
 

Regionstyrets årsrapport for 2019 

 
 
 
1. Innledning 

2019 har vært et spennende år for Normisjon i Østfold. Regionstyret har ansatt ny rektor på Haugetun og en ny 

Acta medarbeider i region Østfold. Vi har nå en bemanning som er godt tilpasset vår aktivitet og økonomi, og 

det gjør seg utslag i årets resultat. 

Det er også gledelig at de drastiske tiltakene som er blitt gjort i Normisjons sentrale organisasjon, både på det 

nasjonale og internasjonale plan, har bidratt til at økonomien også her er på rett vei. 

Vi ser fram til videre arbeid i Normisjon ved å holde fram vår tydelige visjon: «Jesus Kristus til nye generasjoner 

og folkeslag». 

 

2. Regionårsmøtet og regionstyret 

Regionårsmøtet 2019 ble avholdt lørdag 30. mars i Normisjonshuset i Halden med 58 stemmeberettigede til 

stede. Landsstyrets utsending var Kristian Øgaard. Formiddagen inneholdt forhandlingsmøte med årsmelding, 

årsrapport, økonomisk rapport samt valg.  

Etter servering hadde Kristian Øgaard et innlegg med tema «Jesus Kristus til nye generasjoner» med 

etterfølgende samtale. 

Regionårsmøtet ble avsluttet med en utsendelsesgudstjeneste, der Kristian Øgaard talte og forrettet nattverd. 

  

Regionstyret  

Regionstyret har i løpet av 2019 hatt åtte styremøter.  

Regionstyret har bestått av: 

 

Styreleder: John Thune, Rakkestad, valgt til 2021 

Gunnar Lilleaasen, Degernes, valgt til 2020 

Randi Finstad Sand, Eidsberg, valgt til 2020 

Gerd Ninni Solum, Tomter, valgt til 2021 (sykemeldt i 2019) 

Torgeir Flateby, Askim, valgt til 2021 

Ellen Slettevold, Borge, valgt til 2022 

Elise Aas, Actas representant (fram til april) 

Håkon Johannes Slettevold (fra juni)  

Ansattes representant: Boe Johannes Hermansen  

Regionleder og regionarbeider møter fast i styret uten stemmerett 

 

Vararepresentanter til 2020: 

1. Ingar Olav Carlsen, Askim (har møtt fast i styret) 

2. Magnar Aamodt, Rakkestad 

3. Ellen Brøttemsmo, Yven 

 

3. Ansatte 

Regionens ansatte pr. 31.12.19 

Ansatte tilknyttet regionkontoret: 

 

Sverre Fjeldberg, regionleder, 100 % stilling. 



 

Regionstyrets årsrapport for 2019, side 2 

Boe Johannes Hermansen, informasjons- og misjonskonsulent, 40 % stilling. 

Åsmund Bjørnstad, regionarbeider, 100 % stilling, herav 40% Acta 

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth, Acta-medarbeider, 80% stilling. Begynte 01.01.2019 

Ingrid Kristine Melvær, Acta-medarbeider, 100% stilling. Begynte 01.09.2019 

Torhild Nordberg, sjelesørger i Fermate, timelønnet. 

Ane Frogner Risan, barne- og ungdomsarbeider. Engasjement 40% stilling. Sluttet 31.08.2019 

Kjersti Marken, forsamlingsarbeider ansatt og betalt av Bjørnstad Forsamling, 80 % stilling. Sluttet 31.08.2019 

 

Ansatte ved leirstedene: 
 

Sauevika 

Helge Lilleheier, bestyrer, 100 % stilling 

Jørgen Grenebrant, husfar/kokk, 100 % stilling 
 

Sjøglimt 

Wenche Bjørknes, bestyrer/kokk, 100 % stilling  

 

4. Virksomheten i regionen 

Normisjon region Østfold driver blant annet slik virksomhet: 

 Forkynner- og rådgivningsarbeid overfor regionens foreninger og lag, blant annet lederopplæring og 

ledersamlinger.  

 Regionen samarbeider med lokalforeninger om å arrangere kveldsbibelskole.  

 Regionen eier og driver Haugetun Folkehøyskole og leirstedene Sauevika (Hvaler) og Sjøglimt (Marker). 

 Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning, er fortsatt en viktig del av vårt diakonale arbeid. Her 

samarbeider vi med Region Øst. 

 Regionkontoret i St. Mariegt 71 er praktisk plassert på gateplan. Normisjon, Acta og Fermate er 

samlokalisert her, og lokalene benyttes og leies av Bethania Normisjon. 

 

5. Frivillige medarbeidere 

Den frivillige tjenesten er en grunnleggende side ved vår organisasjon, og vi er takknemlige for all den tid, 

innsats og de krefter som legges ned i vår virksomhet fra denne gruppen.  

Alle våre foreninger blir drevet på frivillig basis og frivillig hjelp på våre leirsteder gjør at vi kan opprettholde det 

gode tilbudet til barn og unge på Sjøglimt og Sauevika. 

I løpet av 2019 har 30 frivillige forkynnere vært med på å dekke foreningenes ønsker for talere på ca 215 

foreningsmøter. Dette er bare de møtene som har blitt meldt inn til regionen, og det er mange foreninger som 

tar direkte kontakt med frivillige forkynnere. Det ble arrangert to samlinger for frivillige forkynnere i 2019. En 

samling i mars med undervisning av Gunnar Øvstegård og en i oktober med Svein Granerud. 

Alle våre frivillige sangere fortjener også honnør og oppmerksomhet for den tjenesten de utfører for Normisjon i 

Østfold. De er med på å forsterke forkynnelsen av evangeliet gjennom tekster og melodier. 

83 frivillige unge og voksne tok en utfordring i 2019 og sørget for at Acta kunne gjennomføre sine leirer på 

Sjøglimt og Sauevika.  

 

6. Arbeidsmiljø 

Totalt sykefravær for regionens ansatte var i 2019 på 0,6 %. Tilsvarende tall for 2018 var 3,03 %.  

Regionstyret er av den oppfatning at sykefraværet ikke har bakgrunn i arbeidsmiljø.  

Styret oppfatter arbeidsmiljøet for regionens ansatte som trygt.  
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7. Acta - barn og unge i Normisjon  

Acta Østfold kan se tilbake på et spennende år. I 2019 kan vi rapportere om 1253 medlemmer fordelt på 45 

lokallag (48 i 2018). Lokallagene er fordelt med 23 kor og 22 klubber/lag, der tre av dem ble meldt inn i 2019. 

Det er med stor takknemlighet vi registrerer alt det gode arbeidet som skjer. Takk til alle lokale ledere som gir så 

mye av dere selv for å holde dette arbeidet i gang. Takk til alle familier som legger til rette slik at barn og unge 

kan delta på samlingene, og takk til alle dere som bærer dette arbeidet fram i bønn. 

For regional stab har det skjedd mye nytt i 2019. Ane Frogner Risan hadde en midlertidig stilling med 

hovedfokus på leir som varte frem til august. Åsmund Bjørnstads arbeidsoppgaver i Acta har hovedfokus på 

Alpha, samarbeid med Haugetun og Tomb, leir og utvikling av Acta arbeidet.  Det har startet to nye Acta 

medarbeidere i løpet av året. Anne-Kirsti Ulseth startet i januar og har hovedfokus på leir og kor. Ingrid Melvær 

begynte i september og har hovedfokus på leir og lokallag.  Hun har også et engasjement for å få til et 

flerkulturelt arbeid.  

Leiråret 2019 har resultert i 17 gjennomførte leirer med 898 deltakere og ledere på leir. Dette bidro med 2214 

overnattinger på leirstedene våre. Frivillige ledere er helt avgjørende for å kunne opprettholde dette tilbudet. I 

2019 var det 83 frivillige ledere som til sammen fylte 146 lederoppgaver. Det vil si at mange har vært ledere på 

flere leirer, og de mest ivrige frivillige i 2019 bidro i alt som ledere på fem leirer.  

I tillegg til leirer har Acta Østfold arrangert eller vært med på flere arrangementer. Søndag 26. mai var det på 

nytt klart for Familiefestival på Sjøglimt sammen med Søndagsskolen Østfold. Nytt av året var at det ble 

arrangert på søndag og to kor hadde vært der siden lørdag og hatt korweekend. Dette resulterte i en flott 

konsert på festivalen. 11.-13. oktober var det Soul Camp for alle kor på Østlandet i Storsalen. Det ble en festhelg 

hvor seks kor fra Østfold var med. Sist, men ikke minst, laget vi sammen med Søndagsskolen i Østfold til en 

stand kalt «Jul i mange land» på Åpen Julegård på Tomb. 

30. mars ble det avholdt Årsmøte for Acta Østfold. På dette møtet ble det blant annet valgt et nytt styre. Årets 

styre representerer våre medlemmer godt i forhold til både alder og geografi. Styret har i perioden vært samlet 

til seks ordinære styremøter samt en sommeravslutning og en juleavslutning. Acta-styret fungerer også som 

styre for regionens leirklubb.   

 

Actastyret har i 2019 bestått av: 

Else-Marie Røed, leder 

Solrun Kopperud 

Håkon Johannes L Slettevold 

Marthe Gjermundsen 

Jonas Lande 

Madeleine Ravneng 

Ole-Herman Hauge 

Sondre Ånesland 

Haakon Aamoth  

Anne-Kirsti Ulseth har i 2019 tatt over å møte fra staben. 

Vi takker både frivillige, samarbeidspartnere og ansatte for godt gjennomført arbeid og engasjement gjennom 

året. 

 

8. Fermate 

For Fermate har 2019 vært et omstillingsår. Det er fortsatt Torhild Nordberg, Tore Schwartz Olsen og Gunnar 

Øvstegård som utgjør Fermates ressurser i 2019, men Fermate har ikke hatt en fast stilling tilknyttet 

virksomheten. Det har imidlertid vært et samarbeid med Region Øst med telefonmottak og tilbud om veiledning 

og fagdager for ansatte.  

I mars hadde Fermate en temakveld på Hannestad bedehus, hvor tilbudet om samtale og veiledning ble løftet 

fram.  

Fermate har i løpet av 2019 gjennomført 36 samtaler. 
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Fermate er fortsatt et viktig diakonalt tilbud for Normisjon i Østfold, og vi takker for alle gaver til støtte for 

arbeidet. 

 

9. Øvrig virksomhet 

9.1 Foreningene 

Tradisjonell møtevirksomhet er navet i regionarbeidet. Misjonsarbeidet lokalt og innsamling av midler til 

arbeidet internasjonalt skjer i alle våre store og små foreninger.   

Våre mange bedehus er viktige samlingsplasser for mange mennesker i alle aldre, og har stor betydning i sitt 

nærmiljø. Syv av våre foreninger har deltatt i læringsfellesskapet «Agenda 1 Østlandet», og i mange foreninger 

er det ønske og vilje til å se på muligheter for endringer og utvikling av arbeid og fellesskap.  Dette viser seg 

blant annet ved at noen av foreningene vurderer ansettelse av medarbeider for å styrke det lokale arbeidet. 

 

Regionen hadde pr. 31.12.2019 totalt 71 foreninger/kor innen voksenarbeidet. Det er en reduksjon på to 

foreninger. 

  

 

 

9.2 Direkte medlemmer 

Normisjon i Østfold hadde 39 direktemedlemmer pr. 31.12.2019. Regionens viktigste kontakt til 

direktemedlemmene er regionbladet, Facebook og hjemmesidene på internett.  

 

9.3 Misjon internasjonalt  

Misjonsforum fortsetter arbeidet med å bidra til økt misjonsengasjement i de lokale foreningene her i Region 

Østfold. Det tenkes også nytt. Regionstyret har lansert «Misjon i klynger», og det har ført til at foreningene i 

Halden går sammen om å engasjere seg i et felles prosjekt. Samtidig jobbes det for å engasjere flere enn 

Normisjons foreningsmedlemmer. Strikking av babytepper, små trøyer, luer m.m. til sykehuset i Okhaldhunga er 

svært populært og et nyttig engasjement. Det har også ført til at andre foreninger/organisasjoner har ønsket 

informasjon om vårt misjonsarbeid. 

Den årlige misjonsfesten, der alle foreninger er invitert, var på Bjørnstad bedehus, torsdag 07.02.2019. Dag 

Håkon Eriksen fra internasjonal avdeling i Oslo hadde både andakt og mye informasjon. Blikket var rettet mot 

Asia, og det var særlig fokus på Bangladesh. Gruppa Exalto deltok med flott sang. Det var drøyt 40 til stede til 

tross for et forrykende snøvær. 

Pr. 31.12.2019 har 41 foreninger og syv menigheter en misjonskontakt som får tilsendt misjonsinformasjon fire 

ganger i året. Målet er at alle foreningene skal velge en misjonskontakt. 

Det ble i 2019 utarbeidet en egen nettside for Misjonsforum. Den ble presentert på årsmøtet. Her finnes også et 

skriv som omhandler en misjonskontakts oppgaver, misjonsavtaler m.m. Se under Normisjon, region Østfold.  

 

Misjonsforum har i 2019 bestått av følgende medlemmer: 

Forening 48 50 53 55 56 57 59 63

Misjonsforening 5 5 5 5 5 5 5 5

Blandet kor/musikklag 10 10 10 9 10 10 10 10

Kvinneforening 5 5 5 5 6 6 7 7

Mannsforening 1 1 1 1 1 1 1 1

Forsamling 2 2 2 2 2 2 2 2

Fellesskap.no 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 71 73 76 77 80 81 84 88

Type forening Antall pr 

31.12.14

Antall pr 

31.12.15

Antall pr 

31.12.13

Antall pr 

31.12.16

Antall pr 

31.12.19

Antall pr 

31.12.12

Antall pr 

31.12.17

Antall pr 

31.12.18



 

Inger Janet Sandsmark (til 2020) 

Kirsten Brandsæther (til 2020) 

Vera Heines (til 2021) 

Frode Bilsbak (til 2021) 

Annvor Glomsrud (til 2022) 

Per Morten Wiig (til 2022) 

Torill Bredeg 

 

Følgende foreninger har misjonsavtale: 

Normisjon Østereng  

Kråkerøy Normisjon 

Tistedal Normisjon 

Vestre Råde Normisjon Kvinneforening 

Normisjon Mysen 

Misjonsringen i Rødenes 

Vi – normisjon (Varteig og Ise) 

Askim Normisjon 

  

I tillegg har tre privatpersoner egen misjonsavtale. 

 

Følgende menigheter har SMM-avtaler (Samarbeid Menighet Misjon) med Normisjon: 

Soli menighet støtter Nepal. 

Greåker menighet støtter Aserbajdsjan. 

Skjeberg menighet støtter Nepal. 

Eidsberg menighet støtter Nepal. 

Rolvsøy menighet støtter Nepal. 

Ullerøy menighet støtter Nepal. 

Kråkerøy menighet støtter Mali/Senegal. 

Askim menighet støtter Nepal. 

Skiptvet menighet støtter India.

 

9.4 Kurs- og undervisningstilbud 

Undervisning er et viktig element i bygging av disipler og fellesskap, og vi ønsker å oppmuntre foreningene til å 

gjøre bruk av de tilbudene som finnes. De gjøres kjent gjennom vår hjemmeside, Facebook og i foreningsbrev, 

samt i Nytt fra Normisjon. 

Agenda 1 Østlandet er et lærenettverk for misjonal utvikling i fellesskapene våre. Fra vår region deltar vi i dette 

nettverket gjennom syv lokale foreninger. Åsmund Bjørnstad har fått ansvaret for å lede nettverket i Østfold fra 

2019, mens Bjørnar Holmedal også dette året har representert oss i ledergruppa for Østlands-samlingene som 

foregår over to dager to ganger i året i Oslo. Disse samlingene arrangeres av Storsalen menighet i samarbeid 

med Region Øst. Region Østfold har egne samlinger hvor det inviteres til to kvelder pr semester. Representanter 

fra Agenda 1 foreningene (styre eller Agenda 1 team) inviteres til samtale om ett eller flere sentrale temaer 

relatert til Agenda 1 sine fokusområder. Her får representantene dele erfaringer, utfordringer og ideer med 

hverandre. Bønn for og med hverandre står også sentralt på disse samlingene. Pr. dato har Agenda 1 Østlandet 

en uviss framtid, men vi i Østfold vurderer å utvide tilbudet til å kunne inkludere flere foreninger. 

Tilbakemeldingene fra de foreningene som deltar er gode, og gode ting vil vi selvfølgelig dele med flere. 

Våren 2019 arrangerte regionen kveldsbibelskole i samarbeide med lokale foreninger, tre kvelder i Mysen 

menighetssenter Betania og tre kvelder på Bethania/regionkontoret. Tema var: «Frihet i Kristus – en 

gjennomgang av Galaterbrevet». Gunnar Øvstegård, Runo Lilleaasen og Gunnar Navestad gav god undervisning 

til takknemlige deltagere. 

Høsten 2019 var temaet for kveldsbibelskolene: «Glad i Bibelen!», med to like kurs over tre kvelder, henholdsvis 

i Mysen menighetshus Betania og på Betlehem, Borgen. Svein Granerud underviste om temaene: «Hva sier 

Bibelen om seg selv og om Gud?», «Kirken – hvem er det» og «Evangeliet – godt nytt fra Gud til oss». Det var 

stor oppslutning, ca 160 deltok på en eller flere samlinger. Disse kveldene var svært utbytterike.  

Sammen med NLM i Østfold. DELK i Østfold og Smaalenene Frikirke inviterte Normisjon region Østfold til 

seminar/bibelhelg i Ungdomssenteret, Spydeberg 08.- 09.11. Overskriften var: «Å følge Jesus – i dag». Geir Otto 

Holmås hadde emnet: «Hvordan leve nær Jesus – så jeg også kan følge ham», mens Rolf Kjøde underviste om: 

«Hvordan være en kirke som følger Jesus» og «Hellig hverdag – hvordan følge Jesus i studier og yrkesliv?» 

Viktige temaer og gode undervisere, og 40-50 personer var til stede. 
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Gjennom et godt samarbeid med en rekke menigheter og organisasjoner i Østfold arrangerte vi 28.02-03.03 

nyttige temadager om ekteskap og samliv med Øivind Benestad fra MorFarBarn. Overskriften over disse 

samlingen var: «Samlivsrevolusjonen». Det er også her avgjørende med kunnskap for tro, tanke og handling. 

 

9.5 Regionarrangement (i tillegg til Acta) 

16.01, 13.02 og 13.03: Kveldsbibelskole, Mysen menighetshus Betania 

17.01, 14.02 og 14.03: Kveldsbibelskole, Bethania/regionkontoret, Sarpsborg 

07.02: Misjonsforum, Bjørnstad. Tune 

28.02-03.03: Temamøter om ekteskap og samliv, Fredrikstad, Råde, Sarpsborg og Halden 

09.03: Misjonsbasar for Sarpsborg-distriktet, Betlehem, Borgen 

20.03: Samling for frivillige forkynnere, Sjøglimt 

30.03: Årsmøte for regionen, Glenne, Halden 

10.04: Pensjonistenes dag, Sjøglimt 

17.05: Festsamling, Sjøglimt 

01.06: Loppemarked og auksjon, Sjøglimt 

28.07: Sauevikastevne, Sauevika 

30.08.- 01.09: Kvinneleir, Sauevika 

04., 11. og 18.09: Kveldsbibelskole, Mysen menighetshus Betania 

26.09-06.10: Tur til Nepal 

17.10: Samling for frivillige forkynnere, Hannestad 

17., 24. og 31.10: Kveldsbibelskole, Betlehem, Borgen 

08.-09.11: Felleskirkelig bibel/seminarhelg, Ungdomssenteret, Spydeberg 

10.11: Temamøte om Hauge, Normisjonshuset, Askim 

 

9.6 Informasjonsarbeidet 

Avisen «Nytt fra Normisjon Østfold» kom også i 2019 ut med fem nummer. Opplaget ligger på vel 2000 

eksemplarer. Bladet er med på å binde regionen sammen og er en viktig informasjonskanal til alle medlemmer 

av Normisjon og andre som ønsker å motta bladet. Det satses på variert og aktuelt stoff, sammen med PR for 

våre arrangementer. Sakspapirer til regionårsmøtet ble trykt i nummer en og dermed spares ressurser. 

Medieavdelingen ved Normisjons hovedkontor lager en del felles stoff som alle Normisjonsavisene benytter. 

Samarbeidet om utgivelsen betyr at trykke- og portokostnader holdes lave. 

I tillegg til avisen er nettstedet: www.normisjon.no/ostfold og regionens Facebookside hovedkanal for 

informasjonsarbeidet. Facebooksiden er en rask måte å formidle informasjon og får stadig flere følgere.  

Redaktør for både avis, Facebook og nettsted er Boe Johannes Hermansen. Helene Camilla Storeheier 

oppdaterer våre nettsider, mens Jan Holone er grafiker og teknisk tilrettelegger for avisen. Ansvarlig redaktør er 

regionleder. 

  

9.7 Arkivarbeid 

Det er viktig å samle og registrere historisk materiale fra nåværende og tidligere foreninger og kretser/region og 

vi har fortsatt et stykke vei å gå. Vi trenger hjelp fra lokale personer/foreninger og er avhengig av å få overlevert 

historisk materiale, eller få vite hva og hvor det er oppbevart lokalt. På regionens nettsted finnes en side som 

viser hva som er registrert av historisk materiale og hvor dette er lagret. Regionens fjernarkiv og mange 

foreningers arkiv er samlet i eget rom i kjelleren på Betlehem, Borgen. Leder for arkivarbeidet er Boe Johannes 

Hermansen. 

Det er viktig å ta vare på misjonens historie - også for forskning og annet faglig arbeid. Det er gledelig at 

interessen ser ut til å være økende for bedehusbevegelsens historie i vårt land.  
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9.8 Hans Nielsen Hauge 

Komiteen som arbeider for å øke interessen for Hans Nielsen Hauge og hans betydning, består av Astrid Finstad 

Ørebech, Torgeir Flateby, Svein Høiden, Per Reinert Eriksen og Boe Johannes Hermansen (leder og sekretær). 

Etter Hanne Tulluan som ønsket å gå ut av komiteen siste år, ble Per Reinert Eriksen oppnevnt som nytt medlem.  

10.11 ble det holdt temamøte - som samlet mange deltagere - i Normisjonshuset, Askim, hvor blant annet Svein 

Høiden, Preben Colstrup, Bjørnar Spydevold og Kari Stokke deltok.  

Svein Høiden har holdt en lang rekke kåserier og foredrag om Hauge, vesentlig i Østfold, også langt utover 

misjonssammenheng. Andre fra Haugekomiteen har også deltatt i noen samlinger. 

Høiden og Hermansen er med i en bred komite, som er etablert for å arbeide frem mot Haugejubileet i 2021, 

som er 250 siden hans fødsel. Det store prosjektet er renoveringen av museet Hauges Minde og et besøkssenter 

knyttet til stedet. Her jobber både styret for Museet (bestående av Svein Høiden (formann), Svein Granerud og 

Boe Johannes Hermansen (sekretær) og komiteen «Hauge 2021» tett sammen. I tillegg arbeider Hauge 2021 

med en rekke tiltak: et bokprosjekt om Hauge, seminarer, Haugemusikal, skilt på jordet (hvor åndsopplevelsen 

skjedde) og ved museet, Hauge-plass og byste av Hauge, samt nettside.  

Hauge-komiteen var medarrangører av temadager om Hauge 05.-06.04 i Gamlebyen, Fredrikstad, med et stort 

og variert program. 

 

10. Haugetun Folkehøyskole  

Regionstyret mener at arbeidet som drives på Haugetun er en viktig del av Normisjons arbeid i regionen. 

Skoletilbudet er i stadig utvikling. Gjennom skoleåret opplever elevene en modning som har betydd mye for 

mange. Haugetun har i 2019 fått ny rektor, Øyvind Moksnes.  

Haugetun er både en skole og en misjonsstasjon for ungdom. Skolen har et klart kristent verdigrunnlag som 

gjenspeiler seg i skolens målsetting: 

 Formidle kristen tro og kristne verdier 

 Gi hjelp til personlig utvikling 

 Vekke til ansvar for eget liv, for medmennesker, hjem, og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. 

Det kristne formålet for skoledriften gjennomsyrer både undervisning og uformelle aktiviteter. Obligatoriske 

aktiviteter er:  

 Tro og liv: 1 time i uken (kristendomsundervisning) 

 Input: 1 gang pr mnd (møte, konsert, eller lignende) 

 Hvilepuls: 1 gang i uken (en enkel samling rundt bibel og bønn i kapellet) 

 Morgensamling: hver dag med et lite ord for dagen  

 Jul og påske: Bla. nattverdgudstjeneste og aktiviteter med vekt på jule- og påskebudskapet. 

I tillegg kommer ulike frivillige tilbud som bibelgruppe og gudstjenester. 

For kullet 19-20 har man i samarbeid med Normisjon region Østfold gjennomført en obligatorisk undervisning 

for samtlige elever i Alpha-kurset. Vår oppfatning er at opplegget skaper refleksjon og undring hos majoriteten 

av elevene. 

Haugetun er i stadig utvikling, og gjennom planleggingsdager, ukentlige stabsmøter og pedagogisk råd evalueres 

og diskuteres pedagogiske utfordringer, prinsipielle veivalg og gjennomførte aktiviteter.  

Følgende linjer har blitt tilbudt for skoleåret 2018-2019 og 2019-2020: Fotball, fotball og styrke, innovasjon, 

sosiale medier og markedsføring, Karibien – bistand og kultur, Musikk – sang / scene /studio, helse, psykologi og 

sosialfag, Middelhavet, PULS. 

Hele årsmeldingen fra skolen vil være tilgjengelig på årsmøtet og som nedlastbart dokument fra regionens 

hjemmesider 
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11. Leirstedene 

Leirstedene våre er viktige møteplasser for barn, unge og voksne i Østfold. Vi er stolte av leirstedene og det 

legges ned mye verdifull innsats både fra ansatte og frivillige medarbeidere. Det er god frivillighet på begge 

leirsteder og enkelte personer gjør en formidabel innsats. Det er inspirerende å merke engasjementet og vi 

håper og ønsker å legge til rette for at dette skal smitte over på mange flere. Det er viktig at ikke belastningen 

blir for stor for noen få.  

Vi er også takknemlig for alle trofaste givere, enkeltpersoner, foreninger, Sauevikaringer og den «Yngre garde» 

som bidrar til fortsatt drift av våre leirsteder.  

Både denne støtten og aktivt dugnadsarbeid har gjort det mulig for oss å utføre noen større utbedringer og 

investeringer i 2019. På Sjøglimt har vi oppgradert sanitæranlegget med fem nye baderom, og det er installert 

trappeheis fra spisesalen. Det har også blitt kjøpt inn diverse nytt utstyr til kjøkkenet. På Sauevika har det blitt 

gjort en god jobb med oppussing av alle rom i andre etasje i hovedbygget, og vi er i full gang med installering av 

et nytt varmeanlegg som vi håper skal gi oss store innsparinger fra 2020.  

 

Nedenstående tabeller viser aktiviteten de siste seks årene. 

 

 Sauevika 

 
 Sjøglimt 

 

 

Leirstedsstyrene har i 2019 bestått av: 

Sauevika: 

Tore Bjørnstad, leder 

Nils Arne Forsetlund  

Madeleine Dehnes Ravneng, Acta 

Ole Herman Hauge, Acta 

Helge Lilleheier 

Åsmund Bjørnstad, stab 

 

Sjøglimt: 

Eirik Aandstad, leder 

Thomas Vatvedt 

Magnar Aamoth 

Ole Johan Solberg, Acta 

Haakon Aamodt, Acta 

Wenche Bjørknes 

Åsmund Bjørnstad, stab 

 

12. Økonomi  

Regnskapet for 2019 er ført av KNIF Regnskap AS  

1. Regionstyret mener at årsregnskapet for 2019 viser at det er godt grunnlag for fortsatt drift.  

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Arr. over flere døgn 8 11 9 9 9 11

Enkeltdøgn 5 9 6 8 9 4

Arr. over flere døgn 20 16 19 19 23 22

Enkeltdøgn 6 6 7 3 4 7

Gjestedøgn totalt 3717 3622 3683 4232 3973 4064

Normisjons-

arrangement

Eksternt

utleie

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Arr. over flere døgn 9 11 10 11 9 8

Enkeltdøgn 2 2 2 2 2 2

Arr. over flere døgn 26 32 32 41 31 25

Enkeltdøgn 2 2 1 1 1 5

Gjestedøgn totalt 5250 5810 6354 6280 5092 5103

Normisjons-

arrangement

Eksternt

utleie
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2. Regionstyret kjenner ikke til forhold som på annen måte er viktig for å bedømme regionens økonomiske 

stilling. 

 

13. Avslutning 

Årsrapporten gir en god oversikt over det mangfoldige og varierte arbeidet som skjer i vår region. Det viktigste 

misjonsarbeidet i formidlingen av evangeliet foregår i våre lokale lag og foreninger, og det er mange 

arbeidstimer som legges ned. 

Vi ser også at omorganiseringen som ble gjort i 2018 har hatt en positiv effekt for økonomien, og vi kan i 2019 

legge fram et regnskap i balanse. Vi takker alle givere, frivillige medarbeidere og ansatte som alle har bidratt til 

dette.  

Regionstyret går med spenning og optimisme inn i et nytt år, hvor vår visjon og fokus er det samme: «Jesus 

Kristus, til nye generasjoner og folkeslag».  Vi må allikevel påpeke at nedgangen, særlig i vårt voksenarbeid, ikke 

kan underslåes. Det er lagt ned i snitt to foreninger hvert år det siste tiåret. Vi registrerer færre samlinger og 

mindre oppslutning. Det vil kreve oppmerksomhet både på regionnivå og lokalt for å snu dette. 

Det er en krevende tid i kirke og samfunn, som fordrer visdom, kjærlighet og troskap mot Guds ord. 

 

Vi ber om at lag, foreninger og enkeltmennesker vil være med i Normisjons arbeid, som først og fremst må være 

ledet av Gud og det han ser er best for mennesker i Østfold.  

Vi ber om at leirstedene våre kan fortsette som viktige misjonsstasjoner. 

Vi ber om at Fermate i Østfold kan utvikles videre og får bety en forskjell for enda flere mennesker. 

Vi ber for Haugetun Folkehøgskole og alle lærere og elever.  

Vi ber om at de gode nyhetene om Guds frelsesplan blir formidlet. 

Vi ber om at Bibelen som Guds ord blir løftet fram som vår eneste vei som kan gi oss «…..visdom til frelse ved 

troen på Kristus Jesus» (2. Tim. 3, 15b) 

 

Ef. 2,8-10: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på 

gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som 

Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» 

 

 
Sarpsborg, 31.12.2019/20.01.2020 
 
Styret for Normisjon region Østfold 
 
 
 
John Thune    Randi Finstad Sand   Gunnar Lilleaasen 
Regionstyreleder   Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
Torgeir Flateby    Ellen Lindheim Slettevold  Gerd Ninni Solum  
Nestleder    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
Ingar O. Carlsen    Håkon Johannes Slettevold  Boe Johannes Hermansen 
1. vararepresentant   Acta representant   Ansattes repr.  


