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For Han som hang på korset, han bar alles straff. Han hang der i alles sted. Han bar 
på en måte alles ansikter. Også ditt.

Østfold

11

Geir Harald Johannessen

Ingrid Melvær (25) er ansatt som ny Acta-medarbeider i Normisjon 
region Østfold. Bli kjent med henne ved å lese intervjuet på side 8. 
(Foto: Boe Johannes Hermansen)

For frihet og forandring
Fermate Østfold er 
et sted for frihet 
og forandring – 
et ressurssenter 
for sjelesorg og 
veiledning. – Her 
kan hele livets 
virkelighet snakkes 
om, inviterer 
Torhild Nordberg, 
som leder dette 
arbeidet. 

Les mer om 
Fermate på 
side 2-3. (Foto: 
Boe Johannes 
Hermansen)
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- Alle kan trenge noen å snakke med når livet byr på 
utfordringer og det blir for mye, enten man har 
behov for å rydde i tanker og følelser, eller man 
opplever at fortiden eller framtiden blir et problem, 
sier Torhild Nordberg, som er koordinator for 
Fermate Østfold.

- Hele livets virkelighet kan vi snakke om

Torhild Nordberg i samtale på Fermate-kontoret i Sarpsborg. Bildet er arrangert. Foto: Boe Johannes Hermansen

03.08: Karl Andreas Hansen, 
Rygge 85 år
15.08. Berit Wang Hansen, Rygge 
85 år
27.09: Tormod Andersen, Lisleby 
70 år
29.09: Ingebjørg Synnøve Vignes, 
Engelsviken 85 år
03.10: Åge Karlsen, Onsøy 60 år

06.10: Asbjørn Røyneberg, Tomb 
70 år
10.10: Reidar Engen, Halden 80 år
27.10: Liv P. Lindhaugen, Tistedal 
60 år
28.10: Marit Høiden, Rolvsøy 70 år
09.11: Mitsuko Korperud, Marker 
75 år

Jubilanter Døde 

Bergliot Meum, Rygge
Arne Kopperud, Rakkestad
Alf Lund, Borgenhaugen

Nytt fra Normisjon tar gjerne i 
mot beskjed om både jubilanter 
og personer som er døde, med 
tilknytning til Normisjon.

Fermate - som språklig 
betyr «pause» - er et sted 
for frihet og forandring, et 
ressurssenter for sjelesorg 
og veiledning. 

Alle typer problemer
Torhild har vært med fra 
starten i Østfold siden 
høsten 2013.
- Vi tar imot folk til sam-
tale med alle typer spørs-
mål og problemer. Det kan 
gjelde selvbilde, relasjoner, 
følelser eller kommunika-
sjon. 
- Kan du nevne noen kon-
krete eksempler?
 - Når viktige valg i livet 
skal tas, når en har tunge 
opplevelser i forbindelse 
med dødsfall, når Gud blir 
et problem, for å nevne 
noe. Her er det ingen 
begrensninger. Hele livets 
virkelighet kan snakkes 
om. Ingenting er for stort 
og ingenting er for lite, un-
derstreker hun, og tilføyer: 
- Vi ønsker å møte alle 
med omsorg og respekt, 
uansett livssituasjon og 
livssyn.

Ikke travelt
Torhild forteller at veiled-
ningen er basert på kristen 
tro og etikk. – På dette 
grunnlaget ønsker vi å 
møte den enkelte eller par. 

Vi har det ikke travelt, men 
kan følge gjennom proses-
ser. Noen er fornøyd etter 
kun en time, andre går i 
samtale over flere år, sier 
sjelesørgeren.
Torhild har tatt Sjele-
sorg ved Diakonova som 
deltidsstudium i 2006-08. 
Dessuten deltar hun på år-
lige samlinger for Fermate-
staben for kontorene på de 
ulike stedene i Norge. 
I tillegg samles sjelesørgere 
som er tilknyttet Fermate 
Østlandet til veiledning 
flere ganger pr. år. Fermate 
er omfattet av et kvalitets-
system, både teoretisk og 
praktisk. 

Flere ressurspersoner
Torhild forteller at Fermate 
også kan bidra med kurs 
og foredrag til foreninger, 
menigheter, bedrifter etc. 
- Vi er så heldig at vi har 
to erfarne ressurspersoner 
i Fermate-staben, prestene 
Tore Schwartz Olsen og 
Gunnar Øvstegård. Sist-
nevnte arbeider mest med 
åndelig veiledning, noe 
som innebærer relasjons-
orienterte samtale over tid, 
enten med enkeltpersoner 
eller grupper. 
Fermate Østfold har 
kontor i St. Mariegate 71 i 
Sarpsborg, på baksiden av 

regionkontoret, med egen 
inngang. 
- En trenger derfor ikke 
vise seg fram for å oppsøke 
kontoret. Men det er bare 
åpent til avtalt tid.

Ingen venteliste
- Hvordan få kontakt? 
- Man kan sende mail til 
samtalebestilling@fermate.
no eller ringe /sende sms 
til 40817160 Se også våre 
nettsider for mer informa-
sjon: www.fermate.no, an-
befaler Torhild, og tilføyer: 
- Det er ingen venteliste. 
Det kan være en god hjelp!
Hun oppfordrer de som 
leser denne artikkelen til 
å tipse kjente som kan ha 
behov for samtale(r). 
Fermate kommer også på 
besøk til foreninger og 
andre som ønsker å vite 
mer om virksomheten. Ta 
kontakt!

Tekst: Boe Johannes Her-
mansen
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- Hele livets virkelighet kan vi snakke om

Torhild Nordberg i samtale på Fermate-kontoret i Sarpsborg. Bildet er arrangert. Foto: Boe Johannes Hermansen

Du leser nå oktobernummeret 
av Nytt fra Normisjon. Dette er 
faktisk et ekstranummer, som vi 
i Østfold er nesten alene om å 
utgi. I Normisjonsnorge blir det 
ofte diskutert hvor mange utgi-
velser vi skal satse på, men vi i 
Østfold ser på Nytt fra Normi-
sjon som en viktig og nødvendig 
informasjonskilde til alle våre 
Normisjonsvenner i Østfold. Vi 
håper du setter pris på denne 
ekstrautgaven.
Jeg er også glad for at vi har 
tilgjengelige ressurser til å 
produsere denne utgaven, og vil 

rette en stor takk til Boe 
Johannes Hermansen og Jan 
Holone som produserer og 
samler stoffet og setter opp 
avisen.

Ressurser er viktig, og derfor 
var gleden stor når Ingrid 
Melvær sa ja til vårt tilbud om 
stillingen som Acta medar-
beider i Østfold. Ingrids 
oppgaver blir først og fremst 
rettet mot oppfølging av barne-
lagene våre og leirarbeid. Ingrid 
har også et stort hjerte for flykt-
ninger og våre nye landsmenn, 

så vi håper at vi kan bruke 
hennes engasjement inn i dette 
arbeidet i Østfold. Noen av våre 
foreninger er i gang med dette, 
men vi tar gjerne imot innspill 
som kan bidra til å øke felles 
innsats.

Vi ønsker å løfte fram Fermate i 
dette nummeret av avisen. 
Fermate er et godt tilbud for 
samtale og veiledning, som vi er 
veldig glad for at vi kan opprett-
holde i Østfold. Uten fast stil-
ling i Fermate er det en ny situa-
sjon for oss, men vi er glad for at 

Torhild Nordberg, Tore 
Schwartz Olsen og Gunnar 
Øvstegård tilbyr sin hjelp inn i 
dette arbeidet. Giroen som 
følger bladet er også øremerket 
til tjenesten i Fermate.

Tidligere i år inviterte vi til å bli 
med på tur til Nepal denne 
høsten. Når dette bladet går i 
trykken, er forhåpentligvis en 
gruppe på ni personer trygt 
framme i Nepal til et innholds-
rikt opphold. Hovedårsaken til 
denne turen er å knytte kontakt 
med det australske ekteparet 

som skal overta etter Kristin og 
Erik Bøhler ved Okhaldhunga 
sykehus. Vi håper at vi kan ta 
med oss denne kjennskapen, og 
gi den videre til dere i Østfold. 
Vi ønsker fortsatt å gå for Nepal, 
og å kunne opprettholde det 
store engasjementet som finnes 
rundt omkring i fylket. 

Ønsker dere en riktig god lesing 
og en velsignet høst.

ET EKSTRANUMMER
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

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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



Takket være støtten fra Norge har 
Normisjons team mulighet til å drive 
videre arbeidet ved barnehjemmet 
i Merdekan, i hovedstaden Baku i Aser-
bajdsjan. 
Målet for arbeidet er å vise Guds 

kjærlighet og bringe glede i barnas 
hverdag, samt å hjelpe barna å nå sitt 
potensiale. Normisjonsteamet arbeider 
med 45 av barna ved barnehjemmet tre 
dager i uka. Vi fokuserer på utvikling 
av kommunikasjonsferdigheter, trening 
av balanse og mobilitet, men også på 
hverdagslige ferdigheter som påkled-
ning, å spise selv, samt selvstendig lek. 
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 tenår-
inger. Tidligere sloss de om oppmerk-
somheten, men har nå utviklet gode 
sosiale og empatiske ferdigheter, samt 
kommunikasjonsferdigheter. Ingen 
av dem kan snakke rent, men de er 
blitt en venninnegjeng som er glade i 
hverandre, de kan kommunisere enkelt 
og tulle sammen – og hjelpe hverandre 
når det trengs.

Tekst og foto: Rena Mamedzade og 
Synnøve Aandstad Baghirova

I Thailand er under én prosent av befolkningen kristne. 
Vår drøm, som allerede begynner å bli virkelighet, er å se 
enkeltmennesker og menigheter som grunnfestes i sin rette 
identitet i Kristus og som utrustes til et misjonalt liv.
IMI-kirkens engasjement i Thailand strekker seg et drøyt tiår 
bakover i tid. Samarbeidet med NMS og Den evangelisk-
lutherske kirken i Thailand har gitt opphav til stiftelsen 
Thailand Christian Network (TCN), som nå fungerer som en 
uavhengig og tverrkirkelig stiftelse med både lokale med-
arbeidere og norske misjonærer/volontører knyttet til IMI 
Internasjonal.
Stiftelsen starter ikke egne kirker, men går sammen med lo-
kale menigheter gjennom sitt nettverk. Arbeidet forankres 
gjennom ulike læringsfellesskap i Agenda 1, og forvaltes 
videre gjennom Impuls-konferanser, bofellesskap kalt disip-
pelhus og pastornettverk.

Menighetsbygging og 
evangelisering

Glimt fra Thailand:

Voksende vennskap

Ordet «thai» betyr «fri mann», og Thailand er det eneste landet i sørøst-Asia som 
ikke har vært underlagt en vestlig kolonimakt.

Det thailandske samfunnet er forholdsvis ensartet – de aller fleste snakker thai og 
er buddhister. Bare rundt 0,7 % av befolkningen er kristne. Fra Norge er det drevet 
misjonsarbeid i Thailand siden 1976.

Aserbajdsjan er et land like komplisert som det 
er å stave – mellom øst og vest, moderne og 
tradisjonelt, religiøst og sekulært.

Aserbajdsjan er et rikt land på mange måter 
med vakker natur, fruktbar jord og mangfoldig 
og rik kultur. Men tiden etter frigjøringen i 1991 
brakte mange utfordringer: Krig og okkupasjon 
som resulterte i mer enn en halv million internt 
fordrevne, økonomiske utfordringer og politisk 
ustabilitet satte dempere på gleden over uavhen-
gighet i «Ildens rike».

Normisjon har siden 1994 arbeidet for å tenne 
håp til folk i Aserbajdsjan og for å hjelpe landet 
å nå det store potensiale de har. Normisjon er 
drevet av kristen nestekjærlighet og har i over 20 
år har hjulpet enkeltmennesker og lokalsamfunn 
i Aserbajdsjan til å realisere drømmer og utnytte 
sine evner, gitt dem håp og framtidstro.

Glimt fra Aserbajdsjan:
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Når utviklingsministeren 
ber seg selv på middag! 

Glimt fra Mali:

Norges utviklingsminister, Dag Inge 
Ulstein, har vært på besøk på Nor-
misjons kontorer Mali. Vi visste han 
skulle komme til Mali, men det var litt 
usikkert om ambassaden klarte å få 
presse inn et møte med oss. Noen dager 
før ministeren kom til Mali fikk jeg en 
telefon. Kunne ministeren komme på 
besøk til oss? Og kunne delegasjonen 
kanskje få lunsj når de først var her?  

Det er selvfølgelig stor stas å få besøk av 
en minister, og mat er enkelt her i Mali. 
Bortsett fra at de ikke vil ha malisk mat. 
«Bare noe enkelt, gjerne sandwich eller 

noe....», sa de. Sandwich! Jeg aner ikke 
hvor man får tak i slike ting i Mali. «Og 
har du tenkt noe på bordplasseringen,» 
spurte de.  Bordplasseringen!!?? Det var 
da  jeg ble vettskremt, og det gikk opp 
for meg at jeg faktisk skulle ta imot en 
minister. Jeg forsøkte å google etikette 
for ministerbesøk, men for en gangs 
skyld var Google helt stum. Så der var 
det lite hjelp å få. 
 
Beskjeden om at vi skulle ha minister-
besøk utløste voldsom aktivitet her i 
gården. Bakgården ble spylt og feiet, 
kontorene ble ryddet, veggene vasket 
og søppelet forsvant på underfullt vis. 
Det første mine maliske kolleger gjorde 
var å rydde under trappa! Det trengtes, 
og jeg har bedt dem gjøre det lenge, 
selv om jeg tviler på om ministeren 
eller noen i delegasjonen hans, var 
inne på tanken om å gå under trappa 
for å sjekke tilstanden der. Jeg vurdere 
faktisk å få flere slike ministerbesøk 
framover. Det er veldig effektivt for å få 
pusset opp utseende litt.
Nå viste det seg at ministeren var en 
utrolig likenes mann. Det hadde jeg 
forsåvidt en mistanke om fra før.  Vi 
hadde en hyggelig lunsj og fikk gode 
samtaler. Det var utrolig stor stas! Det 
er første gang vi har hatt besøk av en 
minister. Det er også første gang vi har 
hatt besøk av den norske ambassaden, 
så vi var veldig fornøyd med dagen! 

Det var gøy å få fortelle om arbeidet 
vårt, for det er jeg faktisk ganske stolt 
av. Ministeren fikk møte teamet som 

jobber for å endre unges 
tankesett, slik at de se 
muligheter for et godt 
liv lokalt og ikke legge 
ut på den farlige reisen 
til Europa. Teamet fikk 
god tid til å dele sine 
historier. Ministeren 
fikk også møte overset-
terteamet som har job-
bet masse med språket 
kassonké og snart har 
hele bibelen klar til 
trykking (etter 33 års 
arbeid).
 
Av og til så tenker jeg at 
nordmenn er da utrolig 
ukompliserte, hygge-
lige og lette å ha med 
å gjøre. Det var det de 
stod og mumlet om, 
mine maliske kolleger 
også, da vi vinket avsted 
kortesjen med ambas-
sadebiler, sikkerhetsbi-

ler og FN-biler 40 minutter etter at de 
hadde kjørt inn døren. De fleste fløy 
ganske høyt fordi de hadde håndhilst 
på en minister og en ambassadør + 
+. De var også ganske stolte over at 
politimotorsykkel med sirener og en 
hel bilkortesje hadde vært inne hos 
oss. «Nå tenker jeg naboene fikk noe å 
tenke på!» Men refrenget var: «Så kose-
lige de var! Så åpne de var! Du kunne 
se på ambassadøren at han må være en 
god mann!» Jeg blir ganske stolt av å 
vise fram et slikt offisielt Norge. 
 
Så suste ministeren og følget hans 
videre. Og vi hadde restefest! Jeg er 
utrolig takknemlig for de kollegene jeg 
har i Mali. De har gjort en kjempeinn-
sats de siste to dagene for å gi et godt 
bilde av Normisjon her, og det var flott 
å fortsette festen med dem. Borddek-
ning nummer 
to var litt mer 
løssluppen, 
selv om bord 
med hvit duk 
og en tallerken 
til hver er litt 
uvant. Det 
oppleves nes-
ten som å være 
i Norge. 

Tekst: Therese 
Glendrange

Prosjektteamet sammen med ministeren.Da er vi klare for ministerbesøk!

Ministeren hilser på våre lokalt 
ansatte.

Her er jeg sammen med en ukomplisert minister Dag Inge Ulstein, en veldig hyggelig 
ambassadør Ole Lindeman og et hyggelig nytt bekjentskap fra den norske delegasjonen, 
Annete Abelsen fra Utenriksdepartementet. 

Jeg forteller skrøner og ministeren 
følger nøye med.

Mali og Senegal ligger i Vest-Afrika og har en lang 
felles historie. Begge er tidligere franske kolonier. 
I 1959 ble de slått sammen i Føderasjonen Mali, 
men etter frigjøringen i 1960 gikk det bare noen 
måneder før de delte seg.

Den svært fargerike, gjestfrie og familieorienterte 
befolkningen i Mali bor i landområder som ligger 
på grensen mellom ørken og savanne. Dette gjør 
området utsatt for tørke. Politisk ustabilitet, stor 
utbredelse av analfabetisme og høy arbeidsledig-
het legger en demper på levekårene.
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Glimt fra Nepal:

Da mannen ble kristen, forlot 
han Laxmi. Til tross for mange 
år med et anstrengt forhold til 
kirken, har hun nå blitt kristen. 
Å være en del av det kristne 
samfunnet ble redningen for 
en utstøtt alenemor.
Laxmi Gurung bor i en 
landsby en times reisetid fra 

Okhaldhunga. Der bor hun 
sammen med sønnen, mens 
datteren studerer i Katmandu. 
Ektemannen forlot henne for 
17 år siden, da ble han kristen 
og giftet seg med en annen 
kvinne. Å være alenemor i 
landsbyen har vært utfor-
drende og Laxmihar har slitt 

økonomisk. 
- Mannen min har hele tiden 
sagt at jeg må ta imot Jesus, 
men da han forlot meg, alene 
med barna, nektet jeg å gjøre 
som han sa. Jeg var sint på ham 
og hans Gud, jeg holdt meg 
langt unna kirken i protest. 
Det at mannen var kristen 

gjorde at Laxmi hverken fikk 
støtte eller hjelp i landsbyen 
sin, hun og barna ble utstøtt og 
oversett. 
– Noen kristne i landsbyen 
min inviterte meg til kirken. 
De snakket om hvordan det 
kristne samfunnet støttet 
hverandre og hjalp hverandre 
hvis noen hadde det vanskelig. 
Jeg ble interessert, men første 
gangen jeg dro i kirken dro jeg 
kun for å se, ikke for å ta imot 
Jesus. 
Laxmi forteller at hun i kirken 
opplevde å bli møtt av men-
nesker som så henne. 
– Folk smilte og hilste, og jeg 
fikk kjenne på kjærligheten 
mellom de troende. 
Laxmi fortsatte å besøke 
kirken, og hun ble kjent med 
Jesus. Etter hvert kjente hun i 
hjertet at hun ønsket å ta imot 
Jesus. Nå har sønnen og dat-
teren også blitt kristne. 
– Etter at vi ble en del av me-
nigheten og ble kristen har vi 
fått så mye hjelp og kjærlighet. 
Vi blir sett, og livet har blitt let-
tere. Jeg takker Jesus hver dag, 
sier hun. 
Ting er allikevel ikke bare lett. 
Sønnen hennes, som også ny-

lig har blitt kristen, har mange 
ikke-kristne venner.
- Han klarer ikke alltid å holde 
seg til det kristne livet, ven-
nene hans har påvirket ham 
negativt, men jeg har fortsatt 
tro på at det skal gå bra med 
ham, sier Laxmi. 
Sønnen hennes har nå begynt 
å gå på ungdomsmøtene i 
Aron Church. Der får han 
kristne venner og et nettverk 
med gode verdier, og Laxmi 
håper det vil hjelpe han med 
å leve et liv i tro med kristne 
verdier. 
– Jeg er så takknemlig for at 
jeg har fått blitt kjent med 
Jesus. Han har snudd livet mitt 
i riktig retning.
Tekst: Bjørn Aron Rydland
Foto: David Einan

Teksten er skrevet av studen-
ter på linjen Global Disip-
pel – Story&Media ved Gå Ut 
Senteret.

Den største støttespilleren
Mellom India og Kina ligger fjellandet Nepal. Navnet på sanskrit betyr «ved foten 
av gudenes bolig». Men kontinentalplatene som presset frem guddommelige 
Mount Everest på 8848 meter, står også bak jordskjelvene i 2015 som tok svært 
mange liv.
Nepal har også lenge vært rystet av fattigdom, høy barnedødlighet og diskrimine-
ring. Normisjon er til stede gjennom lokale partner for å bygge opp helsetjenester 
for fattige og marginaliserte folkegrupper. I Okhaldhunga distrikt får over 180.000 
mennesker tilgang på helsetjenester de tidligere ikke hadde.
Vi ønsker også å bidra til at barn med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser får 
et verdig liv gjennom hjelp på dagsentre.
Diskriminering av jenter/kvinner er vanlig, spesielt vest i landet. Normisjon jobber 
nå her med å styrke deres stilling gjennom bekjempelse av skadelige tradisjonelle 
praksiser.
I tillegg ønsker vi å støtte nasjonale kristne og bidra til at minoritetsgruppen sher-
pa blir styrket i håp og fremtidstro.

Nepal-besøk

Kristin og Erik Bøhler kommer fra 
Nepal til Normisjon Mysen

onsdag 12. februar 2020. Noter dagen!

Årsmøte 2020

Merk tid for regionårsmøte i 2020:
lørdag 28. mars. Mer info kommer!

Sjøglimt trenger en frivillig 
handyman til ulike oppgaver.

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

Er du en handyman?

6     UTLAND  |   N R .  4  -  2019 Nytt fra



      N R .  4  -  2019 |  ØSTFOLD    7   Nytt fra

- En slik undervisning vil 
vi ha mer av, sa John Thune 
etter at kveldsbibelskolen på 
Mysen ble avsluttet onsdag 18. 
september.
Tre onsdager på rad har Svein 
Granerud, seniorrådgiver i 
Normisjon, gått gjennom ulike 
emner knyttet til temaet: «Glad 
i Bibelen». 

- Dette har vært et grundig og 

godt opplegg. Svein Granerud 
har tatt opp aktuelle problem-
stillinger, ja også vanskelige 
spørsmål, og har besvart og 
begrunnet dem ut fra Skriften, 
sier en veldig takknemlig John 
Thune, som også er leder i 
regionstyret.

Første kurskveld hadde em-
net: «Hva sier Bibelen om seg 
selv og om Gud?», andre kveld: 

«Kirken – hvem 
er det?» og siste: 
«Evangeliet – 
godt nytt fra 
Gud til oss?»
- Vi trenger flere 
slike typer sam-
linger, tilføyer 
John, som sier 
han har lært 
mye.

Ragnar Duserud, 
medlem i Nor-
misjon Misjon, 
oppsummerer 
kurset slik: 
- Helt fantastisk 

å kunne få sitte ned, høre og 
lære. Også ting som er vanske-
lig, ble lagt fram på en peda-
gogisk måte, slik at det blir 
oversiktlig og lett å få med seg. 
Jeg vil bruke ordet: nydelig, 
smiler Ragnar. 

I tillegg til undervisning og 
samtale, ble det servert kvelds-
mat. Siste gang var det til og 
med bløtkake på bordet. 
- Vi skal spise kake med teo-
logisk bevissthet, sa Svein, og 
utdypet: - Skal du spise bløt-
kake, skal du skjære et stykke 
inn til midten. All kristen tro 
og veiledning peker på Kristus, 
som midtpunkt! 

Kurset ble holdt på Mysen 
menighetshus, Betania, i regi 
av Normisjon region Østfold 
i samarbeid med Normisjon 
Mysen. 
- Hele 60 personer har deltatt 
en eller flere ganger, forteller 
Mona Duserud som har ført 
deltagerlisten. 

Tilsvarende kurs som ble 
arrangert på Mysen, blir i 
oktober holdt på Betlehem 
Borgen. Se program på siste 
siden av dette nummeret av 
Normisjonsnytt.

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

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, Kari 
Stokke med flere! Alle vel-
kommen! 

Velkommen til

Samlivsbanken.no

– et nytt, innholdsrikt og annerledes nettsted  
om kjønn og seksualitet, barn og foreldreskap,  

den radikale kjønnsideologien og  
Guds design for ekteskapet.

Samlivsbanken.no,  
c/o Stiftelsen MorFarBarn,  
Postboks 8253, 4676 Kristiansand  
Konto: 3000.22.70028  •  Vipps 81368   
Tlf 99 23 23 54  •  www.MorFarBarn.no 

Et av de mange PowerPoint-lysbildene på Samlivsbanken.no

            Samlivsbanken.no er en 
      kristen RESSURSBANK med: 
• Korte innslag til gudstjenester og møter,
• Opplegg til bibelgrupper, temasamlinger og  
   ledermøter,
• Variert stoff til selvstudium, innsikt og kunnskap, 
• Ressurser som gir frimodighet til samtaler med   
   andre – inkludert egne barn og tenåringer,
• Et budskap som er i tråd med det felleskristne  
   dokumentet Ekteskapserklæring, utgitt av 36  
   norske organisasjoner og kirkesamfunn.

   Innholdet på Samlivsbanken.no
• Ca 80 PowerPoint-lysbilder klare til bruk.
• Lederveiledning til hvert lysbilde.  
• Mange ressursark med spørsmål til samtale.
• Lenker til nyttige artikler, videoer, podcasts,      
   bøker, m.m.
 

 Frihet og fleksibilitet 
• Alle ressurser på nettstedet er gratis og  
   tilgjengelige for alle interesserte.
• Brukere som laster ned PowerPoint-lysbilder,   
   står fritt til å endre innhold og layout, stryke  
   tekst og legge til eget stoff, m.m. – så lenge man  
   ikke forandrer hovedbudskapet.
• Etter innspill fra brukerne vil nettstedet jevnlig  
   bli justert, forbedret og videreutviklet.

 

- Dette vil vi ha mer av!
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- Hva gjorde du før du startet i din stil-
ling i Acta/Normisjon?
- Før jeg begynte i Acta, hadde jeg tatt 
et årsstudium i psykologi ved Universi-
tetet i Oslo. Etter det var jeg litt usikker 
på hvor veien videre gikk for meg, og 
da begynne jeg på et ett års engasje-
ment i Acta. 

- Når startet du og hvor lenge var du i 
stillingen?
- Jeg begynte høsten 2016, og har hatt 
alt fra 100-40 prosent de tre årene jeg 
har vært ansatt. 

- Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt i 
Acta/Normisjon?
- Arbeidsoppgavene mine har vari-
ert fra å reise på besøk til foreninger, 
være med å planlegge og gjennomføre 
kurs og seminarer, organisere leirer 
og opprettholde kontakt med frivil-
lige medarbeidere. En spennende og 
allsidig jobb! 

- Hva har du trivdes best med, og hva 
har du synes vært mest krevende?
- Jeg trivdes best med å organisere og 
gjennomføre leirer, det å administrere 
og organisere ligger ganske naturlig 
for meg. I tillegg synes jeg det er gøy 

å drive nettverksbygging og få mulig-
het til å treffe så mange ulike personer 
gjennom jobben. Det mest krevende 
var nok å finne tid til alt man har lyst 
til å gjøre, samt reiseveien til kontoret. 
Dessuten var det vanskeligere enn man 
skulle tro, å få engasjement rundt kake-
fredag på kontoret! 

- Hva gjør du nå, og hva er framtidspla-
nene dine?
- Nå driver jeg med jobbsøking. Jeg for-
søkte meg som tilkallingsvikar i barne-
hage en periode, men kombinasjonen 
av mye støy og migrene gjorde det van-
skelig å fortsette. Nå forsøker jeg å få 
en jobb der jeg får brukt kompetansen 
min innen arbeid- og organisasjonspsy-
kologi som jeg har en bachelor i. 

- Har du noen gode råd å gi til Acta? 
- Acta i Østfold er stort og har mye som 
skjer. Fremover tror jeg det er viktig å 
fokusere på å levere kvalitet heller enn 
å telle hvor mange leirer, foreninger 
og frivillige som er. Det å arrangere 
temaleirer slik vi har gjort de siste 
årene, tror jeg er et godt spor å fortsette 
i. I tillegg tror jeg Acta Østfold har stort 
potensiale blant unge voksne som ser 
etter et kristent fellesskap, typisk de 

som er 25+. 

- Er det noe annet du har lyst til å si?
- Jeg vil takke for tre fine år med godt 
fellesskap både blant kolleger og på lei-
rer gjennom året! Jeg ønsker dere som 
fortsetter velsignelse over arbeidet og 
visdom og mot til å ta gode avgjørelser. 

Spørsmål: Boe Johannes Hermansen
Svar: Ane Frogner Risan

Ingrid Kristine Melvær (25) er ansatt 
som ny Acta-medarbeider i region 
Østfold. Hun vil i første rekke ha 
oppgaver med leir- og lokallagsarbeid 
på barnesektoren. 
- Jeg brenner også for flyktningarbeid 
og håper å få være med å starte opp noe 
av dette, sier Ingrid.
- Du begynte 1. september og er derfor 
fortsatt i startfasen, men hva er ditt 
inntrykk så langt?
Foreløpig er det mye å sette seg inn i, 
men det har vært veldig morsomt å få 
reise på besøk til noen forsamlinger, 
barnekor og tilbud for skolebarn, jeg 
gleder meg til å bli kjent med enda 
flere!

Bred og variert bakgrunn
Hun kommer fra Hobøl, hvor hun 
også nå er bosatt. Etter videregående 
ved Kongshaug musikkgymnas gikk 
hun to år på Bibelskolen i Grimstad, 
på linjene idrett og friluftsliv og 
Til Tjeneste. Deretter tok hun et 
årsstudium i Kristendom, religion og 
etikk (Krle) ved MF. De tre siste årene 
har hun tatt en bachelor i sosialt arbeid 
ved Høgskolen i Innlandet, avdeling 
Lillehammer.
- Når jeg nå skulle søke min første 
jobb, dukket denne stillingen opp. Jeg 
er takknemlig for å få bidra i Acta, sier 
Ingrid, som har erfaring fra en rekke 
styre- og lederverv.  

Sjøglimt Leirsted & konferanse
- Ørje -

Sjøglimt leirsted tilbyr hyggelige lokaler og god mat til 
kurs og konferanse! Ring Sjøglimt på tlf. 69 81 12 37 / 

924 36 172, e-post: sjoglimt@normisjon.no

Ingrid - ny Acta-medarbeider

Ingrid Melvær er regionens nye ansikt på Acta-sektoren.

Ane - avtroppende Acta-medarbeider

Ane Frogner Risan har vært ansatt i Acta Østfold de tre siste årene. Foto: Boe 
Johannes Hermansen

Mange styre- og lederverv
Hun har blant annet vært medlem 
i elevrådet ved flere skoler, og vært 
studentrådsleder ved Bibelskolen i 
Grimstad, vært leder i flere KRIK-
lag, styremedlem i KrFU, leder for 
misjons- og bistandsprosjekt og 
frivillig medarbeider i flere sosiale 
sammenhenger. Hun har også vært 
leirleder, blant annet i regi av Acta, 
NLM og KRIK.
Dessuten har hun i en årrekke vært 
pleiemedarbeider ved Vestby sykehjem 
og vårsemesteret 2018 hadde hun 
praksis ved et barnehjem i Uganda, i 
anledning høyskolestudiet.

Orden i sakene
Når vi spør om en egenbeskrivelse, 
svarer 25-åringen: - Jeg er opptatt av å 
se mennesker, jeg liker å ha orden på 
tingene, samtidig kan jeg kanskje virke 
litt vimsete, ler hun.
- Hva betyr det at du har gått 
musikkgymnas?

- Jeg liker å synge, særlig i 
korsammenheng. Jeg spiller 
også trombone. Da jeg gikk på 
musikkgymnaset var jeg ett av 
skoleårene også instruktør for et 
skolekorps, svarer hun.
Etter studiet har hun så langt bodd 
hjemme hos sine foreldre i Hobøl, men 
ønsker nå å få noe for seg selv. Hun har 
avertert etter hybel, men ennå ikke fått 
endelig napp.
For den som lurer på det: Ingrid har 
kjæreste. – En hyggelig og kjekk gutt 
som har gått på Tomb vgs., smiler hun.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen



      N R .  4  -  2019 |  A C T A  ØSTFOLD    9   Nytt fra

Gratulerer! 

Et nytt kor er lagt til i Soul 
Children familien: Degernes 
Rock Kids har blitt et Soul 
Kids kor og ønsker nå å favne 
hele Rakkestad. Nytt navn er 
derfor Rakkestad Soul Kids. 
Soul Children bevegelsen 
vokser stadig både i antall kor 
og ulike konsepter. Blant annet 
kor for yngre barn som heter 
Soul Kids. Soul Childrens 
visjon er: «Å vinne og bevare 
unge for Jesus Kristus gjennom 

sang og musikk de kjenner seg 
igjen i!» Logoen er en stjerne 
inspirert av stjernehimmelen 
som dere ser på t-skjortene på 
bildet. Den er en veiviser og 
symboliserer visjonen. Stjer-
nen symboliserer de fem verdi-
ene: «Ære Gud», «hedre men-
nesker», «prege samfunnet», 
«se og bli sett» og «ekte glede 
og ærlighet». De fem kantene 
er inspirert av de femfoldige 
tjenestegavene som vi leser om 

i Efeserne 4,11: apostel, profet, 
evangelist, pastor og lærer. De 
helt primære oppgavene og 
funksjonene er å undervise, 
trene, aktivere og fostre. Soul 
Children-bevegelsen omtales 
av mange som en stor fami-
lie, hvor tilhørigheten ligger i 
fellesskapet som dannes av en 
felles visjon og et unikt kon-
sept. Samtidig som den lokale 
tilhørigheten er viktig og er 
grunn til at alle skal ha navn 
etter det geografiske sted som 
koret favner, slik som Rakke-
stad Soul Kids. 

Barnekoret ble startet som De-
gernes Rock Kids i 2011-2012. 
Det er et kor for alderen 5-10 
år med øvelser på Kirketun i 
Degernes. Øvelsen består av 
en velkomst i døra, før de får 
klistremerke på hvert sitt eple 
som de henger på kortreet. Når 
de har fått tre klistremerker, får 
de en liten premie. Deretter er 
det oppvarming, sang og kort 
andakt. Midt i har de en pause 
med enkel bevertning som 
frukt og kjeks. Etter pausen 
starter de gjerne med en lek, 
før de forsetter med sang. 
Øvelsen avsluttes med å synge 
«Jeg er trygg hos deg» sammen 
i ring. 

I tillegg til nytt navn og å bli 
Soul Kids kor har de fått ny 

dirigent denne høsten. Elin 
Storeheier som startet koret 
og har vært dirigent fulgte 
denne høsten de største over i 
Rakkestad Soul Children. Erle 
Helene Stubberud og Lovise 
Storeheier sang begge i koret 
som barn, nå er de dirigent og 
lydstyrer/praktisk hjelp. De 
deltok på Musikkverkstedet på 
Viken folkehøyskole i som-
mer på kurset «Korledelse» og 
synes det var helt topp. I tillegg 
har de med Fredrik Stubberud, 
som har vært med som leder 
siden 2016. 

På Soul Children konferansen 
i fjor høst ble det lansert en 
Soul Mate konkurranse. Soul 
Mate er misjonsprosjektet til 
Soul Children bevegelsen. Og 
det ble oppfordret til kreative 
måter å samle inn penger til 
misjon i alle lokale kor i hele 
landet. Degernes Rock Kids 
arrangerte da en «hyggekon-
sert» hvor inntektene gikk til 
dette prosjektet. Konserten 
bestod av sang og noen ord til 
sangene fra koret, utlodning 
og bevertning. Mange foreldre, 
besteforeldre og andre fra 
foreningen var på plass. Koret 
vant den nasjonale konkurran-
sen og på den andre øvelsen i 
høst fikk jeg komme på besøk 
og overrekke premien. Samme 
dag lanserte koret at de er blitt 

en del av Soul Children beve-
gelsen og at de skifter navn til 
Rakkestad Soul Kids. Med nye 
Soul Children t-skjorter, Soul 
Children barnetatoveringer, 
Soul Children drops, andakts-
opplegg og leder t-skjorter er 
de klare! 

Tekst: Anne-Kirsti Ulseth

Rakkestad Soul Kids med nye t-skjorter. Foto: Anne-Kirsti 
Ulseth

Erle Helene Stubberud (til 
venstre) og Lovise Storeheier. 
Foto: Fredrik Stubberud

Visste du dette?
Nettsiden acta.no/ostfold er 
helt ny i år. Vi synes den er 
blitt fin – ikke fordi den er 
så prangende, men fordi den 
samler nyttig informasjon og 
inspirasjon på ett sted. Derfor 
kan denne presentasjonen 
være relevant, selv om du 
ikke for øyeblikket er hoved-
leder eller direkte involvert i 
leir, leirsteder, Acta-kor eller 
-lokallag. Ja, også selv om du 
ikke er aktiv på data kan denne 
beskrivelsen være relevant. 
Som Normisjon-venn er vi alle 
ambassadører for vår organisa-
sjon, og med et slikt perspektiv 
bør en oversikt over organisa-
sjonens innhold og tilbud være 
av interesse for alle.

Et bredt leirtilbud
Nettsiden vår har en meny på 
toppen. Vi skal ikke gå i detalj 
for hvert enkelt punkt, men 
det kan være enkelte ting det 
er verd å sette en ekstra strek 
under. «Leir» er det første me-
nypunktet vi kommer til. Her 
får dere selvfølgelig informa-
sjon om hvilke leirer som har 
pågående påmelding, og herfra 

kan man gå direkte til påmel-
dingssystemet. Ikke alle vet hva 
leir er. Da kan det være kjekt å 
vise fram siden «Informasjon 
om leirer i Østfold» som er en 
ganske omfattende beskrivelse 
av leirtilbudet vårt. 
Et annet viktig punkt under 
«Leir», er Leirstøtte. Alt for 
mange barn kommer fra fami-
lier som ikke har økonomi til 
å reise på leir. Både gjennom 
offentlige midler og gjennom 
prosjektet «Hjelp oss å hjelpe» 
har vi nå midler til å kunne 
hjelpe barn, unge og familier 
i en vanskelig periode i livet 
med å  komme på leir. På acta.
no/ostfold ser dere mer om 
hvordan dere kan bidra til at 
leir kan bli et godt avbrekk i 
livet for mennesker som har 
det vanskelig i hverdagen. 
Link til medlemssystemet
Under menyen lokallag finner 
vi først og fremst en link til 
de lokallagene i Østfold vi har 
klart å spore opp en nettside 
eller Facebok-side til (hjelp 
oss gjerne med å gjøre denne 
oversikten mer komplett). 
Her finner vi også linken til 

medlemssyste-
met som ligger 
tilgjengelig 
for alle Acta-
lag. Her kan 
medlemmer 
registreres inn 
fortløpende, 
slik at jobben 
med dette er 
gjort før man kommer til års-
rapporteringen. 
Underveis vil man da ha mu-
lighet til å sende ut både mail 
og SMS til alle medlemmer el-
ler kategorier av disse. I tillegg 
finner vi blant annet rutinene 
for pålagt krav om politiattest, 
forsikringsordning for alle 
Acta-lag og ikke minst en grei 
beskrivelse av hvor enkelt og 
fordelaktig det er å melde et 
lokallag inn i Acta.

Gode ressurser
Under fliken «Ressurser» fin-
ner man mye spennende stoff. 
Hvem har ikke slitt med å fin-
ne et passende andaktsopplegg 
for en barnegruppe etc? Her 
finner man blant annet «Jakten 
på sammenhengen» som er en 

tema-serie med ferdige andak-
ter, aktiviteter, reflekterende 
spørsmål osv. tilpasset forskjel-
lige aldersgrupper. Alt dette 
kan man laste ned og bruke 
helt gratis. 
I tillegg finner man her bekri-
velse av Dig Deeper som er en 
tema-serie for tweens, og man 
finner en bekrivelse av Soul 
Children bevegelsen. Sist men 
ikke minst, gir denne siden 
tilgang til misjonsprosjekter 
for barn og unge samt nyttige 
tips og informasjon om annet 
materiell og konsepter utfor-
met av Acta.  

Ikke mindre kontakt
At vi forsøker å legge informa-
sjon og hjelpeverktøy mest 
mulig tilgjengelig for dere 
betyr ikke at vi ønsker mindre 

kontakt eller prøver å overflø-
dig gjøre oss selv. Tvert imot 
tror vi det er viktig at vi har 
ambisjoner om å styrke staben 
på barne- og ungdomssiden, 
slik at vi sammen med lokale 
ledere kan nå ut til flere barn 
og unge på nye steder og til 
nye målgrupper. Derfor inne-
holder også acta.no/ostfold 
en mulighet til å være med og 
støtte arbeidet økonomisk. Vi 
anbefaler fast givertjeneste som 
er enkelt for giveren og forut-
sigbart i forhold til ambisjoner. 
Med det ønsker vi dere lykke 
til i bruk av acta.no/ostfold. Bli 
kjent med siden, gi oss gjerne 
tips som kan gjøre siden bedre 
og gjør den gjerne kjent for 
andre!  

Tekst: Åsmund Bjørnstad
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Hver uke 
lages det 
ukerevy 
som fortel-
ler om hva 
som har 
skjedd på 
skolen sist 
uke. Her 
får dere 
være med 
på vår 
ukerevy for 
uke 36, det 
vil si tredje 
uke av 
skoleåret. 
Ukerevy-

ene finner dere for øvrig på Haugetuns hjemmesider på nettet.

Den siste uken har vært begivenhetsrik. Vi er endelig i gang med undervis-
ning på de forskjellige linjene, og elevene begynner å få en idé om hvordan året 
kommer til å bli.
Denne uken har vært en typisk folkehøyskoleuke, med massevis av muligheter og 
morsomme aktiviteter i tillegg til undervisningen.

Det begynte med mandag og Input. Det er en samling hvor sang og fortellinger 
om kristen tro står sentralt. Christopher imponerte oss med fin sang!

På tirsdag var det tid for siste bli-kjent-dag. Vi dro til Klatring på Grensen i Hal-

den og prøvde oss i løypene der. Imponerende 
mange overvant sin skepsis og frykt, og hadde 
en fin dag oppe i trærne.

På torsdag hadde vi besøk av Legevakten i Fredrikstad, som holdt et fint første-
hjelpskurs for alle elever og ansatte. Det var nyttig å friske opp kunnskapen rundt 
dette temaet! 
Torsdag kveld dro en stor gjeng til Oslo på landskamp i fotball på Ullevaal. Norge 
tok imot Malta og vant kampen til strålende jubel fra Haugetunheiagjengen!

Fotballgutta har vært på UEFA-kurs, hvor de blant annet ble trent 
av keeperlegende Thomas Myhre!

På lørdag var lørdagsundervisningen tur til Gamlebyen i Fredrik-
stad. Gøy å bli kjent i lokalområdet!

Det var en fin uke, og vi gleder oss til neste! 

Tekst: lærer Erik Øysæd.

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

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.

VI ER I GANG!

Elevstevne

Elevstevne for gamle årskull er 
lørdag 19. oktober.
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I Sebaldus-kirken i Nürnberg, 
Tyskland, skal det finnes et 
relieff av Adam Krafft. Det 
forestiller Jesu korsfestelse. 
Midt mellom bødlene som 
holder på med sine hammere 
og spiker, oppdager den som 
ser nøyere etter, plutselig én 
som liksom ikke hører hjemme 
der. Han har klubbe og meisel i 
hendene, en billedhuggers 
verktøy og ikke torturred-
skaper. Og kunstkjennere kan 
fortelle oss at denne figuren på 
relieffet bærer kunstnerens 
eget ansikt. Adam Krafft har 
plassert sitt selvportrett 
mellom dem som korsfester 
Jesus. Dette relieffet har vist 
meg nye dybder i dramaet ved 
korset. Plutselig ser jeg, 
gjennom en kunstners geniale 
uttrykk, at ikke bare han, men 
jeg og vi alle var jo med og 
korsfestet Jesus. Menneske-
frykt førte Jesus til korset, 
Pilatus var redd for de store. 
Likegyldighet førte Jesus til 

korset, soldatene trakk på skul-
drene. Sløve samvittigheter 
førte Jesus til korset, folk lot 
det skje uten protest. Svik førte 
Jesus til korset, Peter fornektet 

ham. Men også inne i meg 
syder det av menneskefrykt og 
likegyldighet, av sløvhet og 
svik. Hadde jeg vært der den 
gangen, kunne jeg fort havnet i 
en av rollene rundt Ham som 
nagles til korset. Mitt ansikt er 
blant bødlene. Likevel våger 
jeg å håpe på frelse. For kunst-

neren kunne faktisk ha plassert 
ansiktet sitt også et annet sted 
på relieffet. Nå ville naturligvis 
ingen kunstner funnet på det, 
av frykt for misforståelser. Men 
med en viss rett kunne Adam 
Krafft ha plassert sine egne 
ansiktstrekk på Jesu ansikt. For 
Han som hang på korset, han 
bar alles straff. Han hang der i 
alles sted. Han bar på en måte 
alles ansikter. Også ditt. Slik at 
du allerede har vært gjennom 
Guds straff. Om du vil ta imot 
det.

Bibelsitat: Jes 53,11 «Etter all 
sin møye og sjelenød skal han 
se lys og mettes. Min rettfer-
dige tjener skal gjøre de mange 
rettferdige når de kjenner ham; 
for han har båret deres 
synder.»

(Andakten er hentet fra boken: 
Ta imot. Gjengitt med tilla-
telse)

Ansiktet ved korset
Geir Harald Johannessen, pensjonert sokneprest, bosatt på Kråkerøy.

Andakt

Svik førte Jesus 
til korset, Peter 
fornektet ham

Økonomi
En stor takk til alle dere som er med 
på å bidra til vår økonomi i Normisjon 
region Øsfold. 

Resultatet pr august viser at vi er på rett 
kurs i forhold til budsjett. Det er veldig 
hyggelig å se at både Sjøglimt og Sauevika har et positivt resultat 
hittil i år. Totalresultatet for hele regionen var imidlertid noe 
svakere enn budsjettert for august, og vi er derfor avhengig av en 
god høst, både på utleiesiden og i utviklingen av gaveinntektene. 

Som dere ser av nedenstående tabell, er gaveinntektene på 
samme nivå som i 2018. De totale ordinære gaveinntektene pr. 
august er kr 1.863.000,- mot budsjett kr 1.716.000,-. I samme 
periode i 2018 var gaveinntektene kr 1.796.000,-. Dette betyr at 
vi har en liten økning i gaveinntektene i forhold til 2018. Det er 
ekstra gledelig at vi ser at vi har en økning i fast givertjeneste.
Det er også interessant å se på utviklingen fra 2017. Vi har hatt en 
økning på ca kr 400.000,-, og det viser at dere givere er aktive og 
ønsker fortsatt framgang for Normisjonsarbeidet i Østfold.

I den grafiske oppstillingen nedenfor vises fordelingen av gave-
inntektene mellom avdelingene.
 
Vi takker for all støtte og håper at den gode trenden vil fortsette, 
og gi oss en god gavehøst.

Samling for 
frivillige 

forkynnere

i Hannestad bedehus, 
Damveien 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 serve-
res. Gamle og nye fritidsfor-
kynnere ønskes velkommen! 
Påmelding til regionkontoret 
- på mail eller telefon - innen 
11. oktober. 

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/

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

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

Vær med og reklamer for dette viktige nettstedet!

Nettsted om kropp 

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

Regionen 
på 
facebook
Følg Normisjon region 
Østfold på facebook!



REGIONKONTORET
St. Mariegt. 71, 1706 Sarpsborg 
e-post: region.ostfold(at)
normisjon.no, tlf. 69 13 36 60, 
org. nr. 980 545 202 
Kontortid: Mandag - fredag kl. 
10.00 - 14.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside: www.normisjon.
no/ostfold 

Regionstyreleder: John Thune, tlf. 
950 64 900 , e-post: john.
thune(at)outlook.com
 
Regionleder: Sverre Fjeldberg, tlf. 
951 02 230, e-post: sverre(at)
normisjon.no

Regionarbeider: Åsmund 
Bjørnstad, tlf. 900 79 700, e-post: 
asmund(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

Acta-medarbeider: Ingrid Kristine 
Melvær, tlf 469 44 092,
e-post: ingrid(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, 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
Skolestyrets leder: Frode Bilsbak, 
tlf 916 94 709, e-post: frode.
bilsbak(at)gmail.com

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: : janH

Trykk: Agderposten Trykk AS

Innleveringsfrist til neste nr.: 29.10.

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

ARRANGEMENTSOVERSIKT
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

Velkommen til kveldsbibelskole høsten 2019

i regi av Normisjon region Østfold

Kveldsbibelskole

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

Kurssted:
Betlehem bedehus, Ihlebrekkveien 2,
1739 Borgenhaugen
torsdagene 17., 24. og 31. oktober

Alle kurskvelder kl. 19.00-21.30

Emne: Glad i Bibelen!
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.

Å følge Jesus – i dag!

Vi er frelst av nåde, for Jesu skyld. Samtidig er vi kalt til et liv i etterføl-
gelse. Hva betyr det egentlig å følge Jesus i dag? Det gjelder i de ulike relasjoner vi står i, i hjem 
og familie, i menighet og samfunn. For å svare på disse spørsmål trenger vi kunnskap om hva 
Bibelen lærer oss. Vi trenger refleksjon - og samtale. Slik at vi kan følge Jesus, også der det er 
krevende.

Fredag 08. november

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? 

Praktiske opplysninger:
Tid: 08.- 09. november 2019
Sted: Ungdomssenteret, Griniveien 13, Spydeberg
Ingen påmelding
Pris inkludert mat: fredag kr. 75, lørdag kr. 150, eller samlet kr. 200
Betaling ved frammøte: kontant eller vipps.
Spørsmål? Kontakt Boe Johannes Hermansen tlf. 996 12 822 bojohermansen@gmail.com

Om bidragsyterne:

Geir Otto Holmås (48) er teolog og arbeider som førsteamanuensis og praksisleder ved NLA 
Høgskolen, ved siden av freelancevirksomhet som forkynner, retreatleder og veileder. Han utga i 
fjor boka Ved en korsvei. Åpent brev til mine karismatiske venner på Luther forlag.

Rolf Kjøde (60) er høgskolelektor i teologi NLA Høgskolen. Tidl. generalsekretær i Normisjon, 
leder av NORME, rektor på Hald og bibelskolelærer på Bildøy. 

Arrangementskomite: 
Tormod Lund, Frode Granerud og Boe Johannes Hermansen

Arrangører: 
NLM, Normisjon, DELK, i samarbeid med Frikirken

Velkommen til bibel-/seminarhelg


