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Normisjon arrangerer kveldsbibelskole både i indre 
og ytre Østfold nå i høst. Her i bladet kan du lese 
intervju med Svein Granerud om bibelens budskap 
og betydning. Bibelen er til å stole på!

Til å stole på!

«I Jesus» betyr at Jesus gjorde alt som skulle til for at vi skulle være gode nok for Gud, 
og det betyr også at det formidles gjennom Jesus.
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Svein Granerud er tidligere bibelskolerektor og leder av Normisjon i Norge.

Magnus Ravneng og Grethe Bjørnstad 
Ravneng deltok med sang og musikk 
under årets Sauevikastevne.

Sauevika

UTLAND 5

Familien Haaland er utsendinger til 
Bangladesh for Normisjon, og de vil at 
flere blir engasjert i misjonsarbeidet. 
– Slik kan arbeidet leve kraftfullt videre.
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Vil ha mer engasjement
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3 nummer 
til kun 99,–

– utvider horisonten

AGENDA
Nr. 11/2018      18. årgang      Over 40 000 lesere – hver måned!

Dåpsfest i Kina     Skrev musikal i fortvilelse     Ensom i ekteskapet

«HVORFOR  
DRIKKER DU 

IKKE?»

Tema: 

Portrett: 
Jarle Haugland

Livspuls:  
Drømmen  

om livet  
på landet

– utvider horisonten

AGENDA
Nr. 2/2019      19. årgang      38 000 lesere

Hovedsak: 

Bibelen, troen og sangene
BOB DYLAN

Når utroskap rammer    Tour de Mali    Morten ble rusfri og er klar for nye show

Livspuls:  
Eldre  
og tro

Portrett:  
Paul Erik 
Wirgenes

Bestill på www.agenda316.no

– utvider horisonten

AGENDA
Nr. 4/2019      19. årgang      38 000 lesere

 Nattverd på 
månen

Portrett:  
Kjell Ingolf 

RopstadHovedsaken: 

VENNSKAP
Jesus i barnehagen   Vant The Voice   Funksjonshemmede i Bhutan   

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

Løp for Normisjon
Under årets Sommer i Sør løp deltakerne 
inn over 100 000 kroner til Normisjons 
internasjonale misjonsarbeid.

NORGE          7
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Et dumt spørsmål kanskje, 
men likevel: Hvorfor skal 
vi være glad i Bibelen?
Når en er glad i Jesus, blir 
en jo glad i boken som 
forteller oss om ham, sier 
Svein. 

Hvordan kan vi bruke 
Bibelen rett?
Det enkleste svaret er at vi 
må ha fokus på Jesus. Et 
eksempel jeg ofte peker på, 
er Joh 5,39, hvor Jesus er i 
en av sine mange debatter 
med jødenes ledere. De var 
jo mer enn noen opptatt 
av å studere Skriften. Jesus 
anerkjenner iveren deres, 
men sier: «Dere ransaker 
skriftene fordi dere tror 
at dere i dem har evig liv. 
Men de vitner om meg». 
Husk at det er Det gamle 
testamentet det her tales 
om. Jesus lar oss forstå at 
også GT løfter fram ham. 
«Hadde dere trodd Moses, 
hadde dere trodd meg», 
sier han noen vers lenger 
ut i samme samtalen. Både 
GT og NT har én hoved-
sak: å løfte fram Jesus. Han 
er Ordet i ordene.

Ikke rett til å sortere

Mange tenker at Bibelen 
ikke er Guds ord, men 
inneholder Guds ord. Hva 
vil du si til en slik forstå-
else? 
En slik tanke ender fort 
opp med at vi tiltar oss en 
rett til å sortere og vurdere 
hva som er forpliktende 
for oss, og hva som bare 

hører til innpakningen og 
kan legges til side. Da blir 
det vi som er herre over 
Bibelen, og ikke den som 
er herre over oss, svarer 
Svein, og legger til:
Selvsagt er det forskjell på 
en ættetavle og juleevange-
liet, og offerforskriftene i 3. 
Mosebok har ikke gyldig-
het for den kristne gudstje-
neste. Men vi må øve oss i 
å se at de ulike avsnittene i 
Bibelen henger sammen og 
alle har en funksjon i hel-
heten. Eksempelvis peker 
de nevnte forskriftene fra 
den gamle pakt fram mot 
ham som ble ofret én gang 
for alle (Hebreerbrevet). 
Med det Jesus-fokuset vi 
nevnte, har det gjennom 
årene for meg vært en 
spennende øvelse å se hvor 
mange «uinteressante» 
tekster som likevel er med 
å tegne det store bildet.

To sider av samme sak

Vi kan høre at det viktigste 
i Bibelen er dogmatikken 
(det læremessige), men 
hva Bibelen lærer om livet 
har en mer underordnet 
betydning. Hvordan vil du 
kommentere en slik på-
stand?
Det blir like galt som å si at 
bare vi møter mennesker 
med kjærlighet og omsorg, 
så er det ikke så farlig hva 
vi tror og bekjenner. For 
Jesus er budskap og liv 
samme sak. Han møter 
menneskene med under-
visning om Guds rike og 

med legedom og omsorg 
for livssituasjonen de er 
i. Jeg blir frelst ved å høre 
og tro evangeliet om at 
Jesus har sonet min skyld 
og gitt meg barnekår hos 
Gud. Men hvis dette bare 
blir hodekunnskap, har jeg 
ingen levende tro. Troen 
sender meg ut i møte med 
mennesker. Og da er Guds 
bud den gode bruksanvis-
ning for et liv som på en 
troverdig måte vitner om 
hvem jeg tror på. Jeg kan 
jo ikke tro at den Gud som 
lot Jesus dø for at jeg skal 
leve, gir meg bud som det 
ikke er verdt å følge?

Apostlenes ord er Jesu 
ord

Mange sier at det Jesus 
lærte, det skal vi gjerne 
holde oss til. Men det 
apostlene lærte, kan vi 

stå mer fritt i forhold til. 
Paulus og de andre apost-
lene var barn av sin tid.... 
Hva bør vi svare dem som 
hevder dette?
«Den som hører dere, 
hører meg», sier Jesus 
til disiplene i Luk 10,16. 
Paulus gav videre det han 
selv hadde tatt imot (1 Kor 
15,3). Menigheten i Efesus 
får høre at de er bygget på 
«apostlenes og profetenes 
grunnvoll» (Ef 2,20). At 
Paulus og de andre apost-
lenes skulle formidle noe 
som avviker fra det Jesus 
hadde sagt, ville vært totalt 
fremmed for dem. Men det 
betyr også at vi som kris-
ten kirke, ikke kan sette 
parentes rundt Paulus-
utsagn som vi ikke liker. 
Da vender vi samtidig det 
døve øret til ham som kalte 
Paulus til å være apostel, 
påpeker Svein. 

Det står i dag særlig strid 
om forståelsen av ekteskap 
og samliv. Hvordan vil du 
si at disse spørsmålene har 
sammenheng med frelsen?
Som tidligere nevnt, så er 
jeg trygg på at alle Guds 
bud er gode. Skulle han 
som elsker meg så høyt, 
gi meg bud som jeg selv 
kunne sette opp like gode 
alternativer til? Eller skal 
jeg tenke at de erfaringer 
jeg og andre gjør, er bedre 
å vise til enn den veiled-
ning skaperen vår har gitt 
oss? Om det skulle være 
noe jeg ikke helt forstår, er 
jeg rimelig trygg på at det 
er Gud, og ikke jeg, som 
har rett.
Gud bud om ekteskapet 
var i konflikt med oppfat-
ninger i samtiden allerede 
i kirkens første tid. Når vi i 
1 Kor 6 leser at det å «arve 

Vi trenger bibelkunnskap, både for tro og liv. Denne høsten vil region Østfold derfor 
prioritere kveldsbibelskoler, både i indre og ytre del av fylket. Lærer er Svein Granerud, 
seniorrådgiver i Normisjon. Temaet er: Glad i Bibelen! Program finnes her. Normisjons-
nytt har spurt Svein om å svare på noen viktige spørsmål når det gjelder Bibelen.

Boken over alle bøker

Seniorkonsulent Svein Granerud er lærer ved kveldsbibelskolene i Østfold i høst. Vi gleder oss 
til å høre ham. Foto: Boe Johannes Hermansen
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Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

Ønsker du samtale? 
Kontakt Fermate, 
tlf.  408 17 160, 
e-post: 
samtalebestilling@
fermate.no

Når jeg går ut av døra hjem-
me på Grålum, hender det 
jeg hører og ser tydelige tegn 
på at det er et skifte på gang. 
Det skjer tidlig på våren, og 
når høsten kommer. Jeg hørte 
det i dag da jeg gikk til bilen; 
«skravlingen» fra mange gjess 
som passerte over huset. Et 
flott plogformet formasjon 
mot en klar og blå høsthim-
mel. Nå er høsten her!

I skrivende stund sitter Acta-
ansatte her på kontoret og 
evaluerer sommerens leirer. 

Enda en sommer med flere 
hundre barn, unge og voksne 
som har vært samlet til leir 
på Sauevika og Sjøglimt. Mye 
aktivitet, slitne barn og ledere, 
og mange fine samlinger i 
møtesalen og i grupperom-
mene. Og enda et år har vi 
blitt spart for alvorlige skader 
og ulykker. Jeg har selv vært 
noen dager på leir og latt 
meg imponere av engasjerte, 
omsorgsfulle og kreative 
ledere. En stor takk til alle 
som ønsker å gi leirdeltagerne 
gode opplevelser.

Våre ansatte på leirstedene 
har også gjort sitt ytterste 
for at alle skal trives, slik at 
oppholdet blir så bra som 
mulig. Jeg må også passe på 
å takke alle frivillige som har 
bidratt på leirstedene i løpet 
av sommeren. Jeg vil også 
si takk for innsatsen til Ane 
Frogner Risan, som har vært 
en dyktig, engasjert og kreativ 
medarbeider de siste tre 
årene, som midlertidig ansatt 
ved siden av studier.

Nå er det også klart for opp-

start i alle våre foreninger og 
lag, og vi ber om en god høst 
for alle. Mye av innholdet i 
denne utgaven av Nytt fra 
Normisjon har fokus på bibel 
og bibelundervisning. I Nor-
misjons verdidokument står 
det at «Normisjons basis er 
Bibelen. Vår grunnholdning 
er at den er Guds ord…». Jeg 
vil derfor anbefale høstens 
kveldsbibelskole i Betania i 
Mysen og på Betlehem på 
Borgenhaugen, ved Svein 
Granerud. Det blir garantert 
innholdsrike og lærerike 

kvelder.

Verdidokumentet står også 
sentralt når vi i disse dager er 
midt i en ansettelsesprosess, 
og vi ser med spenning fram 
mot ansettelse av en ny Acta-
medarbeider i en større fast 
stilling.
 
Med ønske om en god høst: 
Kolosserne 3, 16, «La Kristi 
ord få rikelig rom hos dere!»

VÅR GRUNNHOLDNING ER...
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

Guds rike» også henger 
sammen med hvordan vi 
lever seksuelt, er det ikke 
opp til meg å si at dette 
bare er noe som gjaldt på 
Paulus´ tid. Men jeg ser jo 
at både grådighet og flere 
forhold nevnes i samme 
avsnitt. Så skal jeg tale med 
troverdighet om samliv, 
må jeg stå til regnskap 
også for utfordringer som 
for meg kanskje er vel så 
krevende.

Tar en daglig dose

Hvordan kan vi øke inter-
essen og engasjementet for 
Bibelen i våre sammen-
henger?
Vi må i alle fall tale mye 
om Jesus. Den som er glad 
i Jesus, er sjelden likegyldig 
til Bibelen. Og så må vi 
løfte fram alle fortellingene 
i Bibelen. Vi som lærte 
bibelhistorie ble kjent med 
både personer, begivenhe-
ter og lignelser som fortsatt 
sitter i hukommelsen. Mye 
spennende å møte i Bibe-
len! 
Vi som forkynner må også 
oppmuntre tilhørerne våre 
til å forstå at daglig bi-
bellesning er en gave, ikke 
en byrde, legger Svein til.
Til sist, hva betyr Bibelen 
for deg, rent personlig?  
Jeg starter gjerne arbeids-
dagen med å lese og be. 
Opplevelsen av å «få noe» 
varierer selvfølgelig. For 
tiden er jeg i femte Mose-
bok, og der er det jo ikke 
alt som er like oppbygge-

lig. Men det er viktig for 
meg å ikke bare velge ut 
godsakene. Tenker som 
om tran, en daglig dose er 
sunt, selv om ikke smaken 
er all verden. Men jeg må 
skynde meg å føye til at jeg 
har mange gode bibelopp-
levelser. Ikke minst gjelder 
det når jeg forkynner for 

andre, og opplever at både 
predikant og tilhørere 
berøres av bibelordene vi 
deler. Da skjønner vi at 
denne boken er annerledes 
enn all andre!, avslutter 
Svein Granerud.

Spørsmål: Boe Johannes 
Hermansen
Svar: Svein Granerud

Underviser:
Svein Granerud,
tidligere
bibelskolerektor,
leder for
Normisjon i
Norge, nå
seniorrådgiver i
Normisjon

Kurssteder:
Mysen Menighetshus Betania,
Storgaten 17, 1850 Mysen
Betlehem bedehus, Ihlebrekkveien
2, 1739 Borgenhaugen

Alle kurskvelder kl. 19.00-21.30
Mysen onsdager: 04., 11. og 18.
september
Borgenhaugen torsdager: 17., 24.
og 31. oktober

Emne: Glad i Bibelen!
To like kurs, tre kvelder

Temaer:
Første kurskveld:
Hva sier Bibelen om seg selv og
om Gud?

Andre kurskveld:
Kirken - hvem er det?

Tredje kurskveld:
Evangeliet - godt nytt fra Gud til
oss?

Kr. 100 pr. kveld, inkludert
kveldsmat
Betales ved fremmøte
Ingen påmelding
Husk bibel og skrivesaker.

Velkommen til kveldsbibelskole høsten 2019

i regi av Normisjon region Østfold

Kveldsbibelskole
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100 årsjubileet i Hvitsten Santalmisjon ble mar-
kert med stor misjonsfest i Kjølstad kirke 22. 
mai med ca. 80 deltagere.  
Festen ble innledet med flott konsert med 
tittelen «Å salige stund uten like» - salmer og 
sanger fra stuer og bedehus - ved Camilla Marie 
Andreassen (sang) og Terje Baugerød (piano). 
Det var ellers bevertning og hilsener fra Normi-
sjons region og naboforeninger. Og kollekt og 
info om Normisjons verdensvide misjonsarbeid. 
Foreningen ble stiftet 24. juni 1919 i hjemmet 

til Amanda og Johan Bryntesen på Vesten i 
Nordre Borge. Lover og regler ble høytidelig 
nedfelt, med følgende formål: «På Guds ord og 
den evangelisk Lutherske bekjennelses grunn at 
arbeide for Guds rikes fremme i Santalistan.» 
Møter avholdes minst en gang hver måned og 
åpnes med Guds ord og bønn. Tidlig ble det 
bestemt at møtene skulle være første tirsdag i 
måneden, noe det fortsatt er, 100 år senere. På 
stiftelsesdagen var det hele 38 personer som 
tegnet seg som medlemmer. Til første formann 
ble valgt Marie Arvesen, Johan Bryntesen ble 
nestformann og Helga Bolivardsen kasserer. 
Foreningen har hatt mye besøk fra kretsen 
og misjonærer på hjemmeopphold. Dette har 
bidratt til at foreningen i alle år har hatt nær-
kontakt med de ulike misjonsfeltene. 
Det må understrekes at det alltid har vært 
viktig for medlemmene å være med i forbønn 
og givertjeneste for misjonens arbeid hjemme 
og ute. Gjennom årene har det vært samlet inn 
store beløp, som i dagens kroneverdi utgjør flere 
millioner kroner.
Foreningen betyr også mye sosialt, det er et 
viktig fellesskap med gode samtaler og mye 
omsorg. Foreningen har i dag ni medlemmer og 
det eldste er Karen Torp (97). Også hun hadde 
vært med å lage mat til festen. 

- Vi som er med i foreningen, er 
glad for at vår innsats kan bety 
en forskjell for mennesker andre 
steder i verden, sa Astrid Bjørk 
Andreassen, som har vært leder 
i foreningen siden 1986. Hun 
ledet festen, sammen med sin 
mann, Ivar Andreassen, som er 
mangeårig kasserer.

Boe Johannes Hermansen, tekst 
og foto

Torsdag 15. august var Sjøg-
limt-styret samlet hvor blant 
annet årets loppemarked ble 
evaluert. Loppemarkedet 
2019 ble dessverre preget av 
mye regnvær, men alt i alt var 
det et flott marked med gode 
inntekter, mange Sjøglimtven-
ner i forskjellige funksjoner og 
sist, men ikke minst, bra med 
besøkende. Alt i alt framstod 
dette som veldig bra, men 
loppemarkedet har dessverre 

også en bakside. Veldig mange 
er engasjerte med loppemar-
kedet og det er flott, men vi 
ser allikevel at belastning på 
noen sentrale personer blir 
veldig stor (gjelder forarbeide, 
gjennomføring og ikke minst 
rydding i etterkant). Og det 
er ikke enkelt å finne frivillige 
til disse oppgavene. Dernest 
er det slik at vi må takke nei 
til leietakere av Sjøglimt for 
hele helga, og dermed takker 

vi også nei til inntektene det 
ville ført med seg. Det kan fort 
dreie seg om beløp som likner 
på overskuddet av et loppe-
marked. Sist, men ikke minst, 
tar vi veldig mye «lopper» inn i 
bygningene på Sjøglimt. Disse 
kan dessverre inneholde mer 
enn lopper, og får vi spredning 
av skadedyr inn i våre lokaler, 
vet vi at det blir en omstende-
lig og kostbar jobb å bli kvitt 
disse igjen. 
Styret har på denne bakgrunn 
bestemt at vi kutter ut lop-
pemarkedet, i alle fall i 2020. 
Vi ønsker i stedet å invitere 
alle Sjøglimt-venner til en stor 
St. Hans fest. Dernest håper 
vi at arbeidsinnsatsen som er 
vist på loppemarkedet, i stedet 
kan brukes på vedlikehold av 
Sjøglimt. Der er det dessverre 
blitt et etterslep, og dersom 
leirstedet også i framtiden skal 
fremstå så flott som vi ønsker, 
trenger Sjøglimt din innsats 
også i tiden som kommer.  

Berg Santalforening / Normi-
sjon kan i år se tilbake på og 
glede seg over at det er hele 
90 år siden Pikeforeningen ble 
stiftet. 
Det var fem unge piker på 
15-16 år som startet forenin-
gen 1929 med Oleane Huseby 
(Stensrød) som første for-
mann. Det første møtet var hos 
kjøpmann Bue på Døle og nav-
net ble «Døle Pikeforening» 
(frem til 1969). Medlemstallet 
har variert. Ved 15 årsjubileet 
var det hele 30 innskrevne. 
Navnet på foreningen og 
damene har forandret seg med 
årene, men foreningen har 
bestått. Møtene holdes rundt 
om i hjemmene. Et misjonsen-

gasjement og et betydningsfullt 
fellesskap er bærebjelken i 
arbeidet.  
90-årsjubileet ble markert med 
fest i Berg prestegård på selve 
stiftelsesdatoen 28. mai. Både 
gjester og medlemmer hygget 
seg med festmat og et blikk 
på foreningens lange histo-
rie. Gunnar Navestad holdt 
andakt, Torill Bredeg hilste 
fra Normisjon og Dag Friberg 
representerte historielaget. 
Berit Myhren, som har vært 
leder i foreningen i mange år 
og fortsatt står ved roret, ledet 
misjonsfesten. 

Boe Johannes Hermansen

Viktig nytt fra Sjøglimt! Kvinner for misjon i 90 år

Økonomi
Det er gledelig å se at gaver også 
kommer inn i løpet av sommermåne-
dene. Små og store beløp blir sendt 
inn til vår konto. 

Det er også veldig hyggelig når vi 
får besøk på kontoret; «Hei, jeg har 
noen «lapper» til dere her i lomma. Jeg feiret et jubileum for 
litt siden, og i stedet for å ønske noe til meg selv, som jeg 
egentlig ikke trengte, tenkte jeg at gaven kunne bli gitt til 
Sauevika». 

Denne gaven, sammen med mange andre i år, gir et godt 
håp om at den økonomiske utviklingen i 2019 blir som bud-
sjettert. Resultatutviklingen hittil i år er som budsjettert.

Som dere ser av nedenstående tabell, er gaveinntektene på 
samme nivå som i 2018. De totale ordinære gaveinntektene 
pr. juli er kr 1.521.000,- mot budsjett kr 1.491.000,-. I samme 
periode i 2018 var gaveinntektene kr 1.563.000,-.

I den grafiske oppstillingen nedenfor vises fordelingen av 
gaveinntektene mellom avdelingene.
 
Denne høsten står vi foran store investeringer på leirste-
dene våre. Det er nødvendige endringer i forbindelse med 
avvikling av oppvarming med fyringsolje. Begge steder skal 
det investeres i miljøvennlige og energibesparende varme-
anlegg, som med det også vil gi oss en økonomisk bespa-
relse på sikt. 

Vi takker for all støtte og håper at den gode trenden vil fort-
sette også denne høsten.

100 år i Hvitsten Santalmisjon

Medlemmene og aktørene samlet foran 
bordet med gamle foreningsprotokoller og 
flagg fra misjonslandene, fra venstre: Odd 
Kleiven, Anita Lyngmo, Elsie Kleiven, Turid 
Uvesten, Guri Kristiansen, Terje Baugerød, 
Camilla Marie Andreassen, Jan Ivar 
Andreassen, Astrid Bjørk Andreassen og Nore 
Fredriksen. Karen Torp var ikke tilstede.
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Gerd Eli og Hallgeir Haaland er i Bangla-
desh, hvor de er stasjonert for tiden. 
Barna Mathea, Jonathan og Kristoffer går 
på skole og i barnehage, og mens Gerd 
Eli jobber med foreldreveiledning, er 
Hallgeir i sving på Asiabasen til Normi-
sjon. Der jobber han med Agenda1 
læringsfellesskap i Dhaka. Her arbeider 
han blant annet sammen med rådgiver i 
region Hordaland, Svein Høysæter.

Å være en del av en verdensvid kirke
– For tiden er det vi som er sendt ut, men 
misjon er noe vi er sammen om i Normi-

sjon; både vi som er ute og dere som er 
hjemme. Nordmenn er en del av en ver-
densvid kirke, og Guds rike spenner over 
kulturer og folkeslag. Det er berikende. 
 
Dele engasjement  og eie sammen
Skal misjonsarbeidet være i utvikling og 
være dynamisk, trenger vi å eie dette 
sammen, mener ekteparet. De ønsker seg 
at enda flere engasjerer seg i misjonarbei-
det; både i bønn og i økonomiske gaver, 
men også at mennesker i Norge er med 
på å dele engasjementet rundt misjon ute.
  – Man kan for eksempel komme til 
oss på besøk, se hvordan arbeidet drives 
og komme tett på landet og folket, sier de 
to. Slik vil man få en bedre forståelse av 
misjonsarbeidet i Bangladesh.
 
Spent på Dhaka
Gerd Eli og Hallgeir sier at de har det 
veldig bra og at hele familien trives godt. 
  – Ett og et halvt år har gått veldig fort, 

sier Gerd Eli. Hun forteller at de driver 
med meningsfulle prosjekter, og at det 
kjennes riktig ut for dem som familie å 
komme tilbake til Bangladesh. 
  – Da vi var der forrige gang, var vi på 
landsbygda. Dermed var vi spent på å 
være i Dhaka. Men vi har gode folk rundt 
oss, som Gladstone og Priya. Så hjelper 
det også å ha vært i landet før, og at vi 
kjenner litt av kulturen og språket, sier 
de to.

Viktige prioriteringer
Nylig var de hjemme i Norge på som-
merferie. 
  – Det er godt å være hjemme, og sam-
tidig gleder vi oss også til å ta fatt på to 
nye år i Dhaka. Vi opplever at Gud jobber 
i Bangladesh, og at vi får være med på det 
Gud gjør der, sier familien på fem. 

Kristoffer, Hallgeir, Mathea, Gerd Eli og Jonathan Haaland er for tiden i Bangladesh. De ønsker at flere skal ta del i misjonsoppdraget.

Vil stå sammen om misjon

Det fødes mange nepalske barn hver eneste 
dag, og nesten halvparten av disse barna 
fødes på sykehus, skriver Okhaldhunga 
Times. En del av disse barna er premature. I 
det siste har det vært mange kuvøsebarn på 
sykehuset i Okhaldhunga, og de har hatt 
behov for oppfølging hele døgnet. Takket 
være oksygenmaskinen kan man gi god og 
livsviktig hjelp. Den har vært ute av funksjon 
en kort periode, men nå gir den igjen oksy-
gen til de aller minste.

For å engasjere persisktalende barn med 
historier om Jesus, jobber et kreativt team i 
SAT-7 PARS med å produsere en ny, animert 
bibelserie. Disse unike animasjonene viser 
Jesu liv, og er så fengslende at både barn og 
voksne vil ha glede av dem. I studioet til 
SAT-7 PARS i Limassol, Kypros, har frivillige 
og ansatte laget figurer og andre effekter for 
hånd. Etter måneder med hardt arbeid, kom-
mer nå endelig dette lille universet til sin 
rett. 

Nylig reiste Geir Lindahl som utsending til 
Tomora i Mali. Der skal han være prosjektko-
ordinator for Normisjon. Prosjektet, som dri-
ves i samarbeid med en lokal organisasjon, 
arbeider med utvikling i Tomora kommune. 
Det er et lokalsamfunn som har mistet 
mange av sine unge til den farefylte reisen 
over Middelhavet til Europa.  
Målet er å skape holdningsendring og 
arbeidsmuligheter lokalt i stedet for at de 
unge drar den lange veien til Europa.

En egen verden med animerte figurer 
skal levendegjøre Bibelen for barn. 

Mali 
Samfunnsutvikling i Mali
Prosjektnummer: 401 029

Nepal
Okhaldhunga sykehus 
Prosjektnummer: 306 002

Nytt prosjekt i Mali Oksygen i Okhaldhunga

Misjonsfakta:Familien Haaland mener 
misjon er noe vi er 
sammen om hjemme  
og ute.

Kreativ bibelserie 

Kristin Winther Jørgensen
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• Gerd Eli og Hallgeir Haaland 
med familie er utsendt av  
Normisjon til Bangladesh
 
• De jobber henholdsvis med 
foreldreveiledning og utrustning 
av lokale misjonsledere
 
• Bangladesh er blant verdens 
tettest befolkede land
 
• Levekårene er ekstra dårlige for 
jenter og kvinner, samt etniske og 
religiøse minoriteter
 
• Normisjon ønsker å formidle 
evangeliet i Bangladesh gjennom 
ord og handling

Midtøsten og Nord-Afrika
SAT-7 PARS
Prosjektnummer: 307 000

Tekst & foto
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Nytt fra

UTLAND



6     UTLAND  |  N R  3 – 2019

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.

Når ekteparet Bøhler nå nærmer 
seg avslutningen på sin tjeneste 
i Okhaldhunga, ber de Normi-
sjonsfolket om å huske på syke-
huset og menneskene der.

– Norge har fått et godt navn 
og kjennes som den gode nabo. 
La det fortsette, oppfordrer Kris-
tin Bøhler. Hun forteller at 
mange menigheter, foreninger, 
enkeltmennesker og skoler har 
støttet Okhaldhunga.

Kom til krigen
17 år har gått siden ekteparet 
Bøhler kom til Nepal. Da hadde 
de allerede hatt ni år i tjeneste i  
Bhutan. De forteller at da de 
kom til Okhaldhunga, var det 
ingen veier i området. Det fantes 
bare en telefon i fylket, og det 
var ingen strøm. Det var borger-
krig, og folk var redde for å gå 
på stiene. 

Etter at borgerkrigen ble slutt 
i 2006, har det kommet veier, 
mobiler og fred på stiene. 
– Med dette kom også pasien-
tene, sier Kristin Bøhler. 
  Den gangen var sykehuset 
lite, med bare 30 senger. Etter at 
freden og veien kom, var ikke 

dette nok for en befolkning på 
220 000 mennesker. Derfor ble 
det en stor utbygging og renove-
ring gjort, som Normisjon har 
løftet frem i et stort giverfelles-
skap, sier Kristin Bøhler. 

Gå etter Jesus
Erik er leder av det medisinske 
arbeidet ved sykehuset, mens 
Kristin er rådgiver for sosial-
kontoret og Mødrevente-hjem-
met.

– Vi har opplevd å gå etter 
Jesus Kristus og sett hva Han 
gjør og har på hjertet, sier Kris-
tin Bøhler som har mange his-
torier å fortelle om at Gud gir liv 
ved sykehuset. 

– Det er mennesker som er 
nedbrutte, som har fått nytt liv 
på vårt kontor. En som mistet 
sin kjære der vi måtte gi tapt, 
kom selv til tro fordi hun fikk 
smake på Guds omsorg og fred. 
Det er en del av å være et 
misjonssykehus; vi ser Hans 
spor gjennom sykehusets hver-
dag, sier Kristin Bøhler. 

 
Skal hjem til Norge igjen
I sommer har ekteparet vært i 
Norge. De skal flytte hjem til jul, 
men nå er det først siste etappe 
i Nepal.

–  Vi har nok ikke blitt nepa-
lere disse årene, men nepalerne 
har flyttet inn i våre liv. 

– Vår tjeneste har vært vårt kall og Guds gave til oss, sier Erik 
og Kristin Bøhler. 

Kristin Winther Jørgensen
Normisjon

Kristin og Erik 
Bøhler ber nord-
menn om å huske 
på sykehuset og 
pasientene i 
Okhaldhunga.

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for arbeidet som pågår med 
å skape nye, mer tjenelige 
strukturer innen Normisjons 
arbeid i Aserbajdsjan. Be 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 Agenda1
• Be for prosessen videre for 
menighetene

Ecuador
• Be for ledelsen ved Bibel-
instituttet 
• Be for Felipe Guaman og hans 
team 
•  Be for Tamboskolen, for 
medlemmene i stiftelsen og for 
skoleledelsen 
•  Be for James og Anita som 
etablerer seg i Cãnar og tjeneste i 
Kichwakirken 

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 kirken 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 om en god regntid og gode 
avlinger 
 • 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
• Be om helse og styrke

SKOLER:  
Bibelskolen i Grimstad
•  Be om at årets kull får med seg 
det Gud vil at de skal ha med seg 
•  Be for lærere og stab at de får 
visdom, kraft og arbeidsglede 
•  Be om at samlokaliseringen 
mellom region Agder, BiG og 
Norkirken Grimstad lykkes i tråd 
med Guds plan 
 
Gå Ut Senteret 
•  Flere studenter til skolen 
•  Godkjenning av nye linjer 
 
Acta bibelskole 
•  Be for elever og lærere 
 
REGIONER:
Agder
•  Be om planting av nye 
fellesskap i Agder

Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda 1-nettverket 
•    Be for arbeidet 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 om ressurser til å gjennom-
føre de mange oppgaver som må 
løses og gjøres 
• Be om visdom i kommende 
budsjettbehandling for å løse 
viktige behov i regionen 
•  Be om beskyttelse og velsig-
nelse over høstens arbeid på 
leirstedene Holmen og Solvang

Nordland
• Be for det nye regionstyret
• Be for tre nyfrelste
• Sentrumskirken Bodø 
(nyetablert)
• Be for Acta Fauske

Oppland
• Be for situasjonen i region 
Oppland. For styret og om kloke 
valg
• Be for salgsprosessen rundt 
Kirketeigen
• Takk og be for Actastyret 

Rogaland
• Takk for alle sommerleirene 
• Be for utviklingen av Solborg-
marka
• Be for Horve, Vaulali og 
Stemnestaden 
• Be for foreninger, lag og 
forsamlinger 
• Be for Soul Children Gathering 
Rogaland

Sogn og Fjordane
• 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 regionstyret og 
Actastyret. Be om visdom, 
oppfinnsomhet og krefter
• 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 regionstyret
• Be for elevrekruttering til 
Normisjons skoler i regionen
• Takk og be for de ansatte

Vestfold/Buskerud 
•  Be for Acta VeBus høstleirer 
•  Be for Acta VeBus ung-
domsteam 
•  Bibelkonferansen og ungdoms-
konferansen som VeBu arrange-
rer i høst 

Øst
• Be for utvikling av nye 
fellesskap i regionen

Østfold
• Takk for alt det frivillige 
arbeidet som utføres i Østfold

SENTRALT:
• Be for arrangementer
• Be for ny assisterende 
generalsekretær

ACTA SENTRALT:
• Be for alle små og store 
Acta-arrangementer
• Be for Kompis og Amigos

Takk og be

–Ikke glem

Nytt fra
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70 17 90 00  //  plussreiser.no

REISER I KRISTEN REGI

6 - 15 dager  –  Pris fra 15 950,-

M A N G E  T U R E R  Å R E T  G J E N N O M

REISER TIL ISRAEL

USBEKISTAN - 05.10.2019 // 9 dager  –  Pris fra 18 600,-

E K S OT I S K E  R E I S E R

KAMBODSJA - 13.02.2020 // 11 dager  –  Pris fra 22 400,-

VIETNAM - 29.02.2020 // 16 dager  –  Pris fra 24 900,-

M A N G E  T U R E R  Å R E T  G J E N N O M

B I B E L F E R I E  I  SY D E N

O P P L E V E L S E S R E I S E R

B U S S R E I S E R

O B E R A M M E R GAU  2 0 2 0

Bergen - Kirkenes - Bergen

Hurtigrutecruise
Turteam: Kari & Helge Standal
Vakker natur & sosialt felleskap ombord på M/S Midnatsol. 

11.05.2020 // 12 dager  –  Pris fra 18 450,-

Tekst
Foto

– Misjonsløpet er alltid gøy å være med på, det er 
mange kreative løpere, sier festivalgeneral Kristian 
Bjørkhaug som lot seg imponere av at så mye pen-
ger kom inn til misjonsarbeidet. Han forteller at 
årets Sommer i Sør ble en flott festival med sol 
hele uken, gode møter med lovsang, forkynnelse 
og forbønn.

– Så var det også konserter og sosialt samvær 
på kveldene i kafételtet.

Møter og misjonskro, bibeltimer og bading
Bjørkhaug sier at rundt 600 deltakere var med på 
årets festival. På programmet stod blant annet 
møter og bibeltimer, konsert, misjonskro, quiz, 
basar, bading og gudstjeneste. 

– Det ble en super sommerfestival i Grimstad. 
Neste års datoer er 7.-12. juli, så her er det bare 
å merke av i kalenderen og bli med, sier  
Bjørkhaug.  
 

Det ble også storfint besøk under Sommer i Sør, 
da barne-og famlieminister Kjell Ingolf Ropstad 
gjestet stevnet og deltok i sofaprat med festivalsjef 
Kristian Bjørkhaug.

– Det ble en fin prat om det å vise kristen tro i 
det offentlige rom, sier Bjørkhaug. 

Gir glød for et nytt år i tjeneste
Martin Lund var deltaker sammen med familien 
på Sommer i sør. 

– Dette har vært veldig fint for hele familien på 
fem. Det som har vært bra er at vi har fått felles-
skap i troen, barneopplegg og egne ting bare for 
oss voksne; bibeltimer og kveldsmøter. Dette er et 
pusterom ikke bare i en sommer, men i et år. Dette 
gir en glød for en nytt år i tjeneste, sier han. 

Med stort engasjement ble det samlet inn gode penger til Normisjon gjennom årets misjonsløp.

Kristin WInther Jørgensen
Hans Jørgen Hjemdal

Under Sommer i Sørs tradi-
sjonsrike misjonsløp ble det 
samlet inn over hundre tusen 
kroner til Normisjons arbeid. 

Det ble en super 
sommerfestival i 

Grimstad

1200 deltakere på Åpen 
Himmel sommerfestival

Lek og moro, undervisning 
og fellesskap for de miste.
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Løp inn 120000

23. – 27. juli var det Åpen Himmel sommerfestival i Grimstad. Dette er 
en festival som har sitt utspring i IMI-kirken i Stavanger. På program-
met under årets festival stod blant annet møter, seminarer, kino, 
vannkrig og helbredelsesrom. Talere var blant andre Amy Ward, Egil 
Elling Ellingsen, Martin Cave og Anne Inghild Johnsen Maldal. Det var 
liv og røre over hele leirområdet mens festivalen pågikk.

– Vi anslår at det har vært over 1200 mennesker innom på festiva-
len, sier en fornøyd Hanne Langmoen Høyland i IMI-kirken. 
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Det var ingen ting å si på ram-
mene for årets Sauevikastevne 
søndag 28. juli. Leirstedet lå 
badet i sol og temperaturen 
var mer enn høy nok. Møtet 
ble holdt innendørs på grunn 
av varmen. Hovedtaler var 
John Eliassen, regionleder 
i Normisjon region Nord. 
Ekteparet Grethe Bjørnstad og 
Magnus Ravneng bidro med 

sang og musikk. Under talen 
var det eget opplegg for barna. 
Styreleder Tore Bjørnstad ledet 
samlingen. Mange bidro med 
tilrettelegging, salg av mat og 
andre praktiske oppgaver un-
der den fine stevnedagen, som 
samlet ca. 130 mennesker. 

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Sauevikastevnet 2019 En svingende avslutning 

Et utsnitt av deltagerne under årets Sauevikastevne. 

Hans Nielsen Hauge har også 
stor betydning «over there». 
Tidligere i år hadde vi besøk 
av ekteparet Donadee og Tim 
Petterson fra Minnesota i USA, 
som besøkte Museet Hauges 
Minde. Ekteparet representerer 
også Mindekirken, hvor Tim 
har vært prest. Mindekirken 
har årlig Hauge-arrangement, 
og har samlet inn ca. kr. 50 tu-
sen som er gitt i gave til restau-

rering av museet på Rolvsøy.  
Tim har lært seg Markusevan-
geliet utenat på norsk og gjen-
nom flere uker fremførte han 
hele eller deler av evangeliet på 
hele 27 gudstjenester og møter 
i Norge, også flere steder her i 
Østfold. 

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Langt og vidt!

105 korister og musikere 
under ledelse av Per Oddvar 
«Prots» Hilde og T.C. Hawkins 
fra New Orleans skapte be-
vegelse og glede i Sarpsborg 
kirke søndag 18. august.
Konserten dannet avslut-
ningen på korseminaret på 
Haugetun folkehøyskole i 
helgen og var samtidig siste 
post på programmet i Robert 
Normann-festivalen, arrangert 
av Sarpsborg Jazzklubb. 
Korseminaret på Haugetun var 
det 20. i rekken med Prots og 
er for alle som liker å synge. 
- Vi har hatt en kjempehelg. På 
årets seminar har vi arbeidet 
mye med gospelsanger, med 
New Orleans swing, forteller 
Leif Bråten, lærer på Haugetun 

og tilrettelegger av kurset.
Prots er en meget fargerik 
person og en av landets beste 
kordirigenter. Han har en egen 
evne til å skape fantastiske 
toner og opplevelser gjennom 
musikk. 
Når T.C. Hawkins også var 
med, både på seminaret og 
konserten, var det duket for 
konsert med New Orleans 
swing. Han er en av de mest 
kjente artistene innenfor 
gospel som kommer fra New 
Orleans og er både låtskriver, 
produsent, artist, kordirigent 
og pastor. 
Vi må også fremheve det dyk-
tige bandet under ledelse av 
Jan Inge Melsæter (trombone). 
Øvrige medlemmer var Per 

Arild Skorgen (piano), Ingrid 
Sæbø (saxofon), Finn Johansen 
(banjo), Øivind Engen (tuba) 
og Bjørn Friisvold (trommer). 
Nærmere halvannen times 
variert program ble fremført, 
med alt fra rolige bedehus-
sanger til feiende musikk. 
Publikum satt, sto og klappet 
vekselvis, og aldri var smilet 
langt unna. 
Prots bandt det hele sammen 
på sin lune og profesjonelle 
måte. «Walk in the light» satte 
punktum for en konsert som 
vil bli husket lenge.

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

 

Donadee og Tim Petterson ved Hauges fødested.

Jubilanter

04.06: Reidun Lilleaasen, 
Rakkestad 90 år
20.06: Arne Østang, Selbak 
95 år
20.06: Knut Olstad, Son 75 år
20.06: Jan Ivar Andreassen, 
Årum 60 år
11.07: Finn Thoresen, 80 år
15.07: Marit Myhre, Råde 80 
år
15.07: Åse Marie Rusaanes, 
Råde 70 år
16.07: Olga Espelund, Marker 
80 år
21.07: Gunny Paulsen, Skon-
torp 70 år
22.07: Åse Kinn, Rødenes 80 
år
08.08: Åge W. Mathisen 70 år
13.08: Jorunn Lindvaag Mag-
nussen 70 år
18.08: Erling Dehnes, Deger-
nes 75 år
22.08: Per Lindhaugen, Tiste-
dal 60 år
27.09: Reidun Vik-Haugen, 
Halden 80 år

Døde 

Ella Irene Lindhaugen, Tis-
tedal
Else Bergerud, Borgen
Harald Solum, Tomter
Reidun Harstad, Rygge
Lars Grimsøen, Svinndal
Gerd Bovim, Saltnes
Gunvor Olsen, Onsøy

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.

Samling for 
frivillige 

forkynnere

i Hannestad bedehus, Dam-
veien 83, Yven, torsdag 17. 
oktober kl. 11.00-14.30. 
Seniorkonsulent Svein Gra-
nerud innleder til samtale: «Å 
tenke kristelig om tiden – og 
forkynne det». Lunch serveres. 
Gamle og nye fritidsforkynnere 
ønskes velkommen! Påmelding 
til regionkontoret - på mail el-
ler telefon - innen 11. oktober.
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Irene Strand Østli har vært 
inspektør på Haugetun i ca 
22 år, og går nå over til å være 
lærer i redusert stilling. Vår 
nye inspektør er Bernt Inge 
Steinsland, og han har stilt 
noen spørsmål til den avtrop-
pende.
- Du har vært lenge på Hau-
getun og det må vel bety at du 
trives, hvordan vil du beskrive 
Haugetun som arbeidsplass?
- Haugetun er har vært en god 
arbeidsplass alle disse årene. 
Som inspektør har jeg hatt 
veldig varierte oppgaver, fra 
administrasjon til undervis-
ning, busskjøring, kveldsmat 
og oppvask. Så det blir aldri 
kjedelig! Og så synes jeg skolen 
som arbeidsplass gir rom for at 
man som ansatt kan være seg 
selv, både når noe går bra og 
når man går med den dårlige 
følelsen av at noe faktisk var 
ganske mislykka! Det er viktig 
at det er rom for å kunne si at 
noe er vanskelig.
- I tillegg har vært flott å jobbe 
i et miljø som starter hver dag 
med et ord for dagen, påpeker 
Irene.

- Hvem er Irene?
- Nå har jeg blitt snart 65 år og 
synes tiden plutselig har gått 
kjempefort! Jeg er gift med 
Åge, har to voksne sønner, 
og så har vi fire barnebarn! 

Det er en utrolig glede! Og 
de siste årene har vi begynt 
å sykle masse, det har blitt 
mange sommerferier rundt i 
Europa på sykkelsetet – det går 
akkurat passe langsomt til å 
ta inn synsinntrykk, lukter og 
stemninger. Er å anbefale, og 
el-sykkel er supert!

- Når du ser tilbake på tiden 
som inspektør, hva har vært 
det beste med jobben din? 
- Det viktigste er selvfølge-
lig den nære kontakten med 
elevene. Vi er så heldige å ha et 
vennskapelig forhold til elev-
ene våre, det er plass til mye 
skjemt og «tullball» og latter, 
men også de alvorlige samta-
lene og seriøs undervisning. 
Og vi ser at unge mennesker 
i dag setter utrolig pris på å 
bli sett og hørt. Når Haugetun 
og vi som ansatte kan være en 
slags fast grunn å støtte seg 
til, gir det virkelig mening til 
hverdagen, og følelsen av å ha 
en viktig jobb.
- At troen har en så naturlig 
plass i arbeidshverdagen, kan 
heller ikke overvurderes.
Og så har jeg vært veldig glad 
i kollegafellesskapet! Det er 
masse bra folk å bli glad i på 
Haugetun.

- Hva har vært de største utfor-
dringene?

- Å ha oversikt over alt, ikke 
glemme noe viktig og være 
rettferdig er ikke alltid like 
lett.  Og så har vi sittet mang 
en gang og lurt på hva som er 
klokt når viktige avgjørelser 
må tas. Jeg har ofte ønsket meg 
en krystallkule å titte i, men 
den finnes visst ikke på marke-
det, kommenterer Irene.

- Folkehøyskolen er jo i vinden 
for tiden, hva er grunnen til 
det?
- Det tror jeg er fordi den gir 
en pause fra prestasjonssam-
funnet. Den gir rom for å drive 
med aktiviteter hvor «flinkhet» 

ikke blir målt, den gir opple-
velser å vokse på og den gir 
rom for å fundere over verdier 
i livet, ikke bare «hva skal jeg 
bli» men like mye «hvem vil 
jeg være».

- På et eller annet tidspunkt, 
må du jo slutte. Hva gruer du 
deg mest til i forhold til det?
- Jeg er nok redd for å ikke 
være nyttig lenger, og ikke ha 
den faste rutinen for dagen 
som et arbeid gir. 

- Hva skal du bruke tiden på 
når du trapper ned jobben din?
- Jeg skal først og fremst leve 

litt saktere, og etter hvert håper 
jeg å bruke litt mer tid i kirken 
eller kanskje Kirkens Bymi-
sjon. Og jeg kan være mer 
tilgjengelig for å være med 
barnebarna, det er fint! Og så 
har vi faktisk bestilt en hund, 
og det er noe helt nytt for 
meg – så det blir på en måte et 
pensjonistprosjekt i heimen, 
for den kommer jo til å bli hos 
oss noen år, avslutter Irene.

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

Elevstevne

Elevstevne for gamle årskull er 
lørdag 19. oktober.

Irene Strand Østli takker av som inspektør ved Haugetun etter 
mange år. Foto: Boe Johannes Hermansen

I tillegg til ny rektor Øyvind 
(Moksnes), har vi også ny læ-
rer Stig (Nygaard) på Hauge-
tun i høst.  Stig skal være vikar 
ett år på treningslinjen Puls, og 
vi har spurt hva han tenker om 
å starte i jobben.

Stig forteller at han gleder seg 
til hverdagen med elevene, 
bli kjent med dem og både ha 
ansvar for undervisning og 
drive med fritidsaktiviteter 
på kveldene. Både utdanning 
og fritidsinteresser går sterkt 
i retning av sport og arbeid 
blant ungdom, så her blir det 
nok muligheter for elevene til å 
få kjørt seg skikkelig, og få opp 
kondisen. 

Vi har også lurt på hva fami-
lien hans sier om at han skal 
begynne å jobbe på Haugetun. 
De gleder seg på hans vegne 
og er visst litt misunnelige! 
Beskjeden er at han må bare 

jobbe hardt og kjøre på det han 
kan. Det er nemlig slik at Stigs 
mormor Elisabeth Burchardt 
har jobbet her i mange år, 
og var en elsket lærer! Og nå 
vikarierer Stig for sin tante 
Maren som skal i svanger-
skapspermisjon dette året. Så 
her er familien vel kjent med 
Haugetun og vi gleder oss over 
å ha tredje generasjon på plass 
på huset. Lykke til Stig!

Nye ansikter på skolen

En inspektør takker av

Stig Nygaard er ett nytt læreransikt på Haugetun denne 
høsten. Foto: Haugetun

HAUGETUN

CATERING AS
Haugetunvn 3,
1667 Rolvsøy
Tlf. 69 36 27 50

Vi garanterer topp kvalitet 
på våre snitter - koldtbord - 
kaker og varmretter

Haugetun folkehøyskole er også et glimrende sted å ha 
selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, 
særlig i skolens ferier. For leie ring tlf. 69 36 27 30.
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Det nærmer seg slutten av sko-
leferien, men for mange gjenstår 
sommerens høydepunkt. Mandag 
5. august var det klart for å ønske 
velkommen til Aktivitetsleir på 
Sjøglimt. 41 unge er påmeldt, og 
på forhånd har disse meldt seg på 
hovedaktivitet fotball eller dans. 
Det betyr at dette er en ganske 
annerledes leir enn de vi har ellers 

i året. Her setter vi av masse tid 
til å gjøre det disse unge synes 
er aller morsomst. Her har vi 
dessuten med flinke ledere som 
gir gode instruksjoner for å kunne 
utvikle seg. For fotball-folket var 
nok turneringen eller kanskje 
fotball-kampen mot lederne som 
var aller morsomst, mens for 
danserne handlet mye av treningen 
om framvisningen for foreldre på 
avslutningsmøtet for leiren. Under 
fotball-turneringen får danserne 
prøve seg på cheerleading som 
er en egen sportsgren, men som 
opprinnelig er en framvisning i 
gruppe-akrobatikk for å lage en 
ramme av show rundt et sportsar-
rangement. 
Dagene på Aktivitetsleir er ikke 
bare trening og framvisning. 
Anne-Kirsti Ulseth hadde bibelti-
mer med tema Elsket av Gud, og 
noen av lederne hadde laget et lite 
leirband. Det ble bading i Rødnes-
sjøen, bruk av klatrevegg, månebi-
ler, kiosk, og forskjellige leir-leker. 
Som alltid kom det også på denne 
leiren mye godt fra Wenches kjøk-

ken. Leir på Sjøglimt er topp – det 
er både deltakere og ledere enige 
om.
Tidligere var dette en ren fotball-
leir hvor vi fikk med en gruppe 
gutter og noen jenter. Hadde vi 
arrangert en ren danseleir ville vi 
sannsynlig fått det motsatte for-
holdet, men med denne kombina-
sjonen blir det enklere for alle å bli 
med selv om man har forskjellige 
interesser. Vi hadde denne leiren 
for første gang i 2018 og det var 
aldri noen tvil om å gjenta sukses-
sen også i år. I august neste år vil 
denne leiren igjen stå på program-
met, og da kan kanskje du være 
med å gjøre unge i alderen 10 til 13 
år kjent med dette høydepunktet. 

Tekst: Håkon Johannes Slettevold 
og Åsmund Bjørnstad
Foto: Håkon Johannes Slettevold

Visste du at under 40 pro-
sent av våre leirdeltakere 
har tilknytning til Acta/
Normisjon? Noen er sik-
kert aktive i andre organi-
sasjoner og kirkesamfunn, 
men det er ikke noen tvil 
om at leirene våre fortsatt 
er en stor misjonsmark. Nå 
har vi lagt en meget vellyk-
ket sommersesong bak oss 
og vi kunne skrive side opp 
og side ned om spennende 
møter med mennesker og 
opplevelser som har berørt 
oss på forskjellig vis. Det vi 
dessverre ikke kan skrive 
i år er at leirene våre er 
gjennomført uten skader. 
Litt skrammer og sår er 
det ofte, men i år ble det 
slik at begge vår kvinnelige 
Acta-ansatte havnet på le-
gevakta etter gjennomført 

leir. Heldigvis ikke noe alvorlig 
med noen av dem, men både 
fall-skaden og kuttet i foten 
har satt sitt preg på sommeren 
for dem.

Nå er vi imidlertid klare for 
høst-leirer, og vi håper du er 
med og gjør disse leirene kjent 
i dine omgivelser. Vi ønsker 
å nå ut til enda flere barn og 
unge, og vi vet vi har et bud-
skap og et leiropplegg dere kan 
være stolte av å kunne invitere 
inn til. 
På www.acta.no/ostfold fin-
ner dere full leiroversikt, men 
nedenfor gir vi dere en liten 
smakebit på hva som skjer:
27.-29. september er det leir 
for tenåringer fra 14 år. Vi kal-
ler det #pause leir, og det betyr 
at dette er en pause fra det 
daglige. Denne leiren får mye 

action, men det blir selvfølgelig 
også tid til å slappe av sammen 
med gamle og nye venner. Sist, 
men ikke minst får vi aktuell 
forkynnelse, gode samtaler og 
masse lovsang.
 
4.-6. oktober har vi Høstleir 
for 11 til 13 åringer. Denne 
leiren kalte vi tidligere for 
Hobby-leir, men selv om det 
fortsatt blir mulighet for å 
drive med forskjellige hobby-
aktiviteter, så ønsker vi at 
denne leiren skal favne mye 
bredere. Dette blir årets nyhet 
og vi gleder oss til å ønske vel-
kommen til noen spennende 
dager på Sjøglimt.

22.-24. november har vi 
tradisjonell Juleverksted-leir. 
Her inviterer Acta og Søndags-
skolen alle barn under åtte 

år, sammen med minimum 
en voksen, velkommen til å 
komme i rett stemning før 
adventstiden setter i gang. Her 
trenger det nødvendigvis ikke 
være mor og/eller far som er 
med, men kanskje kan beste-
foreldre, tante og onkel eller 
faddere være et spennende 
leirfølge.  

29.november -1.desember 
ønsker vi alle i alderen åtte til 
ti år velkommen til årets siste 
og kanskje mest stemningsfulle 
leir. Vi skal tenne det første 
adventslyset og gjøre mange 
hyggelige aktiviteter, både ute 
og inne. Sentralt for denne 
leiren er julens budskap og vi 
skal lære mer om hvorfor dette 
budskapet har så stor betyd-
ning for oss i vår tid. 

Leir er topp!

2i1 Aktivitetsleir
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Sjøglimt trenger en frivillig handy-
man til ulike oppgaver.

Ta kontakt med Wenche Bjørknes: 
wenbjo@hotmailcom - 
tlf. 957 57 610

Vi har lagt en sommer full av 
opplevelser og minner bak oss.  
Men jeg har ikke lagt som-
merens gjennomgangsmelodi 
bak meg. Den skal få være med 
som en overskrift over dager 
og uker som kommer: «Ama-
zing grace».
Den har dukket opp mange 
ganger gjennom sommeren, 
med og uten tekst, i korsang 
eller solosang. Jeg har hørt 
melodien spilt på orgel, piano, 
trompet og på sekkepipe. Og 
hver gang setter ulike toner 
i gang tanker om nåde, om 
«amazing grace».
Direkte oversatt betyr det fan-
tastisk nåde. Bibelen kaller det 
overveldende nåde, mangfol-
dig nåde og overstrømmende 
nåde, fra Gud til oss.
Det hører med til barnelær-
dommen at nåde betyr gratis, 
noe vi får uten å gi noe tilbake, 
uten å betale noe for det. Men 
det hører også med i våre 
erfaringer at vi sjelden vil ta 
imot noe gratis; vi vil gjerne gi 

noe igjen, gjøre noe igjen.  Det 
gjelder alle ytelser, gaver og 
hjelp vi får. Det blir en æressak 
å gjøre opp for seg. 
Det blir mye vanskeligere når 
vi overfører det prinsippet til 
alle våre holdninger, handlin-
ger og relasjoner, for da er vi 
på en arena der det er lett å 
mislykkes.  
«Generasjon prestasjon» er 
blitt et kjent uttrykk, og med 
det tenker vi som regel mest 
på de som er tenåringer og 
ungdom i dag. Men jeg tenker 
at vi alle har litt av den gene-
rasjonens kjennetegn - vi vil 
lykkes, vi vil bli godtatt, vi vil 
bekreftes og elskes. Og så blir 
vårt selvbilde, vår selvfølelse og 
vår verdi definert i forhold til 
de tilbakemeldingene vi får.
Livet blir fort et slit for å være 
bra nok, aller helst perfekt.
Nå for tiden er ikke folk flest 
opptatt av å være akseptert av 
Gud. Vi har ny kunnskap og 
nye erfaringer, sier mange. Og 
så går man glipp av store ver-

dier som ligger i være elsket, 
verdifull og godkjent i Guds 
øyne.  
Vi har mange vers i Bibelen 
som forteller om den nåden 
Gud har gitt oss i Jesus. 
«I Jesus» betyr at Jesus gjorde 
alt som skulle til for at vi skulle 
være gode nok for Gud, og 
det betyr også at det formidles 
gjennom Jesus.
2 Tess 2, 16-17 forteller om 
det: «Vår Herre Jesus Kristus 
selv og Gud, vår Far, som har 
elsket oss og i sin nåde gitt oss 
en evig trøst og et rikt håp, 
må han gi deres hjerte mot 
og styrke til alt godt, i ord og 
gjerning!» 
Så gjelder det møte Gud der 
han ved sin Ånd er å finne - i 
Ordet og sakramentene - for 
å få del i denne nåden. Og 
deretter gjelder det for meg å 
leve ut nåden i praksis: å møte 
meg selv og andre med nåde 
og barmhjertighet!

Amazing grace
Anne Lise Dahle, Onsøy, frivillig forkynner i Normisjon

AndaktTRO
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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?

Hver gang nyttårsforsettene herjer landet, takker jeg Gud for 
at han lar meg starte på nytt hver dag, og ikke bare en gang i 
året. Det er nåde! Og likevel: Noen ganger er det viktig å 
stoppe opp og tenke gjennom hvordan hverdagen ser ut og 
hvilke prioriteringer vi lever etter. Og ja, det er ikke nyttår, 
men hos meg starter vanligvis de gode vanene på høsten, når 
sommerferien overlater stafettpinnen til hverdagen. 

Vaner er undervurdert. Så mye at fetteren «uvaner» kanskje 
er mer i bruk. Men vaner er ikke alltid grøfter og mønstre det 
er et mål å komme ut av; like ofte er vanene som velprøvde 
stier som vi og andre før oss har funnet at leder til det som er 
godt. Vanene er våre hjelpere i å oppleve frihet og vekst. Frihet 
er ikke grenseløshet, men å holde fast på det vi vet er godt. Og 
for å oppleve vekst må vi prioritere noe over tid, også når vi 
egentlig ikke har lyst til det i øyeblikket. Da trenger vi vaner, 
som hjelper oss til å holde fast på det vi har bestemt oss for. 

Kanskje er tiden inne for å introdusere noen nye vaner i 
livet ditt? Eller børste støv av noen gamle? Hva med den 
bibellesningen du var så ivrig på før? Guds ord virker fortsatt! 
Eller den bønnelisten som har blitt liggende i nattbordskuffen 
de siste årene? Hva med å sette av en kveld i uken for noen i 
ditt nærmiljø som trenger deg? Bestem deg, så gjør du det 
kanskje også den dagen du ikke vil. Kanskje skal du begynne å 
smile til mennesker på bussen eller hilse på naboen? Prøv! Det 
er ikke utenkelig at det vil gjøre noe med måten du ser på dine 
medmennesker. 

Må Gud velsigne deg og dine vaner. 

Forsett

Kristian Øgaard 
Leder Acta - barn og unge i Normisjon
kso@normisjon.no

Innspill

Sommerferien er over for 
denne gang og høsten er i 
anmarsj. Nye oppgaver og 
muligheter ligger foran oss. 
Det gjelder også arbeidet i 
Galleri Normisjon. 
 På forsommeren hadde vi 
besøk i Oslobutikken av del-
tagere på et seminar, der 
tema var «Kirkens bidrag til 
bærekraftig samfunn». Disse 
deltagerne kom fra forskjel-
lige land i Europa. 
 Jeg fikk spørsmål om 
hvorfor vi hadde startet med 
en gjenbruksbutikk? I svaret 
mitt fokuserte jeg på tre ting: 

1) At det gav penger til vårt  
 internasjonale arbeid 
2) Butikken som møteplass  
 på ulike vis, og 
3) Miljøperspektivet.

Butikken som møteplass, er 
et tema jeg er opptatt av. Det 
gjelder for de som jobber i 
butikkene og for de som 
ønsker å stikke innom oss. 
 Det er ønskelig at begge 
grupper kan kjenne at det er 
et sted der man kan bli kjent 
med andre og ha et godt 
nettverk. Mange er en-
somme og mitt ønske er at 

det er mulig å komme 
innom butikken og treffe 
noen å prate med og kjenne 
at det er et hyggelig sted å 
komme. 
 På høstens fagdag vil dette 
bli tema. Mitt ønske er at når 
vi reiser hjem fra den fagda-
gen, har vi fått ny inspirasjon 
til videre satsing på det fel-
tet.

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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Er du en handyman?
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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(at)normisjon.no

Misjonskonsulent: Boe Johannes 
Hermansen, tlf. 996 12 822, 
e-post: boe.johannes.
hermansen(at)normisjon.no

Styreleder for Acta: Else-Marie 
Røed, 959 11 070, e-post: 
elsema2009(at)live.no

Acta-medarbeider: Anne-Kirsti 
Syverstad Ulseth, tlf 970 73 979, 
e-post anne-kirsti(at)normisjon.
no

FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 408 17 160 
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

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.: 17.09.

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
 

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

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

Historisk materiale

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

Ta kontakt med 
Boe Johannes Hermansen

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

Hauge-møte

Det blir stort møte om Hans 
Nielsen Hauge søndag 10. no-
vember kl. 18.00 i Normisjon, 
Askim. Deltagere: Svein Høi-
den, Preben Colstrup, Bjørnar 
Spydevold, Kari Stokke med 
flere! Alle velkommen! 

BIBELKONFERANSEN 2019
24. – 27. OKTOBER PÅ STRAND LEIRSTED I VESTFOLD

TORSDAG 24. OKT: 
10.30:  «To utganger av livet» ved Geir Otto Holmås
13.30:  «Feil fortelling fortalt» ved Truls Aakerlund
18.00:  Familiemøte ved Norkirken Sandefjord
 
FREDAG 25. OKT:
09.30:  «De forfulgte kristne» ved Stig Magne Heitmann
11.00:  «Bibel og miljø» ved Kjell Arne Norum
13.00:  «I møte med lidelsen. Finnes det en kjærlig Gud?»                                       

ved Torborg Aalen Leenderts
19.00:  Konsert med Jan Tore Saltnes (fra Nordic Tenors)
 
LØRDAG 26. OKT:
09.30:  «Etterlyst Bergprekenens Jesus – Har folkekirken                                         

glemt ham?» ved Oscar Skarsaune
11.15:  «Jesus i Det gamle testamente» ved Svein Granerud
13.00:  Tema forts. «Jesus i GT» ved Svein Granerud
14.00:  «Åndelige besteforeldre» ved Torbjørg Oline Nyli
19.00:  Forestilling «Josef – drømmenes konge» ved 
 Birgitte Elin Bjørnstad
 
SØNDAG 27. OKT:
11.00:  Gudstjeneste ved Kristian Øgaard
17.00:  Konsert med John og gutta i Norkirken Sandefjord

Mer info, pris for konferansen, mat og  
overnatting se: www. normisjon.no/vebu/


