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Østfold er en av regionene i Normisjon som har det 
bredeste leirtilbudet. Kom selv på leir - og få andre 
med. Det kan få evighetsbetydning!

Sommer er leir!

Jesu legemlige oppstandelse er fundamentet for den kristne tro og den kristne kirkes  
vitnetjenese og martyrium. Det står om den evige frelse!
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Vannet er topp! Et glimt fra en av leirene i fjor på Sauevika. 

Årsmøte for region Østfold ble holdt i 
Halden 30. mars. Her er dirigentbordet 
inkludert referentene. 

Regionårsmøte

UTLAND 5

Bijoj Munmu (25) fullfører det siste året sitt 
på en bachelorgrad i allmennfag i 
Dinajpur. En stipendordning gjennom 
Normisjon har gjort det mulig.
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Velsignet for å velsigne
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Ola Didrik Saugstad

Kampen om oksygenet
Mitt engasjement for de minste

349,-
Ny biografi om kampen for medisinske 
       sannheter og kristen tro!» 249,-

Dietrich Bonhoeffer

Etterfølgelse
En av de viktigste og mest siterte 
bøker om disippellivet.

Bøkene kjøper du i din lokale bokhandel eller på www.lundeforlag.no

NYHET!

Følg Normisjon  
på Facebook

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

Tekst

Overskrift
Bildetekst

Tekst

Overskrift

«Mini» jubileumskonsert 
Storsalens minikor feirer 50 år i høst og 
feirer med storstilt jubileumskonsert i 
september.
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Familien Slettevold var ikke vanskelig å be da vi spurte om et intervju 
om deres syn på leir. 
– Vi har fått utrolig mye gjennom leir, sier både foreldrene Ellen (50) 
og Øivind (59) og barna Håkon Johannes (17) og Sara Kristine (snart 
13).

Vi treffer dem midt i våronna 
hjemme på gården i Borge, 
hvor det drives stort med 
produksjon av kalkunkyllinger, 
i tillegg til at 250 mål dyrkes. 
Men her banker også leirhjer-
tene. – Leir er viktig, både at vi 
er sammen og reiser enkeltvis 
til leirer som er tilpasset våre 
aldersgrupper, supplerer firklø-
veret.
Familien har stort sett vært fast 
inventar på familieleir på Saue-
vika de siste 10 årene. – Vi 
forsøker å prioritere denne 
leiren hver sommer, forteller 
Ellen, men det har variert litt 

hvilken av de to familieleirene 
vi har deltatt på.
Håkon Johannes og Sara Kris-
tine er alltid på flere leirer i 
tillegg gjennom året. – 
Rekorden min er seks leirer, 
sier Håkon Johannes, som de 
siste årene også har vært leir-
leder.
Sara Kristine har foreløpig fem 
enkeltleirer som topp. Men vi 
skal ikke se bort fra at denne 
rekorden blir slått. 
Håkon Johannes, som snart 
har fullført sitt første år på linja 
for naturbruk på Tomb vgs., 
har vært på leir på Sauevika så 
lenge at han husker de gamle 
sovebrakkene. Både han og 
søstera har også vært på flere 
leirer på Sjøglimt. – Vi er glad 
for at begge leirstedene blir 
modernisert og holdt ved like, 
sier både de i yngre og eldre 
generasjon. 
– Hvorfor reiser dere egentlig 
på leir? – På leir blir vi kjent 
med mange. Det er gøy, vi får 
bade og være med på mange 
aktiviteter, som for eksempel 
skuespill og quiz. Og vi får 
lære mer om Jesus, ofte på 

morsomme måter, sier Sara 
Kristine. – På leir kan vi 
snakke høyt om troen uten at 
det er flaut, supplerer broren.
Begge generasjoner under-
streker vennskapet som skapes 
på leir. – Vi har fått mange 
venner og et stort nettverk, 
som er viktig. 
Mor Ellen peker også på de 
mange spennende samtalene 
som skjer utenom det oppsatte 
programmet, gjerne over en 
kaffekopp. 
– Jeg var på min første leir, på 
Strand leirsted i Sandefjord, da 
jeg var 10 år gammel. Det var 
med på å føre meg inn i kristen 
sammenheng og er en svært 
viktig del av min troshistorie, 
sier Ellen, som har vokst opp i 
Andebu i Vestfold. Hun 
tilføyer: - Det har vært og er 
viktig for meg å la barna våre 
få ta del i dette!
Øivind, som er en ekte Borge-
gutt, har minner tilbake fra 
søndagsskoleleirer, allerede 
som åtte-åring. Siden har det 
blitt en rekke leirer både på 
Sjøglimt og Sauevika. 
– På leirene treffer vi «gjengan-

gere», som vi fornyer kontakt 
med. Det er viktig, påpeker 
han. Han legger til: - I tillegg er 
det alltid noen nye som vi kan 
bli kjent med. Det oppleves 
også veldig verdifullt at noen 
har fått økonomisk støtte til å 
dra på leir, og at vi på den 
måten kan bli kjent med folk 
fra litt andre sammenhenger 
enn vi vanligvis oppsøker.
Håkon Johannes er medlem av 
styret i Acta, Østfold, mens 
moderen er innvalgt i region-
styret. På den måten får de se 
leirarbeidet fra enda en side, 
som ansvarlig for den totale 
virksomheten og leirstedene. 
– Hva er sommerens leirpro-
gram for familien Slettevold? 
– Hele familien skal selvføl-
gelig på familieleir. Håkon 
Johannes skal på tenåringsleir, 
Sara Kristine på sommerleir og 
minst en leir til, mens Ellen 
vurderer om kalenderen har 
plass til kvinneleir. 

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Sara Kristine, Håkon Johannes og foreldrene Ellen og Øivind Slettevold i Borge anbefaler leir for barn, unge og voksne! 

Jubilanter

18.02: Berit Eriksen, Borge 60 år
17.03: Kjell Veine, Fredrikstad 85 år
10.04: Yngvar Kaspersen, Borgen-
haugen 75 år
21.04: Jorid Slettevold, Kråkerøy 60 
år 
26.04: Liv Furuheim, Berg 90 år
28.04: Ola Rusaanes, Råde 70 år
29.04: Turid Øen, Fredrikstad 75 år
02.05: Kristin Farstad, Halden 60 år
05.05: Berit Christensen, Halden 90 
år
07.05: Alf Solberg, Råde 90 år
11.05: Liv Bugge Amundsen, Fred-
rikstad 90 år
14.05: Leif Håkon Krog, Marker 50 
år
16.05: Marianne Spernes, Marker 
50 år
21.05: Fredrik Thorvaldsen, Fred-
rikstad 70 år
28.05: Rannveig Fløvik Nygård, 
Marker 50 år
29.05: Hans Kristian Buer, Marker 
70 år
19.06: Elsa Mathisen, Fredrikstad 
95 år

Døde 

Ingerid Espenes, Tune
Helge Ødegård, Råde
Anna Kopperud, Mysen
Halvor Vold, Rokke
Inga Myrvold, Onsøy
Ragnhild Mikaelsen, Askim
Rolf Skifjeld, Askim
Karen Røstad, Råde
Anthonie Kjærnes, Våler
Ole Eskelund, Rygge

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.

Hele familien er leir-entusiaster 
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Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

I disse dager har jeg faktisk 
vært ansatt i Normisjon i 
Østfold i fire år. Det har vært 
fine år med mange hyggelige 
og gode møter med enkelt-
personer og foreninger, og 
mange forskjellige og til dels 
utfordrende oppgaver. Det er 
mye som fyller tankene om 
dagen.

Jeg tenker på det vi igjen fikk 
oppleve i påsken. Selv fikk jeg 
delta i påskenattmesse. Som 
avslutning gikk vi ut med 
tente lys og sang «Deg være 
ære». Vi fikk bekrefte prestens 

«Jesus Kristus er oppstan-
den» med «Ja, han er sanne-
lig oppstanden». Vi har fått 
ansvaret for å gi dette videre. 
Det fikk vi høre i bibelteksten 
2. påskedag; «han betrodde 
budskapet om forsoningen til 
oss» (2. Kor. 5,19). Det er en 
tillitserklæring og en utfor-
dring. Gud vil bruke oss!!

Når jeg nå kjører gjennom 
Sarpsborg og ser at Bethania 
er revet, tenker jeg på alle de 
som har gått ut og inn av be-
dehuset. Samlingene har gitt 
velsignelse og fått bety mye 

for veldig mange mennesker. 
Vi takker Gud for all virk-
somheten som har blitt drevet 
på Bethania, og alle ildsjelene 
som har bidratt. Så får vi håpe 
det blir et godt sted å bo for 
de som flytter inn når nybyg-
get er på plass.

På regionårsmøtet i Halden 
var formidling av evange-
liet i fokus. Gjennom tale og 
informasjon ble vi minnet 
om Normisjons visjon «Jesus 
Kristus til nye generasjoner 
og folkeslag». Vi fikk god 
informasjon om våre misjons-

prosjekter, og vi snakket om 
hvordan du og jeg kan bety 
noe for ungdommer i vårt 
nærmiljø. Takk til alle som bi-
dro og til Normisjon Halden 
som la alt det praktiske godt 
til rette. 

I dette bladet er det leir som 
er hovedsaken. Påmeldin-
gene kommer inn, og jeg er 
glad for alle frivillige og våre 
ansatte som er med i tilrette-
leggingen av enda en leirse-
song. Sauevika og Sjøglimt er 
viktige misjonsstasjoner, og 
for mange er leiren kanskje 

det eneste møte med evan-
geliet i løpet av året. For en 
mulighet!

2. Kor 5,20: «Så er vi da ut-
sendinger for Kristus». La oss 
be om at vi er gode utsendin-
ger også gjennom sommeren, 
på leir, på ferie og sammen 
med familie og venner. Jeg 
ønsker dere en fortsatt god 
vår og etter hvert god som-
mer!

LEDER 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

Hvor stor verdi har det å få 
med et barn på leir? Det er 
selvfølgelig vanskelig å måle i 
penger, men mange av oss har 
kanskje selv opplevd eller hørt 
vitnesbyrd fra andre om hva et 
slikt opphold kan bety. Det kan 
imidlertid være mange årsaker 
til at barn ikke kommer seg på 
leir, og vi vil her gi dere et kon-
kret tips som kan gjøre veien 
til deltakelse litt enklere.
 
På Bjørnstad forsamling har de 
denne sommeren gjort et kon-
kret tiltak. Kjersti Marken er 
sentral i arbeidet blant barna 
på Bjørnstad. Hun blir denne 
sommeren med som leder på 
to leirer på Sauevika - en 5-7 
klasse leir og en 2-4 klasse 
leir. Det har så langt resultert 

i nesten 20 påmeldte barn fra 
Bjørnstad på disse leirene, og 
vi skal her nevne noen effekter. 
For det første har Kjersti vært 
en ivrig ambassadør for å få 
med seg barn fra forsamlingen. 
Siden både barna og foreldrene 
deres kjenner Kjersti, gjør det-
te at et opphold på leir virker 
tryggere. Sist, men ikke minst 
gir en slik kobling Kjersti og de 
andre på Bjørnstad mulighet å 
bruke forventingene til leiren 
og siden opplevelsene fra 
leiren som en del av forenings-
arbeidet. Dette er kort og godt 
«sammen er vi Normisjon» i 
praksis, og det gjør vi gjerne 
mer av.

Åsmund Bjørnstad

Ivrige dugnadsmedhjelpere 

Bente (65) og Petter (79) Hjerpeseth har nå startet sin andre 
sesong som dugnadsmedhjelpere på Sauevika. Ekteparet fra 
Sinsen i Oslo gjør en fantastisk innsats. Hun vasker og hjelper til 
på kjøkkenet. Han rydder stranda og fjerner sauelort. Begge er 
fleksible og tar alt forefallende arbeid. – Dette er bare koselig, sier 
Bente og Petter, som takk for den store jobben får bo på «Klip-
pen». 
Fra denne sommeren av blir Bente pensjonist fra sin lærerstil-
ling, og Petter (antagelig) pensjonist fra sin jobb i hjemmetje-
nesten i Oslo. Det betyr enda flere dager på Sauevika i den lange 
sesongen, ikke bare helger.  

Dette er bare en av mange 
tilbakemeldinger vi får fra 
deltakere på leirene våre. 
Overskriften er hentet fra en 
niåring som var på påskeleir 
på Sjøglimt i år. Tenk at vi 
får være med på noe slikt! 
Med slike tilbakemeldinger i 
bagasjen er det med glede vi 
ser fram til en sommer hvor 
leirene nærmest står i kø. En 
leir er allerede full – den hadde 
venteliste første formiddag 
etter påmeldingsoppstart. 
Mange av leirene er i skrivende 
stund cirka halvfulle, mens for 
noen leirer har påmeldingen 
så vidt kommet i gang. Leirer 
gjør seg ikke selv, og med 
våre ansatte er vi nok ikke i 
stand til å dekke opp mer enn 

cirka 30 prosent av det totale 
arbeidet med en leir. Det betyr 
av vi i snitt trenger 10 til 16 
frivillige på hver av våre ni 
leirer gjennom sommeren. Da 
snakker vi om kjøkkenhjelp, 
vaktmesterhjelp, leirledere og 
leirbesteforeldre. Vår region 
er blant de største i landet på 
sommerleirer, og med alle de 
gode tilbakemeldingene vi får, 
vil en reduksjon være veldig 
trist. Vi har klart å gjennomfø-
re dette mange år nå, tenker du 
kanskje – og det er riktig. Men 
vi registrerer at belastningen 
på enkelte har blitt så høy at vi 
ikke kan la være å gjøre noe. 
Det nødvendige tiltaket er kort 
og godt at flere voksne er villig 
til å bruke noe av tiden sin på 

Et godt tips!

Den beste dagen i mitt liv

Dugnad 
Det foregår mye dugnadsarbeid 
på Sjøglimt for tiden. Gunnar 
Lilleaasen og Asbjørn Deg-
nes renoverer bad. Se så fine 
de blir! Ute er det en gruppe 
med blant annet Geir Listrøm 
Pedersen som står på.  Men 
det trengs flere medhjelpere! 
Ta kontakt med Geir tlf. 906 
87 738 eller mail: listrom.
pedersen(at)gmail.com el-
ler Wenche Bjørknes tlf. 957 
57 610 eller wenbjo(at)hotmail.
com

leirstedene. Vi er velsignet 
med veldig mange unge ledere 
og noen voksne, men vi savner 
veldig ofte flere voksne som 
kan fylle de forskjellige rol-
lene. Dersom dette hadde vært 
en invitasjon til en ørkenvand-
ring, hadde jeg sikkert skrevet 
dette med dårlig samvittighet. 
Men med denne invitasjonen 

vet jeg at dere kan få øyeblikk 
som overgår det meste av hva 
sommeren ellers kan by på. 
Velkommen til å ta kontakt 
med regionkontoret på telefon 
69 13 36 60, så finner vi en 
rolle og en periode som passer 
for deg. 

Åsmund Bjørnstad
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Lørdag 1. juni fra kl.10.00. 
Miniauksjon for barn kl.10.30.
Hovedauksjon inne kl.11.30.

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

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

I oktober i fjor markerte 
Fermate Norge sitt 10-årsju-
bileum med en innholdsrik 
jubileumsfest, og gjennom 
sine seks avdelinger rundt i 
Norge har ca 1 300 personer 
vært i samtaler for sjelesorg/
veiledning for livet. Fermate 
har i disse 10 årene fått bety en 
forskjell i hverdagen for mange 
mennesker. 

Fermate i Østfold hadde opp-
start i august 2013, med Sig-
mund Danielsen som ansatt i 
50% stilling. Fermate har vært 
en viktig del av Normisjons 
diakonale arbeid i Østfold.

Torhild Nordberg har siden 
oppstart vært engasjert på ti-
mesbasis og er fortsatt en aktiv 
samtalepartner. Etter endrin-
gene i Normisjon i Østfold i 
2018, er Torhild nå Fermates 
kontaktperson i Østfold og 
koordinerer behov for samtale 
mellom tilgjengelige ressurser. 
På Normisjons hjemmesider 
finnes kontaktinformasjon til 
Fermate.

I tillegg til Torhild Nordberg 
er Tore Schwartz Olsen og 
Gunnar Øvstegård tilknyt-
tet Fermate, som henholdsvis 
sjelesørger/veileder og ånde-
lig veileder. Tore er tilbake i 
Østfold etter mange år andre 
steder rundt i Norge, og er nå 
sogneprest i Torsnes i Fredrik-
stad. Han har videreutdanning 
i sjelesorg og etterutdanning 
i åndelig veiledning. Gun-
nar Øvstegård er sogneprest i 
Aurskog-Høland. Gunnar til-
byr åndelig veiledning. De siste 
tiårene har vi stadig hørt om 
åndelig veiledning. I Fermate-
sammenheng brukes det helst 
om å få hjelp til å oppdage hva 
slags forhold vi har til Gud og 
hvordan dette utvikler seg. Det 
pågår en form for samtale mel-
lom Gud og hans mest verd-
satte skapning, og veiledningen 
handler om å bli oppmerksom 

på hva denne samtalen handler 
om. Derfor er det helt naturlig 
at veiledningen tar utgangs-
punkt i vårt bønneliv der 
samtalen med Gud er tydeligst. 
Vi reflekterer over innholdet i 
den, men enda mer om følelser 
og lengsler knyttet til det. På 
den måten kommer vi nærme-
re oss selv og oppdager lettere 
hva Gud vil si oss. Behovet for 
åndelig veiledning vokser for 
tiden, det gjelder enkeltper-
soner så vel som kollegafelles-
skap, styrer og råd.

Fermate ønsker fortsatt å være 
et godt og viktig tilbud til 
mennesker i Østfold. Fermate 
ønsker også å komme på besøk 
til foreningene, for å informere 
om tilbudet. I mars ble det ar-
rangert Fermatekveld på Han-
nestad bedehus, hvor det både 
ble gitt god informasjon om 
tilbudet og tilhørerne fikk også 
høre en personlig erfaring fra 
en som har benyttet tilbudet 
fra Fermate. Det var en nyttig 
samling, som kan anbefales å 
arrangere flere steder.

Region Østfold samarbeider 
med Region Øst, som har ko-
ordinatoransvaret for Fermate 
i Norge. 

Tekst og foto: Sverre Fjeldberg

Økonomi

Loppemarked på Sjøglimt leirsted

... dette skulle jeg gjerne ha snakket med noen om 

Tre på Fermatekveld, fra 
venstre Torhild Nordberg, 
Ellen L. Slettevold og Bjørn 
Lande.

«Hauge 2021», 
som arbeider 
fram mot 
250-årsjubileet 
for Hans Ni-
elsen Hauges 
fødsel, har 
mottatt hele 
kr. 300.000 fra 
Sparebankstif-
telsen DNB. 
Pengene er 
øremerket 

nytt besøkssenter i Museet Hauges Minde. Overrekkelsen skjedde 
i DNBs lokaler i Fredrikstad 8. mai, og det var Svein Høiden og 
Boe Johannes Hermansen fra styret i «Hauge 2021» som mottok 
den store gaven.
Sparebankstiftelsen delte forøvrig ut gaver samme dag til hele 22 
mottakere, totalt 3,5 millioner kroner. 
Bildet viser fra venstre: Kjell Bjønnes (DNB), Høiden, Herman-
sen og Camilla Winther (DNB).

300 tusen i gave På regionårsmøtet i Halden 
presenterte vi et budsjett for 
2019 som viste et lite over-
skudd. Forutsetningene for 
dette er jo at utviklingen blir 
som forventet i det nye året. 
Inntektene fra leirvirksom-
heten og utleie av leirstedene 
våre vet vi ganske mye om 
ved starten av året. De fleste 
leietagerne er tidlig ute med 
sine bestillinger. I budsjettet 
la vi inn en forsiktig vekst på 
Sauevika. På grunn av samar-
beidet med Gulsrud Booking 
forventer vi en litt større øk-
ning på Sjøglimt. Kostnadene 
er forholdsvis forutsigbare, 
selv om det enkelte ganger kan 
også oppstå uforutsette utgif-
ter. Vi håper at vi nå har tilpas-
set organisasjonen og klarer å 
holde ordinære kostnader på et 
fornuftig nivå, slik at ordinære 
inntekter bærer driften.
Gaveinntekter utgjør ca 40% 
av regionens inntekter og betyr 
derfor mye for oss. Vi håper at 
vi klarer å formidle den takk-
nemligheten vi føler overfor 
alle som er med og bidrar i 
dette.
I 2018 opplevde vi en glede-
lig økning i gaveinntektene, i 
hovedsak grunnet økning i fast 
givertjeneste. 

Som dere ser av nedenstående 
tabell har også dette året startet 
godt, og gaveinntektene er på 
akkurat samme nivå som på 
samme tidspunkt i 2018. De 
totale ordinære gaveinntektene 
pr. april er kr 868.000,- mot 
budsjett kr 823.000,-. I samme 
periode i 2018 var beløpet kr 
869.000,-.

I den grafiske oppstillingen 
nedenfor vises fordelingen av 
gaveinntektene mellom avde-
lingene.

I tillegg til dette har vi også fått 
store enkeltgaver: kr 300 000,- 
til Sjøglimt fra Rakkestad 
Normisjon, kr 50 000,- til 
leirarbeid fra Betlehem Normi-
sjon og kr 77 500,- til Sauevika 
fra Bjørnar Spydevolds 60 års 
feiring. Vi vil uttrykke stor 

takknemlighet for de generøse 
gavene. Dette gjør det totale 
gavebildet enda bedre. 

Vi tar også med at våre søkna-
der om støtte til Sparebank1 
Stiftelsen Østfold Akershus, 
har gitt oss en bevilgning på kr 
150 000,- til nytt varmeanlegg 
på Sauevika og kr 130 000,- til 
trappeheis på Sjøglimt. Denne 
bevilgningen viser oss at 
leirstedene blir verdsatt, også 
utenfor vår egen organisasjon. 

Resultatet hittil i år er i forhold 
til budsjettet, og det lover godt 
for resten av året.

Takk til alle våre støttespillere 
og givere.
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Bijoj Munmu (25) kommer fra en fattig 
familie på seks, og er eldst i søskenflok-
ken. Selv om økonomien tidligere har 
vært ustabil, er den i dag betydelig bedre. 

Familien har vært med å bidra til å 
finansiere utdanningen hans, men stipen-
det fra Normisjon har vært et nødvendig 
bidrag for Bijoj. 

– I tillegg til økonomisk støtte gir sti-
pend bekreftelse på at noen heier på deg, 
og dette motiverer meg, sier han. 

Sitt første stipend fikk Bijoj allerede i 
sjette klasse, og han fikk da oppleve selv 

hvor oppløftende dette var. Selv om belø-
pet var lite, ga det ham muligheten til å 
drømme større. 

Da tiende klasse var bestått, økte sti-
pendbeløpet og drømmen om et bedre 
liv kom enda nærmere.

I dag, åtte år senere, er han i ferd med 
å fullføre en generell bachelorgrad. Han 
har i tilegg en lærerjobb ved siden av som 
bidrar til å dekke utgiftene for studiet. 

Fremtiden ser lys ut og Bijoj drømmer 
om å få en statlig jobb. Han forteller at 
slike jobber er bedre betalt. 

Ønsket videre er å ta en master med 
fordypning i historie, noe som vil åpne 
opp for flere muligheter.

I tillegg til studiene er Bijoj ungdoms-
leder i sin kirkesektor. 

– Håpet mitt er å inspirere ungdom-
mer til å ta del i arbeidet som drives i 
lokale menigheter. Ungdommene spiller 

en stor rolle i menighetene og det er også 
vår plikt å stille opp, sier Bijoj. 

Muligheten til å bli ungdomsleder 
kom som en tilfeldighet inn i livet hans. 
Gud jobbet mye med Bijoj og fikk han til 
å innse at Gud også kan bruke han til å 
nå ungdom. Bijoj bestemte seg for å stille 
til valg som ungdomsleder og fikk drøm-
mejobben.

Gjennom hardt arbeid og en sterk tro 
har Bijoj utviklet seg. Utdanning har 
skapt et godt grunnlag i livet hans, men 
mye av tiden bruker han sammen med 
ungdommene fra menigheten. Her får 
han uttrykke takknemlighet til Gud for 
alt han har fått, gjennom å være en vel-
signelse for andre. 

– Det er en velsignelse, vil jeg si, sier 
Bijoj om sin rolle i arbeidet.

Bijoj er i ferd med å avslutte studiene sine. Han er takknemlig for mulighetene han har fått. 

Velsignet for å velsigne igjen

Normisjons landsstyre har vedtatt å opprette 
en stilling ved felleskontoret som assiste-
rende generalsekretær, og å ansette Ole 
Martin Rudstaden i denne stillingen. Han 
tiltrådte i stillingen 1. mai. 
 – Ole Martin kjenner organisasjonen vår 
godt, og har jobbet på flere plan i Normisjon 
gjennom mange år, sier landsstyreleder Hall-
geir Solberg. – Vi er glade for at han har sagt 
ja til å gå inn i denne stillingen.
 – Jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg ser med 
glede på hvordan Acta og Normisjon utvi-
kler seg og opplever en organisasjon som 
setter seg i stand til å drive misjon i dag og i 
framtiden, sier Rudstaden.

Den siste uken i mars var det ny gjennom-
gang av Agenda 1 i Mali, og Therese Glen-
drange forteller om gode opplevelser under 
samlingen. 

– En ting er at de fleste som kom på 
denne samlingen har vært med et par gan-
ger før, så det var mindre usikkerhet. Men 
det var også en varme i fellesskapet som 
ikke bare kom av de høye temperaturene. 
Det var en sterk følelse av fellesskap og sam-
hørighet, og det ble en veldig god samling.

– Blant noen av barna vi har jobbet med i 
flere år, ser vi mye positiv utvikling, også i 
det sosiale. Blant dem er en gruppe jenter, 
de fleste med cerebral parese, noen av dem 
er allerede tenåringer. Tidligere sloss de om 
oppmerksomheten, men de har nå utviklet 
gode sosiale og empatiske ferdigheter, samt 
kommmunikasjonsferdigheter. Ingen av 
dem kan snakke rent, men de er blitt en ven-
ninnegjeng som er glade i hverandre, fortel-
ler utsending Synnøve Aandstad Baghirova.

Det er mye dans og glede på Agenda 
1-samling!

Mali 
Menighet og evangelisering i Mali
Prosjektnummer 401 011

Aserbajdsjan 
Helse i Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 007

Fremgang i Merdekan Ny i ledelsen

Story & Media
Bijoj fullfører nå studier 
i Dinajpur. Stipend 
gjennom Normisjon har 
gjort dette mulig.

Agenda 1 i Mali

Amalie Holm
Emilie Løvås Wang
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Team Story & Media fra Gå Ut 
Senteret besøkte tre land i Asia i 
løpet av sitt utenlandsopphold, 
og tilbrakte seks uker hver i 
Nepal, Bangladesh og 
Kambodsja. 

Hele veien har David Einan, Bjørn 
Aron Rydland, Amalie Holm og 
Emilie Løvås Wang produsert 
tekst, bilder og video for Normi-
sjon, og vært våre korrespon-
denter ute. 

Du kan se mer av innholdet 
teamet har produsert på 
www.normisjon.no og 
tv.normisjon.no

Tekst
Foto
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Høres ikke det flott ut? I over et 
år har vi arbeidet med å starte 
sykepleieskole her ved sykehu-
set. Og så ble det mer enn som 
så! 

«Okhaldhunga School of Health 
Sciences» er det offisielle navnet 
på skolen, som foreløpig har 
bare ett studieprogram, og det 
er i sykepleie. Men, som navnet 
indikerer, vil det komme flere i 
årene framover, antagelig først 
en linje for Health Assistants, 
senere kommer laboratorietek-
niker-linje og andre. 

Den 8. april 2019 ble skolen høy-
tidelig åpnet. Alle de tjue stu-
dentene på første sykepleier-kull 
er kasteløse jenter som har fått 
så gode karakterer og kommer 
fra en så fattig bakgrunn at de 
har fått stipend av staten som 
dekker både studieplass, husrom 
og mat gjennom hele studiepe-
rioden på tre år. Til stede på 
åpningen var skolens nytilsatte 

lærere, og ulike politiske og 
andre ledere i distriktet.

Åpningsfesten ble en stor fei-
ring, med tradisjonell nepali 
sang og dans, som er med ved 
alle høytidelige anledninger.

Vår uoppslitelige direktør Tuk 
har mesteparten av æren for at 
sykepleierskolen nå endelig kan 
starte. Som vår lokale Harald 
Hårfagre hadde han latt hår og 
skjegg gro gjennom hele året. 
Han var ganske nedgrodd da 
han holdt åpningstale for skolen, 
men dagen etter viste han seg i 
ny og yngre versjon. Mange 
måneders innsats kronet med 
seier!

Første skoledag, dagen etter 
åpningsfesten, ventet tjue spente 
studenter ved pultene, og nesten 
like spente lærere for å presen-
tere seg. Dette har vi ikke gjort 
før. 

Historien om Florence Nightin-
gale, som la grunnlaget for 
moderne sykepleie basert på 
erfaringer fra arbeidet med 
sårede soldater under Krimkri-
gen på 1850-tallet, er fremdeles 
en viktig inspirasjon for syke-
pleierne våre. Hennes portrett 
henger også på vår sykepleier-
skole. 
 

Elever og lærere ved den nye skolen på åpningsdagen. 

Ny skole
Kristin og Erik Bøhler

Kristin og Erik Bøhler

Etter utallige møter 
og utsettelser ble 
sykepleierskolen i 
Okhaldhunga 
åpnet 8. april!

Nepal 
Sykehuset i Okhaldhunga
Prosjektnummer 306 002

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som pågår med 
å skape nye, mer tjenelige 
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
• Be for CRED-leir i sommer 
(KRIK-leir)
Ecuador
• Be for Bibelinstituttet, og 
spesielt personalsituasjonen. At 
omstrukturering og svakare 
økonomi må møtast med 
kreativitet og handlekraft, slik at 
kyrkjene fortsatt kan få gode 
tilbod om kurs og leiaropplæring
• Be for Tamboskolen. Om godt 
samarbeid og gode løysinger 
møte med nye utfordringer og 
krav frå Utdanningskontoret
India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samar-
beidskirke i India
Kambodsja
• Takk Gud for fortsatt sterk 
vekst i Kambodsja. Over 15000 
flere kristne. Samtidig er det 
registrert over 1000 nye huskirker 
de siste tre årene
• Be om at kirka må nå enda 
lenger ut med evangeliet om 
Jesus og at hver nykristen får 
mulighet til å ha kort vei til en 
huskirke. Vi ber om at enkle ord 
om Jesus, godhet og mirakler 
skal åpne enda flere hjerter for 
relasjon med Jesus
• Be om at ikke begrenset med 
penger må stoppe vår mulighet 
til å forvalte vekkelsen i Kambod-
sja 
Mali og Senegal
• Be for alt det som er sådd av 
Guds ord. Be om at det må skape 
tro og forandre liv
• Be for bibeloversetterarbeidet. 
Be for klare hoder og gode øyne 
når teamet i løpet av året skal 
lese gjennom alle tekstene på 
nytt og sikre at alt er riktig
• Be for styrke gjennom 
varmetiden, om en god regntid 
og gode avlinger (juni – oktober)
 

• Be for oppstart av prosjektet 
«Ikke reis over havet». Be for en 
god inngang for de fire ansatte i 
prosjektet, at de må få gode 
kontakter i landsbyene og være 
redskap for endringer i lokalsam-
funnet
• Be for teamet i Senegal. At Gud 
må lede dem til malinké-familier 
som er åpne og klare til å starte 
bibelgrupper
• Be for handikapforbundet som 
vi arbeider med i Senegal. Be om 
at de må klare å organisere seg, 
og at de må lykkes med produk-
sjon av såpe og moringapulver, 
slik at de får inntekter
Midtøsten/Nord-Afrika
• Takk for de millioner av 
arabiske barn som regelmessig 
får høre om Jesus gjennom 
barnekanalen SAT-7 KIDS
• Be om at SAT-7s budskap om 
Guds kjærlighet kan skape 
forsoning der det råder hat og 
ufred
Nepal
• Takk for åpning av sykepleier-
skolen 8. april
• Be om helse og styrke for oss

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
• Be om styrke og visdom for vår 
nye daglige leder og Actaleder
• Be for det nye regionstyret. 
Om arbeidsglede og visjon for 
arbeidet i nord
• Be om at leirstedene våre blir 
mye brukt til samlinger om Guds 
ord
• Be for Sommer i Nord 8.-11. 
august. Om Guds velsignelse 
over medhjelpere og deltakere 
– unge og gamle
Nordland
• Be for det nye regionstyret
• Be for forberedelsen av 
Sommer i Nord 2019
• Be for sommerstevnet i 
Helligvær og på Givær
• Be om ny giv i restart av en 
forening 
Oppland
• Be for situasjonen i region 
Oppland. For styret og om kloke 
valg
• Be for salgsprosessen rundt 
Kirketeigen
• Be for TotenCampen på 
Skjærgårds
• Takk og be for nyvalgt 
Actastyre 

Rogaland
• Takk for et flott regionårsmøte
• Be for sommerleirene
• Be for 10:13-festivalen
• Be for seniorleiren
Sogn og Fjordane
• Be for sommerleirene på 
Fjordly og Teigen
• Be for Nordfjordsommer 2.-7. 
juli; Normisjon og KRIK sin 
friluftsfestival for hele familien
• Be for bygging av nye og 
eksisterende fellesskap og 
foreninger
• Be for arbeidet ved enhetene i 
regionen: folkehøgskolene, 
leirstedene, retreatstedet, 
hotellet og barnehagene
Telemark 
• Be for det nye regionstyret og 
Actastyret som er valgt på vårens 
årsmøter. Be om visdom, 
oppfinnsomhet og krefter
• Be for sommerens leirer og 
forberedelsene til disse
• Be for de som på de siste 
leirene har tatt imot Jesus, at de 
må bli bevart og finne et 
fellesskap å vokse i
 Trøndelag
• Takk og be for det nye 
regionstyret
• Ber for sommerens leirer
• Ber for elevrekruttering til 
Normisjons skoler i regionen
• Takk og be for de ansatte
Øst
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen
Østfold
• Takk for alt det frivillige 
arbeidet som utføres i Østfold
• Takk for god oppstart av 
leirsesongen
• Be om beskyttelse og velsig-
nelse over sommerens leirer
• Be for planleggingen av vårens 
og sommerens leirer.

SENTRALT:
• Be for sommerens arrange-
menter
• Be for ny assisterende 
generalsekretær

ACTA SENTRALT:
• Be for alle sommerens små og 
store Acta-arrangementer
• Be for Kompis og Amigos
• Takk for en flott KonfCamp 
Etne og be for KonfCamp på 
Skjærgårds

 

Bønneemner

Nytt fra
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www.kristendate.no

STØRSTE
for kristnemøteplass

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Test vår app!

Tekst
Foto

Trond Andersen var ansatt som musikksekretær 
i Indremisjonselskapet i 1968, og i 1970 ble han 
lærer på den nyopprettede musikklinjen på Bibel-
skolen i Staffeldts gate. Dette var lenge før Nor-
misjons tid, og det var Indremisjonsselskapet som 
både drev Bibelskolen og virksomheten i Storsa-
len. Den unge musikklæreren ville danne et kor 
som både kunne løfte den rike musikkarven i 
bedehustradisjonen og samtidig lansere det beste 
av det nye.

Navnet ble snart endret til Storsalens Minikor – i 
dagligtale Minikoret –  og i flere tiår framover var 
Minikoret et begrep langt utover indremisjonens 
og bedehusfolkets rekker.

Det ble utallige besøk på bedehus og i kirker 
landet rundt og en rekke plateinnspillinger. 
Minikoret var faste gjester i Ønskekonserten og 
ofte benyttet i NRK´s morgenandakt. På TV var 
de bl. a. med i programmet Tro og Liv. Trond 

Andersens var en engasjert og inspirerende diri-
gent, og stod også for en rekke friske og nyska-
pende arrangementer. Det er ikke for mye sagt at 
Minikoret under hans ledelse brakte med seg en 
ny retning innen kristen sang og musikk. Den 
friske stilen, en smittende sangglede og høy kva-
litet gjorde at mange dro lange veier for å høre 
Minikoret. Det var kø langt nedover Sven Bruns 
gate når Den Store stjerna sto på programmet i 
Storsalens adventkonsert.

Utover 80-tallet ble korets aktivitet etter hvert 
redusert, men helt fram til de siste årene har det 
vært holdt liv i koret med halvårlige samlinger.

Lørdag 28. september markeres 50-årsjubileet med 
en stor jubileumskonsert i Storsalen. Sangeren 
Gunstein Draugedalen og pianisten Jens Harald 
Bratlie opptrådte begge sammen med Minikoret 
i glansårene, og de er gjestesolister denne kvelden. 
Dirigent for koret er Arne Ness og Kjetil Bjerke-
strand, og Jon Børge Askeland akkompagnerer. 
Konsertens konferansier er Helge Gudmundsen.

Dette vil bli et fint gjenhør og en god opplevelse 
for mange!

Minikoret 50 år!
Slik husker nok mange Minikoret. 28. september er det flere grå hår og færre fargede 
brilleglass når koret feirer sine femti år. 

Ill.
Svein Granerud

Høsten 1969 startet Trond 
Andersen «Storsalens lille 
kor». I år feirer koret rundt år 
– og det skal feires med  
jubileumskonsert 

Alle hadde hørt om 
Minikoret.

Og med sommeren kommer Sommer i Sør 9.-14. juli ! 
Blant talerne på årets festival finner vi Imi-pastor Egil 

Elling Ellingsen, Elin Lind Fagerbakke som er leder for Kvin-
ner i Nettverk og pastor i Salem misjonsmenighet, samt 
Andreas Nordli som leder Ungdom i Oppdrag Norge. 

Mary Elizabeth Kolsrud med band leder lovsang gjennom 
hele uka, og fredag kveld kan man glede seg til konsert med 
Kristin Minde, som også hadde konsert på fjorårets festival. 

Festivalgeneral Kristian Bjørkhaug lover en innholdsrik 
uke for store og små i Normisjonshallen i Grimstad! 

Du kan lese mer og melde deg på på www.sommerisor.no.

Sommeren kommer!

Sommer i Sør i Grimstad 
9.-14. juli.
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Årsmøtet i Normisjon region 
Østfold hadde mange positive 
punkter: Leirarbeid med over 
1000 deltagere. Opprusting 
av leirstedene. Økt satsing på 
frivillighet. Økonomi under 
kontroll.  
- Vi må la Normisjons visjon 
«Jesus Kristus til nye gene-
rasjoner og folkeslag» være 
grunnlaget for alt vårt arbeid, 
var et hovedanliggende under 
årsmøtet, som ble holdt i Nor-
misjonshuset i Halden lørdag 
30. mars. 
Årsmeldinger og regnskap ble 
enstemmig godkjent av de 58 
stemmeberettigede. Region 
Østfold har et omfattende 
arbeid med totalt 73 forenin-
ger på voksensektoren, som er 
en nedgang på tre fra året før. 
Acta, barn og unge i Normi-
sjon, i Østfold har 48 lokallag 
for alderen 0-26 år, fordelt 
på 22 kor og 26 klubber/lag. 
Sentralt i regionens arbeid er 

også leirstedene Sauevika og 
Sjøglimt, samt Haugetun fol-
kehøyskole. Fermate - ressurs-
senteret for sjelesorg og veiled-
ning - hadde også en betydelig 
virksomhet i 2018. I tillegg er 
det et stort engasjement for 
Normisjons misjonsarbeid i 10 
ulike land, ikke minst Nepal. I 
den sammenheng er «Misjons-
forum» et viktig arbeidsred-
skap.
Region Østfold har i dag 10 an-
satte, inkludert leirstedene og 
deltidsstillinger, men utenom 
Haugetun folkehøyskole. I 
tillegg har Normisjon er stort 
antall ulønnede medarbeidere 
som ledere og støttespillere 
i lokale foreninger, lag og på 
leirer. 
Regionstyrets leder John 
Thune, Rakkestad ble gjenvalgt 
for to år. Etter Helene Camilla 
Titterud, Grålum, som gikk ut 
av regionstyret, ble valgt: Ellen 
Lindheim Slettevold, Borge. 

Gjenstående 
medlemmer er 
Torgeir Flateby, 
Askim, Gerd 
Ninni Solum, 
Tomter, Gun-
nar Lilleaasen, 
Degernes og 
Randi Finstad 
Sand, Eidsberg. 
Til varamed-
lemmer ble 
valgt: Ingar B. 
Karlsen, As-
kim, Magnar 
Aamoth, Rakkestad og Ellen 
Brøttemsmo, Yven. Ansattes 
representant er Boe Johannes 
Hermansen. I tillegg velger 
Acta sin representant. Styrets 
sekretær er regionleder Sverre 
Fjeldberg.
De samlede inntektene for 
regionen lå i 2018 på 9,5 mil-
lioner kroner, herav utgjør 
gavene ca. 4,1 millioner kroner. 
Regnskapet viste et driftsmes-

sig underskudd på 974.000 
kr., men er en stor bedring fra 
forrige år. Årets budsjett er i 
balanse. 
I tillegg til forhandlingsmøtet, 
var det flere temaer som ble 
tatt opp. Landsstyret utsen-
ding, Kristian Øgaard, som er 
leder for Actas arbeid sentralt 
i Normisjon, talte om «Jesus 
Kristus til nye generasjoner» - 
fra generasjon til generasjon. 
Det var også presentasjon 

av ny rektor ved Haugetun, 
Øyvind Moksnes, samt ulike 
arbeidsgrener, styrer og råd. 
Informasjon om misjonsar-
beidet i Mali/Senegal ble gitt 
av tidligere Mali-misjonær 
Kirsten Brandsæther. Årsmøtet 
ble avsluttet med utsendelses-
gudstjeneste med nattverd, 
ledet av Kristian Øgaard.

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Et utsnitt av møtedeltagerne under årsmøtet i Normisjon region Østfold. 

Mange positive trekk

i Hannestad bedehus, torsd. 
17. oktober kl. 11.00-14.30. 
Svein Granerud innleder: Å 
tenke kristelig om tiden – og 
forkynne det. Lunch serveres. 

30. august - 1. september
Fortsatt ledige plasser!

Det ble arrangert kveldsbibelskole både i Mysen menighetshus, 
Betania og på regionkontoret/Betania Normisjon våren 2019, 
begge steder tre kvelder. Temaet var: «Friheten i Kristus - en 
gjennomgang av Galaterbrevet». Gunnar Øvstegård, Runo Lil-
leaasen og Gunnar Navestad var dyktige lærere. Mange takknem-
lige deltagere gleder seg over de fine og utbytterike kveldene. 

Bildet viser et glimt fra en av kveldene i Sarpsborg, med Gunnar 
Øvstegård som underviser. Foto: Boe Johannes Hermansen

Det ble en flott dag for frivillige forkynnere i Normisjon region 
Østfold, som var samlet på Sjøglimt 20. mars. Gunnar Øvstegård 
talte om: «Hvordan forkynne til frihet i Kristus?» Han orienterte 
også om sitt engasjement i åndelig veiledning gjennom Fermate 
i Normisjon region Østfold. Sverre Fjeldberg ønsket velkommen 
og Boe Johannes Hermansen ledet samlingen. 

Bildet viser de som var på samlingen. Gunnar Øvstegård (første 
rekke, nummer to fra venstre). Foto: Boe Johannes Hermansen

Samling for frivillige 
forkynnere

Kveldsbibelskole våren 2019 Samling for frivillige forkynnere

Kvinneleir på 
Sauevika

Bethania i Sarpsborg er solgt 
for å gjøre plass til et stort 
leilighetskompleks, Kulås Hage. 
Bedehuset ble bygd allerede i ca. 
1896, påbygd i 1899 og 1928 og 
flere ganger senere ombygd. 
Huset har gjennom årene hatt 
en stor virksomhet, og betydd 
mye for mange. Det takker vi 
Gud for. Samtidig er det vemo-
dig at huset nå er revet. Bildene 
viser Bethania før og under 
rivingen. 

Foto: Boe Johannes Hermansen

Bethania – en epoke er over

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

Høstens elevstevne
Høstens elevstevne blir arrangert 
lørdag 19. oktober. 

Hilsen fra Haugetun

Hva er ditt beste minne fra Hauge-
tun?
Valgfag, tur til Romania og Barcelona, 
hoppe i fallskjerm, sene kvelder med 
mye latter, nye og gode venner.

Hva er ditt verste minne?
Lite søvn, selvfølgelig min egen feil… 
Våkne tidlig i helgen og tro at man har 
forsovet seg til morgenmøte!

Hva kan du si om nattero på en 
internatskole?
Det er alltid liv på et internat, men folk 
flest respekterer nattero. Med flinke 
nattvakter som passer på oss, føler vi 
oss alltid trygge!!

Er det noe å le av på Haugetun?
Kulturkveld, lærernes påfunn og sprell, 
tull man finner på med medelever, tek-
niske feil, generasjonsforskjeller.

Hva er det viktigste du har lært?
Å ikke ta alt så seriøst, le av seg selv og 
ting. I går var i går, i dag er en ny dag!

Har året gjort noe med ditt forhold 
til kristen tro?
Det har gitt meg en ny mulighet for å gi 
kristendom en ny sjanse, skal prøve å ta 
med meg noen ting videre i livet.

Hilsen Linda

Det nærmer seg skoleslutt, og nok et begivenhetsrikt år med mange flotte ungdommer går mot 
slutten. Haugetun har fått rektor Øyvind i hus - og det er kjempefint, opptaket for neste år går 
sin gang, og alle er opptatt av hvor fort et skoleår egentlig går.
Denne gangen har vi valgt å gi stemme til tre av årets elever som gir et lite bilde av hvordan de-
res folkehøyskoleår har vært.

Hva er ditt beste minne fra Haugetun?
Mitt beste minne fra Haugetun må være fallskjermhop-
pingen. Det var helt utrolig og uvirkelig på samme tid. 
Jeg er så takknemlig for at Haugetun ga meg mulighet til 
å oppleve det. Den opplevelsen glemmer jeg aldri!

Hva er ditt verste minne?
Det er egentlig ingen dårlige minner fra Haugetun. Det 
eneste jeg kommer på, var da jeg og en annen elev hadde 
morgenrydding i starten av året. Det var kjipt fordi det 
alltid var så mye rot vi måtte rydde før frokost. Heldigvis 
er det bedre nå.

Hva kan du si om nattero på en internatskole?
Nattero på internatskole er ganske bra, selv om det er 
bråk noen ganger. Litt må man tåle når så mange folk 
bor i lag.

Er det noe å le av på Haugetun?
Vi gjør mye gøy, så det er alltids noe å le av. Det kan 
være ulike leker som popstokk eller mafia, eller kultur-
kvelder hvor mange gjør mye gøy og kreativt.

Hva er det viktigste du har lært?
Jeg har lært mye, og noe av det viktigste må være å utfor-
dre meg selv. Skape nye erfaringer og opplevelser og ikke 
si nei til å prøve noe nytt.  Året mitt hadde ikke vært det 
samme uten alle opplevelsene og de nye vennene jeg har 
blitt kjent med.

Har året gjort noe med ditt forhold til kristen tro?
Dette året har gjort meg mer forståelsesfull på hvorfor 
mange velger kristendommen og følger Jesus. Jeg føler 
meg ikke lenger så fremmed til den trygghet og kjærlig-
het det kan gi.  Med andre ord; jeg har blitt mer åpen for 
å motta den tryggheten og kjærligheten. 

Hilsen Tiril

Hva er ditt beste minne fra Haugetun?
Mitt beste minne er alle de gode menneskene 
jeg har møtt.

Hva er ditt verste minne?
Desidert da jeg var med på Ironman!! (Iron-
man er en styrkeprøve som går over et døgn 
med masse fysiske utfordringer og lite hvile).

Hva kan du si om nattero på en internat-
skole?
Nettene kan være koselige med snakk og lat-
ter, men også støy når man prøver å sove!

Er det noe å le av på Haugetun?
Ja, jeg ler når jeg er sammen med vennene 

mine, og lærerne slår alltid til med en god 
vits.

Hva er det viktigste du har lært?
Lært tålmodighet og toleranse for andre som 
ikke er som meg.

Har året gjort noe med ditt forhold til 
kristen tro?
Ikke så mye i tro, men mer i forståelse og 
verdier.

Hilsen Matias
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Tidlig høsten 2018 lanserte 
menighetens prest Magne Tor-
bjørnsen ideen om en inspi-
rasjonstur til Chicago, gospe-
lens hjemby. Påsken 2019 ble 
drømmen en virkelighet. Etter 
mange dugnadstimer, økono-
misk støtte fra foreldre, Askim 
Menighet og Askim Normi-
sjon, reiste 13 ungdommer og 

tre voksenledere til USA. Det 
ble en opplevelse vi alle sent vil 
glemme. Vi besøkte tre menig-
heter, og hadde øvelse med to 
ulike gospelkor. Vi ble veldig 
godt mottatt overalt, og det var 
inspirerende å se åpenheten de 
hadde seg imellom og mot oss. 
Vi fikk oppleve en helt annen 
menighetskultur i autentiske 

gospelkirker der det var mye 
bevegelse og sang, høy stem-
ning og en spennende liturgi, 
som er veldig annerledes enn 
det vi er vant til hjemme i 
Norge. 
Det ble også tid til sightseeing 
i den flotte byen. Vi besøkte 
Willis Tower (443meter høyt) 
med panoramautsikt over 
byen, vi var på guidet elve-
cruise med arkitektur rundt 
skyskraperne som tema, vi 
vandret en tur på promenaden, 
og vi rakk mange store og gode 
måltider med typisk ameri-
kansk mat som burgere, tex-
mex og Chicago style pizza. 
Vi spiste også på Cheesecake 
Factory, til glede for store og 
små. 

Vi hadde base på et hotell i ut-
kanten av byen, og leide to mi-
nibusser som ble flittig brukt 
hver dag. Hver kveld hadde vi 
en felles samling med en kort 

bønnestund og samtaler rundt 
dagens opplevelser. Turen har 
bidratt til å knytte enda tettere 
bånd mellom kormedlemme-
ne, styrket fellesskapet og skapt 
felles minner for livet. Mange 
av opplevelsene har bidratt til å 
utvikle ungdommenes forstå-
else for hva gospel handler 
om, hvor den kommer fra og 
hvilken funksjon gospelmusik-

ken opprinnelig er ment å ha i 
gudstjenesten. 
Vi er svært takknemlige for at 
vi fikk mulighet til å gjennom-
føre denne turen! 

Mvh Askim Soul Children 
v/musikalsk leder Camilla 
Stokstad

Askim Soul Children til Chicago

Torsdag 17. januar var dagen 
endelig kommet. Halden Soul 
Kids så dagens lys i Halden 
Frikirke. Etter et halvt år med 
forberedelser, var det en gjeng 
spente ungdomsledere som 
stod klare til å ta imot barn og 
foreldre. Det ble raskt en lang 
kø ved bordet for registrering. 
31 barn sto på lista da køen tok 
slutt! 
De åtte ungdommene som er 
med som ledere, er fordelt på 
ulike oppgaver. Noen ønsker 

velkommen, noen leker med 
barna, noen øver sanger med 
dem, og andre igjen ordner 
med lyd og tekniske ting. Alt 
i alt en super gjeng! Hovedle-
der er Lone Bjerke Falch, som 
også er leder for Halden Soul 
Children.
I tiden som har gått siden 
oppstart, har det kommet til 
enda flere barn. Soul Kids er 
for barn fra fire til ni år. Fra 
10 år kan de gå over i Halden 
Soul Children, som er fra 10 

til 16 år.
Etter bare fire øvelser slo 
Halden Soul Kids til med sang 
på menighetens årsfest. Ikke 
mindre enn 140 små og store 
var til stede, og barna sang av 
hjertens lyst og viste til fulle at 
de har tenkt å fylle kirken med 
mye flott lyd framover!
I forkant av hver øvelse, an-
nenhver torsdag, inviteres 
barna med familiene sine til 
middag i kirken. Øvelsen star-
ter 17.30, og det kan bli travelt 

å få til middag på forhånd. 
Mellom 20 og 30 personer 
dukker opp til middag, og det 
er veldig hyggelig. Når barna 
går videre til selve øvelsen, 
serveres det kaffe til de av 
foreldrene som blir igjen i 
kirken. Er man fire-fem år kan 
det være trygt å ha en voksen i 
rommet ved siden av. 
 
Har du lyst til å se hvordan vi 
har det, så er også du velkom-
men.

Solveig Iversen.

Halden Soul Kids – nytt kor

Husk sommerens leirer. Oversikten finner du her: 
https://www.normisjon.no/ostfold/ og 

https://acta.no/ostfold/

Halden Soul Kids har allerede sunget for mange tilhørere.

Her er et bilde av Halden Soul Teens.
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Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte 
Østfold 28. februar til 3. mars.
 
Arrangør var en felleskirkelig komite, med represen-
tanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjo-
ner, inkludert Normisjon.
Møteserien startet med et debattmøte i Litteratur-
huset i Fredrikstad, hvor bildet er hentet fra. Se mer 
tekst og flere bilder på regionens nettside og fb-side.

(Foto: Boe Johannes Hermansen)

Kan det være sant at Jesus 
sto legemlig opp fra de døde? 
Ifølge en nylig undersøkelse 
sier bare 14 prosent at de tror 
på Jesu fysiske oppstandelse. 
Må vi kanskje derfor revurdere 
den klassiske lære om Jesu 
oppstandelse?
Nei, det er det ingen grunn til. 
Den er trodd og bekjent gjen-
nom hele den kristne kirkes 
historie - fordi den har et sik-
kert historisk feste. Den bygger 
nemlig på øyenvitner, slik de 
er formidlet til oss i Det nye 
testamente: Kvinnenes vitnes-
byrd, de som kom til Jesu grav 
og fant den tom, og som møtte 
Jesus oppstått fra de døde. 
Disiplenes møtte den opp-
standne ved flere anledninger, 
de endog spiste sammen med 
Ham. En gang var det over 500 
personer på en gang som fikk 
møte den levende. 

Hvorfor er det så avgjørende 
at Jesus sto legemlig opp fra de 
døde? Det får følger for minst 
tre forhold: 

For det første betyr det at 
synden er sonet og gjelden 
betalt. Med Jesu oppstandelse 
kvitterte Gud på at det som 
Jesus gjorde, det holder for 
Gud. Det var sant det som 
Jesus hadde sagt på korset: Alt 
er fullbragt. Med andre ord: 
Veien til Gud, som hadde vært 
stengt siden syndefallets dag 
var igjen åpnet. Hadde det ikke 
vært for Jesu oppstandelse, 
hadde  alle fortsatt vært i sine 
synder og dermed vært fortapt 
(jfr. 1 Kor 15).
For det andre: Jesu oppstan-
delse betyr at døden er besei-
ret. Den har møtt sin over-
mann i Jesus Kristus. Det var 
derfor ikke mulig for døden 
å holde Jesus fast. Døden har 
mistet sitt grep midt i dødens 
verden. I en verden der alt 
tyder på at døden får det siste 
ordet, har den likevel ikke det! 
Det har den oppstandne. Og 
Kristus skal en dag vise det for 
alle mennesker.
For det tredje: Alle som er 
døpt og lever i troen på ham 

har derfor et sikkert håp, knyt-
tet til Jesus Kristus. Slik som 
Peter sier det: «Lovet være 
Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, 
han som i sin miskunn har 
født oss på ny, ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde» (1 
Pet 1,3). Jeg kan derfor eie fri-
modighet. Det er alltid en som 
er større enn vanskelighetene, 
problemene, sykdommen, sor-
gene og syndene. Ja, Han skal 
også være sammen med meg 
gjennom min død. Slik som 
apostelen skriver: «Hvis vårt 
håp til Kristus bare gjelder for 
dette livet, er vi de ynkeligste 
av alle mennesker. Men nå er 
Kristus stått opp fra de døde, 
som førstegrøden av dem som 
er sovnet inn» (1 Kor 15,19).

Jesu legemlige oppstandelse 
er derfor fundamentet for 
den kristne tro og den kristne 
kirkes  vitnetjenese og marty-
rium. Det står om den evige 
frelse!

Er det sant?
Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent i Normisjon

Andakt

Mor, far og barn
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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?

En klok misjonær sa til meg en gang: «Folk flest ser sjelden 
prinsippet bak aktivitetene, bare mønsteret til aktiviteten». 
Det betyr at vi ofte gjentar måten vi opplevde noe som fint på, 
uten videre refleksjon over hva det var som var så fint. Slik kan 
vi noen ganger miste kontakten med vår kjernevirksomhets 
«hvorfor» fordi vi bare ser «hva» eller «hvordan».
 Dette er en stor utfordring til oss som ønsker å gi Jesus  
Kristus til nye generasjoner og folkeslag. For tenk om de vi 
skal gi Han videre til, er litt annerledes enn oss, har andre  
kulturelle preferanser og litt andre behov? Tenk om de ikke 
kjenner vårt interne språk eller forstår våre historiske koder?

I det internasjonale misjonsarbeidet vårt har dette vært 
selvsagt siden starten. Arbeidet med kulturforståelse, språk  
og historie har vært nødvendig for å finne ut hvordan vi kan  
formidle evangeliet inn i en annen kultur. Men det samme  
har ikke alltid vært like tydelig i indremisjonsdelen av vår 
virksomhet. Mon tro om ikke tiden er kommet til at også vi 
anvender misjonærens innsikter på vår egen lokale situasjon.

Mange foreninger opplever i dag motløshet: De kommer jo 
ikke, de unge, på våre misjons - og bønnemøter. Og så blir 
kanskje konklusjonen at «de er sikkert ikke så interessert».

Men det er de – de er veldig interessert – i hvorfor! Men jeg 
tror de ofte ikke forstår eller får helt tak på dette «hvorfor» i 
den småmøtekulturen vi i stor grad holder på med. Hva skal  
vi gjøre med det, folkens? Forslag: hold fast på hvorfor – vær 
fleksibel på hva og hvordan! 

Der to eller tre er samlet 
– også på andre måter.

Vegard Tennebø 
Fellesskapsutvikler
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

Jeg er så mektig imponert 
over alle medarbeiderne vi 
har i Galleri Normisjon! Det 
legges ned masse arbeid og 
mange timer for å drive disse 
butikkene. Og det er, stort 
sett, pensjonister som holder 
dette apparatet i gang. 
Mange er godt over 70 og 
flere har passert 80, og jam-
men vet jeg om ei som er 90 
også! Mange føler de har en 
restarbeidsevne igjen som de 
vil bruke til en sak de liker 
og har tro på. Flere av med-
arbeiderne har sagt til meg 
at «Jeg er så glad jeg har 

dette å gå til, det blir så stille 
hjemme. Her har vi det så 
hyggelig og jeg kan være til 
nytte». Kanskje det fins flere 
«der ute» som ønsker å bidra 
i en gjenbruksbutikk? Kan-
skje du tenker at dette kunne 
jeg også tenkt meg å være 
med på? Du liker kanskje å 
jobbe i butikk eller du tenker 
at vi er nødt til å gjøre noen 
grep for å stoppe overforbru-
ket vårt. Du kanskje tenker 
at det er en fin ting å kombi-
nere salg av brukte ting og 
innsamling til Normisjons 
internasjonale arbeid. Da 

syns jeg du skal ta kontakt 
med noen av oss i Galleri 
Normisjon og så kan vi finne 
ut hvilke oppgaver som  
passer best for deg.  
Velkommen!

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita 
Næss Thorängen
daglig lederSOMMER  
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Tore Schwartz Olsen, sjelesørger

LEIRSTEDER og SKOLE:

SJØGLIMT LEIRSTED 
Sjøglimtveien 34, 1870 Ørje, tlf. 
69 81 12 37, mobil 924 36 172, 
e-post: sjoglimt(at)normisjon.no
Bestyrer/kokk: Wenche Bjørknes, 
tlf. 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
Rektor: Øyvind Moksnes

NYTT FRA NORMISJON - 
ØSTFOLD
Organ for Normisjon region 
Østfold og Haugetun 
folkehøyskole
Ansv. redaktør: Sverre Fjeldberg
Redaktør: Boe Johannes 
Hermansen 

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

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

Ettertrykk tillatt med 
kildeangivelse. 

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

Trykk: Agderposten Trykk AS

Innleveringsfrist til neste nr.: 20.08.

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, 
barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23.000 medlemmer over hele Norge  
som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus
 

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

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

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

Bankkonto:  3000 14 71682

Sauevikastevne
søndag 28. juli 

Kl. 11.30 Transport starter over til Sauevika

Kl. 13.30 Møte med tale av John Eliassen, Sau-
evikavenn og fung. regionleder i Normisjon, 
region nord. Sang og musikk. Eget program 
for barna under talen.

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

Parkering:

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

Kveldsbibelskole
Høsten 2019 blir det kveldsbibelskole med 
Svein Granerud (bildet). Tre onsdager på 
Mysen menighetshus, Betania: 04. 11. og 18. 
september. Og tre torsdager på Betlehem, 
Borgen: 17. 24. og 31. oktober. I tillegg til 
undervisning og samtale, blir det servert 
kveldsmat. Tidsramme: klokken 19.00-21.30. 
Kveldsbibelskolen er åpen for alle og det er 
ingen påmelding. Noter dagene. Nærmere 
program på regionens nettside og facebook-
side. 

Bibel- seminar-
helg
Å følge Jesus 
– i dag!

Fredag 08. novem-
ber
Taler: Geir Otto 
Holmås
19:00 - 21:30: 
Hvordan leve nær 
Jesus, så jeg også 
kan følge ham? 
Kaffe og kveldsmat i pausen.  

Lørdag 09. november
Taler: Rolf Kjøde
11:00 - 12.30: Hvordan være en kirke som 
følger Jesus?
12:30 - 13.15: Pizza
13:15 - 15.00: Hellig hverdag – hvordan følge 
Jesus i studier og yrkesliv? 
 
Sted: Ungdomssenteret, Griniveien 13, 
Spydeberg

Arrangører: 
NLM, Normisjon, DELK, i samarbeid med 
Frikirken
Nærmere informasjon på www.normisjon.
no/ostfold

Hauge-møte

Det blir stort møte om Hans 
Nielsen Hauge søndag 10. 
november kl. 18.00 i Normi-
sjon, Askim. Deltagere: Svein 
Høiden, Preben Colstrup, 
Bjørnar Spydevold og Kari 
Stokke! Mer info kommer. 
Noter dagen nå!

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

Tur til 
Nepal

Normisjon region Østfold ar-
rangerer tur til Nepal 
26. september til 6. oktober. 
Info: se regionens nettside. 
Flere opplysninger: kontakt 
Sverre Fjeldberg.


