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Vi ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et godt nytt år.
Med vennlig hilsen Regionstyret, styret for Acta, regionens ansatte 
og leirstedene.

Julehilsen

Jesus har noe han vil dele med oss

Østfold
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Wenche Bjørknes, Sjøglimts driftige husmor, 
deltok på Markermessa for første gang for å 
promotere leirstedet og cateringsvirksomheten. 

VANSKELIG Å VELGE VGS?

BLI MED PÅ TOMB CAMP! FÅ EN SMAK AV  
INTERNATLIVET OG EN SPENNENDE SKOLEDAG!

KANSKJE TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!

Naturbruk (landbruk/hest), Bygg (bygg-/ anleggsteknikk), TIP (kjøretøy), Studiespesialisering. Alle veier kan føre til studiekompetanse.  

Følg Normisjon  
på Facebook

UTLAND 5

Normisjons kontor i Sheki huser nå et  
gjestehus! I første etasje tilbys språkunder-
visning, psykologtjenester og tjenester for 
barn og unge med spesielle behov. 
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Nytt liv i gammelt hus

TV-aksjon mot fattigdom
Onsdag 5. desember kan du få med deg 
en spennende sending på TV Normisjon 
– og gi en gave på direkten – når Normi-
sjon arrangerer sin første TV-aksjon!
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Et nytt tilbud i Østfold

Regionen vår består av mange 
flotte lag og foreninger. Blant 
voksne er det omlag 70 lokal-
foreninger og kor, mens på 
barn- og ungdomssiden er det 
ca 50. Vi gleder oss over alt det 
gode arbeidet som skjer mange 
steder, og for den trofasthe-
ten som vises i mange typer 
oppgaver knyttet til organisa-
sjonens virke. De fleste av oss 
må nok imidlertid erkjenne at 
vi mange steder strever med å 
rekruttere nye til voksen-arbei-
det, og vi sliter med å engasjere 
de eldste ungdommene i ung-
domsarbeidet. Spørsmålet er 
om vi kan gjøre noe i forhold 
til dette?
Regionstyret har den siste ti-
den jobbet med en strategiplan 
for regionen. Den beskrevne 
problemstillingen er ett av 
områdene som er behandlet 
i denne planen. Vi tror ikke 
målet er å gjøre endringer i 
alle eksisterende foreninger, 
men vi tror det er mulig å 
bygge opp et supplement som 

har en annerledes profil enn 
den vi er vant med fra før. Vi 
har kalt supplementet nor-BiT 
fordi den enkelte enhet i dette 
konseptet består av en liten 
bit av Normisjon. Det er også 
en annen symbolikk i dette 
navnet: BiT har vi satt som 
en forkortelse for Bevegelse 
i Tro. Med det signaliserer 
vi hva nor-BiT skal være.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                        
Innhold og form
Vi tror enkle samlingsformer 
passer godt inn i vår tid, og vi 
har tro for en form som krever 
minimalt med forberedelse før 
hver samling. Vårt ønske er å 
bygge gode «små-felleskap» 
som har mål om å bli flere 
istedenfor å bli store.  Vi ser 
for oss grupper på inntil 12 
personer som samles jevnlig 
i hjemmene. Møtene består i 
tillegg til en sosial del også av 
en del med undervisning via 
video med tilhørende reflek-
sjonssamtaler. Korte videofil-

mer kan også brukes for å dele 
misjonsinformasjon og eventu-
elt for å lede og / eller formidle 
sang. Bønn for og med hver-
andre vil selvfølgelig også ha 
en sentral plass i gruppa. Dette 
betyr at deltakerne i gruppene 
kan fokusere fult ut på å bygge 
relasjoner og å dele refleksjo-
ner, mens vi på regionsnivå 
kan bistå med å komme i gang 
med grupper og følge opp 
disse, samt å forberede egnet 
materiell til gruppene. Vi tror 
det er viktig at hensikten med 
gruppene er tydelig. Selvfølge-
lig skal det være et godt sted 
å være for den enkelte, men 
vi tror dette kan skje som en 
bonus dersom vi setter et annet 
hovedmål. Vi ønsker nemlig at 
den enkelte gruppe setter seg 
et mål om hvem i sin nærhet 
de ønsker å påvirke særskilt 
med Guds kjærlighet. Det kan 
være noen i nabolaget, på en 
arbeidsplass, det kan være 
barnehagefamilier eller kanskje 
familiene til medlemmene i 
et lokalt barnekor eller barne-
gruppe – kort sagt noen man 
har eller ser muligheten til å 
få en naturlig relasjon med. 
Vi tror det er viktig at grup-
pene har en god balanse med 
fokus utad både nært og fjernt, 
samt oppad til Gud og innad i 
gruppa.  

Hvordan komme i gang?
En gruppe starter med mini-
mum 4 personer og bygger seg 

opp til 12. Da deles gruppen 
slik at vi til enhver tid har 
ledige plasser i gruppen. Siden 
gruppen har et lokalt fokus vil 
det ligge til rette for at grup-
pens medlemmer består av 
medlemmer fra forskjellige 
menighetssammenhenger. 
Fra regionskontoret vil vi jobbe 
med å komme i kontakt med 
mennesker som kunne tenke 
seg å være med i nor-BiT grup-
per. Vi tror dette blir et viktig 
redskap for Normisjon og for 
Guds rike i tiden som kommer. 
Derfor utfordrer vi deg til å stå 
sammen med oss i bønn for 
dette, og i arbeide med å finne 
deltakere slik at grupper kan 
etableres.
Vi har vært i dialog med noen 
i regionen som muligens kan 
tenke seg å komme i gang med 
en slik gruppe. Erfaringen 
tilsier at det kan være et bra 
utgangspunkt med gruppe-
medlemmer som befinner seg 
i noenlunde lik livssituasjon. 
Noen tenker det både praktisk 
og innholdsmessig kan være 
greit å dele på kjønn. Det vil 
si at for småbarnsforeldre kan 
damene møtes den ene uka og 
mennene den andre. Slik unn-
går man behovet for å skaffe 
barnevakter. Når det er sagt 
er det også mange positive ef-
fekter ved å være en flergenera-
sjonsgruppe hvor både alder og 
kjønn skaper mangfold. Vi har 
i tillegg til grupper for voksne 
også en ambisjon om å etablere 

noen slike grupper for eldre 
ungdommer. Disse gruppene 
får en tilleggsfunksjon for å 
være et fellesskap for ungdom-
mer som f.eks studerer andre 
steder en periode av livet.    
Et konsept å vokse med
Undervisningen i gruppene 
kan tilpasses. Til en oppstart 
kan f.eks Alpha-kurs være 
aktuelt. Vi vil etter hvert utvide 
utvalget av undervisnings-
videoer. Ett av målene med 
dette er at vi som organisasjon 
skal bli best til å være små – 
det vil si å kunne tilby et godt 
konsept og ha tilgjengelig mye 
godt materiell tilpasset slike 
grupper. Det er viktig for oss at 
det ikke skal være noen fastlagt 
utviklingsplan for gruppene, 
men at gruppene får utvikle 
seg i takt med hva gruppens 
medlemmer ønsker. Vi tror 
imidlertid at stillstand i realite-
ten er en tilbakegang, og vi vil 
derfor alltid ønske å motivere 
den enkelte gruppe til å ha et 
mål om hvor de er på vei.   
Kanskje er dette noe for deg?
Regionstyre har mål om at det 
kommer i gang flere nor-BiT 
grupper rundt i region de nær-
meste årene. Kanskje kan ett av 
de første stedene bli nabolaget 
ditt? Ta kontakt med regions-
kontoret så kan vi sammen 
finne en løsning som passer for 
dere. Vi har ikke satt noen krav 
til forhåndskunnskap, bare at 
man ønsker at budskapet om 
Jesus skal nå ut til flere.

BiT for BiT
T E K S T  Å S M U N D  B J Ø R N S TA D

Feiende flott jubileum
Fermate markerte sitt 10 årsjubileum 18. oktober med fest på Diakonova 
/ Vid i Fredensborgveien 24 i Oslo. Fermate, som er ressurssenter for sje-
lesorg og veiledning, er knyttet til Normisjon. Sigmund Danielsen, som 
fikk visjonen om å starte dette arbeidet, gikk gjennom Fermates historie. 
Samtalen har hele tiden vært det viktigste verktøyet, i tillegg til kurs og 
seminarvirksomhet. I dag består Fermate av seks kontorer rundt om i 
landet og så langt har ca. 1300 personer gått i sjelesorg / veiledning.

Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening, holdt 
et spirituelt foredrag om livskvalitet og helse. - Det vi har fokus på, blir 
forsterket. Der gjelder å velge det livet en vil leve og være glad for alt 
det som ikke feiler en, sa legen og forfatteren i sitt både morsomme og 
tankevekkende foredrag.

Den svenske sangeren Mathilda Röjdemo bidro med flere avdelinger 
med flott sang og musikk. Det var hilsener og gratulasjoner, blant annet 
Svein Granerud fra Normisjon og flere av Fermates brukere. Det var 
nydelig bevertning. Tormod Kleiven ledet festen, i Bjørnar Holmedals 
sykefravær.
 

Tekst og foto: Boe Johannes HermansenNoen sentrale personer under Fermates 10 årsjubileum: Tormod Kleiven, Randi Synnøve 
Tjernæs, Sigmund Danielsen, Mathilda Röjdemo og Magnar Kleiven.
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Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

Bjørnar er fra RØMSKOG! Det 
legger han ikke skjul på, det 
nevner han så ofte han kan, og 
det er han stolt av. For flere av 
oss har Rømskog de siste årene 
blitt noe mer enn kommunen 
som alltid er en av de første til 
å telle opp stemmene ved stor-
tingsvalg, eller ligger på toppen 
av innsamlingsaksjoner. 
Bjørnar har vært med på å 
plassere Rømskog på kartet.

Bjørnar er enda mer glad i 
familien sin. Sigrun, Jonas, 

Mads og David 
har alltid høy 
prioritet hos 
Bjørnar, og han 
gjør det meste 
for at de skal ha 
det bra!

Bjørnar er glad i 
å formidle sin 
tro til andre, og 
det er mange 
som har hatt 
glede og nytte av 
hans forkyn-
nelse. Bjørnars 

lune humor krydrer talene og 
Bjørnars ærlighet gjør at vi 
kjenner oss igjen. Bjørnar har 
satt spor etter seg hos mange 
rundt i Østfold.

Bjørnar er glad i bil og motor. 
Bjørnar har mange ganger vært 
tilskuer under «Svenskerallyet» 
i de svenske skoger. Og kan 
han ikke reise dit, hører han på 
radioen! Hans etter hvert 
knallrøde boble får mye pleie 
og stell

Bjørnar blir 50 år! Han sa her 
om dagen «Tenk, jeg var bare 
unggutten da jeg begynte i 
Normisjon!» Bjørnar er fortsatt 
ung, selv om han runder 50 år 
2. juledag. Vi ønsker Bjørnar 
til lykke med jubileumsdagen!

Bjørnar slutter! Vi ble nok litt 
overrasket over at Bjørnar 
valgte å si opp sin jobb i 
Normisjon. Samtidig vet vi at 
mange års pendling mellom 
Rømskog, Sarpsborg og Oslo 
har vært utfordrende. Så da det 
dukket opp en jobb som «satt i 
magen», som han uttrykker 
det, har vi forståelse for at det 
var et riktig valg for Bjørnar. 
Det er allikevel trist å miste en 
god kollega og en viktig 
medarbeider for Fermate og 
Normisjon. Bjørnar har 
gjennom sine ni år som regi-
onleder ledet et stort og viktig 
arbeid for Guds rike i Østfold. 
Han har sett sine medarbeidere 
og ledet arbeidet på en god 
måte. 
Gjennom sin rolle i Agenda1 
Østlandet har han også hatt en 

spesiell oppfølging av de sju 
foreningene i Østfold som er 
med i Agenda1.

Bjørnar var også en viktig 
brikke i opprettelsen av 
Fermate her i Østfold. Dette er 
et arbeid som han brenner for 
og som også ga han inspirasjon 
til å gjennomføre en sjelesorg-
utdannelse ved Høyskolen 
Diakonova. Bjørnar overtok 
også som leder i Fermate da 
Sigmund Danielsen ble pensjo-
nist. Bjørnar har fortsatt 
arbeidet med å markedsføre 
Fermate både i Østfold og i 
Region Øst, og også hatt en 
koordinatorrolle for de andre 
Fermateavdelingene i Norge.

Vi vil savne Bjørnar i kollega-
fellesskapet, en rolig og stødig 
kar, og en god samtalepartner. 
Vi ønsker ham lykke til i ny 
jobb og ny bransje. 

På vegne av dine medarbeidere 
og venner. 

Sverre Fjeldberg

«Hva er vel Apollos? Og hva er 
Paulus? Tjenere som hjalp dere 
til tro! Begge gjorde vi det 
Herren hadde satt oss til. Jeg 
plantet, Apollos vannet, men 
Gud ga vekst. Derfor er de ikke 
noe, verken den som planter 
eller den som vanner. Bare Gud 
er noe, han som gir vekst.» (1. 
Kor. 3,5-7)

I to uker har vi gjennom Bibelen 
til alle i Østfold gjort fylket vårt 
om til et stort plantefelt. I alle 
kommuner har det blitt banket 
på dører med tilbud om en 
gratis bibel. Mange steder har vi 

blitt møtt på en positiv måte og 
mange ventet på en ny bibel. 
Over hele fylket kan det fortelles 
om mange gode møter med 
mennesker i alle aldre. Flere 
tusen bibler har fått nye eiere. 
Mange leser kanskje Bibelen for 
første gang, og andre åpner den 
på nytt med ny interesse. Jeg er 
glad for at vi har fått være med i 
dette tverrkirkelige prosjektet 
og at så mange av våre Normi-
sjonsforeninger har vært aktive 
på en eller annen måte. Vi har 
plantet og vannet, og så vil Gud 
sørge for vekst. La oss være 
åpne og inkluderende overfor 

mennesker som kanskje har 
beveget seg ut på ukjente veier.

Det er godt å vite at vi kan legge 
alt i Guds hender, særlig i peri-
oder som byr på utfordringer. 
Denne høsten har vært utfor-
drende for Normisjon. Vi utfor-
dres økonomisk både nasjonalt 
og internasjonalt, og i mange 
møter og samlinger har økono-
mispørsmål hatt en sentral 
plass. Det arbeides godt med 
analyser og planer, og råds-
møtet 23. november kan bli 
retningsgivende for hvordan 
Normisjon skal prioritere sine 

ressurser framover.

Region Østfold er en viktig del 
av dette arbeidet og vi ønsker å 
arbeide sammen med resten av 
organisasjonen for å finne 
muligheter og gode løsninger 
for Normisjon i de neste årene. 
Kanskje kan nor-BiT, som er 
beskrevet i dette nummer av 
bladet, være et redskap for 
fornyelse og vekst?

Jeg ønsker dere alle en god 
adventstid og en velsignet jule-
høytid!

ET STORT PLANTEFELT

Bare 
Gud er noe, 
han som gir 
vekst

Sverre Fjeldberg, regionleder

Acta region Østfold
Barn og unge i Normi-
sjon

 
Gi gave til Actas arbeid 
merket

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

Bjørnar runder 50 år og skifter beite

Åse Kinn mottok Sjøglimts hederspris under 
medarbeiderfesten 14. november. Her omkranset av 
regionstyreleder John Thune (til venstre) og regionleder 
Sverre Fjeldberg. Foto: Åsmund Bjørnstad.

Takk
Wenche Bjørknes, husmor på Sjøglimt, takker hjerteligst alle 
som hjelper til på Sjøglimt, på forskjellig måte. - Takk til dere 
alle, dere gir en fantastisk støtte og hjelp, sier hun begeistret.

ØSTLANDSKALKUN

KLEKKING AV
KALKUNKYLLING

ØIVIND J SLETTEVOLD
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Økonomi
Den positive utviklingen i gaveinntek-
tene fortsetter også inn i høstmånedene. 
De totale ordinære gaveinntektene pr. 
oktober er kr 2.280.000 mot budsjett kr 
2.281.000. I samme periode i 2017 var 
inntektene kr 2.051.937, det betyr en øk-
ning på kr 228.000 hittil i år. Det er fortsatt fast givertjeneste som 
bidrar mest, med kr 122.000 i økning. Takk til dere som har vært 
med å bidra til dette!  

I tillegg til dette har vi fått store enkeltgaver til dekning av store 
investeringer på Sauevika for kr 322.000 og to gaver fra bedehus-
salg til Sjøglimt på kr 667.000. Dette gjør det totale gavebildet 
enda bedre. Vi er takknemlige for de generøse gavene.
I den grafiske oppstillingen nedenfor vises fordelingen av gave-
inntektene mellom avdelingene.

Vi vil nok se et betydelig underskudd også i år ved slutten av året, 
men med en stor forbedring i forhold til 2017. Begge leirstedene 
våre har hatt en positiv utvikling dette året, noe som skyldes 
lavere lønnskostnader og større catering-omsetning på Sjøglimt. 

Vi har fortsatt to måneder igjen til å forbedre resultatet ytterli-
gere. Erfaringsmessig kan vi se en økning i gaveinntektene ved 
slutten av året, og vi håper at dette også skjer i år. For at vi skal 
oppnå gavebudsjettet vårt dette året, er det behov for gaver på til 
sammen kr 800.000 de to siste månedene.

Takk til alle våre støttespillere og givere.

Jubilanter
30.09: Jorunn Oliversen, Borge 80 
år
13.10: Marit Westberg, Hvaler 70 år 
02.11: Arild Skalle, Borge 90 år
04.11: Gunnar Heines, Sarpsborg 
75 år
05.11: Asbjørg Ørebech, Lahelle-
moen 75 år
17.11: Odd Westli, Borgenhaugen 
85 år
17.11: Gunnar Sten Kristiansen, 
Onsøy 75 år
20.11: Liv Hovland, Fredrikstad 85 
år
20.11: Anita Lyngmo, Borge 75 år
25.11: Hilde Skogen, Fredrikstad 75 
år

Døde 
Else Rødsmoen, Halden
Kjell Rødsmoen, Halden
Dagny Torp, Halden
Solveig Wiersholm, Råde
Inger-Helen Kiil Jenssen, Råde
Sverre R. Johansen, Fredrikstad

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.

Vel 150 personer deltok i bibel-/seminarhelgen 
som ble arrangert av NLM i Østfold, Normisjon 
i Østfold, DELK i Østfold og Frikirkens menig-
heter i fylket.
Temaet var «Hva i all verden skal vi med Bibe-
len?» og seminaret fant sted 12.-14. oktober i 
Bjørnstad bedehus.
Fredag kveld holdt bibelbruksleder Hans Johan 

Sagrusten et aktuelt og spennende foredrag 
hvor han gjorde rede for funnene av de bibelske 
skriftene tilbake til ca år. 100 etter Kristus. 
- Ingen annen bok fra antikken er så godt bevit-
net, den er derfor verdt å stole på, sa Sagrusten.
Lørdag tok bibelskolelærer Anne-Margrethe 
Saugstad opp en rekke av de vanskelige tekstene 
i Bibelen og gav undervisning om dem. Det var 
også mulighet for deltakerne til å komme med 
spørsmål og kommentarer til framleggelsen, 
noe mange benyttet seg av.
Søndag formiddag talte generalsekretær i 
Norges Kristne Student- og Skoleungdomslag, 
Karl-Johan Kjøde, på gudstjenesten over dagens 
tekst, om den rike mann og Lasarus. Prest Boe 
Johannes Hermansen forrettet og det var bøn-
nevandring. 
Etter middag hadde Kjøde temaet: «Hvordan 
forsvare kristen tro i vår tid?», hvor han blant 
annet tok opp hvilke spørsmål folk har til kris-
ten tro og hvordan en kan møte dem.
Arrangementskomite for helgen var Kjersti 
Marken, Ketil Willard, Frode Granerud og Boe 
Johannes Hermansen. Flere bilder kan ses på 
regionens nettside.

Busstur i Hauges spor

Over 80 personer var med på bussturen i Hauges fotspor til Bus-
kerud lørdag 8. september, i regi av Haugekomiteen i Normisjon 
region Østfold, i samarbeid med Aktiv Senior, Normisjon region 
VeBu. 

Turen omfattet besøk i det området Hauge var flest ganger, i 
Drammen, Solbergelva, Øvre Eiker og Hokksund. Les mer om 
turen og se flere bilder på nettsiden: www.normisjon.no/ostfold.

Hans Georg Berg, fylte 100 
år 26. september. Han bor i 
leilighet på Ørebekk utenfor 
Fredrikstad, og er en spreking. 
Han får hjemmehjelp kun en 
gang i måneden. En gang i 
uken er han på dagsenteret. – 
Der er jeg sammen med gamle 
folk, smiler han. – Og normalt 
er jeg annenhver onsdag på 
formiddagstreff på Gressvik 
misjonshus, tilføyer han.

I 1937 gikk han Haugetun 
folkehøyskole og året etter 
startet han som vaktmester ved 
skolen. Senere var han møbel-
snekker, før han ble sløydlærer, 
en stilling han hadde frem til 
han ble pensjonist.

I Indremisjonsforeningen på 

Skåra har jubilanten vært for-
mann i 27 år. I musikklaget har 
han spilt fele, og i menighets-
koret på Gressvik har han vært 
aktiv i 25 år. 

100-åringen er en habil maler 
som har deltatt på mange 
utstillinger. - Jeg har gått på 
malerkurs hos Odd Skullerud 
som har vært en av mine elever 
i sløyd, smiler han. 

Kona Esther døde for seks år 
siden. – Vi var gift i over 66 år 
og var sterkt knyttet til hver-
andre, sier enkemannen, og 
tilføyer: - Jeg vil gjerne at det 
fortsatt skal være lyd i huset og 
snakker høyt både med meg 
selv, Esther og vår far i himme-
len. Forbønn er min viktigste 
oppgave nå.

På bordet ligger boken «Mu-
sikkens verden» oppslått. - Jeg 
er glad i musikk, mest klassisk 
og orkestermusikk, sier Hans 
G. Berg.

Boe Johannes Hermansen

Karl-Johan Kjøde (fra venstre) sammen med 
komitemedlemmene Boe Johannes Herman-
sen, Kjersti Marken og Frode Granerud. Ketil 
Willard var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Seminarhelg med bibelfokus

Hans G. Berg 100 år

Regnskapsmedarbeider søkes
 
Har du noen timer til overs på dagtid og kan tenke deg å hjelpe til med regnskap på regionkon-
toret?
Kanskje du har jobbet litt med regnskap eller økonomi og har brukt litt forskjellige IT-systemer 
i dette faget? Fakturering, bankavstemming, kontering og føring av bilag er oppgaver vi gjerne 
skulle hatt frivillig/ulønnet hjelp til. Vi tilbyr opplæring og trivelig miljø. Er du interessert, ta 
kontakt med regionleder Sverre Fjeldberg, tlf. 951 02 230.

Lensmannsgården på Hokksund, hvor Hauge satt fengslet i 
1804. Foto: Boe Johannes Hermansen.
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Fra 2007 til 2012 ble «Håpets hus,» yrkes-
opplæringssenteret for fattige barn og 
unge, drevet i dette huset. Da dette pro-
sjektet avsluttet, brukte Normisjons 
bistandsorganisasjon NHE huset som 
kontor, fram til prosjektene i Sheki ble 
avviklet i løpet av 2014, og fram til 2017 
leide man ut deler av huset til et engelsk-
kurs for voksne.   

Huset er i dag eid av Normisjons 
lokale selskap Viator Property and Invest-
ment Company (Viator PIC), men siden 

våren 2017 har over halvparten av rom-
mene i huset stått tomme. Normisjon 
vurderte å selge huset, men kom fram til 
at det fremdeles er viktig for å være til-
stede i området, blant annet med tanke 
på at det er en liten flokk troende som nå 
samles der, og man ønsket å finne måter 
denne eiendommen kunne bli til velsig-
nelse. 

Det var Normisjons direktør, Neal 
Williams, i samarbeid med Viator PIC’s 
lokale leder i Sheki, Adila Jabbarzada, 
som kom på ideen med å opprette gjes-
tehus i husets andreetasje. 

Midler ble satt til side til oppussing, 
og på slutten av 2017 startet arbeidet med 
å pusse opp og lage innendørs bad. Sen-
ger har blitt kjøpt inn, og sommeren 2018 
stod det klart. 

Adila, som fungerer som leder av gjes-
tehuset, forteller at det kommer mange 
turister til Sheki, og at det er et godt mar-
ked for gjestehus. Gjestehuset har nå 16 

sengeplasser, men de håper å utvide til 
20. Så langt har de hatt 40 gjester, og Nor-
misjons direktør Neal Williams forteller 
at håpet er at gjestehuset kan brukes til 
mindre leirer og konferanser, i tillegg til 
ordinære besøkende, og på denne måten 
bl.a. bidra til å bringe troende fra hoved-
staden til Sheki. 

I tillegg til gjestehuset, har Normisjon 
også andre mindre prosjekter i Sheki. 
Man forsøker å finne aktiviteter som er 
innteksbringende, slik at de kan være 
bærekraftige og ikke avhengig av giver-
midler fra Normisjon. 

En lokal engelsklærer, Samira, har 
siden høsten 2016 drevet engelskkurs, 
først og fremst for barn, men hun har 
også noe enkeltundervisning med voksne 
som ønsker å forbedre engelskferdighe-
tene sine. Dette prosjektet er bærekraftig, 
ved at studentene som kommer betaler 
lønna til Samira. 

I løpet av det siste året har en barne-

psykolog, Peri, også blitt engasjert ved 
kontoret. Det er få tilbud for barn med 
spesielle behov i Sheki, til tross for at det 
er en ganske stor by, og det er et område 
Normisjon ønsker å bidra innen. 

Peri arbeider også som skolepsykolog 
ved en av de lokale grunnskolene, og på 
Normisjons kontor tar hun imot familier 
som har barn med ulike adferdsproble-
mer. Så langt har hun fullført konsulta-
sjoner med 4 barn, og forteller at hun får 
gode tilbakemeldinger fra familiene hun 
har hjulpet. 

Normisjon har også engasjert en 
dame, Hicran, som tilbyr terapitjenester 
til barn med spesielle behov, liknende det 
Heyat Ressurssenter i Baku gjør. 

Adila, som står i bresjen også for dette, 
ser store behov og potensiale innen også 
dette arbeidet.

Engelskundervisning i Sheki.

Nyåpnet gjestehus i Sheki

Asiabasen arrangerte i midten av oktober 
samlingen «Emerging Leaders Forum South 
Asia» i Hyderabad i India. Denne er et ledd i 
arbeidet for å støtte ledertrening i Sør-Asia. 

150 deltagere fra fem land møttes for å få 
undervisning, samtale med veiledere, be og 
lovsynge sammen og bygge nettverk.

– Vi gleder oss stort over det Gud gjorde 
under denne konferansen og det han gjør i 
denne regionen, sier Gladstone Kumar ved 
Asiabasen.

Liv og Håkon Simonsen er ute som frivillige 
på et halvt års opphold i Mali. De to var tidli-
gere misjonærer i Mali. Håkon er pensjonist 
og Liv har permisjon fra jobb som verne-
pleier. De holder til i Bafoulabé der også 
Karen Ekern bor og arbeider. Håkon arbeider 
med vedlikehold på eiendommene Normi-
sjon eier, mens Liv skal arbeide sammen 
med Karen med kvinnearbeid i menigheten 
med hovedvekt på evangelisering og diako-
nalt arbeid. 

Over åtte år etter at de første gang reiste ut 
for Normisjon, den gang til Mali, har Møyfrid 
og Kristian Moskvil avsluttet sin tjeneste i 
Senegal. Familien kom hjem igjen til Norge i 
midten av november. 

Ingrid og Einar Amlie fortsetter arbeidet i 
øst-Senegal sammen med de utsendte ett-
åringene og med familien Haaland som er 
utsendt fra Ungdom i Oppdrag. 

Liv og Håkon Simonsen er tilbake i 
Mali for et korttidsopphold

Mali
Normisjon i Mali 
Prosjektnummer 401 000

Senegal
Pionerarbeid i Senegal
Prosjektnummer 402 001

Sør-Asia
Asiabasen
Prosjektnummer 302 017

Bytte i Senegal Suksessamling i India

På Normisjons kontor i 
Sheki kan man få rom 
for natten. Bygget huser 
nå en rekke ulike tilbud.

Ute på korttidsopphold

Synnøve Aandstad Baghirova
Synnøve Aandstad Baghirova
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David, Emilie, Bjørn Aron og 
Amalie har et litt annerledes 
teamopphold foran seg enn de 
fleste andre som går på linjen 
Global Disippel på Gå Ut Sente-
ret i Trondheim. De er nemlig 
del av det teamet Story & Media, 
et tilbud som er nytt av året ved 
skolen. 

I stedet for å ha hele utlands-
oppholdet på fire og en halv 
måned i ett land, som de andre, 
skal de fire i løpet av perioden 
innom både Nepal, Bangladesh 
og Kambodsja.

Alle steder er oppgavene de 
samme: De skal møte landene, 
misjonsprosjekt og mennesker, 
og formidle hjem det de opple-
ver. 

– Jeg søkte på Story & Media 
fordi jeg ønsket et annerledes år 
med fokus på Gud og misjon. 
Jeg gikk på medier og kommu-
nikasjon på videregående og 
tenkte jeg kunne bruke kompe-
tanse jeg fikk i løpet av de årene 
inn i formidling av misjon, sier 
David Einan, som ser fram til 
tiden ute. 

Bjørn Aron Rydland, som  i 
likhet med flere på teamet opp-

rinnelig søkte på Global Disip-
pel og så flyttet over til Story & 
Media, gleder seg over mulighe-
ten til å få formidle hjem det han 
ser. 

– Det er viktig å formidle 
misjonsarbeid fordi vi som er 
her hjemme er avhengig av at 
noen formidler hva slags arbeid 
som blir gjort ute i feltet. De som 
gir er avhengig av å få et eierskap 
til det arbeidet de allerede støt-
ter, og for at folk som gir skal se 
hvor stort behovet ute faktisk er, 
sier han. 

– Målet er å bidra til i enda 
større grad å få ut historiene fra 
arbeidet vårt, sier rektor Ørjan 
Tinnen. Han er svært fornøyd 
med at Gå Ut Senteret har fått 
på plass et fullt team som kan 
bruke tiden sin på formidling.  

Alle fire har bakgrunn innen 
diverse medieproduksjon og ser 
fram til å få bruke denne kom-
petansen til å formidle fra 
misjonsarbeidet. 

– Jeg gleder meg mest til å 
utvikle min egen formidlings-
evne og ta med meg alt jeg har 
lært i tiden vi har hatt i Trond-
heim ut i praksis. Det er en trøst 
å vite at vi har en Gud som blir 
med oss på reisen, sier Emilie 
Løvås Wang.

– Jeg har lyst til å jobbe med 
journalistikk så dette er en glim-
rende mulighet til å få prøvd seg, 
sier Amalie Holm.

– Jeg håpe jeg sitter igjen med 
minner og erfaringer jeg kan 
bruke  senere i livet og i framti-
dige jobber.

Bjørn Aron Rydland, Amalie Holm, Emilie Løvås Wang og 
David Einan utgjør Story & Media-teamet på Gå Ut Senteret. 

Vil fortelle
Sigrid Rege Gårdsvoll

GUS

Fire studenter på 
Gå Ut Senteret har 
et spesielt oppdrag 
– de skal bruke all 
sin tid på å fortelle.

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som pågår med 
å skape nye, mer tjenlige 
strukturer innen Normisjons 
arbeid i Aserbajdsjan, for visdom, 
ledelse og innsikt
• Be for våre lokale ledere og 
medarbeidere i arbeidet i Aserba-
jdsjan
• 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 kirkene i Ecuador 
• Be for elever og lærere ved 
skolen i Tambo 
Europa
• Be for Tormod Jordet og Elena 
Teigen og arbeidet de står i som 
ettåringer i byer preget av 
ateisme og sosiale utfordringer
• Be for strategi og visjonssam-
lingen med nøkkelledere i 
Prosjekt Europa, 14-16. desember
• Be for alle som fikk høre om og 
erfare Jesus gjennom somme-
rens Mission Week
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Be om at alle de nye kristne må 
si ja til å bli med i huskirker i sitt 
eget nabolag 
• Be for de samfunnsbyggende 
prosjektene som drives i 
Kambodsja
Mali og Senegal
• Takk for en flott runde med 
Agenda1 i oktober. Be om 
fortsatt entusiasme i menighe-
tene for arbeidet. Be også for de 
13 lederne som er satt til å følge 
opp menighetene.
• Be for misjonærene i Senegal. 
En familie avslutter tjenesten og 
reiser hjem i begynnelsen av 
november. Be om en god utgang 
og en god inngang for dem i 
Norge.
• Be for den familien som er 
igjen i Senegal, for oppmuntring, 
kraft og fred.
• Be om at Gud må kalle nye 
elever til bibelskolen i Bafoulabé. 
Midtøsten/Nord-Afrika
• Be for de første programmene 
med disippelundervisning på 
språket tadsjik, til Tadsjikistan

• Takk for alle de som blir kristne 
gjennom sendingene til 
Afghanistan
Nepal
• Be for United Mission to Nepal 
som er i en stor omstrukture-
ringsprosess  
• Be for prosjektet i Bajhang; for 
prosjektteamet om Guds ledelse 
og velsignelse i arbeidet. 
• Be om at oppstart av sykeplei-
erskolen ikke hindres av byråkrati
• Be for kirken i Okhaldhunga 
som bygger ut for å ha barmhjer-
tighetshjem i sin midte. 
• Be om helbredelse for 
pasienter som kommer til 
sykehuset.

SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takk for at skolen er full. Be om 
at vi som arbeider på BiG kan 
utruste studentene slik at de kan 
leve et liv til glede for Gud og 
mennesker.
• Be om at samlokalisering med 
Norkirken Grimstad lykkes både 
for skolen, regionen og menighe-
ten.
• Be om at Gud kaller nye 
studenter til BiG også neste år. 
Takke for at mange søknader 
allerede har kommet inn til 
skolen.
Gå Ut Senteret
• Takk og be for 38 flotte studen-
ter.
• Be for utreise og oppstart i 
utlandet for Global Disippel-
studentene.
• Be for Faith in Action-klassen, 
om godt felleskap i klassen.
• Be om godkjenning hos UDIR 
av nye studietilbud!
• Be om Guds ledelse til stab og 
styre.

FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Konfirmantarbeid som 
planlegges oppstart høsten 2019
• Vekstgruppe for ungdom
• Be for alle vekstgruppeledere 
og nestledere i menigheten
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom 
som kommer på Soul Church-
gudstjenestene
• Be for alle samtalene som 
gjennomføres via samtaletjenes-
ten
• Be om visdom i ansettelses-
prosessen av ny hovedprest

REGIONER:
Agder
• Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• 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
• Takk og be for en ung kvinne 
som nettopp har tatt imot Jesus
• Forberedelsen av «Sommer i 
Nord 2019» 
• Familiesamlinger og søndags-
skole i Bodø 
• Ny giv i restart av en forening
Oppland
• Takk og be for nye leirledere
• Be for regionøkonomien og 
budsjettarbeidet for 2019
 Rogaland
• Be for adventsleirene og 
lederkurset
• Be for Agenda 1 sitt arbeid i og 
ut ifra regionen
• Be for Ellen og Jarle Stokka 
som reiser til India som volontø-
rer.
Sogn og Fjordane
• Be om en god vikar i Actale-
der-stillingen så snart som mulig
• Be for julefeiringen på Innvik 
Fjordhotell 23.-27. desember
• Be for bygging av nye 
fellesskap og for eksisterende 
foreninger og lag i regionen
Telemark 
• Be fram mennesker som vil 
tjene Jesus ved å påta seg 
leder- og styringsoppgaver
• Be om frimodig pågangsmot 
hos våre lokallagsledere
• Be om at mange må få erfare 
evangeliets frigjørende glede
 Trøndelag
• Takk og be for skolene i 
regionen, Bakketun, Fredly, Øya, 
KVT og GUS
• Be for ansatte i Acta og 
regionen og ansatte på IMI 
Stølen
• Be for Actas lederhelg i januar
Øst
• Be for oppstart av ny runde i 
Agenda 1
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen
Østfold
• Be om hjelp og visdom til å se 
utfordringene i arbeidet, og vilje 
og utrustning til å gjøre nødven-
dige tiltak.  
• Be for små og store lag og 
foreninger i Østfold
• Be for frimodighet og 
utrustning til alle våre ledere og 
medhjelpere.
• Be for arbeidet blant barn og 
unge og for ansettelse av ny 
medarbeider
SENTRALT:
• Be for den økonomiske 
situasjonen
• Be for vinterens arrangemen-
ter rundt om i hele Normisjon
ACTA SENTRALT:
• Be for alle vinterens små og 
store Acta-leirer
• Be for Kompis og Amigos
• Takk for en fantastisk Soul 
Children festival i oktober, be om 
fortsatt vekst i arbeidet

Bønneemner

Nytt fra
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Veritas

Musikk

Vekst

Til tjeneste

World wide walk

Våre 
linjer:

#bibelskolenbig

Søk nå!
bibelskolen.no

Idrett & friluft
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Fra 19.30 onsdag 5. desember sender TV Normi-
sjon direkte i tre timer fra Storsalen i Oslo. Opp-
legget er modellert på NRKs TV-aksjon, dog i et 
mindre format. I løpet av sendingen vil flere kjente 
artister dukke opp, det blir sofaprat med kjente 
fjes og glimt fra Normisjons internasjonale arbeid. 
Blant artistene som er bekreftet er folkpop-san-
geren Valborg.  

– Dette er en spennende ny mulighet for Nor-
misjon, sier prosjektleder Sunniva Vikan. – Vi har 
mange nye muligheter med TV Normisjon, og 
dette er noe vi har tenkt helt fra begynnelsen av 
at vi ønsker å prøve. 

Aksjonen går til inntekt for Normisjons pro-
sjekt Ut Av Fattigdom, som omfatter utdanning, 
jobbtrening, helsearbeid og samfunnsutviklings-
prosjekter.

 736 millioner mennesker på jorda lever i 
ekstrem fattigdom. FN har gjort «Ingen fattig-
dom» til sitt første globale mål innen 2030. 

– Vi tror vi er kalt til å forvalte det som er blitt 

oss til del på en god måte. Det innebærer en for-
deling av godene og at vi bidrar til å bekjempe 
urettferdighet, sier generalsekretær Anne Birgitta 
Langmoen Kvelland, som blir å se på scenen i 
løpet av sendingen og skal oppfordre seerne til å 
grave litt ekstra i lommeboken i førjulstiden. 

– Normisjon jobber systematisk med å hjelpe 
folk til selvhjelp gjennom utdanning, jobbtrening, 
helsetilbud, rettighets- og holdningsskapende 
arbeid, og vi håper at vi kan samle inn mye penger 
til dette arbeidet 5. desember, sier Kvelland.

Normisjons menigheter og forsamlinger er blitt 
oppfordret til å la kollekten helga før aksjonen gå 
til dette prosjektet, og prosjektleder Vikan håper 
at mange også lokalt vil benke seg sammen for å 
se på sendingen.

– Vi skal vise fram Normisjon, hvem vi er og 
hva vi gjør, denne kvelden, i tillegg til å samle inn 
penger til et godt og viktig prosjekt. Vi tror dette 
blir en god sending å samle seg rundt for mange. 

Normisjons aller første TV-aksjon blir å se på 
tv.normisjon.no og på Normisjons Facebook-side 
fra klokka 19.30 onsdag 5. desember. Det er mulig 
å gi en gave til aksjonen både i forkant og på selve 
kvelden. Gaver kan gis på Vipps-nummer 540417.

Satser på live TV
Ill./Sunniva Vikan
Sigrid Rege Gårdsvoll

Onsdag 5. desember sparker 
Normisjon i gang sin aller 
første TV-aksjon – direkte på 
internett! Alle kan være med 
og bidra til innsamlingen. 

Vi skal vise frem 
Normisjons arbeid 

og samle inn penger til et 
godt og viktig prosjekt. 

Normisjon har tradisjonen tro åpnet julebutikken på 
gaver.normisjon.no og selger et stort utvalg gaveprodukter.

Som i fjor kan man finne skjerf i yak-ull, sjal i eksklusiv 
kashmir og de svært populære gryteunderlagene i tovet ull, 
alle laget i Nepal, kaffe og sjokolade. 

Nytt av året er produkter fra senteret Basha i Bangladesh, 
der Gerd Eli Haaland jobber som utsending fra Normisjon. 
Ved Basha får tidligere ofre for menneskehandel opplæring og 
arbeidsplass, og blant produktene de lager er tversoversløyfer 
og smykker i sølv og kobber. 

Inntektene fra julebutikken går til Normisjons internasjo-
nale prosjekter. Se mer på www.gaver.normisjon.no.

Julebutikken er åpen

En tversover fra Basha kan 
bli årets beste gave!
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Fotojournalist Erlend Berge 
har besøkt en rekke bedehus, 
også i Østfold, med sitt ka-
mera. Det har det blitt bok av. 

- Bedehusene er en oversett og 
glemt del av norsk kulturhisto-
rie. Jeg ønsker å dokumentere 
den eldre bedehusestetikken 
før det er for sent og fortelle en 
historie fra bedehusland med 
varme og humor, sier han. 

Berge forteller at hvert år 
avvikles flere titalls norske 

bedehus. - De blir til for ek-
sempel museum, restauranter 
og skatehaller. Mange bedehus 
har allerede stått låst og ute av 
bruk i flere tiår. En unik norsk 
kulturhistorie er i ferd med 
å forsvinne. Bedehusene står 
igjen som fysiske vitner over 
vekkelsen som bølget gjen-
nom Norge for 100 år siden. I 
første halvdel av 1900-tallet ble 
det reist bedehus på dugnad 
nærmest i hver grend fra 
Lindesnes til Vardø. I 1974 var 
det liv i 2.621 bedehus. Nå vet 

ingen hvor mange bedehus det 
er igjen i landet. 

Sommeren 2017 flyttet Berge 
inn i bobil for å reise landet 
rundt og dokumentere bede-
husene. - Fra mai til juli kjørte 
jeg langs kysten fra Ryfylke til 
Finnmark. I august besøkte 
jeg bedehusene på Sørlandet 
og i mai i år reiste jeg rundt på 
Østlandet.

Det er første gang det er laget 
en landsomfattende fotodo-
kumentar om norske bedehus. 
Berge har fotografert aktive, 
nedlagte og ombygde bedehus. 

Det er ikke et menneske på 
bildene, men kun rom. – Jeg 
ønsker å fortelle historien gjen-
nom rom, og ikke gjennom 
mennesker, forklarer han.

Fotoboka «Sjå, eg kjem snart» 
kom i høst på Vårt Land forlag. 
- Med bildene ønsker jeg å 
invitere til basar og juletrefest 
før pastellfargene er dekket 
av hvitmaling, flanellografen 
er erstattet av prosjektor og 
bedehuset er blitt kafé, sier 
fotojournalisten, som til daglig 
er ansatt i Vårt Land. 

I boken er det motiver fra 
tilsammen 114 bedehus. Føl-
gende bedehus i Østfold tatt 
med: Bethania, Lande og Mel-
leby bedehus, alle Sarpsborg, 
Heia Misjonshus (Ebeneser), 
Rakkestad og Seiersten Mis-
jonshus, Fredrikstad. – Jeg har 
fotografert motiver i mange 
flere bedehus, men har måttet 

gjøre et utvalg, for at ikke bo-
ken skulle bli for stor, avslutter 
Erlend Berge.

Boken koster kr. 437 og kan 
kjøpes/bestilles i bokhandelen 
eller på nettet. Utgivelsen er 
støttet av blant annet Fritt ord 
og Kulturrådet. Takk til Berge 
for et stort og viktig bidrag for  
å ta vare på historien!

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Erlend Berge fotograferer her motiv av gamle bilder i 
Missingmyra bedehus, fortsatt et aktivt bedehus. 

Omslaget på bedehusboka. 

Formiddagstreff på Pella
Formiddagstreffene 
på Pella bedehus i 
Tistedal har en lang 
tradisjon. De startet 
i 1976 og har hatt 
god oppslutning og 
dermed nådd mange 
mennesker med 
evangeliet og godt 
fellesskap. De som 
har stått i ledelsen har 
vært og er trofaste og 

ivrige. Dagens hovedleder, Turid Bjørnstad, overtok i 1998 etter 
Stein Grinnbo. – Vi er flere om det, sier Turid, som ikke ønsker å 
fremheve seg selv. 
Takk til alle som gjør en innsats for disse viktige treffene lørdag 
på dagtid. Bildene viser et glimt fra ett av høstens treff.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Fotodokumentar om bedehusene

Bibelen til alle
I løpet av november fikk mange 
av hjemmene i Østfold tilbud 
om en bibel i gave (se lederen 
i dette nummeret av Normi-
sjonsnytt). Hele 150 menigheter, 
organisasjoner og bedehus sto 
bak initiativet. 80 tusen bibler 
ble trykt til dette store felleskir-
kelige dugnadsarbeidet. 
En av kommunene hvor så si alle 
hjem fikk tilbud om en bibel, 
var Råde. Lokalkomiteen med 
Lars Olav Freim i spissen hadde 
gjort et meget stort og grundig 
forarbeid. Gjennomføringen 
gikk også bra, og mange fra 
ulike kirkesamfunn i Råde tok 
del utdelingen. Også elever fra 
en internasjonal bibelskole i regi av Ungdom i 
Oppdrag var med noen av kveldene. 
Mange tok i mot bøkenes bok, mens andre 
takket høflig nei. Vår bønn er at boken må bli 
åpnet og lest! Og at det tas kontakt med kristent 
fellesskap, for å høre og lære mer om Ham som 
alt dreier seg om.
Er det noen i Østfold som ikke fikk bibel, men 
ønsker seg en, er det ikke for sent å sende en e-
post til: bibel@btao.no eller sms til 40 92 10 10.

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Fra en av kveldene i Furuly menighetssenter i Råde, hvor 
Bibelaksjonen var koordinert fra lokalt, fra venstre: Rebeka 
Pikkel, Estland (utdeler), Ola Rusaanes og Lars Olav Freim 
(begge representanter fra lokal komite) og Else-Marie Røed 
(utdeler).

Bildet viser to av dem som var med å dele ut Bibelen i Råde, 
Silja Pikkaro fra Estland og Jhonata Neves Barbosa, fra Brasil, 
begge knyttet til en internasjonal bibelskole i Ungdom i 
Oppdrag.
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e-post: 
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

Noter deg at
Haugetunmøtet med Barizi Band 
er søndag 10. mars.

Bærekraft på Haugetun

Bærekraft har blitt et svært 
viktig begrep i vår tid, og vi 
har vel alle etter hvert forstått 
at vi må gjøre vårt for å ta vare 
på miljøet rundt oss, - ja rett 
og slett for å ta vare på kloden 
vår!
På Haugetun begynte vi i 
vår å engasjere elevene våre i 
søppelplukking sammen med 
Kystlotteriet. Vi hadde en flott 
dag på Hankø hvor det ble 
plukket rent på strendene og 
vi lærte om miljøvern. I mai 
hadde vi også et inspirerende 
seminar for personalet, med 
besøk fra Østfoldforskning ved 
Mona Nilsen. Det endte med 

mange helt konkrete tiltak her 
på skolen, som f eks at spi-
sesalen har blitt utstyrt med 
mindre tallerkener (dette fører 
erfaringsvis til mindre mats-
vinn!), alle felles oppholdsrom 
har fått kildesorteringsstasjo-
ner, elevene startet året med 
miljøseminar og ny strandryd-
ding på Hankø, og det er blitt 
et tema vi jobber jevnt og trutt 
med gjennom året. Klassene 
har også valgt sine miljøre-
presentanter som skal være 
elevenes pådrivere.
Pulslinja, som er en tre-
ningslinje, har også begynt å 
kombinere trening med søp-

pelplukking. De jogger hjem 
fra Østfoldhallen med hver sin 
søppelpose, og det er forskrek-
kelig mye søppel de finner på 
sin vei. Super innsats fra hele 
klassen!
Kjøkkenpersonalet har også 
vært på bærekraftseminar for å 
hente inspirasjon og ideer med 
hensyn til sitt arbeidsområde. 
Mange skoler og institusjo-
ner prøver å få til en kjøttfri 
dag i uka, og det har vi også 
jobbet med her på skolen. 
Det serveres blant annet en 
nydelig, kjøttfri lasagne som er 
laget på linser og masse gode 
grønnsaker! Det skal vel likevel 
innrømmes at en del elever 
er skeptiske til både begrepet 
kjøttfritt og det som er «anner-
ledes» mat (det gjelder vel for-
resten ikke bare de unge…..), 
men vi prøver oss fram på 
noen nye veier. 
Etter jul, skal engasjementet 
fortsette i samarbeid med 
Østfoldforskning, og vi håper 
at dette skal bli nyttig både for 
elevene, skolen og samfunnet 
som helhet.

Vi har fortalt tidligere at den 
gamle oljefyren på skolen 
har vært på vei ut. Også dette 
et ledd i å gjøre skolen mer 
bærekraftig, og samtidig et 
påbud fra staten. Nå er da en 
svær oljefyr demontert og kjørt 
vekk, og en liten el-kjel er alt 
som holder skolen varm pr i 

dag. Den må nok ha litt hjelp 
når vinterkulda for alvor setter 
inn, men inntil videre klarer 
denne lille saken oppgaven på 
egen hånd.
Vaktmester Ole Martin er 
fornøyd, og nå jobbes det for å 
få styringa optimalisert, spen-
nende tider!

Ny el-kjel

Haugetun folkehøyskole, som eies og drives av Normisjon region Østfold, hadde elevstevne 20. oktober. Mange jubi-
lanter var samlet til hyggelig gjensyn og fikk også møte dagens skolehverdag. Bildene viser noen av de ulike kullene. Se 
flere bilder på Normisjons nettsted: www.normisjon.no/ostfold.

Mange Haugetun-jubilanter 

Vaktmester Ole Martin og El-kjelen.

Kjøkkengjengen har vært på seminar og hentet inspirasjon.

70 og 65 års jubilanter
Fra venstre: Arve Slettevold (70 årsjubilant), Marit Bøhn 
Dahlsett, Reidun Slettevold Sønderland, Turid Ødegård og 
Wenche Grimsrud Harlem (alle 65 årsjubilanter). FOTO: BOE 
JOHANNES HERMANSEN

60 års jubilanter
Fra venstre: Anne Guri Holte, Astrid Lundeby, Berit Fjeld 
Tolvsen og Oddmund Fosser. FOTO: BOE JOHANNES 
HERMANSEN

50 årsjubilanter
Første rekke fra venstre: 
Ann Mari Eikeland, Birgit 
Stubberud, Bjørg Lundeby, 
Ellen Pedersen, Gjertrud 
Løkken Knapstad, Inger-
Johanne Wiklund og Kristin 
Seljebekken. Andre rekke 
fra venstre: Laila Solrun 
Haug, Mary Finpå Arntsen, 
Odd Taiet, Randi Tveito, 
Ruth Alise Dahle og Tord 
Baggetorp. FOTO: BOE 
JOHANNES HERMANSEN

25 årsjubilanter
Første rekke fra venstre: Camilla Børud, Erlend Mo, Eva 
Bergsholm, Lisbeth Torud Halvorsen, Linda Kittelsen, Sunniva 
Ulseth Pettersen, Tina Thorkildsen og Trude Malm. Andre 
rekke fra venstre: Johan Fredrik Soli (daværende lærer) og 
Finn-Oscar Holøs (daværende rektor og nåværende lærer). 
FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN
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Advent-stunder 

Kjære leser
Så er det ett år siden sist, og igjen kan vi si: «Godt 
nytt år!»

Kirkeåret starter med adventstida, og etterpå kom-
mer jul. Hva bruker vi adventstida til? Advent betyr 
komme, men hva slags komme? Vi venter og forbe-
reder oss på å feire at Jesus kom, men også at han 
har lovet å komme igjen. Denne forberedelsestida 
har så lett for å bli preget av travelhet, handling og 
mas (I hvert fall for mange), men la oss prøve i år 
igjen - prøve å skape en adventstid med lys, ord og 
ro. 
I år skal vi igjen bruke Lukas evangeliet. Den boka 
har 24 kapitler (les gjerne ett kapittel hver dag). 1. 
desember skal vi lese vers 10 og 11 i kapittel en. 
2. desember leser vi vers 10 og 11 i kapittel to osv. 
Hver dag vers 10 og 11! (Noen ganger må dere 
kanskje lese ett vers før og etter for å skjønne sam-
menhengen). Ved hjelp av bare disse to versene 
hver dag skal vi tenke igjennom følgende:
    • Hvilke mennesker møter vi i noen av versene?
    • Hva sier JESUS?
    • Hvilke viktige hendelser får vi et glimt av?

Ta med deg kaffe eller te-koppen
Sett deg i en god stol. 
Tenn et lys og les!

 GLEDELIG ADVENT!

SangHøstfest i Skjeberg
Søndag 28. oktober hadde et fullsatt Misjonshus i Skjeberg tatt imot invitasjonen fra ungdomskoret 
Exodus til sangfest. Vi fikk mye fin sang av både vertene til festen og av de eldste barna i Ingedal, 
Ullerøy og Skjeberg kirkes barnekor. Festen forøvrig innholdt bøttelotteri, kakesalg og andakt ved 
Åsmund Bjørnstad fra Acta Østfold. Mellom sanginnslagene fikk vi se en bildeserie fra Exodus sin 
reise til korfestivalen Norbusang, som i år var i Reykjavik på Island. Korets dirigent Britt Marlene 
Sørli kunne informere om at Exodus planlegger deltakelse på denne festivalen også i 2019, og da 
går reisen til Borgå i Finland.

Julekonsert
Stor julekonsert på Bethel, 
Glemmengata 42 i Fredrikstad 
fredag 7. desember kl. 19.00 
med sangerne Lars Mörlid og 
Peter Sandwall (bildet). Dette er 
deres eneste konsert i Norge.  De 
har sin personlige tolkning av 
tradisjonelle julesanger blandet 
med nyere sanger, og publikum 
får også være med på flere av 
sangene. 

Konserten er gratis, men det tas opp en gave til Erikhjälpens 
arbeide i Afrika, nærmere bestemt i Kenya med fokus på støtte 
til unge jenters helse og skolegang. - Vi serverer gløgg og pepper-
kaker før konserten og kan love en spesiell sang- og musikkopp-
levelse hvor julens budskap står i sentrum. Hjertelig velkommen 
fra hele Østfold, sier arrangørene på Bethel i Fredrikstad.

Sjøglimt på facebook

Sjøglimt oppfordrer: lik 
oss på facebook!

Sjøglimt Leirsted & Catering 
- Ørje -

Sjøglimt leirsted tilbyr hyggelige lokaler og god mat!
Ring Sjøglimt på tlf. 69 81 12 37 / 924 36 172, e-post: 

sjoglimt@normisjon.no
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Sjelden har jeg strevd så mye 
med en andakt. I utgangs-
punktet burde advent være et 
greit tema, men denne gang 
tok det lang tid før jeg kjente 
fred for resultatet. Advent 
oversetter vi ofte med ventetid, 
men egentlig betyr det Herren 
kommer. Det jeg strever med, 
er «å vente». For egen del er jeg 
veldig dårlig til dette, og noen 
ganger lurer jeg på om jeg 
mangler et «ventegen». Med 
det må jeg også innrømme at 
jeg sliter med verset: «Det er 
godt å være stille og vente på 
Herren» (Klage 3,26). Kanskje 
synes også du dette er et 
vanskelig vers? Ikke minst i 
adventstiden hvor arbeidsopp-
gavene står i kø, før den store 
høytiden som kommer mot oss 
med raske skritt. 
I julen feirer vi at Jesus kom til 
oss, mens advent peker på noe 
som skjer kontinuerlig. Jesus 
kommer til oss som Frelser og 
Herre hver dag. Derfor lever vi 
i en adventtid hele året. Han 
kommer til oss og inviterer oss 

til å gå sammen med seg. Hvor 
kobles da advent med ventetid? 
Jeg tror vår travelhet er en av 
vår tids største utfordringer. 
Selv om målet med mye av det 
vi fyller tiden vår med, er å 
skape gode møtepunkter for 
mennesker, så blir fort 
mengden av tilrettelegging slik 
at vi ikke har tid for øyeblik-
kene som kommer til oss. Når 
så alt planlagt er utført, står vi i 
fare for å være så slitne at vi 
ikke orker å være sosiale. Jeg 
tror Jesus inviterer oss til et liv 
med et lavere tempo. Det er 
rart om han som inviterer oss 
til å gå sammen med seg, kun 
skal la høre fra seg nå og da. 
Dersom vi tar tid til å vente og 
lytte, tror jeg Jesus stadig har 
noe han vil dele med oss. Å 
vente med forventning tror jeg 
er et nøkkelbegrep. Når skal vi 
da vite om vi har ventet lenge 
nok? En venn av meg sier noe 
jeg tror er veldig rett om dette: 
Jeg spør Gud og gir Ham tid til 
å svare på små og store valg i 
hverdagen. Hører jeg ikke noe, 

fortsetter jeg i den retningen 
jeg selv tenker, og får jeg en 
innskytelse, forsøker jeg å følge 
dette dersom jeg ikke ser at 

dette er i konflikt med Guds 
ord. Så tett tror jeg Jesus 
gjennom Den Hellige Ånd 
inviterer oss til å leve med 
Ham. Joh 16,13: «Men når 
sannhetens Ånd kommer, skal 
han veilede dere til hele sann-
heten. For han skal ikke tale ut 
fra seg selv, men si det han 
hører, og gjøre kjent for dere 
det som skal komme». Ha en 
riktig og god advent!

Ikke tid til å vente?
Åsmund Bjørnstad, regionarbeider i Normisjon region Østfold

Andakt

Jesus har 
noe han vil dele 
med oss

GuttogJente.no er et nettsted for ungdom om kropp, sex, 
forhold og identitet basert på klassisk kristen seksualetikk og 
Bibelens veiledning. 

Nettstedet eies av Familie & Medier og 14 andre kristne 
organisasjoner/kirker.

Vær med og reklamer for dette viktige nettstedet!

Nettsted om kropp 

Julebutikken

Kjøp en julegave eller 
et gavekort. Da støtter du Normisjons  

internasjonale prosjekter.

www.gaver.normisjon.no

Vi mennesker venter lønn etter innsats. Lignelsen om arbeiderne 
i vingården i Mat 20 viser at Gud gjør det annerledes. Han følger 
ikke en rettferdighetssans som måler timer og kroner mot hver-
andre. 

De som hørte Jesus, var godt kjent med hva som krevdes av 
arbeidsinnsats i en vingård. Ikke minst under innhøstningen 
var det stort behov for innleid mannskap. Når en ble hyret inn 
for en dags arbeid, ble lønn for dagen avtalt. At det var ønske-
lig med full innsats fra morgenen av, er rimelig. Mer underlig 
er det at husbonden også gikk ut for å hente inn arbeidsfolk ut 
over dagen, ja, helt til siste time før dagen var slutt. Disse siste 
rakk jo knapt å komme i gang før arbeidsdagen var over! Når 
de da fikk samme lønn som de som hadde strevet hele dagen, 
var det kanskje ikke underlig at de med full dag møtte vin-
gårdseieren med irritasjon og sinne. Han fastholdt at ingen 
urett hadde skjedd. Av det skal vi  lære:

•  Gud lønner rikelig. Han holder det han har lovet, og gir 
mer enn vi fortjener og mer enn vi kan vente oss.

• De siste blir de første. De som hadde grunn til å vente lite, 
blir stilt på samme linje som de som hadde vært med fra 
starten. 

• De første blir de siste. De som tenker om seg selv at de har 
prestert mer og er mer verd enn andre, blir satt på plass.
 

At Gud er slik, overrasker mange. Men det gir håp for oss alle. 
Og det gir frimodighet til å fortsette å invitere inn i troens fel-
leskap og troens tjeneste. For hva det egentlig handler om, er 
nåde.

Gud lønner annerledes

Svein Granerud
Seniorrådgiver, Misjon i Norge
svein.granerud@normisjon.no

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

Vi mennesker venter lønn etter innsats. Lignelsen om arbeiderne 
i vingården i Mat 20 viser at Gud gjør det annerledes. Han følger 
ikke en rettferdighetssans som måler timer og kroner mot hver-
andre. 

De som hørte Jesus, var godt kjent med hva som krevdes av 
arbeidsinnsats i en vingård. Ikke minst under innhøstningen 
var det stort behov for innleid mannskap. Når en ble hyret inn 
for en dags arbeid, ble lønn for dagen avtalt. At det var ønske-
lig med full innsats fra morgenen av, er rimelig. Mer underlig 
er det at husbonden også gikk ut for å hente inn arbeidsfolk ut 
over dagen, ja, helt til siste time før dagen var slutt. Disse siste 
rakk jo knapt å komme i gang før arbeidsdagen var over! Når 
de da fikk samme lønn som de som hadde strevet hele dagen, 
var det kanskje ikke underlig at de med full dag møtte vin-
gårdseieren med irritasjon og sinne. Han fastholdt at ingen 
urett hadde skjedd. Av det skal vi  lære:

•  Gud lønner rikelig. Han holder det han har lovet, og gir 
mer enn vi fortjener og mer enn vi kan vente oss.

• De siste blir de første. De som hadde grunn til å vente lite, 
blir stilt på samme linje som de som hadde vært med fra 
starten. 

• De første blir de siste. De som tenker om seg selv at de har 
prestert mer og er mer verd enn andre, blir satt på plass.
 

At Gud er slik, overrasker mange. Men det gir håp for oss alle. 
Og det gir frimodighet til å fortsette å invitere inn i troens fel-
leskap og troens tjeneste. For hva det egentlig handler om, er 
nåde.

Gud lønner annerledes

Svein Granerud
Seniorrådgiver, Misjon i Norge
svein.granerud@normisjon.no

Innspill

Det meste som skrives om 
Normisjon for tiden handler 
om store underskudd og 
kraftige grep som må tas for 
å få organisasjonens drift i 
økonomisk balanse. Misjon 
handler mye om frivillighet. 
Det er ikke så lett å adminis-
trere og budsjettere med 
folks giverglede og frivillige 
innsats. Men i den tiden vi 
er inne i nå er det viktig å slå 
fast at dette også blomstrer. 
Nylig feiret Normisjons 
gjenbruksbutikk i Sandnes 
fem år. Rundt 60 frivillige 
var samlet til feiring, mange 

av dem har vært med siden 
starten. Galleri Normisjon 
har ni aktive gjenbruksbu-
tikker i Norge. Uke etter uke 
stiller medarbeidere opp for 
å selge gavene folk har gitt til 
butikkene. Dessuten er det 
mye annet som skal gjøres. I 
alt dette arbeidet skapes det 
fellesskap og nye relasjoner, 
nye midler til misjonsarbei-
det - dessuten er dette viktig 
i dagens klimakrise. Har du 
noe å bidra med i dette 
arbeidet – varer, tid og kref-
ter – kanskje også kunnskap 
om forretning og butikk? Du 

trengs mer enn noen gang. 
«Der det er vilje er det en 
vei», skrev vitenskapsman-
nen Albert Einstein på en 
lapp en gang….ordtaket 
gjelder fortsatt. For har du 
vilje har du også tid og 
mulighet til å engasjere deg. 
Galleri Normisjon trenger 
deg – bli med! 

Gjenbrukskroken

Hilsen Lillian 
Dombestein
daglig leder

Julebutikken

Kjøp en julegave eller 
et gavekort. Da støtter du Normisjons  

internasjonale prosjekter.

www.gaver.normisjon.no
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NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus
 

ARRANGEMENTSOVERSIKT

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

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

Historisk materiale

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

Ta kontakt med 
Boe Johannes Hermansen

Solen tilbake 

Vi ønsker solen tilbake på 
Sjøglimt fredag 21. desember. 
Start kl. 17.00. Kjempestort 
bål tennes. Servering av 
ertesuppe og rundstykker. 
Andakt og hyggelig samvær. 
Kr. 150 pr. person. Påmelding 
til husmor Wenche Bjørknes, 
wenbjo@hotmail.com eller 
tlf. 957 57 610, innen 14. 
desember.

Årsmøte
Husk regionårsmøte i 

Normisjon, som finner sted 
i Normisjonshuset, Halden 

lørdag 30. mars. Neste num-
mer av Normisjonsnytt vil 
inneholde årsmøtepapirer.

Kveldsbibelskole våren 2019
Tema: «Friheten i Kristus» - en gjennom-
gang av Galaterbrevet 

To like kurs, tre kvelder kl. 19.00-21.30: 
Onsdagene 16.01, 13.02, 13.03: Mysen 
menighetshus, Betania, Storgt. 17.
Torsdagene 17.01, 14.02, 14.03: Region-
kontoret/Bethania Normisjon, St. Mariegt. 
71, Sarpsborg. 
Undervisere: Gunnar Øvstegård i januar, 
Runo Lilleaasen i februar og Gunnar 
Navestad i mars. Kr. 100 pr. kveld, inkl. 
kveldsmat. Ingen påmelding.

Samling for 
forkynnere
Samling for frivillige 
forkynnere i region Øst-
fold torsdag 20. mars fra 
kl.11.30. Sted: Sjøglimt 
leirsted.

«Manneprek» 
på Sjøglimt 19. - 20. januar. 
Se program på regionens 
nettside.

Misjonsforum

Sted: Bjørnstad Bedehus, 
Grålum

Tid: Torsdag 7. februar kl. 
18.30

Program: Velkomstkaffe.  
Sang og musikk. Andakt og 
misjonsnytt fra Bangladesh v / 
Dag Håkon Eriksen fra Normi-
sjons hovedkontor. Kveldsmat. 
Samtale.

Hauge-arrange-
menter

Hauge-arrangementer fredag 
5. og lørdag 6. april i Gamle-
byen, Fredrikstad.
Foredragsholdere: Oddvar J. 
Jensen og Linda Haukeland. 
Fredag kl. 19.00 - 21.30, lørdag 
kl. 13.00 - 17.45, samt konsert 
kl. 18.00. Noter dagene, nær-
mere info i neste nummer.

Ekteskap og samliv
Øivind Benestad, leder for 
MorFarBarn (www.morfarbarn.
no) kommer til Østfold og 
deltar i en rekke møter torsdag 
28. februar – søndag 3. mars. 
Temaer: «Ekteskapet, barnet og 
Bibelen i en kjønnsnøytral tid. 
Hva skjer? Hva står på spill? 
Hva kan vi gjøre?» Nærmere 
program i neste nummer av 
Normisjonsnytt. 
Arr. Kristne menigheter og 
organisasjoner i Østfold.


