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Vi oppfordrer alle Normisjonsmedlemmer i Østfold 
til å delta på regionens årsmøte i Askim lørdag 28. 
mars. Sakspapirer finner du i dette bladet.

Årsmøte for regionen

Påskens budskap presenteres som begivenheter av betydning for alle, menneskene og 
hele skaperverket.
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Glimt fra en av adventsleirene i 2019. Leir er en viktig del av regionens arbeid.

Bjørnar Lemvik (fra venstre), Per 
Morten Wiig og Andreas Holtan under 
Misjonsforum i Halden 2. februar. Tema var 
fra Normisjons prosjekt i Mali: «Ikke reis 
over havet». Les mer på fb og regionens 
nettside.

Ikke reis over havet!

UTLAND 5

Familien Jøssang på sju er nå på plass i øst-
Senegal for å ta opp tjeneste der. De har 
store forventninger til årene som ligger 
foran dem der. 
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Jøssang på plass
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Tekst Tekst

Friluftsvukku 
24 – 28 juni for 9 til 15 år 

Fjellferier:
Familier 9.–14. juli
Unge senior 29. juli–2. august. Taler: Oddvar Søvik
Eldre senior 12.–16. august. Taler: Ragnar Evenstad

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |                   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leir-
Friluftsvukku  *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark

10–13 år: 22.–26. juni og 13–16 år: 10.–13. august

Fjellferier for: FAMILIE 14.–19. juli
SENIOR: 27. –31. juli

        ELDRE SENIOR: 17.–21. august

Tlf. 72 42 13 70   |  post@imi-stolen.no   |   For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.imi-stolen.no

Velkommen på våre spreke leirer!

Følg Normisjon  
på Facebook

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

Tekst

Overskrift
Bildetekst

Tekst

Overskrift

Spennende konferanse
Normisjons Leder- og medarbeiderkonfe-
ranse gikk av stabelen i Stavanger i begyn-
nelsen av februar, og på åpningssamlingen 
møtte forsamlingen utviklingsministeren.
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Vinteren har vært spennende 
for Acta Østfold på flere 
områder. Et område som har 
skilt seg ut er at vi har arran-
gert Alpha-kurs for samtlige 
elever på Haugetun og for alle 
elever på 2. nivå på Tomb. Det 
betyr at vi denne vinteren har 
hatt drøyt 180 ungdommer i 
alderen 17 – 20 på kurs i 
grunnleggende temaer om 
kristen tro og liv. Vi tror ikke 
det er mulig å bruke arbeids-
tiden vår særlig bedre enn til 
dette, og vi ønsker å takke 
skolene for det flotte samar-
beidet vi har i dette arbeidet.

180 ungdommer på kurs!

Sjøglimt Leirsted & konferanseSjøglimt Leirsted & konferanse
- Ørje -- 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

For elevene på Tomb er kurset 
avsluttet for denne gang, og 
der har kurset gått over seks 
uker som en del av kristen-
domsfaget. For Haugetun har 
vi et par samlinger igjen, og 
her er kurset en del av felles-
undervisningen som gjennom-
føres på tvers av de forskjel-
lige linjene. Inntrykkene blir 
mange i løpet av et slikt kurs, 
og vi opplever det som et pri-
vilegium å få vitne om Jesus på 
ungdommers oppfordring ved 
at de spør oss som kursledere 
om hva vi mener om forskjel-
lige temaer. Kurset er delt opp 
med undervisning via video og 
samtaler i grupper hvor både 
elever og ledere får brynt seg 
på mange type spørsmål. Man-
ge enkeltopplevelser kunne 
vært delt, men i denne sam-

menheng skal vi kun nevne en 
generell observasjon. Kunn-
skap om kristen tro er minimal 
blant veldig mange ungdom-
mer i dag, men nysgjerrigheten 
er stor. Skolene gjør en flott 
innsats for disse elevene, mens 
vi som eier disse skolene først 
og fremst må huske elever og 
lærere i bønn. Dernest ønsker 
vi å få til løsninger som gjør 
det mulig å bygge sterkere 
miljøer av kristne på skolene. 
Til dette trenger vi på region-
kontoret økonomiske midler 
og vi håper dere vil være med 
oss å nå enda bedre ut på en 
misjonsmark som ligger veldig 
åpen for oss.

Alpha-kurs fakta: Kurset ble gjennomført 
første gang i London i 1977. Siden er kurset 
holdt i 169 land og over 29 millioner deltakere 
har til nå gjennomført Alpha-kurs. Kursene 
har 12 temaer med overskrifter som «Hvem er 
Jesus og hvorfor døde han», «Hvordan kan vi 
bruke bibelen», «Hvordan vite at jeg tror» og 
«Hvem er Den Hellige Ånd og hva gjør han». 
Kanskje er det temaer og vinklinger i dette 
kurset som også er aktuelle for bedehusfore-
ninger eller smågrupper ellers i Normisjon/
Acta. Ta kontakt med regionkontoret så kan vi hjelpe også dere i gang med kurs. 
Kurset kan gjennomføres med minimale ressurser, og vi har materiell som passer 
både for ungdom og for voksne. Et godt slagord for kurset er: Alpha-kurs hjelper 
nye mennesker å bli kristne, og hjelper «gamle» kristne til å bli nye.
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«Og ved dette ble Guds kjær-
lighet åpenbart blant oss, at 
Gud sendte sin enbårne Sønn 
til verden for at vi skulle leve 
ved ham. Ja, dette er kjær-
ligheten, ikke at vi har elsket 
Gud, men at han har elsket 
oss og sendt sin Sønn til so-
ning for våre synder.» (1.Joh. 
4,9-10)

Under overskriften «Elsket 
og sendt» var mellom fire og 
fem hundre personer samlet i 
IMI-kirkens lokaler i Sta-
vanger 6.-9. februar. Gjen-

nom fellessamlinger, spor 
og seminarer ble ansatte og 
frivillige i Normisjon fra hele 
landet minnet på en Gud som 
elsker oss med en korsmerket 
kjærlighet. En Gud som har 
en aktiv kjærlighet, en Gud 
som gir, og som ønsker å for-
andre mennesker. Vi er sendt 
til andre mennesker, og han 
går med oss!
Det ble en inspirerende start 
på en nytt tiår, konferansen 
bygget Normisjonsidentitet 
og gjorde oss stolte av å være 
en del av vår organisasjon. 

Begrepet «Sammen er vi Nor-
misjon» fikk enda sterkere 
betydning og understreket 
viktigheten og styrken i det å 
stå sammen.

Vi opplever det samme når 
vi får anledning til å være i 
dialog med dere i forenin-
gene her i Østfold, gjennom 
styrebesøk eller som gjester i 
et årsmøte. På denne måten 
kommer vi nærmere hveran-
dre og kan gi hverandre støtte 
på forskjellige måter. 

I forrige nummer av bladet 
oppfordret vi til å gi en god 
julegave til regionen. Takk for 
at dere fulgte oppfordringen, 
og nesten doblet gavebeløpet 
i forhold til det som er vanlig 
å få inn. Dette var med på 
å bidra til at regnskapet for 
2019 gikk i balanse. I årsrap-
porten som er trykket i dette 
bladet, får dere et bilde av den 
store og varierte aktiviteten vi 
får lov til å forvalte.
Dere kan også lese om det 
viktig Acta-arbeidet i Østfold, 
og giroen som følger dette 

bladet gir et godt bidrag til 
arbeidet blant barn og unge i 
Østfold.

Jeg ønsker dere en velsignet 
god vår!

2020 – STARTEN PÅ ET NYTT TIÅR
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

Første helga i februar startet 
vi leirsesongen med en leir 
for lederne der sikkerhet var i 
fokus. Vi ønsket også å hedre 
våre ledere med en festkveld 
for innsatsen i 2019, for en 
leirsesong uten frivillige leirle-
dere er umulig. Søndag Kicket 
vi i gang LTS – leder trening 
skole og for de eldre lederne 
så vi fremover mot ny sesong. 
 
Lørdag startet med første-
hjelpskurs av ambulansesjåfør 
Kjetil Tollefsrød som tok for 

seg grunnleggende førstehjelp. 
Vi fikk en praktisk instruks 
i hvordan møte akutte situa-
sjoner, med rekkefølge og hva 
som er viktig. Alle fikk prøve 
vanlig hjerte-lungeredning på 
voksen- og barnedukker og 
også hjertestarter som vi har 
på Sjøglimt. Oppfriskning og 
bevisstgjøring på kunnskap vi 
håper vi aldri får bruk for. 
Etter en nydelig lunsj med 
suppe på Sjøglimt reiste vi 
til Marker-badet der livred-
ningskurs i vann med Yvonne 

Falkenberg Krog ventet oss. 
Der måtte vi vise våre svøm-
meferdigheter, hente dukke 
opp fra bunnen og svømme 
med hverandre. Vi fikk også 
kjenne hvor mye lettere red-
ning i vann kan være om vi har 
med et flyteelement til å hjelpe 
oss eller den vi hjelper. Kunn-
skap og opplevelser som dette 
gjør oss som ledere tryggere på 
hva vår oppgave er ved bading 
på leir. 
Som en overraskelse la vi til 
enda et redningselement på 

lørdagen. Etter litt mat kom 
Øyvind Tveit fra brannvesenet 
på besøk og vi gjennomførte 
brannøvelse. Vi fikk også prøve 
oss på å bruke brannsluknings-
apparat og slukke med både 
skum og pulver. På kvelden var 
det duket for fest og heder til 
våre kjære leirledere. Det ble 
en morsom kveld med mye lat-
ter, tull og tøys. 
Søndag var satt av til å se 
fremover mot ny leirsesong. Vi 
startet med en litt annerledes 
andakt der deltakerne måtte 
jobbe sammen som lag. De 
fant bibelord og gjorde oppga-
ver som handlet om nye mulig-
heter, tilgivelse og det å finne 
balanse mellom det å hvile og 
det å gjøre. 
Etter andakt samlet nye LTS 
deltakere seg for å høre litt om 
hvordan årets LTS vil se ut. De 
eldre lederne snakket sammen 
om ulike situasjoner vi kan 
komme opp i på leir og hvor-
dan vi kan håndtere eller være i 
forkant av slike. Leiren ble som 
seg hør og bør avsluttet med en 
skikkelig søndagsmiddag fra 
Wenches kjøkken. 

Adventsleir på Sjøglimt for 2.-5. klasse 2019
I Acta Østfold er leirarbeidet viktig for å kunne gi Jesus vi-
dere, for å fortelle barn og unge i regionen om hvem Jesus 
er og hva det betyr å følge ham. Derfor mimrer vi tilbake 
til et høydepunkt fra slutten av leirsesongen 2019. 
29. november - 1. desember fylte vi Sjøglimt leirsted til 
randen med 66 deltakere i 2.- 5. klasse og 13 ledere. Vi 
fikk bibelundervisning fra Guro Thoresen både om Messi-
asprofetier i GT og oppfyllelsen i evangeliene. Det ble pro-
dusert julegaver, pepperkaker og marsipanfigurer til den 
store gullmedalje. Det ble lekt og skapt nye vennskap, vi 
sang sanger og koste oss med underholdning på festkveld. 
Vi håper og tror at gode opplevelser, trygge ledere og ven-
ner på leir gir deltakerne en liten smak av Guds kjærlighet 
og en interesse for hvem Jesus er.

Leirleder KickOff 2020
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Regionstyrets årsrapport for 2019
1. Innledning
2019 har vært et spennende år 
for Normisjon i Østfold. Re-
gionstyret 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 dras-
tiske tiltakene som er blitt gjort 
i Normisjons sentrale organi-
sasjon, 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 regi-
onstyret
Regionårsmøtet 2019 ble av-
holdt lørdag 30. mars i Nor-
misjonshuset 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 gene-
rasjoner» med etterfølgende 
samtale.
Regionårsmøtet ble avsluttet 
med en utsendelsesgudstje-
neste, der Kristian Øgaard talte 
og forrettet nattverd.
 
Regionstyret 
Regionstyret har i løpet av 
2019 hatt åtte styremøter. 
Regionstyret har bestått av:

Styreleder: John Thune, Rak-
kestad, 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 stem-
merett.

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 regionkon-
toret:

Sverre Fjeldberg, regionleder, 
100 % stilling.
Boe Johannes Hermansen, 
informasjons- og misjonskon-
sulent, 40 % stilling.
Åsmund Bjørnstad, regionar-
beider, 100 % stilling, herav 
40% Acta
Anne-Kirsti Syverstad Ulseth, 
Acta-medarbeider, 80% stil-
ling. 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. Engasje-
ment 40% stilling. Sluttet 
31.08.2019
Kjersti Marken, forsamlings-
arbeider 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 virk-
somhet:
Forkynner- og rådgivningsar-
beid overfor regionens forenin-
ger og lag, blant annet lederop-
plæring 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 sje-
lesorg 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 or-
ganisasjon, og vi er takknem-
lige 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 frivil-
lige forkynnere vært med på 
å dekke foreningenes ønsker 
for talere på ca 215 foren-
ingsmøter. Dette er bare de 
møtene som har blitt meldt inn 
til regionen, og det er mange 
foreninger som tar direkte 
kontakt med frivillige forkyn-
nere. Det ble arrangert to 
samlinger for frivillige forkyn-
nere 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 opp-
merksomhet for den tjenesten 
de utfører for Normisjon i Øst-
fold. 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 gjennom-
føre 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 oppfat-
ning at sykefraværet ikke har 
bakgrunn i arbeidsmiljø. 
Styret oppfatter arbeidsmil-
jøet for regionens ansatte som 
trygt. 

7. Acta - barn og unge i 
Normisjon 
Acta Østfold kan se tilbake på 
et spennende år. I 2019 kan vi 
rapportere om 1253 medlem-
mer 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 takk-
nemlighet 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 mid-
lertidig stilling med hovedfo-
kus på leir som varte frem til 
august. Åsmund Bjørnstads 
arbeidsoppgaver i Acta har ho-
vedfokus 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 ja-
nuar 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 overnat-
tinger på leirstedene våre. Fri-
villige ledere er helt avgjørende 
for å kunne opprettholde dette 
tilbudet. I 2019 var det 83 fri-
villige 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 Øst-
fold 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 lør-
dag 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 sommerav-
slutning 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, sam-
arbeidspartnere og ansatte for 
godt gjennomført arbeid og 
engasjement gjennom året.

8. Fermate
For Fermate har 2019 vært et 
omstillingsår. Det er fort-
satt Torhild Nordberg, Tore 
Schwartz Olsen og Gunnar 
Øvstegård som utgjør Fer-
mates ressurser i 2019, men 
Fermate har ikke hatt en fast 
stilling tilknyttet virksomhe-
ten. 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 bede-
hus, hvor tilbudet om samtale 
og veiledning ble løftet fram. 
Fermate har i løpet av 2019 
gjennomført 36 samtaler.
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 møtevirksom-
het er navet i regionarbeidet. 
Misjonsarbeidet lokalt og inn-
samling 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. (Se 
tabell på side 6.)
 
9.2 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde 
39 direktemedlemmer pr. 
31.12.2019. Regionens viktigste 
kontakt til direktemedlemme-
ne er regionbladet, Facebook 
og hjemmesidene på internett. 
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9.3 Misjon internasjonalt 
Misjonsforum fortsetter 
arbeidet med å bidra til økt 
misjonsengasjement i de lo-
kale foreningene her i Region 
Østfold. Det tenkes også nytt. 
Regionstyret har lansert «Mi-
sjon i klynger», og det har ført 
til at foreningene i Halden går 
sammen om å engasjere seg i 
et felles prosjekt. Samtidig job-
bes det for å engasjere flere enn 
Normisjons foreningsmedlem-
mer. Strikking av babytep-
per, små trøyer, luer m.m. til 
sykehuset i Okhaldhunga er 
svært populært og et nyttig en-
gasjement. Det har også ført til 
at andre foreninger/organisa-
sjoner har ønsket informasjon 
om vårt misjonsarbeid.
Den årlige misjonsfesten, der 
alle foreninger er invitert, var 
på Bjørnstad bedehus, torsdag 
07.02.2019. Dag Håkon Erik-
sen 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 for-
eninger 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 Misjonsfo-
rum. 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 be-
stått av følgende medlemmer:

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 mi-
sjonsavtale:

Normisjon Østereng 
Kråkerøy Normisjon
Tistedal Normisjon
Vestre Råde Normisjon Kvin-
neforening
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 Normi-
sjon:

Soli menighet støtter Nepal.
Greåker menighet støtter Aser-
bajdsjan.
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 undervisningstil-
bud
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 gjen-
nom vår hjemmeside, Face-
book og i foreningsbrev, samt i 
Nytt fra Normisjon.
Agenda 1 Østlandet er et lære-
nettverk for misjonal utvikling 
i fellesskapene våre. Fra vår re-
gion 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 menig-
het i samarbeid med Region 
Øst. Region Østfold har egne 
samlinger hvor det inviteres til 
to kvelder pr semester. Repre-
sentanter fra Agenda 1 for-
eningene (styre eller Agenda 
1 team) inviteres til samtale 
om ett eller flere sentrale 
temaer relatert til Agenda 1 
sine fokusområder. Her får 
representantene dele erfarin-
ger, 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 foren-
inger. Tilbakemeldingene fra 
de foreningene som deltar er 
gode, og gode ting vil vi selv-
følgelig dele med flere.
Våren 2019 arrangerte regio-
nen kveldsbibelskole i samar-
beide med lokale foreninger, 
tre kvelder i Mysen menighets-
senter Betania og tre kvelder 
på Bethania/regionkontoret. 
Tema var: «Frihet i Kristus 
– en gjennomgang av Galater-
brevet». Gunnar Øvstegård, 
Runo Lilleaasen og Gunnar 

Navestad gav god undervis-
ning 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 tema-
ene: «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 samlin-
ger. 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. Over-
skriften 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 yrkes-
liv?» Viktige temaer og gode 
undervisere, og 40-50 personer 
var til stede.
Gjennom et godt samarbeid 
med en rekke menigheter og 
organisasjoner i Østfold ar-
rangerte vi 28.02-03.03 nyttige 
temadager om ekteskap og 
samliv med Øivind Benestad 
fra MorFarBarn. Overskrif-
ten 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: Kvelds-
bibelskole, Mysen menighets-
hus Betania
17.01, 14.02 og 14.03: Kvelds-
bibelskole, Bethania/region-
kontoret, Sarpsborg
07.02: Misjonsforum, Bjørn-
stad. Tune
28.02-03.03: Temamøter om 
ekteskap og samliv, Fred-
rikstad, 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 auk-
sjon, Sjøglimt
28.07: Sauevikastevne, Sau-
evika
30.08.- 01.09: Kvinneleir, 
Sauevika
04., 11. og 18.09: Kveldsbibel-

skole, Mysen menighetshus 
Betania
26.09-06.10: Tur til Nepal
17.10: Samling for frivillige 
forkynnere, Hannestad
17., 24. og 31.10: Kveldsbibel-
skole, Betlehem, Borgen
08.-09.11: Felleskirkelig bibel/
seminarhelg, Ungdomssente-
ret, 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 eksempla-
rer. 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 regionårsmø-
tet ble trykt i nummer en og 
dermed spares ressurser. Medi-
eavdelingen ved Normisjons 
hovedkontor lager en del felles 
stoff som alle Normisjonsavi-
sene 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 informasjons-
arbeidet. Facebooksiden er en 
rask måte å formidle informa-
sjon og får stadig flere følgere. 
Redaktør for både avis, 
Facebook og nettsted er Boe 
Johannes Hermansen. Helene 
Camilla Storeheier oppdate-
rer våre nettsider, mens Jan 
Holone er grafiker og teknisk 
tilrettelegger for avisen. An-
svarlig 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 ar-
beid. Det er gledelig at interes-
sen ser ut til å være økende for 
bedehusbevegelsens historie i 
vårt land. 

9.8 Hans Nielsen Hauge
Komiteen som arbeider for 
å øke interessen for Hans 
Nielsen Hauge og hans betyd-
ning, består av Astrid Finstad 
Ørebech, Torgeir Flateby, Svein 
Høiden, Per Reinert Eriksen 
og Boe Johannes Herman-
sen (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, Pre-
ben Colstrup, Bjørnar Spyde-
vold og Kari Stokke deltok. 
Svein Høiden har holdt en 
lang rekke kåserier og foredrag 
om Hauge, vesentlig i Østfold, 
også langt utover misjonssam-
menheng. Andre fra Haugeko-
miteen 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 renoverin-
gen 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 til-
tak: et bokprosjekt om Hauge, 
seminarer, Haugemusikal, skilt 
på jordet (hvor åndsopplevel-
sen skjedde) og ved museet, 
Hauge-plass og byste av Hauge, 
samt nettside. 
Hauge-komiteen var medar-
rangører av temadager om 
Hauge 05.-06.04 i Gamlebyen, 
Fredrikstad, med et stort og 
variert program.

10. Haugetun Folkehøy-
skole 
Regionstyret mener at arbeidet 
som drives på Haugetun er en 
viktig del av Normisjons ar-
beid 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.
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Det kristne formålet for sko-
ledriften gjennomsyrer både 
undervisning og uformelle 
aktiviteter. Obligatoriske akti-
viteter er: 
Tro og liv: 1 time i uken (kris-
tendomsundervisning)
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. nattverd-
gudstjeneste og aktiviteter med 
vekt på jule- og påskebudska-
pet.
I tillegg kommer ulike frivil-
lige 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 planleggingsda-
ger, ukentlige stabsmøter og 
pedagogisk råd evalueres og 
diskuteres pedagogiske utfor-
dringer, 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 sko-
len vil være tilgjengelig på 
årsmøtet og som nedlastbart 
dokument fra regionens hjem-
mesider.

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 medarbei-
dere. 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 leirste-
der. 
Både denne støtten og aktivt 
dugnadsarbeid har gjort det 
mulig for oss å utføre noen 
større utbedringer og investe-
ringer i 2019. På Sjøglimt har 
vi oppgradert sanitæranleg-
get 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.

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 Aamoth, Acta
Wenche Bjørknes
Åsmund Bjørnstad, stab

12. Økonomi 
Regnskapet for 2019 er ført av 
KNIF Regnskap AS 
1. Regionstyret mener at års-
regnskapet for 2019 viser at det 
er godt grunnlag for fortsatt 
drift. 
2. Regionstyret kjenner ikke til 
forhold som på annen måte er 
viktig for å bedømme regio-
nens 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 omorganiserin-
gen som ble gjort i 2018 har 
hatt en positiv effekt for øko-
nomien, 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 nedgan-
gen, 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 vis-
dom, 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 mi-
sjonsstasjoner.
Vi ber om at Fermate i Østfold 

kan utvikles videre og får bety 
en forskjell for enda flere men-
nesker.
Vi ber for Haugetun Folkehøg-
skole og alle lærere og elever. 
Vi ber om at de gode nyhe-
tene 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 gjer-
ninger, som Gud på forhånd 
har lagt ferdige for at vi skulle 
vandre i dem.»

Sarpsborg, 31.12.19

Styret for Normisjon region 
Østfold

John Thune, regionstyreleder
Torgeir Flateby, nestleder
Randi Finstad Sand, Gunnar
Lilleaasen, Gerd Ninni Solum, 
Ellen Lindheim Slettevold, 
styremedlemmer, Ingar O. 
Carlsen, 1.vararepresentant, 
Håkon Johannes Slettevold, 
Acta representant, Boe Johan-
nes Hermansen, ansattes repr

TABELL FOR SAUEVIKA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Arr. over flere døgn 9 11 10 11 9 8 10 10 9 11

Enkeltdøgn 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1

Arr. over flere døgn 26 32 32 41 31 25 28 24 21 29

Enkeltdøgn 2 2 1 1 1 5 0 6 6 8

Gjestedøgn totalt 5250 5810 6354 6280 5092 5103 4667 4927 4672 6467

Normisjons-
arrangement

Eksternt
utleie

TABELL FOR SJØGLIMT

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Arr. over flere døgn 8 11 9 9 9 11 10 11 10 11

Enkeltdøgn 5 9 6 8 9 4 5 4 4 5

Arr. over flere døgn 20 16 19 19 23 22 25 26 31 26

Enkeltdøgn 6 6 7 3 4 7 5 9 13 52

Gjestedøgn totalt 3717 3622 3683 4232 3973 4064 3108 5123 5058 4467

Normisjons-
arrangement

Eksternt
utleie

ANTALL FORENINGER

Type forening Antall pr 31.12.19

Forening 48 50 53 55 56 57 59 63 65 66 71 71 76 75

Misjonsforening 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 6 6 8

10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10

Kvinneforening 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 14

Mannsforening 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Forsamling 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1

Fellesskap.no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Totalt 71 73 76 77 80 81 84 88 92 94 103 101 106 111

Antall pr 
31.12.18

Antall pr 
31.12.17

Antall pr 
31.12.16

Antall pr 
31.12.15

Antall pr 
31.12.14

Antall pr 
31.12.13

Antall pr 
31.12.12

Antall pr 
31.12.11

Antall pr 
31.12.10

Antall pr 
31.12.09

Antall pr 
31.12.08

Antall pr 
31.12.07

Antall pr 
31.12.06

Blandet 
kor/musikklag

Regnskapet for 2019
Regnskapet for 2019 med noter vil være 

tilgjengelig på våre hjemmesi-
der. Det kan også tilsendes ved 
henvendelse til regionkontoret.

Valgkomiteens innstilling
Innstillingen fra valgkomiteen er dessverre bare delvis klar når bladet 
går i trykken. Styrekandidater er ikke avklart. Til varamedlemmer til 
regionstyret er følgende innstilt: 1. Ingar Olav Carlsen, Askim, 2. Mag-
nar Aamodt, Rakkestad, 3. Ellen Brøttemsmo, Yven. Til valgkomite 
foreslås gjenvalgt Lars Kåsa, Mysen. Endelig innstilling blir lagt ut på 
regionens nettside og kan også fås ved henvendelse til regionkontoret.

Valg
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Resultatregnskap

Normisjon Region Østfold

Note 2019  2018 
Salgsinntekter 3 613 766 3 577 375
Gaveinntekter 3 498 010 4 151 551
Tilskudd 1 021 029 576 488
Leieinntekter 919 109 1 016 875
Andre driftsinntekter 224 114 183 943
Sum driftsinntekter 9 276 029 9 506 233

Varekostnad 1 040 506 982 897
Lønnskostnad 5,10 4 598 049 5 305 873
Avskrivninger på varige driftsmidler 2 332 523 313 852
Kostnader lokaler 974 295 898 869
Leasing/leie driftsmidler 144 258 163 595
Inventar mm. 375 498 155 572
Reparasjon og vedlikehold 695 244 1 302 096
Honorarer 5 229 385 339 110
Drift bil og reisekostnader 152 946 199 730
Annen driftskostnad 723 871 823 777
Sum driftskostnader 9 266 575 10 485 372

Driftsresultat 9 454 -979 140

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 1 691 0
Annen renteinntekt 27 309 25 348
Annen finansinntekt 7 084 6 111
Rentekostnad til foretak i samme konsern -504 0
Annen rentekostnad -140 -2 052
Resultat av finansposter 35 440 29 407

Ordinært resultat før skattekostnad 44 894 -949 733

Skattekostnad på ordinært resultat 7 3 771 25 069

Ordinært resultat 41 123 -974 802

Årsresultat 41 123 -974 802

Overført fond drift fermate 0 61 602
Overført fra annen egenkapital 30 153 34 273
Overført fond med eksterne restriksjoner -3 676 -3 656
Overført disposisjonsfond Sauevika leirsted -30 200 0
Overført disposisjonsfond Sjøglimt leirsted 0 25 069
Overført nye Sjøglimt u/restriksjoner -37 400 857 513
Sum disponert 8 -41 123 974 802

 Normisjon Region Østfold  Org.nr.  980545202

Balanse

Normisjon Region Østfold

Note 2019  2018 

Eiendeler
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter,bygninger og annen fast eiendom 12 983 912 13 180 196
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 197 462 333 701
Sum varige driftsmidler 2 13 181 374 13 513 897

Finansielle anleggsmidler 4 1 384 1 384
Andre Langsiktige fordringer 3 000 3 000
Sum finansielle anleggsmidler 4 384 4 384

Sum anleggsmidler 13 185 758 13 518 280

Omløpsmidler
Varer 10 69 351 73 411

Fordringer
Kundefordringer 3 628 358 451 379
Andre fordringer 268 629 305 002
Sum fordringer 896 987 756 381

Finaniselle omløpsmidler
Markedsbaserte aksjer 4 60 876 60 876
Sum finansielle omløpsmidler 60 876 60 876

Bankinnskudd,kontanter o.l. 6 5 017 555 4 833 999

Sum omløpsmidler 6 044 769 5 724 666

Sum eiendeler 19 230 527 19 242 946

 Normisjon Region Østfold  Org.nr.  980545202

Balanse

Normisjon Region Østfold

Note 2019  2018 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Opptjent egenkapital

Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 671 994 668 318
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0 559 934
Disposisjonsfond 1 110 200 5 199 723
Andre fond 1 109 400 2 088 518
Annen egenkapital 15 067 637 9 401 616
Sum opptjent egenkapital 8 17 959 231 17 918 108

Sum egenkapital 17 959 231 17 918 108

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 427 219 346 184
Betalbar skatt 7 3 771 25 069
Skyldige offentlige avgifter 6 344 431 357 699
Annen kortsiktig gjeld 495 875 595 885
Sum kortsiktig gjeld 1 271 295 1 324 838

Sum gjeld 1 271 295 1 324 838

Sum egenkapital og gjeld 19 230 526 19 242 946

 Normisjon Region Østfold  Org.nr.  980545202

Balanse

Normisjon Region Østfold

SARPSBORG, 02.03.2020
Styret for Normisjon Region Østfold

John Thune
Styrets leder 

Sverre Fjeldberg 
Daglig leder

Randi Finstad Sand 
Styremedlem

Ellen Lindheim Slettevold 
Styremedlem

Gunnar Lilleaasen 
Styremedlem

Gerd Ninni Solum 
Styremedlem

Torger Flateby 
Styremedlem

Elise Andrea Aas 
Actas representant

Boe Johannes Hermansen 
Ansattes representant

 Normisjon Region Østfold  Org.nr.  980545202

Regnskapssammendrag 2019
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Svein Granerud fylte 70 år 12. 
februar og går nå over i de frivil-
liges rekker i Normisjon. Svein 
har brukt det meste av sitt yrkes-
aktive liv i Normisjon, hvor han 
har satt mange gode spor etter 
seg. Han var lærer og rektor på 
Bibelskolen i Staffeldtsgate fra 
1982 til 1997 og spilte senere en 
avgjørende rolle i forbindelse 
med fusjonen. I Normisjon har 
han vært en brobygger mellom 
det tradisjonelle foreningsarbei-
det og de nye forsamlingene og 
menighetene. Svein er svært 
kunnskapsrik, en dyktig teolog 

og etterspurt forkynner. I tillegg har han et lunt vesen, er om-
sorgsfull og ser enkeltmennesker. 

Vi vil rette en varm takk for den innsatsen Svein har lagt ned i 
Normisjons arbeid på mange områder gjennom et langt liv.

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.

Allsang på bedehuset
Vestre Råde og Saltnes Normisjon har i løpet av høsten arran-
gert allsangkvelder på bedehuset Effata. Et allsidig repertoar 
fra populærmusikken, salmer og bedehussanger har medført at 
bedehuset har vært fylt fire kvelder, og små og store solister har 
deltatt selv om det har vært mest allsang. Sang og musikk har 
gledet de frammøtte som også har kunnet kommet med ønsker 
om spesielle sanger, og alle har sunget med. Noen har også blitt 
utfordret til å fortelle om sanger som betyr/har betydd noe spe-
sielt for dem, eller som det knytter seg minner til.  Arrangemen-
tene fortsetter med fire samlinger i vårhalvåret, den siste onsdag i 
måneden. Bildene er fra samlingen i november.

Jubilanter

24.12: Aud Karlsen, Onsøy 100 år
05.01: Øivind Slettevold, Borge 60 
år
13.01: Bjørg Steffensen, Fredrik-
stad 85 år
16.01: Anne-Lise Labråten, Halden 
60 år
20.01: Ottar Svendsen, Tune 75 år
27.01: Else Marit Pedersen, Fredrik-
stad 75 år
27.01: Lillian Ottesen, Fredrikstad 
75 år
30.01: Astri Andersen, Kråkerøy 75 
år
05.02: Anne Karen Svendsen, Tune 
75 år
08.02: Eva M. Soli, Fredrikstad 80 år
10.02: Marie Øksnes, Råde 90 år
10.02: Ruth Ravneng, Ullerøy 75 år
12.02: Øyvind Tveit, Marker 50 år
17.02: Marry Persen, Rolvsøy 85 år
23.02: Berit Hunnestad, Råde 80 år
27.02: Terje Gustavson, Fredrikstad 
75 år
02.03: Kirsten Kolnes Buer, Marker 
75 år
08.03: Aslaug Degnes, Halden 70 
år
13.03: Åse Strand, Fredrikstad 85 år
14.03: Berit Fagerås, Østre Fredrik-
stad 90 år
17.03: Anne Marie Krog, Marker 75 
år
22.03: Erik Billing, Rolvsøy 80 år
24.03: Eva Mikalsen, Fredrikstad 85 
år
26.03: Johan Fr. Soli, Fredrikstad 80 
år
28.03: Mari Nygaard, Marker 95 år
31.03: Finn H. Labråten, Marker 50 
år
05.04: Knut Espelund, Marker 80 år
05.04: Anne Thoril Wiken Horpe-
stad, Marker 60 år
09.04: Ruth Vaaler Thorvaldsen, 
Marker 50 år
10.04: Sidsel Bodahl-Johansen, 
Fredrikstad 75 år
11.04: Randi Sekkelsten, Fredrik-
stad 95 år
11.04: Inger Ek, Borgenhaugen 75 
år
13.04: Kari Gustavson, Fredrikstad 
75 år
14.04: Magnhild Molteberg, 
Borgenhaugen 95 år
14.04: Thor Andreas Buer, Marker 
75 år
15.04: Aleem Patros, Rolvsøy 75 år
19.04: Betty Fostervold, Borgen-
haugen 90 år
19.04: Tor Nes, Råde 80 år

Døde 
Fritz K. Pettersen, Borge
Hilde Moen, Askim
Ingeborg Pedersen, Mysen
Bjørg Ringen, Onsøy

Guds fred med deres minne.

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

Helge Lilleheier slutter
Siden sommeren 2014 har 
mange hundre personer, barn og 
voksne møtt den alltid imøte-
kommende og serviceinnstilte 
bestyreren på Sauevika. Helge 
har alltid gjort det han kan for 
at besøkende skulle trives på 
Sauevika.
Helge har sørget for sikker 
transport med båt over sundet 
og han har gitt god hjelp med 
å kjøre bagasjen fra brygga og 
opp til leirstedet. Helge har alltid 

vært tilgjengelig for alle slags spørsmål, enten det har vært ønske 
om et glass vann eller noen som har glemt sengetøyet sitt.
 
Helge kjenner leirstedet ut og inn og har sørget for at stedet er 
godt vedlikeholdt og er et godt sted å komme til.
Helges allsidighet og engasjement for Sauevika har medført 
mange timers arbeid, og han har lagt ned en arbeidsinnsats som 
har gått langt ut over det en kan forvente. Helge har også gjen-
nom årene på Sauevika hatt god kontakt med mange frivillige 
medhjelpere, som har gitt viktige bidrag til leirstedets drift.
Vi ønsker å uttrykke stor takknemlighet for Helges nesten seks år 
på Sauevika og ønsker han lykke til i ny jobb og nye utfordringer.

Sverre Fjeldberg, regionleder

Personalnytt 2020
Som det kommer fram av egen artikkel i bladet, har Helge 
Lilleheier sagt opp sin stilling som bestyrer på Sauevika. Han 
slutter 1. mars. Vi har ansatt Mikael Lindstrøm i stillingen som 
leirstedsansvarlig. Sammen med Jørgen Grenebrant og Wenche 
Bjørknes skal han være med på å opprettholde og videreutvikle 
leirstedene våre som de viktige misjonsstasjonene de er. Mikael 
begynner 1. mai. Vi kommer tilbake med mer info i neste num-
mer av Normisjonsnytt.

Odd Jørgen Bredeg rundet 70 år 
19. januar. Han er født i Trøg-
stad, men kom til Sarpsborg i 
1971. Han har ingeniørutdan-
nelse, har jobbet som tømrer og 
arbeidet med byggesaker i både 
Kråkerøy, Sarpsborg og Oslo 
kommuner. Jubilanten har vært 
engasjert i Indremisjon/Normi-
sjon i mange år, ikke bare lokalt 
i Bethania. Men har deltatt og 

jobbet på leirer som både vaktmester og kokk både på Sauevika 
og Sjøglimt. Han bidro også ved etableringen av Normisjons før-
ste kontor i Sarpsborg, og med flytting og etablering av nåværen-
de kontorer i St. Mariegt. Odd Jørgen er en praktiker som finner 
løsning på det meste. Han er alltid positiv og tjenestevillig og sier 
aldri nei om han blir spurt om en oppgave. Gratulerer hjerteligst!

For Normisjon region Østfold, Boe Johannes Hermansen

Seniorutvalget ble opprettet  i 
jan. 2018. Flere regioner har 
slike utvalg, nå også i Østfold.
Vårt motto er: «Hva vil du jeg 
skal gjøre for deg»

Seniorutvalget har som ett av 
sine mål å være en 
støttespiller for våre leirsteder. 
Det trengs masse frivillig hjelp 
gjennom leirsesongen.
Alle foreninger har fått brev 
om dette, og vi håper at alle 

kan ta dette opp på sine møter.

Vi er også med på å arrangere 
Seniorleir på Haugetun 15.-19. 
juni.

Utvalget består av:
Torill Bredeg tlf. 404 10 681
Torhild Norberg tlf. 909 17 036
Gunnar Lilleaasen tlf. 950 87 
250
Dagfinn Ravneng tlf. 911 
22 615

Dette kommer til å bli en fast 
spalte i Normisjonsnytt i tiden 
framover, og vi vil komme 
tilbake med aktuelle saker etter 
hvert.

Seniorutvalget i Region Østfold

Odd Jørgen Bredeg  70 år

Svein Granerud 70 år
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e-post: 
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

Velkommen til Haugetunmøte
I år gleder vi oss til å ta imot Haugetunvennene på skolen 8. mars, og vi har tenkt å gjøre dagen litt 
annerledes enn tidligere.
Vi håper vi kan bruke ettermiddagen og kvelden slik at alle som kommer, kan bli litt mer kjent med 
skolen pr i dag, og med elevene våre.  Derfor åpner vi dørene klokken 17.00 for dere som har lyst 
til å drikke ettermiddagskaffe med oss. Elevene kommer til å sørge for kaker og kaffe og servering i 
peisestua, og dere som ønsker å se litt mer av skolen, kan bli med på en vandring rundt i huset. 
Kl 18.00 begynner selve møtet i gymsalen, og da skal dere få treffe flere elever og ansatte. Dagens 
andaktsholder er administrasjonssjef Christer Nesset (bildet), og musikklinja byr selvfølgelig på 
musikalske innslag. I tillegg blir det litt informasjon om Haugetun bistand og reisene til Romania og 
Karibien, og det blir noen underholdningsinnslag.
Hvis noen har blitt sultne i løpet av kvelden, er dere hjertelig velkomne til å spise kveldsmat med oss 
i etterkant av møtet.
Vi håper å se riktig mange av våre venner på Haugetun den dagen!

Tekst
Foto

En regnfylt helg i februar møttes nærmere 500 
ansatte og frivillige i Normisjon til Leder- og med-
arbeiderkonferansen i Imi-kirken i Stavanger. 

På åpningsmøtet fredag fikk de møte en celeber 
gjest: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein. I sam-
tale med pastor Erik Albert reflekterte statsråden 
over både troens rolle i hverdagslivet og misjons-
organisasjonenes rolle i utviklingsarbeid. 

– Mine foreldre flyttet til et lite sted på Sunn-
møre for å drive kristent arbeid. Derfor er jeg 
vokst opp med å være engasjert i barne- og ung-
domsarbeid, sa Ulstein. Han fortalte at han daglig 
deler et bibelord og ber sammen med sine nær-
meste medarbeidere i departementet. 

Arbeid ute
– Dere har utrolig mye å være stolte av i Normi-
sjon, sa Ulstein da Albert spurte om hans inntrykk 
av Normisjons internasjonale arbeid. Statsråden 
fortalte om sine inntrykk fra sitt nylige besøk hos 
Normisjon i Mali.

– Det har nok ikke vært slik at UD har rent ned 
misjonstomtene rundt omkring, men det er fan-
tastisk å få være den broen, sa Ulstein.  

Han fortalte levende om profesjonaliteten han 
har opplevd når han har møtt norske misjonsor-
ganisasjoner i utlandet. 

– Vi ønsker å nå de mest sårbare, og de trosba-
serte organisasjonene som jobber i sivilsamfunnet 
i de aktuelle landene, og som har stor tillit blant 
befolkningen, sa Ulstein.

Vekst hjemme
Erik Albert benyttet også muligheten til å utfordre 
statsråden til å svare på hva han mener er viktig 
for Normisjon i Norge i tiden fremover, og stats-
råden hadde svaret klart: 
 – Både Normisjon og veldig mange andre  
kirker og menigheter har noe jeg mener er de 
beste lederutviklingsprogrammene som finnes, 
der unge mennesker som er dedikerte og ønsker 
å bygge samfunnet blir gitt ansvar.
 Ulstein understreket hvor viktig han mener det 
er for unge kristne å oppøve frimodigheten om 
troen.
 – Vi politikere får mye tyn for at landet blir mer 
sekularisert og går feil vei, og vi skal selvfølgelig 
ta vår del av ansvaret. Men det er først og fremst 
om å gjøre at vi som troende står opp, tar ansvaret 
vårt og lever ut troen der vi er, sa Ulstein.
 – Folk må øve seg på å si at Jesus er det viktig-
ste i livet.

–Jesus er viktigst
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein

Sigrid Rege Gårdsvoll
Sigrid Rege Gårdsvoll

– Normisjon har mye å være 
stolt av, sa utviklingsminister 
Dag Inge Ulstein da han 
besøkte åpningen av Medar-
beiderkonferansen 2020



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.

Kari (38) og Andres (40) Jøssang har fem 
barn og kommer fra Jørpeland. De er 
utsendinger i Senegal og kom hit i 
begynnelsen av januar 2020 og har nå 
vært her i to uker. For tre år siden var de 
i Senegal som voluntører, og bestemte i 
fjor at de ville reise tilbake. 

Spente på fremtiden
Under forberedelsene har familien opp-
levd støtte som har betydd mye for dem. 
– Det at Normisjon var så fleksible og 
lot oss ta franskkurs i Stavanger slik at 

det ikke ble like mye flytting for barna 
var helt avgjørende for at dette var mulig. 
Når vi har vært i Stavanger på språkkurs 
har besteforeldre tatt vare på de to ett år 
gamle tvillingene våre. Det har også 
betydd mer tid for oss selv for Kari og 
meg, det har vært veldig bra, forteller 
Andres.

– Det er en omstilling fra trygge og 
gode Norge til å ta med fem barn til 
Senegal. Vi har hatt et veldig godt felles-
skap og veldig mange som støtter oss. Vi 
merker at det er mange som har bedt for 
oss, vi har hatt en ro hele tiden, sier Kari.

Med fem barn var de spente på hvor-
dan reisen skulle gå med fem barn på fly 
om natten med mellomlandinger.

– Det var utfordrende med flyreisen, 
men da vi endelig kom frem på flyplas-
sen i Senegal sto Einar og tok imot oss. 
Vi har følt oss så velkomne og ivaretatt.
Tilbake til Senegal
De forteller at det var en helhet av mange 

faktorer som gjorde at de reiste tilbake 
til Senegal som misjonærer.

– Grunnen til at vi ville reise tilbake 
var at vi har vært her før og trivdes godt. 
Da ble vi glade i folkene, kulturen og 
byen. Det var åpenbart for oss at om vi 
skulle reise ut, så var det hit. Det største 
inntrykket vi tok med oss fra forrige 
gang var måten folk tar imot fremmede 
på, det er veldig annerledes fra hvordan 
man tar imot gjester i Norge. I tillegg 
tenker jeg mye på urettferdigheten ved 
at ikke alle har fått muligheten til å velge 
Jesus, forteller Andres.

Forventninger
Familien har store forventninger til tiden 
som ligger foran dem. 

– Jeg ser frem til å få dype vennskap 
og bli bedre i språket. Jeg synes det er 
veldig fint at barna skal få oppleve denne 
kulturen. Da får de et litt utvidet bilde 
av verden og jeg håper at de kan få med 

seg gode ting fra det, sier Kari.
– Vi er her fordi vi ønsker at flere skal 

få høre om Jesus. Jeg ser at språket er en 
barriere, derfor ser jeg frem til å kunne 
fortelle folk om Jesus på deres eget språk, 
legger Andres til.

Ferdiglagte gjerninger
Når de en dag reiser hjem igjen håper de 
å ha fått være en del av at arbeidet går 
framover mot at evangeliet skal bryte 
gjennom hos malinké-folket.

– Jeg håper å ha fått dype vennskap 
og få delt Jesus med noen. Det hadde 
vært fantastisk om noen hadde tatt imot 
Jesus, det er jo drømmen. Vi håper å ha 
gått i Guds ferdiglagte gjerninger og ha 
vært med på hans plan. Om det betyr 
ingen som blir kjent med Jesus eller 
mange som blir det. Håpet er bare å ha 
vært med på det som Gud har tenkt.

Kari og Andres Jøssang sammen med barna Tomas, Daniel, Marion og tvillingene Julie og Johannes. 

Vil formidle Jesus på malinké

Prosjektet innenfor samfunnsutvikling i 
Bajhang i Nepal er avsluttet, og Liv Wendel 
forteller om resultater over all forventning. 
– 137 jenter og kvinner har slutta å bo ute i 
chhau-hyttene når de har mensen. Alle 
landsbyene vi har jobbet i har også innført 
regulering på kjøp og salg av alkohol.
Det er startet opp et nytt prosjekt i  
nabokommunen Deulikot, som tar med seg 
erfaringene fra det forrige prosjektet, og 
som Normisjon støtter videre.

Etter at Kristin og Erik Bøhler kom hjem fra 
Nepal i desember, er det John og Sally 
Padgett fra Australia som har tatt over deres 
roller i Okhaldhunga. De forteller at selv om 
de har jobbet i Nepal tidligere, på Amppipal-
sykehuset i Gorkha på 1990-tallet, er det en 
bratt læringskurve i Okhaldhunga. John og 
Sally fortsetter å sende ut Okhaldhunga 
Times (dog på engelsk!), og dersom du 
ønsker å motta dette kan du sende dem en 
e-post på johnsallypadgett@gmail.com. 

Hilde og Alf Halvorsen har nylig gjennom-
ført årets hovedbegivenhet i sitt arbeid: det 
fire uker lange bibelkurset som varer hele 
februar måned. 
 – I år går vi gjennom Romerbrevet, 
forteller Hilde. Det er nylig oversatt og 
nettopp trykket i prøveeksemplar på lokal-
språket malinké. 
I januar besøkte de flere landsbyer for å 
invitere de rette folkene til kurset, som kan 
evne å lære videre det de får med seg. 

John og Sally Padgett

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnr.: 306 002

Mali
Bibel og språk i Mali
Prosjektnr.: 401 008

Nepal 
Bekjemp vold mot kvinner
Prosjektnr.: 306 015

Bibelkurs i Mali Avslutning og ny start

Familien Jøssang er nye 
utsendinger til Senegal 
etter å ha vært her som 
volontører tidligere. 

Ny stab i Okhaldhunga

Lars Audun Bøen
Lars Audun Bøen/Simon Elias Bogen
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NORMISJONS  SENIORSTEVNE
15. – 19. juni på Haugetun 
Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.
Bibeltimer og forkynnelse: Reidun og 
Kurt Hjemdal.
 
Nærmere informasjon og påmelding: 
E-post: utleie@haugetun.no eller 
tlf  69 36 27 30. Oppgi rom-ønske.  På-
melding pr. post til: Haugetun folkehøg-
skole, Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy.

Det er snart påske. De gamle 
kjente bibeltekstene kommer 
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søndag, om innstiftelsen av 
nattverden på Skjærtorsdag, og 
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og først og fremst gleden og 
jubelen Påskedag; Jesus sto opp 
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Mange av oss har lært å sette 
pris på å følge begivenhetene i 
den stille uke, enten ved å gå i 
kirken på høytidsdagene eller 
ved å fordype oss i bibelfortel-
lingene hjemme eller på hytta. 
Men hva betyr egentlig påsken 
for oss? Svaret er selvsagt 
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Påskens budskap presenteres 
som begivenheter av betydning 
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skaperverket. Alt liv har fått 
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over døden og dødskreftene. 
Jesu oppstandelse har aldri gitt 
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eler dø. I NT har vi tre eksem-
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mennesker opp til fortsatt liv, 
men alle disse tre døde igjen, 
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døden. Han er den sterkeste. 
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regningen opp. Like før Jesus 

dør roper han: Det er fullbrakt! 
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jeg stole på at det ikke kommer 
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Påskemorgen fikk vi svaret. 
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kvitterte ved å reise Jesus opp 
fra graven. Alt er oppgjort. 
Jesus har sonet. Gud er 
forsonet. Slik synger vi 
påskedag: «Han er oppstanden, 
store bud! Min Gud er en 
forsonet Gud, min himmel er 
nå åpen.»

Noe for spesielt interesserte? 
Ja, for så vidt, men egentlig 
gjelder oppgjøret alle 
mennesker. Gud elsket verden 
– ikke de troende eller spesielt 
interesserte. Han ga sin Sønn 
den, enbårne for alle. Om noen 
vil, så står en fritt til å ta imot 
gaven. Den er gratis, i så fall. 
Nåde kalles det i bibelen. 
God påske.

Jesus lever
Runo Lilleaasen, pensjonert sokneprest, bosatt på Ørje
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Her settes inn en annonse 
på b= 147,3 x h= 74 mm 
eller to stk på
b= 72 x h= 74 mm
En fra hver region eller en felles?

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

Vaner er undervurdert. Så mye at fetteren «uvaner» kanskje 
er mer i bruk. Men vaner er alltid ikke grøfter og mønstre det 
er et mål å komme ut av; like ofte er vanene som velprøvde 
stier som vi og andre før oss har funnet at leder til det som er 
godt. Vanene er våre hjelpere i å oppleve frihet og vekst. Frihet 
er ikke grenseløshet, men å holde fast på det vi vet er godt. Og 
for å oppleve vekst må vi prioritere noe over tid, også når vi 
egentlig ikke har lyst til det i øyeblikket. Da trenger vi vaner, 
som hjelper oss til å holde fast på det vi har bestemt oss for. 
 Kanskje er tiden inne for å introdusere noen nye vaner i 
livet ditt? Eller børste støv av noen gamle? Hva med den 
bibellesningen du var så ivrig på før? Guds ord virker fortsatt! 
Eller den bønnelisten som har blitt liggende i nattbordskuffen 
de siste årene? Hva med å sette av en kveld i uken for noen i 
ditt nærmiljø som trenger deg? Bestem deg, så gjør du det 
kanskje også den dagen du ikke vil. Kanskje skal du begynne å 
smile til mennesker på bussen eller hilse på naboen? Prøv! Det 
er ikke utenkelig at det vil gjøre noe med måten ser på dine 
medmennesker. 
 Må Gud velsigne deg og dine vaner. 

Nytt år - nye vaner?

Kristian Sveinall Øgaard
Daglig leder Acta
kso@normisjon.no

Innspill

Jeg har nettopp kommet 
hjem etter ei flott helg på 
Leder- og medarbeider- 
konferansen for Normisjon 
og Acta – barn og unge i 
Normisjon. 
 Da vi skulle ha grupper, 
var et av temaene deltakerne 
kunne velge Galleri Normi-
sjon. Der hadde vi fokus på 
flere områder som er viktig 
for oss: butikkene som 
møteplass, oppstart av flere 
butikker, miljøfokus og i 
nnsamling av penger til 
Normisjon sitt arbeid lokalt, 
regionalt og internasjonalt. 

Mange er opptatt av om det 
blir noe overskudd i disse 
butikkene? Og til det kan jeg 
svare at: Ja, det blir det! 
 Det er flere faktorer enn 
penger som er viktig i arbei-
det til Galleri Normisjon, og 
det har jeg skrevet om i 
Gjenbrukskroken tidligere. 
Men butikkene skal drives 
med et overskudd, totalt sett, 
og vi jobber hele tiden for at 
overskuddet skal øke. 
 Kanskje du som leser 
dette kunne ha noe å bidra 
med, til å utvikle dette? Kan-
skje du har ideer til hvordan 

markedsføre produktene og 
konseptet mer? Kanskje du 
er interessert i bøker, kunst, 
klær, gamle ting, glass,  
porselen, møbler osv.? Eller 
kanskje du er opptatt av 
miljøet og hvordan vi skal 
redusere forbruket? 
 Ja, alt dette kan omgjøres 
til penger som er viktige 
bidrag i Normisjons arbeid. 

Gjenbrukskroken

N O R M I S J O N S F E S T I V A L  F O R  H E L E  F A M I L I E N  
I  G R I M S T A D  9 . – 1 4 .  J U L I  2 0 1 9

TALERE: Elin Fagerbakke og Egil Elling Ellingsen  
og Andreas Nordli mfl.

LOVSANG: Mary Elisabeth Kolsrud

www.sommerisor.no
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VELKOMMEN TIL SOMMER I SØR  
PÅ BIBELSKOLEN I GRIMSTAD 7.–12. JULI 2020.

Tema: På ditt ord

Talere: Åge Løsnesløkken, Anne Mari Vadset, 
Marit E. Berling og Kristian Øgaard. 

Du vil også få møte Gerd Eli og Hallgeir Haaland mfl,

Festivalen er for deg som har små barn 
eller tenåringer, er enslig eller godt voksen.

Under hele festivalen vil det være amigosfestival 
for deg mellom 4 og 12 år og tenåringsfestival for 13+. 

Mer info og påmelding: www.sommerisor.no  
www.facebook.com/sommerisor/

Meld deg på checkin.no nå!
 

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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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
Vipps: 12613
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
Gunnar Øvstegård, åndelig 
veileder

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: 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
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Østfold og Haugetun 
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Ansv. redaktør: Sverre Fjeldberg
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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. 
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utenlandssider: Normisjons 
medieavdeling i Oslo.
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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

Velkommen til regionårsmøte

Lørdag 28. mars på Normisjonshuset i Askim, 
Dr. Randersgt. 10.

På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over 15 år 
møte- og stemmerett. 
Landsstyrets utsending er i år Ole Martin Rudstaden, assiste-
rende generalsekretær i Normisjon.
Årsmøteprogram: 
Kl 09.30 Registrering og betaling for middag.
Kl 10.00 Forhandlingsmøte
    1. Konstituering av årsmøtet
    2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
    3. Godkjenning av årsrapport
    4. Godkjenning av regnskap
    5. Valg
        a. To styremedlemmer
        b. Tre vararepresentanter
        c. Valgkomite
        d. Revisor
    6. Presentasjon av styrer og råd
Kl 12.00 Matpause – middag
Kl 13.00 Ole Martin Rudstaden innleder til samtale rundt 
bordene
Kl 14.15 Avslutningsmøte v/Ole Martin Rudstaden
Kl 15.00 Avslutning
I pausene kan du benytte anledningen til å treffe representan-
ter fra Fermate, Acta, Sauevika, Sjøglimt, Haugetun, Tomb, 
Misjonsforum. Stands er plassert rundt i lokalet.

Påmelding til region.ostfold@normisjon.no eller telefon 
69133660 – innen 23. mars. 

John Thune, regionstyreleder / Sverre Fjeldberg, regionleder

Samling for frivillige 
forkynnere: 
Sjøglimt torsdag 19. mars 
kl. 11.00-14.30. 

Familiefestival på 
Sjøglimt 
søndag 10. mai.

17. mai-buffet på 
Sjøglimt!

Sauevikastevne 
søndag 26. juli.

Busstur i Hauges 
fotspor 
lørdag 12. september.

Nærmere program for alle 
arrangementene finner du 
på: normisjon.no/ostfold

Kommende 

arrange-

menter

Pensjonistenes dag på 
Sjøglimt
onsdag 15. april kl. 11.00 - 16.00

Misjonær Einar Kippenes forteller fra misjonsarbeidet i Bhutan. 

Andakt av Odd Åge Ågedal. Sang av Odd Åge Ågedal og Arne Bøe.

Middag og kaffe, pris: kr. 250. Utlodning

Påmelding SENEST 3. april til regionkontoret:
Tlf. 69 13 36 60 eller e-post: region.ostfold@normisjon.no

Kl. 11.00: DELK-gudstjeneste i bedehuset Hauges Minde v/prest Boe Johannes 
Hermansen 
Kl. 13.00: Samling ved jordet hvor Hauge fikk sin åndsopplevelse. Info v/
Hauge-kjenner Svein Høiden. 
Kl. 13.30: Middag og kaffe (kr. 200).   
Kl. 14.30: Temamøte i bedehuset Hauges Minde. Foredrag ved prest og skri-

bent Harald Kaasa Hammer: «Hans Nielsen Hauge - Norges første gründer og 
folkevekker». Info om det forestående 250-årsjubileet for Hauges fødsel i 2021 v/

Svein Høiden og Boe Johannes Hermansen. Mulighet til omvisning i Museet Hauges Minde i 
etterkant av temamøtet. Velkommen fra nær og fjern! 
Påmelding – kun til middag – til Boe Johannes Hermansen mail: bojohermansen@gmail.com 
tlf. 99612822 – innen 27. mars.   
Hauges Minde har adresse: Hans Nielsen Hauges vei 39, 1661 Rolvsøy 
Arr. Haugekomiteen i Normisjon region Østfold

Velkommen til Hauge-dag palmesøndag, 
5. april, dagen da Hauge i 1796 hadde sin ånds-
opplevelse


