vi
trenger å frimodiggjøre oss på at
vi som kristne er en del av det
alminnelige prestedømme (1.
Peter 2.5 og 9) også i 2018. Vi
tenger at vårt «pund» er i virksomhet.
I en samtid som er stadig mer
egosentrisk og individualisert,
trengs kristne mennesker og
kristne fellesskap mer enn noen

Det er
ingen
annen vei til
Gud enn Jesus
Kristus!
gang! Vi må fortelle og gi videre
i ord og handling at «Hver den
som påkaller Herrens navn, skal
bli frelst.» (Rom 10.13) Det er
ingen annen vei til Gud enn
Jesus Kristus! Denne verden

trenger å få se og oppleve at livet
med Gud er levende. Vi har fått
gaver, egenskaper og muligheter fra Gud, «våre pund». La
oss bruke det vi som mennesker,
foreninger og fellesskap har fått,
til det vi er kalt til. Hva svarer vi
når Jesus spør om hvordan det
vi fikk, ble brukt?
Hva om Jesus spør oss: «Har
dere fått fisk barn?» Blir da
svaret: «Nei, men vi har ny
båt»...
«For deres tro skulle ikke bygge
på menneskelig visdom, men på
Guds kraft.» 1. Kor 2.5
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Regionstyrets årsmelding for 2017
1. Innledning
Regionstyrets årsrapport
omhandler i hovedsak arbeid
utført i organisasjonen på
regionalt nivå gjennom året.
Vi har mange ting å glede oss
over, og vi har mye spennende
å se fram mot. Det siste året
har det også pågått et nasjonalt
arbeid i vår organisasjon med
mål om å beskrive hvem vi er
som organisasjon, og videre
hva som bør være våre satsningsområder i tiden framover.
Dette arbeidet ble vi involvert
i på årsmøtet i 2017 gjennom
et gruppearbeid. Resultatet av
våre gruppearbeid er det samme som ellers i organisasjonen.
Satsningsområdene bør være:
Barn og ungdom, Fellesskap
og Misjon. Det ordet de fleste
synes er mest beskrivende for
oss er: Mangfoldighet. Dersom
vi holder disse svarene opp
mot hverandre, er det ganske
imponerende å se at vi i all vår
mangfoldighet er så enige i
hvor vi skal gå videre. Satsningsområdene representerer
vekst og økt utbredelse. Det
lover godt for framtiden, samtidig som det gir oss et ansvar
som enkeltpersoner, foreninger/lag og region i å forvalte alt
det vi har fått slik at satsningen
blir en realitet. Sammen er vi
Normisjon!
2. Regionårsmøtet og regionstyret
Regionårsmøtet 2017 ble
avholdt lørdag 22. april på
Sjøglimt leirsted. Landsstyrets
utsending var Svein Granerud.
Formiddagen inneholdt forhandlingsmøte med årsmelding, årsrapport, økonomisk
rapport samt valg. En nyvinning ved årets årsmøte var
invitasjon til å delta på seminarer:
• «Åndelig lederskap i en ny
tid», ved Svein Granerud
• «Barmhjertighet i en ny
tid», ved Sigmund Danielsen
• «Bedre sammen på tvers
av generasjoner», ved Åsmund
Bjørnstad.
Etter dette var det samtale om
arbeidet, der blant annet tre
representanter med ulik alder
og engasjementsområder ble
intervjuet av regionleder.
Regionårsmøtet ble avsluttet
med et utsendelsesmøte, der
Svein Granerud talte.
Årsmøte
Regionstyret
Siden årsmøte har regionstyret
bestått av:

Styreleder: John Thune, Rakkestad, valgt til 2019
Lillian Karlsen, Mossik, valgt
til 2018
Inger Slettevold Aarmo, Varteig, valgt til 2018
Gunnar Lilleaasen, Degernes,
valgt til 2020
Randi Finstad Sand, Eidsberg,
valgt til 2020
Helene Camilla Titterud,
Sarpsborg, valgt til 2019
Elise Aas, Actas representant
Ansattes representant: Torill
Bredeg, valgt til 2018
Ansattes vararepresentant: Boe
Johannes Hermansen, valgt til
2018
Regionleder møter fast i styret
uten stemmerett
Vararepresentanter til 2018:
1. Øivind Skjolden, Rakkestad
2. Hartvig Velund, Degernes
3. Ragnar Kjølberg, Skjeberg.
3. Ansatte og arbeidsmiljø
Regionens ansatte pr. 31.12.17.
Ansatte tilknyttet regionskontoret:

Bjørnar Holmedal, regionleder,
80 % stilling.
Elise Volen-Østerholm, Actaleder, 100 % stilling. (I ulønnet
permisjon).
Sverre Fjeldberg, administrasjonsleder, 100 % stilling.
Boe Johannes Hermansen,
informasjons- og misjonskonsulent, 40 % stilling.
Torill Bredeg, barne- og familiearbeider, 100 % stilling delt
med 60/40 mellom Acta og
voksensektoren.
Åsmund Bjørnstad, fungerende Actaleder/leir- og lederutvikler, 100 % stilling,
Sigmund Danielsen, leder av
Fermate Østfold, 50 % stilling.
Torhild Nordberg, sjelesørger i
Fermate, timelønnet.
Ane Frogner Risan, barn- og
ungdomsarbeider. Vikariat
100 % 1.1-31.8/40 % 1.9-31.12
(løper til 31.08.18).
Inger Marie Syverstad Hagen,
barne- og ungdomsarbeider.
Vikariat 40 % stilling 1.9-31.12
(løper til 31.08.18).
Kjersti Marken, forsamlingsarbeider Bjørnstad Forsamling,
80 % stilling. Fra 24.08.17.
Ansatte ved leirstedene:
Sauevika
Helge Lilleheier, bestyrer, 100
% stilling
Jørgen Grenebrant, husfar/
kokk, 100 % stilling
Torgeir Haaland, kokk, 75 %
stilling (helt sykemeldt frem til
han sluttet 01.10.17)

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

4. Frivillige medarbeidere
«Uten frivilligheten stopper
Norge» kan vi lese i landets
aviser, og det er også tilfelle
for Normisjon region Østfold.
Den frivillige tjenesten er en
grunnleggende side ved vår organisasjon, og vi er takknemlige for all den tid, innsats og
de krefter som legges ned i vår
virksomhet fra denne gruppen.
Alle våre foreninger blir drevet
på frivillig basis og frivillig
hjelp på våre leirsteder gjør at
vi kan opprettholde det gode
tilbudet til barn og unge på
Sjøglimt og Sauevika. Uten
frivilligheten stopper Normisjon Østfold!
I løpet av 2017 har 33 frivillige forkynnere vært med på å
dekke foreningenes behov for
talere på ca 260 foreningsmøter. Dette er bare de møtene
som har blitt meldt inn til regionen. For at Acta skal kunne
gjennomføre sine leirer har det
vært behov for å ivareta 157
leder-roller. 80 frivillige unge
og voksne tok utfordringen!
Frivilligheten er gledelig stor,
men allikevel er det behov for
enda flere. Det var også i 2017
et økende behov for innleid
arbeidskraft, spesielt på Sauevika.
5. Arbeidsmiljø
Totalt sykefravær for regionens
ansatte var i 2017 på 9,58%.
Tilsvarende tall for 2016 var
7,56 %.
Regionstyret er av den oppfatning at sykefraværet ikke har
bakgrunn i arbeidsmiljø.
Det har ikke forekommet ulykker eller skader i tilknytning
til arbeidet, og styret oppfatter
arbeidsmiljøet for regionens
ansatte som trygt.
Regionstyret kjenner ikke til
forhold i virksomheten som
har forurensende effekt på det
ytre miljø. Det er derfor ikke
satt i verk tiltak i så henseende.
6. Virksomheten i regionen
Normisjon region Østfold
driver slik virksomhet:
• Forkynner- og rådgivningsarbeid overfor regionens
foreninger og lag, blant annet
lederopplæring og ledersamlinger.
• Regionale arrangement
beregnet for alle, samt samlinger for ulike kategorier som
barn og ungdom, familier og

pensjonister.
• Regionen samarbeider
dessuten med Normisjon sentralt om felles oppgaver.
• Regionen eier og driver
Haugetun Folkehøyskole og
leirstedene Sauevika (Hvaler)
og Sjøglimt (Marker).
• Fermate, ressurssenter for
sjelesorg og veiledning, har
hatt ytterligere økning av mennesker som ønsker samtale og
veiledning i 2017.
• Regionen og flere av våre
foreninger og enkeltmedlemmer har engasjert seg i aksjonen Bibelen til Alle i Østfold,
en tverrkirkelig aksjon for å
øke bibelbruken blant Østfolds
befolkning.
• Regionen arrangerer bønnedager rundt om i Østfold,
med fokus på bønnefellesskap
og bønn for byen/stedet.
• Organisasjonen har i sin
virksomhet oppmerksomheten
rettet mot kjønnsfordelingen
blant ansatte og tillitsvalgte, og
vi arbeider for en tilnærmet lik
fordeling mellom kjønnene.
Alle stillinger er i åpne for begge kjønn. Det samme gjelder
tillitsverv i organisasjonen. Vi
har syv kvinner og åtte menn
ansatt i hel- eller deltidsstillinger. Folkehøyskolens ansatte er
ikke med i denne beregningen.
Regionstyret består av seks
kvinner og to menn, pluss tre
menn som vararepresentanter.
• Regionkontoret for Normisjon region Østfold er lokalisert i Torggt 6, 3. etg. Sarpsborg, der Normisjon, Acta og
Fermate er samlokalisert.

6.1 Foreningene
Tradisjonell møtevirksomhet
har fremdeles sin berettigelse
og er på mange måter navet i
regionarbeidet.
Våre mange bedehus er viktige
samlingsplasser for mange
mennesker i alle aldre, og har
stor betydning i sitt nærmiljø.
Samtidig ser vi at dette arbeidet også er presset, og det er
mange foreninger som består
av eldre mennesker. Regionstyret innser at det er utfordringer
i flere foreninger. I mange
foreninger er det vilje og ønske
om å se på muligheter for endringer og utvikling av arbeid
og fellesskap.
Regionen hadde pr. 31.12.2017
totalt 76 foreninger/kor innen
voksenarbeidet. Det er en
reduksjon på en forening i
forhold til 2016. (se tabelloversikt på side 8). Flere av våre
foreninger driver barnehage.

Situasjonen i mange av våre
foreninger er utfordrende.
Likevel opplever vi at flere
foreninger har en aktiv og god
virksomhet. Regionstyret oppfordrer til nytenking og aktiv
medlemsverving for å styrke
arbeidet lokalt.
6.2 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde
44 direktemedlemmer pr.
31.12.2017. Regionens viktigste
kontakt til direktemedlemmene er regionbladet og hjemmesidene på internett.
6.3 Misjon internasjonalt
Regionens internasjonale
misjonsarbeid blir i tillegg
til egne ansatte ivaretatt av
Misjonsforum. Misjonsforum
ble opprettet for å arbeide med
oppfølging og videreutvikling
av misjonsengasjementet i
våre foreninger. Misjonsforum
har i 2017 bestått av følgende
medlemmer:
• Arne Kjell Raustøl (valgt
til 2018)
• Ragnhild Bukholm (valgt
til 2018)
• Ragnar Duserud (valgt til
2019)
• Grethe Størløs (valgt til
2019)
• Inger Janet Sandsmark
(valgt til 2020)
• Kirsten Brandsæther (valgt
til 2020)
Hva har 2017 gitt? Alle de 365
dagene kom til oss, vi gav dem
et innhold, og nå er de historie.
Med stor takknemlighet minnes vi alt som gav åndelig vekst
og ble til inspirasjon fra våre
samarbeidsland.
Onsdag 1. februar hadde vi
den årlige inspirasjonskvelden
i Menighetssenteret på Kråkerøy. Mali-misjonær Gjermund Lygre formidlet andakt
og spennende opplevelser fra
arbeidet i Mali/Senegal. «Caritas» fra Effata i Råde sang. Det
var ca. 80 fremmøtte også dette
året.
På årsmøtet i april hadde
Misjonsforum stand, og to
nye medlemmer ble presentert og ønsket velkommen.
Samtidig ble de som gikk ut
av komiteen, behørig takket.
Misjonsforum har i 2017 hatt
fire komitemøter i tillegg til
inspirasjonskvelden. 13. - 14.
mai var Hilde og Alf Halvorsen
igjen på besøk i Østfold. Da
var det Mali-kveld hos Tistedal
Normisjon i Pella.
forts. side 7
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Einar ble før jul tildelt «National Order of Merit» fra kongen av Bhutan for sin innsats som rektor på skolen for blinde i Khaling. Her sammen med kona Reidun.

Hedret for arbeid i Bhutan
Et lys som skinner i mørket
Det var Olav Hodne som utfordret Einar
til oppgaven i Bhutan. Han og kona Brit
var blitt utfordret til å starte et college og
en skole for blinde i Bhutan slik de hadde
gjort i Nord-India.
Blindeskolen ble virkelig et lys som
skinner i mørke. Synshemmede barn ble
hentet fram fra skammens mørke kroker
i avsides bygder og gitt anledning til
utdanning og verdige liv. Mange av elevene ble dyktige håndverkere. Noen har
fått høytstående stillinger i samfunnet.
Det første Einar måtte ta fatt på, ved
siden av planlegging og administrasjon,
var et stort bygge- og rehabiliteringsarbeid. Materialer og utstyr måtte transporteres på fjellveiene fra India. De to første
elevene kom den 23. februar 1973.

Tekst Terje Holmedahl
Foto Privat

Einar Kippenes er tildelt
den bhutanske kongens
gull for sin innsats for
blindeskolen i Khaling.
Da skolen ble åpnet i februar 1973 av
HRH Prins Namgyel Wangchuk, kalte
han skolen Zangley Muenselling, «Lyset
som skinner i mørket».
Einar Kippenes er ikke den som skryter, men er stolt og takknemlig over
denne oppmerksomheten. Det er en
anerkjennelse av skolen og en styrke for
videre drift. Han og kona Reidun var
invitert til markeringen av nasjonaldagen
i regionhovedstaden Haa den 17. desember 2017, der overrekkelsen skjedde.

Mål: tjenlige samfunnsborgere
Målet med institusjonen var å gi barn
med synshemninger erfaringer, kvalifika-

sjon og kunnskap så de kunne tjene samfunnet sitt på lik linje med seende.
– I tillegg til de teoretiske fagene, ble
en del praktiske fag som veving viktig.
Vevingen gav også skolen en ekstrainntekt, sier Einar.
De fikk også opplæring i kurvfletting,
maskinskriving, hagearbeid og matlaging. Tur i skog og fjell ble en naturlig
del av livet på skolen, forteller han.
Reidun lærte landsbykvinnene å veve.
Gjennom dette fikk mange en bedre husholdningsøkonomi, samtidig som lokale
tradisjoner ble hentet fram og fornyet. I
dag selger Khaling Handloom Centre
sine produkter i hovedstaden Thimpu.
En barnegrav i Bhutan
Einar er født og oppvokst i India, i Shillong, der hans foreldre var misjonærer.
På Eik Lærerskole traff han sin utkårede.
Han og Reidun reiste til Den norske Skolen i Kotagiri i Sør-India i 1966. Han var

Mange nye reiser ut

Ti ledere og seksti barn fra kirken i Mali var
samlet til undervisning, sang og lek i fire
dager i romjulen. Lederne var imponert over
hvor mye ungene både forstod og husket.
Den siste dagen var det «eksamen». Hovedlederen gikk fra gruppe til gruppe og hørte
dem i bibelvers.
Det som er veldig gledelig å se er at nesten alle lederne er ungdommer som var med
på de første leirene som misjonærer arrangerte for femten år siden.

Flere volontører og utsendinger har reist ut
for Normisjon i begynnelsen av 2018.
Familien Haaland er nå på plass i Bangladesh. De voksne har begynt i jobb, og
Mathea (8) har begynt på skolen.
Elisabeth Handeland Helberg har fått
jobb ved Grace International School i Dhaka
og kombinerer dette med å være volontør
for Normisjon. Helberg planlegger å bli i
Bangladesh i 18 måneder.

Mali
Menighet og evangelisering i Mali
Prosjektnummer 401 011

FOTO: THERESE GLENDRANGE

Romjulsleir i Mali

Ivrige etter å delta i undervisningen

lærer, etter hvert rektor, mens Reidun var
ansvarlig for gutteinternatet. De to eldste
barna, Randi og Geir, er født i India.
Arild ble født i Norge i 1971, mens
Harald og Jon er «bhutanesere».
Den store sorgen i familien er representert ved en barnegrav i Bhutan. Toåringen Arild døde etter en bilulykke på
veien mellom Riserboo misjonssykehus
og Khaling i 1973.
Data for blinde
Etter ti år i Khaling, reiste familien
Kippenes hjem til Norge. Reidun fikk sitt
arbeid i Santalmisjonen, Einar ble etter
hvert Generalsekretær i Tibetmisjonen.
De er stolt og glad over det de har fått
være med på i Bhutan. De senere årene
har også Einar fått være rådgiver i to
prosjekter for funksjonshemmede i
Bhutan.

Ekteparet Laila Adsen og Sigmund Augdal
har dratt til Aserbajdsjan for ett års opphold.
Jeanette Korsmoe har reist til Ecuador og
skal være der tre måneder i første omgang.
I Senegal har Marianne Rygg kommet på
plass som ettåring sammen med Kristine
Lygre som kom allerede i høst. Også familien
Moskvil er nå tilbake i Senegal etter Norgesopphold.

Normisjon internasjonalt
Konto 1503.02.13537
Merk: Utsendinger

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be om at arbeidet Normisjon
gjør i Aserbajdsjans regioner kan
bidra til å skape nye arbeidsplasser for våre lokale brødre og
søstre
• Be for arbeidet Normisjon gjør
på barnehjemmet i Merdekan og
for jentene på teamet som
jobber på barnehjemmet
• Be for våre lokale medarbeidere i Normisjons arbeid i
Aserbajdsjan, at de må vokse i
sine roller og i sin tro. Be om at
Herren må lede flere medarbeidere til arbeidet vårt
Bangladesh
• Be for de santalene i Bangladesh som har blitt drevet fra sine
hus og sitt land
• Be for ungdomsfellesskapet i
Dhaka
Bhutan
• Be for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Bhutan
• Takk og be for den voksende
kristne kirke i Bhutan
Cuba
• Be for vår samarbeidskirke på
Cuba
Ecuador
• Be for årsmøtet med valg av
nytt styre i den nasjonale
kichwakirka, og ny giv over
fellesarbeidet etter en tid med
lav aktivitet
• Be om at det må ordne seg
med visum for James Tuna fra
Bolivia, som nå er i tjeneste som
pastor og kursholder i kichwakirka
• Be for de 15 ungdommene på
kysten som nylig deltok på leir/
kortkurs på Bibelinstituttet
Europa
• Be for Prosjekt Europas
nettverkshelg 9-11 februar
• Be for teamet som leder
menighetsplantingsbevegelsen i
Tsjekkia, de går gjennom en
krevende tid
• Be for oppstart av satsing på
teltmakerteam i Europa
India
• Be om at flere ungdommer i
India skal få mulighet til å jobbe
under trygge forhold
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Takk for oppfølgingsteam som
står klar til å samle de nykristne i
huskirker
• Be om enda mer vekkelse og
evne til å gjøre alle til disipler
• Be for videreføringen av
Agenda 1
Mali og Senegal
• Be for de 17 menighetene i
Mali som har fått undervisning
og som nå skal sette den ut i livet
• Takk for at Jesusfilmen nå er
tilgjengelig på malinké. Be om at
malinkeene må bli møtt av en
Jesus som snakker deres språk
• Takk for at vi endelig har fått et

team som kan spille inn stemmer
til Jesusfilm på kassonké. Be om
at alt det praktiske må gå bra i
innspillingen
• Takk for en god inngang for
nye misjonærer i Senegal
• Be om motivasjon og oppmuntring i språklæringsfasen
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at de kristne i MidtØsten kan finne et svar mot hat
og vold og hevn
• Be om at den nye undervisningskanalen SAT-7 ACADEMY
kan lykkes
Nepal
• Be Gud kalle og sende oss den
rette nepali lederen for landsbyhelsearbeidet
• Be for en ny troende KOLSpasient. Må Gud la det bli et
fellesskap der han bor som han
kan ta del i.
• Be for UMN som er i ferd med
gjennomføre en stor endringsprosess i organisasjonen. Be om
visdom og ledelse for lederteamet spesielt
• Be for Nepal, og alle nyvalgte
ledere i hele landet.
SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Be om at den enkelte student
oppdager hvilke planer Gud har
for dem
• Be om at lærerne skal få både
visdom, kraft og mot til å utruste
studentene og åpne Bibelen for
dem
Gå Ut Senteret
• Be for alle studentene som er i
utlandet
• Be for utviklingen av skolens
tilbud
• Be for alle veiledningssamtaler
med studenter
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be for Alphakurs som startet i
vår. Be om at nye mennesker må
ta imot Jesus som Herre og
Frelser
• Be for Vekstgruppene. Be om
åpne og nære relasjoner mellom
mennesker og Gud
• Be for tweensgruppe som
startet januar 2018
Norkirken Nordhordland
• Be for ungdomsarbeidet. Takk
for engasjement og nye initiativ.
• Be for barnearbeidet.
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjonssenteret
• Be for Agenda 1-nettverket
Møre
• Be for regionstyret, Actastyret
og frivillige ledere i regionen
• Be om gjennombrudd i arbeid
for nye fellesskap

Nord/Nordland
• Be for forsamlinga i Betania,
Bodø
• Be om lys over veien videre,
etter at Karihaug leirsted er solgt
• Be for Acta-arbeidet på Fauske
Oppland
• Be for Musikkfolkehøgskolen
Viken og den nye barnehagen
• Be for leirarbeidet
Rogaland
• Be for leirlederkurs på Horve
• Be for påskeleirene
• Be for seniorkomiteen sitt
arbeid og arrangementer
• Be for Alpha, både for kurs og
nye partnere til Alpha Norge
Sogn og Fjordane
• Be for elevene ved Sunnfjord
og Nordfjord folkehøgskule
• Be for ansatte og frivillige i
regionen og ved de ulike
enhetene
• Be om at nye mennesker i
regionen må få møte Jesus
gjennom arbeidet vårt
Telemark og VeBu
• Be om at vi må nå nye med
budskapet vårt
• Be om god helse og trivsel for
arbeiderne våre
• Be om at Gud må åpne nye
dører for evangeliet
• Be om helhjertede mennesker
som vil være med å bygge og
lede regionarbeidet
Trøndelag
• Takk og be for ny Acta-leder
Eivind Risholm
• Be for Familieleir, slalåmleir og
Påskefestival
• Be om at nye mennesker får
møte Jesus gjennom vårt arbeid
• Be for identitetsprosessen i
regionen
Øst
• Be for oppstart av ny runde i
Agenda 1
• Be for nye ledere i regionen. I
Acta, Therese Andreassen, i
Normisjon Anne-Lin Hynnekleiv
• Be for utvikling av nye
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk og be for våre unge og
voksne ledere – be om visdom i
tjenesten, og at de selv forblir i
Guds ledelse
• Be for barna vi møter gjennom
lokallag og leir – be for familiene
de tilhører, og at troen får vokse
og forme barnas liv
SENTRALT:
• Be for alle som har sitt virke på
hovedkontoret og de arbeidsoppgavene de utfører
ACTA SENTRALT:
• Be for Actas KonfCamp, i Etne
og på Skjærgårds
• Be for Soul Children lederkonferanse som skal arrangeres for
første gang i Oslo i mars
• Be for SubUrban Festival som
er en danseleir for barn

Shaju V. Joseph og LWSIT jobber med å gjøre Assam mer
flomsikkert for fremtiden.

Etter flom
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sigrid Rege Gårdsvoll

– Det er oftere flom
nå enn før, og det
skyldes absolutt
global oppvarming,
sier Shaju V. Joseph
Direktøren i Lutheran World
Service Indian Trust (LWSIT) er
klar i sin tale på besøk i Norge.
Organisasjonen som er en av
Normisjons samarbeispartnere
i India er dypt involverte i arbeidet med å gjenoppbygge lokalsamfunn i delstaten Assam som
ble skadet og ødelagt under
flommen.
Han er ikke i tvil om årsaken
til at Assam og resten av Indias
østkyst stadig oftere siden
LWSIT ble stiftet i 1974 er offer
for flom, sykloner og jordskjelv.
– Det skyldes global oppvarming, og dette kommer vi til å
se mer og mer av i årene som
kommer, dessverre.
LWSIT har benyttet innsamlede midler fra Normisjon til å
drive nødhjelp i de delene av
Assam der man hadde et eksisterende arbeid. Førsteprioriteten
var å redde liv og gi umiddelbar
nødhjelp, dernest å drive forebyggende helsearbeid for å forhindre spredning av sykdom, og

sørge for at menneskene som
måtte forlate sine hjem hadde
tak over hodet og nok mat til å
klare seg.
– Vi må sørge for at mennesker settes i stand til å gjenoppta
livene sine og komme tilbake til
det normale, sier Joseph.
Han forteller at det neste
LWSIT gikk løs på var skoler
som har blitt skadet i flommen.
– Der skoler er blitt ødelagt
er det viktig å sette dem i stand
så for som mulig, slik at barna
får kortest mulig avbrudd. Når
de er tilbake på skolen og får
lære bidrar det også til at man
kommer tilbake til normalen.
Det neste steget i prosessen er
gjenoppbygging:
– Det vi ser de aller fleste steder er at man har mistet både
buskap og dyrket mark, og dermed livsgrunnlaget sitt.
Mange dyr har druknet,
andre sulter når gress og annen
vegetasjon vaskes bort av flomvannet, eller når eierne må flyttes til midlertidige leire.
– På kort sikt må vi støtte
disse menneskenes livsopphold,
på lengre sikt må vi hjelpe dem
å bli bedre forberedt på fremtidige naturkatastofer, for eksempel gjennom å ta i bruk flombestandige vekster som kan trygge
avlingene i fremtiden, forteller
Joseph. Dette er et arbeid der
mye fortsatt gjenstår.

Flom i India og Bangladesh
Aksjonsnummer 170 00 105

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.

årsmelding 2017 - forts.
Det er tatt kontakt med menigheter og foreninger, og nye
avtaler er skrevet. Noen avtaler
ble fornyet i 2017 (se under)
Pr. 31.12.17 har 41 foreninger
og sju menigheter misjonskontakt.
Følgende foreninger har misjonsavtale:
• Normisjon Østereng (fornyet des. 2017)
• Kråkerøy Normisjon
• Tistedal Normisjon
• Vestre Råde Normisjon
Kvinneforening
• Normisjon Mysen
• Misjonsringen i Rødenes
• Vi -normisjon
Følgende menigheter har
SMM-avtaler med Normisjon:
• Greåker menighet støtter
Aserbajdsjan, fornyet 01.01.17
• Soli menighet støtter Nepal
• Skjeberg menighet støtter
Nepal, fornyet 08.02.17
• Eidsberg menighet støtter
Nepal
• Rolvsøy menighet støtter
Nepal
• Ullerøy menighet støtter
Nepal
• Kråkerøy menighet støtter
Mali/Senegal
• Askim menighet støtter
Nepal, vedtatt i 2017 – trer i
kraft 01.01.18.
6.4 Kurs- og undervisningstilbud
Vi ser på undervisning som
et viktig element i bygging av
disipler og fellesskap, og ønsker at foreningene tar i bruk
de kurstilbudene som Normisjon har å tilby.
Regionstyret opplever at arbeidet med «Agenda1 Østlandet»,
der sju fellesskap fra Østfold
har deltatt, er verdifullt. (En
bolk avsluttet høsten 2017 –
ny bolk har oppstart januar
2018). Tilbakemeldingene
på Agenda1 er at dette er et
tydelig positivt bidrag og en
plattform for vitalisering og
bevisstgjøring i foreningsapparatet. Agenda1 betegnes som
et «lærefellesskap» med fokus
på undervisning og erfaringsdeling. Regionleder i Østfold
er med i ledergruppen for
Agenda1 Østlandet.
Høsten 2017 arrangerte regionen kveldsbibelskole, fire
kvelder i henholdsvis Normisjonshuset, Askim og på
Haugetun folkehøgskole. Ca 60
deltagere var med disse kveldene. Grundig, grunnleggende
undervisning med mulighet
for samtale var fellesnevneren
for disse kveldene. Regionen
mottok positive tilbakemeldinger og ønsker å videreføre
dette tilbudet også i 2018.

6.5 Regionarrangement (i
tillegg til Acta)
14.-15.01: Mannsleir, Sjøglimt
26.01: Bønnedag, Moss
28.-29.01: Misjonsbasar og
inspirasjonskveld for Fredrikstad-distriktet, Bethel
01.02: Misjonsforum, Kråkerøy
04.03: Misjonsbasar for Sarpsborg-distriktet, Bethania
23.04: Bønnedag, Askim
05.04: Haugedag på Hauges
Minde
22.04: Årsmøte for regionen,
Sjøglimt
26.04: Pensjonistenes dag,
Sjøglimt
03.06: Loppemarked og auksjon, Sjøglimt
30.07: Sauevikastevne, Sauevika
24.08: Temamøte om Hauge,
Gamlebyen
01.-03.09: Kvinneleir, Sauevika
03.09: 150-årsjubileum for
Normisjon, Bethel
09.09: Busstur i Hauges fotspor
i Østfold
27.-29.09: Kveldsbibelskole,
Haugetun og Askim
28.09: Samling for frivillige
forkynnere, Hannestad
11.-12-10: Kveldsbibelskole,
Haugetun og Askim
25.-26.10. Kveldsbibelskole,
Haugetun og Askim
29.10: Felleskirkelig reformasjonsmarkering, Greåker
08.-09.11: Kveldsbibelskole,
Haugetun og Askim
6.6 Informasjonsarbeidet
Avisen «Nytt fra Normisjon Østfold» kom i 2017 ut
med fem nummer, alle med
12 sider. Opplaget ligger på
vel 2000 eksemplarer. Bladet
er med på å binde regionen
sammen og er en viktig informasjonskanal til alle medlemmer av Normisjon og andre
som ønsker å motta bladet.
Det satses på variert og aktuelt
stoff, sammen med PR for våre
arrangementer. Sakspapirer
til regionårsmøtet ble trykt i
ett av nummerne og dermed
spares ressurser.
Medieavdelingen ved Normisjons hovedkontor lager en
del felles stoff som alle Normisjonsavisene benytter. På den
måten blir nyheter fra inn- og
utland tilgjengelig for flere.
Samarbeidet om utgivelsen
betyr også at trykke- og portokostnader holdes lave.
I tillegg til avisen er nettstedet:
www.normisjon.no/ostfold
hovedkanal for informasjonsarbeidet. Her blir det lagt ut
artikler og info om arbeidet,
blant annet arrangement og
foreningsbrev. «Nytt fra Normisjon Østfold» finnes også i
en lavoppløselig utgave til nedlasting. I tillegg til det stoffet
vi produserer selv, oppfordrer

vi lokalforeningene til å sende
inn aktuelt stoff og tipse om
aktuelle saker. Det gjelder både
nettsted og regionavis. I tillegg
til regionens nettsted har flere
foreninger egne sider.
Regionen har også egen facebookside, hvor det har vært
en økende aktivitet siste året.
Flere foreninger har også egne
facebooksider.
Redaktør for både avis og
nettsted er Boe Johannes
Hermansen, mens Jan Holone
er grafiker og teknisk tilrettelegger. Ansvarlig redaktør er
Bjørnar Holmedal.
6.7 Arkivstyret
Arkivstyret arbeider med å
samle og registrere historisk
materiale fra nåværende og
tidligere foreninger og kretser/
region. Det er fortsatt en del
som gjenstår og vi trenger fortsatt hjelp fra lokale personer/
foreninger. I den sammenheng
er vi avhengig av å få overlevert historisk materiale, eller få
vite hva og hvor det er oppbevart lokalt.
På regionens nettsted finnes
en side som viser hva som er
registrert av historisk materiale
og hvor det er lagret.
Arkivstyret består av Yngvar
Kaspersen, Harald Thoresen,
Hilda Andreassen og Boe Johannes Hermansen, med sistnevnte som leder og sekretær.
Eva Soli har også - med sin
fagbakgrunn som arkivar - gitt
en hjelpende hånd i arbeidet
siste året.
Det er viktig å ta vare på
misjonens historie. Uten å
kjenne den, mister en kontakt
med «røttene» og kan heller
ikke finne veien fremover. Den
konkrete historien er også
avgjørende med tanke på forskning og annet faglig arbeid.
Det er gledelig at det er en økt
interesse for bedehusbevegelsens historie i vårt land.
6.8 Acta - barn og unge i
Normisjon
Acta Østfold kan se tilbake på
et spennende år med mange
nyheter og vekst på flere
områder. Til tross for at staben
også dette året har vært preget
av permisjon med tilhørende
vikariater er arbeidet utført
i henhold til forventning og
foreliggende planer.
Barne- og ungdomsarbeid går
ofte i bølger, men totalen for
Acta Østfold er stabilt rundt
50 lokallag. Vi gleder oss over
to nye Soul Children kor og et
nytt tweens-lag i denne perioden – velkommen i fellesskapet. Takk til alle lokallagsledere
som trofast gjør et uvurderlig
verdifullt arbeid. En nyvinning
i år for regionsarrangement var
Soul Camp. Dette var et veldig
spennende arrangement hvor
Soul Children korene i Østfold

samlet seg i Normisjonshuset
på Askim og over 100 sangere fikk en innholdsrik dag
sammen.
Leir er som før en stor del av
Actas arbeid, og i 2017 ble det
arrangert hele 19 leirer – det er
tre opp i forhold til 2016. Dette
bidro med 2457 overnattinger
på leirstedene våre, og det har
i sum vært med 989 deltakere
og ledere på leir i 2017. Ledere
er en viktig del av leirene og i
2017 var det 157 leder-roller
som skulle ivaretas. Vi er
veldig takknemlige for de 80
personene som tok utfordringen og hjalp til på en eller flere
leirer. 12 av de yngste lederne
har vi dette året hatt med på
ACTAs ledertreningsskole.
I løpet av dette året satte Acta
i gang to konkrete aktiviteter
for å styrke arbeidet. Vi tror
lokallagene kan ha en positiv
gevinst av å bruke leirene våre
i større grad, og leirvirksomheten har absolutt et potensial
i å være mer integrert med lokallagene. I lys av dette ble Foreningshelg-leiren reetablert,
samtidig som konseptet «Leir
på 90 minutter» er innført. Vi
ser fram til fortsettelsen for
disse aktivitetene.
Det er viktig for Acta å ha et
helhetlig tilbud til barn og
unge, og vi lengter etter å se
nye lokallag og regionale felleskap bli etablert for å kunne
gi et livsnært tilbud til barn og
unge i alle aldersgrupper til
alle områder i vår region. Selv
om vi ofte måler i antall for
vekst og mengde, må fokuset
vårt være at i Guds rike er den
enkelte alltid den viktigste.
La oss derfor i fortsettelsen
bestrebe oss på ikke å miste en
eneste av dem Han har gitt oss.
6.9 Hans Nielsen Hauge
Komiteen som jobber med å
øke interessen for Hans Nielsen Hauge og hans betydning,
består fortsatt av Astrid Finstad Ørebech, Hanne Tulluan,
Torgeir Flateby, Svein Høiden,
Harald Borgebund og Boe
Johannes Hermansen (leder og
sekretær).
05. april, på dagen da Hauge
hadde sin åndsopplevelse
på jordet, ble det arrangert
Hauge-kveld i Hauges Minde
med meget godt oppslutning.
Alv Magnus holdt foredrag,
Bjørnar Spydevold og Kari
Stokke sto for sang og musikk.
24. august sto Hauge-komiteen
for en Hauge-kveld i Tøihuset
i Gamlebyen, som et «sidearrangement» til musikalen «Det
brenner en ild». Taler var også
her Alv Magnus, mens Morten
Gjerløw Larsen sang. Også
dette arrangementet samlet
mange mennesker.
I anledning nevnte musikal
hadde Normisjon tatt på seg
oppgaven med å tilrettelegge

mye av dugnadsinnsatsen, mot
en godtgjørelse. Boe Johannes
Hermansen koordinerte dette
omfattende arbeidet, som engasjerte mange. Både Høiden
og Hermansen fra Haugekomiteen var trukket inn som
ressurspersoner i forbindelse
med forberedelse og gjennomføring av musikalen. Høiden
ledet vandringer i Gamlebyen i
tilknytning til musikalen.
Det er ikke for mye sagt at
«Det brenner en ild» ble et
høydepunkt for mange. Den
ble fremført for ca. 3500 mennesker, og fikk veldig god kritikk, også i media. Musikalen
var med på å sette Hauge og
hans virksomhet på kartet, noe
som er vår oppgave å bruke på
en god måte videre.
09. september ble det - tredje
året på rad - arrangert en
innholdsrik busstur i Hauges
fotspor, denne gang til Oslo.
I tillegg til de nevnte samlingene, har Svein Høiden holdt
en lang rekke kåserier/foredrag
om Hauge rundt om i fylket,
langt utover misjonssammenheng.
Høiden og Hermansen er med
i en bred arbeidsgruppe som er
etablert for å arbeide frem mot
Haugejubileet i 2021, som er
250 årsjubileet for hans fødsel.
6.10 Fermate
2017 har også vært et spennende år for Fermate. I tillegg
til samtaler og kursvirksomhet
som er senterets hovedoppgaver, har 2017 vært det året
hvor Fermate har blitt etterspurt om veiledningstjenester
til forskjellige menigheter/
forsamlinger. Det gjelder både
konfliktløsninger og strategitenkning. Trenden fra året før
i henhold til etterspørsel fra
kirkelige ansatte, fortsetter.
Også i 2017 er det Torhild
Nordberg og Sigmund Danielsen som er fast knyttet til senteret, henholdsvis på timebasis
og i en 50 % stilling.
Antall personer og timer som
har vært brukt på samtaler, er
omtrent det samme som året
før. Antallet personer i 2017
har vært ca. 45 personer, til
sammen ca. 220 timer.
Et merkbart trekk er at det
blir flere menn som kontakter
Fermate. Det er gjennomført
to samlivskurs, pluss to livs- og
troshistoriegrupper. Kursvirksomheten har samlet til
sammen 24 personer.
Det har blitt avholdt til
sammen ni Fermatekvelder i
foreninger.
Det er fortsatt en utfordring
å finne en bærekraftig økonomi for driften av Fermate.
Diakonivirksomhet er sjelden
økonomisk lønnsom og vi
er derfor takknemlig for alle
gaver.
forts. side 8
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og frivillige medarbeidere for
stor innsats og tjeneste i 2017.
Det er mange arbeidstimer
som legges ned rundt om i vår
mangfoldige virksomhet.

årsmelding 2017 - forts.
7. Haugetun Folkehøyskole
Regionstyret mener at arbeidet
som drives på Haugetun er en
viktig del av Normisjons arbeid i regionen. Skoletilbudet
er i stadig utvikling. Gjennom
skoleåret opplever elevene en
modning som har betydd mye
for mange.
Haugetun er både en skole og
en misjonsstasjon for ungdom.
Skolen har et klart kristent
verdigrunnlag som gjenspeiler
seg i skolens målsetting:
• Formidle kristen tro og
kristne verdier
• Gi hjelp til personlig
utvikling
• Vekke til ansvar for eget
liv, for medmennesker, hjem,
og samfunn, både nasjonalt og
internasjonalt.
Haugetun er i stadig utvikling,
og gjennom planleggingsdager,
ukentlige stabsmøter og ped.
råd evalueres og diskuteres
pedagogiske utfordringer,
prinsipielle veivalg og gjennomførte aktiviteter.
Skolen har sunn økonomi,
men er likevel avhengig av gaver og utleie for å gå i balanse.
Haugetun har en godkjent
internatkapasitet på 105 elever
og maksimalt års elevtall er
126.
Hele årsmeldingen fra skolen
vil være tilgjengelig på årsmøtet og som nedlastbart dokument fra våre hjemmesider.
8. Leirstedene
Leirstedene våre er viktige
møteplasser for barn, unge og
voksne i Østfold. Vi er stolte av

leirstedene og det legges ned
mye verdifull innsats både fra
ansatte og frivillige medarbeidere. Nedenstående tabeller
viser aktiviteten de siste seks
årene.

Visjonen «Jesus Kristus til nye
generasjoner og folkeslag» står
fast, og må alltid være grunnlaget for vårt allsidige arbeid i
Region Østfold. Gjennom små
og store felleskap, og arbeid for
alle generasjoner, får vi være
med å peke på Jesus Kristus
blant mennesker i Østfold. Vi
kan oppleve at å leve i Norge
på mange måter, og for veldig
mange, er trygt, rikt og godt.
Samtidig er tiden vi lever i
på mange måter krevende.
Vi opplever et mer sekularisert samfunn der ikke minst
utfordringer for etikk og moral
stadig blir tydeligere. Vi lever
også i en krevende tid i forhold
til en mer tilspisset situasjon i
verden. Den store utfordringen
for oss som kristne kan være å
holde fast på Gud og hans ord
og å sette ham i sentrum. I en
samtid som fremmer det egosentriske mer enn fellesskap,
har all kristen virksomhet en
viktig oppgave i å gi videre liv
og fred i en sann tro.
Vårt kall og vår sendelse som
en kristen evangelisk bevegelse, er å møte, og å være i
vår samtid med kjærlighet til
Gud og våre medmennesker.
Kraften er i navnet Jesus! Vi
kan få rette vårt håp til ham, og
i tro og tillit legge våre liv og
vårt arbeid i hans hender.

Vi viser til leirstedenes fullstendige rapporter som er
tilgjengelig på årsmøtet og
som nedlastbare dokumenter
fra våre hjemmesider. Her gis
et mer utfyllende bilde av hva
som skjer på hvert enkelt sted.
Arbeidet på våre leirsteder
har høy kvalitet og er en viktig
hjemlig misjonsmark der barn,
unge og voksne får oppleve et
møte med Jesus. Sjøglimt og
Sauevika melder imidlertid
om et behov for frivillig hjelp i
driften av leirstedene og oppfordrer flere til å melde seg til
tjeneste. Det er også i perioder
ledig kapasitet og lokalforeningene blir oppfordret til å
benytte leirstedene til egne
arrangementer.
9. Økonomi
Regnskapet for 2017 er ført av
KNIF Regnskap AS
1. Forutsetning for fortsatt
drift er lagt til grunn for årsregnskapet 2017.
2. Regionstyret kjenner ikke til
forhold som på annen måte er
viktig for å bedømme regionens økonomiske stilling.
3. Regionstyret foreslår at
årets underskudd føres mot de
enkelte avdelingenes disposisjonsfond.

Vi ber om at lag, foreninger og
enkeltmennesker vil være med
i det store arbeidet, et arbeid
som først og fremst må være

10. Avslutning
Regionstyret takker alle ansatte

Normisjonsarrangement

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn

2017
10
2

Eksternt
utleie

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn
Gjestedøgn totalt

32
1
6354

41
1
6280

31
1
5092

25
5
5103

Normisjonsarrangement

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn

2017
9
6

2016
9
8

2015
9
9

2014
11
4

Eksternt
utleie

Arr. over flere døgn
Enkeltdøgn
Gjestedøgn totalt

19
7
3683

19
3
4232

23
4
3973

22
7
4064

SAUEVIKA

SJØGLIMT

2016
11
2

2015
9
2

2014
8
2

Pkt. 6.1 - ANTALL FORENINGER

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

Antall pr
31.12.17

Antall pr
31.12.16

Antall pr
31.12.15

Antall pr
31.12.14

Antall pr
31.12.13

Antall pr
31.12.12

53
5
10
5
1
2
0
76

55
5
9
5
1
2
0
77

56
5
10
6
1
2
0
80

57
5
10
6
1
2
0
81

59
5
10
7
1
2
0
84

63
5
10
7
1
2
0
88

ledet av Gud og det han ser er
best for mennesker i Østfold.
«La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere
til det gode. Elsk hverandre
inderlig som søsken, sett de
andre høyere enn dere selv.
Vær ikke lunkne, men ivrige.
Vær brennende i Ånden, tjen
Herren! Vær glade i håpet,
tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og
hjelp de hellige som lider nød,
og legg vinn på gjestfrihet.»
(Paulus’ brev til Romerne kap.
12, vers 9-13)
Sarpsborg, 31.12.17/18.01.18
Styret for Normisjon region
Østfold
John Thune, styreleder
Lillian Karlsen, Randi Finstad
Sand, Gunnar Lilleaasen, Inger
Slettevold Aarmo, Helene Camilla Titterud, Øivind Skjolden, Elise Aas, Torill Bredeg,
styremedlemmer.

Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning
Ønsker du samtale?
Kontakt Fermate,
tlf. 23 30 10 40,
e-post: post@fermate.no

Bibelen til alle Østfold

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

22. mars vil det bli bestilt
bibler for den sum den enkelte kommune har samlet
inn. Det vil si at det nå er
innspurt for innsamlingen,
slik at vi kan kjøpe nok bibler til alle som vil ha i hver
kommune. Lokalgruppene
driver også nå å kartlegge
hvilke språk vi bør ha tilgjengelig. Selve utdelingen
til husstandene vil skje i
uke 44 og 45.
Vi trenger din støtte, i form
av en enkeltgave, eller som
fast giver, og som forbeder.
Følg med på vår hjemmeside www.btao.no for innsamlingsoversikt, nyheter
og plan for arrangementer
i Østfold.

Regnskapet for
2017
Regnskapet for 2017 er så langt ikke
gjennomgått av revisor. Det vil være
tilgjengelig på våre hjemmesider.
Det kan også tilsendes ved henvendelse til regionkontoret.

Valgkomiteens innstilling
Innstillingen fra valgkomiteen er i skrivende stund ikke klar,
men vil bli lagt ut på våre hjemmesider og kan fås ved henvendelse til regionkontoret.
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«Totakt og Sang» og rektor Per Morten Wiig
Søndag 11. mars kl 1730 er det
igjen klart for Haugetunmøte.
Hyperlokale krefter bærer
arrangementet. Kveldens taler
er rektor Per Morten Wiig
som fortsatt er sykmeldt etter
den alvorlige motorsykkelulykken. Derfor er det spesielt
hyggelig at han nå er i så god
form at han kan. Mange har i
ulike sammenhenger erfart at
Haugetun-rektoren er en taler
man virkelig lytter til.
Skolens vaktmestre har taket
på sangen. Bjørnar Spydevold
er velkjent. Avdøde Arild Olsen var en meget habil sanger,
og Ole Martin Syverstad føyer
seg absolutt inn i rekka blant
annet som medlem i gruppa
«Totakt og Sang» som besøker
skolen for første gang.

- Vi hadde 10-årsjubileum høsten 2015 og har nettopp sluppet en DVD fra den konserten,
forteller Ole Martin. - Jeg tror
ikke noen tenkte at vi skulle
fortsette som gruppe etter
mopedstuntet i Skjeberg kirke
som en del av en gospel-night,
smiler han, med tanke på den
spesielle debuten.

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

«Totakt og Sang» er imidlertid i full aktivitet over tolv år
etter og må takke nei til flere
forespørsler. Tida strekker
ikke til, men det blir mellom ti og tjue opptredener i
løpet av et år for gjengen som
består av folk på piano, trommer, bass og gitar, samt seks
sangere hvorav en i permisjon.
Haugetun-vaktmesteren som
er en av sangerne, forteller at

Loppemarked 20.
og 21. april

Per Morten Wiig taler under årets Haugetun-møte. Foto: Boe
Johannes Hermansen

de synger på norsk, svensk og
engelsk. Bedehustradisjonen
står sterkt, og det gjør også det
som regnes til southern gospel.
Gruppa har faktisk fått pris og
stipend i Sverige for å bidra til
«Läsarsongarnas bevarande».

Haugetuns eminente vaktmester og sanger, Ole Martin
Syverstad, ønsker velkommen til årets Haugetun-møte.
Foto: Bernt Inge Steinsland

- Vi synger i mange ulike sammenhenger, og hvert samvær
får sitt preg. Men vi er svært
bevisste på at vi har et budskap. Det sies alltid noe mel-

lom sangene, og når det passer,
kan det absolutt bli et vitnemøte. Tror jeg trygt kan si at vi
ofte veksler mellom humor og
alvor når vi er i aksjon, og jeg
vil også understreke at det er
helt utrolig det vi har fått være
med på i løpet av disse årene,
slutter vaktmesteren og ønsker
alle velkommen til Haugetun
11. mars.
Det kan legges til at Ole Mar-

Loppemarkedet til støtte for skolens bistandsprosjekter arrangeres
fredag 20. april (ettermiddag)
og lørdag 21. april (formiddag).
Informasjon om tidspunkt og annet vil bli å finne på facebooksida
«Loppemarkeder/Frimarkeder i
Fredrikstad og Sarpsborg».

tin Syverstad har pappaperm
tre dager i uka dette halvåret,
og en dag i uka trår tidligere
administrasjonssjef Stein Holt
til som vaktmester. For ham
står sang og musikk sentralt
med et mangeårig engasjement
i Skjeberg Mannsmusikk. Så
han er altså også en av skolens
syngende handymen.

Morgensamling – nå også med sang
- Som kristen skole ønsker vi
helt klart å gi elevene kunnskap om og bakgrunn for
det vi står for, forteller Irene
Strand Østli. - Hver dag etter
frokost har vi morgensamling.
Den består ofte av en kort andakt, men det er ikke uvanlig
med for eksempel diktlesning
eller et mer personlig vitnesbyrd. I det siste har vi også
satset for å få sangen tilbake i
disse samlingene etter at den
en periode har vært nokså
fraværende. To ganger i uka er
det sang på programmet, så da
får elevene også kjennskap til
en del tekster og melodier.
Når det gjelder undervisning,
forteller Irene at alle elever

har Tro og liv, altså en kristendomstime i uka. De skal være
tilstede på Input – et kristelig
møte som arrangeres en gang
i måneden. Hvilepuls er et
frivillig opplegg; en stille stund
i kapellet hver mandag kveld.
- Elevene har også mulighet
til å delta i bibelgruppe om de
ønsker det, sier Irene Strand
Østli, og fremholder: - Jan
Honningsdals «Min verdi» er
en av sangene elevene nå er
blitt kjent med, og som sier
mye om det Haugetun ønsker
å formidle om blant annet Jesu
offer, smerte, kjærlighet og
nåde. Når ordene dukker opp i
teksten, gir det også en anledning til å komme nærmere inn
på begrepene som kanskje er
nokså ukjente og fremmede for
mange.

Min verdi

Globen er mye brukt under
kveldssamlingene.

Blodet som rant, smertene som
du bar.
Forlatt av mennesker, forlatt av
Gud din far.
Du gav avkall på din trone.
Gudesønn med tornekrone.

Hele verdens skyld har du
betalt.
Gud, din nåde er større enn
ord kan si.
Gud, din nåde den viser meg
min verdi.
En ufattelig pris har jeg kostet
deg.
Gud, din nåde er liv for meg.

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

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

Du ofret alt, for å redde meg.
Din store kjærlighet, den utHaugetun folkehøyskole er også et glimrende sted å ha
holdt dødens vei.
selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene,
Du var villig til å sone
særlig i skolens ferier. For leie ring tlf. 69 36 27 30.
for å vinne livets krone.
Nåden din er mer enn dyrebar.
Gud, din nåde er større enn
ord kan si.
Gud, din nåde den viser meg
min verdi.
En ufattelig pris har jeg kostet
deg.
Gud, din nåde er liv for meg.

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
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«Godt nytt» har sunget i 40 år

Barnekoret «Godt Nytt», tilknyttet Normisjon i Svinndal,
har vært i virksomhet i hele 40
år. – Vi fokuserer på sangglede

og en takknemlighet til Gud
som har skapt oss, sier korets
drivkraft de siste 15 årene,
Anne Kari Moslått.

Jostein er et forbilde

Jostein Trømborg er Actas forbilde og mange har noe å lære
av ham. Ikke minst når det
gjelder å koble lokallag og leir.
Men selv vil han ikke skryte.
– Jeg er veldig takknemlig for
og avhengig av de han driver
arbeid sammen med, både i
barneforening, på søndagsskolehytta og i menighet, sier

52-åringen, som betegner seg
som en stillfarende kar.
Han tilføyer: – Jeg har nok en
svakhet, jeg har så lett for å
engasjere meg.
Jostein forteller at han er
veldig glad i barn, og at lederoppgaven i barneforeningen
Mandagskveld i Trømborg
dermed er noe som gir energi.
– Jeg får så mye tilbake ved å
engasjere meg, legger han til.
Samtidig forteller han at helsa
ikke er på topp. Han jobber 20
prosent med tilrettelagt undervisning for elever i videregående skole på Mysen og like
mye med menighetsutvikling
og besøkstjeneste i Metodistkirken på Mysen, hvor han og
kona Mona er medlemmer.
Ekteparet har to barn: Kaisa
(17) og Jørgen (15).
- Jeg har vært med i mange

Nytt fra
«Godt nytt» ble startet høsten 1978 av søstrene Marthe
og Ingunn Hagen og Sissel
Gunnerød. Etter hvert tok
Kjell Sukkehagen over som
pianist og Paul Angell som
dirigent og leder. Paul brukte
noen av de største jentene som
hjelpeledere: Miriam Vestin
og Margrethe Ødegård var
hjelpedirigenter og Anne Kari
Moslått keyboardist i ungdomsskolealder.
Hildur Marie Angell tok etterhvert over barnekoret fra
sin far Paul, og Sindre Hovland
var pianist og Eivind Hovland

var trommis. Høsten 2003
overtok Eilen Ulseth, Miriam
Vestin og Anne Kari Moslått
ansvaret for koret. Jon-Arne
Moslått avløste etter hvert
Eivind Hovland på trommer
og Kristoffer Moslått ble korets
gitarist. Miriam sluttet, og etter
noen år sluttet også Eileen.
Da kom Inger-Johanne Sælid
Grimsrud inn som dirigent.
I dag - 40 år etter starten - er
det Anne Kari Moslått (piano)
Inger-Johanne Sælid Grimsrud
(dirigent) og Bjørn Grimsrud
(bass) som utgjør ledertrioen.
- Vi synger på Fredheim, i kir-

styrer og råd tidligere, men
prioriterer nå Mandagskveld og søndagsskolehytta i
Trømborg, hvor jeg er med i et
vaktmesterteam og har ansvar
for utleie.
Sjøglimt er også hjertebarnet
mitt. Her har jeg gjort comeback som leder og siste året
hadde jeg oppgaven på tre
leirer. Vi trenger flere voksne
som kan være med uten nødvendigvis å ha så mange oppgaver utenom å være tilstede i
miljøet, legger han til.
Jostein bidrar også på annen
måte: Hjemme på låven har
han lager til loppemarkedet på
Sjøglimt og har aldri hatt så
mye som i år.
Barneforeningen Mandagskveld (tidligere Trømborg yngres) samles annenhver mandag fra klokken 18.00 til 19.30
på Trømborg menighetshus.
Som vi sier: «Mandagskveld er
ikke som en vanlig mandags-

kveld». Faste programposter
er spill, utlodning og andakt.
Vi er 50 medlemmer fra første
til sjuende klasse og det kommer oftest 30-35 hver gang.
Det er ca. en tredjedel av alle
barna på Trømborg skole.
De har 10 ledere og Jostein er
veteranen som har vært med
de siste 28 årene og tok over
ansvaret da han flyttet fra
Rakkestad til Trømborg.
- Jeg er veldig opptatt av å så
frø som kan spire opp. Hvilket
jordsmonn de havner i, er
variert. Men jeg vet at Gud gir
vekst.
Han forteller at de driver
aktiv markedsføring av leir og
medlemmene får 200 kroner i
rabatt til leirkontingenten. - Vi
gjør også en avtale med barna
og foreldrene om at det er
kjente ledere med på leirene.
Det skaper trygghet, tilføyer
han, som berømmer de som er
med i «Sjøglimts yngre garde».

ken, på basarer mv. gjennom
året. I hver øvelse har vi oppvarming, masse sang, danselek
og kveldsmat. Barnekor er gøy,
slår Anne Kari Moslått fast.
Barnekoret har hatt alt fra tre
til 60 medlemmer, i dag er tallet ca. 20. Søndag 11. februar
klokken 17.00 – dessverre etter
deadline for Normisjonsnytt var det stor jubileumskonsert
for «Godt nytt» sammen med
Team Båt (Jens Andreas og
Silje Kleiven) og Skiptvet Barnegospel. Se bilder på facebook
og på regionens nettside.
Rabatt får medlemmene i
Mandagskveld også til den årlige turen de har til Østfoldbadet i Askim med sine familier.
- Dette er en svært populær
kveld, hvor vi har hele badet
for oss selv, etter at det offisielt
er stengt, forteller han.
Jostein tilføyer at Mandagskveld også sender sine ledere
på lederkurs og andre samlinger. Deltagelsen sponser
barneforeningen. – Det gir så
gode frukter.
Barneforeningen har egen
facebookside, noe som gjør
informasjonsarbeidet enkelt. –
Det er dessuten populært med
bilder fra arrangementene,
fremholder han.
Kort sagt: Her er det ideer
å hente som kan tjene både
lokallag og leir.
Boe Johannes Hermansen,
tekst og foto

Nytt
Nytt
Nyttfra
fra
fra

NNRRNN
| NORGE
711
– 2018
| TRO 11
.1R1R–12018
-1– 2018
| TRO

TRO
TRO
NORGE

Andakt

Ivar Gjerdi, diakon/pensjonist i Normisjon, tidl. kretssekretær i V. Østfold IM
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Kolstad
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ØkonomiØkonomiogog
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administrasjonsleder
steinole@normisjon.no
steinole@normisjon.no
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For sannheten

«For vi makter ikke noe mot
heten som er falskt. I 2. Kor 13, ham vår sjel til salighet.
sannheten, bare for sannder bibelordet finnes, formanes Kom lysets Ånd, og led oss så
heten.» 2. Kor 13,7.
vi til selvransakelse og selvprø- at vi klarhets vei kan gå. Og
En tjeneste som er i strid med
velse. En viktig og sterk
aldri bort fra troens grunn, en
Guds ord og Hans vilje og
påminnelse ved inngangen til
hårsbredd viker noen stund!
sannhet er til ingen nytte og
det nye år.
Gud Faders Ånd, kom til oss
uten verdi. Paulus ber for
«Ransak dere selv om dere er i
ned. Med himlens ild: Guds
menigheten at de må gjøre det
troen, prøv dere selv! Eller
kjærlighet! Legg på vår tunge
gode og ikke det onde. Han er
merker dere ikke at Jesus
nådens røst, med livets ord til
opptatt av at de må vise seg
Kristus er i dere?» 2. Kor 13, 5. evig trøst!» (Kingo)
som sanne kristne. Det nytter
Gud følger oss med sitt ransa«For jeg ble svært glad da noen
ikke å utrette noe mot sannkende blikk. Fellesskapet med
søsken kom og fortalte om din
heten, bare for sannheten. Vår
Jesus er et fellesskap i troen, og troskap mot sannheten,
tjeneste for Gud må alltid ha
det er en tro som må bevares
hvordan du lever i den. Ikke
Galleri Normisjon-sjef Lillian Dombestein sammen med frivillige i butikken i Oslo
sin basis i sannhetens evangesunn og sann.
noe gleder meg mer enn å høre
lium. Det gjelder ikke noe
I møte med Pilatus, og på
at mine barn lever i sannheten.
mindre enn spørsmålet om
spørsmål om hvem han var,
Min kjære, du er trofast i alt du
Jesus Kristus virkelig lever i
svarte Jesus:
gjør for våre søsken, også de
oss. Gjør han ikke det, så
«Så er du da konge?» sa
som er fremmede. - Derfor må
hjelper det lite hvilke meninger Pilatus. «Du sier det,» sa Jesus. vi ta oss av dem, så vi kan være
vi har eller hvor anstendig vi
«Jeg er konge. For å vitne om
medarbeidere for sannheten.»
lever eller hva vi kan påberope sannheten er jeg født, og
3. Johannes.
oss. Paulus er overbevist om at derfor er jeg kommet til
Kristus er sannheten, og denne verden. Hver den som er av
Vi må alltid lytte til Herrens
Tekst & foto Arne Sæteren
Normisjon
harog
nåtjene
ni butikker
i Sør-Norge
sannheten
skal seire. Jesus har
sannheten, hører Galleri
min røst.»
røst,
ham i sannhets
og
i
2017
var
samlet
omsetning
på
5,6
millioner
sendt ham for å være med å
Joh 18,37.
Ånd!
kroner.
Dette
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en
økning
på
300
000
kroner
fra
bygge opp Guds menighet, og
«Kom, sannhets Ånd, og vitne
Når
Galleri
Normisjons
gjen2016.
håper at han slipper å rive ned
giv, at Jesus Kristus er vårt liv,
– Det
eller
kjempe mot noei iOslo
menig-sentrum
så vi av intet
enner i høstmånedene august til november
bruksbutikk
nåannet vet
det selges mest i våre butikker. Det må nevnes at
runder fem år, kan jubileet
omsetningen i desember 2017 var nesten 100 000
kroner mindre enn året før. Nedgangen i salget
markeres i nye og større
gjaldt alle butikker med unntak av Drammen. I
lokaler.
Oslo mener vi arbeid i gata utenfor butikken i
Tullins gate 6 er hovedårsaken til omsetningssvikI løpet av februar ble butikken i Tullins gate 6 flyt- ten i desember, forteller Lillian Dombestein.
tet over gata til Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Galleri Normisjon, som er en av de yngste gjenMed i det nye lokalet er også Galleri Normisjon brukskjedene i kristen regi, er åtte år og i løpet av
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Det nye lokalet er
mye mer synlig enn
det gamle i Pilestredet.

Norges

Generalforsamling 2018

STØRSTE
møteplass

Normisjons generalforsamling arrangeres sammen med Sommer
Her
Hersettes
settes
innen
enannonse
annonse
i Sør iinn
Grimstad
10.-15.
juli 2018. Tema for uken er «Elsket og
sendt»,
og
de74
bekreftede
på
påb=
b=147,3
147,3
xxblant
h=
h=74
mm
mm talerne finner vi generalsekretær
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, prest i Storsalen Vegard
eller
ellertoto
stk
stkpå
på
Husby og Normisjons direktør i Mali og Senegal Therese Glenb=
b=72
72xdrange.
xh=
h=74
74mm
mm
Fokus
vil
være
satsingsområdene
barn og unge, misjon og
En
Enfra
frahver
hverregion
regionpåeller
eller
en
enfelles?
felles?

for kristne

PÅ WEB OG MOBIL
Hovedsponsor:
Hovedsponsor:

Arrangører:
Arrangører:
barn barn
og ungeog
i unge i

acta
acta
normisjon
normisjon

FOTO: ILL.

o m emreI rs Iosro.rn.on o
wwww.kristendate.no
w w .ws .osm

Sommer i Sør med GF

fellesskap, både i forkynnelse og saksbehandling. Som alltid
arrangeres det Amigosfestival for barna og Tenåringsfestival for
de litt større parallelt med Sommer i Sør.
Påmelding åpner på checkin.no 1. mars.

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
28.02: Kveldsbibelskole på Ørje
01.03: Kveldsbibelskole på
Betania, Sarpsborg
10.03: Misjonsbasar for Sarpsborg-distriktet
11.03: Haugetunmøte
14.03: Kveldsbibelskole på Ørje
15.03: Bønnedag på Bethania,
Sarpsborg
15.03: Kveldsbibelskole på
Betania, Sarpsborg
05.04: Haugedag på Hauges
Minde

07.04: Regionårsmøte på
Bethel, Fredrikstad
18.04: Pensjonistenes dag
27.-29.04: Pappaleir, pappa
med barn, Sauevika,
10.05: Familiefestival, Sjøglimt
02.06: Loppemarked og
auksjon på Sjøglimt
29.07: Sauevikastevne
08.09: Busstur i Hauges fotspor
Se nærmere info på våre
hjemmesider!

Innkalling
til regionårsmøte
Regionårsmøtet avholdes lørdag 7. april på Bethel i Fredrikstad.
På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over 15 år
møterett og stemmerett. (Regionstyrets medlemmer og regionlederen har ikke stemmerett på regionårsmøtet i saker som
angår styrets disposisjoner.)
Årsmøtet starter med registrering fra kl. 09.30 og deretter
ordinære årsmøtesaker og forhandlinger fra kl. 10.00.
Etter bespisning kl. 12.00 blir det forskjellige seminarer og
informasjon om arbeidet. Årsmøtet avsluttes med utsendelsesmøte kl. 16.00 - 17.00.
Landsstyrets utsending er i år Jann Even Andresen.
Det tas forbehold om endringer i tidsplanen.

Bli med på busstur i
Hauges fotspor til
Buskerud
Lørdag 08. september. Det er
fjerde året på rad Haugekomiteen i Normisjon arrangerer busstur i Hauges fotspor.
Nærmere opplysninger: se
normisjon.no/ostfold eller
kontakt Normisjons regionkontor. De første 80 som
melder seg på, får plass.

Pensjonistenes dag
på Sjøglimt
Onsdag 18. april kl. 11.00 16.00
Pensj. sokneprest Svein Lilleaasen holder kåseri over
temaet: «Gud vil jeg skal være
et solskinnsbarn» – minner
fra min barndom. Lilleaasen
holder også andakt.
Sang og musikk av Leif Wiik
og Winnie Guldbrandsen.
Middag og kaffe. Pris: kr. 250.
Utlodning
Påmelding senest 12. april til
regionkontoret.

Hauge-kveld

Kurset avholdes i vårsemesteret 2018 lørdagene 17.03 og 14.04.
Tidsramme for kursdagene er kl. 10.00 - 16.00.
Pris pr par: Egenandel kr. 375,-. Kurset støttes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kurset holdes på Hannestad bedehus, Damveien 83, 1715 Yven.
Kurset arrangeres av Fermate Østfold i samarbeid med Acta,
Østfold. Påmelding til Fermate Østfold ved e-post sigmund@
fermate.no eller tlf. nr. 47483600. Vi tar imot påmelding fra nå
av. De 8 første parene er garantert plass.
Påmeldingsfrist til kurset er 09.03.18.

Særlige regionale givertjenesteprosjekter:
Normisjons arbeid i region Østfold - 102000
Forkynnertjenesten, region Østfold - 102001
Fermate Østfold - 102162
Sauevika Leirsted - 102361
Sjøglimt Leirsted - 102103
Sjøglimt inn i fremtiden - 102363

REGIONKONTORET
St. Mariegt. 71, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post: region.
ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60,
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: Sverre Fjeldberg,
tlf. 951 02 230, e-post: sverre@
normisjon.no
Misjonskonsulent: Boe
Johannes Hermansen, tlf. 996
12 822, e-post: boe.johannes.
hermansen@normisjon.no
Styreleder for Acta: Andreas
Brøttemsmo, tlf. 906 92
202, e-post: Andreas_
brottemsmo@hotmail.com
Acta-leder: Elise VolenØsterholm, i permisjon.
Fung. Acta-leder: Åsmund
Bjørnstad, tlf. 900 79 700,
e-post: asmund.bjornstad@
normisjon.no
Familie- og misjonsarbeider:
Torill Bredeg, tlf. 474 83
633/404 10 681, e-post: torill.
bredeg@normisjon.no

Regionstyret, 18. januar 2018
John Thune, regionstyreleder / Bjørnar Holmedal, regionleder

Samlivskurs for
par

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

Torsdag 5. april kl. 19.00 dagen for Hauges åndsopplevelse - samling på Hauges Minde, Hans Nielsen
Haugesvei 39, Rolvsøy.
Foredrag ved lærer ved
NLA Høgskolen, Truls
Liland (bildet): «Hans
Nielsen Hauge som gründer
og leder. Hva betyr dette for
oss i dag?»
Sang og musikk av Bjørnar
Spydevold og Kari Stokke.
Innslag fra musikalen: «Det
brenner en ild». Bevertning.
Kollekt. Museet er åpent fra
kl. 17.30.
Arr. Haugekomiteen i Normisjon Østfold

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

Acta-medarbeider: Ane
Frogner Risan, tlf. 468 99 148,
e-post: ane.risan@normisjon.
no
FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 23 30 10 40
e-post: post@fermate.no
Bjørnar Holmedal, daglig
leder/sjelesørger/Agenda1
koordinator, tlf. 930 46 924,
e-post: Bjornar.Holmedal@
normisjon.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: Sverre
Fjeldberg
Redaktør: Boe Johannes
Hermansen
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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

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

