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Mange ting har blitt annerledes i korona-tiden. For 
første gang i historien arrangerte vi digitale påske-
leirer. Les mer om disse på side 2-3. 

Digitale påskeleirer

Luk 24,45: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. 
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Anne-Kirsti Syverstad Ulseth i studio under den digitale påskeleiren for de minste.

Søndag 10. mai ble det arrangert familie-
festival på Sjøglimt, som bilrebusløp for 
familier. Bildet viser Ingrid Kristine Melvær 
som sender ut den første av 21 biler. 

Familiefestival

Forsikringene du trenger
- verken mer eller mindre.

kniftrygghet.no | privat@kniftrygghet.no | 23 68 39 00

UTLAND 5

Koronaepidemien gir store konsekvenser 
over hele verden, også i Normisjons 
samarbeidsland. Det gir også mange 
muligheter til å hjelpe.
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Store konsekvenser

Suksess med stuebasar
Siden det ble innført restriksjoner på 
forsamling har Normisjon og Acta samlet 
inn flere hundre tusen kroner på basar – 
via Facebook!

NORGE          7

10
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Hva gjør man med påskelei-
rene når det er umulig å 
samles fysisk på grunn av 
pandemien? I stedet for 
avlysning ble det tenkt 
kreativt og utradisjonelt i 
Acta-Østfold: Deltagerne 
kan jo bo hjemme og likevel 
være med på leir, gjennom 
digitale plattformer. 

Som tenkt så gjort. De to 
påskeleirene ble arrangert som 
digitale leirer. - Det ble mye 
forberedelse på kort tid, men 
vi tror leirene hadde sin gode 
betydning, sier Acta-medar-
beiderne Ingrid Kristine 
Melvær og Anne-Kirsti Syver-
stad-Ulseth, som var ansvarlig 
for hver sin leir.

Et resultat av den nye måten å 
arrangere leir på, var blant 
annet at deltagerne kom fra et 
stort område. – Vi hadde med 
personer fra Molde, Lille-
hammer, Bærum og Vestby, i 
tillegg til Østfold, forteller leir-
lederne.
Leirene var en blanding av 
opptak og live-sendinger, med 
Zoom som digitalt verktøy. 
Første leir var i tiden 3.- 5. 
april, såkalt «Påskeaction 
Home Edition», for tenåringer, 
med åtte deltagere og seks 
ledere. 
En av oppgavene for delta-
gerne var å filme hver sin del 
av påskebudskapet, for 
eksempel gjennom en tegning 
eller ved å lese det bibelavs-
nittet en hadde fått oppgitt. 

Deltagerne ble utfordret til å 
finne måter å vise påskeglede. 
Her var kreativiteten stor. Som 
et eksempel var det en som 
laget vafler til sin bestemor.
- Om kvelden var det konkur-
ranser, leker og dramatisering 
av vitser, med etterfølgende 
kveldssamling, forteller Ingrid, 
som var hovedleder.
I tillegg til leirdeltagerne har 
en rekke personer sett filmene 
fra begge leirene på Youtube.
Den andre leiren, kalt «Påske-
leir i stua» - i tiden 6.-8. april 
- var for barn fra første til 
sjuende klasse. Her var det 18 
deltagere og sju ledere. På 
grunn av stor aldersforskjell 
var det behov for å dele delta-
gerne i grupper under enkelte 
av samlingene.

- Om kvelden hadde vi bli 
kjent kveld og festkveld, med 
blant annet konkurransen 
«Alle mot en», som slo godt an 
på leiren for de minste, 
forteller Anne-Kirsti, som var 
hovedleder.

- Vi hadde flaggheising, bibel-
time, hobbyaktiviteter og 
morgentrim/aktivitetsbingo på 
begge leirene, smiler Ingrid 
Kristine og Anne-Kirsti.
- Hvordan var responsen på 
leirene? – Generelt god. En av 
deltagerne sa siste kvelden at 
hun ville gjerne være med en 
kveld til. Vi har også fått mail 
fra foreldre som var fornøyd, 
svarer de to leirlederne.

Filmer fra leirene ligger fort-
satt på Actas Youtube-kanal. 
Og en kan finne mer info på 
Acta Østfolds nettside: https://
acta.no/ostfold/

- Tross for at leirene fungerte 
bra, ser vi fram til at vi kan 
samles fysisk. Det er noe eget 
med det, sier våre ivrige og 
forventningsfulle Acta-medar-
beidere.

Boe Johannes Hermansen

Påskeleir i koronatiden

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

Jubilanter

08.03: Aslaug Degnes, Halden 70 
år
17.03: Gerd Ninni Solum, Tomter 
70 år
18.03: Ragnhild Gjerdi, Oslo 85 år
29.03: Ragnar Kjølberg, Skjeberg 
70 år
31.03: Randi Pedersen, Skiptvet 75 
år
25.04: Gunnar Kinn, Rødenes 80 år
03.05: Per Ole Ruud, Fredrikstad 75 
år
05.05: Olga Larsen, Halden 95 år
25.05: Reidun Back, Marker 85 år
29.05: Anne Karin Espenes, Halden 
75 år
05.06: Ivar Gjerdi, Oslo 85 år 
08.06: Lisbeth Slettevold, Kråkerøy 
95 år
08.06: Randi Finnestad, Halden 70 
år
13.06: Liv Haugeby Skogdalen, 
Marker 70 år
22.07: Astrid Westgård, Marker 80 
år
22.07: Gunnar Lyng Monsen, Fred-
rikstad 75 år
22.07: Ingrid Fløvik, Marker 70 år
28.07: Hans Jon Skollevoll, Fredrik-
stad 75 år

Døde 
Reidar Nilsen, Hafslundøy
Randi Mary Karlsen, Vikane
Helvig Langsbakken, Rakkestad
Thom Asgeir Nilsen, Vesterøy
Knut Espelund, Marker

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.

Første påskedag. Scenen laget at Lukas Ulseth og Simon Syverstad.
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Premier var to store påskeegg med 
innhold.

Det var rart å se tilbake på 
innlegget jeg skrev i forrige 
nummer av Nytt fra Normisjon. 
Da skrev jeg om en inspirerende 
start på året med Normisjons-
konferanse i Stavanger, og glede 
over et godt økonomisk resultat 
i 2019. Vi gledet oss til årsmøte i 
Askim 28. mars. Men våren ble 
ikke helt som vi hadde tenkt 
oss. Vi kan imidlertid være 
glade for at det er vår, og alt hva 
den bringer av optimisme, glede 
og nytt liv. 

I Jesaia 40 vers 26 og 29 står 
det: «Løft blikket mot det høye 
og se: Hvem har skapt alt dette? 
Han som teller stjerners hær, 
fører dem ut og kaller dem alle 
ved navn. Hans kraft er så stor 
og hans styrke så veldig at ikke 
én skal mangle.» og «Han gir 
den trette kraft, og den som 
ikke har krefter, gir han stor 
styrke». Gud er med oss også i 
vanskelige tider. Han kan gi oss 
trygghet og fred.

Det har vært en spesiell tid, 
men jeg har latt meg imponere 

over kreativiteten og engasje-
mentet til våre medarbeidere. 
Digitale påskeleirer, aktiv bruk 
av Facebook for markedsføring 
og nå i mai «Familiebilrebusfes-
tival» på Sjøglimt. Takk også til 
bidragene til Ord for helgen 
som er tilgjengelig på våre nett-
sider og facebook-side. 

Årets årsmøte måtte avholdes 
digitalt eller ved post, og det har 
vært en positiv erfaring. 72 
personer har registrert sin 
stemme og gitt sin tilslutning til 
rapporter og valg. Vi kan ønske 

Astrid Langmoen Olsen og 
Ruth Marie Vatvedt velkommen 
som nye styremedlemmer, og 
takke så mye for innsatsen til 
Gunnar Lilleaasen og Randi 
Finstad Sand. 

Vil vi kunne tilby leiropple-
velser til barn og unge i 
sommer? Det er vi i skrivende 
stund fortsatt usikre på. Landet 
åpnes opp litt eller litt, og vi 
arbeider med retningslinjer for 
leirdrift som kan godkjennes av 
kommunen. Uansett må vi 
bruke kreativiteten, slik at det 

blir noe aktivitet i sommer for 
at evangeliet kan bringes videre.
Vi håper dere er med i bønn for 
sommeren og for veiledning til 
å finne gode løsninger for leir-
driften.

Giroen som følger bladet 
innbyr denne gangen til å gi en 
god gave til regionens arbeid. 
Ønsker dere en god sommer.

«ALT BLIR BRA!»
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

Inntoget i Jerusalem. Scenen laget av Lukas Ulseth og Simon Syverstad.

Langfredag. Scenen laget av Ingrid Kristine Melvær

www.acta.as
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«Mikke» er på plass på leirstedene

Økonomi
Som dere ser et annet sted i bladet, 
gjennomførte vi i år et digitalt årsmø-
te. Derfor ble det ikke så mye rom for 
spørsmål om regnskapet. Men det ble 
sendt inn en kommentar: Hvordan vil 
koronasituasjonen påvirke regionens 
økonomi i 2020? 
Vi kan ikke se rekkevidden av det enda, men uten møtevirk-
somhet og stengte leirsteder vil denne perioden ha en stor 
negativ virkning på økonomien. Heldigvis er våre faste givere 
trofaste, og har i tillegg lagt på litt ekstra gaver. Foreningsbi-
drag kommer stort sett jevnlig og enkelte foreninger har gitt 
ekstra beløp i denne tiden. 
Regionen har mottatt en testamentarisk gave på kr 1,2 mill. 
som er tatt ut av sammenligningstallene.

I skrivende stund har vi ikke full oversikt over kostnadene for 
april. Vi ser imidlertid at de ordinære inntektene er lavere enn 
i 2019, men kostnadsnivået er også lavere pga liten aktivitet. 
Resultatet vil derfor være på samme nivå som i 2019.

Det er imidlertid fra mai vi vil merke virkningen for alvor. Ingen 
utleie, lite catering og bortfall av noen egne leire vil ha stor 
betydning. Salgsinntektene til Sjøglimt og Sauevika fra mai til 
juli i 2019, var kr 1,6 mill. Lavere driftskostnader og permitte-
ringer vil ikke veie opp for denne inntektssvikten, så vi går en 
spennende tid i møte. 

Vi er takknemlig for alle dere som støtter oss i vårt arbeid. 

Mikael Lindstrøm (55), eller bare «Mikke» som 
han kalles, har startet i ny kombinert stilling på 
Sauevika og Sjøglimt. Han skal koordinere ar-
beidet og «bygge bro» mellom de to leirstedene.
- Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang, 
bare koronatiden er over, sier den trivelige sven-
ske statsborgeren, som er bosatt på Klavestad-
haugen.
Mikke skal ha flere administrative oppgaver, 
blant annet med oppfølging av IKT og HMS. 
Den nyansatte skal også avlaste og avløse kjøk-
kenansvarlige på leirstedene. Og forteller at han 
har mange planer.
- Sjøglimt og Sauevika er flotte steder og gir 
mange muligheter. De har også fantastiske 
omgivelser, sier Mikke som i tillegg skryter av 
kollegaene på de to leirstedene.
55-åringen, som har toårig kokkeskole, har en 
utrolig lang og fyldig cv som kokk og kjøkken-
sjef, helt tilbake til sin første stilling som kokk i 
Visby på Gotland i 1986.
Han har jobbet i restauranter og hoteller, ja også 
på cruise-skip, i Sverige, Tyskland og England.
- Hvorfor kom du til Norge?
- Det hadde sammenheng med at jeg var ansatt 
ved et internasjonalt fem-stjerners hotell i Lon-
don, men ble likevel trøtt av storbylivet. Derfor 
ønsket jeg meg til nye omgivelser, med vinter 

og flott natur. Da ble valget Norge, nærmere 
bestemt Lillehammer, hvor jeg fikk arbeid ved 
Lillehammer Turisthotell (senere Raddison) i 
1996.
Etter fire år ble han ansatt som kjøkkensjef ved 
Quality Hotel i Sarpsborg, hvor han var ansatt i 
vel 17 år, før han i 2017 ble kokk og kjøkkensjef 
i Barratt cafedrift (tilhørende Filadelfia-kirken) 
i Oslo.
Boende på Klavestadhaugen ble dagpendlingen 
til Oslo krevende, så da stillingen i Normisjon 
dukket opp nå, slo han til.
- Hvordan vil du karakterisere deg selv?
- Det er alltid vanskelig selv å si hvem en er. 
Men jeg tror jeg er omgjengelig, lett å samar-
beide med, ukomplisert og ganske arbeidsom, 
svarer han.
Mikke er enslig, men har to sønner på 14 og 17 
år fra et tidligere forhold. De er bosatt i Sarps-
borg, så han har mye kontakt med dem. 
- Hvordan er ditt forhold til den kristne tro?
- Jeg er ikke så aktiv, men står som medlem i 
Svenska kyrkan og kommer fra en familie med 
flere veldig aktive kristne. Kanskje jeg også blir 
mer aktiv etter hvert, spør Mikke med et smil.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Ny medarbeider!

Bjørnar Thorbjørnsen, bosatt 
i Sarpsborg, er ansatt som 
forsamlingsleder i Bjørnstad 
Forsamling i 80 prosent 
stilling. Intervju med ham 
kommer i neste nummer av 
Normisjonsnytt.

Ivar Gjerdi 85 år

Ivar Gjerdi runder 85 år 5. 
juni. Han har hatt en rekke 
stillinger i Indremisjon/
Normisjon, blant annet som 
kretssekretær i Vestre Østfold 
Indremisjonskrets 1972-82. 
Fortsatt er han engasjert, liker 
å følge med og er flittig med 
pennen. Ivar er opptatt av 
troskap mot Guds ord og har 
samtidig en diakonal innstil-
ling i alt han gjør.
Vi gratulerer også hans kjære 
kone Ragnhild, som 18. mars 
rundet samme alder. Gud 
velsigne dere begge!

Boe Johannes Hermansen

Utsatt busstur

Bussturen i Hauges fotspor i Østfold, som var berammet til 12. 
september i år, er - på grunn av korona-epidemien - utsatt til 
neste år. Vi kommer tilbake med nærmere info.
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Ønsker du å støtte dette arbeidet kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med aksjonsnummer 20000103.

Det forteller internasjonal leder Mari-
anne Næss Norheim. Normisjon har hen-
tet hjem sine norske utsendinger, og i 
mange land innføres det strenge tiltak for 
å begrense smitten fra koronaviruset. 

De fleste stedene der Normisjon har 
arbeid drives en betydelig del av lokale 
medarbeidere og er derfor ikke helt 
avhengig av de norske utsendingene. De 
stadig færre stedene hvor det ennå ikke 
er innført strenge smitteverntiltak fort-
setter derfor arbeidet stort sett som før. 

– Unntaket er i Senegal, sier Nor-
heim.  
 – Pionerarbeidet der drives i sin helhet 
av norske utsendinger og det står dermed 
i bero når utsendingene er reist hjem.

I Senegal er det foreløpig rundt 1000 
smittede og få døde. Landet har stengt 

grensene og det er innført forbud mot 
reiser mellom flere provinser i landet for 
å begrense smittespredning.

I Mali er mye av arbeidet Normisjon 
støtter lokalt drevet, og påvirkes i mindre 
grad av at de norske utsendingene drar 
hjem. Arbeidet som Guri Enger er en del 
av, for eksempel, følges allerede store 
deler av året opp fra Norge. Det er fore-
løpig under 500 bekreftede smittetilfeller 
i Mali, og det er innført en rekke forebyg-
gende tiltak, blant annet et forbud mot 
ansamlinger på over 50 personer. Kirker 
og moskeer er ikke bedt om å stenge ned, 
men kirkene i Mali har selv bestemt seg 
for å avlyse samlinger inntil videre.  

I Nepal er det innført lockdown, og 
mye av arbeidet til United Mission to 
Nepal (UMN), Normisjons samarbeids-
partner i landet, er sterkt begrenset i 
denne perioden. Det er foreløpig svært 
få smittetilfeller i Nepal, og myndighe-
tene håper at ved å gjennomføre strenge 
tiltak vil man kunne begrense sprednin-
gen av viruset. Leder i UMN Joel Hafven-
stein forteller at organisasjonens sykehus 
i Tansen og Okhaldhunga er åpne og 
forbereder seg på eventuelle smitteut-
brudd i sine områder. I Okhaldhunga 
forbereder man seg blant annet ved å sy 

smittevernutstyr. Foreløpig har de ikke 
utstyr for å teste koronavirus, men de har 
gjort klar en egen bygning til pasienter 
med luftveisinfeksjoner. Heldigvis har 
sykehuset også sin egen oksygenfabrikk 
og vil dermed ikke gå tom for dette i en 
krisesituasjon. Marianne Næss Norheim 
påpeker at situasjonen slik den er nå kan 
få konsekvenser for Normisjons interna-
sjonale arbeid på sikt.

– I denne typen krisesituasjoner kan 
man noen ganger se at gaveinntektene 
går ned, og dersom det vedvarer kan vi 
se at det gir utslag i budsjettene for inter-
nasjonalt arbeid de kommende årene. Vi 
håper derimot at folk nå også er solida-
riske med den fattige delen av verden der 
det meste av vårt arbeid er, og at folk vil 
fortsette å gi. Normisjon ønsker nå der 
det er behov for det og muligheter til å 
dreie prosjekter mot forebygging og 
håndtering av korona. 

Okhaldhunga sykehus spiller en nøk-
kelrolle i et stort område i Øst-Nepal. 
Mer enn halvparten av sykehuset er 
finansiert av pasienter. Disse inntektene 
uteblir nå som pasientene holder seg 
hjemme. I tillegg kommer behovet for 
smittevernutstyr som er svært kostbart. 
Smittede koronapasienter vil trenge 

mange døgn på sykehuset med medisiner, 
oksygen og smittevernsutstyr. Dette vil 
koste mye mer enn pasientene selv har 
råd til å betale. 

I prosjektområdene i Assam i India er 
det veldig mange dagarbeidere som står 
uten inntekt på grunn av portforbud. De 
har verken penger til å kjøpe mat eller 
tilgang på såpe og hygieniske produkter 
som kan hjelpe med å forebygge viruset. 

I Ecuador har myndighetene mistet 
kontrollen i deler av landet. Sykehusene 
opplever kaotiske tilstander og gatene 
oversømmes av omkomne mennesker. 
Dagarbeiderne står også her uten inntekt 
og har ikke råd til å kjøpe mat. 

Nesten tjue millioner mennesker i 
Bangladesh har blitt arbeidsløse i forbin-
delse med koronapandemien. Det er rap-
portert at inntektene til de som bor i 
slummen i Dhaka og de fattige på lands-
bygda har falt med hele åtti prosent som 
betyr at inntekten deres nå ligger på kun 
3 kr dagen. Landet er i ferd med å bli 
rammet av en fattigdom de ikke har sett 
på mange år. 

Normisjon ønsker å distribuere mat-
kasser, hygienesett, smittevernsutstyr og 
medisiner til sårbare familier som opp-
lever dramatiske konsekvenser av viruset. 

I Okhaldhunga arbeides det for fullt med å produsere verneutstyr i påvente av at koronaepidemien kan komme også dit. 

Korona gir store konsekvenser
– Mye av Normisjons 
arbeid internasjonalt 
påvirkes av smitte- 
situasjonen.

Sigrid Rege Gårdsvoll
Normisjon

Tekst
Foto

Nytt fra

UTLAND
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Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Nich er det eneste stedet på jor-
den der udi-folket er i majoritet. 
På verdensbasis finnes det 
omkring 10 000 - hvorav 7000 
av disse bor i Aserbajdsjan - der 
4000 befinner seg i Nich. 
 Nestleder i det Albansk-
udiske kristne samfunnet, Rafik 
Danakari, er svært fornøyd med 
at folkegruppen har fått gjenåp-
net sin egen kirke. Han snakker 
åpent om hva kirken betyr for 
han.

– Det er som et nytt liv og en 
ny verden, det at vi har fått 
denne kirken. Vi tar del i Jesu 
lys. Det er viktig at folket vårt får 
en kirke de aktivt kan gå i, og jeg 
er veldig takknemlig for at dette 
har skjedd, forklarer Rafik. 

I 1936, under Stalins regime, 
ble alle kirker i landet stengt og 
de siste prestene ble sendt til 
arbeidsleirer. 70 år etter, 19. mai 
2006, ble Jotari-kirken i Nich 
gjenåpnet, etter å ha blitt pusset 
opp med støtte fra norske myn-
digheter og Normisjon. Utsen-

ding i Aserbajdsjan, Synnøve 
Aandstad Baghirova sier at det 
fortsatt er mye arbeid som må 
gjøres før kirken er ordentlig 
gjenetablert som en orientalsk-
ortodoks kirke. 

– En kirke som verken har 
liturgi eller prester, er etter orto-
dokst kirkesyn ikke noen kirke. 
De har registrering, et kirkebygg 
og noen mennesker som er tro-
ende, men en ortodoks kirke kan 
ikke feire gudstjeneste uten ordi-
nerte prester som leder liturgien. 
Nå har to udier fullført teologisk 
utdanning, og man er i proses-
sen med å oversette liturgier til 
udi-språket igjen. Håpet er at 
om ikke lenge vil det igjen være 
udi-prester som kan lede liturgi 
og bønner i kirken på sitt eget 
språk, forteller utsendingen. 

Sergey Antonov – medlem i 
kirkestyret – har lenge vært av 
de aktive kristne i Nich. Tidli-
gere jobbet han for NHE (Nor-
misjons humanitære organisa-
sjon), og han er glad for at 
folkegruppen igjen har et sted 
hvor mennesker kan møtes for 
å ære Gud.  

– Kirken er jo et Guds hus, og 
der hvor to eller tre eller fem er 
samlet i Guds navn kan man 
også kalle et Guds hus. Vi går i 
kirken for å be og snakke 
sammen med andre. Det er en 
flott kirke som vi har ventet på 
lenge, sier Sergey. 

Vannet i dåpsbassenget utenfor kirken i Nich blandes det inn 
vann fra Jordanelva.

Kirken lever
Simon Elias Bogen

Lars Audun Bøen

Nord i Aserbajdsjan 
finner man  
landsbyen Nich, 
hjemstedet til det 
kristne Udi-folket.

Normisjon i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 000
Kontonr.: 1503.02.13537

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 

Be for alle utsendingene som er 
kalt hjem, og de som fortsatt er 
ute.

Be spesielt for dem som har gått 
inn i jobber i helsevesenet.

Ecuador
Be for familier og menigheter i 
området i og rundt Guayaquil 
som har mistet sine kjære og slit 
økonomisk.

Be om at mathjelp og annen 
støtte må nå fram til de som 
trenger det mest, i og rundt våre 
lutherske menigheter i Ecuador.

Be for Bibelinstituttet, for 
gjennomføring av kurs og 
gjenåpning av administrasjonen 
slik at regninger og lønninger blir 
betalt.
 Be for Tamboskolen og 
opplegget for elevene under 
nedstengingen. Ikke alle har 
internett og nødvendig lekse-
hjelp.

Nepal
Be om beskyttelse mot smitte-
spredning av korona i Nepal og 
om beskyttelse av vår stab.
 Be om tilgang til utstyr for 
koronatesting ved sykehuset.
Be om tilgang til nok smittevern-
utstyr.

SAT-7
Be om at SAT-7 kan oppfylle sin 
visjon også under koronakrisen: 
«Å gjøre Guds kjærlighet synlig.»
 Be om at sendingene kan 
bringe håp til nye seere og nye 
hjem i Midtøsten og Nord-Afrika.
 Takk for de unike mulighetene 
SAT-7 har for å nå inn i lukkede 
land og lukkede hjem.
 
REGIONER:

Be for alle ansatte i regionene, 
både de som fortsatt er i jobb og 
de som er permitterte.
 Be om at vi skal finne nye 
måter å møtes, bygge fellesskap 
og spre Guds ord. 
 

Agder
Be for utvikling på to steder mot 
to nye Norkirker. 
 Be for ansettelsesprosessen for 
ny pastor i Norkirken Mandal.  
 Be om at vi skal finne kreative 
og gode løsninger, med langtids-
effekt.
 
Hordaland
Takk for at bygget til misjonssen-
ter nå er på plass. Be for utviklin-
gen av senteret. 
 Be for Agenda1-nettverket

 

Møre
Be om at vi får se nye fellesskap 
vokse fram.
 Be for Soul Children-korene og 
lederne der.
 Be for stab og regionstyre.

Nord
Be for sommerens aktiviteter på 
leirstedene våre, Solvang og 
Holmen.
 Be for våre ansatte, John 
Eliassen og Yngve Lorentsen.
 Be for oss alle, om ører som 
hører Guds råd og at vi får 
ydmykhet til å gjøre Hans vilje.
 
Nordland
Be om flere ledere til Acta Fauske.
 Be om at vi får se koronatid 
som nådetid.
 Be om at Gud vil drive ut flere 
arbeidere.

Oppland
Be for sommerens arrangemen-
ter.
 Be for nasjonalt lederkurs og 
deltagerne der. 
 Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift. 
 
Rogaland 
Be om at den enkelte skal bruke 
denne tiden til å søke Jesus.
 Be om at vi skal stille opp for 
hverandre.
 Be for leirstedene våre: Horve, 
Stemnestaden og Vaulali.

Sogn og Fjordane
Be for dei lokale fellesskapa/ 
foreningane.
 Be for leirstadane våre, Fjordly 
og Teigen.
 Be for alle dei frivillige leiarane 
på leir og i lokallag.
 Takk for flotte medarbeidarar 
og frivillige i regionen.

Telemark 
Be for barnearbeidet i Norkirken 
Porsgrunn, med takk.
 Be om nytt mot til slitne ledere.
 Be om frivillige medarbeidere 
til praktiske oppgaver i leirarbei-
det 

 Trøndelag
Be for økonomien for region og 
leirstedene.
 Be for alle som skulle vært på 
leirer.
 Be om visdom til å forvalte 
ressursene på en rett måte i disse 
koronatider.
 Be for alle syke og ensomme i 
regionen.
  
Øst
Be for utviklingen av Mana 
læringsnettverk.
 Be for de aktivitetene som må 
avlyses i tiden vi nå er inne i, og 
de som skulle ha deltatt.

Østfold
Takk for kreativitet og engasje-
ment, og nye kommunikasjons-
muligheter som er tatt i bruk.
 Be om visdom til å se og 
benytte de nye mulighetene til å 
nå videre ut med evangeliet.
 Be om at denne tiden fører til 
at mennesker søker Gud og hans 
frelse og nåde.
 Be om hjelp til å finne gode 
løsninger for leirstedsdriften i 
sommer.

SKOLENE: 
Be om at vi får starte skolene og 
at studentene får noen uker 
sammen før avslutningen.
 Be om at ukene med nettun-
dervisning og felleskap på nett 
må bli betydningsfulle og gode 
for studentene våre. Beskytt alle 
sine hjemmesituasjoner og 
familier.
 Be om at vi ser muligheter i 
denne tiden og klarer å gjøre den 
betydningsfull både for dagen i 
dag og tiden som kommer.
 Be for stab ved alle skolene 
våre, som har fått ganske 
annerledes arbeidsdager. 
Be for studentene som måtte 
avbryte utenlandspraksis 
tidligere enn planlagt.
 Be for oppstart av linjen Bare 
bibel ved Gå Ut Senteret.
 Be om at søkerprosessen for 
høsten ikke stopper opp, men at 
nye ungdommer våger å satse på 
et livsforvandlende år for 
2020/21.

FORSAMLINGENE: 
Takk for at det finnes andre måter 
å møtes enn fysisk i store møter.
 Be om at tiden der møter og 
gudstjenester begrenses kan føre 
til ny åndelig oppvåkning i små 
fellesskap og i hjemmene.

SENTRALT:
Be for ledelsen og de ansatte ved 
felleskontoret.
 Takk og be for vår nye 
internasjonal leder Tore Bjørsvik. 

ACTA SENTRALT:
Be for arrangementer som må 
avlyses eller avholdes annerledes 
enn planlagt.
 Be for ungdommer og ledere 
som må tenke nytt for fellesskap.

Bønneemner

Nytt fra
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NORGE

Tekst
Foto

– Vi ønsket å ta grep for å underholde både våre 
støttespillere og våre medarbeidere der ute. Sam-
tidig gav dette også en mulighet for å synliggjøre 
og styrke identiteten som Normisjon og Acta i 
møte med mennesker som ikke har tilknytning 
eller kunnskap om organisasjonene fra tidligere, 
sier innsamlingsrådgiver Pål Atle Normann.
 Den første basaren i slutten av mars innbrakte 
300.000 kroner, og den neste, arrangert på selveste 
påskeaften, tok inn over 200.000 kroner til 
misjonsarbeid. 
 – Det gikk virkelig over all forventning, sier 
Normann. 
 «Basarinne» Renate Moen har i flere år stått i 
bresjen for en litt annerledes basar i «Bedehuset»-
teltet på Skjærgårds og i Storsalen. Deltakere på 
Normisjons leder- og medarbeiderkonferanse i 
Stavanger i februar fikk også med seg en utgave 
av showet der det er viktigere å ha det gøy enn 
hva man vinner - premiene på tidligere basarer 
har gjerne vært hentet fra den billigste kroken på 

lokale gjenbruksbutikker og varierer fra det kuri-
øse til det rent ut ubrukelige. På stuebasaren, som 
ble sendt direkte fra Galleri Normisjons butikk-
lokale i Oslo, var det langt mer stil over gevinstene, 
og heldige vinnere fikk med seg sponsede gaver 
fra en rekke samarbeidspartnere. 
 Normann forteller at basarene betydde mye for 
flere av dem som fulgte med på den via Facebook.
 – Vi ønsket å skape noe positivt i en hverdag 
som for noen er fylt med både frykt og bekymring, 
og har fått flere tilbakemeldinger på at det var en 
god opplevelse for mange. Så var det egentlig bare  
en bonus at det ble samlet inn en god del penger 
til internasjonalt helsearbeid i våre samarbeids-
land, sier han. 
 Normisjon og Actas suksess har blitt lagt merke 
til: Nå ønsker flere organisasjoner å lage arrange-
menter over samme lest. I slutten av april arran-
gerte både NMS og NLM digitale basarer ved hjelp 
av løsningene som er utviklet for Normisjon og 
Acta, og flere skal i gang i tiden som kommer.  Nå 
er Normann og flere andre travelt opptatt med å 
utvikle pakkeløsninger for digital basar som kan 
selges til flere. 
 – Og så må vi planlegge vår neste basar, så det 
er nok å henge fingrene i, sier Pål Atle Normann. 

Basar hjem i stua
«Basarinne» Renate Moen viser frem en av mange gevinster på Normisjon og Actas stuebasar. 
Basaren innbrakte flere hundre tusen kroner til misjonsarbeid. 

Camilla Gullbrekken
Sigrid Rege Gårdsvoll

Da hele Norge ble sittende 
hjemme, fikk noen ansatte i 
Acta og Normisjon en god idé: 
Hva med en basar rett hjem i 
sofaen til folk? 

Vi ønsket å skape 
noe positivt i en 

krevende hverdag.

På grunn av begrensninger på antall mennesker som kan sam-
les til arrangement i forbindelse med koronautbruddet, er fes-
tivalsommeren i stor grad avlyst. Skjærgårds Music & Mis-
sion, Sommer i Sør, det spennende nettverksmøtet for 
internasjonal misjon på Danvik folkehøgskole og Normisjons 
seniorstevne er allerede avlyst. Sommer i Sør 2021 blir 6.-11. 
juli og Seniorstevnet 14.-18. juni. 

Den gode nyheten er at både Normisjon, Acta og andre 
aktører jobber med alternative arrangementer også i sommer 
- Skjærgårds kan for eksempel friste med Skjærgårds Music 
and Mission Digital Festival 3. og 4. juli. Følg med på normi-
sjon.no for å få med deg andre tilbud som kommer!

Annerledes sommer

Mange sommerstevner 
avlyses i disse dager.
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www.kristendate.no

STØRSTE
for kristnemøteplass

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Test vår app!
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I år er det 160 år siden den eld-
ste kretsen i Indremisjonssel-
skapet ble stiftet og det skjedde 
her i Østfold. Dette vil vi 
markere under en misjonsfest i 
regi av Normisjon region Øst-
fold søndag i Normisjonshuset 
Askim søndag 15. november. 
Besøk av ass. gen. sekr. Ole 
Martin Rudstaden. I samlin-
gen blir det også samtale om 
arbeidet – den som vi ikke fikk 
hatt på årsmøtet, da dette ble 
gjennomført digitalt. Noter 
dagen! Nærmere program 
kommer.

Kveldsbibelskoler 
høsten 2020 

Effata, Saltnes/Kjærre/Skon-
torp – torsdagene 10.09, 24.09 
og 22.10. Alle dager kl. 19.00
Tema: Gjennomgang av Ro-
merbrevet – del I v/Gunnar 
Navestad

Kirketun, Degernes - søndagene 13.09 og 27.09. Alle dager 
kl. 18.00
Tema: «Galaterbrevet: Frihet i Kristus» v/Gunnar Navestad

Normisjonshuset, Askim – torsdagene 17.09, 24.09 og 08.10. 
Alle dager kl. 19.00
Tema: «Trosbekjennelsen: Jeg tror på Gud Fader, Jesus Kristus 
og Den Hellige Ånd» v/Finn Olav Myhre

Hannestad bedehus – torsdagene 22.10, 05.11 og 19.11. Alle 
dager kl. 19.00
Tema: «På vandring med Jesus – slik Markus forteller» v/Runo 
Lilleaasen

Normisjonshuset, Glenne - torsdagene 29.10, 12.11 og 
19.11. Alle dager kl. 19.00
Tema: «Filipperbrevet: Den kristne glede» v/Gunnar Navestad

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

Arr. Normisjon region Østfold i samarbeid med lokale Normi-
sjonsforeninger

UTLYSNING AV 
PROSJEKTSTILLING

Askim Normisjon er en forening med ca 75 medlemmer og 
holder hus midt i byen.
Foreningen ønsker vekst og for å oppnå dette vil vi bygge opp 
et arbeid med spesielt fokus på aldersgruppen 20 – 40 år.
Vi ønsker derfor å ansette deg i en 40 % stilling i utgangspunkt 
for en periode på tre år med mulighet for forlengelse og øk-
ning av stillingsbrøken.

Vi ønsker at du som søker har følgende kvalifikasjoner og 
egenskaper:
    • Kristent livssyn og erfaring fra forenings- og menighetsar-
beid.
    • Positiv inspirator med gode samarbeids- og kommunika-
sjonsevner for alle aldre.
    • Strukturert med evne til både å arbeide selvstendig og i 
team.
    • Utadvendt og servicepreget holdning.
    • Ser nye muligheter og evner å starte opp nye tilbud.
    • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Lønns- og arbeidsbetingelser i henhold til Normisjons regula-
tiv. Den som ansettes må arbeide ut fra Normisjons visjoner og 
verdier, slik det er beskrevet i verdidokumentet for Normisjon.
Spørsmål om stillingen rettes til leder Dag Wengen telefon 
93012699.
Søknaden sendes til leder Dag Wengen på e-post dagwen@
ostfoldfk.no

For første gang gjennom 
Normisjons 160 årige historie 
i Østfold ble det dette året av-
holdt et digitalt regionårsmøte. 
Årsaken var selvsagt at det var 
umulig - på grunn av korona-
pandemien - og samles til det 
fysiske møtet som skulle vært 
avholdt i Askim.
Alle foreninger fikk tilsendt 
forslag til saksliste med under-
liggende saksdokumenter pr. 
e-post eller brev. Det samme 
fikk alle direktemedlemmer. 
Alle fikk anledning til å gi sin 
tilslutning til eller stemme 
imot forslagene til vedtak, samt 
å sende en kommentar. 
Det var 72 som stemte, dette 
ligger litt over antallet stem-
meberettigede ved forrige 
årsmøte.
Alle vedtak var enstemmige, 
men noen benyttet anlednin-
gen til å gi noen små kom-
mentarer til årsmeldingen eller 
regnskapet. Kommentarene 
kommer med i protokollen fra 
årsmøtet.

Region Østfold har et omfat-
tende arbeid med totalt 71 
foreninger på voksensektoren, 
som er en nedgang på to fra 
året før. Acta, barn og unge i 
Normisjon, i Østfold har 45 lo-
kallag/kor for alderen 0-26 år, 
med samlet ca. 1250 medlem-
mer. Sentralt i regionens arbeid 

er også leirstedene Sauevika 
og Sjøglimt, hvor Normisjon/
Acta arrangerte 17 leirer med 
ca. 900 deltagere og ledere. 
Haugetun folkehøyskole og 
Fermate - ressurssenteret for 
sjelesorg og veiledning er også 
viktige arbeidsgrener. Et stort 
engasjement for Normisjons 
misjonsarbeid i 10 ulike land, 
ikke minst Nepal, må også 
nevnes. I den sammenheng 
er «Misjonsforum» et viktig 
arbeidsredskap.

Region Østfold har i dag 
åtte ansatte, inkludert leirste-
dene og deltidsstillinger, men 
utenom Haugetun folkehøy-
skole. I fjor ble to nye ansatt i 
barne- og ungdomsarbeidet: 
Ingrid Kristine Melvær som 
har fokus på lokallag og leir og 
Anne-Kirsti Syverstad Ul-
seth med kor og leir. I tillegg 
har Normisjon er stort antall 
ulønnede medarbeidere som 
ledere og støttespillere i lokale 
foreninger, lag og på leirer. 
De samlede inntektene for 
regionen lå i 2019 på ca. 9,3 
millioner kroner, herav utgjør 
gavene ca. 3,5 millioner kro-
ner. Tallene viste et regnskap 
i balanse, noe som er svært 
gledelig etter mange år med 
underskudd. 

Valgene ble vedtatt i tråd med 
valgkomiteens innstilling. 
Regionstyreleder John Thune, 
Rakkestad sto ikke på valg. 
Nye medlemmer, etter Gunnar 
Lilleaasen, Rakkestad og Randi 
Finstad Sand, Eidsberg, ble As-
trid Langmoen Olsen, Råde og 
Ruth Marie Vatvedt, Degernes. 
Gjenstående medlemmer er: 
Torgeir Flateby, Askim, Ellen 
Lindheim Slettevold, Borge og 
Gerd Ninni Solum, Tomter. 
Varamedlemmer ble Ingar 
O. Carlsen, Askim, Magnar 
Aamodt, Rakkestad og Ellen 
Brøttemsmo, Hannestad. 
Ansattes representant er Boe 
Johannes Hermansen, og fra 
Acta møter Jan Henrik Aas. 
Styrets sekretær er regionleder 
Sverre Fjeldberg.

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Første gang i historien

John Thune er styreleder i 
Normisjon region Østfold. 

Utsendinger fra haugianske forsamlinger i mange 
bygder i Østfold stiftet en felles «indre Missions 
forening» på Filtvedt, Rakkestad 6. januar 1860.

160 års jubileum
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12. mars dro vi på jobb på Haugetun med tanke på 
at vi måtte gjøre noen tilpasninger i skolehverdagen 
pga coronaviruset som hadde gjort sin inntreden i 
landet. Noen valgfag måtte nok endres, og skoleturer 
måtte sannsynligvis avlyses, tenkte vi.  Men så kom 
statsministerens pressekonferanse midt i vårt lærer-

møte, og plutselig var det stenging av skolen vi måtte 
organisere!
Det var en trist gjeng med elever som samlet seg og 
mottok beskjeden om at de måtte reise hjem, og i 
løpet av to dager var skolen øde og stille - og der var 
stusselig!
Istedenfor å reise til New York og Orlando, Rio, 
Barcelona og Hellas, ble alle sittende hjemme på hvert 
sitt sted og ha fjernundervisning over nettet. Det var 
ikke det vi hadde tenkt oss!
Og så gikk det jo ikke bedre enn at vi heller ikke 
kunne åpne igjen dette skoleåret. Så nå sitter vi alle og 
produserer undervisning over internett. Direktesen-
ding på facebook brukes flittig, og diverse videomøter 
slik at vi kan se hverandre iblant.

Haugetun har hatt en timeplan med mye program 
disse ukene.  Hver dag kl 09.00 har vi hatt morgen-
samling. Så har de fleste dager fortsatt med under-
visning tilknyttet linja, og andre dager har det vært 
fellesopplegg for hele skolen. Veldig morsomt ble det 
da elevene engasjerte seg i å vise fram sitt hjemsted. 
Mange hadde lagt mye arbeid i å filme og fortelle, og 
det kom innslag fra hele landet. Elevene på musikk-
linja har til og med spilt inn både selvskrevne og 
andre låter som er lagt ut på Spotify!
Sangtimer har også vært morsomt med lærere som 
byr på seg selv, og synger av hjertens lyst foran ka-
mera, mens elevene sitter hjemme og forhåpentligvis 

nynner med. Livsmestring har handlet om kognitiv 
teori og kommunikasjon, bedriftshelsetjenesten har 
snakket om å ta vare på seg selv i coronatider, og det 
har vært nyhetsinnslag og førstehjelpskurs og enda 
mye mer. Det har vært fast innslag med dagens mat-
prat som har handlet mest om middagsoppskrifter 
og litt om baking. Trening har gått live over nettet, 
elevene er sendt på søppelplukking og de har vært 
invitert til quiz og bingo og mye mer på kveldene.

I dag, og det er 28. april, har lærerne jobbet med 
avslutningsprogrammet. Det skal bli fest og stemning, 
og utdeling av vitnemål, selv om det også må skje 
digitalt. Heldigvis finnes mange kreative hoder på 
huset, for nå må vi virkelig tenke annerledes!
Vi mangler altså både elevene våre og noen ansatte 
som dessverre er permittert, så mange er savnet! Men 
vi håper og tror på bedre tider igjen! Både for oss, for 
hele landet og for alle over hele verden. Og vi må nok 
innse at nok en gang har vi mye å være takknemlige 
for her i landet, i forhold til hvordan mange andre har 
det!

Livet er nå.
Det er det som var i går og
det som kommer i morgen.
Livet er der man er.

Livet, hverdagen,
det kan være så vondt, så 
smertefullt.
Det kan være tåkete, mørkt.
Livet kan være så ekstremt 
kaotisk. 
Men så er livet så mye mer.
Det er fugler som kvitrer om 
morgenen, det er solstråler 
som skinner, det er grønt 
gress om sommeren,
og det er lyden av vind i 
trærne. 
Dette livet, denne hverdagen 
vi lever i, det er så mye.
Livet kan gå opp og ned, frem 
og tilbake, surre oss rundt. 
Men vi er, vi lever.
Å vi er en del av denne hver-
dagen, dette livet. 

Livet som gir oss så mye.
Som lar oss høre bølgene 
skvulpe og kjenne lukta av 
saltvann.

Som lar oss kjenne snøen 
som faller om vinteren og
høre regnet som plasker om 
høsten.
Livet som hele tiden lar oss 
oppleve, som lar oss erfare.

Livet er alt som har vært og 
alt som kommer.
Men livet er også nå, akkurat 
her vi er i dette sekund.
Livet er et hjerte som slår og 
en pust som går.
Det er en kropp som står 
støtt, uansett hva man tidli-
gere har møtt.
Livet er her og nå, 
livet, det er oss.

Simona

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

Skole uten elever!

Hannah på musikklinja har laget dette.

Tomt på Haugetun siste del av skoleåret.

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.

Under: Bare noen få lærere tilbake, som skal 
planlegge avslutningen som også skal sendes over 
nettet.

Livet
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I stedet for avlysning av fa-
miliefestivalen på Sjøglimt på 
grunn av koroana-pandemien, 
fant kreative hoder at det 
kunne gå an å arrangere et 
bilrebusløp. Hele 22 lag meldte 
seg på! 

På en kjølig dag var det ikke 
noe minus å kunne sitte det 
meste av tiden i en varm bil. 
Bilene ble sendt ut med noen 

minutters mellomrom til en 
løype ca. 50 kilometer rundt 
Øymarksjøen med sju innlagte 
poster. Her var det spørsmål 
om Østfold, pinse og Kristi 
himmelfartsdag, dikt av sang 
og stille lengdehopp blant 
postene. Vinneren ble laget: 
Slettevold Reiser FS, som fikk 
krokett-spill og en oppblåsbar 
sofa som gevinst. Taperlaget 
ble også premiert med en flott 

kake! - Vi er alle på 
vinnerlaget, sa Torill Bredeg, 
fra utescenen, som var en hen-
ger på en traktor. 

På avslutningsmøtet snakket 
Guro Thoresen om å følge 
veien, selv om den kan være 
smal og uoversiktlig. – Det er 
viktig uansett å være på veien 
for å nå til målet, sa hun, og 
refererte til Jesu ord om at han 
er veien, sannheten og livet.

Alle bilene som sto oppstilt 
foran scenen fikk overført det 
som skjedde på scenen via 
FM-båndet. De ble til slutt 
bedt om å gi et tut. Så mye 
og høylydt tuting har det nok 
aldri vært de 67 årene Sjøglimt 
har eksistert. Arrangør var 
Acta/Normisjon og Søndags-
skolen i Østfold.

Takk til alle som bidro under 
arrangementet! 

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Frivillig innsats 
på Sjøglimt

- Jeg er så glad for alle som gjør 
en frivillig innsats på Sjøglimt, 
sier bestyrer/kokk Wenche Bjør-
knes, og legger til: - Samtidig 
trenger vi enda flere hender.
- Vi maler og maler, både inne 
og ute og har som mål at det skal 
skinne av Sjøglimt, når vi igjen 
åpner dørene på vid vegg etter 
koronatiden. Så langt har vi bare 
hatt mindre samlinger.
Hun forteller om et betydelig fri-
villig arbeid som har vært gjort 
og gjøres på Sjøglimt, og nevner 
som eksempler: 
- Eirik Aandstad er pådriver 
for den yngre garde på 10-15 

ungdommer som bidrar med mange praktiske oppgaver. Thomas 
Vatvedt er teknisk rådgiver og hjelpemann. Gunnar Lilleaasen og 
Asbjørn Degnes har laget fem bad. Geir Pedersen står i spissen 
for plenklippingen hele sesongen. 
Kjøkkenhjelpere må selvsagt heller ikke glemmes: - Etter at Åse 
Kinn gikk av med «pensjon», har Johanne Buer jobbet mye frivil-
lig. Hun drar med seg gode venninner til frivillig arbeid, tilføyer 
Wenche.
- Magnar Aamodt må jo også nevnes. Når han kommer, ligger 
det alltid en troika til meg på kjøkkenet. Det er det beste jeg vet, 
smiler hun.
Men som sagt, det trengs enda flere som kan ta et tak. Er det 
noen som kan melde seg?
- Det jeg syntes er så rart, er at de fleste er fra Rakkestad. Det kan 
vel ikke de andre stedene være bekjent av, avslutter hun.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Wenche Bjørknes gleder seg 
over den store innsatsen 
til så mange frivillige 
medarbeidere.

Pensjonistenes dag på Sjøglimt

onsdag 16. september 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 10. september til regionkontoret:
Normisjon region Østfold, St. Mariegt. 71,1706 Sarpsborg
Tlf. 69 13 36 60 eller e-post: region.ostfold@normisjon.no

Videoer i koronatiden
I disse Koronatider og med-
følgende begrensninger på 
menighetslivet, er det ikke blitt 
avholdt ordinære møter i Nor-
misjon Askim siden mars. Det 
syntes vi er trist og medlem-
mene har savnet våre ordinære 
aktivitet.
Med enkle midler, kun en mo-
bil - for video og lydopptak og 
uten redigering, har vi tatt opp 
to sanger og to møter. Dette er 
ikke profesjonelle sendinger 
rent teknisk, men har et godt 

budskap og er kjærkommet 
livstegn fra Normisjon Askim. 
Videoene er lagt ut på Face-
bookgruppen «Normisjon 
Askim», erfaringsmessig er de 
delt flere ganger og mye «likt». 
Dette er ingen erstatning for 
vanlige møte med «øyekon-
takt», forkynnelse og «leven-
de» musikk, men vi syntes det 
er hyggelig å gi et livstegn fra 
oss til medlemmene og andre.  

Ellen Fredriksen/Dag Wengen

Tut og kjør på Sjøglimt

Familien Slettevold fra Borge vant bilrebusen, her er 
Johannes i aksjon med stille lengdehopp ved siste post, godt 
sekundert av mor Ellen, søster Sara Kristine og far Øivind.
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I denne korona-tiden har 
regionen laget to digitale 
bedehusmøter for foreninger og 
flere innslag med sanger som 
tilbys sykehjem rundt om i fylket. 

Bildet viser Sverre Fjeldberg un-
der ett av opptakene i Hannestad 
bedehus. 

Foto: Boe Johannes Hermansen

Luk 24,45: Da åpnet han 
deres forstand så de kunne 
forstå skriftene. 

Jeg håper ikke du synes at Jesu 
død og oppstandelse er noe 
gammelt som ikke er relevant i 
vår tid. Men det oppfattes 
dessverre slik av mange. 
Faktum er at saken i at Jesus 
døde, sonte alle menneskers 
synder, seiret over døden og 
altså oppsto, er enda eldre enn 
det vi leser og hører om i 
påsken og det som skjedde i 
Jerusalem for 2000 år siden. 
Jødene som hadde de gammel-
testamentlige skriftene og for 
de av dem som forsto 
innholdet, var dette gammelt 
nytt.  Likevel er det aktuelt!
Det var gjennom ordene i de 
gamle skriftene at Jesus åpnet 
«deres forstand». I GT kalles 
Jesus for Messias og om ham 
heter det i Mosebøkene, hos 
Profetene og i Salmene at han 
skal lide, sone synd og oppstå 

tredje dag. Jesus er denne 
Messias som var lovet fra over 
1000 år før han ble født. Histo-
rien om Jesus er oppfyllelse av 
gamle utsagn når han blir født 
og blir et slags «bevis» ved 
hans fødsel. 

Og – den ikke så gamle histo-
rien om Jesu død og oppstan-
delse som vi kjenner, som er 
rundt 2000 år gammel, er 
interessant også fordi den har 
overlevd i 2000 år. Ikke bare 
slik at en kan grave den fram i 
gamle historiebøker, men den 
er levende i dag. Millioner av 
mennesker over hele verden 
lever i og av og satser livet på 
den. Budskapet er aktuell for 
mennesker som har trodd 
historien, som tror på Jesu 
navn og som har skjønt at de 
trenger syndenes forlatelse for 
å finne frelse og vinne fram til 
det evige liv. Gammelt nytt er 
blitt levende for dem!

Å ha fått en åpnet forstand og 
å forstå skriftene betyr også at 
disse gamle nyhetene skal spres 
videre. Det kalles misjon. Vi 
som er disipler i dag, er vitner 
om den gamle historien og vi 
skal bringe den videre, først til 
Jerusalems folk, jødene, og så 
til alle folkeslag og til vårt eget 
folk. Slik kom budskapet til oss 
og vi må bringe det videre. 

Som Normisjon er vi med på 
å spre det gamle budskapet 
videre i dag. Jeg håper du er 
med på det, engasjerer deg i 
det hjemme og ute, ber for det 
og gir til Normisjons ytre- og 
indremisjonsarbeid! Det gamle 
budskapet er aktuelt for alle 
også i dag. For det er levende 
og gir evig liv!

Ikke uaktuelt!
Torgeir Flateby, Askim, nestleder i regionstyret

Andakt

Digitale møter

Vi har de siste ukene opp-
levd en situasjon vi på for-
hånd ikke kunne tenke oss. 
Det har vært slitsomt, ut-
fordrende og skremmende, 
men også interessant og 
lærerikt. Også for Galleri 
Normisjon ble situasjonen 
plutselig endret da «Norge 
stengte ned». De fleste av 
våre medarbeidere er i  
risikogruppa og skulle jo da 
ikke være i butikkene. Det 
betydde at vi måtte stenge 
alle våre butikker. Vi var 
ikke i tvil om at det var det 
eneste riktige, selv om vi  

visste at inntekten ville for-
svinne mens utgiftene går 
sin gang! Helsa er viktigst og 
alle måtte ta godt vare på seg 
selv og sine nærmeste. Nå 
har samfunnet starten en 
forsiktig tilbakevendelse til 
normalen, men fortsatt må 
vi nok regne med å forholde 
oss til hygiene- og avstands-
regler i lang tid fremover. Vi 
har så smått begynt å åpne 
Galleri Normisjon sine 
butikker igjen, men er 
avhengig av at vi får hjelp fra 
andre frivillige som ikke er i 
risikogruppa. Dersom det er 

en Galleri Normisjon-butikk 
i nærheten av der du bor, 
kanskje du kunne hjelpe til 
litt i en periode? Mange har 
fått bedre tid nå da ulike 
aktiviteter har tatt pause. 
Medarbeiderne våre er fort-
satt i riskogruppa og det kan 
ta tid før alle er tilbake.  
Veldig fint om du kunne ta i 
et tak for Galleri Normisjon. 
Takk skal du ha!

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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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?

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

Innspill

Vi har de siste ukene opp-
levd en situasjon vi på for-
hånd ikke kunne tenke oss. 
Det har vært slitsomt, ut-
fordrende og skremmende, 
men også interessant og 
lærerikt. Også for Galleri 
Normisjon ble situasjonen 
plutselig endret da «Norge 
stengte ned». De fleste av 
våre medarbeidere er i  
risikogruppa og skulle jo da 
ikke være i butikkene. Det 
betydde at vi måtte stenge 
alle våre butikker. Vi var 
ikke i tvil om at det var det 
eneste riktige, selv om vi  

visste at inntekten ville for-
svinne mens utgiftene går 
sin gang! Helsa er viktigst og 
alle måtte ta godt vare på seg 
selv og sine nærmeste. Nå 
har samfunnet starten en 
forsiktig tilbakevendelse til 
normalen, men fortsatt må 
vi nok regne med å forholde 
oss til hygiene- og avstands-
regler i lang tid fremover. Vi 
har så smått begynt å åpne 
Galleri Normisjon sine 
butikker igjen, men er 
avhengig av at vi får hjelp fra 
andre frivillige som ikke er i 
risikogruppa. Dersom det er 

en Galleri Normisjon-butikk 
i nærheten av der du bor, 
kanskje du kunne hjelpe til 
litt i en periode? Mange har 
fått bedre tid nå da ulike 
aktiviteter har tatt pause. 
Medarbeiderne våre er fort-
satt i riskogruppa og det kan 
ta tid før alle er tilbake.  
Veldig fint om du kunne ta i 
et tak for Galleri Normisjon. 
Takk skal du ha!

Gjenbrukskroken

I løpet av ukene som har gått har jeg tenkt på hvor avgjørende 
kropp og nærhet er for troen og det kristne fellesskapet. Det 
fysiske er innbakt så grundig i vårt trosliv og trospraksis at det 
kan være vanskelig å få øye på det. Litt som vannet fisken 
svømmer i. Men når vannet blir borte....
 Nå når vi ikke kan møtes til gudstjeneste og møter. Når vi 
ikke kan legge hendene på hverandre i forbønn eller gjensyns-
glede. Vi kan ikke samles og feire nattverd. Ikke sitte innover-
lent i samtale på kirkekaffien eller tett i en sofa i smågruppene. 
Når vi ikke, side ved side, kan lytte til Bibelens ord og forkyn-
nelsen av det. Mister vi noe vesentlig?
 Det er ikke så lett å finne ikke-fysiske alternativer til fysiske 
trospraksiser. Kanskje er det noe med disse praksisene som 
ikke lett kan skilles fra innholdet de bærer i livene våre, heller.     
 Jeg takker Gud for digitale alternativer. Det er mye flott, 
godt og ekte i det. Men jeg kjenner også på at menighetsliv og 
kristent fellesskap i en skjerm ikke er det samme. Det føles 
som et digitalt eksil. For vår Gud er en Gud med sans for det 
fysiske, for kropp og for å samles. 
 Når Gud skaper, skaper Han en sanselig virkelighet. Men-
nesket formes av støv og Guds egen livspust som kroppslige 
vesener i en fysisk verden med behov for nærhet.
 Gud leder Israel gjennom profeter. Selv flytter han fysisk 
inn i et tempel. Og kronen i Guds frelsesplan er inkarnasjonen 
av Hans sønn, Jesus Kristus. 
 Menigheten er det folk som Den hellige Ånd har flytter inn 
i. En kropp, et tempel, et åndelig hus som er på misjonens 
reise i verden.Bli med i lengselen, i bønnen om å en dag kunne 
samles igjen!

Digitalt eksil

Har du fått 
mye ledig 
tid på grunn  
av korona-
viruset?

Mange av våre frivillige som jobber i våre gjenbruksbutikker  
er i risiko-gruppen for smitte og bør ta vare på seg selv  

til verden har blitt frisk igjen.

Vi søker deg som IKKE er i risikogruppen og  
som har litt ledig tid i noen måneder fremover.  

Du må like gjenbruk og mennesker og du må kunne jobbe  
frivillig i en av våre butikker i Norge en til to dager i uka.

Vi har butikker på følgende steder:  
Aksdal, Askøy, Drammen, Oslo, Sandnes, Sørumsand og Ål

  Galleri Normisjon trenger deg!

Ta kontakt for mer informasjon på mail til  
anita@normisjon.no

Inntekter fra butikkene går til Normisjons internasjonale arbeid 
og vårt arbeid i Norge: www.gallerinormisjon.no

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder

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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Det blir ikke «Sommer i Sør» i uke 28. MEN på  
Bibelskolen i Grimstad kan du være med på en enkel

 BIBELCAMP 
med formiddagsmøte, kveldssamling for hele  

familien og kveldskafe i teltet fra 7.–12. juli.

22.–26. Juli er det Åpen Himmel med IMI kirken
og i tillegg arbeider vi for mulig camping  

og sommerhotell helt fra 19. juni–6. august.

Velkommen til Grimstad!

Meld deg på booking@bigevent.no

SOMMER 
I GRIMSTAD?



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: Håkon 
Johannes Slettevold, tlf 940 37 
637,
e-post: haksle200(at)gmail.com

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 
Leirstedsansvarlig: Mikael 
Lindstrøm, tlf. 995 51 155
e-post: mikael(at)normisjon.no

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

NYTT FRA NORMISJON - 
ØSTFOLD
Organ for Normisjon region 
Østfold og Haugetun 
folkehøyskole
Ansv. redaktør: Sverre Fjeldberg
Redaktør: Boe Johannes 
Hermansen 

Nasjonalt og utenriks fellesstoff er 
levert av Normisjons 
medieavdeling i Oslo. 

Bladet utkommer med 5 nummer 
og sendes gratis til Normisjons 
medlemmer, menighetskontorer, 
media og andre som er interessert 
i å motta bladet. 

Ettertrykk tillatt med 
kildeangivelse. 

Grafisk utforming regionale 
sider: janH
Grafisk utforming nasjonale/
utenlandssider: Normisjons 
medieavdeling i Oslo.

Trykk: Agderposten Trykk AS

Innleveringsfrist til neste nr.: 18.08.

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

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

Historisk materiale

Gi beskjed til arkivstyret v/
BoJo Hermansen om dere 
har historisk materiale i 
foreningen for arkivering.

Å planlegge denne sommeren 
er ikke enkelt. Vi blir stadig 
varslet om endringer av re-
striksjoner. I tillegg må vi som 
arrangører føle oss trygge på 
at vi klarer å håndheve smit-
tevernet på en god måte. På 
det grunnlag har vi besluttet 
at alle barneleirer blir avlyst 
denne sommeren. Vi satser 
på å gjennomføre Ten-leir og 
Mini-leir samt Familieleir 1 
og 2 (Familieleir 2 ble nesten 

helt full i løpet av 11 minutter 
natt til mandag 4/5). På Ten-
leiren vil vi eventuelt teste ut 
alternative overnattingsformer, 
mens på de tre andre blir det 
en familie pr. rom. Vi forsøker 
å lage leirene så normale vi 
klarer, men forholdene gjør at 
det vil bli begrensinger både i 
programinnholdet og i antall 
deltakere. Selv om mye er 
uforutsigbart nå, har vi en am-
bisjon om at leirstedene våre 

også i år skal utnyttes så godt 
som mulig, men pr. nå har vi 
ikke oversikt over hva det betyr 
i praksis. Følg oss på www.acta.
no/ostfold eller på Facebook, 
Instagram eller Snapchat. Vi 
vil holde alle disse kanalene 
oppdatert med hva som skjer. 
Håper dere vil stå med oss i 
bønn for leirsesongen, og at 
dere blir med som ambas-
sadører for de tilbudene som 
dukker opp ett hvert. 

Leir-sommeren 2020

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

www.facebook.com/NormisjonRegionOstfold/

Stevnet flytter
til 

nye omgivelser! 

I år vil Sauevikastevnet 
arrangeres i Brottet på 
Spjærøy søndag 26. juli. 
Medvirkende blant annet 
pastor i Norkirken Kongs-
berg, Helge Skaaheim og 
gruppen Leviticus. Nærmere 
program på regionens nett-
side og fb-side!

Gunnar Kinn 80 år

Gunnar Kinn, bosatt i Rø-
denes, fylte 80 år 26. april. 
Han ble pensjonist for 13 år 
siden, etter hele 44 års tjeneste, 
de fleste år som forkynner. 
Gunnar er leder for det årlige 
pensjonisttreffet på Sjøglimt, 
og reiser fortsatt som frimodig 
forkynner i regionen, med 
bibel og gitar. Alltid med et ty-
delig og personlig budskap om 
Jesus som eneste frelser. Takk 
for din store tjenestevillighet 
og din alltid positive innstil-
ling. Gratulerer post festum. 

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Sauvevikastevne

Sauvevikastevne!!!!!!!
!!!!!!!


