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Hans Nielsen Hauge blir omtalt av historikere og 
samfunnsvitere som mannen som endret Norge. 
I 2021 er det 250 år siden hans fødsel. 

Han endret Norge!

Da Gud tente det store julelyset julenatt rakte han ut sin hånd til frelse, fred og glede 
for alle mennesker.
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Bautaen av Hauge står utenfor Museet Hauges Minde på Rolvsøy

Normisjon region Østfold arrangerte i 
høst tur nummer seks til Nepal. Les om 
denne på side 8.

Nepal-tur

UTLAND 5

Misjonsverktøyet Agenda1 brukes av totalt
44 lærefellesskap. 442 grupper fra 392 
menigheter er med i en rekke land over 
hele verden. Nå står USA for tur. 
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VANSKELIG Å VELGE VGS?

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

KANSKJE TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!

Naturbruk (landbruk/hest), 

Bygg (bygg-/ anleggsteknikk), 

TIP (kjøretøy), 

Studiespesialisering. 

Alle veier kan føre til  
studiekom

petanse.  

TORSDAG 23. TIL LØRDAG 25. JANUAR 2020

Følg Normisjon  
på Facebook
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J E G  DY P E T S E R

Tekst

Overskrift
Bildetekst

Tekst

Overskrift

Konferanse for alle
En helt ny konferanse i Normisjon  
arrangeres i IMI- kirken i Stavanger i 
februar 2020. Invitasjonen til konferanse-
helg går bredt ut til hele organisasjonen. 
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- Det er ingen tvil om at interessen og 
engasjementet for Hans Nielsen Hauge 
er økende, sier Boe Johannes Herman-
sen, som er leder for Haugekomiteen i 
Normisjon i Østfold, sekretær i styret 
for Museet Hauges Minde og medlem i 
komiteen Hauge 2021. 
- Ikke minst gav musikalen «Det bren-
ner en ild» fremført i Gamlebyen i 
2017 - som ble sett av nærmere 3500 
personer - et avgjørende bidrag. Flere 
bokutgivelser, avisartikler og foredrag 
har også vært medvirkende til det 
økende engasjementet i inn- og utland, 
tilføyer han.

Haugekomiteen
Hermansen forteller at Haugekomiteen 
i Normisjon har vært i drift siden 2015. 

Den har følgende oppgaver: Spre kunn-
skap og bygge kompetanse om Hauges 
liv, virksomhet og visjoner. Og søke å 
formidle den åndskraft han var bærer 
av, til nye generasjoner. 
Komiteen består av Svein Høiden, As-
trid Finstad Ørebech, Torgeir Flateby, 
Hanne Tulluan (avtroppende), Per Rei-
nert Eriksen (ny) foruten Hermansen.
- Vi arrangerer bussturer, samlinger 
knyttet til åndsopplevelsesdagen: 5. 
april og temakvelder/foredrag. Ikke 
minst har Høiden utrolig mange 
foredrag i løpet av ett år, i alle typer 
foreninger og sammenhenger. 

Styret for museet
Styret for Museet Hauges Minde består 
av mangeårig leder, Svein Høiden, 

Svein Granerud og Hermansen. - 
Museet eies av Normisjon sentralt, og 
det har vært krevende å følge opp med 
vedlikehold, på grunn av mangel på 
ressurser, sier Hermansen.
- Men nå skjer det en gledelig endring! 
Hauge 2021 er etablert som en felles 
organisasjon. Den jobber frem mot 250 
årsjubileet for Hauges fødsel. Her er en 
rekke aktører trukket med: Haugeko-
miteen i Normisjon, Museet Hauges 
Minde, Høgskolen i Østfold, Kirkever-
gen i Fredrikstad, Arbeiderbevegelsens 
Kulturnettverk i Østfold og Kulturvær-
ste AS. Leder i komiteen er Hans-Petter 
Thøgersen (se egen sak).

Store planer
 - Planene er store med mange aktivite-
ter, med et samlet budsjett på nærmere 
fire millioner kroner, sier Hermansen, 
og nevner:  
1. Offisielt Hauge jubileum 2021
2. Restaurering museet  
3. Nytt besøkssenter  
4. Ny utstilling  
5. Bok-prosjekt 
6. Den kulturelle skolesekken  
7. Seminarer 
8. Haugemusikalen 
9. Skilt på jordet og ved museet 
10. Hauge-plass og byste av Hauge 
11. Nettside

Dette innebærer
Hermansen utdyper noen av punk-
tene: - Vi tenker det er naturlig å få 
den nasjonale offisielle markeringen 
på Hauges Minde i forbindelse med 
nyåpningen av museet i 2021. 
Den gjennomgående restaureringen av 
museet har vi allerede startet på.
Dagens vaktmesterbolig omgjøres 
til besøkssenter, fordelt på to etasjer, 
inkludert skrivestue/bibliotek. I besøks-
senteret er planene en digital og fysisk 
utstilling. 
Forfatterne Jens O. Simensen og Ann-
Jorid Pedersen er engasjert til å lage 
en ny bok om Hauge som setter både 
hans lokale og nasjonale virksomhet i 
fokus. Tanken er at boken skal foreligge 
høsten 2020.
- I mai/juni i år ble det gjennomført 
seks visninger for seks ulike skoleklas-
ser på 8. trinn på Haugeåsen ungdoms-
skole. En times visning med skuespiller 
Terje Brevik og guide Svein Høiden 
høstet gode tilbakemeldinger. Ønsket er 
å få til fremtidige visninger, fremholder 
Hermansen. 
Hauge 2021 ønsker også å arrangere 
seminar/foredrag i tiden fremover, slik 
det allerede har vært gjennomført. 
Dessuten: - Kulturværste sikter mot en 
ny fremføring av musikalen i august 
2021 i Fredrikstad. Det blir et stort 
prosjekt som vi gleder oss til, sier Her-
mansen.

- Hvordan ble du engasjert av 
Hauge, Hans-Petter Thøger-
sen?
- Jeg har alltid vært historiein-
teressert. De siste 20 årene har 
jeg arbeidet med å formidle 
mye lokalhistorie ved hjelp av 
musikkteater. I samarbeid med 
andre har jeg blant annet løftet 
frem kystfolkets historie i Brot-
tet Amfi, arbeidernes historie 
gjennom «Værstekællær» og 
«Plankebyen», samt bla. histo-
rier om kvinners stemmerett. 
Med teateret og musikkens 

fortellermåte håper vi på at 
publikum har lært enda mer 
om historien enn da de kom til 
arenaen. Og forhåpentligvis at 
de følelsesmessig kan identifi-
sere seg med hovedpersonenes 
liv og dilemmaer, selv om dette 
er historie tilbake i tid. På den-
ne måten tenker jeg at vi bidrar 
til klokskap, innsikt og gode 
opplevelser. For gjennom god 
kjennskap til fortiden kan man 
lettere meisle ut framtiden.
- I mine research-perioder til 
andre stykker har jeg ofte krys-

set sporene til Hans Nielsen 
Hauge og tenkt at DET må 
være litt av en historie å bringe 
til teaterscenen. I 2012 begynte 
jeg å dukke ordentlig ned i 
materialet, og det resulterte 
da i Hauge-forestillingen «Det 
brenner en ild» i 2017.  Som 
manusforfatter er det først 
og fremst opprøreren Hauge 
som har inspirert meg mest.  
Gjennom alt det jeg har lest og 
hørt om Hauge disse årene har 
jeg blitt utrolig fascinert av en 
person som til de grader sto 
opp for det han trodde på. Han 
tok kampen mot det etablerte 
standssamfunnet og banet 
veien for det demokratiske 
Norge, han valgte bort kjærlig-
heten tidlig i livet og var villig 
til sågar å ofre livet for sin sak.  
Slike personer finnes det ikke 
mange av. Som det fortelles 
om, så må Hauge ha hatt en 
utrolig indre kraft og utstrå-
ling som gjorde at han nådde 
mennesker. Ellers er det tydelig 
å se at hans personlige kristne 
tro var helt sentral for at han 
kunne klare å gjennomføre sitt 
livsverk.

- Hvilken betydning mener du 
Hauge har hatt og har?
- I vårt arbeid i organisasjonen 
Hauge 2021 mener vi det er 
fire viktige områder Hauge 
har hatt særlig betydning. Det 
første er den åndelige siden 
av Hauge. Mange mennesker 
ble og er fortsatt inspirert av 
hvordan Hauge praktiserte sin 
tro. Til forskjell fra standssam-
funnets prester, så fokuserte 
Hauge på at tro og gjerning 
skulle henge sammen. Det kan 
mange lære av i dag også. Så er 
det hans samfunnsengasjement 
som omfatter organiseringen 
av venneflokker som forløper 
for de demokratiske organisa-
sjoner og partier vi har i dag, 
samt hans måte å inkludere ut-
satte grupper og for eksempel å 
sette kvinner i ledende posisjo-
ner. Det tredje fokusområdet 
er jo næringsvirksomheten. 
Få andre har i sitt liv vært mer 
involvert i etablering av bedrif-
ter enn Hauge, og han brukte 
dette som et middel til blant 
annet å skape velferdsordnin-
ger for syke og eldre arbeidere 
ved sine bedrifter. Det siste 
aspektet er nettopp fokus på 
opprøreren, den som tør å 
tale makten midt imot og som 

får med seg mange mennes-
ker. Den unge miljøaktivisten 
Greta Thunberg er jo et godt 
eksempel på en slik person i 
dag. I sum er det mange som 
kan relatere seg til Hauge, uan-
sett hvilken innfallsvinkel man 
har. Uten tvil: Hauge har hatt 
stor betydning for det samfun-
net Norge i dag har blitt.

- Hvordan kan vi øke interes-
sen for Hauge ytterligere?
- Skal vi øke interessen for 
Hauge må vi sette hans innsats 
i sammenheng med dagens 
samfunn og tankesett og se 
hvordan vi kan lære av ham. 
Jeg har tro på det arbeidet vi 
driver i Hauge 2021 hvor pla-
nene er å revitalisere museet 
Hauges Minde med nytt be-
søkssenter og utstilling. Videre 
har vi et bredt spekter av andre 
aktiviteter som omvisninger, 
bok-utgivelse og ny-fremføring 
av musikalen. Totalt sett tror 
jeg dette vil kunne øke interes-
sen ytterligere for Hauge både 
lokalt og nasjonalt.

Spørsmål og foto: Boe 
Johannes Hermansen
Svar: Hans-Petter Thøgersen

«Kulturkæll» er Hauge-entusiast

Stort engasjement for Hans Nielsen Hauge

Hauge 2021 i arbeid, fra venstre Jo Edvardsen, Svein Høiden, Hans-Petter 
Thøgersen, Boe Johannes Hermansen og Arve Negaard.
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- Vi jobber med å få opp et 
informasjonsskilt ved jordet 
hvor Hauge hadde sin ånds-
opplevelse og et nytt skilt ved 
Museet, da det gamle er tæret 
av tidens tann.
Han forteller at komiteen har 
vært i kontakt med kultur-
seksjonen i Fredrikstad med 
tanke på å få en byste av Hauge 
i byen, gjerne kombinert med 
en plass som kan få navnet et-
ter byens store sønn. – Vi ven-
ter på utspill fra kommunen og 
tror dette vil kunne realiseres 
før jubileet, sier Hermansen.
Hauge 2021 har opprettet egen 
facebookside og jobber nå 
også med å få på plass en egen 
nettside om Hauge. Planene og 
oppgavene er altså mange!

Jeg må innrømme at det var 
med et visst vemod jeg leste 
november-utgaven av Okhald-
hunga Times (O.T.). Som 
Kristin og Erik Bøhler skriver, 
det siste O.T. som blir sendt fra 
Okhaldhunga. Desember- 
nummeret kommer når de er på 
vei hjem til Norge. I 17 år har 
O.T. gitt oss mye god informa-
sjon, inspirasjon til misjonsar-
beid, tragiske historier og ikke 
minst gledeshistorier. Det har 
gitt oss lyst til å støtte arbeidet i 
Okhaldhunga. Og vi har latt oss 
imponere av det allsidige og 

også samfunnsnyttige arbeidet 
som har blitt drevet med 
utgangspunkt i sykehuset. Vi 
har sett at det nytter og at flere 
og flere blir hjulpet. At jeg også i 
år fikk lov til å se arbeidet med 
egne øyne, er med på å forsterke 
inntrykket. Dere kan lese mer 
om turen i dette bladet. 

Men det er også grunn til glede 
i det siste nummeret av O.T. 
Gode erstattere er på plass etter 
Kristin og Erik, en ny flott 
direktør er ansatt og det er flere 
nye ledere på sykehuset. Jeg er 

sikker på at vi vil fortsette å få 
informasjon om det viktige 
arbeidet som utføres ved 
Okhaldhunga sykehus, og fra 
regionens side ønsker vi å 
opprettholde engasjementet for 
Nepal. 

For oss i Normisjon region 
Østfold har dette året også vært 
innholdsrikt. Vi har hatt mange 
gode møter med dere i forenin-
gene våre, Anne-Kirsti og 
Ingrid som nyansatte har funnet 
sin plass i arbeidet, og region-
styret har gitt god støtte til vårt 

arbeid. Det er inspirerende å se 
at flere av våre foreninger søker 
etter lønnet medarbeider, og 
viser et stort ønske om å satse 
på arbeidet i sitt lokalområde. 
Leirstedene har stor aktivitet og 
vi sender en takk til de ansatte 
og alle de frivillige som gjør en 
formidabel innsats. 

Samarbeidet med skolene våre, 
Tomb og Haugetun, er ytterli-
gere styrket gjennom gjennom-
føring av Alphakurs for elevene, 
og gjennom møte med ledelsen. 
Det blir spennende å se hva vi 

kan gjøre for å hjelpe hverandre 
til å bli enda bedre gjennom 
samarbeid i tiden som kommer.
Giroen i bladet denne gangen er 
et ønske om en julegave til regi-
onens arbeid. Økonomien vår 
er heldigvis på rett vei, men vi 
er helt avhengig av en god gave 
på slutten av året. 

Jeg ønsker dere alle en velsignet 
julehøytid; «For et barn er oss 
født, en sønn er oss gitt.» (Jes 
9,6)

2019 – ET ÅR MED ENDRINGER
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 : 
202000

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

Venner av Hauge 
MANGE BIDRAGSYTERE
De samlede aktivitetene har et beregnet budsjett på nærmere 
fire millioner kroner. En million er allerede på plass gjennom 
blant annet bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 300.000, 
Kulturdepartementet kr. 75.000, samt støtte fra både Fredrik-
stad Kommune og Østfold Fylke. I tillegg er det søkt om støtte 
til våre samlede aktiviteter hos ulike offentlige instanser og 
private gavestiftelser, og vi har et godt håp om å kunne få gode 
bidrag. 

GAVER FRA ANDRE
I tillegg er vi avhengig av private givere, bedrifter og andre 
organisasjoner for å få realisert våre ønsker. Velkommen til å 
bidra! Det er opprettet en egen konto for slike gaver. Mottatte 
midler går i hovedsak til renovering av bygget, nytt besøkssen-
ter og ny utstilling. Inntektene forvaltes av styret for Museet 
Hauges Minde. Revisorgodkjent regnskap sendes til dem som 
ønsker det. Mer informasjon, kontakt Boe Johannes Herman-
sen, e-post: bojohermansen@gmail.com, tlf: 996 12822. 

Ønsker du å støtte, betal ditt bidrag til kontonummer: 
1050.20.51496
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rende at vi ikke inviterer for-
kynnere i våre sammenhenger 
som taler annerledes enn Guds 
ord, og heller ikke hører dem.
Granerud la til: - Det er en 
smerte at vi opplever at Ordet 
setter skille, men det er sam-
tidig en konsekvens vi ikke 
kan komme utenom. Det er 
kjærligheten til Guds ord som 
er grunnen til vår handlemåte.

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Over 100 personer var med 
på en eller flere kvelder i 
kveldsbibelskolen på Betle-
hem, Borgen i oktober, i regi 
av Normisjon region Østfold.

Tre torsdager på rad gikk Svein 
Granerud (bildet), seniorråd-
giver i Normisjon, gjennom 
ulike emner knyttet til te-
maet: «Glad i Bibelen». Første 
kurskveld hadde emnet: «Hva 
sier Bibelen om seg selv og om 
Gud?», andre kveld: «Kir-
ken – hvem er det?» og siste: 
«Evangeliet – godt nytt fra Gud 
til oss?»
Her tar vi med noen punkter 
fra den andre kvelden: - Kir-
ken blir ikke til i et tomrom. 
Det er Gud som skaper den 
kristne kirke og oppholder 
den, ved ord og sakrament, sa 
Granerud.
- Vi trenger alle en hyrde. Kir-
ken består av dem som hører 

hyrdens røst, det vil si Jesu 
røst, og fortsetter å høre den. 
Det står om livet, fortsatte han.
Granerud understreket at det 
er ikke bare Jesus, men også 
hans apostler som formidler 
Guds ord. «Den som hører 
dere, hører meg», sier Jesus til 
sine apostler. Paulus forkyn-
ner derfor det samme ord som 
Jesus. Også det som er vanske-
lig, er forpliktende ord for oss 
i dag. 
Og: - Alt det Gud gir oss, 
springer ut av Hans kjærlighet. 
Han har ikke gitt oss et eneste 
bud som ikke er uttrykk for 
kjærlighet. Vi skal derfor ikke 
spørre etter hva som passer, 
men frimodig formidle Guds 
ord. Samtidig er det avgjø-
rende at vi sier sannheten i 
kjærlighet, slik apostelen for-
maner oss til: «Sannheten tro i 
kjærlighet».
Han fremholdt at det er avgjø-

Dette året har vist at økonomien i 
region Østfold er på rett vei, og det 
gir en positiv inngang til budsjett-
arbeidet for 2020. 

Resultatet pr september viser et 
underskudd på kr 417.000, men en prognose for resten 
av året tyder på at resultat blir en del forbedret, men 
allikevel 2 – 300.000 i underskudd. Prognosen avhenger 
imidlertid av at gaveinngangen de siste tre månedene blir 
som forventet. Derfor minner vi også i denne spalten på 
viktigheten av å benytte giroen som ligger ved bladet; «Gi 
en julegave til Region Østfold». 
Det er positivt å se at begge leirstedene våre har et posi-
tivt resultat hittil i år.  

Som dere ser av nedenstående tabell, er gaveinntektene 
på samme nivå som i 2018. De totale ordinære gave-
inntektene pr. august er kr 2.086.000 mot budsjett kr 
1.936.000. I samme periode i 2018 var gaveinntektene kr 
2.073.000. 

I den grafiske oppstillingen nedenfor vises fordelingen av 
gaveinntektene mellom avdelingene.
 
Vi takker for all støtte og ønsker alle en god senhøst.

Stor oppslutningJubilanter

23.09: Thor Dahlstrøm, Sarpsborg 
80 år
15.10: Ragnhild Sønsterud, Skje-
berg 85 år
02.11 Nils-Philip H. Eriksen, Sarps-
borg 70 år
18.11: Kai Kinn, Saltnes 75 år
20.11: Bente Paus, Kråkerøy 70 år
21.11: Gunnar Moslått, Tomb 70 år
03.12: Lars M. Løset, Borge 60 år
04.12: Knut Østeby, Halden 85 år
09.12: Einar Østmo, Tomb 60 år
08.12: Anne Sønsterud, Fredrikstad 
70 år
13.12: Håkon Teigland, Marker 70 
år
24.12: Kjell Arne Ruud, Gressvik 85 
år
29.12: Ivar Engelsviken, Fredrikstad 
75 år
30.12: Arne Amundsen, Tistedal 90 
år
31.12: Britt Ihlebæk, Rolvsøy 75 år

Døde 
Geir Harald Johannessen, Kråkerøy
Bjørg Kjærnes, Rygge
Bjørg Irene Johansen, Borgen-
haugen

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.

Torsdag 17. oktober var det 
samling i Hannestad bedehus 
for frivillige forkynnere i Nor-
misjon region Østfold. Svein 
Granerud innledet om temaet: 
«Å tenke kristelig om tiden - 
og forkynne det», før samtale. 
Nyttig og inspirerende!

Foto: Boe Johannes Herman-
sen

Økonomi

Samling for frivillige forkynnere

Julehilsen
Vi ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid 
og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen Regionstyret, styret for Acta, 
regionens ansatte og leirstedene.
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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.

Steve Bruns er leder for Agenda1. Han 
forteller at reisen med Agenda1 
begynte tilbake i 2007. Da ble IMI - 
kirken invitert til å være med i et euro-
peisk  menighetsplantingsnettverk. 

– Her møtte vi en ny måte å forstå 
vår menighet og vårt oppdrag og lærte 
en arbeidsmetode som kalles «lære- 
fellesskap». Det betydde så mye for oss 
som menighet og vi tenkte at vi måtte 
dele dette med flere. I januar 2009  
inviterte vi med oss noen Normisjons-
menigheter og forsamlinger og startet 
vårt eget lærefellesskap. 

– Agenda1 er et nettverk og en kollabo-
rativ læringsprosess der alle tar med seg 
noe til bordet. IMI-kirken la premis-
sene og fasiliterte prosessen, men alle 
som har vært med, har bidratt. 

Vekst og utvikling
Siden den gang har Agenda1 vokst 
enormt og bredt om seg. Hovedfokuset 
i Agenda1 er i Asia og i utviklingsland.

– De aller fleste menigheter har opp-
levd vekst og utvikling gjennom deres 
deltagelse i Agenda1. Mange av disse 
har vært med å starte opp nye lærefel-
lesskap her hjemme og i utlandet. Det 
er hovedsakelig derfor vi ser så mye 
vekst, sier Bruns.

USA neste
Nå skal Steve Bruns, som er fra Boul-
der, i Colorado USA, være med på å 
starte Agenda1 lærefellesskap der. 

– Det er veldig spesielt for meg per-
sonlig at vi som bevegelse kan bidra 

med noe som hjelper menighetene der 
til å bli sterkere og mer misjonale. Det 
var aldri i mine planer å starte med 
Agenda1 i USA. Tvert i mot, jeg tenkte 
at der har de alt de trenger av kurs, 
konferanser, ekspertise og så videre. 
Det er jo der de har utviklet lærefelles-
skapsverktøy og her bor de fleste som 
har gitt oss input. Så viste det seg at det 
er akkurat dette de trenger, sier Bruns. 

Vokse som kristne og ledere
Internasjonal leder i Normisjon, Dag-
Håkon Eriksen, er glad for utviklingen 
som skjer gjennom Agenda1.

– Vi ser at mange av våre samar-
beidskirker internasjonalt bruker 
muligheten Agenda1 gir til å fokusere 
på at alle i menigheten kan være aktive, 
at de bygger et godt fellesskap, men at 
de også bli mer bevisst på å bety for-
skjell for lokalmiljøet. Agenda1 er et 
verktøy for lederne til å vokse og  
utvikle seg som kristne og ledere. 

– Agenda1 er en mulighet for ledere og menigheter til å sette fokus på det viktigste i den kristne tro, sier Dag-Håkon Eriksen, internasjonal leder i Normisjon.

Agenda1 ut i hele verden

En teppeknytter i Aserbajdsjan, Samira, kom 
i kontakt med Normisjon for mange år siden.
Hun har gjennom en årrekke solgt tepper og 
andre håndverksprodukter gjennom Folk 
Art. Etter en familietragedie ble Samira  
ene-forsørger for to døtre, og hadde mange 
utfordringer. En av disse var at huset de 
bodde i ikke var egnet som bolighus. Hun 
fikk hjelp fra Normisjon og fikk høre  
evangeliet. Nå er hun med i et kristent felles-
skap og har fått hjelp til å ordne huset sitt.

Yub Raj Acharya (45) er ny direktør på syke-
huset i Okhaldhunga. Han kommer fra vest i 
Nepal og har vokst opp i en høykaste hindu-
familie, men tok avstand fra hinduismen og 
ble kristen senere i livet. Han har kone og 
nesten voksne barn i Kathmandu. Kona vil 
etterhvert komme etter for å jobbe som 
sykepleier på sykehuset.  Tidligere har han 
arbeidet ved to ulike misjonssykehus vest i 
Nepal.

Silje og Gunnar Svanholm Skogesal og Kari 
og Andres Jøssang med familier skal reise ut 
som misjonærer til Senegal i 2020. 
       – Det er veldig gledelig at de har sagt 
seg villig til å reise ut til Senegal.  Dette er et 
langsiktig og viktig arbeid i oppdraget med 
å formidle Jesus Kristus til nye folkeslag. 
Familien Haaland (fra Ungdom i Oppdrag) 
er også i Senegal, opplyser Ole Martin  
Rudstaden, assisterende generalsekretær i  
Normisjon. 

 

Sykehuset i Okhaldhunga har fått ny 
direktør: Yub Raj Acharya.

Okhaldhunga sykehus
Nepal
Prosjektnummer 306 002

Pionérarbeid i Senegal
Senegal
Prosjektnummer 402 001

Normisjon i Aserbajdsjan
Aserbajdsjan
Prosjektnummer 301 000

Pionérarbeid i Senegal Nytt hus til Samira

Agenda1:
Menighetsverktøyet og 
nettverket Agenda1 
vokser seg større og 
større. Nå venter USA.

Ny direktør på sykehuset

Kristin Winther Jørgensen
iStock
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•  Er både et misjonalt verktøy og 
navnet på en læringsprosess

•  I Agenda1 tar alle deltakerne 
med seg «noe til bordet» og 
fordeler ansvar seg i mellom

•  Første gang dette ble gjort  
utenlands, var i Thailand

•  Totalt deltar 44 lærefellesskap  
med 442 grupper

•  392 menigheter er representert
• I Norge finnes 13 lærefelles-

skap med 92 grupper fra 60 
menigheter - Nå starter 
samlinger i USA 

•  Blant land som deltar i 
Agenda1, er Norge, Bangla-
desh, Mali, Cuba, Kambodsja 
og Thailand

Tekst
Foto
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– Dette er helt fantastisk. Jeg er 
dypt imponert og inspirert, sier 
Ole Martin Rudstaden, assiste-
rende generalsekretær i Normi-
sisjon. Han er takknemlig etter 
årets skoleaksjon ved Kristelig 
Gymnasium (KG) i Oslo, kalt 
«Verdifull», som samlet inn 
rekordbeløpet til Normisjons 
arbeid i Bangladesh. Hele to  
millioner, fire hundre og tretten 
tusen, ett hundre og femtifem 
kroner kom inn i elevenes  
aksjon.  
 
Drift av skoler og internater 
– Det gjør meg varm om hjertet 
å se ungdommer som tar eier-
skap til kampen for kvinner og 
undertryktes rettigheter, som 
forstår hvor viktig det er, og som 
evner å få til en slik innsam-
lingsaksjon med slike resultater. 
Dette var en helt enestående 
innsats, sier Rudstaden. Han for-
teller at pengene i første rekke 
skal gå til drift av en rekke skoler 
i Bangladesh, i tillegg til drift av 

internater og stipend til elever 
som ikke har råd til høyere  
skolegang. Videre støttes  
Normisjons utsending Gerd Eli 
Haaland og arbeidet hun er en 
del av på Basha i Dhaka.
– For de menneskene dette  
kommer til gode, kan det være  
forskjellen på et liv i fattigdom 
og en mulighet til å løfte både 
seg selv og familien til et bedre 
liv. 
 
Elever ble berørt av historier
Hallgeir Haaland, som er utsen-
ding for Normisjon i Bangladesh 
sammen med sin familie, synes 
dette er et fantastisk beløp.  
– Jeg synes det er utrolig flott at 
elevene ved KG igjen har satt ny 
innsamlingsrekord for elev-
aksjonen, sier han. Han forteller 
at familien Haaland har hatt 
besøk av elever ved skolen som 
ville se nærmere på arbeidet.  
– Det gleder meg også når  
Kristin Måre Areklett melder 
tilbake at de elevene som var på 
besøk her for å formidle hjem, 
ble berørt av menneskene de 
møtte og deres historier. Det er 
godt når vi  kan løfte blikket litt 
utover oss selv og våre egne 
grenser. Det er mange som tren-
ger at vi er villige til å berøres av 
deres liv og dele av alt det Gud 
har velsignet oss med, sier Haa-
land som sier at pengene skal 
komme de aller fattigste til gode.

Assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole Martin 
Rudstaden, fikk overlevert en sjekk med rekordbeløp fra KG.

– Rekord
Kristin Winther Jørgensen

Camilla Gullbrekken

Aldri før har det 
blitt samlet inn så 
mange penger til et 
skoleprosjekt på 
KG i Oslo. 

Like Mye Verdt
Prosjektnummer 300 002

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Aserbajdsjan
• Be for våre lokale ledere i 
Normisjons arbeid. Be om 
visdom og styrke for dem til å 
lede arbeidet på en god måte
• Be for barna på barnehjemmet i 
Merdekan og for teamet vårt 
som jobber der. Be også at vi må 
få visdom til å strukturere 
arbeidet vi gjør for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser 
• Be for våre kristne brødre og 
søstre i Aserbajdsjan, særlig for at 
Gud må reise opp gode, sunne 
ledere i fellesskap og menigheter 
• Be for udi-kirken og prosessen 
med å re-etablere gudstjenester 
på udi. Be om enhet blant 
udi-folket 
• Be for landbruksarbeidet som er 
inne i en sluttfase, om at alle 
nødvendige prosesser må foregå 
på en god måte 
 
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  
Bibelinstituttet
• Be for Tamboskolen

India
• Be om at flere skal få jobb 
utenfor de destruktive og farlige 
steinknuseverkene
• Be for ledelsen i vår samarbeids-
kirke i India

Kambodsja
• Takk for IMPULS Kambodsja 
som har vokst til en trening av 
ungdomsledere fra alle landets 
25 fylker 
•  Be for aksjonen i februar 2020, 
og be om nye givere 
•  Be for studenter og team fra 
skoler som skal være med på tur 
til Kambodsja

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 alle fellesskap i Mali som 
har deltatt på Agenda1- 
undervisning
• Be for teamet i Senegal, at Gud 
må lede dem til maliké-familier 
som er åpne og klare til å starte 
bibelgrupper
 • Be for to norske familier som 
forbereder seg på å reise ut som 

misjonærer til Senegal
• Be om fred for landet. Det er 
store konflikter i nord og sentralt 
i Mali 
 
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 en god avslutning på 
HTP-prosjektet i Bajhang
• Be om at vi må finne en god 
måte som oppmuntrer folk til å 
fortsette det gode arbeidet som 
vi startet 
• Be for det nye prosjektet i 
Bajhang, om Guds visdom og 
ledelse i utforming og oppstart 
 
Tjekkia
•  Mange ble berørt av Jesus 
gjennom årets Mission Week. Be 
om at Den Hellige Ånd fortsetter 
å arbeide i dem 
•  Det er startet arbeid blant unge 
tre nye steder i Tjekkia. Be om 
visdom, mot og utholdenhet for 
lederne 
•  Be for Henny Johnsbråten, 
ettåring i Europa-arbeidet dette 
skoleåret 
 
REGIONER:
Agder
•  Be om planting av nye 
fellesskap i Agder
 
Hordaland
• Be for realiseringen av misjons-
senteret
• Be for Agenda1-nettverket
 
Møre
• Be for ulike lag og foreninger i 
regionen. Be også for lederne 
deres
• Be for områdegruppene i 
regionen
• Be for stab og regionstyre

Nord
• Be om ressurser til de mange 
oppgaver som skal gjøres 
• Be om beskyttelse over arbeidet 
og over leirstedene
 
Nordland
• Be for regionstyret
• Be for tre nyfrelste
• Be for Sentrumskirken 
• Be for Acta Fauske 

Oppland
• Be for leirene våre
• Be for nasjonalt lederkurs
• Be for julesalget 
• Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift 

 

Rogaland 
• Be for adventsleirene 
• Takk og be for julemessene 
• Be for lagsledere i regionen 

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 Acta-
styret
• Be for de som på de siste leirene 
har tatt imot Jesus 

 Trøndelag
• Takk og be for regionstyret
• Be for elevrekruttering til 
Normisjons skoler i regionen
• Takk og be for de ansatte
 
Øst
• Be for utvikling av nye  
fellesskap i regionen
 
Østfold
• Takk for alt det frivillige arbeidet 
som utføres i Østfold

SENTRALT:
• Be for assisterende  
generalsekretær

ACTA SENTRALT:
• Be for Kompis og Amigos

SKOLER: 
 
Gå Ut Senteret:
•  Be for at mange skal få lyst å gå 
på bibelskole neste år 
• Be for studentene som snart 
reiser i utenlandspraksis 
•  Be for behandling av søknad i 
Kunnskapsdepartementet 
 
Acta bibelskole:
• Takk for et flott Acta-kull
• Be om at musikken må nå langt
• Be for Acta sin reisevirksomhet i 
Norge 
• Be for adventsleirene
• Takk og be for julemessene
• Be for lagslederne i regionen
 
Bibelskolen i Grimstad: 
• Be om at årets kull får med seg 
det Gud vil de skal ha med seg 
• Be for lærere og stab at de får 
visdom, kraft og arbeidsglede 
• Be om at samlokaliseringen 
mellom Agder, BiG og Norkirken 
Grimstad lykkes i tråd med Guds 
plan

Takk og be

Nytt fra
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6.-9. februar er det klart for storinnrykk av  
normisjonsfolk i IMI- kirken i Stavanger. Da er 
det duket for en helt ny konferanse for Normisjon. 
– Sammen er vi elsket og sendt, og sammen skal 
vi utforske hvordan Normisjon skal se ut på 
2020-tallet, sier Oddvar Søgård. Han er adminis-
trasjonsleder i Salem i Trondheim og sitter i arran-
gementskomiteen for konferansen. Han er i disse 
dager med på å planlegge denne festen av en stor 
konferanse.

 
For hele arbeidslaget
– Dette er en nyvinning som fornyer den tidligere 
konferansen for ansatte. Normisjon er et stort og 
mangfoldig arbeidslag av både ansatte og frivillige 
lærlinger av Jesus. Sammen kan vi oppmuntre, 
dele, lytte og lære for å bringe Jesus til nye gene-
rasjoner og folkeslag også det neste tiåret. I til-
legg er det utrolig artig når mange møtes, sier 
Søgård. Han forteller at det blir et variert  
konferanse-program.

– Her tror jeg alle kan finne noe de synes er spen-
nende. Vi har storsamlinger for alle med bibelun-
dervisning og forkynnelse fra noen av våre beste 
på området. Vi skal også ha inspirerende lovsang, 
sier Søgård. Han forteller videre at det skal være 
spor-samlinger hvor en kan gå i dybden på ens 
tjeneste-og interessefelt. I løpet av fire spor-
samlinger kan man lytte, dele og samtale.
 
Sammen inn i et nytt tiår
Søgård lover et stort utvalg av seminarer hvor en 
kan glede seg over førsteklasses undervisning om 
aktuelle og viktige temaer. Talere blir blant andre 
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvel-
land, Acta-leder Kristian Ødegaard og Andreas 
Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag Norge. 
Søgård forteller at konferansen arrangeres av  
Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon. 

– Med konferansen håper vi å oppnå at vi står 
og går sammen inn i et nytt tiår, og at vi som kom-
mer kan løfte blikket mot veien videre, møte Jesus, 
møte venner, og bli inspirert til å gå frimodig inn 
i et nytt tiår. Bli med, oppfordrer Søgård og sier 
at mer info finnes på lederkonferansen2020.no. 
Assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole 
Martin Rudstaden, legger til at konferansen  
arrangeres for å samle organisasjonen. 

Ny konferanse
Det  er duket for konferanse for bredden i Normisjon. Her skal organisasjonens fremtid 
formes, mennesker møtes og ideer utveksles.

iStock 
Kristin Winther Jørgensen

Alle ansatte, frivillige ledere 
og medarbeidere i Normisjon 
ønskes velkommen til  
konferanse i IMI-kirken i 
Stavanger i februar 2020. 

Sammen er vi 
elsket og sendt

Assisterende generalsekretær Ole Martin Rudstaden sier at 
budsjettmålet for 2019 var et lite overskudd etter skatt. 
– Vi har grunn til å tro at vi vil klare dette. Men året er ikke 
omme ennå, så det gjenstår et betydelig arbeid også for 2019. 
Vi jobber hardt med budsjettet og for å opprettholde budsjett-
disiplinen inn i et nytt år, sier Rudstaden. Han synes at alt i alt 
har de økonomiske grepene vært nødvendige og gode.

– Men det betyr jo ikke at det ikke har vært både vondt og 
krevende for mange, særlig i forbindelse med nedbemannin-
gen og kuttene som er tatt internasjonalt. Det smerter, sier 
han. Rudstaden legger vekt på at det må jobbes videre med å 
fullføre de økonomiske prosessene som er satt i gang. 

Økonomien på rett vei

Normisjons økonomi blir 
stadig bedre.
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Normisjon Region Østfold in-
viterte igjen til en tur til Nepal, 
for å se og oppleve et spennen-
de land, men også for å besøke 
og lære noe om de prosjektene 
vi er med og støtter. Dette var 
den sjette turen til Nepal siden 
2003. Alle ni som var med 
fikk gode opplevelser og sitter 
igjen med mange minner etter 
turen.
En av hovedgrunnene til turen 
denne gangen var at Kristin 
og Erik Bøhler, som etter 16 
år avslutter sin tjeneste ved 
Okhaldhunga sykehus denne 
høsten. En gruppe fra Østfold 
gikk sammen med Kristin 
Bøhler opp bakkene til syke-
huset den første gangen hun 
var på besøk, og vi har fått lov 
til å følge med på utviklingen 
gjennom disse årene. Det var 
derfor spesielt å møte Kristin 
og Erik igjen når de nå er på 
vei hjem. 

Stort engasjement
Engasjementet for Nepal - og 

Okhaldhunga sykehus spesielt 
- er stort i hele Østfold, også 
langt utover våre tradisjonelle 
foreninger. Det strikkes tepper, 
luer og trøyer mange forskjel-
lige steder i fylket, i syforenin-
ger, strikkekafeer, frivillighets-
sentraler og på noen skoler. 
Dette engasjementet ønsker 
vi å videreføre og om mulig 
styrke. Nepal og Okhaldhunga 
sykehus vil ha behov for vår 
hjelp og støtte også i framti-
den.
Vi fikk også møte det austral-
ske ekteparet, Sally og John 
Padgett, som kommer inn 
som erstattere for Kristin og 
Erik Bøhler. Vi fikk lov til å 
overlevere stafettpinnen til 
dem. Sally er fysioterapeut 
i utgangspunktet og John er 
lege. Vi opplevde dette paret 
som veldig hyggelige, åpne og 
gjestfrie, og vi er sikre på at 
de vil bli gode erstattere for 
Kristin og Erik. Det er ikke 
helt avklart hvilke roller de 
vil få på sykehuset, men vi 

spurte spesifikt om de ønsket 
å videreføre mottak av strikke-
varer fra Norge som de kunne 
gi til nyfødte. Sally var absolutt 
innstilt på å videreføre dette 
arbeidet, til glede for alle de 
nyfødte på sykehuset.

En påkjenning 
En tur til Nepal inneholder og 
gir mange forskjellige inn-
trykk. Hovedstaden Kathman-
du, med opp mot 5-6 millioner 
innbyggere, var som tidligere 
preget av støv, støy og trafikk-
kaos. Vi kunne imidlertid se 
en viss bedring i håndtering av 
søppel. Gatebildet var ikke så 
preget av søppel som tidligere! 
Vi merket også at mellomklas-
sen er økende, og det gir seg 
utslag i enda flere scootere og 
motorsykler. Men det er nok 
slik at de som er fattige, fortsatt 
er like fattige som tidligere. 
Ellers var turen preget av 
utfordrende kjøreturer pga 
dårlige veier. Kjøreturen fra 
Kathmandu til Okhaldhunga, 
som er en distanse på ca 22 
mil, ble en 11 timers påkjen-
ning både for bil og passasjer. 
Men takket være gode sjåfører 
kom vi trygt fram til Okhald-
hunga sykehus. En forsinket 
regntid, som normalt sett 
skulle vært avsluttet i midten 
av september, gjorde det ekstra 
utfordrende å passere elveleier, 
gjørmete og sleipe veistreknin-
ger og utallige rasområder. 

Store endringer
Det er alltid godt å komme 
fram til Okhaldhunga syke-
hus og bli møtt av smilende 
og gjestfrie representanter for 
sykehuset, som tydelig gir ut-
trykk for at de setter pris på at 
vi kommer på besøk. Gjeste-
huset, med  Phul Kumari som 
den trofaste «bestyrer», står 
alltid klar med sine fasiliteter.
Vi fikk se et sykehus som har 
gjennomgått store forandrin-
ger de siste årene, med byg-
gestart i 2011. Det har blitt satt 
opp mange nye bygninger, og 
det har blitt gjennomført re-
novering og restaurering av de 
gamle bygningene. Hele bygge-
prosjektet har kostet 27,5 mill 
norske kroner, og Normisjon 
i Norge har bidratt med 22,4 

mill av dette. Vi fikk se lyse og 
trivelige pasientrom, fint de-
korert med fargerike malerier 
og et sykehus med nødvendig 
utstyr. Nå er det heller ikke 
vanskelig å finne leger som vil 
arbeide her. Nå søker leger seg 
hit for å få nødvendig og verdi-
full praksis for å kunne arbeide 
i ett av landets sykehus. 

Innblikk i historien
Sykehuset er også et såkalt 
grønt sykehus, så her er det 
tatt i bruk flere miljøvennlige 
løsninger. Et stort solstrøman-
legg sikrer tilgangen på strøm 
til lys på sykehuset, og kloakk 
og annet avfall fra sykehusdrif-
ten blir omdannet til gass via et 
biogassanlegg. Overvannet fra 
dette anlegget blir ført ut i en 
«sivsjø», som renser vannet før 
det går videre ut i naturen. 
Vi fikk også et fint møte med 
den kristne menigheten i 
landsbyen. En lang og god 
gudstjeneste med mye lovsang 
og bønn, og grunnleggende 
forkynnelse. Etter gudstjenes-
ten hadde vi en samtale med 
menighetens ledere, hvor vi 
fikk innblikk i historien for 
den kristne kirken i Nepal og 
litt om forholdene for kristne i 
dag. Situasjonen er ikke alltid 
lett for de kristne, og vi fikk 
beskjed om å være forsiktig 
med på ta bilder på gudstje-
nesten i frykt for å skremme 
vekk de som kom. Frykten 
var at bildene kunne ble lagt 
ut på sosiale medier, og at 
de ble gjenkjent. Allikevel er 
det mange som kommer til 
gudstjeneste og stadig flere blir 
kristne. Det er gudstjeneste 
både på lørdag og søndag, for 
at de som må arbeide på lørdag 
også får et tilbud. Det er in-
spirerende og trosstyrkende å 
møte kristne i Nepal. Vi forstår 
ikke språket, men vi kjenner 
fellesskapet i Jesus Kristus.

Et spennende prosjekt
I hovedstaden Kathmandu fikk 
vi oppleve mye forskjellig, og 
deriblant et interessant møte 
med Liv Wendel. Liv er Nor-
misjons utsending til Nepal og 
er i ferd med å avslutte et spen-
nende og krevende prosjekt i 
den nordvestlige delen av 

Nepal. Kvinners rettigheter, 
vold i hjemmet, alkoholmis-
bruk og endring av eldgamle 
tradisjoner har vært fokus for 
dette prosjektet. Liv har arbei-
det med dette sammen med 
lokale grupper og prosjektlede-
re, og prosjektet har fått mange 
gode tilbakemeldinger. Det 
skjer endringer i samfunnet! 
Liv Wendel håper at hun fra 
høsten 2020 kan bli tilknyttet 
Okhaldhunga sykehus og gjøre 
en tjeneste der. Det gleder 
vi oss over, og ønsker henne 
lykke til med forberedelsene til 
den tjenesten.
Nepal er et land langt borte, 
men allikevel er landet en del 
av den jorda som Gud har 
skapt. Nepaleserne er også 
skapt i Guds bilde, og har Gud 
som far. Dermed er vi faktisk 
søsken som bor på vår fantas-
tiske klode. Landet Nepal er 
ikke en «annen verden» som 
vi ofte sier. Vi er i den samme 
verden, og Erik Bøhler minner 
oss alltid om noe viktig: Slik 
som de bor på landsbygda i 
Nepal, bor om lag halvparten 
av verdens befolkning. Det er 
vi her oppe i nordvest som er 
annerledes. Det er vi som lever 
i en «annen verden» i for-
hold til majoriteten av jordas 
befolkning. Da har vi et ansvar 
for å hjelpe. Vi kan ikke hjelpe 
alle, men vi kan hjelpe noen. 
Normisjon region Østfold øn-
sker fortsatt å «Gå for Nepal» 
- også i årene framover.

Den sjette østfoldtur til Nepal 
Tekst og foto Sverre Fjeldberg

Hva skjuler seg bak neste sving Menighetens ledere

Hele gruppa - foto Erik B.
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Hvert år bruker Haugetun 
en undervisningslørdag til å 
lære ungdommene våre om 
Hans Nielsen Hauge. For de 
fleste 19-åringer er han faktisk 
ganske ukjent, selv om han 
etter hvert har oppnådd stor 
anerkjennelse, ikke bare som 
lekpredikant, men også som 
industrigründer.  Han er fak-
tisk blitt pensum på Handels-
høyskolen!

Vi bruker dagen både til 
forelesning, å se en liten film, 
og ikke minst viktig - besøke 
museet Hauges Minde.
I år var det Finn-Oscar Holøs 
som sto for forelesningen, 
og her ble det fokusert både 
på åndsopplevelsen ute på 
jordet, virksomheten som 
lekpredikant, fengselsopp-
holdene og hva han skapte av 
industri. Det er imponerende 
hvordan Hauge satte i gang 
både boktrykkerier, sagbruk, 

saltkokerier og en rekke andre 
virksomheter på sine vandrin-
ger rundt i landet.

På museet fikk vi omvisning av 
en svært engasjert og kunn-
skapsrik guide, Alexandra 
Skjønhaug Pujol. Her ble det 
utdypet hvordan Hauge etter 
åndsopplevelsen på jordet 
brukte tre dager på gutterom-
met til å grunne på hva han 
skulle gjøre videre, og hvordan 
han kom til at han måtte for-
telle om sin opplevelse til an-
dre mennesker. Han måtte ut 
å reise! Men for å kunne reise 
på «kongens vei», trengte man 
på den tiden pass, og det fikk 
han jo ikke. Som den kreative 
personen han var, gikk han 
da isteden i veikanten, for da 
brukte han ikke «kongens vei»! 
Alexandra fortalte også hvor 
tungvint det var å reise på 
den tiden, så hvis man hadde 
en riktig så effektiv reisedag, 
kom man ca tre mil! Elevene 
fikk også se «ferdaskrinet» han 
gikk rundt med og som veide 
en ca sju kilo tomt. 

Av en befolkning på ca 
900 000 mennesker, oppnådde 
Hauge å ha tilslutning fra ca 
300 000!  Det gir grunn til et-
tertanke!

Man blir sittende igjen med 
både fascinasjon og ærefrykt 
for den nyskapende mannen 
både når det gjelder tro og 
trosformidling og industri.
Alt i alt tror vi elevene våre 
sitter igjen med et fint og 
nyansert bilde av mannen som 
skolen vår har hentet navnet 
sitt fra.

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

Elever og ansatte feiret høsttakkefest og 80 års bursdag 15. oktober.

Hauge-dag på Haugetun

Tomb er historien om en gammel her-
regård som i 1939 ble en jordbruksskole 
med internat. Mye har skjedd opp gjen-
nom Tombs skolehistorie. Skolen er kjent 
for sin naturbruksutdanning, men har nå 
både studiespesialisering, bygg, teknikk, 
anleggsteknikk som tilbud. Skolen har i 
dag om lag 260 elever.

Hva passer vel bedre på en bursdags- og 
høsttakkefest enn en potetskrellekonkur-
ranse!? Tomb har de siste årene hentet 
fram den gamle høsttakkefest-tradisjonen 
for å lage feiring sammen med elevene. 

Tirsdag 15. oktober startet årets høsttak-
kefest på høylåven med innledende runder 
i potetskrelling. Det måtte ekstraomganger 
til i finalen før det til slutt var Filip Isaksen 
fra Høvåg som gikk av med seieren og ble 
kåret til årets potetskreller. Magnus Holm 
fra Rakkestad tok en sterk 2. plass. Dagen 

videre ble feiret med bursdagssang, line-
dance og potetsuppe, inspirert av oppskrift 
fra Equador. Og selvfølgelig er ikke en 
høsttakkefest over, før det blir framført en 
takkebønn for innhøsting, mat og grøde 
- og følgende bordvers sunget: «Herre din 
jord bærer mat nok for alle, takk for den 
delen du vil vi skal ha, Lær oss å dekke et 
langbord i verden, som alle kan reise seg 
mette fra!»

Lærer Maria Spydevold Lorentzen intervjuer årets potetskrellemester Filip Isaksen 
fra Høvåg. Magnus Holm fra Rakkestad (til høyre) tok en sterk 2. plass.

TOMB 80 år
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En ungdommelig 80-åring

I hele 80 år har barneforeningen «Mandags-
kveld» (tidligere Trømborg yngres) vært i virk-
somhet. Det ble det stor fest av!
Omlag 150 mennesker var med å markere 
jubileet i Trømborg. Mandagskvelden startet 
med gudstjeneste i Trømborg kirke og fortsatte 

med festlig samvær i Trømborg 
menighetshus, hvor de samles 
annenhver mandag fra klokken 
18.00 til 19.30.
- Vi sier: «Mandagskveld er ikke 
som en vanlig mandagskveld». 
Faste programposter er spill, 
utlodning og andakt, forteller 
hovedleder Jostein Trømborg 
(54) til Smaalenene.
- Denne høsten har vi nærmere 
50 medlemmer fra første til sju-
ende klasse. Det er ca. en tred-
jedel av alle barna på Trømborg 
skole, tilføyer han.
De har 10 ledere, derav mange 

unge, og Jostein er veteranen som 
har vært med de siste 30 årene og 

tok over ansvaret da han flyttet fra Rakkestad til 
Trømborg. - Uten gode og mange ledere hadde 
vi ikke klart å holde dette arbeidet i gang, sier 
han.

Jubileumsfesten i Trømborg menighetshus 
inneholdt kaffe og kaker og en stor utlodning. 
Trømborg skolekorps bidro med musikk. – 
Mange av barna i Mandagsklubben er samtidig 
med i skolekorpset og vi har et flott samarbeid, 
understreker Jostein.

Vi må også ta med at mangeårig misjonær 
Randi Kopperud kom med en hilsen. Hun var 
med i foreningen i sin barndom. 
Hanna Bentsen (92) kom også med en hilsen 
til jubilanten og fortalte fra det første møtet i 
foreningen i 1939, da de lagde eggedosis i bøtter 
og mange ungdommer kom sammen rundt om 
i hjemmene. - Men, det var langt fra det antallet 
som samles i dag, forteller Bentsen, en av de 

FEST: En flott marsipankake fikk ben å gå 
på under festen.

SANG: Barneforeningen «Mandagskveld» synger under 
gudstjenesten i Trømborg kirke.

Det var fullt hus og stormende jubel når Soul 
Camp Øst gikk av stabelen 11.-13. oktober i 
Storsalen. Det var ca. 350 barn og ungdom-
mer fra hele Østlandet. 

Kor fra region Øst, Oppland, Vestfold-Bus-
kerud og Østfold ble invitert til korsamling 
for inspirasjon og fellesskap. Opprinnelig har 
hver region hatt hver sin «gathering» eller 
soul children-samling, men i år prøvde vi på å 
samarbeide om et større arrangement. 
På programmet sto samlinger, seminarer og 
noe fritid. Margrethe Kollerud Overskott fra 
acta øst hadde andakt både fredag og lørdag 
om at vi kan stole på Gud og at han vil vise 
oss veien.  Ruben Gazki hadde et forrykende 
show med gispende stunts, som sabel sjongle-
ring, men med et budskap om at vi er alle like 

viktige og har noe å komme med. Ragnhild Hiis Ånestad (soul 
children gründer) hadde samling for lederne. Martin Lilleberg 
hadde danseseminar for alle og et eget for teens (fra 10.klasse og 
oppover). Jesus loves electro avsluttet lørdagens konsert med 350 
barn og unge hoppende og syngende i lovprisning til Gud. 
Dette var en helg for barn, tweens og ungdommer, og for å møte 
de ulike behovene var det eget opplegg for barn og ungdommer. 
De minste hadde Soul Kids rommet helt for seg selv med hop-
peslott, spill, hobbyaktiviteter og hvilekrok. Ungdommene hadde 
egne teens samlinger med konkurranser, seminarer, lovsang og 
Soulstories (eller vitnesbyrd). De var også med på formiddags-
gudstjenesten i Storsalen på søndag formiddag og bidro med 
sang og dans. 
For alle de andre avsluttet helgen med stor konsert lørdag kveld. 
Med mass choir, soul kids, lokale kor, soul teens og film fra 
helgen. Å se felleskapet i korene, men også mellom korene og 
hvordan de heier hverandre frem er virkelig noe å ta lærdom fra. 
Vi må heie på hverandre og støtte hverandre. Soul Children ser 
på seg selv som en stor familie med samme Far. Og tekstene har 
et tydelig budskap om at hos han er vi trygge og han vil vise oss 
veien. Å høre 350 barn synge «Jeg er aldri alene, Gud er alltid 
sammen med meg» er en liten forsmak på himmelen. 
Nå er det bare å begynne å glede seg til Soul Children festivalen 
neste år i Oslo Spektrum 23.-25. oktober. 

Tekst: Anne-Kirsti Syverstad Ulseth Foto: Scott R. Sanden.

SOUL CAMP ØST

første medlemmene i den populære barneforeningen i Trømborg.

- Aktivitetene i møtene kan nok ha endret seg noe, men formid-
lingen av Guds ord, godt fellesskap og gode og sunne innslag, har 
alltid preget foreningen, avslutter Jostein Trømborg.

Tekst: Boe Johannes Hermansen
Foto: Eirik Aandstad
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Har noen hyller å avse til Normi-
sjon region Østfolds arkiv i kjelle-
ren på Betlehem, Borgen?
Størrelse: 3,50 ganger 2,10 med 
høyde 2,10 (kan tilkappes).
Ta kontakt med Yngvar Kaspersen 
tlf. 911 22 490 -
yngva-e@online.no 
eller BoJo Hermansen tlf. 996 12 
822 - bojohermansen@gmail.com

I den mørkeste av alle årstider, 
da vi igjen lengter etter lysere 
dager, bryter et himmelsk lys 
inn i vår verden. Det heter i 
sangstrofen, «- midt i nattens 
mørke blinker som et fyrlys 
Jesu navn.» Det hadde lenge 
vært profetert om verdens 
frelser som skulle komme, og 
jo nærmere en kom Jesu 
fødsel, jo sterkere ble forvent-
ningene. Profetiene om Jesu 
fødsel ble også stadig klarere 
og tydeligere. Mika sier om 
fredsfyrsten fra Betlehem: «- så 
lar Gud dem gå sine egne veier 
inntil hun som skal føde, har 
født. Han skal bringe fred.» 
(5,1-4).
Guds frelsesbudskap var i ferd 
med å gå i oppfyllelse. Det 
store julelys kunne tennes. 
«Det folk som vandrer i mørke 
får se et stort lys, over dem 
som bor i skyggelandet, stråler 
lyset fram. - For et barn er oss 
født. En sønn er oss gitt. 

Herreveldet er lagt på hans 
skulder, og hans navn skal 
være: Underfull rådgiver, 
Veldig Gud, Evig Far og Freds-
fyrste.» Esaias 9, 2 og 6.
Budskapet om lys og fred 
bryter mørkets makt. Jesus ble 
et «lys som blir til åpenbaring 
for hedningene og ditt folk 
Israel til ære». Lukas 2,32.
Da Gud tente det store jule-
lyset julenatt rakte han ut sin 
hånd til frelse, fred og glede for 
alle mennesker.
Jul skal være glede, men det er 
nok ikke en gledes opplevelse 
for alle. Altfor mange opplever 
et liv i ensomhet, fattigdom og 
nød. Det er så mange som ikke 
får noen særlig oppmerk-
somhet eller julehilsener. Hva 
med dem? Kan noen av oss 
tenne et julelys i deres livssi-
tuasjon? Julekort, telefonsam-
taler og hjemmebesøk er 
viktige formidlere av gode 
ønsker og tanker, og vi må for 

all del ikke slutte med det. Det 
er gode og viktige tradisjoner. 
Men julehøytiden kan kanskje 
sette oss i bevegelse for å gi 
noen en ekstra oppmerk-
somhet i form av praktisk, 
legemlig og åndelig hjelp og 
omsorg.
Det er fint å kunne få tenne et 
julelys i menneskers tilværelse. 
En har sagt det slik, «Vi kan 
ikke bli lykkelige hvis vi ikke 
har visshet om at vi betyr noe 
godt for andre.»
Jeg håper at julens sentrale 
budskap må bli en julegave til 
alle!

«Julen er mere enn glitrende 
graner og skinnende snø. 
Julen er mere enn tilvendte 
vaner og gang om et tre. 
Julen er Jesus, en Frelser er 
født. Julen er himmelens dør 
satt på gløtt. 
Julen er Jesus, julen er Jesus.» 
(Ingvard Bødtker)

Julen er Jesus
Ivar Gjerdi, diakon/pensjonist, tidligere kretssekretær

Andakt

Har noen hyller til vårt arkiv?
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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?

Ordene er en av mine sønners.  En kveld satt jeg på senge- 
kanten hans og snakket om en i storfamilien som ikke var helt 
frisk. Tydelig bekymret og lei seg, spurte han: Kan vi be for 
Jesus? Jeg trakk på smilebåndet, og svarte at selvfølgelig kan  
vi gjøre det. For jeg skjønte jo hva han mente og enn så lenge 
tåler jeg godt at min fireåring ikke har kontroll på alle  
konjunksjonene i språket. Vi ba – til Jesus – for den syke,  
og så falt han til ro. 

Det er stor forskjell på ordene «til» og «for». Å blande disse 
to gjør mottaker om til giver og giver om til mottaker. Retning 
og rekkefølge forandres helt.  

Det tror jeg vi skal minne hverandre på i ny og ne, vi som 
har tjeneste i Normisjon og Acta, uavhengig av om tjenesten 
er ulønnet eller lønnet. 

For vi er Guds barn, Ikke på grunn av noe vi har gjort for 
Jesus, men ene og alene fordi Han har gjort noe for oss. 

Mye av kristen tjeneste og liv kan fort hentes fra et ønske og 
behov om å selv være viktig, eller fra en tanke om at Gud på 
en eller annen måte trenger at JEG gjør en hel masse.

Men Gud trenger ikke deg eller din tjeneste. Og du trenger 
ikke din tjeneste for å bevise noe ovenfor Gud. Den som prøver 
å hente verdi og status fra tjenesten, vil alltid måtte se til egen-
innsatsen for bekreftelse. Men venner: Vi må se på nåden!  

Bjørn Eidvåg, selv om han nå er aktuell med en ny og dels 
merkelig teologi, sa det godt i sangen «Til alle tider». 

«Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull ser 
jeg ned – det var du som led» 

Så vi ber ikke for Jesus – vi ber til Jesus, han som har gjort 
og gjør alt godt for oss. 

Kan vi be for Jesus?

Vegard Tennebø 
Fellesskapsutvikler Sogn og Fjordane
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

Vil du være med å starte en 
Galleri Normisjon butikk i 
ditt nærmiljø? «Det er så 
mange sånne gjenbruks- 
butikker allerede», sier du, 
«kan det være grunnlag for 
flere»?       

Ja, jeg tror at det er grunnlag 
for flere bruktbutikker. Og 
hvorfor tror jeg det? Jo, gjen-
bruk av varer er absolutt i 
tiden og vi ser at bevissthet 
og etterspørsel etter brukte 
ting øker. Dette tror jeg vil 
fortsette å øke, for vi i den 

vestlige verden har samla på 
oss så mye ting og mange 
tenker nå, at det kanskje  
kan komme andre til nytte.  
I stedet for å kjøre det på  
fyllinga, leveres det inn varer 
daglig. 

Vi som organisasjon har et 
medansvar for å redusere 
forbruk og produksjon av en 
del varer. I tillegg samler vi 
inn penger til Normisjons 
arbeid, i Norge og interna-
sjonalt. Og ikke nok med 
det, disse butikkene er et 

møtested for mange. Dette 
må vi si er en vinn – vinn 
situasjon! 

Nå ønsker vi å åpne butikker 
flere steder og kanskje nett-
opp du kan være med i dette 
arbeidet. Jeg håper å få 
besøkt flere av seniorutval-
gene i ulike regioner, kanskje 
vi treffes da og kan slå av en 
prat om dette tema?

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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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 regionale 
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons 
medieavdeling i Oslo.

Trykk: Agderposten Trykk AS

Innleveringsfrist til neste nr.: 20.01.

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
 

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

 NORMISJONS SENIORSTEVNE
15. – 19. juni på Haugetun Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.

 www.normisjon.no

   Bibeltimer og forkynnelse:  Reidun og Kurt Hjemdal
   For mer informasjon ta kontakt med Svein Granerud: Tlf.: 906 55 448 / Svein.Granerud@normisjon.no

02. februar: Misjonsfest/misjonsforum i Halden 
07.-09. februar: Leder- og medarbeiderkonferanse i Stavanger
12. februar: Nepalkveld med Kristin og Erik Bøhler på Mysen
08. mars: Haugetunmøte
28. mars: Regionårsmøte i Askim
05. april: Haugedag på Hauges Minde
15. april: Pensjonistenes dag på Sjøglimt
10. mai: Familiefestival på Sjøglimt
17. mai: 17. mai-buffet på Sjøglimt
15.-19. juni: Seniorleir på Haugetun
23. juni: St. Hansfeiring på Sjøglimt
26. juli: Sauevikastevne
12. september: Busstur i Hauges fotspor

(Dato for leirer og Acta-arrangement, se oversikt side 10)

Se nærmere info på våre hjemmesider!

ARRANGEMENTSOVERSIKT

Kveldsbibelskoler våren 
2020

Bjørnstad bedehus torsda-
gene 09.01, 23.01 og 07.02. 
Alle dager kl. 19.00
Tema: Filipperbrevet: «Den 
kristne glede» v/Gunnar 
Navestad

Kirketun, Degernes søndagene 01.03, 15.03 og 29.03. Alle 
dager kl. 18.00
Tema: Galaterbrevet «Frihet i Kristus» v/Gunnar Navestad

Regionkontoret/Bethania torsdagene 19.03, 02.04 og 16.04. 
Alle dager kl. 19.00
Tema: «Troen og de gode gjerningene» v/Gunnar Navestad

Kr. 100 pr. kveld, inkl. kveldsmat. Alle velkommen! Ingen 
påmelding.

Regionen 
på 
facebook
Følg Normisjon region 
Østfold på facebook!


