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Anne-Kirsti Syverstad Ulseth har startet som Acta-medarbeider i Østfold.
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Fjellferier:
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Tlf. 72 Tlf.
42 13
7270
42 13
| post@imi-stolen.no
70 | post@imi-stolen.no
| For mer
| informasjon
For merog
informasjon
påmelding,og
sepåmelding,
vår hjemmeside:
se vår www.imi-stolen.no
hjemmeside: www.imi-stolen.no

Følg Normisjon
på Facebook

2

ØSTFOLD | N R . 1 - 2 0 1 9

Nytt fra

Politimann blir rektor på Haugetun

Øyvind Moksnes, nå ansatt ved Fredrikstad politistasjon, blir
ny rektor på Haugetun.

Øyvind Moksnes (48) «hopper» lenger enn de fleste. Etter
snart 28 år i politiet starter han
nå som ny rektor på Haugetun
folkehøyskole.
- Jeg gleder meg og ønsker å gå
inn med fullt trøkk, sier den
nytilsatte rektoren som var førstevalget blant de 19 søkerne til

Jubilanter

19.12: Knut Heie, Borge 70 år
02.01: Yngvar Paus, Kråkerøy 80 år
04.01: Wenche Bukholm Hansen,
Halden 60 år
06.01: Ruth Vormeland, Halden
85 år
09.01: Thorbjørn Degnes, Halden
70 år
19.01: Ragnhild Paus, Råde 70 år
31.01: Olga Voldengen, Våler 90 år
31.01: Harald Thoresen, Kråkerøy
85 år
02.02: Kirsten B. Jørgensen, Kråkerøy 75 år
09.02: Bjørg Pinaas, Betlehem,
Borgen 90 år
12.02: Astrid Kristine Krogh, Fredrikstad 60 år
14.02: Gjertrud Engelsviken, Fredrikstad 75 år
19.02: Gunhild Haugerud, Tistedal
90 år
23.02: Gerd Arntsen, Rygge 80 år
07.03: Karin Krosse, Marker 75 år
08.03: Annie Arnesen, Gressvik
100 år

Døde
Inger Tove Selvik, Tistedal
Karin Grinnbo, Tistedal
Aslaug Bådstangen, Tune
Johannes Baustad, Kråkerøy
Hans G. Berg, Gressvik
Audhild Borgen, Skiptvet
Torveig E. Pettersen, Østre
Fredrikstad
Ragnhild Hermansen, Rygge
Elisabeth Spydevold, Mysen
Ole Minge, Betlehem, Borgen

stillingen.
Øyvind har verken gått på
folkehøyskole eller har erfaring
som lærer eller fra skoledrift.
Men han har mye ledelseserfaring og tverrfaglig arbeid
«i sekken» gjennom årene i
politiet.
Nå er han leder for forebyggende avsnitt ved Fredrikstad
Politistasjon og har ansvar for
etterforskning av alle under 18
år, både i små og store saker.
- Dessuten har jeg ansvar for
politiets forebyggende arbeid
for alle aldersgrupper, både i
forhold til enkeltpersoner, på
gruppenivå og temarelatert,
som for eksempel sosiale me-

Øyvind tilføyer: - Jeg ønsker
å være en tydelig og tilstedeværende leder, som gir sitt
bidrag til at vi som et felleskap
klarer å spille hverandre gode,
og sånn sett opprettholder og
videreutvikler Haugetun meget
gode rykte.
Han har stor tro på folkehøyskolen som skoleslag. - Ungdom i dag trenger et år uten
pensum og karakterer. Et
folkehøyskoleår kan være med
å forme en for resten av livet,
fremholder han.
Øyvind er trønder, vokst opp
i Trondheim Indremisjons
storstue, Salem, hvor faren
hadde formannsvervet i flere
perioder.
- Jeg er glad for denne bakgrunnen og kan stille meg
bak Normisjons grunnlag og
verdier.
Han legger til: - Jeg er tydelig
på min kristne tro, men ingen
forkynner eller predikant. Jeg
har vært engasjert i Gressvik
menighet sitt søndagsskole- og
ungdomsarbeid over flere år.
Øyvind er gift med Inger Marie fra Asker, som er virksomhetsleder ved Legevakta i Fredrikstad/Hvaler. Ekteparet har
to barn: Andrea (19) og Audun
(16). - Andrea går på Hurdal

folkehøyskole og stortrives der,
forteller faren.
Ellers er det sportsinteressen
som favner familien. - For meg
er Trondheim alltid hjembyen
og Rosenborg er laget i mitt
hjerte. Det gjelder også neste
generasjon, smiler han.
- Jeg er glad for at fotballinja er
en av de mest profilerte linjene
på Haugetun, tilføyer han.
Utenom fotball er bordtennis
den store interessen for den
nye rektoren. - Jeg er tatt ut på
politilandslaget til EM til høsten, men det er vel tvilsomt om
jeg stiller der når jeg går over i
ny stilling.
Når vi spør om hvordan han
vil beskrive seg som mennesketype, svarer han: - Jeg
tror jeg er stødig og balansert,
ryddig, tydelig og er vant til å
ta avgjørelser og trives blant
unge. Dessuten vil jeg nok
oppleves nysgjerrig og jeg ser
viktigheten av å bevare gutten
i meg selv, tilføyer Øyvind
Moksnes.
Boe Johannes Hermansen,
tekst og foto

Bangladesh i fokus
Et spennende, men krevende
misjonsarbeid i Bangladesh ble
presentert på Misjonsforum
torsdag 7. februar i Bjørnstad
bedehus.
- Bangladesh er et lite land,
men likevel bor det 160 millioner mennesker der. Det er
derfor trangt mange steder.
90 prosent er muslimer, ca. 9
prosent hinduister og bare 0,4
prosent kristne, sa leder av internasjonal avdeling i Normisjon, Dag Håkon Eriksen i sin
orientering.
I dette landet har Normisjon
arbeidet i mange år. - Vi driver
både kirkebyggende arbeid,
hjelper folk til utdannelse og

inntektsbringende arbeid. Det
som omfattes av landsbyutvikling og rettigheter støttes av
Digni.
- Asia-basen som er opprettet i
hovedstaden Dhaka, er blitt et
viktig redskap for misjon, både
for bønnemobilisering, lederutvikling, misjon i partnerskap, nettverk og koordinering,
fremholdt han.
I andakten tidligere på kvelden
tok Dag Håkon opp misjon
som Guds store frelsesplan.
- Vi har fått et oppdrag, vi
er elsket og sendt, og denne
rekkefølgen er ikke tilfeldig, sa
andaktsholderen, og minnet
om at misjon er mye mer enn
en hobby. - Misjon er en verdensomspennende frelsesplan,
som Gud står bak og fullfører.
Vår oppgave er å finne vår
plass i denne.
Misjonsfesten ble ledet av
Annvor Glomsrud og foreningen på Bjørnstad bidro med
kveldsmat.
Se flere bilder på regionens
nettside og facebookside.

Dag Håkon Eriksen talte på
årets Misjonsforum.

Boe Johannes Hermansen,
tekst og foto

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.

dier. Jeg har personalansvar for
13 personer, forteller Gressvikmannen.
Tidligere har han hatt flere
operative stillinger i politiet,
ulike fagledelsesoppgaver,
blant annet drevet som etterforsker, jobbet med forebyggende arbeid og vært ett
år (2016-17) i Sør-Sudan som
politirådgiver i en flyktningleir.
- Politiyrket er sammensatt og
mangfoldig, sier den stødige og
sindige karen.
- Selv om jeg legger av meg
politiuniformen, tror jeg at politierfaringen i noen sammenhenger kan gi meg innsikt og
arbeidsverktøy som kan virke
positivt inn overfor elever på
folkehøyskolen.
- Jeg er vant til ledelse under
press og ofte i litt konfliktfylte
situasjoner, så det som møter
meg på Haugetun sånn sett,
burde nok ikke skremme meg
på noen måte.
Den nye rektoren, som starter
1. april, er ydmyk i forhold til
sin nye stilling.
- Jeg må finne ut av hva stillingen innebærer i praksis. Jeg
har fokus på teamarbeid, og
ønsker å skape noe sammen
med de andre 32-33 ansatte,
understreker han.

Exalto, bestående av Annvor Greibesland, Ragnar Duserud og
Hans-Kåre Fosser, bidro med sang og musikk.
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Anne-Kirsti er siste skudd på Acta-stammen

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth på sitt Acta-kontor i St. Mariegt.
71 i Sarpsborg.

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth
(32) fra Halden har på nyåret
startet opp som Acta-medarbeider i 80 prosent stilling. Vi
gleder oss over denne tilveksten og vil gjerne bli mer kjent
med henne.
- Hvorfor søkte du stillingen i
Acta i Østfold og hvilke tanker
har du gjort deg - så langt?
- Jeg søkte stillingen fordi den
kunne romme både mitt ønske
om å fortelle om Jesus til barn
og unge og min utdannelse.
At stillingen spesielt var rettet
mot sang, musikk og kor pas-

set meg også veldig godt. Jeg
er glad i musikk og sang og
har stor tro på denne formidlingen.
Hun tilføyer: - Nå har jeg så
vidt fått startet opp og etter
flere vikariater de siste årene,
kjenner jeg på en trygghet for
å kunne bygge opp et arbeid
over tid og ikke bare gjennomføre. Jeg ønsker å kunne bruke
tid på å bygge relasjoner, finne
ut hva som trengs og bygge videre på det som allerede ligger
der. En utfordring er å finne
balansegangen mellom å jobbe

Haugetun-møte
Søndag 10. mars kl. 18.00 inviterer Haugetun til det årlige Haugetunmøtet. Kveldens hovedgjester er Barizi band og de står for
det meste av programmet, men Haugetuns eminente musikklinje vil også bidra denne kvelden. Barizi Band fra Solkysten i
Telemark spiller akustisk vise/pop/gospel med bl.a. coverlåter
i et spenn fra Sting via Gaither til Eidsvåg, acapellasang og
noe selvskrevet. De fire musikerne, Erik Findal Jonassen, Alv
Øystese, Geir Arntzen og Børre Eriksen, trakterer tilsammen
en rekke instrumenter i et akustisk lydbilde. I tillegg trives de
godt med flerstemt vokal. Barizi er swahili og betyr «slapp av».
Konsertene kjennetegnes av senka skuldre både for publikum
og band. Låtmaterialet er variert og bandet byr på seg selv både
i ord og toner. Barizi Band er i sitt niende år som band. Bandet

på kontoret og holde kontakten og være oppdatert på det
som rører seg på lokalt plan.
- Hva med familie?
- Jeg er gift med Truls Ulseth
og vi har to barn, en gutt på
seks år og en jente på fire.
- Hva har du med deg «i sekken» av utdannelse og yrkeserfaring?
- Jeg er utdannet lærer med
fordypning i matte, musikk,
IKT og interkulturelle studier.
Jeg har jobbet både på barneog ungdomsskole. Senere har
jeg videreutdannet meg til
diakon og jobbet som menighetspedagog i Fredrikstad
domkirke og menigheter i
Halden. Jeg har også hatt en
prosjektstilling som kursleder
for Økonomisk Empowerment
i Frelsesarmeen Halden, hvor
jeg har hatt økonomikurs for
dem som sliter med sin private
økonomi i samarbeid med
mange etater. Min siste stilling
har vært diakonvikar i Skjeberg.
- Hvilken oppvekst har du - og
tilknytning til Normisjon?
- Jeg er vokst opp i Tistedal i
Halden med mamma og pappa
og storebror. Jeg har vært med

hele livet på Pella, eller Tistedal
Normisjon som det heter i dag.
Jeg har vært med på Yngres og
TopTen og vært leder for begge
deler. Jeg er fortsatt leder på
TopTen sammen med mannen
min, Truls. Ellers har jeg vært
innom mange av de andre menighetene som finnes i Halden
på ulike måter.
- Hva med fritidsengasjement?
- Jeg synger i Army Gospel,
Gospelkoret i Frelsesarmeen
Halden. Jeg er som sagt leder
for TopTen, ungdomsgruppa
på Pella. Så bruker jeg tid på å
følge opp fritidsaktivitetene til
barna.
- Til sist, kan du si oss hva som
er dine sterke sider, og hva som
kan være dine utfordringer?
- Jeg er positiv og tar det meste
i beste mening. Jeg er også
god til å lytte. Når det gjelder
utfordringer, kan jeg si: Jeg er
ikke noe glad i å ringe. Men
det går fint å snakke i telefonen
når jeg gjør det. Så kan du ta
med at jeg har system i rotet,
ler Anne-Kirsti.

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

Tekst og foto: Boe Johannes
Hermansen

har spilt på Skjærgårdssang i Langesund to ganger, har besøkt
mange steder på sørøstlandet med sine konserter og har gjestet
Østfold en rekke ganger tidligere. I tillegg til et flott program
blir det enkel servering, så vi ser fram til en flott kveld på Haugetun! Alle er velkommen!

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

MED SPENNING VIDERE
Sverre Fjeldberg, regionleder

Hebreerne 12,1-2: «Derfor,
når vi har så stor en sky av
vitner omkring oss, så la oss
legge av alt som tynger, og
synden som så lett fanger oss
inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran
oss, med blikket festet på ham
som er troens opphavsmann
og fullender, Jesus.»
Vi er godt inne i et nytt år,
2019, og vi ser med spenning
på hvordan dette året vil bli.
Jeg håper for min egen del, og
for oss alle at vi har et stødig
og fast blikk på Jesus i dette
året. Han vil alltid være der

for oss, alltid tilgjengelig og
alltid klar til å ta oss imot.
Han vil alltid det beste for oss,
for han har gitt oss det beste,
sitt eget liv!
Det er tid for årsrapporter
og årsoppgjør og vi gjør opp
status for det gamle året. For
region Østfold har det vært et
år med forandringer, flere har
sluttet og vi har hatt mye fokus på hvordan vi skal arbeide
framover. Vi gleder oss over
ansettelsen av Anne-Kirsti,
som blir presentert i dette
bladet.
Den økonomiske situasjonen

gjorde det også nødvendig
med endringer og vi ser at
vi har begynt å merke effekten av tiltakene. Vi har
et betydelig bedre resultat
i 2018, men underskuddet
er fortsatt for stort. Vi har
nå startet et nytt år med et
budsjett for 2019 i balanse.
Forutsetningene for dette er at
aktiviteten og gaveinntektene
ikke blir redusert i det nye
året. Det håper jeg vi fortsatt
kan stå sammen om.
Fermate er fortsatt viktig for
oss, selv om vi nå går inn i en
ny fase uten en fast stillings-

han har
gitt oss
det beste

prosent i dette arbeidet. Vi
ønsker å opprettholde tilbudet
og har et godt samarbeid med
Region Øst. God informasjon
og kjennskap til tilbudet er
helt nødvendig, så vi håper at

vi når ut med tilbudet gjennom våre informasjonskanaler.
Informasjon og kommunikasjon er et viktig stikkord
for vårt arbeid. Informerer
vi godt nok? Når vi fram
med informasjonen? Vi kan
aldri bli gode nok på dette
området, og jeg håper vi kan
fortsette og forbedre dialogen
med dere i året som kommer.
Gi oss tilbakemelding, ta en
telefon eller send en mail. Eller stikk innom vårt kontor i
St. Mariegt 71 i Sarpsborg.
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Regionstyrets årsrapport for 2018
1. Innledning
Regionstyrets årsrapport
omhandler i hovedsak arbeid
utført i organisasjonen på
regionalt nivå gjennom året.
Det siste året har vært preget
av endringer i organisasjonen,
både regionalt og nasjonalt.
Årets generalforsamling i
Grimstad satte fokus på den
utfordrende økonomien
innenfor landsstyrets ansvarsområde, det sentrale apparatet
og det internasjonale arbeidet.
Store underskudd de siste
årene gjorde det nødvendig
med drastiske tiltak. Det har
vært arbeidet mye og godt med
disse problemstillingene, tiltak
er gjennomført og det er lagt
et godt grunnlag for fornuftig drift av Normisjon i tiden
fremover. Det er gjennomført
bemanningsreduksjoner og
justeringer i det internasjonale
arbeidet, Landsstyret har fått
fremlagt et budsjett for 2019
som er i balanse.
Vi har også mange ting å glede
oss over, og være stolt av. Vi er
del av en stor og mangfoldig
organisasjon med klare mål.
Normisjon når i overkant av
70 000 personer gjennom vårt
arbeid. Vi har våre satsningsområder, Barn og ungdom,
Fellesskap og Misjon, og vi har
en tydelig og god visjon: «Jesus
Kristus til nye generasjoner og
folkeslag».
2. Regionårsmøtet og regionstyret
Regionårsmøtet 2018 ble
avholdt lørdag 7. april på
Bethel i Fredrikstad. Landsstyrets utsending var Jann
Even Andresen. Formiddagen
inneholdt forhandlingsmøte
med årsmelding, årsrapport,
økonomisk rapport samt valg.
Årsmøte deltagerne fikk også
i år anledning til å delta på
seminarer:
«Planting av nye fellesskap i
by og bygd», ved Jann Even
Andresen
«Livsnære fellesskap – viktig
og nødvendig i vår tid?», ved
Sigmund Danielsen
Landsstyrets utsending ledet
samtalen om arbeidet hvor årsmøtet drøftet og delte spørsmål
som hadde blitt utarbeidet av
landsstyret.
Regionårsmøtet ble avsluttet
med et utsendelsesmøte, der
Jann Even Andresen talte.
Regionstyret
Regionstyret har i løpet av
2018 hatt syv styremøter.
Regionstyret har bestått av:

Styreleder: John Thune, Rakkestad, valgt til 2019
Gunnar Lilleaasen, Degernes,
valgt til 2020
Randi Finstad Sand, Eidsberg,
valgt til 2020
Helene Camilla Titterud,
Sarpsborg, valgt til 2019
Gerd Ninni Solum, Tomter,
valgt til 2021
Torgeir Flateby, Askim, valgt
til 2021
Elise Aas, Actas representant
Ansattes representant: Torill
Bredeg, valgt til 2018 – Boe Johannes Hermansen fra august
2018
Regionleder møter fast i styret
uten stemmerett
Vararepresentanter til 2019:
1. Eli Holt, Skjeberg
2. Øivind Navestad, Kråkerøy
3. Magnar Aamoth, Rakkestad
3. Ansatte
Regionens ansatte pr. 31.12.18.
Ansatte tilknyttet regionskontoret:
Bjørnar Holmedal, leder av
Fermate Østfold, 50% stilling.
Sluttet 31.12.2018
Sverre Fjeldberg, regionleder,
100 % stilling.
Boe Johannes Hermansen,
informasjons- og misjonskonsulent, 40 % stilling.
Åsmund Bjørnstad, regionarbeider, 100 % stilling, herav
40% Acta
Elise Volen-Østerholm, Actaleder, 100 % stilling. Sluttet
31.10.2018.
Torill Bredeg, barne- og familiearbeider, 100 % stilling.
Pensjonist fra 31.08.2018.
Inger Marie Syverstad Hagen,
barne- og ungdomsarbeider. Vikariat 40 % stilling til
31.08.2018.
Torhild Nordberg, sjelesørger i
Fermate, timelønnet.
Ane Frogner Risan, barne- og
ungdomsarbeider. Engasjement 40%
Kjersti Marken, forsamlingsarbeider ansatt ved og betalt
av Bjørnstad Forsamling, 80 %
stilling.
Ansatte ved leirstedene:
Sauevika
Helge Lilleheier, bestyrer, 100
% stilling
Jørgen Grenebrant, husfar/
kokk, 100 % stilling
Sjøglimt
Wenche Bjørknes, bestyrer/
kokk, 100 % stilling
Knut Edlar Arnesen, bestyrer, 100% stilling. Sluttet

12.07.2018
4. Frivillige medarbeidere
Den frivillige tjenesten er en
grunnleggende side ved vår organisasjon, og vi er takknemlige for all den tid, innsats og
de krefter som legges ned i vår
virksomhet fra denne gruppen.
Alle våre foreninger blir drevet
på frivillig basis og frivillig
hjelp på våre leirsteder gjør at
vi kan opprettholde det gode
tilbudet til barn og unge på
Sjøglimt og Sauevika. Uten
frivilligheten stopper Normisjon Østfold!
I løpet av 2018 har 27 frivillige
forkynnere vært med på å dekke foreningenes ønsker for talere på ca 210 foreningsmøter.
Dette er bare de møtene som
har blitt meldt inn til regionen.
Antall møter er litt lavere enn i
2017, men dette tallet varierer
fra år til år. Mange foreninger
tar direkte kontakt med frivillige forkynnere.
Alle våre frivillige sangere
fortjener også honnør og oppmerksomhet for den tjenesten
de utfører for Normisjon i
Østfold. De er med på å berike
våre møter gjennom tekster og
melodier.
For at Acta skal kunne gjennomføre sine leirer har det
vært behov for å ivareta 178
leder-roller. 75 frivillige unge
og voksne tok utfordringen!
Frivilligheten er gledelig stor,
og vi ser at endringene som
skjedde på Sjøglimt måtte utløse mye frivillig innsats. Men
allikevel er det behov for enda
flere, og vi håper på et fortsatt
stort frivillig engasjement i
tiden framover.
5. Arbeidsmiljø
Totalt sykefravær for regionens
ansatte var i 2018 på 3,03 %.
Tilsvarende tall for 2017 var
9,58 %.
Regionstyret er av den oppfatning at sykefraværet ikke har
bakgrunn i arbeidsmiljø.
Det har ikke forekommet ulykker eller skader i tilknytning
til arbeidet, og styret oppfatter
arbeidsmiljøet for regionens
ansatte som trygt.
6. Virksomheten i regionen
Normisjon region Østfold
driver blant annet slik virksomhet:
Forkynner- og rådgivningsarbeid overfor regionens foreninger og lag, blant annet lederopplæring og ledersamlinger.
Regionen samarbeider med
lokalforeninger om å arrangere
kveldsbibelskole.

Regionen eier og driver
Haugetun Folkehøyskole og
leirstedene Sauevika (Hvaler)
og Sjøglimt (Marker).
Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning, er fortsatt
en viktig del av vårt diakonale
arbeid. Her samarbeider vi
med Region Øst.
Regionen og flere av våre
foreninger var engasjert i
bibelaksjonen «Bibelen til alle
i Østfold» i 2018. De var med
på å bidra til at ca 40 000 bibler
fikk nye eiere i Østfold.
Regionkontoret for Normisjon
region Østfold flyttet til nye
lokaler i St. Mariegt 71 fra 1.
februar 2018. Lokalene benyttes og leies av Bethania Normisjon, og er praktisk plassert på
gateplan. Normisjon, Acta og
Fermate er samlokalisert her.
6.1 Foreningene
Tradisjonell møtevirksomhet
har fremdeles sin berettigelse
og er på mange måter navet i
regionarbeidet.
Våre mange bedehus er viktige
samlingsplasser for mange
mennesker i alle aldre, og har
stor betydning i sitt nærmiljø.
Samtidig ser vi at dette arbeidet også er presset, og det er
mange foreninger som består
av eldre mennesker. Regionstyret innser at det er utfordringer i flere foreninger. Flere
av våre foreninger har deltatt i
læringsfellesskapet «Agenda1
Østlandet», og i mange foreninger er det ønske og vilje til å
se på muligheter for endringer
og utvikling av arbeid og fellesskap.
Regionen hadde pr. 31.12.2018
totalt 73 foreninger/kor innen
voksenarbeidet. Det er en reduksjon på tre foreninger. Arken i Rygge ble nedlagt i 2017,
Melleby Normisjon avsluttet
virksomheten på våren i 2018
og Vidnes fellesforening flyttet
sin virksomhet sammen med
Misjonshusets fellesforening i
Skiptvet.
Situasjonen i mange av våre
foreninger er utfordrende.
Likevel opplever vi at flere
foreninger har en aktiv og god
virksomhet. Regionstyret oppfordrer til nytenking og aktiv
medlemsverving for å styrke
arbeidet lokalt.
6.2 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde
42 direktemedlemmer pr.
31.12.2018. Regionens viktigste
kontakt til direktemedlemmene er regionbladet, Facebook

og hjemmesidene på internett.
6.3 Misjon internasjonalt
Regionens internasjonale
misjonsarbeid blir i tillegg
til egne ansatte ivaretatt av
Misjonsforum. Misjonsforum
ble opprettet for å arbeide med
oppfølging og videreutvikling
av ytremisjonsengasjementet i
våre foreninger. Misjonsforum
har i 2018 bestått av følgende
medlemmer:
Torill Bredeg (ansatt til
31.08.18 – deretter frivillig)
Ragnar Duserud (til 2019)
Grethe Størløs (til 2019)
Inger Janet Sandsmark (til
2020)
Kirsten Brandsæther (til 2020)
Vera Heines (til 2021)
Frode Bilsbak (til 2021)
Søndag 4. februar 2018 ble den
årlige inspirasjons- og misjonsfesten arrangert på Kirketun
i Degernes. Mali-misjonær
Guri Enger holdt andakt, og
informerte om oversettelse av
Bibelen til deres eget språk i
Mali. Gunn Randi Hermansen
sang. Det var ca. 50 fremmøtte.
Mali misjonær Hilde Halvorsen deltok på møter i Tistedal Normisjon og Kråkerøy
Normisjon.
Misjonsforum deltok med
stand på årsmøtet og salg til
inntekt for Nepal.
Det er tatt kontakt med menigheter og foreninger, og nye
avtaler er skrevet.
Pr. 31.12.2018 har 41 foreninger og syv menigheter en
misjonskontakt.
Følgende foreninger har misjonsavtale:
Normisjon Østereng
Kråkerøy Normisjon
Tistedal Normisjon
Vestre Råde Normisjon Kvinneforening
Normisjon Mysen
Misjonsringen i Rødenes
Vi – normisjon
Askim Normisjon
To privatpersoner har i 2018
inngått hver sin misjonsavtale.
Følgende menigheter har
SMM-avtaler (Samarbeid
Menighet Misjon) med Normisjon:
Greåker menighet støtter Aserbajdsjan
Soli menighet støtter Nepal.
Skjeberg menighet støtter
Nepal
Eidsberg menighet støtter Nepal. (ingen skriftlig avtale nå)
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Rolvsøy menighet støtter
Nepal.
Ullerøy menighet støtter
Nepal.
Kråkerøy menighet støtter
Mali/Senegal
Askim menighet støtter Nepal.
6.4 Kurs- og undervisningstilbud
Undervisning er et viktig element i bygging av disipler og
fellesskap, og vi ønsker å oppmuntre foreningene til å gjøre
bruk av de tilbudene som finnes. De gjøres kjent gjennom
vår hjemmeside, Facebook og
i foreningsbrev, og blir annonsert i Nytt fra Normisjon.
«Agenda1 Østlandet» er et
læringsnettverk med verdifull
undervisning og gode samlinger. Syv fellesskap var med i
den første kursomgangen, og
fem av disse ble med videre i
en ny runde. Regionen arrangerer nå også egne samlinger
for Østfold foreningene. Det
gir en mulighet for tettere samhandling med foreningene.
Våren 2018 arrangerte regionen kveldsbibelskole i samarbeide med lokal forening,
tre kvelder i Ørje Kirke og tre
kvelder på Bethania i Sarpsborg. Det var Tonje Haugeto
Stang og Dag William Haugeto
Stang som deltok med grunnleggende og god undervisning
med tema «Hverdagskristen».
I forlengelsen av bibelaksjonen «Bibelen til alle i Østfold»
inviterte regionen sammen
med Bethania Normisjon til
tre undervisningskvelder med
Tormod Andersen og Leif Paus
som lærere.
Sammen med Bjørnstad
Forsamling, NLM i Østfold.
DELK i Østfold og Frikirkens
menigheter i fylket inviterte
Normisjon region Østfold til
seminar/bibelhelg i Bjørnstad
bedehus 12.-14. oktober, med
temaet: «Hva i all verden skal
vi med Bibelen». Hans Johan
Sagrusten, Anne Margrethe
Saugstad og Karl Johan Kjøde
deltok med undervisning.
6.5 Regionarrangement (i
tillegg til Acta)
20.-21.01: «Ekte manneprek»,
Sjøglimt
27.-28.01: Misjonsbasar og
inspirasjonskveld for Fredrikstad-distriktet, Bethel
14.02, 28.02 og 14.03: Kveldsbibelskole, Ørje
15.02, 01.03 og 15.03: Kveldsbibelskole, Bethania, Sarpsborg
04.02: Misjonsforum, Kirketun, Degernes
10.03: Misjonsbasar for Sarpsborg-distriktet, Bethania
05.04: Haugedag på Hauges
Minde
07.04: Årsmøte for regionen,
Bethel, Fredrikstad
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18.04: Pensjonistenes dag,
Sjøglimt
17.05: Festsamling, Sjøglimt
02.06: Loppemarked og auksjon, Sjøglimt
29.07: Sauevikastevne, Sauevika
17.-19.08: Kvinneleir, Sauevika
08.09: Busstur i Hauges fotspor
i Buskerud
20.09: Temamøte om Hauge,
Gamlebyen
12.-14.10: Felleskirkelig bibel/
seminarhelg, Bjørnstad, Tune
15.,22. og 29.10: Bibelsamlinger i Bethania, Sarpsborg
6.6 Informasjonsarbeidet
Avisen «Nytt fra Normisjon
Østfold» kom også i 2018 ut
med fem nummer. Opplaget
ligger på vel 2000 eksemplarer. Bladet er med på å binde
regionen sammen og er en
viktig informasjonskanal til
alle medlemmer av Normisjon
og andre som ønsker å motta
bladet. Det satses på variert
og aktuelt stoff, sammen med
PR for våre arrangementer.
Sakspapirer til regionårsmøtet ble trykt i nummer en og
dermed spares ressurser. Medieavdelingen ved Normisjons
hovedkontor lager en del felles
stoff som alle Normisjonsavisene benytter. Samarbeidet om
utgivelsen betyr at trykke- og
portokostnader holdes lave.
I tillegg til avisen er nettstedet:
www.normisjon.no/ostfold
og regionens Facebookside
hovedkanal for informasjonsarbeidet. Redaktør for både
avis, Facebook og nettsted er
Boe Johannes Hermansen. Helene Titterud oppdaterer våre
nettsider, mens Jan Holone
er grafiker og teknisk tilrettelegger for avisen. Ansvarlig
redaktør er regionleder.
6.7 Arkivstyret
Det er fortsatt et viktig arbeid
som pågår når det gjelder å
samle og registrere historisk
materiale fra nåværende og
tidligere foreninger og kretser/
region. Vi trenger hjelp fra
lokale personer/foreninger og
er avhengig av å få overlevert
historisk materiale, eller få vite
hva og hvor det er oppbevart
lokalt. På regionens nettsted
finnes en side som viser hva
som er registrert av historisk
materiale og hvor dette er
lagret.
Arkivstyret i region Østfold
består av Yngvar Kaspersen, Harald Thoresen, Hilda
Andreassen og Boe Johannes
Hermansen, med sistnevnte
som leder og sekretær.
Det er viktig å ta vare på misjonens historie. Den konkrete
historien er avgjørende når
det gjelder forskning og annet
faglig arbeid. Det er gledelig

at interessen ser ut til å være
økende for bedehusbevegelsens historie i vårt land.
6.8 Acta - barn og unge i
Normisjon
Acta Østfold kan se tilbake på
et spennende år. I 2018 kan vi
rapportere om 1439 medlemmer fordelt på 48 lokallag.
Lokallagene er fordelt med
22 kor og 26 klubber/lag. Det
er med stor takknemlighet vi
registrerer alt det gode arbeidet
som skjer. Takk til alle lokale
ledere som gir så mye av dere
selv for å holde dette arbeidet i
gang. Takk til alle familier som
legger til rette slik at barn og
unge kan delta på samlingene,
og takk til alle dere som bærer
dette arbeidet fram i bønn.
For regional stab har vi også
dette året hatt noe redusert
tilgang til ressurser grunnet
permisjoner. Til tross for dette
har aktivitetsnivået vært høyt.
For første gang på mange år
gjennomførte vi 20 leirer i løpet av et år, og vi er svært glade
for at målet om 1000 deltakere
og ledere på leir gjennom et
år ble passert med god margin (1041). Dette resulterte i
2516 overnattinger på leirstedene våre. Frivillige ledere er
helt avgjørende for å kunne
opprettholde et slikt aktivtetsnivå. I 2018 var det 75 frivillige
ledere som til sammen fylte
178 lederoppgaver. Det vil si
at mange har vært ledere på
to leirer, og den mest ivrige
frivillige i 2018 bidro i alt som
leder på seks leirer. Ledertreningskurset i 2018 kom i gang
på høsten og denne gang er det
åtte ungdommer med på dette
kurset.
I tillegg til leirer har Acta
Østfold stått bak eller deltatt
på noen dagsarrangementer.
Det gjelder Grenseløs Cup som
er et samarbeid med KRIK
om en innebandy-turnering
for våre lag og medlemmer.
Videre inviterte vi i samarbeid
med Søndagsskolen Østfold
og NMSU til Familiefestival på
Sjøglimt på Kristihimmelfartsdag. Sist, men ikke minst lager
vi sammen med Søndagsskolen
i Østfold til en stand kalt «Jul i
mange land» på Åpen Julegård
på Tomb.
7. april ble det avholdt Årsmøte for Acta Østfold. På
dette møtet ble det blant annet
valgt et nytt styre. Årets styre
representerer våre medlemmer
godt i forhold til både alder og
geografi. Styret har i perioden
vært samlet til seks ordinære
styremøter samt en sommeravslutning og en juleavslutning.
Acta-styret fungerer også som
styre for regionens leirklubb.

Actastyret har i 2018 bestått
av:
Andreas Brøttemsmo, leder
Elise Andrea Aas
Håkon Johannes L Slettevold
Ida Dehnes
Jonas Lande
Madeleine Ravneng
Ole-Herman Hauge
Sondre Ånesland
Åse Degnes
Åsmund Bjørnstad møter fra
staben
Vi takker både frivillige, samarbeidspartnere og ansatte for
godt gjennomført arbeid og
engasjement gjennom året.
6.9 Hans Nielsen Hauge
Komiteen som jobber med å
øke interessen for Hans Nielsen Hauge og hans betydning,
består av Astrid Finstad Ørebech, Hanne Tulluan, Torgeir
Flateby, Svein Høiden og Boe
Johannes Hermansen (leder og
sekretær).
5. april, på dagen da Hauge
hadde sin åndsopplevelse
på jordet, ble det arrangert
Hauge-kveld i Hauges Minde.
Godt over 100 deltagere fikk
høre foredrag av Truls Liland:
«Hans Nielsen Hauge som
gründer og leder. Hva betyr
dette for oss i dag?».
8. september ble det - fjerde
året på rad - arrangert busstur
i Hauges fotspor, denne gang
til Buskerud. 80 deltagere fikk
oppleve en fin og innholdsrik
dag.
I tillegg har Svein Høiden
holdt en lang rekke kåserier og
foredrag om Hauge, vesentlig
i Østfold, også langt utover
misjonssammenheng. Andre
fra Haugekomiteen har også
deltatt i noen samlinger.
Høiden og Hermansen er
med i en bred komite, som
er etablert for å arbeide frem
mot Haugejubileet i 2021, som
er 250 årsjubileet for hans
fødsel. Komiteen arrangerte en
Hauge-samling 20. september i
Tøihuset, Gamlebyen med Anders Bjorvand som foredragsholder. Flere arrangementer og
andre tiltak er i støpeskjeen.
Det store prosjektet er renoveringen av museet Hauges
Minde. Her jobber både styret
for Museet (bestående av Svein
Høiden (formann), Svein
Granerud og Boe Johannes
Hermansen (sekretær) og
komiteen «Hauge 2021» tett
sammen.
6.10 Fermate
2018 har vært et år preget av
flytting, avslutning og oppstart.
31. januar 2018 avsluttet Sigmund Danielsen sin tjeneste
som leder av Fermate og i
Fermate Østfold. Fra 1. februar
tok Bjørnar Holmedal over

som leder av dette arbeidet. I
februar 2018 flyttet Fermate
inn i nye lokaler, sammen med
regionkontoret i St. Maries gt.
71 i Sarpsborg.
I løpet av året har Bjørnar Holmedal ledet Fermate Østfold
i tilnærmet 50 % stilling samt
at Torhild Nordberg har vært
tilknyttet Fermate på timesbasis. I tillegg er Tore Schwartz
Olsen engasjert som sjelesørger og Gunnar Øvstegård er
engasjert med fokus på åndelig
veiledning.
Sigmund Danielsen hadde i
løpet av sine fem år i Fermate
Østfold opparbeidet en relativt
stor andel konfidenter om har
gått til jevnlig samtale med
ham. Det medførte også at
antall samtaletimer falt med i
underkant av 150, sammenlignet med 2017. En viktig faktor
i dette er at det er uvanlig at
konfidenter bytter sjelesørger.
Fermate har hatt nærmere
60 samtaletimer i 2018. Ny
Fermatestab har i tillegg til å
ta imot konfidenter til samtale, arbeidet med å bygge og
forme veien videre for Fermate
i Østfold. Det er fortsatt en
utfordring å finne en bærekraftig økonomi for driften av
Fermate. Diakonivirksomhet
er en svært viktig del av det
kristne fellesskapets tjeneste,
men det er sjelden økonomisk
lønnsomt. Derfor er Fermate
takknemlig for alle gaver til
støtte for arbeidet.
7. Haugetun Folkehøyskole
Regionstyret mener at arbeidet
som drives på Haugetun er en
viktig del av Normisjons arbeid i regionen. Skoletilbudet
er i stadig utvikling. Gjennom
skoleåret opplever elevene en
modning som har betydd mye
for mange.
Haugetun er både en skole og
en misjonsstasjon for ungdom.
Skolen har et klart kristent
verdigrunnlag som gjenspeiler
seg i skolens målsetting:
Formidle kristen tro og kristne
verdier
Gi hjelp til personlig utvikling
Vekke til ansvar for eget liv,
for medmennesker, hjem, og
samfunn, både nasjonalt og
internasjonalt.
Haugetun er i stadig utvikling,
og gjennom planleggingsdager, ukentlige stabsmøter og
pedagogisk råd evalueres og
diskuteres pedagogiske utfordringer, prinsipielle veivalg og
gjennomførte aktiviteter.
Skolen har syv linjer: Middelhavet – språk, kultur og historie, Fotball, Helse, psykologi og
sosialfag, Karibien – bistand og
kultur, Musikk – sang/scene/
studio, Puls- styrke og ernæ-
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Årsrapporten forts.
ring, Fotball – utholdenhetstyrke, Innovasjon.
Rektor fra 2008, Per Morten
Wiig sa opp sin stilling i høst.
Ny rektor er Øyvind Moksnes,
som ble ansatt i 2018. Han tiltrer 1. april 2019 og har en lang
karriere bak seg i politiet. Han
har betydelig ledererfaring
og kompetanse, og har også
sosialpedagogisk bakgrunn og
har arbeidet med ungdom og
forebygging. Vi gleder oss til å
ta imot ham!
Skolen har sunn økonomi,
men er likevel avhengig av gaver og utleie for å gå i balanse.
Haugetun har en godkjent
internatkapasitet på 105 elever
og maksimalt års elevtall er
126.
Hele årsmeldingen fra skolen
vil være tilgjengelig på årsmøtet og som nedlastbart dokument fra våre hjemmesider
8. Leirstedene
Leirstedene våre er viktige
møteplasser for barn, unge og
voksne i Østfold. Vi er stolte av
leirstedene og det legges ned
mye verdifull innsats både fra
ansatte og frivillige medarbeidere. Vi er også takknemlig for
alle trofaste givere, enkeltpersoner, foreninger og Sauevikaringer som bidrar til fortsatt
drift av våre leirsteder. Nedenstående tabeller viser aktiviteten de siste seks årene.
Etter flere år med mindre
utleievirksomhet på Sjøglimt, ble det i 2018 inngått en
samarbeidsavtale med Gulsrud
Booking for en treårsperiode.
Dette har allerede gitt effekt og
vi forventer ytterligere forbe-

dringer i året som kommer.
Leirstedsstyrene har i 2018
bestått av:
Sauevika:
Tore Bjørnstad (Leder)
Silje Krosby Sæther
Nils Arne Forsetlund
Madeleine Dehnes Ravneng
(Acta)
Ole Herman Hauge (Acta)
Helge Lilleheier
Åsmund Bjørnstad (Stab)
Sjøglimt:
Eirik Aandstad (Leder)
Thomas Vatvedt
Magnar Aamoth
Åse Degnes (Acta)
Ole Johan Solberg (Acta)
Wenche Bjørknes
Åsmund Bjørnstad (Stab)
Vi viser til leirstedenes fullstendige rapporter som er
tilgjengelig på årsmøtet og
som nedlastbare dokumenter
fra våre hjemmesider. Her gis
et mer utfyllende bilde av hva
som skjer på hvert enkelt sted.
Arbeidet på våre leirsteder
har høy kvalitet og er en viktig
hjemlig misjonsmark der barn,
unge og voksne får oppleve et
møte med Jesus. Sjøglimt og
Sauevika melder imidlertid
om et behov for frivillig hjelp i
driften av leirstedene og oppfordrer flere til å melde seg til
tjeneste. Det er også i perioder
ledig kapasitet og lokalforeningene blir oppfordret til å
benytte leirstedene til egne
arrangementer.
9. Økonomi
Regnskapet for 2018 er ført av
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KNIF Regnskap AS
1. Forutsetning for fortsatt
drift er lagt til grunn for årsregnskapet 2018.
2. Regionstyret kjenner ikke til
forhold som på annen måte er
viktig for å bedømme regionens økonomiske stilling.
3. Regionstyret foreslår at
årets underskudd føres mot de
enkelte avdelingenes disposisjonsfond.
10. Avslutning
Regionstyret takker alle ansatte
og frivillige medarbeidere for
stor innsats og tjeneste i 2018.
Det er mange arbeidstimer
som legges ned rundt om i vår
mangfoldige virksomhet.
For å få driften av regionen
til å gå i balanse, har vi i 2018
senket våre lønnskostnader
betydelig. Dette har skjedd ved
omorganisering, nødvendig
nedbemanning og ved naturlig avgang. På våren i 2018 så
vi oss nødt til å delpermittere
de ansatte på Sjøglimt leirsted.
Disse tiltakene har medført
at staben er redusert med tre
årsverk. Ved starten av 2019
har vi 6,6 årsverk med den
kompetanse vi mener er riktig.
Regionstyret anser at driften i
regionen kan gå i balanse med
6,6 årsverk.
For å sikre driften for de kommende år, vil det være ønskelig
med flere faste givere.
Visjonen «Jesus Kristus til nye
generasjoner og folkeslag» står
fast også i 2019, og må alltid
være grunnlaget for vårt arbeid
i Region Østfold. Gjennom
små og store felleskap, og
arbeid for alle generasjoner,
får vi være med å peke på

Jesus Kristus for mennesker i
Østfold.
Vi håper at 2019 kan bli et
«byggeår» for Normisjon i
Østfold. Det er Gud som gir
vekst, men han har behov for
villige føtter og hender som går
i de gjerningene han har lagt
ferdig for oss.
Vi ønsker å bygge fellesskap
ved å gå sammen med dere i
foreningene.
VI ønsker å bygge opp en
Normisjons identitet som gjør
oss stolte av det store arbeidet
vi får være en del av.
Vi ønsker å bygge et nettverk
med kontaktpersoner og frivillige medarbeidere.
Vi ønsker å bygge nye ledere
gjennom vårt barne- og ungdomsarbeid.
Vi ønsker å hjelpe mennesker
gjennom Fermate.
Vi ønsker å bygge på Guds
ord og den grunnvollen som
er lagt, en gang for alle; Jesus
Kristus og det han har gjort
for oss.
Vi lever i en krevende tid i
kirke og samfunn, som fordrer
visdom, kjærlighet og troskap
til Guds ord.
I 1. Peter 2. vers 1-5 står det:
«Legg derfor bort all ondskap,
falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som
nyfødte barn etter ordets rene
melk, så dere ved den kan
vokse til frelse. For dere har
smakt at Herren er god. Kom
til ham, den levende steinen,
som ble vraket av mennesker,
men er utvalgt og dyrebar for
Gud, og bli selv levende steiner
som bygges opp til et åndelig
hus! Bli et hellig presteskap og
bær fram åndelige offer, som

Gud tar imot med glede ved
Jesus Kristus.»
Vi ber om at lag, foreninger og
enkeltmennesker vil være med
i det store arbeidet, et arbeid
som først og fremst må være
ledet av Gud og det han ser er
best for mennesker i Østfold.
Sarpsborg, 31.12.18/28.01.19
Styret for Normisjon region
Østfold
John Thune, regionstyreleder
Torgeir Flateby, nestleder
Randi Finstad Sand, Gunnar
Lilleaasen, Helene Camilla Titterud, Gerd Ninni Solum,
styremedlemmer, Eli Holt, 1.
vararepresentant, Elise Aas,
Acta representant, Boe Johannes Hermansen, ansattes repr.

Regnskapet
for 2018
Regnskapet for 2018 er så
langt ikke gjennomgått av
revisor. Det vil være tilgjengelig på våre hjemmesider.
Det kan også tilsendes ved
henvendelse til regionkontoret.

Valgkomiteens
innstilling:
Leder: John Thune, Rakkestad
Styremedlem: Ellen L. Slettevold, Borge
Varamedlemmer: Magnar
Aamoth, Rakkestad og Ellen
Brøttemsmo, Tune

Nytt fra

NN
R .R11-– 2019 | UTLAND 5
7

UTLAND

Lovsangen runger i hele bygningen når det er gudstjeneste i kirken i Patan

Vekst og velsignelse
Kirkeveksten var ikke populær hos myndighetene, og tre ledere i kirken ble fengslet for å oppfordre til konvertering.
På tross av forfølgelsen fortsatte
menigheten i det skjulte, og i 1984 sto
kirkebygget ferdig.
Koinonia Patan Church har idag 6500
døpte medlemmer og 93 dattermenigheter rundt om i Nepal.
Hver lørdag feirer de fire gudstjenester
i morkirken i Patan. De har kvinnefellesskap, mannsfellesskap, ungdomsfellesskap og internasjonale gudstjenester.
Kirken driver også et hjem kalt Koinonia Social Service Nepal, der kristne
som ikke har noe annet sted å bo, kan
komme å finne trygghet og husly. Her har
de «koinonia» med hverandre.
På dette senteret møter vi Januka. Hun
er en svært livlig gammel dame med et
vennlig smil om munnen. Det var gjennom jobben på en fabrikk at hun hørte
om Jesus for første gang, da en venn delte

Tekst & foto Amalie Holm

Kirken i Patan har fått
navn etter det greske
ordet for fellesskap – og
fellesskapet vokser.
Koinonia Patan Church i Patan, Katmandu-dalen ble etablert i 1982 i Patan.
Det som begynte som et husfellesskap
med fem medlemmer innenfor Gyaneshwar Church i 1974 hadde vokst seg så
stort at det var behov for en egen kirke.
Medlemmene i huskirken tilhørte folkegruppen newar og følte seg ikke helt
hjemme i det nepalske kirkesamfunnet
de var en del av. Behovet for noe eget, på
deres eget språk, var derfor stort, og
munnet ut i en ny kirkedannelse.

evangeliet med henne i 1946. Hun tok
imot Jesus, selv om hun da fikk et vanskelig forhold til familien.
– Jeg måtte til slutt flytte inn i en
kjeller, helt alene, forteller Januka.
Etter hvert ble Januka syk på grunn av
boforholdene. Da tok hun kontakt med
Patan Church. Da Koinonia Social Service Nepal ble kjøpt var hun den første
til å flytte inn på dette tilfluktsstedet.
Kirken har trosset forfølgelse og
økonomiske utfordringer og har stått
sammen gjennom vanskelighetene. De
er samstemte og verdsetter «koinonia»
med hverandre, og Jesus høyt. Lovsangen
runger i hele bygningen og det er tydelig
at Guds nærvær berører menneskene
gjennom gudstjenesten.
– Innen 2020 ønsker vi at kirken vår
skal ha 500 dattermenigheter. Det er
mulig ut fra dagens vekst, men Gud
bestemmer, sier Binod Maharjan, som
er en av lederne i kirken.

Story & Media
David Einan, Amalie Holm, Emilie
Løvaas Wang og Bjørn Aron
Rydland er studenter ved Gå Ut
senteret skoleåret 2018/2019, og
utgjør teamet Story & Media,
et tilbud som er nytt av året ved
skolen.
I stedet for å ha hele utlandsoppholdet 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
opplever.

Spennende tider i Mali

Sykepleierskole snart?

Normisjons samarbeidskirke på Cuba, Iglesia
Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) ble
tatt opp som medlem av Det lutherske
verdensforbund (LWF) under rådsmøtet i
Genève i juni 2018. Da meldingen kom til
Cuba, varte feiringen en hel uke!
– For IEU betyr dette en trygghet for at vi
er del av det internasjonale lutheranske
fellesskapet. Vi er ikke alene lenger, vi er i
følge med andre, sier biskop Ismael Laborde
Figueras.

I februar avholdes et fire ukers bibelkurs for
ledere og nye kristne blant malinkeene.
– Vi håper at de skal bli sultne på mer, og
få en brann for å dele videre med andre, sier
Therese Glendrange
I år er det også sju elever på bibelskolen,
som er flere enn i fjor. Bibelskoleåret er fra
januar og ut april. Tre av dem er fra Bamako.
– Det er lenge siden vi har sendt elever
herfra, men dette er en spennende gruppe
og kan bli et godt skoleår, sier Therese.

Arbeidet med å få åpnet sykepleierskolen i
Okhaldhunga er endelig snart i mål.
– Saken er sendt mellom så mange etater,
og det har tatt lang tid. Nå er den sendt til
kontoret som har ansvar for sykepleiestandard i Nepal, og de har besøkt sykehuset,
forteller Kristin Bøhler.
– Det vi mangler er godkjente lærere. Alt
er ikke klart og noen avtaler må på plass. Når
avtaler med lærerkreftene er på deres bord,
skal de være i stand til å gi grønt lys.

Menighetsbygging og evangelisering på
Cuba
Prosjektnr.: 501 002

FOTO: IEU

Feiret i en uke!

Glade kirkemedlemmer på Cuba!

Normisjon i Mali
Prosjektnr.: 401 000

Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnr.: 306 002

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 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
• Takk og be for Angelica Lucero
og ektemannen Alfredo Mamani
frå Bolivia, som begge har fullført
3-årig studie i teologi og nå er på
plass i Ecuador
• Be for kirka Nuestro Salvador i
Cuenca. Be om forsoning og at
Gud må skape noe nytt
• Be for Bibelinstituttet ,og
spesielt personalsituasjonen
• Be for rektor og styret i
Tamboskolen
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 alle som fikk høre om og
erfare Jesus gjennom sommerens Mission Week
India
• Be om at flere skal få jobb
utenfor de destruktive og farlige
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeidskirke i India
Kambodsja
• Be for våre 125 evangelister
som når ut til områder av landet
som ikke har hørt om Jesus
• Takk for at kirka har startet
over 1000 huskirker de siste tre
årene
• Takk for at siden 2011 er det
registrert over 100.000 nye
kristne gjennom kirka
Mali og Senegal
• Be for årets 7 elever på
bibelskolen. Be for familiene
deres, rektor og lærere.
• Be for misjonærkonferansen
som skal være fra 6. – 8. mars i
Senegal. Be om godt fellesskap
og visjoner for arbeidet videre
både i Senegal og i Mali.
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for mange nye seere i Iran
og Afghanistan
• Be om at SAT-7 kan nå ut til
dem som lever i størst nød og
fare
• Be for alle de isolerte kristne i
Midt-Østen og Nord-Afrika, at
SAT-7 kan nå dem og styrke dem

Nepal
• Be om at sykepleierskolen
åpner 15 februar!
• Be om at vi skal få ansatt en
tannlege på sykehuset i Okhaldhunga. Vi ber om en som vil
binde seg for 2 år
• Be gjerne for utarbeidelsen av
et nytt prosjekt i Bajhang, om
Guds visdom og ledelse i det.
SKOLER:
Bibelskolen i Grimstad
• Takke for den store gleden at
Norkirken Grimstad nå ha åpnet
sin nye kirke på skolens område
• Takke for alle studentene i år,
og be om at Gud setter oss i
stand til å utruste dem
• Be om at Gud må kalle til
misjon ute og hjemme blant
årets studenter.
Gå Ut Senteret
• Takk og be for 38 flotte studenter.
• Be for slutten av utlandsoppholdet for Global Disippelstudentene.
• Be for Faith in Action-klassen,
om godt felleskap i klassen.
• Be om Guds ledelse til stab og
styre.
Acta bibelskole
• Be om at musikkutgivelsen fra
Lovsangsskolen blir til velsignelse utover landet
• At vi får de rette søkere til
neste høst
FELLESSKAP:
Norkirken Hald
• Forbønn og veiledningstjeneste som er i utvikling
• Samlivsarbeid i regi av
menigheten
• Godhetsuke som vi skal ha
sammen med de andre menighetene i byen i uke 21
Storsalen Menighet
• Be for alle tweens og ungdom
som kommer på Soul Churchgudstjenestene
• Be for alle samtalene som
gjennomføres via samtaletjenesten
• Be om visdom i ansettelsesprosessen av ny hovedprest
REGIONER:
Agder
• Be over regionens rolle i
framtida, for veivalg og strategi
Hordaland
• Takk og be for arbeidet med
Agenda1 i Mali
• Takk for at Agenda1 er igang i
Bangladesh. Be for fortsettelsen
• Takk for mange Soul Childrenkor i Hordaland, og for godt
leirarbeid for barn og unge
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
• Be for de ansatte i Region
nord, om mot og kraft i tjenesten
• Be for leirstedene Holmen og
Solvang, at de får være en arena
hvor mennesker får møte Gud
• Be for regionstyret, at de får
være et lederskap i Nord. At de
får god planleggelse for årsmøtet
og for gode kandidater til det nye
regionstyret og Solvangstyret.
• Be for Sommer i Nord 2019
Nordland
• Takk og be for en ung kvinne
som nettopp har tatt imot Jesus
• Forberedelsen av «Sommer i
Nord 2019»
• Familiesamlinger og husfellesskap 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 leirlederkurs og
påskeleirer
• Be for årsmøtet
• Be for Alpha Norge
Sogn og Fjordane
• Takk og be for Actaleder-vikar
Maria Dalsbø Tøsse
• Takk og be for nyansatt daglig
leder på Teigen; Aud Norunn Vig
• Be for stabssituasjonen i
regionen
• Be for bygging av nye og
eksisterende fellesskap og
foreninger
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
• Be og takk for Acta leirene.
• Be for regionårsmøte og
valgene der.
• Be for videre organisering og
prosess ang. Normisjons arbeid i
Midt-Norge
Øst
• Be for oppstart av ny runde i
Agenda 1
• Be for utvikling av nye
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige
arbeidet som utføres i Østfold
• Be for små og store lag og
foreninger i Østfold
• Be for planleggingen av vårens
og sommerens leirer
SENTRALT:
• Be for den økonomiske
situasjonen
• Be for vårens arrangementer
rundt om i hele Normisjon
ACTA SENTRALT:
• Be for alle vårens små og store
Acta-leirer
• Be for Kompis og Amigos
• Be for Soul Children-familien.

Mange tidligere misjonærer til Ecuador var samlet for å
markere jubileet på Normisjons generalforsamling i sommer.

Hjertebok
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

I 2018 var det 50 år
siden Santalmisjonen startet
arbeid i Ecuador.
Nå er det blitt bok.
Ecuador en mi corazón. Historien om femti års misjonsarbeid
ved norsk misjon i Ecuador 1968
– 2018 er skrevet av en gruppe
tidligere Ecuadormisjonærer, og
skal fortelle om Santalmisjonen
og Normisjons femtiårige arbeid
i landet. Tittelen betyr, som man
nok kan gjette, «Ecuador i mitt
hjerte».
De første norske lutherske
misjonærene utsendt fra Santalmisjonen landet i Quito i 1968
og etter språkstudier begynte de
å etablere seg i landet. I dag er
‘Misión Luterana Sudamericana
de Noruega’ (MLSN) historie.
– Boken gir en fremstilling av
denne 50-årige misjonshistorien, sier Live Danbolt Drange,
som har er initiativtaker og har
vært redaktør for boken.
Den tar utgangspunkt i bakgrunnen for at misjonen startet
arbeid i landet: situasjonen til
urbefolkningsgruppen Kañaris.
Det er videre en fremstilling av
misjonsarbeidet og det kirkebyggende arbeidet som er gjort.
Boken har også et kapittel om
norsk skole for misjonærbarna

med en oversikt over alle elevene
og en oversikt over alle som har
hatt en tjeneste i Ecuador i minst
ett år.
– Listen over nordmenn som
har arbeidet i Ecuador gjennom
disse årene er imponerende, det
er mange som opplever tilknytning til landet. Dette skriftet er
først og fremst tilegnet dem og
deres barn, men også til misjonsvenner som gjorde arbeidet
mulig og til dem som ønsker å
bli kjent med denne delen av
Santalmisjonens og Normisjons
arbeid, sier Drange.
– Ecuador har endret seg mye
fra vi først kom dit og til i dag.
Mye av hensikten med denne
boken er å forsøke å gi bakgrunnskunnskap og forklare
hvorfor det var nødvendig å ta
opp arbeid i Ecuador.
Drange peker på at selv om
Normisjons engasjement i Ecuador nå er ganske begrenset, er
det to nasjonale kirker som fører
arbeidet videre.
– Når vi først har bygget kirker der, har vi et ansvar for dem,
også når det formelle arbeidet er
avsluttet. De trenger å omsluttes
av misjonsfolkets bønner og
omsorg, sier Drange.
Når utgiftene til trykking er
dekket, vil resten av innbetalingene gå til stipendprogrammet
for den teologiske utdannelsen i
Ecuador, forteller Drange.
Boken kan skaffes fra Normisjons hovedkontor og fra regionkontorene.

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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Utvider horisonten

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland finner mye å glede seg over i et 2018 med
mange utfordringer.

Godt år tross alt
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Tur til Nepal høsten 2019
Normisjon Region Østfold inviterer igjen til tur til Nepal, til et
spennende og annerledes land. Vi ønsker fortsatt å engasjere og
inspirere mennesker i Østfold for arbeidet i Nepal.
Vi vil møte Kristin og Erik Bøhler og det australske ekteparet
som skal overta når Kristin og Erik reiser tilbake til Norge. De
arbeider ved det eneste sykehuset i et distrikt med 250 000 mennesker, pluss nabodistriktene.
Vi vil også møte et gjestfritt folk, kultur og historie, religion og
storslått natur.
Foreløpig turinnhold:
• Vi blir kjent med hovedstaden Kathmandu, besøker ABBSsenteret, daghjem for barn med funksjonshemming.
• Vi får også med oss de viktigste turistattraksjonene.
• Vi får oppleve det nyrenoverte og ferdig utbygde Okhaldhunga sykehus.
• Vi får feire gudstjeneste sammen med kristne i Nepal

Bli abonnent
på Agenda 3:16
og få ett år til
introduksjonspris
449,–

Reisetidspunkt: 26. september – 6. oktober (uke 39/40)
Prisantydning: 22 – 25.000,- alt inkludert. (tips til guider etc.
kan komme i tillegg)
Vil du vite mer? Ta kontakt med Sverre Fjeldberg, mob.nr.
95102230 eller e-post sverre@normisjon.no.

I et år med økonomiske utfordringer og nedbemanninger
ved hovedkontoret, har det
også skjedd mye positivt i
Normisjon.
I årsrapporten for hovedkontorets avdelinger sammenfattes året 2018 som et år med store utfordringer, men der det også har vært mye å glede seg
over.
– Identitetsprosessen som ble gjennomført i
2017 fikk i 2018 konkret utløp i en plan for videre
arbeid, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. – Det er vi glade for.
Kvelland trekker også fram som positivt at
Normisjons økonomi i 2018 er blitt analysert og
grundig kartlagt.
– Etter flere år med økonomiske utfordringer
er en omstillingsprosess satt i gang i hele Normisjon, for å sikre økonomisk bærekraft i det arbeidet vi driver, sier Kvelland.
– Det store underskuddet har tvunget oss til
å tenke nytt om måten vi driver på, og denne
omstillingsprosessen vil påvirke oss i positiv
retning, selv om vi selvsagt gjerne skulle vært
de økonomiske utfordringene foruten.

FOTO: ATLE HAVNERÅS

Fra siste Nepaltur fra Østfold, i 2017: Berit Kristoffersen (til
v.) og Ragnhild Thori med Mount Everest i bakgrunnen. Foto:
BoJo

Vi skal sikre økonomisk bærekraft i
arbeidet vårt.

Sommeren kommer!

(Ordinær pris 579,–)

Bestill på
www.agenda316.no

I rapporten kan man også finne gode misjonsnyheter fra både inn- og utland.
– 12 nye menigheter/Norkirker er etablert eller
har vært i ferd med å etableres i Norge i løpet av
2018, forteller Kvelland. – Det er vi selvsagt både
takknemlige og glade for.
Soul Church ble etablert og arrangert hver
måned i Storsalen. Gudstjenesten er utviklet i
samarbeid med Soul Children, og har hatt suksess
i Storsalen. I 2019 vil det bli arrangert Soul
Church-gudstjenester også i Sandnes
Et nytt internasjonalt prosjekt har kommet til
i 2018: Håp for Tomora er en ny samarbeidspartner for Normisjon i Mali. Håp for Tomora jobber
for å hindre at landsbyer tømmes for unge voksne
menn som ønsker å søke lykken i Europa.
Prosjektet har fått Digni-støtte og det rekrutteres
en norsk utsending til prosjektet.
I 2018 ble også mye arbeid fullført og ferdigstilt.
Dette gjelder både gjenoppbygging etter naturkatastrofer, som jordskjelvene i henholdsvis Nepal
og Ecuado og flommen i India og Bangladesh i
2017, og noen mer langsiktige prosjekter.
– Spesielt gledelig er det jo at vi nå er i mål med
utbyggingen ved sykehuset i Okhaldhunga, selv
om vi fortsatt støtter arbeid knyttet til sykehuset
videre, avslutter generalsekretær Kvelland.

Hiv deg med på noe bra
som skjer, da vel!

Sommerens arrangementer begynner å komme på plass, og på
normisjon.no/sommer kan du få oversikten over det meste
som skjer i Normisjon-regi i sommermånedene. Sommer i
Sør-sjef Kristian Bjørkhaug frister med Tenåringsfestival,
Amigosfestival for barna, og forkynnelse fra Egil Elling
Ellingsen og Elin Fagerbakke i Normisjonshallen i Grimstad
9.-14. juli. På samme sted arrangeres Åpen Himmel sommerfestival med bl.a. Roy Godwin og Dara Chhien 24.-28. juli.
Det blir seniorstevne på Oppdal 17.-21. juni, KRIK Høyfjellssenter inviterer til senioruker i slutten av august, og enda er
det flere arrangementer å få med seg!
Les mer på normisjon.no/sommer
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Bjørnar Holmedal ser seg tilbake

Bjørnar har allerede blitt
varm i trøya hos VWforhandler Erling Rød AS i
Askim. Foto: Sverre Fjeldberg

Hvor lenge har du vært ansatt
og hva har vært dine arbeidsoppgaver?
Min første arbeidsdag i
Normisjon var 1. september
2009, og jeg husker at jeg de to
første dagene var på Misjonssenteret i Degernes på «kurs
for nyansatte i Normisjon»

sammen med folk fra hele
landet. Som regionleder (2009
til 2017) har jeg hatt et bredt
spekter av oppgaver. Jeg har
beskrevet den stillingen som
en «Bokløv-stilling». Svensken
Bokløv innførte V-stillingen i
skihopp – og jeg følte mange
ganger at jeg måtte favne bredt,
i en «v-stilling». Økonomiansvar, personalansvar, leirstedsdrift og foreningspleie krever
naturlig nok mye. Samtidig er
den viktigste oppgaven som
regionleder å bidra med åndelig lederskap og medvandring
for Normisjons foreninger og
fellesskap.
Samlet sett har denne tjenesten
vært til dels krevende - men
først og fremst svært givende!
Slik jeg ser det, har min viktigste oppgave vært å forsøke
å se, bekrefte og motivere den
enkelte i de mange møter jeg
har hatt med enkeltmennesker
og forsamlinger. Mitt håp er at
jeg kan ha bidratt med å gi en
hilsen fra Gud, til inspirasjon,

motivasjon, liv og tjeneste.
Det siste året, 2018, var mine
hovedoppgaver å være leder
for Fermate i region Østfold
og region Øst. Hovedfokuset
her har vært å være sjelesørger.
En svært meningsfull tjeneste,
nært på mange menneskers
ulike utfordringer.
Hva har vært den største gleden
i tjenesten?
Den største gleden er alle
mennesker jeg har fått lov
til å bli kjent med, og jobbet
sammen med. Det er så mange
gode mennesker i Normisjons
mange foreninger i alle aldre!
Gleden av å se at mennesker
utrykker sin tro i praksis, berører meg. Jeg skulle bare ønske
at flere av dem så at de faktisk
gjør en forskjell, at flere kunne
ta til seg at de de gjør, har stor
verdi – ja faktisk evighetsverdi!
Er det ting du har vært ukomfortabel med?

Det er nok mange ting som jeg
ikke har følt meg komfortabel
med. Det er alltid ting som
skulle ha vært annerledes eller
blitt gjort bedre, men for meg
har det nok ofte vært meg selv
jeg har vært mest ukomfortabel med. Tanken om at jeg
ikke har vært «bra nok» o.l. er
en skygge som har fulgt meg i
livet, men som etter hvert har
begynt å miste noe av kraften.
Hvilke tanker har du for Normisjon i Østfold videre?
Enhver organisasjon, forening eller fellesskap er alltid
potensielt «en generasjon
fra nedleggelse». Slik har det
alltid vært. Så hvordan vinnes,
menneskelig sett, «nye generasjoner og folkeslag»?! Jeg tror
det handler om at vi må våge,
forstå meg rett, å ikke være
«konserverende fellesskap»,
men åpne, sårbare ekte fellesskap. Mennesker og fellesskap
som våger å se og gå mennesker i møte.
La meg si det slik: en av de
første fortellingene jeg husker
fra starten av min tid i Normisjon fikk jeg høre fra en
voksen mann i 30 årene. Han
fortalte at to damer (som jeg
også har hatt gleden av å ha
som svært kjære kollegaer)
tidligere hadde vært søndagsskolelærere på Bethania i
Sarpsborg. De to gikk rundt i
østre del av byen og banket på
i hjemmene og spurte om det
var barn der som ville være
med på søndagsskole. Han
fortalte: «Hadde det ikke vært

for dem, hadde jeg aldri blitt
kristen». Den fortellingen, det
vitnesbyrdet står hos meg som
et eksempel på håpet om at
det nytter, og et eksempel på å
våge og gå mennesker i møte.
Evangeliet er hele tiden
ferskvare, Gudslivet er ikke
noe som skal «beskyttes» fra
verden – tvert imot! Verden
forandres, men Herren er alltid
den samme. De utfordringer vi
møter, er ikke ukjent for Ham.
Han har alt vært der og Han
kommer oss hele tiden i møte.
Hva er din nye stilling?
Min nye stilling hos Erling
Rød AS er serviceleder. Det
betyr at jeg er i et team som
tar imot kunder som skal ha
reparasjoner og servicer på
sine biler. Videre planlegger
jeg arbeidsdagene for et team
mekanikere. Det er en hektisk hverdag der jeg vil være i
kontakt med mange mennesker. Daglig er det 20 til 40 biler
innom verkstedet.
Jeg vil rette en stor takk til
alle jeg har fått møte i løpet
av disse årene som ansatt i
Normisjon.
Det er mange(!) møter med
enkeltpersoner og fellesskap
som jeg vil bære med meg
videre i mitt liv.
Takk!
Spørsmål: Boe Johannes Hermansen
Svar: Bjørnar Holmedal

Familiefestival på Sjøglimt søndag 26. mai og
loppemarked/auksjon på Sjøglimt lørdag 1. juni.

Lisleby barnegospel 30 år

Lisleby barnegospel har holdt på i 30 år. Jubileet ble feiret med
flott fest på Lisleby bedehus i november. (Flere bilder på regionens facebookside!) Dirigent i alle år har vært og er: Anne-Lise
Helgesen! En utrolig innsats og tjeneste! Takknemlig hilsen fra
oss i regionen!
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Andakt
Knut Olstad, frivillig forkynner i Normisjon, bosatt i Son

«Hvor skal min hjelp komme fra?»

Innspill
Innspill

Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
ablkvelland@normisjon.no
Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær
ablkvelland@normisjon.no
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«Hvor skal min hjelp komme
fra?» Joh 6,66-69.
Hvor kan vi finne hjelp til å
bli bevart på reisen gjennom
livet? Det er et av de viktigste
spørsmål vi kan stille oss. Det
spørsmålet ble veldig aktuelt
etter brødunderet i ødemarka,
etter at Jesus hadde mettet
5000 med en liten matpakke.
Dagen etter fortalte Jesus folket
at brødunderet var et tegn på
at han var sendt av Gud som
et brød fra himmelen for å gi
alle mennesker evig liv. Han sa
også at det var bare han som
kunne gi menneskene evig liv.
Det syntes folk var hard tale,
og mange som hadde fulgt
Jesus gikk skuffet bort.
Da stiller Jesus spørsmålet til
sine 12 disipler: «Vil også dere
gå bort?». I slike situasjoner er
det viktig å ikke miste hodet.
Peter og de andre disiplene var
nok skuffet over at Jesus ikke

grep sjansen til å bli populær
og vinne mange nye tilhengere.
Likevel stopper Peter opp og
tenker over hva Jesus virkelig
betyr for ham. «Hva har Jesus
som ingen andre kan gi ham?»
Det blir til et tankevekkende
motspørsmål: «Hvem skal vi gå
til?» Peter hadde vært så lenge
sammen med Jesus at han forsto at Jesus ville ham det beste,
derfor svarer han: «Du har det
evige livets ord og vi tror og
vet at du er Guds Hellige.»
Bibelen lærer oss at det er
dåpen og troen som gjør oss til
kristne. Men vi vet også at det
livet vi har fått i gave kan visne
og dø om det ikke får næring.
Ingen blir forundret om et tre
dør om det skilles fra rota. Slik
er det også med kristenlivet,
– mister vi forbindelsen med
Jesus, livets kilde, vil vi til sist
miste det evige liv.

Ingen må få kutte den usynlige livsforbindelsen Gud har
opprettet mellom deg og Jesus.
Det gjelder derfor at det liv du
har fått av Jesus får sjansen til
å styrkes og leve. Selv om Jesus
allerede har vunnet det avgjørende slag på korset, må vi
være forberedt på å møte både
motgang, fristelser og nederlag
før målet er nådd. Dersom vi
skal nå fram til det evige liv,
må vi fremfor alt ta imot Det
evige livets ord som er ordet
om tilgivelse og evig liv. Og
det er det, som Peter sier, bare
Jesus som har. La oss derfor
betro oss med hele vårt liv til
Jesus, så vil han gi oss evig liv,
som starter her og fullendes i
evighet.
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ikke gå glipp av dette!
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TALERE: Elin Fagerbakke og Egil Elling Ellingsen mfl.
LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud
www.sommerisor.no
www.sommerisor.no

Meld deg på checkin.no nå!
Meld deg på checkin.no nå!

Hovedsponsor:

Sponsor:

Arrangører:

barn
og unge i

Hovedsponsor:

Sponsor:

Arrangører:

acta
normisjon
barn
og unge i

acta
normisjon

Her settes inn en annonse
Misjonsbasar
Pensjonistenes
dag
på
b=settes
147,3 x h=
74
mm
Her
annonse
lørdag 9. mars kl. 12.00-16.00
på Betlehem, inn
Borgenen onsdag
10. april kl. 11.00-16.00 på Sjøglimt. Helge
eller
to147,3
stk
påx på
- for foreningene i Sarpsborg.
program
Skaaheim
på Nærmere
b=
h= 74
mmkåserer over temaet: «Tilbake til Edens
regionens facebook og nettside.
hage». Skaaheim holder også andakt. Sang og
b=
72
x
h=
74
mm
eller to stk på
musikk av Tove og Hans Olav Aune. Middag og
En
eller
en
felles?
Pris:
kr. 250.
Utlodning. Husk påmelding til
Samling for frivillige
forkynnere
b=fra
72hver
x h=region
74 mmkaffe.
regionkontoret!
onsdag 20. mars kl. 11.00 på Sjøglimt. Innleder:
En
fra
hver
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eller en felles?
Gunnar Øvstegård. Tema: Hvordan forkynne til
frihet i Kristus? Nærmere detaljer på regionens
nettsted.
Sauevikastevne
søndag 28. juli. Nærmere program senere!

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

TELEFONNUMMER OG ADRESSER

Velkommen til regionårsmøte
Lørdag 30. mars på Normisjonshuset i Halden, Aspeveien 1.

På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over 15 år møterett og stemmerett.
Landsstyrets utsending er i år Kristian Øgaard, Daglig leder for Acta – barn og unge i Normisjon.

Årsmøteprogram:

Kl 09.30 Registrering og betaling for middag
Kl 10.00 Forhandlingsmøte
Konstituering av årsmøtet
Kristian Øgaard
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av årsrapport
Godkjenning av regnskap
Valg av styreleder, styremedlem, vararepresentanter, valgkomite og revisor
Presentasjon av styrer og råd
Kl 12.00 Matpause – middag
Kl 13.00 Internasjonalt arbeid og annen informasjon
Kl 13.45 «Jesus Kristus til nye generasjoner…….» - fra generasjon til generasjon,
v/ Kristian Øgaard
Kl 14.30 Samtale om arbeidet i regionen
Kl 15.15 Utsendelsesgudstjeneste med nattverd, v/ Kristian Øgaard
Kl 16.00 Avslutning
I pausene kan du benytte anledningen til å treffe representanter fra Fermate, Acta, Sauevika,
Sjøglimt, Haugetun, Tomb, Misjonsforum. Stands er plassert rundt i lokalet.
Påmelding til region.ostfold@normisjon.no eller telefon 69133660 – innen 25. mars.
John Thune, regionstyreleder / Sverre Fjeldberg, regionleder

Samlivsrevolusjonen
PROGRAM
Torsdag 28. februar

Kl. 19.00-20.30: Debattmøte i Litteraturhuset,
Storgata 11, Fredrikstad.
”Regnbueflagg, kristentro og radikal kjønnsideologi. Hva er
problemet?” Innledning med etterfølgende debatt.

Fredag 1. mars

Kl. 19.00: Temamøte i Furuly menighetssenter,
Skråtorpveien 2 C, Råde.
”Det kristne ekteskapet og bibelske sannheter i en ny tid.”

Lørdag 2. mars

Øivind
Benestad
fra MorFarBarn
kommer til
Østfold
28. febr. - 3. mars 2019
Arrangør:
Felleskirkelig komite i Østfold,
med representanter fra ulike
kirkesamfunn og kristne
organisasjoner.
Spørsmål:
Ta kontakt med
Boe Johannes Hermansen,
e-mail: bojohermansen@gmail.com
Telefon: 996 12 822

Kl. 11.00-15.00: ÅPENT SEMINAR i Sarpsborg
Frikirke, Korsgata 4, Sarpsborg. Gratis entré.
”Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid.
Hva skjer? Hva står på spill? Hva kan vi gjøre?”
● 11.00-11.50: Sesjon 1:
Samlivsdebatten i samfunn og kirke: Overblikket.
● 12.00-12.45: Sesjon 2:
Samlivsrevolusjon og bibelsk samlivsetikk: Utfordringen.
● 12.45-13.30: Servering av pizza. (Kr. 100)
● 13.30-14.20: Sesjon 3:
Konsekvensene og veien videre: Responsen.
● 14.30-15.00: Samtale m/spørsmål, kommentarer og
innspill.(Det er fullt mulig å delta bare på én eller to sesjoner,
hvis man ønsker det.)
Kl. 19.30: Ungdomsmøte i Salen, Osbekkgt. 8, Halden.
”Hva sier Bibelen om likekjønnet samliv - har barn rett til mor
og far?”

Søndag 3. mars

Kl. 11.00: DELK-gudstjeneste i Hauges Minde,
Hans Nielsen Haugesvei 39, Rolvsøy.
Tema: ”Å følge Jesus – uansett!”
Kl. 18.00: Stort avslutningsmøte i Zoé-kirken,
Grensen 35, Sellebakk.
”Bibelen og samlivsdebatten: Sannheten tro i kjærlighet.” Sang av
Alexandra og Anne Berit Rivertz. Musikk ved Per Filip Løkken.

REGIONKONTORET
St. Mariegt. 71, 1706
Sarpsborg
e-post: region.ostfold(at)
normisjon.no
tlf. 69 13 36 60,
org. nr. 980 545 202
Kontortid: Mandag - fredag
kl. 10.00 - 14.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside: www.
normisjon.no/ostfold
Regionstyreleder: John
Thune, tlf. 950 64 900 , e-post:
john.thune(at)outlook.com
Regionleder: Sverre
Fjeldberg, tlf. 951 02 230,
e-post: sverre(at)normisjon.
no
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
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e-post: ane.risan(at)
normisjon.no
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FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 23 30 10 40
e-post: post(at)fermate.no
Torhild Nordberg, sjelesørger,
e-post: torhild(at)fermate.no
Tore Schwartz Olsen,
sjelesørger
LEIRSTEDER og SKOLE:
SJØGLIMT LEIRSTED
Sjøglimtveien 34, 1870 Ørje,
tlf. 69 81 12 37, mobil 924 36
172, e-post: sjoglimt(at)
normisjon.no
Husmor/kokk: Wenche
Bjørknes, tlf. 404 33 630, 957
57 610, e-post: wenbjo(at)
hotmail.com
SAUEVIKA LEIRSTED
1684 Vesterøy, tlf. 69 37 70
44, e-post: sauevika(at)
normisjon.no
Postadresse: Skjelsbusundet
283, 1684 Vesterøy.
Bestyrer: Helge Lilleheier, tlf.
474 83 634
Husfar/kokk: Jørgen
Grenebrant, tlf. 468 36 188

e-post: jorgen(at)normisjon.no
HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE
Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy
tlf. 69 36 27 20, fax 69 33 70 07,
e-post: haugetun(at)haugetun.
no
Internett: www.haugetun.no
Kontortid: mandag - fredag kl.
08.00 - 16.00
Bankgiro: 1050.07.29827
Fung. rektor: Bernt Inge
Steinsland
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