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Østfold
Den kristne kirke er ingen menneskelig oppfinnelse. Den er forankret i den treenige
Gud, i hans kjærlighet og nåde, formidlet til oss gjennom dåpen og troen, som gir oss
syndenes forlatelse.
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Boe Johannes Hermansen
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Sauevika ligger idyllisk til, og har også i
år en rekke leirer for alle aldersgrupper.
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FOTO ÅSMUND BJØRNSTAD

Svikt i avlingene i Mali
Wenche Bjørknes er Sjøglimts suverene kokk og husmor. Og hun brenner for leirstedet.

Våre leirsteder

Leirstedene Sauevika og Sjøglimt er svært viktige i
vårt arbeid. Bla´ om og les mer!

På grunn av en amputert regntid sviktet
avlingene i Mali i høst. Mange er fattige og
avhengige av det de selv kan dyrke. Nå har
mange familier gått tom for mat.
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NORGE

Gode kandidater på GF
To styrelederkandidater og åtte styrekandidater står på valg på Normisjons
generalforsamling i juli. Alle ønsker å gjøre
en jobb for Normisjon.
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Hvilken verdi har leirstedene vå
Fra bestyrer Helge

Foto: Boe Johannes Hermansen

Bestyrer Helge Lilleheier gir
oss denne kommentaren: - Her
på Sauevika er vi i full gang
med sommeren og alle leirene.
Det er så å si fullbooket alle
dager fram til september. Det
er noen ledige hverdager, men
det er godt å få gjort en del
vedlikehold uten at det er folk
her.
Vi sliter litt med dugnadsfolk
utover sommeren og høsten
på kjøkkenet. Så meld dere til
tjeneste!
Helge tilføyer: - Det er fint at
min sønn Knut-Håvard kan
avlaste meg litt i sommer og
høst som vaktmester.
Vi opplever veldig mange fine
ting som skjer både med unge
og de litt eldre her på Sauevika.
Jesus gjør noe med mennesker og mange får se hvem Han
er gjennom forkynnelsen.
Helge avslutter: - Vi har jo så
langt vært velsignet med fint
vær, og det gjør jo også sitt
til at folk nesten ikke vil reise
hjem.

Sjøglimt har fått nytt tak, noe som har vært en stor investering , men som betyr mye.
Foto: Åsmund Bjørnstad

Mange uttrykker et wow! i
sitt første møte med Sjøglimt
og Sauevika. Tenk å eie noe
så flott, og det er det vi som
aktive i Normisjon region
Østfold gjør! Mange flere enn
oss vitner om hvor verdifulle
disse stedene er for dem, men
handler det da om forsikringsverdien av stedene, eller bør
verdien regnes annerledes?
Spørsmålet nå er hvordan vi
som eiere vil forvalte leirstedene slik at vi kan nyttiggjøre
oss stedenes fulle potensial. I
denne artikkelen vil dere få informasjon om hvordan det står
til med leirstedene våre, og hva
vi ser av behov og muligheter
for stedene i nær framtid.

at stedet er ganske krevende å
drive. Det betyr at det er stor
belastning på de ansatte på stedet, samtidig som økonomien
tilsier at vi må begrense innleie
av ekstrahjelp. Det betyr i klartekst at vi trenger mye frivillig
innsats på Sauevika. I år får vi
veldig god hjelp av et ektepar
fra Oslo som leier «Klippen»
(en av hyttene på stedet). I
tillegg har vi inngått en avtale
med Knut-Håvard Lilleheier
(sønn til Helge) om at han kan
avlaste bestyrer-rollen innenfor en avtalt ramme. Ut over
dette trenger Sauevika fortsatt
mange frivillige både som
kjøkkenhjelp og til praktiske
oppgaver av mange slag.

1) Hvordan er situasjonen
ved leirstedene i skrivende
stund?
Sauevika: Våren og sommeren er hektisk på Sauevika.
Utleiebelegget er veldig bra,
og vi får langt flere spørsmål
enn det vi har kapasitet til.
Utfordringen på Sauevika er

Sjøglimt: Sjøglimt har for
øyeblikket nesten motsatt
situasjon som Sauevika. Her
er utleievirksomheten denne
våren og sommeren veldig
lav, men vi har gjort grep slik
at dette ser bedre ut allerede
fra starten av august. Som et
resultat av dette, har vi sett det
nødvendig å gå til en midlertidig 50% permittering av både
bestyrer og kokke på Sjøglimt.
Dette er selvfølgelig veldig
belastende for de ansatte, og vi
håper vi snarest mulig kommer i en situasjon som gjør at
permitteringene kan avsluttes.
Catering omsetningen har hatt
en veldig fin utvikling dette
året, og det er et bra supplement til utleien. Vi trenger
alles drahjelp for å øke aktiviteten på både catering og utleie
i tiden framover.

Husmor/kokk Wenche Bjørknes sto for det flotte lunch-bordet
på Sjøglimt 17. mai, som mange berømmet. Foto: Sjøglimt

2. Hva har vært gjort det siste
året/den siste tiden i forhold

til bygningsmasse og vedlikehold?
Sjøglimt: Vedlikehold på
stedet skjer kontinuerlig, men
den siste tiden har vi gjennomført et stort prosjekt på
Sjøglimt. Begge internatfløyene
har fått nytt utvendige tak –
det vil si materiell er byttet helt
ned til bærekonstruksjonen. Vi
snakker her om relativt store
arealer, og denne utbedringen
har kostet oss i overkant av en
million kroner. Planene videre
for Sjøglimt er oppjustering
av sanitæranlegget og utskiftning av olje-fyren. Ellers er det
mange behov for utbedringer
av mindre art på leirstedet.
Sauevika: «Tante-toppen»
har den senere tiden fått en
bra oppjustering finansiert av
en forsikringsutbetaling etter
vannskade. En annen viktig
fornying som er gjort, gjelder
ny kloakk-pumpe. Sist, men
ikke minst har den store båten
til Sauevika i løpet av vinteren
blitt kraftig fornyet. Den har
blant annet fått en luke i siden
slik at adkomsten inn og ut av
båten er blitt vesentlig enklere.
Sauevika har med det blitt mer
tilgjengelig for mange mennesker med nedsatt bevegelighet.
Neste store plan for Sauevika
gjelder også utskiftning av olje
fyr (etter myndighetenes krav).
Med det får vi en mer miljøvennlig løsning som også er
rimeligere i drift.
3. Hva kan den enkelte leser
av Normisjonsnytt bidra
med?
Det er lett å svare «mer penger» på et slikt spørsmål, og

det er ikke tvil om at økonomi
er et strevsomt område for
begge leirstedene. Penger er
utvilsomt viktig, men aktive
eiere er kanskje vel så viktig.
Vi er vel alle enige om at målet
med leirstedene er å nå ut med
budskapet om Jesus til flest
mulig. Vi ønsker oss eiere som
er aktive med for at målet for
leirstedet skal nås – på kort og
på lang sikt. I praksis kan det
bety mye forskjellig, som f.eks
gjennom forbønn, rekruttering
av deltakere og medarbeidere,
egen innsats på stedet i en
eller annen form, innsamling
av penger og markedsføring
av leirstedene osv. osv. Listen
med muligheter er lang, og det
betyr at stedene har brukt for
mange forskjellig type aktive
eiere.
4. Andre ting du ønsker å si
noe om?
Det er lett for den enkelte å
tenke at det jeg har, er så lite,
om det gjelder tid, penger,
praktiske ferdigheter eller
håndlag med barn og unge.
Hva tror dere gutten med fem
brød og to fisker tenkte om
matpakka si?: Wow, denne
matpakka er kjempe spennende, og den inneholder helt
sikkert mat nok til alle? Nei,
saken er vel at matpakken var
ganske stusselig, før den kom i
Jesu hender. Dit ville den ikke
ha kommet dersom gutten
ikke hadde kommet med den,
og gitt Jesus råderett over den.
Har du tenkt på hva som ville
skje dersom gutten i denne historien hadde tenkt at det han
hadde var for lite til å dele med
andre? Hadde Jesus forvandlet
disiplenes 20 denarer til 20000
denarer slik at de kunne kjøpe
mat til alle, eller hadde han
kanskje latt det komme manna
fra himmelen? Jeg tror at det
hadde gått 5000 sultne menn
foruten kvinner og barn hjem
denne dagen.
Vi håper du vil være med oss
å se det store bildet. Det er
ikke oppvask, toalett-vask eller
pengeinnsamling vi er med
på. Vi inviterer dere til å være
medarbeider for himmelens
og jordens Herre. Med det
lille den enkelte av oss har å
komme med, er dere med på å
forberede møteplasser mellom
Jesus og enkeltmennesker, og
vi vet hva en berøring av Jesus
kan bety. Det er sikkert mulig
å få leirstedene våre til å gå i
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åre?

økonomisk balanse dersom vi
er flinke nok til å leie ut, men
vi ønsker først og fremst at
leirstedene våre kan være et
verktøy for alle i regionen slik
at nye kan nås med evangeliet.
Leirstedene våre har et for
stort potensial til at vi kan slå
oss til ro med masse ubenyttet tid eller halvfulle leirer. Vi
trenger den enkeltes bidrag for
å se stedenes fulle verdi.
Når dette skrives, er vi straks
klare med loppemarked på
Sjøglimt med 70 medarbeidere
i gang på selve markedsdagen, men hvor også mange
har deltatt med forberedelser.
Sjøglimts yngre garde bidrar
i tillegg til alt annet de gjør,
med rydding i etterkant av
markedet. På Sauevika har vi
nylig hatt takkefest for frivillige medarbeidere hvor 40
personer deltok.
Acta hadde 82 forskjellige personer med som ledere på leirer
i 2017, og vi vet at det både på
Sjøglimt og Sauevika er veldig
mange som bidrar på forskjellige måter uten at det er nevnt
her. Takk for det dere stiller til
disposisjon – i bunn og grunn
er det dette som er leirstedenes verdi! Hus og beliggenhet
er kun er verktøy - ubrukelig
dersom det ikke benyttes, men
av uvurderlig verdi for den
enkelte som opplever et møte
med Jesus.
Spørsmål: Boe Johannes Hermansen
Svar: Åsmund Bjørnstad

Individuelle samtaler
Parsamtaler
Veiledning
Sauevika ligger idyllisk til, på Vesterøy. Mange har rike og gode leirminner fra dette flotte
leirstedet. Foto: Jan Holone

Anne-Ca Degnes med leirminnebok

- Det er hyggelig å kunne
fortelle at jeg har fått mange
positive og hyggelige tilbakemeldinger på boka mi «Leirminner» fra Sjøglimt, forteller
Anne-Ca Gram Degnes I
Rakkestad.
- Responsen har kommet fra
familie og venner, med blant
annet telefoner, SMS-er og
meldinger på facebook.
Hun nevner et par eksempler
på tilbakemeldinger: - En dag

LEDER
«Trives du i jobben din, Sverre?»
er det noen som spør meg. Det
er jo et hyggelig spørsmål å få,
for det viser at noen er interessert i hvordan jeg har det. Jeg
forsøker å gi et godt svar tilbake.
Nå har jeg fått føle hvordan det
er å være regionleder i region
Østfold, og jeg skjønner at jeg er
privilegert. Jeg blir vist tillitt, og
jeg får lov til å arbeide med en
hjertesak, noe jeg brenner for!
Jeg kan istemme vår visjon
«Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».

jeg var på Ørje kom
et menneske i 30-åra
springende mot meg,
ga meg en klem og sa
det var så bra å lese
boka. Kan tro jeg ble
glad, smiler Anne
Ca, og legger til:
- Et menneske kom
innom jobben med
et brev hvor vedkommende hadde skrevet
og takket for boka
hvor det sto at hun
ble rørt og berørt.
Forfatteren forteller at boka på 54
sider inneholder mange små
kapitler, med gjenkjennelse,
informasjon, oppbyggelig stoff,
litt humor og litt romantikk,
som ble lykken for henne.
«Leirminner» er trykt i 400
eksemplarer og all inntekt av
salget går til Sjøglimt. Trykningsutgiftene på 24 tusen
kroner er allerede betalt av de
18 sponsorene, så her er det
snakk om ren netto!

- Hva med prisen? – Minimum
kroner 300, svarer Anne Ca,
som gjerne tar i mot bestillinger.
Boka kan også kjøpes ved
henvendelse til Normisjons
regionkontor eller på Sjøglimt.
Om noen ønsker den tilsendt i
posten, er portoen kr. 38.
- Som den beskjedne typen
jeg er, trenger jeg hjelp til å nå
enda lenger ut med boka. Jeg
er så frimodig å ønske at den
som leser denne omtalen, vil
selge minimum en bok, tilføyer
hun.
- Jeg kommer gjerne og forteller om leirminner, selger boka
og holder andakt, sier
Anne-Ca. Hennes telefon
er: 971 33 786, mailadresse:
annebunad(at)hotmail.com
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen

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

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

Sverre Fjeldberg, regionleder

Nå i denne perioden er jeg glad
for at vi har gode medarbeidere
og frivillige som forbereder
sommerens leirer. Påmeldingene kommer inn, og ledere
skal rekrutteres. Det er et stort
apparat som er i gang for at
leirene skal bli det vi ønsker; en
møteplass mellom barn og
unge, og et møte med Jesus.
Det er derfor ikke tilfeldig at
våre to leirsteder er hovedtema
for denne utgaven av bladet.
Sjøglimt og Sauevika er viktige
arbeidsredskap og misjonsstasjoner. Alle leirstedsansatte gjør

sitt ytterste for at alle som
kommer, får en god opplevelse,
og at det praktiske fungerer,
enten det gjelder god mat, eller
varmt vann i dusjene.
Jeg er også glad for alle våre
frivillige forkynnere som er
villige til å forkynne evangeliet
rundt i våre lag og foreninger.
Dette utgjør mange timer i
forberedelse og gjennomføring.
Takk for den store oppgaven
dere utfører.
Det er imidlertid krevende å

Jeg
ønsker
dere alle
en riktig god
sommer
lede et regionarbeid hvor
økonomien er såpass utfordrende som den er i Region
Østfold. Den er så krevende at
det også er nødvendig med

tiltak som dessverre berører
noen av våre ansatte. Vi er
derfor inne i en periode hvor vi
er nødt til å tenke på hvordan vi
skal legge opp arbeidet framover. Jeg er glad for at regionstyret har involvert seg og vil
være med i dette arbeidet. Det
er en god støtte å ha når dagene
blir krevende.
Jeg håper på fortsatt forbønn for
arbeidet og ønsker dere alle en
riktig god sommer, med fritid,
opplevelser, hvile, ro og deltagelse på forskjellige stevner og
møter.
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Seniorutvalget er i gang

Det er etablert et Seniorutvalg
i Normisjon region Østfold
bestående av Torill Bredeg,
Gunnar Lilleaasen og Dagfinn
Ravneng. På utvalgets første
«offentlige møte» på regionkontoret 24. april møtte det 17
personer.
Etter en åpning av Torill
Bredeg, var det samtale, hvor
mange gode og konstruktive
tanker kom opp. Hovedspørsmålet er hvordan Seniorutvalget kan legge til rette for nye
initiativ.
Besøk hos eldre og ensomme

Ta vare på de som er gamle
og som ikke kan være aktive
lenger.
De må huskes på med besøk,
også de som er på sykehjem.
Besøkstjeneste kan etableres.
Noen er alene i ferier, kanskje
en ide å arrangere leir for eldre
om sommeren?
Leirstedene
Det er mye praktisk arbeid
i forbindelse med gjennomføring av leirer som folk kan
utfordres til å være med på.
For eksempel kan to lag dele
på oppgavene slik at ikke
arbeidsmengden blir for stor.
I tillegg er det masse praktiske
oppgaver på selve leirstedene
som skal gjøres, for eksempel
vedlikeholdsarbeid. Her kan
også personer som ikke er
tilknyttet Normisjon spørres,
for eksempel en nabo.

Regionkor
Det kan startes et «regionkor»
som kan synge noen ganger i
året, for eksempel på formiddagstreff.
Nye landsmenn
Mange ny landsmenn har et
stort behov for å ha noen til å
«gå ved siden av» seg.
Lære av andre
Seniorutvalget i Østfold er i
startgropa. Flere regioner har
etablert seniorutvalg
Kanskje noe å lære av andre seniorutvalg? Noen seniorutvalg
jobber / driver med gjenbruksbutikk. Seniorutvalget
i Stavanger har utarbeidet en
ressursbank med lister hvor en
kan melde seg på oppgaver.
Mer info om og fra seniorutvalget i Normisjon region
Østfold kommer!

Jubilanter

Økonomi
Også dette året har vi grunn
til å takke alle våre gode
givere. Vi har hatt en økning
i inntektene fra fast givertjeneste, noe som viser at
giveraksjonen som ble gjennomført høsten 2017 har gitt
resultater. Men vi ser allikevel
at gaveinntektene totalt sett
har hatt en liten nedgang.
Ekstraordinære gaver til
Sauevika har gjort det mulig
for oss å oppgradere båten
vår «Tobias», og gjøre en helt
nødvendig utskifting av kloakkpumpen. Det hadde vært
vanskelig uten dere giverne.
På Sjøglimt er tak skiftet takket være oppsparte midler.
Gaveinntektene vises i
figuren nedenfor. De totale
gaveinntektene pr april er kr
872.910,- som er en reduksjon på kr 33.000,- sammen-

lignet med 2017.
Regnskapet fram til april
viser et stort underskudd.
Det er dessverre normalt på
denne tiden av året, grunnet
liten aktivitet på leirstedene.
Korrigerer vi for ekstraordinære inntekter og kostnader
ligger resultatet hittil i år på
sammen nivå som i 2017.
Aktiviteten på leirstedene
våre tar seg opp utover sommeren og sammen med tiltak
som er iverksatt håper vi på
bedre resultat mot høsten.
Vi er imidlertid helt avhengig
av våre mange støttespillere
og givere i Østfold.

Gunnar Navestad 75 år

02.06: Astrid Lund, Østre Råde 90
år
08.06: Asbjørg Kaspersen, Borgenhaugen
11.06 Johannes Mangersnes, Østre
Fredrikstad 90 år
11.06: Solveig Nygaard, Borgenhaugen 90 år
11.06: Marit Solberg, Vestre Råde
80 år
21.06: Kristian Imeland, Østre Fredrikstad 85 år
22.06: Kjell Arne Olsen, Halden 70
år
27.06: Ellen Lindheim Slettevold,
Borge 50 år
29.06: Viggo Hansen, Tistedal, 70 år
29.06: Andreas Gimle Holtan,
Halden 70 år
05.08: Tove Nygård, Borgenhaugen
80 år
09.08: Odd Skogen, Fredrikstad 75
år
27.08: Berit Holten, Fredrikstad 80
år
29.08: Eva Hjort, Halden 75 år

Gunnar er også en stor praktiker. Han bruker mye tid på
snekring og vedlikeholdsarbeid. Han er tørrvittig og humoristisk, har temperament og
ikke minst en veldig omsorg
for sin store familie.

Tidligere regionleder
Gunnar Navestad runder 75
år søndag 22. juli.
18 år gammel begynte Gressvik-gutten på to års kurs på
Bibelskolen i Staffeldtsgate
og opplevde et kall til forkynnertjeneste. Det medførte en
livslang tjeneste i Indremisjon/
Normisjon – hele 47 år.
Også som pensjonist er hans
kall forkynnelse og undervisning av Guds ord, noe som vi
gleder oss stort over. Det er
alltid trostyrkende å sitte under Gunnars talerstol. Han er
opptatt av å forkynne både lov
og evangelium, og få fram hele
Guds råd til frelse.

Vi kan ikke nevne Gunnar
uten å ta med hans kone
Borgny, som alltid har stått tett
ved hans side.
Lokalt er ekteparet med i Betania Normisjon på Mysen, hvor
de også tar ansvar.
Gunnar ble påskjønnet med
Kongens fortjenstmedalje da
han ble pensjonist.
Takk, Gunnar, for hva du
fortsatt betyr for Normisjon.
Vi gratulerer med åremålsdagen og ønsker deg og familien
Guds velsignelse.
For Normisjon region Østfold
Boe Johannes Hermansen

Døde
Trygve Brodahl, Borgenhaugen
Per Anders Løvstad, Borgenhaugen
Ellen Marie Lilleng, Onsøy
Snefrid Irene Heller, Degernes
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.

Hva slags bok er Bibelen?

?

?

I etterkant av utdelingen av Bibelen til alle i Østfold i ukene
44-45, vil Normisjon invitere
nye (og gjerne også gamle)
bibellesere til tre samlinger i St.
Mariegt. 71, Sarpsborg, hvor
Normisjon region Østfold har
sitt kontor og Bethania Normisjon sitt møtelokale.
Torsdagene 15., 22. og 29.
november klokken 19.00-21.00
(inkludert kaffepause)
Tema I: Bibelen – hva kan den
gi meg?
Tema II: Bibelen – hva og

?

hvem kan du lese om der?
Tema III: Bibelen – hvordan
bruker jeg den?
Fint om du som leser av Normisjonsnytt vil invitere personer til disse samlingene.
Ingen påmelding, ingen møteavgift. Min om å ta med den
nye Bibelen som blir delt ut!
Arr. Normisjon region Østfold
i samarbeid med Bethania
Normisjon, Sarpsborg
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UTLAND

Maten strekker ikke til, og mange i Mali sulter allerede. Det er fortsatt lenge til neste innhøsting i september.

Sultkatastrofe i Mali
Våre utsendinger i Mali forteller at alle
de er i kontakt med i landsbyene de jobber i sitter med det samme spørsmålet:
Hvordan skal vi klare å få den lille maten
vi har til å rekke helt frem til september?
I områdene vest i Mali, der Normisjon
har arbeid, mangler så mange som
22-29% av befolkningen mat. Få i Mali
har lønnet eller fast arbeid.
Therese Glendrange forteller om et
besøk hun hadde i en landsby i november. På denne tiden av året pleier åkrene
å være fulle av hirse. I år var det ikke slik.
Synet som møtte henne var åkre med
noen få tørre aks som ikke egnet seg til
annet enn dyrefôr.
Hun traff en annen kvinne som viste
frem peanøttene hun hadde dyrket. De
var små og få. Kvinnen fortalte at de
kunne ha blitt modne hvis de hadde fått
stått litt lenger, for hun hadde dyrket i en
myr. Slik gikk det ikke.

Tekst Mari Jelmert
Foto Therese Glendrange

Mali har regntid fra juni
til oktober, men i år var
den for kort. Nå er det
mange som sulter.
Å ha nok mat hele året i Mali er noe alle
familier må planlegge for.
Vanligvis blir maisen moden i september og hirsen og peanøttene i november
og desember. Så lagrer man maten, sparer
og rasjonerer den helt frem til neste regntid.
De fleste i Mali klarer å leve av det de
dyrker i løpet av regntiden, men denne
sesongen var maisavlingene små, og det
var nesten ikke noe hirse og peanøtter å
høste.

Fordi vannhullene i bushen tørker opp
kommer også gjeterne tilbake lenge før
de pleier. Kvinnen sier at det hun ikke får
høstet kommer dyrene til å spise opp.
En annen kvinne forteller at hirsen tok
slutt i februar, peanøttene i mars og nå
må de kjøpe mat.
– Det går jo an å kjøpe mat om man
har penger, men folk flest har ikke jobb.
Normisjons utsendinger i Mali har
vært i kontakt med to kommuner og fått
lister over mennesker som ikke har noe
mat igjen, og har lovet støtte til nødhjelp
i den fortvilte situasjonen.
Spesielt er det vanskelig for kvinner og
jenter. Ved matmangel får mennene mat
først, så kvinner.
Når maten tar slutt i februar er det
lenge til september!

Gi mat til Mali
Normisjon sender hjelp til de
sultrammede i Mali gjennom våre
lokale samarbeidsorganisasjoner.
Det koster lite å redde mange liv
- og behovet er stort!
• For 250 kroner kan du gi en
sekk ris
• For 300 kroner kan du gi en
sekk hirse
• For 550 kroner kan du gi mat til
en familie på syv i en måned
Vipps til 96007 (Merk: Sult i Mali)
eller gi en gave på konto
1503.02.13537, merk med
aksjonsnummer 18000103

Mange frelste i aksjon

Nytt skoleår i Dumka

På sykehuset i Okhaldhunga er det kommet i
stand et samarbeid med den statlige kvinneorganisasjonen og en privat mentalhelseorganisasjon. Sammen skal vi hjelpe kvinner
som har vært utsatt for vold, eller på annen
måte har mistet fotfeste i livet. Kvinneorganisasjonen driver også et «Safety Home», der
kvinner i nød kan få bo mens deres sak
pågår. Der får de bl.a. rettshjelp. Kvinnene
skal slippe å oppsøke alle kontorer alene, og
få en veileder med på veien mot et bedre liv.

Årets Godhets- og evangeliseringsaksjon i
Kambodsja viser gode resultater. Totalt er
1622 nykristne registrert etter fire dagers
aksjon. Aksjonen fungerer også som trening
for de eksisterende menighetene.
– Banteay Meanchey har trent over 100
av sine unge som søndagsskoleledere og de
bidrar betydelig under aksjonen. De imponerer og kirka sitter igjen med en betydelig
styrke av ungdomsledere, sier leder Terje
Høyland i IMI Internasjonal.

Don Bosco-skolen i Dumka, India, har
allerede nå startet opp skoleåret 2018/2019.
Semesterstart var i midten av mars, og
skolen har 1010 elever dette året, 680 gutter
og 330 jenter, i tillegg til drøyt 100 barn i
førskolen.
Rektor Rosemary Hembrom forteller at alt
så langt har gått bra dette skoleåret. Nesten
100 elever har avlagt eksamen etter 10.
klasse, som skal kvalifisere til videregående
opplæring, og samtlige har bestått.

Nepal
Helse i Nepal
Prosjektnummer 306 002

FOTO: KRISTIN BØHLER

Hjelp på rett vei

Kumari (midten) får hjelp av teamet
og skal få bo i Safety Home.

Kambodsja
Menighet og evangelisering i Kambodsja
Prosjektnummer 305 002

India
Utdanning i India
Prosjektnummer 304 017

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.
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Bønneemner
INTERNASJONALT:
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres for
å re-etablere Udi-kirken, for
arbeidet med å gjenskape liturgi
og en kirkekalender
• Be for våre lokale ledere og
medarbeidere i arbeidet i Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som gjøres
overfor barn og unge med
funksjonsnedsettelser
Bangladesh
• Be for arbeidet ved Asiabasen
• 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
• Takk for oppstart av Agenda 1
• Be for prosessen videre for
menighetene
• Be for CRED-leir i sommer
(KRIK-leir)
Ecuador
• Be for Lorenzo Gallegos, ny
styreleder i den nasjonale
kichwa-kirka
• Takk og be for Wilson Valencia,
en ung leder i menigheten La
Libertad i Quito
• Be for pastor- og lederkurset
for 5 ledere i Guayaquil-regionen
• Be for planlegging og
gjennomføring av kurs i Cuencaregionen i august
Europa
• Be for Mission Weeks i Norge,
Latvia og Tsjekkia i løpet av
sommeren
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Takk for 5000 flere sagt kristne
i Kambodsja så langt i 2018
• Be om at alle de nye kristne må
si ja til å bli med i huskirker i sitt
eget nabolag
• Be om økt givertjeneste for
Kambodsja
Mali og Senegal
• Be for en god regntid i Mali og
Senegal
• Be for misjonærene i Senegal
og Mali.
• Be for relasjonene og det som
er sådd i Senegal. Be om at Guds
ord må slå rot
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for barnekanalen SAT-7
KIDS, som gjennom ti år har fått
innpass i millioner av arabiske
hjem
• Be for nye kristne og nye
ledere i Iran, som tar imot
undervisning over den persiske
kanalen SAT-7 PARS
Nepal
• Be for UMNs team i Bajhang,
og om at arbeidet de gjør må

være til velsignelse og bære frukt
• Takk Gud for pasientstøttefondet
• Be om Guds hjelp i den siste
fasen av utbyggingen, be også
om godkjenning av sykepleierskole
• Be for kirken i Nepal og de
mange nye kristne
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 søknader om nye linjer
• Be for neste års studenter
• Be for Misjonskonferansen
Motivasjon
Acta Bibelskole:
• Be for avslutningsukene på
skolen. Be om at Gud får virke
helt til siste slutt, og at studentene tar vise valg for veien videre
• Be om flere søkere til alle våre
tilbud
• Be for IMI-instituttet, og for
studentene som snart skal ha
eksamen.
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be for Alphakurs som starter
18 september
• Be for vekstgruppen for
tweens som startet denne våren
• Be for styre og lederteam
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom
som kommer på Soul Churchgudstjenestene
• Be for alle samtalene som
gjennomføres via samtaletjenesten
• Be om visdom i ansettelsesprosessen av ny hovedprest
REGIONER:
Agder
• Be for de tre teamene som
reiser fra Norkirken Kristiansand
til Tsjekkia i sommer
Hordaland
• Be for realiseringen av misjonssenteret
• Be for Agenda 1-nettverket
Møre
• Be for ulike lag og foreninger i
regionen. Be også for lederne
deres
• Be for områdegruppene i
regionen
• Be for stab og regionstyre
Nord/Nordland
• Be for kvinnehelg i Vesterålen i
september og møteuke på Reipå
i oktober
• Be for økonomien i regionene
• Be for Acta-lagene i Bø og
Hadsel

Oppland
• Be for Team Kirketeigen og
ungdommene som skal være
med i sommerdrift på Kirketeigen fra juni til august.
• Be for Totencampen under
Skjærgårds.
• Be for Ferieslutt-leiren og
Bibellørdagen på Kirketeigen
Rogaland
• Be for ledere og deltakere på
sommerleirene
• Be for Godhetsuken
Sogn og Fjordane
• Be for familiefestivalen
Nordfjordsommer
• Be for sommerleirene
• Be for bygging av nye
fellesskap og for foreninger og
lag i regionen
• Be om Guds ledelse i ønsket
om å få startet opp Galleri
Normisjon i regionen
Telemark
• Be om at mange må få styrket
troen på Jesus gjennom
sommerens leire og stevner
• Be fram mennesker som vil
tjene Jesus ved å påta seg
leder- og styringsoppgaver
• Be om at mange må få erfare
evangeliets frigjørende glede
Trøndelag
• Takk og be for sommerens
leirer
• Be for Agenda 1-nettverket
• Be for de fellesskapene som
tenker å begynne med Alpha til
høsten
Øst
• Be for utvikling av nye
fellesskap i regionen
• Be for sommerleirene
Østfold
• Be om hjelp og visdom til å se
utfordringene i arbeidet, og vilje
og utrustning til å gjøre nødvendige tiltak.
• Be for sommerens leirer og
stevner
• Be om at sommeren gir ny
kraft til slitne lokallagsledere og
frimodighet til nye ledere
• Be for forberedelse av høstens
virksomhet.
SENTRALT:
• Be for Sommer i Sør med
Generalforsamling
• Takk og be for vår nye
økonomi- og administrasjonsleder
• Be for alle nyansatte ved
hovedkontoret
ACTA SENTRALT:
• Be for alle sommerens små og
store Acta-leirer
• Acta har årets misjonsprosjekt
på Skjærgårds. Be om giverglede
og misjonsengasjement
• Be for rekrutteringsprosessene
hos Acta sentralt
• Be om at konfirmantene på
KonfCamp Skjærgårds må få et
møte med Jesus og en flott
leiropplevelse

Direktør Lucia Tudu taler på en samling for smågrupper i regi
av Radio Dumka.

Nye tider
Tekst Martha Ellingsen
Foto Audun Nedrelid

Siden sommeren
2017 har Radio
Dumka arbeidet
med å legge om på
sitt arbeid.
Direktør Lucia Tudu forteller at
de lenge har opplevd at bruken
av radio går nedover i India, og
at folk ikke blir kristne ved å
lytte til radioen, men heller ved
personlige møter med kristne.
– Direkte kommunikasjon er
en mer effektiv måte å nå det
enkelte menneske, sier Tudu.
Hun mener at å delta i små
bønnegrupper er viktig for at
enkeltmennesker skal klare å
bygge et åndelig liv.
I juni 2017 sluttet Radio
Dumka derfor å sende radioprogram for å heller fokusere på
små bønnegrupper og bruk av
mer effektive kanaler, i hovedsak
mobiltelefon.
– Herren har vist oss andre
veier. En dør er lukket – en
annen er åpnet, sier Tudu.
I dag reiser de ansatte i Radio
Dumka rundt til lokale menigheter og oppretter smågrupper
hvor folk kan samles og lære om
Gud og om hvordan man skal
leve som kristen.

I smågruppene lærer de sanger,
ber og har gode fellesskap.
Når noen blir med i en
gruppe blir de registrert i den
lokale menigheten. Deretter er
det pastoren som tar ansvaret for
videre oppfølging av personene
og dåp. Radiomisjonen utfører
derfor ikke lenger dåp selv.
I studioet spiller de ansatte i
Radio Dumka inn korte meldinger om frelsen, Jesus og det
kristne fellesskapet, som blir
sendt ut til smågruppene over
mobiltelefoner. Deretter blir
meldingene spilt av i smågruppene. Dermed fortsetter Radio
Dumka å nå mange med sine
sendinger, på en ny måte.
Den største utfordringen for
Radio Dumka er at det ikke lenger er tillatt å forkynne kristen
tro åpent.
– Dette hindrer oss fra å
misjonere, men hindrer ikke
smågruppene fra å samles og
lære.
Fremover skal Radio Dumka
starte arbeid i delstatene VestBengal og Assam, nordøst i
India.
– Det er mange nye mennesker i disse delstatene som ønsker
å bli kristne og de ansatte i Radio
Dumka har store forhåpninger
for forkynnelse der, sier Lucia
Tudu.

India
Menighetsbygging og evangelisering i India
Prosjektnummer 304 007

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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VELKOMMEN TIL
MISJONSKONFERANSEN

Motivasjon
2018

Mange gode kandidater til landsstyret i Normisjon som skal velges på generalforsamling
10.–≈15. juli.

Gode kandidater
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll/Mari Jelmert
Foto Normisjon

HJALMAR

BØ

A NDREAS

N ORD LI

(NLM/DIGNI)
(UIO)

GÅ UT SENTERET
SALEM MENIGHET

TRONDHEIM
24. - 26. AUGUST

Mer info og påmelding:

gus.no/motivasjon

På generalforsamling 10.-15.
juli skal Normisjon velge nytt
landsstyre. Edgar Fredriksen
og Hallgeir Solberg er kandidater til styreledervervet.
– Etter mange år med lederansvar i folkehøgskolen var ikke dette oppgaven jeg tenkte først på for
framtiden, sier Edgar Fredriksen. – Samtidig kjenner jeg på kallet, og vet at det følger mye velsignelse med å være i misjonens tjeneste.
Fredriksen mener en av de viktigste utfordringene til Normisjon er å gi misjonsfolket frimodighet og lyst til å stå på i formidlingen av evangeliet,
både hjemme og ute.
– En av utfordringene for Normisjon fremover
er å dyrke fram gode fellesskap som gir rom for
god og sann forkynnelse i ulike former, som både
gir frimodighet gjennom trosfellesskap, men som
også har en åpen og inkluderende holdning til de
som ikke har trødd ned dørstokkene våre tidligere,
sier Hallgeir Solberg. Han vil arbeide for at Normisjon kan øke sitt internasjonale engasjement.
Det skal også velges tre faste og tre varamedlemmer til landsstyret av ni kandidater på valg.
Magne Gryvill (57, Oslo) jobber som leder for
risikostyring og internkontroll i Coop Norge. Han

Spennende konserter

FOTO: PPRIVAT

A N N E B I R G I T TA L A N G M O E N
K V E L L A N D (NORMISJON)

er aktiv i Høybråten Normisjon og er med i en
gruppe økonomirådgivere for hovedkontoret.
Toralf Hetland (54, Ålgård) er bakerisjef på
Bakehuset Bryne. Han har bakgrunn fra lokalt
arbeid på Ålgård og har tidligere jobbet i Ryfylke
og Jæren Indremisjon i en tiårsperiode.
Jørn Lemvik (63, Oslo) er konsulent innen
ledelse og organisasjon og er tidligere leder for
Digni. Han har også tidligere vært medlem av
landsstyret i Normisjon.
Synnøve Irene Risan (59, Molde) er adjunkt.
Hun har vært misjonær i Mali, regionleder i
region Møre og er nå medlem i eldsterådet i
Molde-fellesskapet
Berit Reinertsen Sandvik (45, Erfjord) er avdelingsleder for AktiMed AS. Hun er nå styremedlem i regionstyret i region Rogaland.
Ingebjørg Stubø (66, Gjøvik) er førsteamanuensis i KRLE ved Høgskolen i Innlandet. Hun er
fritidsforkynner og har hatt et variert engasjement
i Normisjon på flere nivåer.
Morten Dahle Stærk (37, Oslo) jobber som
generalsekretær i Menneskeverd. Han har vært
forlagsleder i Luther forlag og leder nå valgkomiteen til Normisjon region Øst.
Magne Supphellen (50, Straume) er professor
i markedsøkonomi. Han har vært faglig leder for
Hauge School of Management ved NLA Høgskolen.
Marie Harbo Øygard (31, Oslo) jobber som
internasjonal leder i KRIK. Hun har tidligere jobbet som innsamlingskonsulent i Acta og sitter som
styremedlem i Storsalen menighet.

David André Østby m/band
stiller på Sommer i Sør

Som alltid blir det mulighet til å få med seg mye god musikk
på Sommer i Sør. Fredag 13. juli spiller David André Østby
med band opp til lovsangskonsert i Normisjonshallen. Østby
jobber som lovsangsansvarlig i Filadelfia Oslo. Han er en aktiv
låtskriver og har jobbet med nasjonale og internasjonale lovsangsledere. Bli med på en flott kveld med norsk lovsang.
Lørdag 14. juli etter kveldens festmøte står Kristin Minde
på scenen. Minde står i en god singer-songwriter tradisjon.
Hun slapp albumet «hjerteslag» høsten 2017 og har høstet
gode kritikker i mediene. Hun omtales som en debutant av
det sjeldne slaget og vi gleder oss til å høre henne på Sommer
i Sør!
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Har bestilt fire konteinere med skinninnbundne bibler
Organisasjonen Bibelen til Alle i Østfold har bestilt 80 000
bibler i kunstskinn. – Dette er den største bibelsigneringen vi
har gjort noen gang, sier Bibelselskapet.
Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

STØRSTE BESTILLING: Generalsekretær i Bibelselskapet
Ingeborg Mongstad-Kvammen tror bestillingen på 80 000
bibler er den største bibelbestillingen som er gjort av en
enkeltaktør noen sinne. Leder for BTAØ, Anders B. Hverven
(midten), og BTA-koordinator i UiO, Hans Kristian Sandtorp,
er fornøyd og spent på utdelingen i november. FOTO: Ingunn
Marie Ruud, KPK

Bibelen til Alle i Østfold
(BTAØ) har bestilt 80 000
bibler, med en egen 16 siders
innledning, som Bibelselskapet
får trykket på det store bibeltrykkeriet i Kina.
– Dette er vår første milepæl.
Vi kunne gått for en billigere
paperback-versjon, men vi ønsker at det skal oppleves som
å få en fin gave når vi deler ut
biblene til alle husstander i
Østfold, sier Anders B. Hverven som er leder i BTAØ.

Biblene vil til sammen fylle
134 paller i fire store konteinere.
– Dette er den største bibelsigneringen som er gjort noen
gang i Norge tror vi, i hvert
fall hos Bibelselskapet, sier
generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg MongstadKvammen.
Hun forteller at Bibelselskapet
nok ikke ville vært involvert i
prosjektet dersom det utelukkende handlet om å dele ut

bibler.
– Formålet med aksjonen er
jo at denne bibelen skal være
i bruk og ikke bare ende i
bokhylla. Fordi intensjonen er
at folk skal bli bedre kjent med
Bibelen og la seg inspirere av
den synes vi det er et fantastisk
prosjekt å være med på, sier
hun.
– Vi skal ha mange aktiviteter lokalt med mye fokus på
å bli kjent med Bibelen og gi
inspirasjon. Her er Bibelselskapet til god hjelp. Vi håper
også at de som går i kirka i dag
skal bli inspirert og mer glad i
Bibelen gjennom aksjonen, sier
Hverven.
Hedmark neste
Ungdom i Oppdrag (UiO) som
tidligere har tilbudt bibler til
alle husstander i Finnmark,
stiller med bankgaranti for den
store bestillingen.
– Denne bibelen skal også
brukes i andre kommuner i
Norge. Hedmark er i gang med
planlegging, sier Hverven.
Han forteller at tanken er at
det etableres et mellomlager
av bibler som BTAØ kan kjøpe
av underveis og at det som blir
igjen kan kjøpes av Hedmark i
neste omgang.

Kvinneleir på Sauevika 17. - 19. august - en
helg for kvinner i alle aldre.

Velkommen til en helg med
trivelig fellesskap og avkobling,
alvor og latter, turer og god
mat. Vi ønsker å ha med deg
som vil ha litt påfyll for livet
og hverdagene. Det blir en helg
med ulike samlinger, misjonsstoff, bønn og forbønn, sang og
musikk.
Musikkansvarlig blir i år Iren
Kinn. Hun bor i Saltnes, Råde,
er lærer og musikalsk leder for
koret Caritas og barnekoret
Ekko. Iren spiller på mange

strenger.
Taler i år er Inger Lise Skauge.
Inger Lise er pensjonert
pedagog og forfatter. Hun har
skrevet flere bøker; bla «Mine
bibelske søstre».
Tema for samlingene er:
«Kvinner i Bibelen». Inger Lise
vil også bidra med innslag på
lørdagens festkveld
Sjelesorg og forbønnstjeneste
er også i år en del av kvinneleirens program.
Nærmere info: se regionens
nettsted: www.normisjon.no/
ostfold, eller ring regionkontoret. Maks antall 60 deltagere.
Vi oppfordrer til å invitere med
dere venner og kjente.
Vi gleder oss til å treffe dere.
Vel møtt!
Vennlig hilsen kvinneleirkomiteen for leiren i 2018.
Anne-Marit Lerkerød – Berit
Kristoffersen – Torhild Nordberg og Inger Aarmo

– Det har vært viktig for at
vi skulle kunne realisere og
få bestilt da det har vært en
utfordring at vi må bestille
et halvt år i forveien. Hvis vi
skulle vente med å bestille til vi
hadde samlet inn alle pengene
ville vi holdt på i hvert fall et
halvt år til, sier Hverven.
Over to års planlegging
BTAØ har siden januar 2016
planlagt og samlet inn penger
fra menigheter, private og
bedrifter til aksjonen der hver
husstand i Østfold fylke skal få
tilbud om å få en bibel.
– I de aller fleste kommunene
har vi nå menigheter som er
med og om et halvt år, i uke 44
og 45, skal kampanjen i gang,
forteller Hverven.
Tidlig i november skal 3-5000
mennesker dele ut bibler på
dørene i Hauge-fylket Østfold.
– Vi har jobbet med å bygge
opp en struktur av lokalt
engasjement i kommunene
og nærmer oss 150 registrerte
aktive i komiteene og det øker
trutt, sier Hverven.
Hans Kristian Sandtorp, som
er koordinator for Bibelen til
Alle i UiO, forteller at bibelbestillingen også påvirker engasjementet.
– Vi ser at når biblene er bestilt
og vi vet datoene for utdelingen så merker vi at flere og
flere menigheter vil være med
og gjøre noe, sier han.
Økumenisk prosjekt
BTAØ har et stadig voksende
antall menigheter som engasjerer seg i prosjektet både
med gaver og engasjement for
utdeling og aktiviteter etterpå.
– Vi har også en stor bredde. I
Fredrikstad er 19 menigheter

engasjert med alt fra katolikker
til pinsekarismatikere. Det er
spennende å se det tverrkirkelige samarbeidet, sier Hverven.
Han sier de ikke ville gjennomføre aksjonen dersom
de ikke fikk til å gjøre den
økumenisk.
– Vi ser at dette prosjektet
fører menigheter sammen der
det ikke har vært noe samarbeid på tvers før. De blir kjent
med hverandre på en ny måte,
sier Sandtorp.
Beregner 60 prosent
Østfold har over 130 000 husstander og BTAØ har regnet
med bibler til 60 prosent av
disse.
– 80 000 bibler er jo egentlig alt for få til alle husstander, men vi regner jo med at
noen sier nei og at ikke alle er
hjemme, sier Hverven.
I aksjonen UiO gjennomførte i
Finnmark var det til sammenligning 32 000 husstander.
– Det er jo hundre tusen husstander i forskjell, så det er
klart at logistikken blir større
her. Men vi bryter det ned
på kommunenivå og i kommunene er de jo vant med
TV-aksjoner og den slags, sier
Sandtorp.
Han tror også at reaksjonene
på å få en bibelgave på døra
kan bli noe annerledes i Østfold.
– Finnmark er nok på en måte
mer åpent. Vi vil nok bli overrasket på responsen i Østfold.
Men vi håper at gjennom brosjyren vi sender ut på forhånd
og markedsføring, at folk er
klar over hva som skjer. Det
blir lettere når folk er forberedt
og vet at de kan si ja eller nei
takk til gaven. KPK

Fermate – en situasjonsrapport
Et nytt kapitel er startet, i
«samme bok». Etter at Sigmund Danielsen gikk av med
pensjon, har Bjørnar Holmedal tatt over som ny leder for
arbeidet. Han er nylig ferdig
utdannet ved Høyskolen
Diakonova (ViD) i kristen
sjelesorg.
Det er også slik at staben er
økt både med sjelesørgere og
med tilbud om åndelig veiledning. Fra før av består staben i
Østfold med sjelesørgere/veiledere av Bjørnar Holmedal og
Torhild Nordberg. Ny medarbeider er Tore Schwartz Olsen.

Han er også prest i Torsnes og
Østre Fredrikstad sogn. Tore
har med seg en solid bakgrunn
og erfaring som vi er glade
for at blir en del av Fermates
arbeid.
Åndelig veiledning er et nytt
tilbud hos Fermate. Gunnar
Øvstegård, opprinnelig fra
Rakkestad og nå sogneprest
på Løken i Høland, er det som
holder i dette. Dette er ikke
sjelesorg, men handler mer
spesifikt om gudsforholdet til
den enkelte. I dette er bønn en
viktig del.

Les mer om dette på: http://
www.fermate.no/nyheter/hvaer-andelig-veiledning
Bjørnar Holmedal

Tore Schwartz Olsen er ny
medarbeider i Fermate. Foto:
Boe Johannes Hermansen
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- Jeg husker at Svein Høiden sa at han håpet jeg ville holde ut på
Haugetun iallfall i seks – sju år. Det er blitt ganske mange flere,
humrer Tormod Skolt (61) og legger kjapt til at det er år han ser
tilbake på med stor glede. Ved skoleårets slutt takket han av etter 35
år.

Lærer Tormod Skolt gir
seg - etter 35 år
Haugetun skulle opprette en
idrettslinje i 1983, og det ble
den 26-årige Tormods jobb
å starte og bygge opp den.
Han hadde selv vært elev ved
musikklinja på Hurdal Verk
Folkehøyskole 1976/77 og kom
rett fra Eik lærerskole hvor han
blant annet hadde tatt idrett
grunnfag.
Ballspill og musikk
- Jeg er jo veldig interessert i
ballspill, og i den omtrent helt
nye gymsalen ble det mye volleyball og badminton. Vi satset
også en del på orientering, og
på linja var det ca. like mange
jenter som gutter. Det var ikke
uvanlig med et stort jenteoverskudd på folkehøyskolene,
så idrettslinja trakk gutter til
Haugetun, sier Tormod og
fortsetter:
- På den tida satte skolen hvert
år opp en musikal hvor alle
elevene var med. Så der fikk
jeg jobbet med den andre store
interessen; musikken. Skolen
besto stort sett av 16-åringer,
og å få dem til å synge, var
mildt sagt en stor utfordring.
90 prosent hadde jo aldri gjort
det før, smiler han.
Masse å gjøre
Han forteller videre at det var
en annen skolehverdag for vel
30 år siden. Lærernes arbeidstid var ikke regulert som i dag,
og siden personalet bodde på
Haugetun, ble det mye tid på
skolen også utenom undervis-

ning til blant annet øvelser
og tilstedeværelse ved ulike
arrangementer. Folkehøyskolene forventet at lærerne var
på plass selv om de ikke hadde
noe ansvar for det som skulle
foregå. I jobben inngikk også å
være nattevakt.
- En skole for 16-åringer var
ofte svært krevende. Noen av
dem kunne finne på de underligste ting også om natta. Jeg
husker at jeg sov dårlig og stadig lurte på om for eksempel
brannalarmen ville bli utløst
med alt det medførte. Etter ei
urolig og søvnfattig natt skulle
man gå rett til undervisning.
Det ble nærmest uholdbart
i lengden. Skolen tok konsekvensen av det, og rektor Kai
Ørebech gjorde en meget god
jobb da skolen la om og satset
på 19-åringer.
Tormod understreker at denne
endringen medførte en krevende prosess for Haugetun som
hadde hatt god søkning og full
skole, men som nå i en omstillingsperiode måtte akseptere
at det var noe færre elever enn
vanlig. Dette gikk seg imidlertid til, og med skolen fylt av
eldre elever, ble det roligere.
Dette førte til bedre forhold for
alle og et mer stabilt personale.
Før omleggingen hadde det
vært stor gjennomtrekk av
lærere.
- I løpet av alle disse årene
har det skjedd mange andre

forandringer. Takket være en
god ledelse gjennom lang tid
er Haugetun en moderne skole
som fortsatt tilbyr et godt og
variert skoleår, uttaler den
engasjerte læreren.
Fotballinjas far
En følge av nysatsingen var
opprettelsen av fotballinja, og
bak den sto Tormod Skolt.
- Ja, vi etablerte linja i 1998,
sier «fotballinjas far». - Jeg
mente vi kunne nyttiggjøre oss
banen i Østfoldhallen, og at
skolen trengte en sånn klasse
for fortsatt å gjøre den attraktiv for gutter. Vi traff blink og
fikk skikkelig bra med søkere.
I begynnelsen var jeg alene
som lærer, men så kom Eivind
Storeheier og senere Bernt Inge
Steinsland med i «teamet».
Flotte karer å jobbe sammen
med. Linja har samarbeidet
med FFK, Sarpsborg 08 og
andre klubber i området for å
kunne gi elevene et best mulig
tilbud.
Kor og sangtimen
Tormod Skolt hadde bakgrunn
fra Misjonssambandet og
hadde drevet med kor der før
han kom til skolen på Rolvsøy.
Der er det blitt mange runder
med kor og minikor ved siden
av noen timer i musikklassen.
- Det er viktig for meg å ha
fokus også utenom fotball, for
livet består slett ikke bare av
det, påpeker Tormod. - Noe
av det jeg har hatt mest glede
av, er sangtimen sammen med
Leif Bråthen. Vi har prøvd å
få alle elevene – også fotballgjengen – til å synge, ha glede
av det og forstå at leken med
lærkula langt fra er alt.
Han vokste selv opp i et godt
hjem preget av et kristent livssyn, men de fleste av Haugetun-elevene har liten erfaring
med og kunnskap om kristendom når de kommer til skolen.

Mange Haugetun-elever og -kor hatt glede av pianist
Tormods tonefølge.

- Jeg synes skolen kjører en
riktig linje. Det forkynnes
blant annet ved morgensamlingene, men ingen prakker på

ungdommene noe. Flere har i
ettertid sagt til meg at nettopp
morgensamlingene er noe de
virkelig husker. Det daglige
fellesskapet er også enormt
viktig. På skolen og på turer
kan vi som kristne vise hvem
vi er og hva vi står for enten
det er snakk om alvor, humor,
glede eller omsorg.
Fantastisk arbeidsplass
Tormod Skolt karakteriserer
seg som en rastløs sjel som
alltid har vært glad i å trene og
ikke minst løpe. I 2008 ble han
syk, og store smerter i ben og
føtter gjorde at han ikke lenger
kunne være aktiv på samme
måte.
- Sånt gjør noe med hele kroppen. Å ha fysisk vondt er ille
nok i seg selv, og i tillegg følger
at man ikke kan holde på med
noe man virkelig trives med.
Dette setter seg også for en
stor del i hodet. Jeg vet ikke
helt hvilket ord som er mest
dekkende, men det er helt klart
negativt, sier læreren som de
siste årene har jobbet cirka 25
prosent og har vært nødt til å
ta mye hensyn til dagsformen.
Nå er imidlertid den kroniske
sykdommen blitt verre, og det
er årsaken til at Tormod må
gi seg og gå over i de uføres
rekker. Når han gjør det, vet
han at han har møtt cirka 3500
elever i løpet av en lang, innholdsrik og givende karriere.

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

ten
a
k
a
l
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Korseminar med Per
Oddvar Hildre 17.19. august
Nytt skoleår – start
22. august
Elevstevne 20. oktober

- Jeg synes Haugetun er en
flott skole som driver veldig
bra og har masse å være stolt
av. Det er kolossalt viktig for
meg å få frem at det har vært
en fantastisk arbeidsplass med
godt miljø og herlige folk,
slutter fotballinjas far som
fortjener en stor takk for den
den innsatsen han har gjort og
betydningen han har hatt for
skolen og de mange elevene.
Samtidig ønskes han alt mulig
godt i tilværelsen som pensjonist.

Fotballinjas far i aksjon.
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Familiefestivalen
Familiefestivalen på Sjøglimt torsdag 10. mai ble en strålende
sommerdag. Til tross for det gode været og et fint program, ble
dette den minste av de 17 festivalene vi har hatt. Det var bare ca.
190 barn og voksne til stede som fikk oppleve Helge Skaaheim
med sin Arne (dokke). Gjennom Arne formidlet Helge det som
skjedde på Kristi Himmelfartsdag, på en måte som fikk fram
både smil og latter hos tilhørerne.
Familiekoret «Halsbrann» var ikke såre i halsen. De sang av full
hals og fylte scenen, selv om det var noe fravær denne dagen. I
tillegg koste små og store seg med aktiviteter av forskjellig slag,
mat, sukkerspinn, pop-corn og andre «godterier» fra kiosken.
Dagen ble avsluttet med bibelbingo.

Hjelp oss å hjelpe - flere!
Kanskje føler du at du har lest dette tidligere, og
det er veldig sannsynlig. Problemet er at det her
til lands blir stadig flere som ikke har økonomi
til å sende barna eller kan delta med familien på
leir. Barne-, ungdoms- og familiedepartementet gir noe støtte for å hjelpe i slike situasjoner,
men dette beløpet er dessverre langt fra stort
nok til å dekke behovene. Tilbakemeldinger fra
de vi hjalp i fjor var veldig gode. Størst av alt er
vitnesbyrdet fra de som melder at de har møtt
Jesus gjennom dagene på leir, men også tilbakemeldinger om hvor oppmuntrende dette er for
både barn og voksne er av stor betydning. Gode
opplevelser er viktig for alle mennesker – både
for å glede seg til, for å oppleve og ikke minst

for å kunne dele med andre i etterkant. Våre
leirer har i tillegg et budskap vi ønsker at alle
skal ta til seg av. Ikke rart vi gleder oss i dette
arbeidet!
Vi er derfor frimodige og spør dere om en gave
til dette formålet i år igjen. Bruk Vips 12613
eller konto 30001471682 og merk innbetalingen
«Leirstøtte». Vårt mål er at vi ved hjelp av støtteordninger og frivillige gaver kan hjelpe flest
mulig barn, ungdom og familier til gode leiropplevelser - også i en periode av livet hvor mye
annet er vanskelig. Takk til dere som hjelper oss
å hjelpe!

Nytt fra
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Mini-bibeltime

TRO

Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent i Normisjon, bosatt i Råde

Innspill
Vegard Tennebø
I lederteamet Misjon i Norge
vegard.tennebo(at)normisjon.no

Meir eller mindre kyrkje?
Kan Normisjon både vere ein aktiv pådrivar for sjølvstendige
kyrkjelydsdanningar og samstundes vere ein frimodig foreiningsbasert misjonsorganisasjon? Eller må vi velje?
Som menneske har vi hang mot å tenke anten-eller. Vi likar
dei eindimensjonale bileta og oversikten, kontrollen og tryggleiken dei gjev. Anten er ein slik, eller så er ein sånn.
Men Normisjon er ikkje eindimensjonal, verken på overflata eller i djupna. Likevel er det stadig krefter som ønskjer at
vi skal velje: anten må heile Normisjon velje å bevege seg mot
«meir kyrkje»-måten å vere Normisjon på, der det berre er
kyrkjelydar og kyrkjelydsplanting som gjeld. Andre sterke
krefter meiner vi må halde fram med «mindre kyrkje»-modellen, som foreiningsbasert organisasjon, der vi lever som
supplementsfellesskap i rammene av relasjon til Dnk.
For mange av dei eldre i vår organisasjon er det viktig å gje
rom for å kunne vere Normisjon i «mindre kyrkje» måten å
tenkje om arbeidet vi driv. Og i mange bygder fungerer denne
modellen ennå. Dette er eit reelt, legitimt uttrykk for det Normisjon er.
Samstundes har eg ennå ikkje snakka med yngre menneske
som formidlar eit intenst behov og ønskje om foreining. Dei
snakkar heller om framandgjering og kulturkløft når dei skal
formidle noko om korleis småmøtekulturen i Normisjon ikkje
opplevast som treffande for dei og deira livssituasjon. «Meir
kyrkje» måten å vere Normisjon på, treff nye generasjonar i
Norge langt betre, sånn jamt over og har stor appell.
Eg trur det er avgjerande å byrje å ha lokale og regionale
samtalar om dette, så vi kan respektere kvarandre både i meir
kyrkje og mindre kyrkje – ideala. Om dette er det sjølvsagt
mykje meir å seie, men her og no vil eg seie: BÅDE-OG.

Har du vurdert
å testamentere
en gave
for fremtiden?
Se normisjon.no for mer informasjon
Kontakt Mari-Anne Nybraaten på tlf. 922 18 100
eller e-post man@normisjon.no

Hvilke kjennetegn?

Den kristne kirke er ingen
menneskelig oppfinnelse. Den
er forankret i den treenige
Gud, i hans kjærlighet og nåde,
formidlet til oss gjennom
dåpen og troen, som gir oss
syndenes forlatelse: Ap. gj. 2,38
og 41, Gal 3,27f, Ef 2,14 og
4,4-5, Titus 3,5-7.
Den kristne kirke hviler ikke
på hva vi mennesker makter
eller får til, heller ikke på interesser, sympatier / antipatier,
eller for den sak skyld;
hudfarge, rang, stilling eller
noe annet menneskelig.
Den kristne kirke har heller
ikke menneskers meninger /
lære / filosofi eller ideologi
som basis. Grunnlaget er alene
Jesu ord og apostelens og
profetenes budskap og lære,
Joh 14,6, Joh 16,13-15, Ef. 2,20
og 4,3-6. Kort sagt, det som
Bibelen omtaler som sannhetens ord, 2. Tim 2,15. Se også:
1 Tim 6,16, 2 Tim 4,2-4 og 14f,
samt Titus 6,16.
Kristi kirke skapes og næres
ved ord og sakrament. Evange-

liet er aldri uten frukt, Joh
15,1-5. Hvilke konkrete kjennetegn har så Kristi kirke i
verden? Jo, den har sju kjennetegn, sier vår lærefar Martin
Luther:
1) Guds ord. Der det blir talt,
trodd, bekjent og etterlevd.
Guds ord kan ikke være uten
Guds folk, og Guds folk kan
ikke være uten Guds ord.
2) Den kristne dåp. Der sakramentet læres, tros og rett
anvendes etter Kristi innstiftelse.
3) Nattverden. Der den rett
utdeles, tros og mottas.
4) Løse- og bindenøkkelen.
(Oppgjort synd løses / uoppgjort synd bindes). Der
nøklene ikke finnes, der er ikke
Guds folk.
5) Kirkens embete. Der
biskoper, hyrder/prester gir,
utdeler og forvalter de fire
angitte ting, på kirkens vegne
og i kirkens navn, på grunn av
Kristi innstiftelse.
6) Gudstjenesten og bønn.
Hvor menigheten offentlig
lover og takker Gud.
7) Korset og lidelsen. Det

hellige korset, der en lider
ulykke, forfølgelse, anfektelse
og ondt, av djevelen, verden og
det gamle mennesket.

Den
kristne
kirke er ingen
menneskelig
oppfinnelse
Sum: Gjennom disse sju kjennetegn virker Den hellige ånd
daglig helliggjørelse og nytt liv
i Kristus.
Bekjennelsesskriftet Confessio
Augustana sier det slik i
artikkel VII: «Kirken er
forsamlingen av de hellige, der
evangeliet blir lært rent og
sakramentene forvaltet rett».
Sagt på enda en måte: Kristi
kirke i verden er Kristi legeme,
hvor Kristus er hodet, Ef 5, 23
og 4,15.

Gjenbrukskroken
I vår har eg delteke på den
store strandryddedagen på ei
idyllisk øy i Oslo-fjorden.
Ved første augekast såg alt
reint og fint ut, men då vi
vende blikket mot strand og
fjøre, dukka dei opp – tusenvis av små plastbitar, isopor,
q-tips, glasbitar, taustumpar
og anna.
Det er noko absurd ved å
bruke eit vanskelig nedbrytbart materiale som plast til
eingongsprodukt. Eigentlig
er det ikkje mykje som treng
kastast etter berre ein gongs
bruk.

I Galleri Normisjon sine ni
gjenbruksbutikkar får vi
dagleg inn ting folk kvittar
seg med. Vi snakkar om
«bruktskattar». Eg torer
ikkje tenkje på følgene om
også dette skulle vorte kasta
som søppel.
Ta vare på, bruke om
igjen, bruke mindre, kjøpe
brukt, kaste mindre og reparere. Det er ei haldningsendring på gang – og det er
spennande at vi som
misjonsorganisasjon får stå
midt i det som skjer.

Er du med, forresten? Du
trengs i ein bruktbutikk nær
deg! Ta kontakt og bli med
på vinnarlaget – oss som vil
skape midlar til misjon gjennom miljøretta arbeid.
Hilsen Lillian
Dombestein
daglig leder

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING
ØIVIND J SLETTEVOLD

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

ARRANGEMENTS-OVERSIKT
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

Merk mannsleiren på Sauevika
7.- 9. september. Program kommer på regionens nettsted og
facebookside.

Se nærmere info på våre
hjemmesider!

«Kristne er dumme og naive
som tror på en eventyrbok»
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.
Du har kanskje hørt eller lest
utsagn som ligner på dette.
Kanskje er det en utbredt forestilling 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?

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/KarlJohan 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(at)
gmail.com
Arrangementskomite:
Kjersti Marken, Ketil Willard, Frode Granerud og Boe
Johannes Hermansen
Arrangører:
NLM i Østfold, Normisjon
i Østfold, DELK i Østfold
og Frikirkens menigheter i
Østfold

Sauevikastevne søndag 29. juli 2018 på Sauevika
leirsted, Vesterøy, Hvaler
Kl. 12.00 Velkommen til Sauevika

Eget program for barna under talen.

Nedre Utgård på anvist plass (merket sti over
fjellet),
eller ved Spjærøy kirke. Minibuss fra kirken
kjører fra kl. 11.30 og utover.
Retur etter stevnet.

Det blir salg av varm mat, kaffe, vafler/sveler og
kioskvarer hele dagen.

OBS: Ingen parkering i Kjellvika.

Parkering:

Arr. Normisjon region Østfold

Særlige regionale givertjenesteprosjekter:
Normisjons arbeid i region Østfold - 102000
Forkynnertjenesten, region Østfold - 102001
Fermate Østfold - 102095
Sauevika Leirsted - 102085
Sjøglimt Leirsted - 102090
Sjøglimt inn i fremtiden - 102091

REGIONKONTORET
St. Mariegt. 71, Sarpsborg
Postadresse: Boks 269, 1702
Sarpsborg, e-post: region.
ostfold(at)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(at)outlook.com
Regionleder: Sverre Fjeldberg,
tlf. 951 02 230, e-post:
sverre(at)normisjon.no
Misjonskonsulent: Boe
Johannes Hermansen, tlf. 996
12 822, e-post: boe.johannes.
hermansen(at)normisjon.no
Styreleder for Acta: Andreas
Brøttemsmo, tlf. 906 92
202, e-post: Andreas_
brottemsmo(at)hotmail.com
Acta-leder: Elise VolenØsterholm, i permisjon.
Fung. Acta-leder: Åsmund
Bjørnstad, tlf. 900 79 700,
e-post: asmund.bjornstad(at)
normisjon.no
Familie- og misjonsarbeider:
Torill Bredeg, tlf. 474 83
633/404 10 681, e-post: torill.
bredeg(at)normisjon.no
Acta-medarbeider: Ane
Frogner Risan, tlf. 468 99 148,
e-post: ane.risan(at)
normisjon.no

Sauevikastevne

Kl. 14.00 Møte med tale av Ole Martin Rudstaden, medie- og markedssjef ved Normisjons
hovedkontor.
Sang og musikk av familien Ravneng.

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

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

FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 23 30 10 40
e-post: post(at)fermate.no
Bjørnar Holmedal, daglig
leder/sjelesørger/Agenda1
koordinator, tlf. 930 46 924,
e-post: Bjornar.Holmedal(at)
normisjon.no
Torhild Nordberg, sjelesørger,
e-post: torhild(at)fermate.no
Tore Schwartz Olsen,
sjelesørger
LEIRSTEDER og SKOLE:
SJØGLIMT LEIRSTED
Sjøglimtveien 34, 1870 Ørje,
tlf. 69 81 12 37, mobil 924 36
172, e-post: sjoglimt(at)
normisjon.no
Bestyrer/vaktmester: Knut
Edlar Arnesen, tlf. 924 36 172,
e-post: sjoglimt(at)normisjon.
no
Husmor/kokk: Wenche
Bjørknes, tlf. 404 33 630, 957
57 610, e-post: wenbjo(at)
hotmail.com

SAUEVIKA LEIRSTED
1684 Vesterøy, tlf. 69 37 70 44,
e-post: sauevika(at)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(at)normisjon.no
HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE
Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy
tlf. 69 36 27 20, fax 69 33 70 07,
e-post: haugetun(at)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

