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Frivillighet er helt avgjørende for Normisjons arbeid 
- og gir også velsignelse tilbake. 

FRIVILLIGHET

Vår nærmeste misjonsmark er her vi bor – i Østfold! 
Det bor nær 300 000 mennesker her.
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Kirsten Brannsether Jørgensen, Gunnar Lillaasen (første rekke til høyre), Åsmund Bjørnstad 
(andre rekke til venstre) og Bjørnar Holmedal er blant dem som ivrer for frivillighet.

Sigmund Danielsen (til høyre) blir nå pensjonist, 
etter hele 46 års sammenhengende tjeneste i 
Normisjon. Her takkes han av etterfølgeren i 
stillingen i Fermate, Bjørnar Holmedal. 

46 års ansettelse

UTLAND 5

Familien Bhujel har fått flytte til et nytt hus 
bygget sammen med teamet fra sykehuset 
i Okhaldhunga. Prosessen har også ført 
dem nærmere fellesskapet i landsbyen. 
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Fra isolasjon til fellesskap
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Tekst Tekst

Bli inspirert i vår!
Prøv Agenda 3:16 i 6 måneder 

til kun kr 199,–

 Få boka 
 «På sporet 
av noe ekte» i gave! 
(veiledende pris kr 249,–)

Send 

tekstmelding til 

1963 med kodeord 

Agenda 6m199 + 

navn og adresse, 

eller gå inn på 

agenda316.no

– utvider horisonten

AGENDA

Agenda 3:16 er Norges største kristne månedsmagasin. I hver utgave tar vi opp en aktuell hovedsak og har portrett med en kjent profil. Vi ønsker å utfordre til tro og engasjement.

Følg Normisjon  
på Facebook

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

Tekst

Overskrift
Bildetekst

Tekst

Overskrift

Klar for GF
Festivalgeneral Kristian Bjørkhaug lover 
spennende forhandlinger, engasjerende 
forkynnelse og tid til å være sammen på 
Sommer i Sør med generalforsamling i juli. 
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Vi har stilt fem personer i Normisjon, regionstyrets leder John Thune, fung. Actaleder Åsmund Bjørnstad, regionsty-
remedlem Gunnar Lilleaasen, styreleder for Sjøglimt Eirik Aandstad og «multi-medhjelper» Eivind Melvær disse 
spørsmålene: 
1. Hvor viktig er frivillighet for Normisjons virksomhet i Østfold? 2. Hva er din erfaring med hensyn til frivillig 
tjeneste i Normisjon? 3. Hva kan/bør gjøres for å motivere flere til frivillig tjeneste? 

Uten frivillighet stopper Normisjon

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 dyk-
tige 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

Jubilanter

04.02: Ruth Ivanov, Borge 70 år
10.02: Johs. Moan, Sarpsborg 90 år
11.02: Harald Smaadahl, Aremark 
70 år
03.03: May Rovedal, Tistedal 75 år
21.03: Jan Holone, Rygge 70 år
28.03: Arne Syverstad, Tistedal 60 
år
05.04: Ingar Ørebech, Lahellemoen 
75 år
13.04: Åse Baustad, Kråkerøy 85 år
16.04: Gerd Johansen, Borgen-
haugen 85 år
19.04: Jorunn Kristiansen, Mossik/
Sarepta 70 år
24.04: Bjørg Skollevold, Fredrikstad 
70 år
05.05: Signe Heie, Kjølstad 90 år
06.05: Jan Gjermundsen, Fredrik-
stad 80 år
09.05: Egil Paulsen, Skontorp 70 år
13.05: Marie og Aslaug Iversby, 
Sarpsborg/Fredrikstad 85 år

Døde 
Aage Johannessen, Borge 
Sverre Hellbru, Lande
Oddvar A. Johansen, Viker

Guds fred med deres minne.

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

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

ØSTLANDSKALKUN

KLEKKING AV
KALKUNKYLLING

ØIVIND J SLETTEVOLD

Åsmund Bjørnstad påpeker 
at frivillighet er en bærebjelke 
i Normisjon. - Ansatte kan 
aldri ha noe annet enn støt-
tefunksjoner til de viktigste 
områdene i vårt virke. Normi-
sjon er en grasrot-bevegelse, 
og frivillighet handler om 
hvordan vi som organisasjon 
forvalter resursene vi har fått, 
og like viktig hvordan vi skaper 
eierskap inn i bevegelsen.  

Han tilføyer: - Frivillig tjeneste 
i Normisjon er veldig mye 

forskjellig. Mange står i samme 
tjeneste nesten hele livet, 
mens andre engasjerer seg i et 
prosjekt slik som en leir eller 
lignende. Jeg tror en av våre 
utfordringer er å se det store 
bildet ut fra den posisjonen vi 
er i. Vi blir så opptatt med vår 
lille del, og ser ofte ikke at det 
«lille» vi gjør i den store sam-
menhengen har livsforvand-
lende effekt på mennesker.  
 
- Dersom vi kun tenker på den 
praktiske delen av tjenesten, 
kan vi helt klart bli bedre på 
kommunikasjon, definering 
av oppgaver og tildeling av 
myndighet osv. Mens den ån-
delige dimensjon innebærer at 
vi alle er kalt inn i et tjenende 
felleskap, hvor vi er satt inn i 
en funksjon ovenfor både våre 
kristne søsken og våre med-
mennesker. Med andre ord 
kan vi undervise i Guds kall og 
løfte til tjeneste, og samtidig 
dyktiggjøre oss slik at vi bruker 
ressursene vi har tilgjengelig 
best mulig.  

Åsmund deler gjerne to 
viktige erfaringer. - Det ene er 
at dersom vi deler ut oppga-
ver til frivillige, så utvikler vi 
tjenere og det kan være vel og 
bra. Dersom vi derimot deler 
ut myndighet til frivillige, så 
utvikler vi ledere. 

- Den andre erfaringen er 
at passe mengde utfordring 
og oppfølgning til frivillige 
normalt vil høste både energi 
og velsignelse, mens fravær 
av utfordringer og oppfølging 
resulterer i kjedsomhet og 
etter hvert likegyldighet. Vi 
mennesker er skapt for å skape 
noe, og dersom vi over tid bare 
er passive, viser det seg at vi 
lett synker sammen, tilføyer 
Åsmund.

John Thune viser til at nesten 
alt vi gjør i Normisjon er av-
hengig av frivillighet. Ja, uten 
frivillighet stopper Normisjon. 

- Våre leirsteder har over 
10 000 overnattinger i året. I 

2017 hadde vi 19 leirer i egen 
regi, med neste 2500 overnat-
tinger. Det har gitt oss mange 
gode muligheter til å fortelle 
om Jesus. Men det krever at 
noen gjør jobben. Derfor har 
det vært 80 personer – og 
mange av dem flere ganger – 
som har stilt opp til frivillig 
arbeid for Normisjon.

- Slik er det også på voksensek-
toren. 33 personer har talt på 
260 møter. I tillegg kommer alt 
som skjer i våre 76 foreninger 
for voksne og ca. 50 barne- og 
ungdomsforeninger. Nesten alt 
som gjøres i disse foreningene 
er frivillig arbeid, sier John, og 
tilføyer: 
- Frivillig tjeneste er så mangt: 
forbedere, talere, sangere og 
noen som gjør de små og store 
praktiske oppgavene. Skal 
Normisjon fungere, må alle 
disse oppgaver utføres. Vi må 
derfor oppmuntre hverandre 
til å finne vår oppgave. 

- Og noen ganger må vi ta 
ekstra tak for å gjennomføre 
et prosjekt. Da må vi samle 
flere til en dugnad.  Vi kan 
lage noen hyggelige treffpunkt 
for disse. Og opparbeide en 
dugnads-pool med oversikt 
over forskjellige fagfolk og når 
de har mulighet til være med. 
- Dugnad er jo ikke bare 
arbeid, men også godt sosialt 
samvær og følelse av fellesskap, 
understreker regionstyrets 
leder. 

Eirik Aandstad påpeker at 
Normisjon er avhengig av at 
frivillige er med.

 - Jeg har selv vært engasjert i 
Acta Østfold med leir i mange 
år, og disse kunne vi ikke ar-
rangert uten frivillige ledere.

- Leirstedene trenger også fri-
villige medhjelpere som både 
vaktmester- og kjøkkenhjelp. 
På Sjøglimt er det også en 
gjeng med ungdommer som 
kaller seg «Sjøglimts yngre 
garde». De har samlinger tre-
fire ganger i året og driver med 
bla. service på månebiler, ved-
klyving og annet vedlikehold.
- Det er alltid veldig givende 
å være med på slikt frivillig 
arbeid. Det å være leder på leir 
kan en bli sliten av, men det gir 
alltid veldig mye glede tilbake, 
sier Eirik ut fra egen erfaring.

Han vet at det mange som er 
glad i Normisjon i Østfold 
og leirstedene. - Jeg tenker at 
det er viktig at folk blir spurt 
direkte, da er det enklere å si 
ja. En kan ikke forvente at folk 
bare møter opp uten videre. 
Vi kan heller ikke ta det som 
en selvfølge at folk er med og 
hjelper til frivillig. Vi må ta 
imot hjelp med stor takk, min-
ner han om.

Eivind Melvær har også 
bidratt som frivillig leder på 
Acta sine leirer i flere år. 

John Thune
Åsmund Bjørnstad

Eirik Aandstad

Eivind Melvær
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Uten frivillighet stopper Normisjon
Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

Jeg skriver nå min første leder-
artikkel til vårt regionblad. Jeg 
er inne i min tredje måned som 
regionleder, måneder som har 
vært mye preget av flytting og 
tilrettelegging av nye lokaler. 
Heldigvis er jeg ikke alene, for 
jeg har gode medarbeidere og 
støttespillere rundt meg. Og jeg 
er også takknemlig for den 
forbønn jeg får, og alle gode og 
hyggelige møter med våre 
foreninger og lag. 

Det siste møtepunktet var vårt 
årsmøte på Bethel i Fredrikstad. 
Jeg opplevde det som et godt 

årsmøte. Takk for engasjement 
og konstruktive tilbakemel-
dinger med en positiv vinkling. 
Det er viktig med signaler som 
vi kan ta med oss videre i 
arbeidet vi står sammen om.
Kommentarene som ble gitt, 
viste også at årsmøtet tok 
innover seg alvoret i den økono-
miske situasjonen regionen 
befinner seg. Fjorårets regnskap 
og det fremlagte budsjettet viser 
med tydelighet at det ligger 
noen utfordringer foran oss. Vi 
bruker ofte uttrykket «Det er 
tanken som teller», men i denne 
situasjonen hjelper det dess-

verre ikke med gode tanker og 
fine meninger. Her må det 
gjøres grep og til sist er det 
kanskje vår egen lommebok vi 
må gripe til. Dette er også noe vi 
står sammen om, og jeg håper 
at vi kan hjelpe hverandre ut av 
en vanskelig situasjon.

Jeg er glad for alle som har 
støttet oss med en årsmøtegave.
Jeg er glad for leirsesongen som 
er i gang på våre to leirsteder. 
Påskeleirene viste på forskjellige 
måter at dette er viktige 
misjonsstasjoner i Østfold. Barn 
og unge møter Jesus! 

Jeg er glad for alle lederne som 
gjør det mulig å samle så mange 
på leir. 

Jeg er glad for våre ansatte som 
gjør alt for at de som kommer 
på leir skal trives.

Dette nummeret av Nytt fra 
Normisjon handler mye om 
frivillighet, og jeg håper det kan 
inspirere flere til å melde seg til 
tjeneste. Det vil være et viktig 
bidrag og det gir mye tilbake.
Vær med å be om visdom og 
ledelse i arbeidet framover, med 
de utfordringene som ligger der.

Takk for ditt engasjement og 
støtte, og hjertelig velkommen 
innom våre nye lokaler i St. 
Mariegt 71 i Sarpsborg.

LEDER

Vær 
med å 
be om 

visdom og 
ledelse

Sverre Fjeldberg, regionleder

Acta region Østfold
Barn og unge i Normi-
sjon

 
Gi gave til Actas arbeid 
merket

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

- Min kunnskap som tømrer 
har gitt mulighet til å bidra på 
dugnad slik at jeg kan være 
med å lette arbeidet for dem 
som er ansatt på Sauevika eller 
Sjøglimt. 

- Jeg er ikke en sterk forkyn-
ner, men har fått muligheten til 
å bruke de evnene jeg har. Om 
det er kjøkkenhjelp, vaktmes-
ter eller håndverker det er bruk 
for, har jeg fått anledning til å 
bidra der jeg har noe å gi. Det 
jeg opplever er takknemlighet 
og felleskap. 

- Jeg har blitt tatt imot med 
åpne armer og akseptert som 
jeg er. Når jeg har stilt opp 
som frivillig, opplever jeg at 
jeg får like mye igjen, om ikke 
mer enn det jeg bidrar med, 
oppsummerer Eivind.

Gunnar Lilleaasen påpeker 
at frivilligheten er helt avgjø-
rende eller - var. 

- Lenge var eierskapet til virk-
somheten god og engasjemen-
tet var reelt. Så kom velstanden 

og pengene (og bilen). Vi, som 
alle andre som lyktes, an-
satte gode folk for å gjøre ting 
bedre, mer effektivt og mer 
profesjonelt, men de tok bilen 
og kjørte hjem etter møtet. Det 
medførte at vi mistet kontak-
ten og omsorgen, og etter hvert 
eierskapet til det felles arbeidet 
som kretsen/regionen drev. 

- Jeg tror vi må se på felles-
skapet som skapte liv. Venn 
gikk til venn, har du hørt? - var 
spørsmålet. Vi skal se på utfor-
dringene sammen. Konkret vil 
det for eksempel si at vi ikke 
engasjerer noen til en oppgave 
alene, selv om det strengt tatt 
er nok med en. Kristenlivet er 
fellesskap; Sammen i Kristus, 

sammen med hverandre, det 
er både aktuelt når det gjelder 
troen, delingen av Guds ord 
og de praktiske oppgavene. 
Leir og leirsteder, kontor og 
administrasjon ut fra frivil-
lighet, vil helt sikkert gjøre de 
gode ansatte til våre medarbei-
dere, livsviktige og inkluderte i 
Normisjons virksomhet. 

- I mange foreninger fungerer 
frivilligheten godt lokalt, men 
opp mot regionen har vi en 
stor jobb å gjøre. For ikke å 
snakke om på det nasjonale 
plan. Jeg har lite eierskap til 
Normisjon sentralt og det gjør 
litt vondt, innrømmer Gunnar.

Gratulerer, 
Jan!

Jan Holone - pensjonert 
polititjenestemann, bestefar, 
naturfotograf, fritidsforkyn-
ner og frivillig medarbeider 
fylte 70 år 21. mars. 

Jan har i en årrekke vært en 
viktig frivillig medarbeider 
for Normisjon i Østfold. 
Ikke bare som mangeårig 
styreleder i regionstyret, 
men også som teknisk 
ansvarlig for vårt regionblad 
og våre nettsider. Jan er 
også stadig på farten rundt i 
våre foreninger.

Jan er alltid tilstede! Han ut-
fører oppgavene på en rask 
og effektiv måte og er klar 
og tydelig i kommunikasjo-
nen. Jan er naturinteressert. 
Mange foreninger har hatt 
besøk av Jan, hvor han viser 
noen av sine mange natur-
bilder, ned i minste detalj, 
for å peke på det fantastiske 
som Gud har skapt.

Vi ønsker Jan hjertelig til 
lykke og håper vi får nyte 
godt av hans effektivitet og 
kunnskap, hans lune humor 
og gode formidlingsevne i 
mange år fremover.

Sverre Fjeldberg

Gunnar Lilleaasen
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Årsmøtet i Normisjon region 
Østfold ønsket å se framover. 
- Vi må få ned kostnadene og 
engasjere enda flere frivil-
lige, var noe av det som ble 
påpekt under årsmøtet, som 
ble holdt i bedehuset Bethel i 
Fredrikstad lørdag 7. april. 

Årsmeldinger og regnskap 
ble enstemmig godkjent av de 
71 stemmeberettigede. Region 
Østfold har et omfattende 
arbeid med totalt 76 foreninger 
på voksensektoren, som er en 
nedgang på en. Acta Østfold, 
barn og unge i Normisjon har 

rundt 50 lag for alderen 0-26 
år. Her har to nye Soul Chil-
dren kor og et nytt tweens-lag 
kommet til. Sentralt i regio-
nens arbeid er også leirstedene 
Sauevika og Sjøglimt, samt 
Haugetun folkehøyskole.

I tillegg er det et betydelig 
engasjement for Normisjons 
misjonsarbeid i 10 ulike land. 
Region Østfold har i dag 13 an-
satte, 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. 

Regionstyrets leder John 
Thune var ikke på valg. Etter 
Lillian Karlsen, Onsøy og Inger 
Slettevold Aarmo, Varteig som 
gikk ut av regionstyret, ble 
valgt Torgeir Flateby, Askim 
og Gerd Ninni Solum, Tomter. 
Gjenstående medlemmer er 
Gunnar Lilleaasen, Degernes, 
Randi Finstad Sand, Eidsberg 
og Helene Camilla Titterud, 
Grålum. Til varamedlemmer 
ble valgt: Eli Holt, Skjeberg, 
Øivind Navestad, Kråkerøy og 
Magnar Aamoth, Rakkestad. 
I tillegg velger Acta og de 
ansatte hver sin representant. 
Styrets sekretær er regionleder 
Sverre Fjeldberg.

De samlede inntektene for 
regionen lå i 2017 på 8,3 mil-
lioner kroner, herav utgjør 
gavene ca. 3 millioner kroner. 
Regnskapet viste et driftsmes-
sig underskudd på 1,7 millio-
ner kroner, noe som betyr en 
kraftig reduksjon av disposi-
sjonsfond. 

I tillegg til forhandlingsmøtet 
ble det arrangert to paral-
lelle seminarer: «Planting av 
nye fellesskap i by og bygd» 
ved Jann Even Andresen og 
«Livsnære fellesskap – viktig 
og nødvendig i vår tid?» ved 
Sigmund Danielsen. Det var 
også presentasjon av ulike 
arbeidsgrener, styrer og råd, 
samt samtale om misjonsar-
beidet. 

Ønsket å se framover

Tormod Kleiven holdt et 
aktuelt foredrag i regi av 
Fermate Østfold.

Sigmund Danielsen ble tak-
ket for tjenesten, etter 46 års 
sammenhengende ansettelse 
i Indremisjon/Normisjon, de 
siste fem årene som leder av 
Fermate Østfold. Årsmøtet ble 
avsluttet med tale av Jann Even 
Andresen, som var landsstyrets 
utsending.

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

#MeToo – hos oss også?
«Hvordan hindre og forebygge 
at personlige grenser tråkkes 
over» var temaet på kurskvel-
den i regi av Fermate Østfold. 
- Det er viktig å være bevisst 
på at en har makt. Men makten 
skal forvaltes slik at den gjør 
den andre godt, sa Tormod 
Kleiven, som la til at makt kan 
misbrukes, slik at mennesker 
tråkkes på.
Han sa at det er tre «heders-
betegnelser» på det å være 
menneske, noe vi er skapt til å 
være: 1. Vi er sårbare. 2. Vi er 
begrenset. 3. Vi er avhengige 
av hverandre. 
- Det er det enkelte menneske 
som må eie sin intimitets-
grense, sa Kleiven og påpekte 
at tillitsmakt må medføre både 

godhet og ansvarlighet. 
Han fremholdt at både en 
sjelesørger, en leder osv. er gitt 
makt i kraft av posisjon.
- Nærvær må være på den 
andres betingelser. Det er den 
andre som må ha definisjons-
makten. 
Kleiven viste til risikoen med 
ikke å oppdage egne blindso-
ner. - Vi må se oss selv gjen-
nom andre. Det vil medføre at 
vi kan øke vår innsikt. 
- Vi må anerkjenne at vi selv 
er begrenset og derfor trekke 
veksler på andre når det gjelder 
å skaffe seg innsikt i eget liv og 
egne handlinger, sa Kleiven, en 
av landets fremste kompetan-
sepersoner på håndtering av 
seksuelle krenkelser.

Kurskvelden ble holdt 31. 
januar på Betlehem Borgen. 

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Planting av nye 
fellesskap

«Planting av nye fellesskap 
i by og bygd» var seminarte-
maet for Jann Even Andresen 
under årsmøtet i Normisjon 
region Østfold. Han er pastor 
i Salem, Normisjons forsam-
ling i Trondheim og ansatt i 
lederteam sentralt i Normisjon 
i Norge.

- Vi har tre modeller for plan-
ting i Normisjon: Replanting, 
planting av nye menigheter 
eller husgrupper/huskirker, sa 
Andresen.

Han framholdt at de fleste 
steder i landet har vi hatt en 
elipsetenkning, med kirke og 
bedehus. Men de senere årene 
har denne tenkningen blitt mer 
udatert, av flere årsaker. – Folk 
ønsker alt på ett sted, det blir 
for krevende å dele seg på både 
kirke og bedehus. Og liberali-
seringen av Den norske kirke 
medfører at det er nødvendig 
med et alternativ på bedehuset, 
også med dåp, nattverd og et 
lederskap som tar hyrdeansvar.

Andresen nevnte eksempler på 
både replanting og nye felles-
skap i Normisjon. – I Molde 
har et nytt fellesskap blitt bygd 
opp fra grunnen av. Det samler 
i dag flere hundre mennesker 
og trenger derfor større lokaler. 

Taleren påpekte at det er nød-
vendig å ta initiativ og starte 
der det ligger til rette for det. – 
Vi må ikke gjøre dette kompli-
sert, men starte i det små, med 
de menneskene som ønsker å 
være med. Målsettingen med 
alt vårt arbeid er å nå videre 
med evangeliet, slik at mennes-
ker kan bli frelst, understreket 
Andresen.

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Jann Even Andresen talte om hvor viktig det er å tenke nytt i 
forhold til planting av fellesskap i Normisjon.

Sverre Fjeldberg har overtatt 
som ny regionleder etter 
Bjørnar Holmedal, som 
har blitt leder for Fermate 
Østfold.

Fra venstre Lillian Karlsen og Torhild Nordberg (referenter), 
Dag Arthur Aasbø og Frode Bilsbak (dirigenter).

Noen av møtedeltagerne under årsmøtet.
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For to år siden traff jeg Raj Bir Bhujel, 
kona Ramo og faren hans i bambushytta 
der de bodde. De hadde en liten gutt på 
to år, og mor var gravid. 

Far og sønn jobbet som dagarbeidere 
og tjente 3-400 rupees om dagen. De 
bodde på annen manns jord og drev 
jorda hans. Halvparten av hva de dyrket 
måtte gis til jordeieren, og de hadde ikke 
mer enn et absolutt minimum. 

Et lite håp var tent hos familien, for de 
var blitt inkludert i prosjektet som skulle 
hjelpe dem til landkjøp og husbygging. 
Det var forventning og spenning vi møtte.

To år etter er familien Bhujel i hus!
Ramo fødte like etter at vi var der, men 

barnet døde etter bare to dager. For et år 
siden var hun blitt gravid igjen, og denne 
gangen kom hun til mødreventehjemmet 
i tide. 

Nå har hun en frisk ni måneder gam-
mel datter på armen i eget hus med tette 
vegger.

 Raj Bir selv er blitt en meget ettertrak-
tet faglært bygningsarbeider, og etter å 
ha investert i en motorsag, kan han nå 
tjene opptil 1200 rupees om dagen!  

Vi møter Ramo utenfor deres nye hjem 
sammen med sine gode hjelpere. Dilli, 
fra Missions team og en politisk leder 
som har hjulpet dem med jordkjøp og 
transport av byggematerialer. Han har 
vært veien inn i landsbylivet for dem.  
 Derfor fikk han også utdelt en heders-
diplom som den gode hjelper han er, 
under den store overdragelsesfesten.

Okhaldhunga Mission Hospital har i 
løpet av de to siste årene bygget 23  
«mission-hus» til de som er jordløse og 
utstøtte. 

Dette er gjort ved hjelp av jordskjelv-
midler som ble samlet inn via Normi-
sjon.  
 Det har gitt nytt liv både til dem som 
har fått hus, men også til samhold og til 
det gode i landsbyene som helhet. De 
utstøtte er invitert inn og er blitt deres 
stolthet. 

Ennå skal vi arbeide i to nye kommu-
ner, og bygge 14 hus til. Jeg tror vi er 
sammen om å gjøre noe veldig viktig som 
er etter Guds hjerte.  

Tenk om den rike mannen hadde invi-
tert Lasarus inn i fellesskap og mennes-
kelighet mens han ennå levde, kanskje 
det kunne ha forvandlet den rike mannen 
i tide? 

For to år siden møtte vi familien Bhujel i bambushytta der de bodde. De hadde et håp om å få komme inn i et nytt hus. 

Ut av fattigdom og isolasjon

Den lutherske kirken i Mali har savnet barne-
leir. I 2017 bestemte de seg for å gjøre noe 
med det og inviterte til romjulsleir. 60 barn 
var samlet til undervisning, sang og lek i fire 
dager. Leirsjefen forteller at det er ekstra 
gledelig å se at nesten alle lederne er ung-
dommer som var med på de første leirene 
kirken holdt. Da var det ingen som visste hva 
leir var. Nå har disse første barna blitt ledere. 
De har en helt annen erfaring enn kirken 
hadde for femten år siden. 

 I ti år har Sancred jobbet med samfunnsut-
vikling nord-øst i Bangladesh. Målet har 
vært å sikre utvikling i lokalsamfunnene og å 
gi kvinner og andre marginaliserte grupper 
innflytelse. Innbyggere har fått undervisning 
og opplæring som har ført til høyere inntek-
ter. Ni av ti husholdninger i området har nå 
økonomisk mulighet til å spise tre måltider 
om dagen. Det er også blitt jobbet målrettet 
med mødre-barn-helse, og det er gjort store 
målbare framskritt på dette feltet.

Jesusfilmen er nå oversatt til raja, og en prø-
veutgave er distribuert for tilbakemelding 
før endelige stemmeopptak. Morsmålsover-
setteren spilte inn alle raja-replikkene. Veldig 
få blant raja-folket kan lese, så stemmeaktø-
rene, som senere skal ha de endelige stem-
mene, kan høre på opptaket av morsmålso-
versetteren og gjenta replikkene de skal si. 
Forhåpentligvis kan de endelige stemme-
opptakene finne sted i vår. Det er mange 
som har ventet lenge på denne filmen. 

Det er gjort store framskritt i barsel-
omsorg og helse de siste årene.

Bangladesh
Samfunnsutvikling i Bangladesh
Prosjektnummer 302 026

Asia
Raja-prosjektet (bibeloversettelse)
Prosjektnummer 302 004

Mali
Menighet og evangelisering i Mali
Prosjektnummer 401 011

Jesus på raja Ny generasjon på leir

Jordskjelvet
Mange familier får nye 
liv i hus bygget av 
teamet som går ut fra 
Okhaldhunga sykehus.

En bedre fremtid

Kristin Bøhler 

SA
N

CR
ED

25. april 2015 rystet et kraftig 
jordskjelv Nepal. Det ble  etter-
fulgt av hundrevis av etterskjelv 
og enda et kraftig skjelv noen 
uker senere. 
 Værst gikk jordskjelvet ut over 
de jordløse. Dette er mennesker 
som ikke lever på egen jord, og 
derfor ikke får støtte fra myndig-
hetene til gjenoppbygging. Et 
team fra sykehuset har siden 
desember 2015 jobbet i flere 
deler av Okhaldhunga med å 
identifisere alle uten egen jord, 
legge til rette for jordkjøp som 
landsbyene har gitt dem gunstig, 
og bygget jordskjelvsikre hus 
sammen med dem.

Tekst & foto
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Novruz, som også kalles persisk 
nyttår, feires stort over hele 
Aserbajdsjan – og da selvfølgelig 
også i arbeidet Normisjon gjør 
på barnehjemmet i Merdekan.  
 Novruz markerer at våren 
kommer og at vinteren gir slipp, 
med tradisjoner som går flere 
tusen år tilbake i tid.

Uka før Novruz arrangerte 
Normisjons team en fest for 
barna på avdelingen der vi job-
ber på barnehjemmet. 

I ukene fram mot festen 
hadde jentene på teamet øvd inn 
enkle tradisjonelle dikt sammen 
med de få barna som kan 
snakke, de hadde fått låne nasjo-
naldrakter, tradisjonelle skjerf 
og luer, samt tradisjonelle gjen-
stander og kjevler. 

Dette resulterte i et rollespill 
hvor en bestemor snakker med 
barnebarna sine om Novruz-
tradisjonene mens de lager tra-
disjonelle Novruz-kaker. Der 
deltok både tre av jentene på 
Normisjons-teamet, samt seks 

av de største jentene på vår avde-
ling. 

To unge gutter fra det nyåpna 
kulturhuset i nabolaget kom og 
spilte de tradisjonelle skikkel-
sene Koza og Kechel, som sym-
boliserer kampen mellom vinte-
ren og våren. 

Volontør Laila fra Norge fikk 
æren av å være «Bahar-qizi», 
«vår-jenta», symbolet på våren 
som kommer – dansende, med 
hvetegras på en tallerken. Til 
slutt var det selvfølgelig Novruz-
kaker til alle barna, dans og 
moro.

Det at noen av barna faktisk 
kan spille en rolle i et rollespill 
– og til og med ha replikker, er 
flott å se, det viser noe av det 
logoped Vefa på Normisjons-
teamet har klart å oppnå. 

Det er også flott å se hvordan 
barna koser seg sammen – og 
har et sosialt samspill som vi så 
lite av for noen år siden, takket 
være terapien som teamet har 
med barna. 

Avdelingen vi arbeider på har 
de svakeste barna og de med 
tyngst funksjonsnedsettelser, 
mange av dem tilbringer det 
meste av dagen liggende på en 
seng eller sittende i en stol.  
 For disse barna er slike arran-
gementer ekstra viktige, og når 
det er fest, kommer gleden og 
smilene fram – og de koser seg 
som barn flest. 

Ei av jentene på barnehjemmet utkledd og klar for rollespill 
på Novruz-feiring. 

Vårfest
 
Synnøve Aandstad Baghirova

Ved vårjevndøgn, 
21. mars, feires en 
stor fest i Aserbajd-
sjan. Novruz er en 
feiring for alle!

Aserbajdsjan
Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 007

Tekst & foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres for 
å re-etablere Udi-kirken. Be om 
at arbeidet må bære frukter og at 
budskapet må nå fram til den 
unge generasjonen.
• Be om ledelse og visdom i 
arbeidet med å skape nye, mer 
tjenelige strukturer innen 
Normisjons arbeid i Aserbajdsjan
• Be for folk i Aserbajdsjan, 
særlig for alle som sliter økono-
misk. Be om at Normisjon må 
kunne bidra til å skape arbeids-
plasser og hjelpe folk i regionene 
til å bruke sin utrustning. 
Bangladesh
• Be for de santalene i Bangla-
desh 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 leiargruppa i kichwakir-
kene og valg av ny formann om 2 
veker. At dei må ha klare visjoner 
og gode planer for arbeidet.
• Be for dei 3 ecuatorianarane 
som starta på bibelskolen no i 
april.
• Be for styret i den spanskta-
lande kirka og nye prosjekt som 
dei jobber med. 
• Be for Bibelinstituttet , både 
for utvikling av kurs i nye 
områder og for viktige beslutnin-
ger for framtida.
Europa
• Be for sommerens Mission 
Weeks i Tsjekkia, Lativa og Norge. 
Enhet i teamene, frelse for nye, 
vekst for medarbeiderne.
• Vi jobber med å få på plass 
ettåring/volontør til både 
Tsjekkia, Tyskland og Frankrike 
neste skoleår. Be om Guds 
ledelse i dette.
• Be Høstens Herre drive ut 
arbeidere til den store europeiske 
høsten.
India
• Be om at flere ungdommer i 
India skal få mulighet til å jobbe 
under trygge forhold
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke 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 en god inngang for 
nye misjonærer i Senegal
• Be om motivasjon og opp-
muntring i språklæringsfasen
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be om at kanalen på farsi kan 
lykkes i å gi utdannelse til kristne 
ledere i Iran, der vekkelsen gir 
rask vekst og lederbehov.
• At den tyrkiske kanalen kan 
bygge tillit til de kristne i det 
tyrkiske samfunnet.
• At den arabiske barnekanalen 
kan lege sår og skape håp for 
barn med traumer etter krig og 
nød.
Nepal
• Takk for påske og seier over 
døden. Be om at livet må seire for 
pasienter ved Okhaldhunga syke-
hus. 
 • Be om ferdigstillelse av 
byggearbeidet så sykehuset kan 
bli en base for Hans barmhjertig-
het i framtiden.
 • Be om registrering av den nye 
sykepleierskolen så den kan bli 
en virkelighet.
 • Be for prosjektet i Bajhang, 
som skal hjelpe kvinnene og 
forandre det de ønsker av det 
som skader dem i sin kultur. 

SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Be om at årets studenter får en 
god avslutning på skoleåret ved 
at de blir bevisst sine gaver og 
hvordan de kan bruke dem 
videre i tjeneste.
• Be om at byggeprosessen med 
Norkirken Grimstad går etter 
planen og at vi finner frem til 
godt samarbeid mellom skole og 
menighet.
Gå Ut Senteret
• Be for behandling av søknad 
om reviderte læreplaner og nye 
linjer
• Be om god rekruttering til 
linjen Faith in action

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 misjons-
senteret
• Be for Agenda 1-nettverket
Møre
• Be om at vi får ansatt riktig 
Acta-leder i Møre.
• Be for vårt nye regionstyre.
• Be for ledere i ulike foreninger 
og lag.
Nord/Nordland
• Be for forsamlinga i Betania, 
Bodø
• Be for Acta-arbeidet på Fauske
• Be om ny kraft og nytt mot i 
arbeidet i region Nord
• Be om at det skal finnes gode 
løsninger for Solvang leirsted
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 om gode kandidater til de 
ulike styrene i regionen
• Be for forberedelser til 
sommerleirene på Fjordly og 
Teigen
• Be for bygging av nye 
fellesskap og for eksisterende 
foreninger og lag i regionen
• Be for elevene ved Sunnfjord 
og Nordfjord folkehøgskule som 
snart skal avslutte skoleåret
Telemark og VeBu
• Be om at vi må nå nye med 
budskapet vårt
• Be om at Gud må åpne nye 
dører for evangeliet
• Be om helhjertede mennesker 
som vil være med å bygge og 
lede regionarbeidet
Trøndelag
• Be for vårens leirer i Acta
• Takk og Be for ansatte og 
frivillige i regionen
• Be om at nye mennesker får 
møte Jesus
• Be for fjellferiene som skal 
være på IMI Stølen i sommer
 Øst
• Be for medvandringsgrupper
• Be for regionens foreninger og 
lokallag
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 
ACTA SENTRALT:
• Be for ansatte og frivillige i 
Acta 

Bønneemner

Nytt fra
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70 17 90 00  //  plussreiser.no

SOMMERTURER

På plussreiser.no finner du komplett  
dagsprogram for turene presentert her,  
samt en mengde andre turer.

18. juli // 15 dager 
Turteam: Lilliann og Per Ivar Våje

Pris fra 24 400,-

02. juni // 8 dager 
Turteam: John Edv. Olsen og Helge Simonnes

Pris fra 13 950,-

RELIGION, POLITIKK OG HISTORIE PÅ

Kypros

20. juni // 10 dager 
Turteam: Jan Løkkeborg

Pris fra 11 950,-

EN VANDRING OG EN HISTORISK REISE

Pilgrimstur til Lindisfarne

28. juni // 7 dager 
Turteam: Helge Hansen og Koll Kyllingstad

Pris fra 10 450,-

BUSSTUR TIL ØYRIKET I ØSTERSJØEN

Åland

26. juni // 9 dager 
Turteam: Anne og Ståle Halsne

Pris fra 14 183,-

BADEFERIE MED OPPLEVELSER

Jerusalem og Netanya

OPPLEV MADAGASKAR SAMMEN MED FAMILIEN VÅJE

Sommertur til Madagaskar

FÅ PLASSER IGJEN

Foto Arnhild Almås

Tekst
Foto

– I Grimstad i juli får man med seg tre festivaler 
i én, frister festivalsjef Kristian Bjørkhaug. – I til-
legg til Sommer i Sør, arrangeres Amigosfestival 
for barn opp til 12 år, og Tenåringsfestivalen for 
ungdom mellom 13 og 18 år. 
 I år arrangeres også festivalene sammen med 
Normisjons generalforsamling. 
 – Vi har en flott visjon: «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag». Hvis den skal få kraft 
og betydning trenger vi å samles om den, sier 
Bjørkhaug.
 – Derfor er det viktig å komme til Bibelskolen 
i Grimstad og være med på det. Vi vil skape et 
fellesskap i Normisjon der vi alle drar i samme 
retning og samles om det. 
 Det første på programmet under selve general-
forsamlingen er nettopp generalsekretærens 
visjonsforedrag, der hun får god tid til å dra opp  
noen lange linjer for arbeidet som Normisjon 
driver. 
 Fredag kveld blir det som vanlig konsert, og 

i år er det den velkjente lovsangslederen David 
André Østby som tar med seg band og spiller i 
Normisjonshallen. 
 – Vi har snakket lenge i Normisjon om viktig-
heten av å lede og leve i bønn, og det er viktig å 
være sammen i bønn og lovsang, sier Bjørkhaug.
 Østby er en norsk lovsangsleder og låtskriver. 
Han jobber til daglig som lovsangsansvarlig i Fila-
delfiakirken i Oslo, der han har ledet lovsang siden 
16 årsalderen. Han er også kjent som lovsangsle-
der i BigTop under Skjærgårds Music & Mission 
festival og en rekke andre kristne festivaler.
 – David André Østby skal ha lovsangskonsert 
der vi får være med og delta. Når vi lovsynger Gud 
sammen skjer det noe med oss og mellom oss, det 
skaper fellesskap og binder oss sammen. 
 I tillegg til generalforsamling og konsert lover 
Bjørkhaug en god uke for hele familien: 
 – Det blir god forkynnelse fra blant andre gene-
ralsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, 
Vegard Husby og Egil Elling Ellingsen. Det blir 
lovsang og fellesskap, aktiviteter for alle, og sør-
landssol, varme og badevær. 
 Blant aktivitetene er det tradisjonsrike misjons-
løpet som er åpent for store og små. 

Mer informasjon og lenke til påmelding finnes 
på www.sommerisor.no.

Klar for samling
Forventningene er høye før Sommer i Sør med Normisjons generalforsamling i Grimstad i juli

Normisjon
Sigrid Rege Gårdsvoll

GF-general Kristian Bjørkhaug 
frister med mye godt program 
under Sommer i Sør med 
generalforsamling i Grimstad 
10.-15. juli.

Hvis visjonen vår 
skal få kraft trenger 

vi å samles om den. 

Galleri Normisjon har fått Grønn pris 2018 fra ungdomsrådet 
i Oslo bispedømme. Under den årlige inspirasjonssamlingen  
i regi av Grønn kirke i Oslo bispegård nylig fikk Lillian  
Dombestein overrakt prisen. Hun har ledet Galleri Normisjon 
helt fra starten og understreket at denne prisen er til alle som 
er engasjert i dette arbeidet. I juryens begrunnelse heter det 
blant annet: «Galleri Normisjons visjon er miljø, midler og 
misjon. Galleri Normisjon har 400 frivillige medarbeidere. 
Det tenkes miljø på flere plan. Virksomheten er selvbærende. 
Halvparten av omsetningen dekker kostnader, den andre går 
til prosjekter i Norge eller internasjonalt i Normisjon.» 

Pris til Galleri Normisjon

Lillian Dombestein fikk 
overrakt prisen. 
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5. april - dagen for Hans Ni-
elsen Hauges åndsopplevelse 
– var det samling i Hauges 
Minde, med stuende fullt be-
dehus, det vil si 125 personer.
Kvelden startet med et his-
torisk vandreteater ved Terje 
Brevik og Svein Høiden, fra 

Hauges barndomshjem som i 
dag er museum. Det endte opp 
ved jordet hvor Hauge hadde 
sin åndsopplevelse i 1796, der 
han gikk bak plogen.
Deretter var det samling i 
bedehuset med foredrag av av-
delingsleder ved NLA Høgsko-

len, Truls Liland. Hans tema 
var: «Hans Nielsen Hauge som 
gründer og leder. Hva betyr 
dette for oss i dag?» Liland 
understreket at Hauge var dre-
vet av et kall, som gikk ut på å 
elske Gud og sin neste.  Hauges 
forretningsfilosofi var at lønn-
somhet var et middel, ikke et 
mål. Personlig ansvar, flittighet 
og kallsbevissthet, inklude-
rende fellesskap og likeverd, 
samt munterhet i arbeidet var 
noen av hans ledetråder. – Vi 
har fått en arv å forvalte. Den 
skal inspirere oss til å skape et 
bedre samfunn, sa Liland blant 
annet. 
Bjørnar Spydevold og Kari 
Stokke bidro med flott sang og 
musikk. Det samme gjorde 10 
sangere fra musikalen: «Det 
brenner en ild». Møtet, som 
ble ledet av Svein Høiden, ble 
avsluttet med bevertning. 

Arrangør var Haugekomiteen i 
Normisjon Østfold - i samar-
beid med og Normisjonsfore-
ningen på Hauges Minde og 
«Hauge 2021»

Se flere bilder på nettsiden: 
normisjon.no/ostfold

Stor Hauge-markering

90 år for Normisjon Mysen

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Hauge-kjenner Truls 
Liland bidro med 
et engasjerende 
foredrag under 
Hauge-kvelden 5. 
april. 

Et utsnitt av den store forsamlingen av Hauge-interesserte i 
Hauges Minde.

Lørdag 10. mars feiret Normi-
sjon Mysen sitt 90 års jubileum 
med stor fest på Mysen Me-
nighetshus Betania. Mellom 80 
og 90 personer var tilstede på 
festen som ble ledet av Mona 
Duserud, leder i Normisjon 
Mysen. KOR15 deltok med 

sang i flere avdelinger, under 
sin nye musikalske leder Wil-
lem Wilschut. 

Borgny Navestad og Ragnar 
Duserud hadde laget en fyldig 
historikk om foreningens his-
torie. (Les foreningens 90-års-
historie på: normisjonmysen.
no). Historikken ble presentert 
med både tekst og bilder. My-
sen og Omegn Indremisjon ble 
utskilt fra Eidsberg Indremi-
sjon (stiftet 1870) og ble egen 
forening i stiftelsesmøtet 9. 
mars 1928.  
I 2018 er Normisjon Mysen 
fortsatt en aktiv og levende 
forening med mange gode 
tilbud gjennom Mysen 
Barnegospel, Ungdomskoret 
Message, KOR15, Lørdagstreff 

(kristent felles møtested for 
hele familien hvor nordmenn 
og innvandrere blir bedre kjent 
med hverandre), bønnemøter 
og Normisjon Mysens mange 
og allsidige møter og samlin-
ger. 

Tidligere kretssekretær, regi-
onleder og medlem i Normi-
sjon Mysen Gunnar Navestad 
var kveldens taler.
Som det seg hør og bør en slik 
kveld var det bevertning med 
snitter, kringle og marsipanka-
ke. Det ble god tid til prat og 
sosialt samvær. Det var hygge-
lig å treffe tidligligere ansatte i 
regionen, bl.a. Anne og Erling 
Åge Melberg og Kristin og 
Reidar Handelsby.

Inger Slang, Reidar Tveter 
Johansen og Marianne Frogner 
Jacobssen ble takket for lang og 
tro tjeneste i KOR15 og Mysen 
Barnegospel. May Ellen Kåsa 
overrakte blomster og takket 
på vegne av foreningen.

Det var hilsen og takk ved 
ordfører i Eidsberg kommune, 
Erik Unaas. Han overrakte 
både blomster og gave, 10 kg 
kaffe - midt i blinken for en ak-
tiv Normisjonsforening! Ellers 
var det en rekke andre hilsener 
og blomsteroverrekkelser. 

I kollekt ble det gitt kr. 6.700. 
Det siste som skjedde var at 
KOR15 sang «Velsignelsen» 
av Tore W Aas. En fin avslut-
ning på en vellykket fest – vi er 
takknemlige! 

Av Johanne Buer og Ragnar 
Duserud

Sangere fra musikalen «Det brenner en ild» sammen med 
Bjørnar Spydevold og Kari Stokke sto for flott sang og musikk.

Leder i Normisjon Mysen, 
Mona Duserud tar i mot 
«kaffegave» fra Erik Unaas, 
ordfører i Eidsberg.
Begge foto: Ragnar Duserud.

Mona Duserud sammen med 
Sverre Fjeldberg, som hilste 
fra Normisjon region Østfold. 

- Resultatet fra misjonsbasaren på Bethania i Sarps-
borg lørdag 10. mars ble på hele kr. 47 500, forteller 
primus motor Torill Bredeg.

Hun takker alle som har bidratt til dette flotte re-
sultatet, som ikke har vært så høyt på mange år. Fra 
midt på dagen var det salg av grøt, kaker, rundstyk-
ker, lodd, åresalg og varer fra Nepal. Senere holdt 
korpset Harmoni fra Jelsnes konsert. Siste nytt fra 
Nepal ble formidlet. Og Unni Isenegger lærte bort 
blomsterdekorasjoner. Se flere bilder fra misjons-
basaren på regionens hjemmeside. 

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

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

Fotball møter Karanba

Det ble spennende og lærerikt 
for elevene å møte ungdom-
mene på Karanba.
Elevene på fotball-linja har i år 
samlet inn i overkant av 60 000 
kroner til dette sosiale fotball-
prosjektet i Rio de Janeiro i 
Brasil.
Rio er en flott by med attrak-
sjoner som Kristusstatuen, 
Sukkertoppen og de kjente 
strendene Copacopana og 
Ipanema. Alt dette fikk elevene 
oppleve i tillegg til brasiliansk 
fotballkamp og besøk i en av 
favelaene.
Hovedmålet var Karanba, og 
det gjorde et sterkt inntrykk. 
I Brasil må du enten være 
veldig god eller ha nok penger 
til å spille organisert fotball. 
Karanba gir barn og unge fra 

fattige familier mulighet til å 
spille fotball, samtidig som de 
blant annet får undervisning i 
engelsk.
Tommy Nilsen som startet 
og driver prosjektet, fortalte 
om Karanba, og om hvordan 
det hele startet for drøyt 10 år 
siden. I dag er det flere hun-
dre gutter og jenter som har 
glede av arbeidet. Vi fikk også 
komme hjem til en familie 
på åtte, som har tre av barna 
sine på Karanba. Mor fortalte 
hvor viktig dette er for hennes 
barn og barna i området. Dette 
området er som mange andre 
i Brasil preget av fattigdom og 
narkotika.
Vi spilte to morsomme og 
spennende kamper mot 
Karanba. Sammenlagt ble det 

1-1. Etter siste dag gav elevene 
bort det de hadde samlet inn 
hjemmefra. Det var fotballsko, 
shortser, t-skjorter og fotball-
drakter.
Elevene uttrykte at dette hadde 
vært et sterkt, lærerikt og flott 
møte med de brasilianske ung-
dommene.

Det skjer masse i løpet av ett 
år både på skolen og i løpet 
av korte turer og lange reiser. 
Noen elever lar seg inspirere 
til å skrive om dette, enten 
helt på egenhånd eller i ulike 
skoletimer. Sjangrene kan va-
riere, og her tar vi med to dikt.

Kvist
Av Dina Gundersen, 
SangSceneStudio 
 
Så gammelt, men så mange 
historier. 
 
Hva kan du fortelle oss? 
Hvor vondt gjorde det å bli 
revet fra din kjerne? 
 
Fortell meg din historie, hva 
du har sett og følt.
Hvordan det føles å bli elsket 
på dags, men forlatt på kvelds.

For jeg vil ikke noe mer enn å 
lære om din kunnskap.

Kapellet 
Av Marthe Sophia Iversen Blix, 
Innovasjon

Frihet og ro
Stillhet og fred

Snøen daler stille ned utenfor 
vinduet
Nærhet og trygghet
En gud som er vår 
Et sted uten frykt
Et sted med tilgivelse

Lyst og åpent, men fremdeles 
lukket
Et sted hvor du kan være alene
Men hvor du aldri egentlig er 
alene
Et rom hvor du kan åpne deg 
om alt
Et rom hvor du ikke blir dømt
En plass hvor du er trygg
I Guds åpne favn

For Gud har en egen tilstede-
værelse her
Her er det trygt
Her er det lyst 
Her er det mørke
Her er det tårer
Her er det tilgivelse og fred
Og et oppgjør med det vonde

For hvem trenger ikke en slik 
plass?
Hvor du kan være trygg
Hvor du kan være deg
Og hvor du kan bevise for deg 
selv at;
Du faktisk er god nok

Dikt-inspirasjon

-Ja, elevene virket svært 
fornøyde med årets tur, sier 
Annika Kolshus Hansen, lærer 
i Latin-Amerika-klassen. 
Hun forteller at klassen var 
på farten i tre uker før vinter-
ferien, og Hispaniola var ho-
vedmålet. Øya er delt mellom 
Haiti og Den dominikanske 
republikk. Sistnevnte land ble 
besøkt først, og det er immi-
granter fra Haiti man blir kjent 
med. De har kommet over 
grensa i håp om et bedre liv, 
men elevenes oppfatning var 
klar: - Disse folkene er fattige.

Neste etappe var å møte folk 
i Haiti, og elevene erfarte at 
her stod det enda dårligere 
til. Folk hadde det helt klart 
verre. Med disse erfaringene 
gikk turen så tilbake til Den 
dominikanske republikk hvor 
folk med Haiti-bakgrunn er 
utsatt for sterk rasisme. En lov 
fra 2013 tar sikte på å sende 
innvandrerne tilbake til Haiti. 
Denne politikken er iverksatt, 
og folk frykter for å bli tatt og 
deportert. Annika forteller at 
folk med Haiti-bakgrunn uten 
identitetspapirer ikke har noen 
rettigheter når det gjelder f.eks. 

skole og helse. 

- Med innsamlede midler fra 
Haugetun bistand støtter vi det 
norskbaserte prosjektet Ami-
gitos som forsøker å gi barn 
fra Haiti-familier et enkelt 
opplegg i lesing og skriving. 
Mange av barna kommer fra 
ganske ødelagte familier, så 
det å lære dem god oppførsel 
er også helt vesentlig. Aller 
viktigst er imidlertid å gi disse 
barna massevis av kjærlighet, 
sier Annika. 

Haugetun-elevene ble tatt 
kjempegodt imot. Folk stilte 
hjemmene sine til disposisjon 
for blant annet matlaging og 
hagefest. Noen av elevene kan 
en del spansk, men de viktig-
ste var ofte kroppsspråket, og 
kontakten var der umiddelbart 
gjennom dans, sang, lek og 
hobbyaktiviteter.

- Man får perspektiv på ting og 
ser hvor heldige vi er og hva 
vi i Norge har å være takk-
nemlige for. Elevene ble svært 
bevisste på disse forskjellene. 

Samtidig var det fantastisk å 
oppleve gjestfriheten hos folk 
som har utrolig lite, men som 
ga av det de hadde. De skjemte 
oss rett og slett bort, smiler en 
fornøyd Haugetun-lærer.

-En tur for hjertet!Elev etter møte 
med gjestfrie 
haitiere:



1 0     A C T A  ØSTFOLD  |  N R .  2  -  2018 Nytt fra

I år ble PåskeAction en leir 
i bare store bokstaver! På et 
tidlig tidspunkt inngikk vi en 
avtale med Onsøy og Gressvik 

menighet om at en del av deres 
konfirmanter kunne bli med 
på denne Acta-leiren. Det førte 
til at Sauevika i Palmehelgen 

fyltes opp med 83 deltakere i 
alderen 13 til 17 år, og inklusiv 
ledere ble vi i alt 97. Det blir 
god stemning med så mange 
ungdommer på et sted. Vi 
var spente om kobling «Acta-
ungdommer» og konfirmanter, 
uten kjennskap til oss fra før, 
ville fungere godt sammen. 
Dette ble en suksess - i alle 
fall etter hvert. Vi hadde 
mange gode ledere med oss og 
disse var viktige, men Acta-
ungdommene som gikk i front 
og viste vei til en god Acta-
leir var uvurderlige. Hanne 
Marie Skaar, til daglig student 
i Staffeldtsgt.  og ungdoms-
arbeider i Greåker Frikirke, 

hadde bibelundervisning med 
tematikk som gikk rett inn i 
ungdommenes hverdag. Mye 
kan sies om denne helga, men 
den beste beskrivelsen er nok 
å forsøke beskrive kontrasten 
fra fredag kveld med en flokk 
uvitende og lite motiverte ung-
dommer som kjedet seg gjen-
nom kveldssamlingen - fram 
til søndag formiddag når en 
stor del av de samme ungdom-
mene sang av full hals: Graven 
er tom – Jesus lever nå i ære 
og i makt! Det ble en tårevåt 
formiddag for både deltakere 
og ledere. Større enn dette kan 
det knapt bli! 

PS! Kirkerådet i DNK ser nå 
også verdien i leirer for tenår-
inger, og går i disse dager ut 

med anbefaling til menigheter 
landet rundt med oppfor-
dring om å samarbeide med 
organisasjonene om leirer for 
tenåringer fra 15 til 18 år som 
en del av trosopplæringspla-
nen. Mange av dere har roller 
i DNK, mens vi har leirer og 
leirsteder som gjerne kan fylles 
opp mer. Forhør dere gjerne 
med tanke på dette i deres me-
nighet, og gi dem tips om Acta 
Østfold. Det er ingen over-
drivelse å si at vi er størst på 
leir i Østfold, og det er derfor 
sannsynlig at vi også har mest 
å tilføre menighetene som 
ønsker å gi et tilbud om leir for 
denne aldersgruppen.

Noe av dette leiråret er allerede 
historie, mens det aller meste 
ligger foran oss som ubrukte 
muligheter. Hvordan skal vi 
bruke disse mulighetene best i 
år, og hvem skal bruke dem? Vi 
ansatte? Ungdommer? De som 
har masse talent for slikt? Eller 
kanskje er det deg? Matpak-
ken til gutten med fem brød 
og to fisker var nok ikke mest 
selvfølgelig for oppgaven til 
å mette så mange. Men fordi 
den ble stilt til disposisjon for 
Jesus, ble den nok for 5000 
mennesker. Dersom du og jeg 

stiller oss selv til disposisjon 
for Jesus, kan også vi få være 
med på å møte andres behov. 
Behovene er mange. Vi trenger 
derfor å vite at nettopp du er 
med. Alle kan vi være med 
å spre informasjon om leirer 
på skoler, barneklubber, i kor, 
speidergrupper, idrettslag, 
nabolag eller i familien osv. Få 
leirbrosjyrer tilsendt ved hen-
vendelse til regionskontoret 
via acta.ostfold@normisjon.no 
eller 69133660, eller last ned 
og del/skriv ut Leirkalender 
2018.pdf fra www.leirbrosjyre.

no (nede til venstre på siden). 
Husk at denne kalenderen 
veldig gjerne også kan brukes 
som en bønnekalender. Vi 
trenger virkelig forbedere for 
leirene våre – så vær med å be 
om beskyttelse, og om at Guds 
ord skal berøre oss. Videre 
trenger vi praktiske hjelpere på 
leirstedene – på kjøkkenet, i 
vaskekjelleren eller med maler-
kost, skiftenøkkel, spade eller 
rake. Videre trenger vi mange 
type ledere: Kanskje kan du 
være det trygge fanget et barn 
med litt hjemlengsel søker 

trøst i, eller kan-
skje kan du være 
barnepasseren 
for en sliten 
alenemor som 
trenger litt fri fra 
det daglige. Du 
er kanskje den 
godt voksne som 
yngre voksne 
kan få en god 
samtale med. 
Kanskje kan du 
være sjåføren 
som gjør at 
flere barn fra et 
område kom-
mer seg til og 
fra leirstedet, 
eller kanskje du 
kan være med å 
betale leiren for 
noen som sliter 
økonomisk. 
Mulighetene er mange og langt 
flere enn de eksemplene som 
er nevnt her. Lik historien som 
vi kaller «brødunderet», tren-
ger vi at noen kommer fram 
og tilbyr det vi kan få lov til å 
forvalte.

Vi har mye å glede oss til 
denne sommeren, og vi som 
organisasjon kan være stolte 
av både leirstedene og leirtil-
budet vi har. Det beste vi har, 
er dog budskapet om kjærlig-
het, sannhet og nåde. Dette 

formidles på mange måter i 
løpet av en leir, og aller best i 
praktisk handling i møte mel-
lom mennesker. Leir virker på 
mange mennesker, og i år kan 
det være du som får være med 
å bety en forskjell.

 Velkommen til å ta kontakt!

LEIR I STORE BOKSTAVER

LEIRÅRET 2018
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Kanskje har vi den største 
misjonsmarken Østfold noen 
gang, nå i 2018. Hele tiden 
øker antall mennesker. Men 
hvorfor er da slik at søkningen 
til Guds hus, generelt, er 
mindre nå enn før? Hvorfor er 
det slik at også mange barn av 
aktive kristne, nødvendigvis 
heller ikke blir værende som 
aktive i bedehus og kirker? Det 
er et stort og sårbart spørsmål, 
og svarene er mange. Men kan 
noe av grunnen være at vi for 
ofte snakket til og ikke med? 
Ble det mer monolog i forkyn-
nelse og formidling enn 
dialog? 

Hvordan møtte Jesus mennes-
kene da han gikk på jorden? 
Ett av stedene som viser et slikt 
møte, finner vi i Markus 8. 
22-26, der Jesus møter en blind 
i Betsaida. Jesus tar den blinde 
i hånden og leder ham utenfor 
byen. Der ender møtet mellom 
de to med at Jesus helbreder 
den blinde slik at han får synet 

tilbake. Det var en fantastisk 
og gudommelig handling. Men 
veien frem til den fysiske 
helbredelsen er kanskje en like 
viktig del av dette møtet. For 
Jesus kunne jo, som han gjorde 
andre ganger, gitt mannen 
synet tilbake straks de møttes. 
Ja, Jesus viste andre ganger at 
han ikke engang trengte å 
møte den syke for å helbrede.
Men møtet med den blinde i 
Betsaida er et godt eksempel 
på at Jesus møter den enkelte 
individuelt. For hva skjer når 
Jesus leder den blinde ut fra 
byen? Vandringen og samtalen 
er ikke beskrevet i teksten, 
men vi kan spørre; hvem var 
det som snakket mest av de to, 
når de gikk der? Var det Jesus 
eller den blinde mannen? 
Kanskje var det det den blinde 
som snakket mest? Jeg tror 
Jesus ønsket å høre om 
hvordan livet til mannen var. 
Jeg tror Jesus ønsket å høre om 
smerten i mannens liv, håp, 
drømmer og ønsker. Jeg tror at 

Jesus ønsket å bli kjent med 
den blinde mannen. Ja, Jesus 
ga den blinde synet tilbake, det 
var fantastisk. Men kanskje var 
det slik at mannen også fikk 
åpnet sitt «hjertes øyne» – et 
syn over et landskap med evig-
hetsperspektiv. 

Noen har sagt at det er et 
«underskudd på trøst i 
kirken». Jesus ga og gir over-
skudd på trøst og samtidig 
«overstyrer» ikke Jesus hverken 
den blinde mannen, deg eller 
meg i dag. Jesus ønsker dialog 
og ønsker å få møte deg og 
meg der vi er – ikke der vi 
«burde» ha vært.

Vår nærmeste misjonsmark er 
her vi bor – i Østfold! Det bor 
nær 300 000 mennesker her. 
Og det er så altfor mange som 
ennå ikke har hørt om Jesus 
eller møtt noen som vil gå 
sammen med dem på veien til 
ham.

Misjonsmark Østfold
Bjørnar Holmedal, daglig leder i Fermate Østfold
AndaktTRO
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Her settes inn en annonse 
på b= 147,3 x h= 74 mm 
eller to stk på
b= 72 x h= 74 mm
En fra hver region eller en felles?
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I Normisjon har vi en visjon å være stolte av og å engasjeres 
av: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Det er vir-
kelig en glimrende visjon. Vi vil gi troen på Jesus videre både 
til de menneskene som kommer etter oss i vårt eget samfunn, 
og til de folkeslagene hvor få eller ingen har hørt om ham. 
Ingenting kan være viktigere enn det. 

I Normisjon er barne- og ungdomsarbeidet skilt ut som en 
egen organisasjon: Acta – barn og unge i Normisjon. Det er 
mange styrker ved det. En av utfordringene er imidlertid at 
det kan skape en opplevelse av at barne- og ungdomsarbeid er 
noe som bare Acta skal gjøre, at Normisjons foreninger og 
enkeltmedlemmer ikke trengs. Det kunne ikke vært mer feil.  

Barn og unge trenger voksne og eldre for å lære Jesus å kjenne. 
At Normisjon skal satse på barn og unge betyr noe mer enn at 
vi skal oppfordre til forbønn og givertjeneste til fordel for 
barne- og ungdomsarbeidet. Det er viktig i seg selv, men enda 
viktigere er det at vi som har levd og kjent Jesus noen år lenger 
involverer oss i barn og unges hverdag ved å dele liv og tro. At 
vi bygger noen relasjoner. Deler erfaringer over en kaffekopp 
eller en kald cola. Åpner Bibelen og ber sammen med noen 
yngre enn oss selv. Inviterer oss selv inn på barnelaget på 
bedehuset eller blir med som leder på leir. Når vi involverer 
oss i barn og unges liv, og deler vitnesbyrd fra livet med Jesus, 
da vil de unge vi møter selv få møte, følge og ære Jesus Kristus. 

Om du er 30 eller 90 år: Du har noe å bidra med. Jeg gleder 
meg til å jobbe sammen deg!

Du har noe å bidra med

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

Innspill

Det er ettertrykkelig slått 
fast, både fra naturvernhold, 
politisk miljø og fra kirkelig 
hold: Gjenbruk er miljøvern. 
Det å selge brukte varer som 
ellers ville bli kastet er å 
tenke grønt, og det er en vik-
tig del av det kristne forval-
teransvaret.
 «Ved å ta imot brukte 
salgsvarer gjør de et viktig 
miljø- og klimatiltak», 
mener generalsekretær 
Maren Ensmark i Natur-
vernforbundet. Stortingsre-
presentant Knut Arild 
Hareide sa dette da han 

åpnet den nye butikken vår i 
Oslo: «Gjenbruk er å ta vårt 
forvalteransvar på alvor, og 
politikken bør legge bedre til 
rette for gjenbruksinitiativ 
som dette. Vi må gjøre det 
lett å velge miljørett.»
 I slutten av mars var det 
Den norske kirkes tur til å 
rose dette arbeidet. Galleri 
Normisjon fikk da Grønn 
pris 2018 fra ungdomsrådet i 
Oslo bispedømme. I juryens 
begrunnelse heter det: «Gal-
leri Normisjons visjon er 
miljø, midler og misjon.»

– Det er en stor ære å få en 
slik pris, og det er veldig 
hyggelig at arbeidet vårt blir 
verdsatt, sier Lillian Dombe-
stein som tok i mot prisen. 
Hun understreker at denne 
prisen er til alle som er 
engasjert i dette arbeidet.

Gjenbrukskroken

Hilsen Arne Sæteren
prosjektleder

TRO

Nytt fra       N R  1 – 2018 |  TRO    11   

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

Hovedsponsor: Arrangører:

acta

normisjon

 barn  
og unge i

  

   

     
    

  1
0

–1
5  

JU
LI  2

018

SOMMER  
I SØR

m e d  g e n e r a L f o r s a m L I n g  I  g r I m s ta d
n o r m I s J o n s f e s t I va L

w w w . s o m m e r I s o r . n o

I Normisjon har vi en visjon å være stolte av og å engasjeres 
av: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Det er vir-
kelig en glimrende visjon. Vi vil gi troen på Jesus videre både 
til de menneskene som kommer etter oss i vårt eget samfunn, 
og til de folkeslagene hvor få eller ingen har hørt om ham. 
Ingenting kan være viktigere enn det. 

I Normisjon er barne- og ungdomsarbeidet skilt ut som en 
egen organisasjon: Acta – barn og unge i Normisjon. Det er 
mange styrker ved det. En av utfordringene er imidlertid at 
det kan skape en opplevelse av at barne- og ungdomsarbeid er 
noe som bare Acta skal gjøre, at Normisjons foreninger og 
enkeltmedlemmer ikke trengs. Det kunne ikke vært mer feil.  

Barn og unge trenger voksne og eldre for å lære Jesus å kjenne. 
At Normisjon skal satse på barn og unge betyr noe mer enn at 
vi skal oppfordre til forbønn og givertjeneste til fordel for 
barne- og ungdomsarbeidet. Det er viktig i seg selv, men enda 
viktigere er det at vi som har levd og kjent Jesus noen år lenger 
involverer oss i barn og unges hverdag ved å dele liv og tro. At 
vi bygger noen relasjoner. Deler erfaringer over en kaffekopp 
eller en kald cola. Åpner Bibelen og ber sammen med noen 
yngre enn oss selv. Inviterer oss selv inn på barnelaget på 
bedehuset eller blir med som leder på leir. Når vi involverer 
oss i barn og unges liv, og deler vitnesbyrd fra livet med Jesus, 
da vil de unge vi møter selv få møte, følge og ære Jesus Kristus. 

Om du er 30 eller 90 år: Du har noe å bidra med. Jeg gleder 
meg til å jobbe sammen deg!

Du har noe å bidra med

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

Innspill

Det er ettertrykkelig slått 
fast, både fra naturvernhold, 
politisk miljø og fra kirkelig 
hold: Gjenbruk er miljøvern. 
Det å selge brukte varer som 
ellers ville bli kastet er å 
tenke grønt, og det er en vik-
tig del av det kristne forval-
teransvaret.
 «Ved å ta imot brukte 
salgsvarer gjør de et viktig 
miljø- og klimatiltak», 
mener generalsekretær 
Maren Ensmark i Natur-
vernforbundet. Stortingsre-
presentant Knut Arild 
Hareide sa dette da han 

åpnet den nye butikken vår i 
Oslo: «Gjenbruk er å ta vårt 
forvalteransvar på alvor, og 
politikken bør legge bedre til 
rette for gjenbruksinitiativ 
som dette. Vi må gjøre det 
lett å velge miljørett.»
 I slutten av mars var det 
Den norske kirkes tur til å 
rose dette arbeidet. Galleri 
Normisjon fikk da Grønn 
pris 2018 fra ungdomsrådet i 
Oslo bispedømme. I juryens 
begrunnelse heter det: «Gal-
leri Normisjons visjon er 
miljø, midler og misjon.»

– Det er en stor ære å få en 
slik pris, og det er veldig 
hyggelig at arbeidet vårt blir 
verdsatt, sier Lillian Dombe-
stein som tok i mot prisen. 
Hun understreker at denne 
prisen er til alle som er 
engasjert i dette arbeidet.

Gjenbrukskroken

Hilsen Arne Sæteren
prosjektleder

Nepalkveld 
 

Nepalkveld onsdag 13. juni kl 
19.00 på Mysen Menighets-
hus Betania.

Kristin og Erik Bøhler kom-
mer direkte fra Okhaldhunga 
sykehus i Nepal. 

 
Sang av Caritas fra Råde 
 
Kollekt, kaffe 
 
VELKOMMEN

Sauevikastevne 

Stevnet er den 29. juli, men 
programmet er ikke klart ennå. 
Mer info kommer på regionens 
nettside og i neste nummer av 
Normisjonsnytt.



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 Volen-
Østerholm, 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 

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 

Nasjonalt og utenriks fellesstoff 
er levert av Normisjons 
medieavdeling i Oslo. 

Bladet utkommer med 5 
nummer og sendes gratis til 
Normisjons medlemmer, 
menighetskontorer, media og 
andre som er interessert i å 
motta bladet. 

Ettertrykk tillatt med 
kildeangivelse. 

Grafisk utforming regionale 
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons 
medieavdeling i Oslo.

Trykk: Agderposten Trykk AS

Innleveringsfrist til neste nr.: 
29.05

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

10.05: Familiefestival, Sjøglimt
17.05: Festsamling på Sjøglimt
02.06: Loppemarked og 
auksjon på Sjøglimt
29.07: Sauevikastevne
17. - 19.08: Kvinneleir på 
Sauevika
07. - 09.09: Mannsleir på 

Sauevika
08.09: Busstur i Hauges fotspor
12. - 14.10: Felleskristen 
bibelhelg

Se nærmere info på våre 
hjemmesider!

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

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

Bankkonto:  3000 14 71682

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

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

Historisk materiale

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

Ta kontakt med 
Boe Johannes Hermansen

17. mai på Sjøglimt

Du er vel-
kommen 
til Sjøglimt 
på 17. mai 
kl 12.00 – 
17.00

Vi serverer koldtbord og 
kaffe m/dessert. 
Pris kr 295,- pr person. Barn 
under 12 år – ½ pris. (Vipps 
– kontant)

Vi ønsker deg velkommen 
til et koselig besøk i trygge 
omgivelser.

Månebiler – husker – kla-
trevegg for de yngste (Kla-
trevegg er åpen fra kl 15.00 
– 17.00)

Bindende påmelding innen 
11. mai, tlf: 95 75 76 10

Hilsen Sjøglimt

Du har kanskje hørt eller lest 
utsagn som ligner på dette. 
Kanskje er det en utbredt fore-
stilling i vår tid at kristne er 
litt enkle og naive mennesker, 
og at Bibelen ikke er noe mer 
enn en samling med gamle og 
utdaterte tekster?

For å møte tanker som dette 
trenger vi kunnskap om 
Bibelen. Derfor inviterer vi til 
seminarhelg med overskriften: 
Hva i all verden skal vi med 
Bibelen?

Program:
Fredag 12. oktober
19:00 – 21:30: Bibelen – hva 
slags bok er det? v/Hans Johan 
Sagrusten 
Kaffe og kveldsmat (kr. 50) i 
pausen.  

Lørdag 13. oktober
11:00-15:00: Hva gjør vi med 
de vanskelige tekstene? v/

Anne-Margrethe Saugstad
Middag (kr. 100) i pausen. 

Søndag 14. oktober
11:00: Gudstjeneste, preken v/
Karl-Johan Kjøde
12.30: Middag (kr. 100)
13:30-15:00: Hvordan forsvare 
kristen tro i vår tid? v/Karl-
Johan Kjøde  

Praktiske opplysninger:
    • Tid: 12.-14. oktober 2018
    • Sted: Bjørnstad forsamling, 
Bjørnstadveien 57, Grålum
    • Ingen påmelding
    • Betaling ved frammøte: 
kontant, kort eller vipps.
    • Spørsmål? Kontakt Boe 
Johannes Hermansen tlf. 996 
12 822 bojohermansen@gmail.
com

Arrangementskomite: 
Kjersti Marken, Ketil Willard, 
Frode Granerud og Boe Johan-
nes Hermansen

Arrangører: 
NLM i Østfold, Normisjon 
i Østfold, DELK i Østfold 
og Frikirkens menigheter i 
Østfold

«Kristne er dumme og naive som tror på en 
eventyrbok»

Loppemarked på Sjøglimt leir-
sted lørdag 2. juni kl.10.00 
Amerikansk miniauksjon på 
leker kl.10.30.
Hovedauksjon inne kl 11.30

Lopper og auksjonsgjenstander 
ønskes. 
Vi trenger også frivillige med-
arbeidere til dagen.

Ta kontakt med Sjøglimt tlf. 
924 36 172/69 81 12 37

Vel møtt!

Loppem
arked

lørdag 08. september 2018
Det er fjerde året på rad Hau-
gekomiteen i Normisjon arran-
gerer busstur i Hauges fotspor. 
I år går reisen til Drammen, 
Solbergelva, Øvre Eiker og 
Hokksund. De områdene vi 
skal besøke var et svært viktig 

Bli med på busstur i Hauges fotspor til Buskerud
område for Hauges virksom-
het. Dette blir en interessant 
og lærerik tur, i et hyggelig 
fellesskap. Tid: Kl. 09.00 fra 
Fredrikstad. Ventet tilbake til 
Fredrikstad ca kl. 21.00. Nær-
mere opplysninger: se normi-
sjon.no/ostfold eller kontakt 
Normisjons regionkontor. De 
første 80 som melder seg på, 
får plass.


