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Østfold
Himmeldøra står åpen, fordi Gud i sin unike kjærlighet ønsker å gi troens gave, Jesus,
til alle.

Anne-Ca Degnes
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Flotte sommerleirer
Et glimt fra en av våre mange
sommerleirer, fra 5.-7. klasseleiren på
Sauevika.
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Nytt samarbeidsland
Stående fra venstre: Åsmund Bjørnstad, Sverre Fjeldberg og Bjørnar Holmedal. Sittende fra
venstre: Torill Bredeg, Boe Johannes Hermansen, Odd Jørgen Bredeg og Gunnar Heines.

Velkommen inn!

Velkommen til kombinert kontor for region Østfold,
for Fermate og møtelokale for Bethania Normisjon
- i St. Mariegt. 71, Sarpsborg.

Normisjon sentralt går inn i arbeidet IMIkirken driver i Thailand gjennom Thailand
Christian Network. – En tydeliggjøring av
relasjonen som allerede ligger i bunn.

Presset økonomi
Regnskapet viser at Normisjon gikk totalt
23,5 millioner kroner i underskudd i 2017.
På generalforsamlingen ble den økonomiske situasjonen gjenstand for debatt.

Peter Scazzero

Puls

Under overflaten

Innb. 249,-

Mykb. m/klaff 299,-

Om samspillet mellom menneskelig
modning og åndelig sunnhet

lutherforlag.no

Peter Scazzero

En 40 – dagers reise med
overkommelig hverdagsbønn

6-7

NORGE

Følg Normisjon
på Facebook
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Både Torill Bredeg, Knut Edlar Arnesen og Elise Volen-Østerholm slutter nå i Normisjon
region Østfold. De har alle gjort en stor og god innsats - med tilsammen 36 års tjenestetid. Les intervjuene med de tre her.

Endringer - tre medarbeidere sl
beid, og gjerne øke aktiviteten.
Til det trengs det både penger
og folk. Leir er viktig, men vi
trenger også å ansette en person som kan jobbe for og med
alle våre Soul Children kor.

Torill Bredeg har gjort en formidabel tjeneste i Normisjon gjennom mange år, både på barneog voksensektoren. Foto: Boe Johannes Hermansen

1. Hvor lenge har du vært
ansatt og hva har vært dine
arbeidsoppgaver?
- Jeg begynte i august 2000
som vikar for barnearbeideren
i Indremisjonen, Østfold krets,
da hun skulle ha svangerskapspermisjon. Jeg hadde fått et års
permisjon fra skolen, og skulle
egentlig fortsette som lærer fra
høsten 2001. Sammenslåingen
med Santalmisjon var derimot
planlagt, og 1. januar 2001 var
den et faktum. Da ble jeg tilbudt fast jobb. Jeg søkte skolen
om et års permisjon til, for å
se om jeg kunne trives i denne
sammenhengen. Det gjorde jeg
absolutt, og jeg har vært her

siden.
- Arbeidsoppgavene har vært
flere, men de viktigste har
handlet om forkynnelse for
barn, misjonsarbeid, familiearbeid og leir. Jeg har hele tiden
vært ansatt i Acta, men etter
hvert med en viss prosent også
i voksenarbeidet.
2. Hva har vært den største
gleden i tjenesten?
- Den største gleden i tjenesten
har vært å få lov til å formidle
Jesus og alt Han har gjort, til
barna. Det har også vært fint å
være på leir, og å kunne være
en trygg person for barn som
lever i en flakkende tilværelse.

3. Er det ting du har vært
ukomfortabel med?
- Jeg var i mange år svært
ukomfortabel med forkynnelse
for voksne. Dette var et tema
da jeg hadde arbeidsveiledning. Med hjelp fra veileder og
mye bønn, forandret situasjonen seg etter hvert. I dag
forkynner jeg for voksne, men
fortsatt trives jeg best i formidlingen til barn.
4. Hvilke tanker har du for
Acta-arbeidet videre?
- Acta har hele tiden vært mitt
hjertebarn. Jeg ønsker og håper
at Acta skal fortsette sitt ar-

5. Hvilke tanker har du for
familiearbeidet?
- Jeg har mange ganger hatt
lyst til å få til et større familiearbeid i Region Østfold.
Fra 2004 til 2007 hadde vi en
markering av «Familiedagen».
Vi hadde også et eget Familieutvalg som jobbet både med
«Familiedagen» og andre arrangement. Det forsvant etter
hvert, for det var mange oppgaver som skulle inn i min tid.
Vi har fortsatt to familieleirer,
og noen foreninger arrangere
familiesamlinger. Jeg skulle
ønske at dette fikk et skikkelig
oppsving, men hvordan, vet
jeg ikke.
6. Og for ytremisjonsarbeidet?
- Misjonsarbeidet er mitt andre
hjertebarn. «Misjonsforum»,
som består av seks frivillige
medarbeidere og undertegnede, jobber for å øke misjonsengasjementet i de ulike foreningene. Det har gått veldig fint,
men det kan gjøres mer. Vi
fortsetter, og dette er en av de
oppgavene som jeg skal være
med på videre.

7. Hvilke tanker har du for
Normisjon i Østfold videre?
- Jeg har alltid vært ei Indremisjonsjente, men jeg har samtidig hatt med meg et ønske
om ytremisjonsarbeid. Da jeg
var liten, spurte de voksne hva
jeg skulle bli når jeg ble stor.
Da var svaret enten «frøken
på skolen» eller misjonær. Jeg
tror jeg har blitt begge deler.
Mitt ønske for Normisjon er
at den må få fortsette som en
organisasjon med arbeid både
ute og hjemme, og at engasjementet og viljen til å dele med
folk i våre samarbeidsland,
må bli enda sterkere. Samtidig
øker behovet for et godt arbeid
i nærområdet, for vi har jo
misjonsmarken rett utenfor
døra vår.
8. Hva skal du selv gjøre nå?
- Jeg vet ikke helt. Jeg har mange drømmer og ønsker. For det
første håper jeg å få beholde en
god helse slik at jeg kan være
i aktivitet. Hvis det skjer, skal
jeg fortsette med «Misjonsforum» og misjonsarbeidet i Regionen. Så håper jeg at «Jocko»
og jeg fortsatt vil bli spurt om å
holde andakter. Jeg håper også
at vi kan få til noe på Regionkontoret som fører til at det
blir en OASE i Sarpsborg by.

Elise svarer på fem spørsmål

Et litt yngre bilde av den
smilende Elise VolenØsterholm, tatt i 2010. Men
hun er fortsatt ung. Foto:
Boe Johannes Hermansen

1. - Hvor lenge har du vært
ansatt og hva har vært dine

arbeidsoppgaver?
- Jeg har vært ansatt siden
oktober 2010 og har hele tiden
vært Acta-leder, som innebærer å lede arbeidet til Acta i
Østfold. I praksis er det å følge
opp ansatte, frivillige og lede
regionens helhetlige arbeid i
samarbeid med regionleder.
Actas arbeid er jo i hovedsak leir og lag. Det er et stort
tannhjul og maskineri som
bare går og går med alt hva det
innebærer. Regionens ansatte
må jo da sørge for fremdrift,
inspirasjon, kvalitetssikring og
helhet.
2. - Hva har vært «høydepunktene» i tjenesten?
- Det er mange gode minner
og jeg er takknemlig for all
tillit og alle opplevelser jeg har

fått være en del av. Reise rundt
å besøke alle bedehusene er en
givende oppgave jeg kommer
til å savne. Alle samtalene og
alt engasjementet har vært
veldig inspirerende. Men det
jeg kanskje er mest stolt av, er
da vi klarte å samle et knippe
mennesker mellom 90 og 14 år
til Leder KickOFF på Sjøglimt.
Den helgen opplevde jeg at vi
var på vei til et fornuftig og
framtidsrettet spor sammen
som Acta og Normisjon.
3. - Hvilke tanker har du for
Acta-arbeidet videre?
- Det er vanskelig å si så mye
om tanker videre for Actaarbeidet. Stillingen min er lagt
ned og derfor blir jo mange av
premissene for arbeidet også
endret. Bildet av hvordan de på

kontoret ønsker å jobbe nå, har
jeg ikke kjennskap til og det
regner jeg med de finner ut av.
Når det gjelder barn og unge
så har det alltid vært en liten
lengsel inni meg at det skal
være naturlig å dele tro og liv.
Vi trenger å trene på å snakke
sammen om det viktigste i
livet. Klarer vi å sette en standard tidlig, har vi et spennende
grunnlag for neste generasjon.
Vi må tåle at livet leves og at vi
ikke alltid kan planlegge hva
som er rundt neste sving. Og
gjennom alt som skjer trenger
vi å være trygge i det at mine
neste tåler mitt liv og min tro.
4. - Hvilke tanker har du for
Normisjon i Østfold videre?
- Normisjon i Østfold har jeg
nok enda mindre tanker om.

Det er ikke opp til meg å mene
noe om det. Hvis det heller
kunne være plass til hvordan
jeg ønsker at Normisjon er for
min familie og meg, så er det
litt lettere. Vi som familie har
vært tydelige på det lenge: vi
ønsker oss en Norkirke som
favner hele livet og dekker
litt flere områder enn det en
forening kan.
5. - Hva skal du selv gjøre nå?
- Nå har jeg vært bonusmamma i fire år og fostermamma
i to år, så nå skal vi fullføre
familieprosjektet med en baby.
I februar blir jeg mamma og
synes det er spennende. Planen
min når Acta-lederjobben ble
lagt ned, var jo å søke annen
jobb, men det går ikke så bra
nå. Nå får jeg være husmor og
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Personalnytt
I løpet av høsten vil det skje endringer i staben i vår region.

lutter

Alle som har vært innom Sjøglimt siden oktober 2008 har blitt
kjent med Knut Edlar Arnesen, bestyreren på leirstedet. Som
mange vet har vi hatt økonomiske utfordringer rundt driften av
Sjøglimt. Da det forelå usikkerhet rundt bemanningsbehovet
på leirstedet, valgte Knut å si opp jobben, og sluttet i juli. Knut
kjente Sjøglimt ut og inn, og hadde god kontroll på den daglige
driften av leirstedet.

mamma på heltid en stund til.
Det er en hverdag jeg trives
godt med og er takknemlig
for slik livet er nå. I fremtiden
håper jeg det er en ny tjeneste

for meg i Guds rike, for brannen inni meg brenner fortsatt
og jeg opplever at det er mye
arbeid igjen.

Knut Edlar har skiftet
beite

Vår Acta-leder Elise Volen-Østerholm ble ansatt i oktober 2010.
Som Acta-leder har Elise vært med å lede et stort og viktig arbeid
i vår region, med mange barne- og ungdomslag. Elise hadde god
kontakt med foreningene og var spesielt opptatt av kontakten
med ungdommene. Da det ble nødvendig med innsparing og
omorganisering i regionen, og Acta-leder stillingen ble borte,
valgte Elise å slutte hos oss.
Torill Bredeg, også kjent som «mamman» til Jocko, kom tilfeldigvis inn i Normisjon i et vikariat i år 2000. Siden har hun blitt her,
til glede for mange store og små i disse årene. Torill arbeidet med
stort engasjement som Familie- og misjonskonsulent, har besøkt
de fleste av foreningene våre, og vært med å arrangere familieleirer, festivaler og basarer. Torill har nå oppnådd pensjonsalder og
slutter 31. august.

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

Inger-Marie Syverstad Hagen har vært engasjert i et årsvikariat
som Acta-medarbeider siden høsten 2017 og hennes engasjement avsluttes 31.august.

Knut Edlar Arnesen har vært et kjent ansikt på Sjøglimt i snart
10 år. Foto: Boe Johannes Hermansen

Som det framgår av en annen
artikkel i Normisjonsnytt har
Knut Edlar Arnesen sluttet
som bestyrer/vaktmester på
Sjøglimt. – Jeg har nå startet
i firmaet Bergquist Maskin
og Transport AS, med kontor
på Rømskog. Firmaet driver
en allsidig bedrift som tilbyr
tjenester innenfor blant annet
entreprenør-, anleggsgartner-,
vedlikeholds- og transportvirksomhet, forteller Knut

Edlar.
- Jeg kjører mest gravmaskin,
men også dumper og lastebil,
legger han til.
Da vi ringer ham for et intervju jobber han med anleggelse
av en vindmøllepark i Marker.
- Jeg har hatt en veldig god og
fin jobb på Sjøglimt nesten i
10 år. Jeg traff mange hyggelige
mennesker, lag og foreninger.
Og ble kjent med både norske
og utenlandske personer.
Han tilføyer: - For meg var
friheten i stillingen veldig
verdifull. Med to døtre – i dag

Vi mister gode og trofaste medarbeidere som det vil bli en utfordring å erstatte, både menneskelig og i utførelse av oppgaver. Vi
takker dem alle for tjenesten og den innsatsen og engasjementet
som har blitt lagt ned i til sammen 36 år.
Vi ønsker dem lykke til og Guds velsignelse.
Sverre Fjeldberg
på åtte og 10 år, var det en stor
fordel at arbeidstiden kunne
være fleksibel.
Kona Cecilie og Knut Edlar
og døtrene deres er engasjert
på Stikle bedehus i Marker. Av
hobbyer er det jakt og litt fiske
som står på agendaen.
- Hva har endret seg i stillingen på Sjøglimt de årene du
var ansatt?
- Det har blitt mye mer kontorarbeid. Ting skal loggføres og
følges opp. Det gjelder blant

annet brannrutiner, HMS og
skadedyrkontroll, noe som er
pålagt. Jeg tror det er få som
vet hvor arbeid det medfører.
En annen endring er at det er
mange færre telefoner i forhold til utleie. Det skjer i stedet
pr. mail, svarer Knut Edlar
Arnesen.
Tekst: Boe Johannes Hermansen

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

LEDER Sverre Fjeldberg, regionleder
Noen ganger kommer vi i snakk
med mennesker som fremhever
barne- og ungdomstiden på
bedehuset som den beste tiden i
livet. Det var et godt og trygt
miljø å være i. Men så ble de
borte fra bedehuset. Hvorfor?
Paulus skriver til Kolosserne
kapittel 1, vers 23 «Dere må
bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere
rive bort fra håpet som evangeliet gir.» Vi må be om at vår
forkynnelse gjennom liv og lære
kan bidra til dette, og at de som
vi kommer i kontakt med, blir
«stående i troen».

Velkommen er et hovedtema i
denne utgaven av Nytt fra
Normisjon.
I vår organisasjon ønsker vi
velkommen til mange forskjellige arrangementer, og det er
mange timer med frivillig
innsats som ligger bak. Jeg
ønsker å uttrykke en stor takk
til alle frivillige i Østfold, som
gjør at vi kan fortsette med vårt
arbeide. Jeg vil også takke for
enda en god leirsesong, hvor vi
igjen har blitt spart for ulykker
og alvorlige skader.
Jeg håper at alle har hatt en god
sommer og at slitne medarbei-

dere har fått en fortjent pause.
Selv fikk jeg delta på Normisjons generalforsamling i Grimstad. Det er godt å kjenne på
fellesskapet med Normisjonsvenner fra hele landet, og få
delta på store samlinger med
god forkynnelse og flott sang og
musikk. Slike storsamlinger
viser at vi er mange som står
sammen om et felles mål, også i
utfordrende tider.

Vi ønsker
velkommen,
men kommer
det noen?

Vi ønsker velkommen, men
kommer det noen? Og hvor er
de som uteblir? Kanskje vi
denne høsten kan våge å ta

kontakt med dem som vi ikke
ser så ofte? Kanskje noen venter

på en telefon eller et besøk?
Høstens aksjon «Bibelen til alle
i Østfold» i uke 44 og 45 blir en
god anledning til bokstavelig
talt å «gå ut med evangeliet».
Tenk å få dele ut mange tusen
bibler! Mange i Normisjon er
engasjert i denne tverrkirkelige aksjonen, og jeg oppfordrer enda flere til å melde seg
til den lokale arbeidsgruppen.
Det er behov for bønn, penger,
praktisk hjelp og mye annet.
Her kan alle være med å bidra!
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Sauevikastevnet 2018
Sauevika i sol og med passe
vind. Det var de ytre rammer
for årets Sauevikastevne på
Normisjon leirsted på Vesterøy, Hvaler søndag 29. juli.
Hovedtaler var Ole Martin
Rudstaden, medie- og markedssjef ved Normisjons
hovedkontor. Han understreket behovet for omvendelse
til Kristus, ikke bare en gang,
men hver dag. – All synd må
legges ned ved korset. Gud

elsker oss, han reiser oss opp
igjen, og sender oss. Lydigheten innebærer frihet. Framtiden handler ikke om det vi
ikke har, men om det vi har,
framholdt taleren.
Familien Ravneng bidro med
flott sang og musikk. Toril
Bredeg og «Jokko» var i aksjon. Det samme var Åsmund
Bjørnstad som gav glimt fra
leirlivet og Tore Bjørnstad som
oppfordret til gaver og innsats

Østfoldinger på GF

En del av representanter fra Østfold samlet utenfor
Normisjonshallen.

Jubilanter

12.07: Geir Harald Johannessen,
Kråkerøy 75 år
11.09: Bernt Greger Olsen, Tomb
60 år
26.09: Hans Berg, Gressvik 100 år
27.09: Hilde Elise Oustorp, Marker
50 år
27.09: Ellen Kasbo Tveit, Marker 50
år
29.09: Ingrid Engsødegård, Marker
80 år
07.10: Åge Hunnestad, Råde 75 år
11.10: Ole Torp, Fredrikstad 70 år
23.10: Ragnhild Nilsen, Rygge 85 år

Døde
Esther Dyrlie, Østre Fredrikstad
Ingrid Ørebech, Lahellemoen
Gudrun Eskelund, Rygge
Arnt Svartedal, Skiptvet
Reidar Mikalsen, Bethel
Aslaug Gjølberg, Rakkestad
Torger Østgård, Bjørnstad
Solveig S. Nygaard, Borgenhaugen
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.

for Sauevika. Barna hadde eget
opplegg under prekenen, som
Åsmund Bjørnstad sto for.
Sverre Fjeldberg ledet møtet og
mange andre bidro med tilrettelegging, matsalg og mange
andre praktiske oppgaver. Ca.
125 mennesker deltok i årets
stevne. Se flere bilder på regionens nettside.
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen
Østfold var representert med
en kontingent på Normisjons
generalforsamling (GF) som
11.-14. juli ble arrangert i Normisjonshallen, i tilknytning til
Bibelskolen i Grimstad.
Hallgeir Solberg fra Melhus
ble valgt til ny leder av landsstyret etter Tormod Kleiven fra
Rømskog, som hadde frasagt
seg gjenvalg etter seks år. En av
de nye medlemmene i landsstyret ble Morten Dahle Stærk,
fra Onsøy/Oslo.
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen

Økonomi

Gaveinntektene hittil i år har vist en
gledelig utvikling. De totale ordinære
gaveinntektene pr. juli er kr 1.562.600,mot budsjett kr 1.494.000,-. I samme
periode i 2017 var inntektene kr
1.330.163,-, det betyr en økning på kr
232.000,- hittil i år. Størst økning har det vært i fast givertjeneste,
ca kr 100.000,-. I tillegg til dette har vi fått betydelige enkeltgaver
til dekning av store investeringer på Sauevika for kr 322.000,- og
en gave fra et bedehussalg til Sjøglimt på kr 267.000,-. Det gjør
bildet enda bedre. En stor takk til dere som har bidratt til denne
gode utviklingen.
I den grafiske oppstillingen nedenfor vises fordelingen av gaveinntektene mellom avdelingene.
Selv med den positive gaveutviklingen viser regnskapet fram til
juli et stort underskudd, men en klar bedring sammenlignet med
2017. Når vi korrigerer for ekstraordinære inntekter og kostnader ligger driftsresultatet hittil i år ca kr 400.000,- bedre enn i
fjor. Ekstraordinære kostnader hittil i år har vært omlegging av
utvendige tak på Sjøglimt, bytte av motor på båten «Tobias» på
Sauevika og bytte av kloakkpumpe på Sauevika.
Vi håper at den positive trenden fortsetter resten av året, og at tiltakene som er iverksatt vil føre til ytterligere forbedring av årets
resultat. Vi er imidlertid fortsatt helt avhengig av våre mange
støttespillere og givere i Østfold.

Åge Hunnestad runder 75 år
Tidligere kretssekretær Åge
Hunnestad runder 75 år 7.
oktober. Odelsgutten fra Vikna
i Nord-Trøndelag startet som
ansatt i Helgeland Indremisjonskrets 22 år gammel. Siden
har han vært forkynner. Det
har vært – og er hans livskall.
Åge kom til Østfold i 1974,
som forkynner i Vestre Østfold
IM-krets. 12 år senere ble han
kretssekretær, en stilling han
hadde frem til 1993, da han ble
kalt til forkynner på landsplan.
Han fortsatte helt til pensjonsalder. Da hadde han hatt 13367
prekenoppdrag. Nå har tallet
økt med enda en del hundre.
Jubilanten har orden og system
i sakene.
Men enda viktigere: Åge har
en forkynnelse med et klart
budskap om synd og nåde,
til frelse, omvendelse og et
liv i etterfølgelse. - Dersom
rettferdiggjørelsen ved troen
alene ikke forkynnes klart, blir
det heller ingen frimodighet
og glede i troen, sier han med
rette. Åge er heller ikke redd

for å løfte fram de upopulære
trossannheter.
Takk for din sterke og klare
forkynnelse gjennom svært
mange år! Og for din fortsatte
tjenestevillighet. Takk også
til din kjære kone Berit, som
alltid har stått ved din side.
Guds velsignelse over liv og
tjeneste!
For Normisjon region Østfold
Boe Johannes Hermansen

Reidar Mikalsen til minne
Reidar Mikalsen døde fredfullt, i
troen på sin Frelser, 12. august, 88 år
gammel.
Med god grunn ble Reidar kalt Mr.
Bethel. Siden guttedagene hadde han
en eller annen lederoppgave knyttet til Indremisjonens
(nå Normisjons) bedehus i Fredrikstad sentrum. Hans kall og hovedoppgave var i første rekke knyttet til
barne- og ungdomsarbeidet.
Reidar var også styreformann i Vestre Østfold Indremisjonskrets.
Dessuten talte og sang han på hundrevis av møter rundt om i
kretsen og var leirleder på Sauevika. Vel fortjent fikk han, for 10
år siden, tildelt Kongens fortjenstmedalje.
Sin lange og omfattende tjeneste hadde Reidar ikke maktet uten
sin trofaste støttespiller, sin kjære kone Eva. Reidar var en familiemann og de fem barna, svigerbarna og barnebarna sto høyt i
kurs.
Reidar hadde et lyst sinn, var snill og tålmodig. Det var utrolig
godt å være i hans nærhet og få oppleve hans omsorg, positive
innstilling og vittige kommentarer. Guds fred med hans gode
minne.
Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen
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Tik, nestleder i TCN staben, underviser under et Agenda 1-lærefellesskap i provinsen Mae Hong Son på grensen til Myanmar.

Vil utruste til misjonale liv
med både lokale medarbeidere og norske
misjonærer/volontører knyttet til IMI
Internasjonal. Dette arbeidet går Normisjon sentralt nå inn i.
Stiftelsen starter ikke egne kirker, men
går sammen med lokale menigheter gjennom sitt nettverk.
–Vårt arbeid forankres gjennom ulike
læringsfellesskap i Agenda 1, og forvaltes
videre gjennom Impuls-konferanser,
bofellesskap kalt disippelhus og pastornettverk, forteller Sørheim.
– Når vi nå fra Normisjon sentralt går
inn i arbeidet i Thailand, gjør vi det fordi
dette har vært IMI-kirken og IMI Internasjonals arbeid i flere år, og IMI-kirken
er en del av Normisjon. Derfor er det helt
naturlig at vi nå gjør dette sammen, sier
internasjonal leder i Normisjon DagHåkon Eriksen.
IMI Internasjonal skal fortsatt ha
ansvar for den økonomiske driften av
prosjektet.

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Kjartan Sørheim

– Tydeliggjøring av
relasjonen mellom IMIkirken og Normisjon som
allerede ligger i bunn.
– Vår drøm, som allerede begynner å bli
virkelighet, er å se enkeltmennesker og
menigheter som grunnfestes i sin rette
identitet i Kristus og som utrustes til et
misjonalt liv, sier Kjartan Sørheim i IMI
Internasjonal.
Imi-kirkens engasjement i Thailand
strekker seg et drøyt tiår bakover i tid.
Samarbeidet med NMS og Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand har gitt
opphav til stiftelsen Thailand Christian
Network (TCN), som nå fungerer som
en uavhengig og tverrkirkelig stiftelse

– For oss er dette en tydeliggjøring av den
relasjonen som allerede ligger i bunn, sier
Sørheim.
– Vi er bevisste vår tilhørighet til Normisjon og er stolte av denne. Derfor kjenner vi det naturlig at vårt sterke misjonsengasjement i Thailand også får en plass
i Normisjons internasjonale portefølge.
Samtidig kjenner vi en stolthet over at en
organisasjon med den tyngde og erfaring
som Normisjon har ser verdi og potensial
i TVN. Det gir en økt trygghet for at vi
gjennom TCN gjør noe riktig og viktig.
Sørheim sier at han håper mange vil
la seg inspirere av arbeidet som drives i
Thailand og lar seg utfordre til fast forbønns- og givertjeneste.
– I forlengelsen av det håper jeg mange
vil våge spranget videre ut i det vi kaller
«langsiktig korttidsmisjon». Å reise på
teamturer tilfører en betydelig ekstra
dimensjon til et misjonsengasjement.

Thailand
•
•
•
•
•

•

Kongedømme i Sørøst-Asia
siden 1300-talllet.
Konstitusjonelt monarki siden
1932.
Eneste land i regionen som
ikke på noe tidspunkt har
vært kolonisert.
68 mill innbyggere, ca 94 %
buddhister, 4 % muslimer og
0,7 % kristne.
Ulike europeiske misjonsorganisasjoner har sendt misjonærer til landet siden midten
av 1800-tallet.
Fra Norge er det primært NMS
som har drevet misjonsarbeid i Thailand. Deres arbeid
startet opp i 1976.

Flere til Senegal

Mange ungdommer på leir

I strålende sol gikk årets misjonsløp av stabelen på Sommer i Sør. Store og små hadde
trukket i kostyme, flere klovner, en and,
Jesus og disipler. En gjeng ungdommer skal
gå løpet baklengs og en jente slår hjul hele
veien rundt løypa. For ikke å snakke om de
mange uten kostyme, som løper så fort de
kan for en god sak: Like Mye Verdt, Normisjons prosjekt for å fremme jenters og kvinners rettigheter. Store og små løpere samlet
inn 120.000 kroner til prosjektet.

I tillegg til det thailandske flagget var det
enda et nytt flagg i flaggborgen på Normisjons generalforsamling i sommer. Arbeidet
i Senegal vokser, og i høst ankommer en ny
familie for å leve og arbeide sammen med
familiene Moskvil og Amlie. Miriam og Arne
Haaland er utsendt av Ungdom i Oppdrag
og skal i utgangspunktet være i Senegal i to
år. I tillegg reiser Anne Solfrid Myrseth ut
som ettåring fra Normisjon for å drive barnehage for de norske barna.

Like før sommeren dro 76 ungdommer fra
Dhaka Youth Fellowship på en to dagers leir i
Prayer Garden i Rajendrapur.
Fokus for undervisning på leiren var blant
annet å lese Bibelen med tanke på hva det
har å si for ens eget hverdagsliv. Priya Sudha
forteller at for mange var dette en ny opplevelse: – Flere av ungdommene har nå
bestemt seg for å sette av tid til bibellesing
hver dag og fokusere på hvordan ordene de
leser kan omsettes i handling.

Like Mye Verdt
Prosjektnummer 300 002

FOTO: SIGRID REGE GÅRDSVOLL

Misjonsløp for alle

To legionærer med keiser lillebror i
vogna fant veien til misjonsløpet

Senegal
Pionérarbeid i Senegal
Prosjektnummer 402 001

Asia-basen
Prosjektnummer 302 000

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
Ecuador
• Be for oppstarten av to
evangeliserende cellegrupper i
menigheten Nye Jerusalem i
Guayaquil og de fem unge som
skal lede gruppene
• Be for den nye formannen i
Den nasjonale kichwakirken,
Lorenzo Gallegos
• Be for innvielsesfesten for det
nye kirkebygget i Juncal
Europa
• Takk for frelse, dåp og unge og
gamle som har tatt sine første
steg i misjon gjennom sommerens mission weeks
• Be for de tre ettåringene som
tjenestegjør i Europa dette
skoleåret
• Be høstens herre drive ut
arbeidere til Europas misjonsmark
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Be om at alle som sier ja til
Jesus får tilbud om et fellesskap
hvor de vokser som disipler av
Jesus
• Be om at vekkelsen ikke må
stoppe på grunn av manglende
midler til videre evangelisering
• Takk Gud som åpner folks
hjerter for Jesus gjennom et
møte med godhet, mirakler og
enkle ord om Ham
Mali og Senegal
• Be for Agenda1 arbeidet i Mali
og de menighetene som er med
på dette arbeidet
• Be for planlegging og oppstart
av bistandsprosjekt i Mali
• Be for en god avslutning på
regntiden i Mali og Senegal. Be
om gode avlinger og nok mat i
området

• Be for misjonærene i Mali og
Senegal. Be spesielt for ettåring i
Senegal og arbeidet hun gjør i
barnehagen for misjonærbarna
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for den nye åpenheten
som mange i Midt-Østen nå viser
for evangeliet
• Be om tilstrekkelige midler i en
situasjon med store muligheter
og stor mangel på penger
Nepal
• Be om at våre planer for
sykepleierskole må bli endelig
godkjent
• Be også om at vi må få gode
lærerkrefter
• Be for kirken i Okhaldhunga,
be om at de må få styrke til å
bygge ut kirken så vi kan få et
Mercy Home i kirken for
mennesker i nød
• Be for det året i Okhaldhunga
som Erik og Kristin nå reiser ut til,
at de dette året må få se og følge
Hans fotspor der
• Be for hele teamet som jobber
for likeverd og frihet i Bajhang
• Be gjerne om trygghet for alle
reiser som gjøres til og fra de
forskjellige landsbyene og
stedene
SKOLER:
Gå Ut Senteret
• Be om en god oppstart på det
nye skoleåret
• Be for alle nye studenter
• Be for alle ansatte, at Gud må
gi kraft, styrke og ledelse i
arbeidet de står i
Acta Bibelskole:
• Be om at de som enda er i tvil
om de skal ta imot plass eller
søke på Bibelskolen, skal ta
valget om å bruke dette året til å
bli bedre kjent med Gud
• Be om at de ikke må bli fristet
eller distrahert i sitt valg og at de
ender opp med noe som gir en
annen retning for livet
• Be om Guds beskyttelse over
oppstarten på skolen. At
studentene raskt skal kjenne seg
trygge, få gode relasjoner og
kjenne at de hører til
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Be for Alphakurs som starter i
september
• Be for vekstgruppene og om at
nye og gamle må finne fellesskap
med hverandre og med Gud
• Takk for alle som har begynt å
gå hos oss. Be om at de må finne
sin plass i menigheten
REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye
fellesskap i Agder
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 møteuke på Reipå i
oktober
• Be for økonomien i regionene
• Be for Acta-lagene i Bø og
Hadsel
Oppland
• Be for styre og ansatte
• Be for foreninger og leirsteder
Rogaland
• Be for ledere og deltakere på
leir
• Be for Godhetsuken
Sogn og Fjordane
• Takk for flotte sommerarrangement
• Be for lag og foreninger i regionen
• Be for nyansatt felleskapsutvikler i Acta, og hans arbeid i
Sunnfjord
• Be for økonomien i regionen
Telemark
• Be for høstens virksomhet i
foreningene
• Be om at både unge og eldre
må få hjelp til å bli bevart i troen
• Be om at nye må oppdage
Jesus gjennom vår virksomhet
• Be om nye krefter og ny
frimodighet til våre ledere
• Be for alle som gjennom
vitnesbyrd og taler skal forkynne
evangeliet
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 om større søkning til Fermate-kontoret
• Be om god respons på fast
givertjeneste-kampanjene til
regionens arbeid
• Be for alle som har vært og er
på leir
• Be for det nystartede fellesskapet for unge voksne i
regionen: Acta-Input
Østfold
• Be om hjelp og visdom til å se
utfordringene i arbeidet, og vilje
og utrustning til å gjøre nødvendige tiltak
• Be for forberedelse av høstens
virksomhet
SENTRALT:
• Be for alle nyansatte ved
hovedkontoret
ACTA SENTRALT:
• Takk og be for de nyansatte
ved Actas hovedkontor

– Vi må tørre å ta valg, og vi må tørre å stå for dem, var
budskapet da generalsekretæren snakket om økonomien.

Minus i 2017
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Regnskapet viser
at Normisjon
gikk totalt 23,5
millioner kroner i
underskudd i 2017.
– Vi må ikke slippe vissheten om
at vi har fått tid, penger og talenter for å være med i Guds arbeid,
for å lindre nød her, og få folk
med i Guds rike. Hvis vi vil at
folk skal bli møtt med Guds kjærlighet, så kan vi ikke bare gi av
det som blir til overs, sa Therese
Glendrange, Normisjons direktør
i Mali og Senegal, i sin tale på
Sommer i Sørs åpningsmøte.
Utfordringen til fast givertjeneste fulgte flere talere under
Sommer i Sør, og ble også tema
under forhandlingene på generalforsamlingen. Økte giverinntekter ble av mange pekt på som
den viktigste muligheten til å
bedre Normisjons økonomi.
På generalforsamlingen la
økonomi- og administrasjonsleder Trude Andersen frem tall for
treårsperioden 2015-2017, som
viste at underskuddet samlet er
på rundt 50 millioner.
– Den økonomiske situasjonen er dramatisk, sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland i sitt visjonsforedrag.
Like før generalforsamlingen
ble det kjent at Normisjon hadde
gått 23,5 millioner kroner i
underskudd i 2017.

– Pengene har gått til misjon,
men vi har utført mer misjonsarbeid enn vi har hatt inntekter
til å dekke, sier generalsekretær
Kvelland.
– En av de største utfordringene er at vi, for å gi samarbeidspartnerne våre økonomisk forutsigbarhet, har garantert for vår
del av deres budsjett før vi har
fått inn pengene.
I tillegg til for høyt aktivitetsnivå internasjonalt i forhold til
inntektene, bidrar konkursen i
Vivo og nedskrivning i Viator,
Normisjons forretningsvirksomhet i samarbeidsland til underskuddet.
– Snuoperasjonen vi startet i
2015 ga resultater, men var ikke
tilstrekkelig til å nå målet om et
budsjett i balanse i 2018. Vi budsjetterte med et underskudd på
ca 7 millioner for 2017, og dette
var ment å være et steg på veien
mot bærekraftig økonomi. Dette
har vi altså ikke klart, og det
betyr at vi må gjøre store endringer.
I sitt visjonsforedrag oppfordret Kvelland oppfordret generalforsamlingen til å møte de
drastiske valgene organisasjonen
må ta i tiden som kommer for å
få økonomien på riktig spor.
Langmoen Kvelland forteller
at det er satt i gang en økt satsing
på innsamling og hentet inn forsterket økonomisk kompetanse
på hovedkontoret. Det vil også
bli jobbet langs flere akser for å
snu den økonomiske situasjonen.
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Ingen dager er like på en internatskole. Både i fag og fritid
gir nærhet til naturen og
gårdsdriften unike muligheter til læring og aktivitet. Du
bor med vennene dine, og
internatlivet er en super start
når du flytter hjemmefra.

WWW.TOMB.NO
TOMBVGS
/TOMBVGS

TOMB.NO

I tillegg til studiespesialisering
har vi flere valg innen naturbruk, bygg og tip. På Tomb
kan alle veier føre til studiekompetanse.

Innholdsrik GF
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Sommer i Sør med Normisjons
Generalforsamling ble innledet med takk fra Okhaldhunga, og avsluttet med en
heidundrende Soul Church.
– Vi har stått her så mange ganger og bedt dere
om å gå med oss – og nå er vi nesten ferdige!
Gledesbudskapet kom fra Kristin Bøhler, Normisjons direktør i Nepal. Sammen med Joel Hafvenstein, generalsekretær i United Mission to
Nepal, og Tirtha Rai, som er oppvokst nær sykehuset i Okhaldhunga, var Kristin og Erik Bøhler
på scenen på under åpningen av Sommer i Sør for
å formidle en takk til Normisjonsfolket som har
støttet arbeidet på sykehuset i Okhaldhunga.
Det gjenstår fortsatt noe arbeid på bygningene,
og, som Erik Bøhler påpekte, det koster også penger å drive sykehus.
– Jeg sjekket hva som er budsjettet til Sykehuset
Sørlandet, som betjener en like stor befolkning
som Okhaldhunga sykehus. Hvis vi fikk ett årsbudsjett for det sykehuset, kunne vi drevet i
Okhaldhunga i 7-800 år.
I løpet av Sommer i Sør ble også 50-årsjubileet
for Santalmisjonen/Normisjons arbeid i Ecuador
markert med en samling for misjonærene og en

takk fra scenen. Åse Røsvik, som nå er Normisjons
eneste utsending i Ecuador, har vært i landet i om
lag 30 år, og fortalte at hun har sett innsatsen og
engasjementet til de tidligere misjonærene bære
frukt og vokse.
– Jeg har sett enkeltpersoner som har fått livet
sitt forandret, kirker som er blitt plantet – og nye
kirker igjen plantet av nasjonale!
Generalforsamlingen vedtok handlingsplan for
2018-2021.
– En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret
kan gjøre alene, den må vi gjøre sammen som
Normisjon, sa generalsekretær Anne Birgitta
Langmoen Kvelland i innledningen til behandlingen, og det var stort engasjement i debatt og
behandling av handlingsplanen.
Ny landsstyreleder i Normisjon er Hallgeir Solberg (63) fra Melhus i Trøndelag. Med seg fikk
han nyvalgte landsstyremedlemmer Magne Gryvill (57) fra Oslo, Morten Dahle Stærk (37) fra
Oslo og Magne Supphellen (50) fra Straume, og
varaene Berit Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord
Marie Harbo Øygard (31) fra Oslo og Ingebjørg
Stubø (66) fra Gjøvik. Torstein Eidem Nordal,
Ekaterina Aleksandrovna Samara og Trygve
Svendsen sitter videre i landsstyret og var ikke på
valg i 2018.
Sommer i Sør med generalforsamling ble
avsluttet med Soul Church-gudstjeneste. Soul
Church er et nytt konsept fra Soul Children. Gudstjenesten er utviklet for ungdom, deres familier
og venner – og alle som vil være med, og engasjerte bredt blant de nærmere 1000 fremmøtte.

Ny plattform for samarbeid lansert
I disse dager lanserer Normisjon og Acta
internplattformen Fellesskapet. Fellesskapet
er andre trinn av Normisjons nye nettsider,
som ble lansert i juni.
– Fellesskapet skal være en kunnskapsbank, en arena for erfaringsdeling og utvikling og gi rom for samarbeid på tvers av ulike
nivåer og ulike deler av organisasjonen, sier
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen
Kvelland.
På Fellesskapet vil du finne informasjon,

nyheter og arrangementer fra Normisjon og
Acta sentralt og fra din region. I tillegg kan
du velge å få mer informasjon fra de delene
av Normisjon og Actas arbeid som du er spesielt interessert i. Du vil også finne en rikholdig ressursbank, og få mulighet til å samarbeide tett med andre i Normisjon som er
opptatt av det samme som deg, enten det er
fellesskapsplanting, barne- og ungdomsarbeid, internasjonal misjon eller andre ting.
Finn ut mer og bli med på fellesskap.no.
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Åndelig veiledning

Menneskeverdet i fokus
Vestre Råde og Saltnes Normisjon arrangerte 31. mai
temamøte om menneskeverdet

i Effata bedehus. Morten Dahle
Stærk - generalsekretær i den
landsomfattende organisasjo-

Morten Dahle Stærk på talerstolen i Effata bedehus.

nen Menneskeverd - fortalte
engasjert om utviklingen når
det gjelder sorteringssamfunnet.
- Vi opplever en skremmende
utvikling hvor det stilles krav
til barnets «kvalitet» og det
sorteres etter egenskaper, sa
Stærk, som opprinnelig kommer fra Onsøy.
Han la til at alle mennesker er
født med en iboende verdighet, som innebærer en radikal
tanke om likeverd. - Menneskeverdet gjelder fra unnfangelsen til naturlig død.
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen

Familie-julebord på Sjøglimt
For første gang inviteres det til julebord på Sjøglimt!
Et åpent julebord med mye god og variert mat.
Fyr på peisen, i et hyggelig og trygt miljø, uten alkohol.
Tid: Lørdag 17. november fra klokken 15.00.
Pris: kr. 385. Halv pris for barn opp til 12 år.
Påmelding - innen 8. november - til husmor Wenche Bjørknes: wenbjo@hotmail.com eller tlf.
957 57 610.

Bibelen til alle Østfold

«Jeg er svært stolt over det
som er i ferd med å skje i Østfold!» sier Anders Hverven, og
fortsetter: «Som styreleder for
Bibelen til alle Østfold tenker
jeg med glede på alle frivillige
som allerede er engasjert rundt
om i kommunene, og er i gang
med innsamling til bibler og
planlegging av kampanjen i
uke 44 og 45. Flere og flere menigheter hekter seg på, og vil
være med i Norges hittil største
bibelkampanje.»
Historisk tverrkirkelig bibelsatsing i fylket vårt!
Bibelen til alle Østfold er
trolig den største tverrkirkelige
satsningen på bibelspredning

i Norge noensinne. Finnmark
gjennomførte tilsvarende
bibelgavesatsing i 2014, deretter fulgte Nord-Troms. Nå er
det Østfold som får tilbudet.
Hedmark er også i gang, og vil
i høst ta noen «pilot»- kommuner og satser videre på at hele
fylket skal følge etter i 2019.
Selve utdelingen i Østfold vil
skje uke 44 og 45 2018. Det er
etablert lokale arbeidsgrupper
i de fleste kommuner. De er nå
i gang med å kartlegge roder
og planlegge selve utdelingen.
Vi håper å kunne tilby bibler
på andre språk til de som har
behov for det.
Det er fantastisk å se et så
bredt tverrkirkelig samarbeid;
- vi har hele bredden av kristne
menigheter i Østfold med, og
det er stort.
Bli med!
Hva kan du bidra med?
Under aksjonsukene (44 &
45) vil det være stor aktivitet i
alle kommuner i Østfold. Her
vil det være behov for mange
mennesker som er med å engasjerer seg. Har du lyst til å være
med og dele ut biblene, så kan
du være med og gå! Liker du
å kjøre bil, kan du være sjåfør
for de som deler ut biblene.

Du kan også være med inne og
pakke posene klare med bibler.
I hver kommune vil det være
en «base». Her samles alle før
de går ut, og kommer innom
og rapporter underveis. På
basene ønsker vi å ha folk som
ber, lager kaffe og støtter opp.
Kom til Østfold og bli med på
festen!
Uke 45 blir det storsatsning.
Da vil flere bibelskoler være
sammen i Filadelfiakirken
i Sarpsborg om formiddagene. Deretter reiser de ut til
forskjellige kommuner, for å
være med og dele ut bibler om
ettermiddagene og kveldene.
Her er dere alle hjertelig velkommen til å bli med!
For mer info, se www.btao.no
eller send en e-post til post@
btao.no
Ingen bok har hatt større
betydning for folket vårt enn
Bibelen.
Gi din gave til Bibelen til alle
Østfold
Konto: 3000 30 45788 eller
Vipps til 13677

Fermate her i Østfold utvider
sitt tilbud. Det omfatter nå
også åndelig veiledning.
- Mens Fermate har mer den
direkte sjelesorg i sentrum,
med ulike slag av problemer,
er åndelig veiledning mer
relasjonsorientert, sier sokneprest Gunnar Øvstegård, som
har tatt på seg oppgaven med å
lede dette nye arbeidet.
Han utdyper: - Åndelig veiledning setter ord på relasjonen
til Gud og ønsker å bli mer
oppmerksom på hva denne
relasjonen er og betyr.
Salmene i Det gamle testamente gir mye stoff til en slik
refleksjon, med for eksempel
glede, sinne og anger. – Så vil
vi kunne tenke gjennom vårt
bønneliv i forhold til ærlighet,
bli oppmerksomme, ja, bryne
oss på Guds ord, nevner han
som et eksempel.

Øvstegård forteller at åndelig
veiledning innebærer samtale
over tid, enten med enkeltpersoner eller i grupper. Et styre
i en forening, som ønsker å
legge mer vekt på den åndelige siden i arbeidet, kan også
fungere som gruppe.
- Hvor lang tid vil en slik veiledning foregå? - Det avhenger
av hyppighet, men normalt er
ett års tid å anbefale, svarer
han, som selv har gått i veiledning sju-åtte år.
Gunnar Øvstegård er cand.
theol, og har vært sokneprest
i Høland siden 1998. Han
har tidligere vært lærer ved
Bibelskolen i Staffeldtsgate og
studiesekretær i Romerike IMkrets, samt kallskapellan i Ytre
Enebakk. Han har også utgitt
kursmateriell i IM, og tatt kurs
for å ha kompetanse som åndelig veileder.
Det er bare å ta kontakt med
Fermate, enten på mail eller
telefon, for å melde sine behov/
ønsker for åndelig veiledning.
– Møtepunktet kan gjerne
være Fermates kontor i St. Mariegt. i Sarpsborg, sier Gunnar
Øvstegård.
Tekst: Boe Johannes Hermansen

Ekstraordinære gaver
Regionen mottar fra tid til
annen gaver som går under
kategorien «ekstraordinære»
gaver. Vi ønsker å synliggjøre disse gavene i Nytt fra
Normisjon. I denne spalten
takker vi for gaver som er
større enn kr 50.000,-, men er
selvfølgelig glad for alle gaver
vi får.
I år har vi mottatt følgende:
Kråkerøy Normisjon har gitt
kr 200.000,- til ny motor til
båten «Tobias» på Sauevika

Berg Santalforening/Normisjon har gitt kr 300.000,- til
Sjøglimt av sin andel av oppløsningen av Stiftelsen Berg
Menighetssenter etter salg av
huset.
Vidnes Normisjon har solgt
sitt bedehus og sluttet seg til
virksomheten i Skiptvet Misjonshus. Foreningen har gitt
kr 400.000,- for å sikre videre
drift av Sjøglimt. Beløpet ble
mottatt i august.

Sauevikaringen «Klippen»
har gitt kr 80 000,- til ny kloakkpumpe på Sauevika

ØSTLANDSKALKUN
KLEKKING AV
KALKUNKYLLING
ØIVIND J SLETTEVOLD
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Skolestart og «bli kjent»
aktiviteter
e-post:
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

Notiser
Haugetunmøtet blir 10.
mars 2019 med Barizi Band, som
besøkte Salmefestivalen på Solbukta tidligere i sommer.
Årets elevstevne arrangeres
20. oktober.

Onsdag 22. august inntok 119
spente elever Haugetun folkehøyskole. Det betyr at skolen
er helt full! Det er alltid veldig
spesielt første dagen når nesten
ingen kjenner noen, men veldig fort settes det i gang mange
aktiviteter for å hjelpe folk å
bli kjent med hverandre. Først
gjelder det å bli litt kjent i klassen, og så kommer aktiviteter
for hele skolen samlet.
Pappbåtrace har etter hvert
lang tradisjon på skolen hos
oss. Årets konkurranse gikk
av stabelen i Visterflo i regn
og vind, så det ble en kjølig
opplevelse. Men fantasien og

innsatsen var stor, båtene ble
både bygget og dekorert etter
alle kunstens regler. Flyteevnen
var det derimot verre med, og
bare to båter klarte å gjennomføre ca 30 m til vanns! Prat og
latter og felleskap er jo likevel
viktigere enn resultatet i denne
sammenheng.
Dagen etter var hele gjengen
på Hankø. Det ble arrangert
rebusløp som virkelig vekket
konkurranseinstinktet hos de
fleste. Nytt av året er at skolen
øker bevisstheten rundt bærekraft i mange fasonger, og på
Hankø ble det plukket atskillige sekker med søppel. Også

dette inngikk i konkurransen,
og til slutt var det krabbefiske
som gjaldt. Det ble ikke fisket
så mange akkurat, men noen
få bitte små krabber måtte en
tur på land før de ble sluppet
vakkert uti igjen!
Når Hankø fjordhotell så takket for innsatsen med pølseservering til alle i hotellhagen,
ble vi både mette og fornøyde.
Det er en super gjeng som har
kommet, de går til verks med
iver og innsats, og mye smil!
Og det lover jo godt for året
som ligger foran.

Korseminar med trollmannen

En helg i august hvert år inviterer Haugetun folkehøyskole
til korseminar med Per Oddvar
Hildre, bedre kjent under
navnet «Prots». Annerledes
var det heller ikke i år. Ca. 90
sangere deltok i det lærerike
og inspirerende seminaret 17.
- 19. august, som ble avsluttet
med konsert i Rolvsøy kirke

søndag kveld. «Trollmannen»
ledet konserten med stø hånd,
både korsangen og fellesangen
med alle de frammøtte. Lyden
hadde Leif Bråten full kontroll
på.
Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen
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Tusen TAKK!
Ni leirer, 512 deltakere med
ledere, samt til sammen 500
tusen i omsetning + gaver og
salg.
Ja, slik kunne vi godt oppsummere sommerens leirsesong for
Acta Østfold. Noen kan tenke
– wow! Dette er stort, mens
andre kan kanskje tenke at 56
personer i snitt pr. leir ikke er
imponerende mange. Begge
disse konklusjonene er rett,
men Bibelen lærer oss å regne
på en annen måte. I beretningen om sauen som gikk seg vil
og ble funnet, lærer vi at det er
ikke gruppen som er viktigst.
Da kunne ikke hyrden forlatt
de 99. Nei, det er den enkelte
som er viktigst. 512 enkeltpersoner hvor den enkelte er regnet som den viktigste i Guds
rike. Med et slikt perspektiv
tror jeg vi alle kan enes om at
dette er stort.

Bak hver av de 512 skjuler det
seg spennende historier. Vi
har truffet mennesker som for
første gang på lange tider har
fått mulighet til å dra på ferie,
og vi har møtt en familie som
var så mettet på hva de hadde
fått på leiren at de trengte å
drøvtygge på dette i lang tid i
etterkant. Vi har møtt ungdommer som for første gang i
livet har oppdaget at Bibelen er
en bok det er spennende å lese
i, og vi har møtt ungdom som
for første gang i livet har delt
bibel-vers med andre. Vi har
møtt barn som har kjempet
med hjemme-lengsel fordi de
aldri før har vært uten mor
eller far i flere dager. Vi har
møtt barn som gleder seg hele
året til neste leir, og vi har møtt
barn som aldri før har hørt om
en himmelsk Far som lengter
etter å få være sammen med
dem.

Tusen takk til alle dere som
har vært med å be for oss i
sommer. Vi har heller ikke
dette året vært utsatt for ulykker eller alvorlige uønskede
hendelser. Tusen takk til alle
dere som har vært med å gjøre
leirene våre kjent for andre, og
tusen takk til alle som har hatt
lederoppgaver eller tjeneste på
leirstedene våre. Takk til dere
som har vært på leirene og
takk til dere som har gitt økonomisk støtte blant annet på
Misjonstivoliene. Tusen takk til
dere som har bidratt i aksjonen
«Hjelp oss å hjelpe» slik at barn
og familier som lever under
vanskelige økonomiske forhold
også har fått oppleve leirer. Til
slutt tusen takk til Gud for at vi
gjennom leirarbeidet får være
med i Hans arbeid for å redde
mennesker som har rotet seg
bort fra Ham.

Vi har strenge sikkerhetsregler ved bading på Sauevika, men
på familieleirene tar foreldrene selv ansvar og da kan det se
slik ut.

HøS TL EIR E R 2018
28-30
sept

5-7
okt

23-25
nov

Høstleirene våre
Nå trenger vi deres hjelp til å gjøre leirene godt kjent. Våre annonseringer og
utsendelser av program viser seg ha liten effekt i forhold til invitasjonene dere
kan gi. Bruk fantasien! Ofte kan viten om at en person skal på leiren bygge ned
de vanskelige tankene om selv å ville dra. Husk at en leirdeltakers invitasjon til
en som kommer på leir for første gang, gir en god sjanse til å vinne en gratisleir.

Skolecafé på Bjørnstad

oppgaver. Atter andre tegner eller lærer seg å
strikke, eller de driver med vikinghekling. Før
de har kommet så langt i programmet, har de
fått en solid blings, en toast med ost og skinke,
og de har fått med seg en liten andakt.

Hver tirsdag er det mye liv og røre i kjelleren på
Bjørnstad bedehus på Grålum. Det er Skolecafé
med leksehjelp. Her er det mobilfri sone, for
hovedtanken er at vi skal se de som kommer.
Ønsket er at det også skulle være litt rolig, så
man skal få gjort lekser. Og det er det faktisk
også – en liten halv times tid. Men så braker det
løs med fotball, sykling, hoppetau ute og bordtennis inne. Noen klatrer i klatreveggen eller har
brytekamp på matta, mens andre fortsatt tygger
på blyanten og løser kompliserte matematikk-

- Skolecaféen skal være et sted der man får påfyll for kropp og sjel og ånd, og ikke et oppbevaringssted, sier Kjersti Marken, som er ansatt på
Bjørnstad i 80% stilling som forsamlingsarbeider. Det er ofte hun som har andakt, men hun
inviterer også andre. Barna som kommer, er fra
3. klasse og oppover.
- Ved å ha mobilfri sone ser vi menneskene som
er her. Jeg har med meg et veldig bra lag med
hjelpere. Opptil flere av dem har rikelig med
grått hår og det er så flott. Det er ikke så viktig
om vi ledere forstår alle matematikkoppgavene
eller kan lese engelskleksa – hovedoppgaven vår
her er å være medmennesker og medvandrere
med barna gjennom noen timer i hverdagen.

30 nov
- 2 des

Ten-leir #pause, 8. klasse og oppover
Pris: 970,Sted: Sjøglimt ved Ørje
Ta en pause etter en hard høst-økt, og opplev
vennskap og ro med Jesus i sentrum.
Hobby-leir, 5.-7. klasse
Pris: 810.Sted: Sjøglimt ved Ørje
Et sted å trives med masse å gjøre både ute og inne.
Juleverksted, for barn under 8 år med minst en
voksen
Sted: Sjøglimt ved Ørje
Pris: B 0-2 = 0,- B 3-7 = 670,- B 8-12 = 810,- V = 1090,En leir i samarbeid med Søndagsskolen hvor både
liten og stor får fokus opp mot advent- og
julehøytiden .
Adventsleir, 2.-5. klasse
Pris: 810,Sted: Sjøglimt ved Ørje
Bli med på årets siste og mest stemningsfulle leir.

Påm e ld i n g : w w w. c h e c k i n . n o
Søk : Øs t fo ld
eller ring 69 13 36 60 ved behov for informasjon
eller for hjelp til påmelding

Acta-styret 2018-2019
Tirsdag 28. august var Acta-styret i Østfold samlet for første
gang etter ferien. Vi håper dere vil være med å be for denne
gjengen – både for deres tjeneste i Acta Østfold, og som ungdommer som er i en viktig fase i livet hvor mange viktige valg
skal tas. Styret skal dette semesteret jobbe med ny strategi for
vårt arbeide i Østfold sammen en rekke andre saker i forhold
til leirdrift, egne arrangementer og oppfølgning av våre lokallag. Acta-styret består nå av: Andreas Brøttemsmo (Hannestad)
- styreleder, Elise Andrea Aas (Bjørnstad) – nestleder, Håkon
Johannes L. Slettevold (Borge), Ida Dehnes (Rakkestad), Jonas
Lande (Lande), Madeleine Ravneng (Skjeberg), Ole-Herman
Hauge (Greåker), Sondre Ånesland (Mysen) og Åse Degnes
(Rakkestad).
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Andakt
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Anne-Ca Degnes, Rakkestad, frivillig forkynner

Innspill
Stein Ole Kolstad Varhaug
Økonomi- og administrasjonsmedarbeider
sokv@normisjon.no

Følg meg
Et direkte spørsmål fra en kamerat fikk meg til å tenke meg
om; snakker jeg ofte med Jesus? Nei, jeg måtte innrømme at
jeg ikke gjør det, og allerede neste løpetur ble teori satt ut i
praksis. «Jesus, du får løpe her, rett ved siden av meg» sa jeg.
Som om Han var der i egen person, snakket vi om det jeg hadde på hjertet – og jeg ba om at dersom jeg måtte være oppmerksom på noe, ville det være greit med en påminnelse.
En jevn stigning ble forsert, tankene fløy, og den bratteste bakken i skogen forbi Rikshospitalet lå foran. Det var som om jeg
sa til Jesus at «nå må vi være stille, for nå kommer det tyngste»
– som når Il Tempo Gigante i Flåklypa lukker igjen øyelokkene for å gyve på den siste runden rundt banen – «nå må vi
ha fullt fokus.»
«Er det ikke nå du skal slippe meg til?» var det som Jesus sa,
og jeg holdt på å begynne å argumentere mot. Jeg ble tenkende på dette resten av turen, og overføringsverdien til hverdagslivet har vært stor. Når hellingen på bakken øker, pulsen stiger,
utfordringer av ulikt slag oppstår, jeg ser mer stykkevis og delt
enn jeg liker, ja, da er jeg den første til å skulle ordne opp på
egenhånd. «Følg meg», sier Jesus.
Vi har avholdt generalforsamling med alvorstynget innhold.
Nå er det vår tur til å spenne musklene og smøre leddene for
hard innsats. Utfordringen til oss alle er å følge Jesus gjennom
alt. Får Han slippe til, også i tøffe tider, ja, så kan vi fortsette å
gjøre Jesus kjent for nye generasjoner og folkeslag – i mange år
fremover.

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

Evangeliet i Salme 23

I Salme 23 møter vi David som
føler seg rik, og glad i jobben
sin.
Han og dyrene tar en hvil.
Solen skinner, vannet glitrer.
Farge-nyansene og blomstene
gjør landskapet vakkert.
Han opplever fred og stillhet.
En sky dekker for solen, det er
behagelig. Bare tankene
vandrer videre til skiftende
opplevelser. Han spiser og
drikker. Mett og takknemlig
tar han en liten lur.
Sauene gjør det samme. Plutselig breker en sau, da er
David tilbake på jobb. Han
roper og sjekker om alt er bra
med saueflokken. Han gir de
gode ord og kjeler litt med de
nærmeste.

Så spiller han en vakker melodi
på fløyta. Tonene triller og
ekkoet høres mellom fjellene.
David er i sitt ess.
Ordene syder av takknemlighet. I ensomhetens hverdagslige enkelthet og arbeid

møter han Guds grenseløse
omsorg. Han kjenner at Gud
gir nytt liv og leder ham.
David tenker på at sykdom,
sorg og død vil komme. Da
trøster han seg over at Gud er
med. Gud kan han lene seg på.
Når fienden er en fare, setter
han sin lit til Gud. Gud er sterkest, Gud vet, Gud ser, Gud
kan.
Gud kan åpne nye dører og

Gud kan
åpne nye
dører
føre ham videre i livet. Jesus er
hyrde, Gud hans Far og Ånden
hans trøster i alle forhold.
Vi kjenner oss igjen i mye av
det David skildrer i denne
salmen. Godhet som kun kan
oppfattes på en positiv måte.
Godhet som ikke trenger ord.
Trygghet fordi en aldri er

alene. Visshet om at han en
dag skal få møte Gud og for
evig bli i det gode landet
himmelen.
Et lite brukte ord, som for
mange er selve grunnlaget for
troen. Miskunn er trygghetsordet for at Gud ikke vil bruke
synden mot oss på den siste
dagen.
Gud viser miskunn mot
menneskene idet han glemmer
og stryker ut bekjente synder.
Da er det som om synden aldri
hadde hendt. Kanskje gir
versene mest mening når vi
har det vanskelig.
Løft troens øyne, vær trygg på
at skaperens kjærlige øyne
følger og hjelper deg gjennom
alt.
Himmeldøra står åpen, fordi
Gud i sin unike kjærlighet
ønsker å gi troens gave, Jesus,
til alle.

Gjenbrukskroken
Etter ein rekordvarm og tørr
sommar, er hausten like
rundt hjørnet.
I eit miljøperspektiv har
vi hatt ein skremmande
sommar med stadig nye
rekordar; varmare, villare og
tørrare. Eg har gått rundt
med blanda kjensler, sol og
varme er nydelig, men….
Stakkars bøndene! sa folk.
Men tanken må rekke lenger… Stakkars oss alle om vi
øydelegg livsgrunnlaget vårt!
Kva blir det neste på klimafronten?
På ein dag fylt av slike

mismodige tankar fekk eg
sms frå ein frivillig medarbeidar i Galleri Normisjon.
Ho har meldt seg inn i ein
miljøorganisasjon i sommar
og hadde lese følgande: «Å
reparere, leie eller å kjøpe
brukt er noe av det viktigste
du kan gjøre for å kutte miljøbelastningen.» Det hjalp!
Godt at vi har Galleri
Normisjon! Ni gjenbruksbutikkar er glade for å få besøk
av deg enten du vil gi bort
noko du ikkje treng, eller du
vil handle.
Trivelig, miljøbevisst han-

del i Galleri Normisjon er
krafttak for framtida. Her
kan alle bidra!
PS: Ta ein titt på vår
nyoppussa nettside
www.gallerinormisjon.no.
Hilsen Lillian
Dombestein
daglig leder

Etterlysning!
Det er et sterkt ønske om frivillige til Sjøglimt, og det er
til ikke vanskelige oppgaver du kalles til. Det kan gjelde
hjelp til å dekke bord, oppvask og andre enkle oppgaver på
kjøkkenet. Eller forefallende oppgaver ute og inne. Sett av
en helg. Du vil få god mat og få oppleve et trivelig og hyggelig miljø på Sjøglimt. Om du har mulighet eller ønsker å vite mer om hva dette går ut på, ta kontakt med husmor Wenche Bjørknes,
wenbjo@hotmail.com eller tlf. 957 57 610.

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

ARRANGEMENTER

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

«Hva slags bok er Bibelen?»
?

?

?

I etterkant av utdelingen av Bibelen til alle i
Østfold i ukene 44-45, inviterer Normisjon
til tre samlinger i St. Mariegt. 71, Sarpsborg:
torsdagene 15., 22. og 29. november - klokken 19.00-21.00 (inkludert kaffepause).
Nærmere program på regionens nettside
og facebook-side. Fint om du som leser av
Normisjonsnytt, vil invitere personer!
Arr. Normisjon region Østfold i samarbeid
med Bethania Normisjon, Sarpsborg

«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

Jubileumsfest for Fermate
I 2018 er det 10 år siden Fermate ble startet og dette skal
feires! Ønsket med Fermate var å være et sted for frihet
og forandring i menneskers liv. Nå vet vi at Fermate har
fått bety nettopp dette for mange og vi håper dere vil
være med og feire! Kveldens taler og foredragsholder er
lege og forfatter Magnar Kleiven. Fra Sverige kommer
sanger og pianist Mathilda Röjdemo. Vi lover sang og
glede, humor og alvor.
Alle venner av Fermate ønskes hjertelig velkommen!
Tid: Torsdag 18. oktober kl 18.00
Sted: Diakonova/Vid, Fredensborgveien 24Q, Oslo

REGIONKONTORET
St. Mariegt. 71, 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

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

Regionstyreleder: John
Thune, tlf. 950 64 900 , e-post:
john.thune(at)outlook.com

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

Regionleder: Sverre Fjeldberg,
tlf. 951 02 230, e-post:
sverre(at)normisjon.no
Regionarbeider: Åsmund
Bjørnstad, tlf. 900 79 700,
e-post: asmund.bjornstad(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-medarbeider: Ane
Frogner Risan, tlf. 468 99 148,
e-post: ane.risan(at)
normisjon.no
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

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,
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LEIRSTEDER og SKOLE:

Trykk: Agderposten Trykk AS

SJØGLIMT LEIRSTED
Sjøglimtveien 34, 1870 Ørje,
tlf. 69 81 12 37, mobil 924 36
172, e-post: sjoglimt(at)
normisjon.no

Innleveringsfrist til neste nr.:
13.11

Husmor/kokk: Wenche
Bjørknes, tlf. 404 33 630, 957
57 610, e-post: wenbjo(at)
hotmail.com

Medarbeiderfest

Særlige regionale givertjenesteprosjekter:

Medarbeiderfest på Sjøglimt tirsdag 14. november kl. 19.00.
Festen er for alle som gjør en frivillig innsats for Sjøglimt. Vi
inviterer til en hyggelig og avslappende kveld, med god mat
og godt felleskap, i et trivelig miljø. Utdeling av hederspris.
Påmelding til husmor Wenche Bjørknes, wenbjo@hotmail.
com eller tlf. 957 57 610, innen 9. november.

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

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold
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Lønn til Acta ettåring Østfold
- 202001
Lederopplæring Acta Østfold
- 202002
Bankkonto: 3000 14 71682

