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Misjonsløp var en av de mange aktivitetene på 
sommerens familieleirer på Sauevika. Nyttig både 
for deltagerne og misjon. Løpene gav nærmere 
kr. 40.000.

I farta for misjon

- Jeg måtte holde «vareopptelling» i de grå cellene.
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Bildet er fra Familieleir 2 og viser Silje og Olav Knobloch fra Tønsberg i farta. 

Bjørnar Thorbjørnsen har startet som 
ansatt i Bjørnstad Forsamling. Les 
intervjuet med ham!

Ny ansatt 

UTLAND 5

Normisjons landbruksprosjekter i Aser-
bajdsjan er nå avsluttet. Over 50.000 
mennesker har direkte eller indirekte blitt 
påvirket av arbeidet gjennom 20 år. 
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Slutt for landbruksarbeid
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Prøv Agenda 3:16 gratis!
Send Prøve + navn og adresse til 1963 

– utvider horisonten

AGENDA

Fra gata til kirka    Skal jeg skille meg?    Sterke møter i Kambodsja

Nr. 3/2020           38 000 lesere20. 
årgang

Livspuls:  
Da troen forsvant

Portrett:  
Michael Perreau

Tema: 

LIVET PÅ VENT
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

Stolt av menneskene
Når hun takker av som generalsekretær i 
Normisjon, er Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland aller mest stolt av alle mennes-
kene som gjør en jobb for Guds rike.
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Det ble dessverre ikke så 
mange leirer for Acta Østfold 
denne sommeren, men vi er 
veldig glade for de som ble 
gjennomført. Restriksjoner på 
forsommeren gjorde at vi 
avlyste sommerens barneleirer, 
men vi har gjennomført Ten-
leir, Mini-leir, to familieleirer 
og nykommeren 18+ -leir, også 
kalt «Sommer på Hvaler». 

Vi var redde for at alle korona-
restriksjoner ville trekke ned 
stemningen på leirene, og på 
Ten-leiren gjorde vi derfor et 
motgrep til dette. Mange har 
kanskje fulgt med på kompani 
Lauritzen på TV tidligere i år 
– på Ten-leiren laget vi en 
versjon av dette kalt kompani 
Østby (fra Sauevikas grunn-
legger onkel Ludvig Østby). 
Dermed ble renhold og

ryddighet en del av konkur-
ransen. I stedet for å mase om 
at nødvendige rutiner skulle 
følges, kunne ledere heie delta-
kerne fram. Genialt påfunn av 
Acta-damene; Ingrid og Anne-
Kirsti!

På Mini-leiren var et gjen-
nomgående tema «Meter`n». 
Dette gav oss en stadig påmin-
nelse om å holde avstand til 
hverandre, samtidig som vi 
lærte at Jesus er garantert 
virusfri og kan være helt nær 
oss hele tiden. Guro Thoresen 
lærte oss mange bruksområder 
for meteren – noe som var 
bilder på hvordan Jesus 
påvirker våre liv på forskjellig 
måte. Leiren hadde bra 
oppslutning og er et hyggelig 
«skue» med små barn sammen 
med f.eks. mor og mormor, 
med besteforeldre, faddere, en 
tante (grandtante) eller 
foreldre. 

Familieleirene på Sauevika er 
alltid et høydepunkt, og i år 
var intet unntak. Jorunn Sing-
stad Djupvik var som i fjor 
med som forkynner på Fami-
lieleir 1, mens Helge Skaaheim 
hadde samme rolle på Familie-
leir 2. Et tiltak som kom opp 
som et direkte tiltak i forhold 
til korona-tiltak, var 
misjonsløp i stedet for tradisjo-
nelt misjonstivoli på leirene. 
Resultat av dette ble høyere 
engasjement og mer penger 
samlet inn til misjonspro-
sjektet enn noen gang tidligere. 
På de to leirene kom det inn 
tilsammen nær kr. 40.000 
gjennom denne aktiviteten.

«Sommer på Hvaler» er et 
leirtilbud for ungdom fra 18 år. 
Vi må 10 år tilbake i tid sist vi 
inviterte til en slik leir. En 

avlysning grunnet korona 
åpnet en mulighet i kalenderen 
på Sauevika og vi så mulig-
heten til å gjennomføre en leir 
vi har savnet lenge. Det angrer 
vi ikke på! I alt var vi 34 
personer på leiren og gleden 
over et slikt tiltak resulterte i at 
vi ønsker å treffes igjen senere i 
høst. Se mer om dette et annet 
sted i bladet. Daglig leder i 
Acta nasjonalt, Kristian 
Øgaard, skulle delta som 
forkynner på leiren, men 
grunnet sykdom måtte han 
melde avbud i siste liten. Vi 
lokale ledere delte derfor 
denne rollen og programmet 
kunne gjennomføres som 
planlagt. Stort engasjement 
blant både ledere og deltakere 
gav oss en innholdsrik leir med 
undervisning, lovsang, bålsam-
ling, rekefest på brygga, aktivi-
teter både på land og i vann, og 
ikke minst mange gode 
samtaler. 

Vi er veldig takknemlige for 
denne leirsesongen. Nok en 
sommer er vi blitt beskyttet fra 
ulykker og uønskede 
hendelser. Frivillige ledere og 
medarbeidere kan vi ikke få 
fullrost nok. Trofaste deltakere 
er viktige for oss fordi de gir 
oss et godt fundament for 
leirene, og nye bekjentskaper 
gir oss tro på framtiden. Takk 
til alle dere, og takk til alle dere 
som ber for oss og for leirene. 
Til slutt takk til Gud som igjen 
har gitt oss muligheter til å 
dele Hans budskap med så 
mange. TAKK!

Tekst: Åsmund Bjørnstad

Koronatid gav nye muligheter
Jubilanter

22.05: Inger Johanne Nysetvold, 
Gressvik 85 år
03.06: Øyvind Moksnes, Fredrik-
stad 50 år
08.06: Astrid Bjørk Andreassen, 
Borge 60 år
19.06: Henrik Sogn, Råde 90 år
15.07: Rolf Listrøm, Råde 85 år
22.07: Åse Kinn, Rødenes 80 år
30.07: Per Hovland, Fredrikstad 85 
år
06.08: Hilde G. Larsen, Kirkeøy 60 
år
15.08: Berit Krogstad, Marker 75 år
27.08: Regi M. Langsholt, Borgen-
haugen 80 år
28.08: Odd Holten, Fredrikstad 80 
år
30.08: Synøve Thoresen, Rolvsøy 
80 år
14.09: Arve Slettevold, Fredrikstad 
90 år
23.09: Tor Andersen, Fredrikstad 75 
år
30.09: Per Lorentzen, Halden 80 år

Døde 
Kari Grinder, Borgenhaugen
Magnhild Molteberg. Borgen-
haugen 
Karin A. Johansen, Kjærre 
Tove-Mari Gretland, Saltnes 
Signe Bråten, Skjeberg

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.
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Bobilcamping og sommerhotell

Reiseradioen på NRK er et 
sikkert sommertegn, som jeg 
regner med at de fleste av våre 
lesere får med seg i løpet av 
sommeren. Søndag 16. august 
gikk siste sending og som alltid 
ble sendingen avsluttet med 
sangen med Kirsti Sparboe: «En 
sommer er over». I koret står 
det «En sommer er over, men 
minnene om den består, en 
sommer er over, men vi skal 
sees igjen til neste år».

Minnene om denne sommeren 
vil nok komme til å bestå i lang 
tid framover, for det var en 
spesiell sommer. Vi i regionen 
var veldig spent ved inngangen 
til sommeren, og som jeg skrev i 
lederen i mai: «Vil vi kunne 
tilby leiropplevelser til barn og 
unge i sommer?». Det fikk vi 
heldigvis anledning til! Vi har 
gjennomført fem leirer med 
god deltagelse og god stemning. 
Smittevern ble tatt på alvor av 
både ledere, kjøkkenpersonell 
og deltagere, og det er ikke 
meldt om noe smitte i etterkant 
av våre leirer. Som dere kan lese 

et annet sted i bladet, ble det 
mange gode opplevelser, og 
smittevernreglene ble også 
utnyttet på en kreativ måte. 
Honnør og takk til alle invol-
verte!

Leirene våre har vi hatt på 
Sauevika, og jeg må igjen takke 
alle frivillige som har gjort en 
innsats denne sommeren. På 
Sjøglimt satset vi på bobilparke-
ring. Det må følges opp, og det 
har igjen medført til at cate-
ringen har vært operativ 
gjennom hele sommeren. Det 
har gått ut mange kaker, snitter 

og annet fra Sjøglimt i sommer-
månedene.

Paulus skriver til menigheten i 
Korint, 1. Kor 1,9 «Gud er 
trofast, han som har kalt dere til 
fellesskap med sin Sønn, Jesus 
Kristus, vår Herre.» Det er godt 
å se tilbake på en sommer hvor 
det har vært tilfelle, og også vite 
at Han vil være med - også i et 
nytt semester. For det blir en 
spennende høst. Vi må fortsatt 
leve med restriksjoner og smit-
teverntiltak, men det blir godt å 
kunne møtes igjen. Jeg håper vi 
ses på noen av våre arrange-

menter utover høsten.

I giroen denne gangen ber vi 
om en håndsrekning til våre 
leirsteder. Selv om vi har gjen-
nomført noen leirer, har leirste-
dene mistet veldig mye leieinn-
tekter, og vi har også fått flere 
avlysninger utover høsten.

Ønsker dere alle en god høst.

«EN SOMMER ER OVER….»
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

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

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

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

«Vi må satse på bobilparkering 
på Sjøglimt – det blir så bra!» 
kom det fra Wenche i våres, 
når koronasituasjonen hadde 
stoppet all utleie og leirvirk-
somhet på Sjøglimt. Wenche 
sprudlet av ideer og ivret for 
matservering, grilling og salg 
av Focaccia! Dette betydde at 
hun ikke fikk full ferie i juli, 
men aktivitet og omsetning på 
Sjøglimt var viktigere! Og vi 
satte i gang, med Åsmund som 
praktisk tilrettelegger. Søknad 
til kommune, tegning av kart, 
leie av strømutstyr og publise-
ring på alle mulige kanaler. 
Så hvordan gikk det? Det ble 
nok ikke den suksessen vi 

hadde håpet på, men det har 
vært mange innom. Vi har hatt 
nesten 70 overnattinger og 
bare positive tilbakemeldinger. 
Tilbudet har blitt delt og vide-
reformidlet av veldig mange og 
noen gjester var behjelpelige 
med å legge ut informasjon, 
også på internasjonale nettste-
der. Det førte til at også noen 
tyske bobilturister fant veien 
til Sjøglimt. 

Vi er takknemlig for kreative 
medarbeidere i region Øst-
fold! Kreative ideer førte også 
til forsøk på en nyvinning på 
Sauevika. Bestyrer og kokk 
Jørgen, sammen med Mikael, 

vår nyansatte leirstedsansvar-
lig, kom opp med ideen om å 
åpne opp for sommerhotell på 
Sauevika. Ideen var å invitere 
til en opplevelse av fantastisk 
skjærgård, hyggelig atmosfære 
og god mat. Igjen var Åsmund 
praktisk tilrettelegger og det 
ble laget invitasjoner og eget 
bookingsystem. Det var et 
godt og gjennomtenkt forsøk, 
men det var dessverre veldig 
mange som gikk glipp av 
denne opplevelsen. De to over-
nattingsbesøkene som kom, 
var imidlertid veldig fornøyd 
med oppholdet.
Til tross for mye mindre øko-
nomisk gevinst enn vi hadde 

håpet på, har dette gitt oss 
nyttige erfaringer. Nye tilbud 
må bli kjent og innarbeidet, og 
det kan ta tid. Spesielt Sjøglimt 
har fått en del besøk, og vi 
regner med at det får positive 
ringvirkninger i ettertid.
Nå vet vi litt om drift av som-
merhotell og bobilcamp og hva 
som skal til. Kanskje vi skal 
forsøke igjen?

Tekst: Sverre Fjeldberg
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Synøve Thoresen 80 år

Synøve Thoresen, vår mangeårige ansatte 
i Indremisjon/Normisjon, rundet 80 år 
20. august. Rolvsøy-kvinnen liker ikke 
blest om sin person. Men vi må få lov å 
gratulere deg så mye her i bladet. Og takke 
deg for at ditt fortsatte engasjement og 
din omsorg. Guds velsignelse over liv og 
tjeneste, både for deg og din kjære Finn.

For Normisjon, Boe Johannes Hermansen

Bjørnar Thorbjørnsen (34) har 
startet i ny stilling i Bjørnstad 
Forsamling. Normisjonsnytt 
har stilt ham noen spørsmål:

1. Hvorfor søkte du stillin-
gen i Bjørnstad forsamling?
Jeg fikk se stillingsannonsen 
litt tilfeldig og etter noen 
runder med tanker og bønn 
bestemte jeg meg for å søke. 
Jeg har alltid kjent til forsam-
lingen og visste at det drives 
mye bra arbeid der og at det 
er mange gode folk der. Og så 
synes jeg det var spennende 
med så mange nye hus og lei-
ligheter i umiddelbar nærhet 
av bedehuset. Ikke det at jeg 
er så interessert i selve husene, 
men de menneskene som bor 
der, tilføyer han. 

2. Hva med fokus, innhold 
og prioriteringer i stillin-
gen? 
Jeg er ansatt som forsamlings-
arbeider i 80 prosent stilling. 
Ettersom jeg er den eneste an-
satte, betyr det at jeg får mange 
forskjellige arbeidsoppgaver. 
Men samtidig er det noen ting 
jeg skal ha hovedfokus på. Jeg 
har så langt vært med på sko-
lekafé, hvor elever i 4.-7. klasse 
kommer innom hver tirsdag 

etter skoletid. Fremover vil jeg 
ha mye fokus på ungdoms-
arbeid. Blant de som er med 
i forsamlingen er det noen 
ungdommer. Vi har ganske 
mange som går de siste årene 
på barneskolen nå, så min 
jobb er å få til et ungdomsar-
beid hvor disse kan få bli bedre 
kjent med Jesus og hverandre. 
Drømmen er å skape en sterk 
kjerne med ungdommer, som 
støtter hverandre i å leve ut det 
livet Jesus har kalt oss til. Jeg 
tror dette kan få store konse-
kvenser ikke bare for forsam-
lingen, men også for nærmiljø, 
skolevenner osv.  

3. Hva har du gjort tidli-
gere?  
Jeg er Frikirke-gutt og opp-
vokst i Greåker Frikirke fra 
jeg var liten. Jeg ble tidlig med 
som leder i mye av menighe-
tens barne- og ungdomsar-
beid. Etter videregående ble 
jeg ettåring der og jobbet bl.a. 
i ungdomsarbeidet vi hadde 
felles med Bjørnstad Forsam-
ling. Etter dette flyttet jeg til 
Oslo og studerte Teologi og 
Ledelse i tre år ved Høyskolen 
i Staffeldtsgate. Samtidig var 
jeg engasjert i Oslo Østre Fri-
kirke. Etter studietiden startet 
jeg igjen å jobbe i Greåker 
Frikirke med ungdommer og 
musikk – og arbeider i dag 
der i 20 prosent med fokus på 
unge voksne. Fra 2014 jobbet 
jeg også i Sarpsborg Frikirke 
som ungdomsarbeider og et-
terhvert ungdomspastor. 

4. Hva er din styrke, hva er 
din svakhet/utfordring? 
Å fortelle om sin styrke er jo 
ikke så lett som nordmann. Jeg 
er nok ingen stor bibellærer, 
men jeg brenner for å minne 
oss på å leve ut det vi leser i 
Bibelen. Ofte er det ting vi 
allerede vet. Jeg tror vi kristne 
har mye å gå på når det kom-

mer til dette - det finnes mye 
potensiale. Ellers er jeg glad i 
barne- og ungdomsarbeid og 
sang og musikk. Så da drister 
jeg meg til å si at det er noen 
av mine styrker. Det jeg ikke 
er så god på er for eksempel 
praktiske ting som for eksem-
pel å skulle planlegge en dug-
nad. Jeg er heller ikke veldig 
god på å føre regnskap. 

5. Hva med familie? 
Jeg er gift med Marte fra Jør-
peland, som er utdannet lærer. 
Vi møtte hverandre da vi var 
engasjert i korttids-misjons-
turer i Europa. Vi har en gutt 
på fire år, en jente på to og har 
nå nettopp fått to små tvilling-
gutter. Så det er bra med liv i 
heimen - for å si det sånn. 

6. Hva med fritidsinteres-
ser/hobbyer?
Ikke så mye tid til hobbyer for 
tiden, jamfør mitt forrige svar. 
Men jeg er glad i å se fotball og 
sjakk. Sjakk syns jeg også det 
er moro å spille, så da har jeg 
noe å drive på med når jeg en 
gang får mer tid – sannsynlig-
vis når jeg blir pensjonist. 

7. Kan du gi oss en «hem-
melighet» om deg?
En «hemmelighet» er at jeg 
heier på Fredrikstad Fot-
ballklubb (FFK), selv om jeg 
stort sett hele livet har bodd i 
Sarpsborg. Det er jo ikke helt 
lov, og heller ikke like lurt for 
tiden som å heie på Sarpsborg, 
som ligger to divisjoner over 
FFK. Men når man engang har 
gitt bort hjertet sitt til et lag, så 
er det vanskelig å bytte... 

Spørsmål: Boe Johannes Her-
mansen
Svar: Bjørnar Thorbjørnsen
Foto: Boe Johannes Herman-
sen

I ny stilling Seniorutvalget i Region Østfold
Vårt motto er: «Hva vil du jeg 
skal gjøre for deg?»

Seniorutvalget har som ett 
av sine mål å være en støtte-
spiller for våre leirsteder. 
Det trengs masse frivillig 
hjelp gjennom leirsesongen.
Bl.a. jobber vi med gamle arkiver og adresser for om mulig
å engasjere flere i leirarbeidet.

P.g.a. koronasituasjonen har ting vi hadde planlagt også blitt 
avlyst. Vi kommer tilbake med nye datoer når tiden er blitt 
mer normal igjen.

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.

Økonomi
I økonomirapporten som fulgte Nytt 
fra Normisjon i mai, ble det uttrykt 
spenning foran sommeren og hvor-
dan det ville innvirke på økonomien. 
Nå har vi lagt sommeren bak oss, og 
vi ser litt av virkningen av nedsten-
gingen før sommeren. 
Den største endringen er tap av leieinntekter på leirste-
dene. Vi har gjennomført fem egne leire på Sauevika, men 
nesten alt av utleie til eksterne leietagere har blitt avlyst. 
Dette har betydd et inntektstap på ca kr 1.000.000. Vi har 
fått noe erstatning, og håper vi kan dekke inn en større 
andel av dette tapet i nye kompensasjonsordninger. Med 
lavere aktivitet og noe permitteringer vil kostnadene også 
bli redusert, men ikke i samme størrelsesorden som reduk-
sjon av inntektene. 

I vanskelige perioder som vi er inne i nå, betyr våre givere 
ekstra mye.  Takk til dere som støtter oss med små og store 
beløp. Flere av foreningene har også opprettholdt foren-
ingsgavene, selv om det ikke har vært møtevirksomhet i 
perioden. Det betyr mye for oss. 

I oppstillingen nedenfor vises utviklingen av gaveinntek-
tene for hver avdeling. Totalt har vi gaveinntekter på 
kr 1.383.000 mot kr 1.547.000 i 2019. Det er en reduksjon på 
kr 164.000, og det er Region og Sauevika Leirsted som har 
den største endringen. 

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

Gjennom ulike landbruksprosjekter, som 
nå er blitt faset ut, har over 50 000 men-
nesker i vest-Aserbajdsjan nytt godt av 
prosjektene, direkte eller indirekte. 

Vi spør Fagan Agayev, som har vært 
en nøkkelperson i Normisjons land-
bruksarbeid, om å gi et tilbakeblikk på 
arbeidet. Han forteller at behovene var 
store da Normisjon tok initiativ til opp-
starten av landbruksprosjektene i 2002:
– Grunnleggende landbrukskunnskap og 
-praksis var gått tapt fordi de fleste bøn-
dene hadde blitt landeiere først etter 

reformene i 1996, men hadde ingen erfa-
ring verken med å ivareta jord eller dyr. 
Landbruk var dessuten lite verdsatt, til 
tross for at nesten 50 % av landets befolk-
ning hadde inntekt via landbruk,
 Noe av det som kjennetegnet Normi-
sjons landbruksprosjekter, var den enkle, 
bærekraftige strategien: Man ønsket å 
hjelpe bøndene å bli bedre på det de drev 
med, ved bruk av enkle midler. Det var 
fokus på å gi bøndene grunnleggende 
opplæring, lære dem nye metoder og å 
hjelpe dem å samarbeide med andre bøn-
der. Man måtte samarbeide for å få støtte 
i det hele tatt.  
 En av aktivitetene som Normisjon 
drev med, som ble en stor suksess, var 
kunstig insemnering av kuer, hvor man 
importerte norsk oksesæd. Kunstig ins-
emnering var noe som lå helt nede i 
Aserbajdsjan etter sovjettida, og melke-
produksjonen hos de lokale kuene var 
ikke særlig høy. På det meste var det 6 

veterinærer som arbeidet med dette – og 
har resultert i mange norskættede kuer 
over hele vest-Aserbajdsjan, som har 
betydelig høyere melkeproduksjon. Fra 
2010 startet aserbajdsjanske landbruks-
myndigheter igjen programmer med 
kunstig insemnering.
 – Først og fremst gav Normisjon fram-
tidshåp til familier i nød. Folk fikk se at 
det er mulig å dyrke, selge, tjene og leve 
av inntektene man får. Bønder fikk også 
oppleve at de ikke stod alene i kampen 
for tilværelsen og at det var noen ved 
deres side som var klare til å hjelpe, gi 
råd og støtte gjennom utfordrende tider.
 I dag er situasjonen en helt annen enn 
den var for 20 år siden da Normisjon 
først starta arbeid blant bønder i vest-
Aserbajdsjan. Fagan forteller:
 – Takket være de økonomiske reser-
vene Aserbajdsjan har spart opp gjennom 
de siste 20 årene, kan landet i dag kjøpe 
landbruksutstyr og ny teknologi, bygge 

opp landbruksanlegg for produksjon og 
støtte opp om befolkningen sosialt. I dag 
ser vi også at mange unge velger yrker 
innen landbruk.
 De siste årene av Normisjons land-
brukseventyr gikk imidlertid ikke helt 
som man drømte om. Flere prosjekter ble 
vanskelige å drive bærekraftig, blant 
annet på grunn av manglende statsstøtte, 
utfordringer i drift og devaluering av den 
aserbajdsjanske valutaen. 
 Fra 2017 til 2019 var det fremdeles 
noen bønder som mottok støtte gjennom 
et mindre prosjekt, men også dette ble 
avsluttet i 2019, og ved utgangen av 2019 
var så godt som alt landbruksutstyret 
solgt eller gitt bort.
 I dag er det ikke lengre noe landbruks-
kontor eller noen ansatte i Ganja og 
Sheki, men de tusener av mennesker som 
fikk utbytte av landbruksprosjektene, har 
ikke glemt det.

Noen av de første kalvene med norsk far i inseminasjonsprosjektet.

Slutt for landbruksprosjekt

– Vi ser fram til å komme hjem igjen til  
Bangladesh i slutten av august! Det er 
mange folk og stigende smitte i Bangladesh, 
men vi vurderer det som trygt med gode 
smitteverntiltak, sier Hallgeir Haaland.
 – Vi har gjort en samlet vurdering og 
mener det er forsvarlig at de flytter hjem til 
Bangladesh. Det er ingen ideell situasjon, 
men det er de samme reglene som gjelder 
med tanke på å forhindre videre smitte, sier 
internasjonal leder Tore Giil Bjørsvik.

Mandag 18. mai tiltrådte Tore Giil Bjørsvik 
som Normisjons nye internasjonale leder.

– Jeg gleder meg til å ta fatt, og til å bli en 
del av arbeidsfellesskapet i Normisjon, sier 
Bjørsvik. 

 Tore Bjørsvik er 46 år, gift og har tre barn 
i alderen 6-10 år. Han er utdannet teolog og 
har vært utsending for Norsk Luthersk Mis-
jonssamband i Peru i åtte år. De siste fire 
årene har han vært stedlig representant for 
NLM i Sør-Amerika. 

– Vi gleder oss over at han nå er på plass 
og gleder oss til samarbeidet med ham, sa 
assisterende generalsekretær Ole Martin 
Rudstaden i forbindelse med tiltredelsen. 

Synnøve Aandstad Baghirova, mangeårig 
utsending til Aserbajdsjan, avsluttet i  
sommer sitt arbeid for Normisjon i landet. 
 – Vi er takknemlige for arbeidet Synnøve 
har lagt ned for Normisjon og er veldig 
glade for at hennes kompetanse skal brukes 
i ny jobb som lærer ved Gå Ut Senteret i 
Trondheim, sier generalsekretær Anne  
Birgitta Langmoen Kvelland. 
 Plan for arbeidet videre i Aserbajdsjan er 
under utarbeidelse. 

Internasjonal leder Tore Giil Bjørsvik
Aserbajdsjan
Normisjon i Aserbajdsjan
Prosjektnr.: 301 000

Bangladesh 
Normisjon i Bangladesh
Prosjektnr.: 302 000

Baghirova til GUS Haaland reiser ut igjen

Landbruk har vært et 
satsningsområde for 
Normisjons i Aserbajd-
sjan gjennom 20 år. 

Tore Bjørsvik på plass

Synnøve Aandstad Baghirova
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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.

I Johannes kap. 21 står det om 
den tredje gangen Jesus viste 
seg for sine venner etter opp-
standelsen. Han møter slitne og 
sultne  disipler. Jesus forteller 
dem hvor de kan få stor fangst 
og tilbereder så et måltid. 
 – Slik omsorg ønsker også vi 
å gi til de i våre samarbeidsland 
som nå er inne i en tung og 
mørk tid på grunn av korona, 
sier Marianne Næss Norheim, 
nestleder i internasjonal avde-
ling. 
 Gjennom sommeren har Nor-
misjons givere bidratt med over 
2 millioner kroner til hygienear-
tikler, mat og smittevernutstyr 
til distribusjon i en rekke av 
Normisjons samarbeidsland. 
 I Bangladesh har så langt 
1200 familier fått støtte til 
matinnkjøp. Normisjons direk-
tør i landet, Nelson Sarkar, for-
teller at teplantasjene har stengt 
portene for å bremse smitte. Det 
ser ut til å fungere etter hensik-
ten, men betyr også svært 

begrenset bevegelsesfrihet for 
beboerne. Som regel er det bare 
én per familie som arbeider på 
plantasjen, mens de andre søker 
arbeid utenfor, og dette er nå 
ikke mulig. Med støtten fra Nor-
misjon får nå en rekke familier 
støtte til å klare seg gjennom 
denne vanskelige perioden. 
 Okhaldhunga sykehus spiller 
en nøkkelrolle i et stort område 
i øst-Nepal. Smittede koronapa-
sienter vil trenge mange døgn på 
sykehuset med medisiner, oksy-
gen og smittevernutstyr. Dette 
vil koste mye mer enn pasien-
tene selv har råd til å betale. Fire 
personer var innlagt med smitte 
men testet i slutten av juli nega-
tivt for viruset. Nepal var i en 
lengre periode under lockdown, 
som inkluderte full stopp i 
offentlig transport og gjorde det 
mye vanskeligere også for pasi-
enter med andre plager å nå 
sykehuset. Nå er det lettet på 
nedstengingen, men det er fore-
løpig uklart hva dette vil gjøre 
med smittespredningen i landet 
og presset på sykehusene. 
 I Ecuador har mange familier, 
hovedsakelig i fjellområdene 
rundt Quito, Canjar og Cuenca, 
fått støtte til livsopphold de siste 
månedene. 
 Pandemien er fortsatt ikke 
over, og Normisjon vil fortsette 
å bidra til å hjelpe de som er 
påvirket. 

Fra utdeling av mat til korona-rammede i Ecuador.

Deler hjelp
Sigrid Rege Gårdsvoll

Normisjon

Normisjons part-
nere i flere land har 
delt ut smittevern-
utstyr og mat 
gjennom sommeren

«Jeg var syk, og dere så til meg»
Normisjons korona-innsamling
Aksjonsnummer: 20000103

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 

Be for utsendingene som nå er 
hjemme, de som fortsatt er ute 
og de som skal reise ut igjen.

Be for arbeidet ute i en tid som 
fortsatt er vanskelig. 

Ecuador
Be om at små og store kirker i 
Ecuador må klare å skape rom 
for fellesskap i en vanskelig tid.
 Be for dem som har mistet 
nær familie på grunn av 
Covid-19 og som selv har vært 
utsatt for smitte, som er tilfelle 
for familien til Pastor Gabriel 
Pichazaca i kichwakirken.
 Be for Bibelinstituttet som er 
inne i en spennende fase for å 
kunne fortsette å fungere med 
disippel- og lederopplæring.
 Be for skolen i Tambo og 
skolestart i september, med 
online undervisning og utfor-
dringer i forbindelse med denne 
spesielle situasjonen.

Mali og Senegal
Be for den politiske situasjonen i 
Mali. Det har vært mye politisk 
uro de siste månedene, som 
kommer i tillegg til en krevende 
sikkerhetssituasjon. Be om fred 
for land og folk.
 Koronatiltakene har hatt en 
katastrofal påvirkning på folks liv 
og muligheter til å tjene penger 
til sitt daglige brød. Vi har nå en 
innsamling til Senegal. Be om at 
hjelpen må komme flest mulig til 
gode.
 Be for alle Normisjons 
misjonærer i Mali og Senegal. De 
blir i Norge fram til januar. Be om 
gode og meningsfylte dager.
 Be for Agenda 1 i Mali. Be for 
lederen for den nasjonale 
komiteen, de 20 pastorer og 
ledere som har ansvar for å følge 
opp menighetene, og de 30 
menighetene som blir fulgt opp. 
Be om at menighetene må få 
oppmuntringer og kjenne at 
Gud er med i en krevende 
periode.
 Be for de enkeltmenneskene i 
Senegal som har hørt flere 
historier om Gud og hans plan 
for verden. Be om at Ordet må 
vokse og modnes i dem.

Nepal
Be om beskyttelse mot smit-
tespredning av korona i Nepal 
og om beskyttelse av vår stab.
 Be om tilgang til utstyr for 
koronatesting ved sykehuset.
 Be om tilgang til nok smit-
tevernutstyr.

SAT-7
Be om at SAT-7 lykkes i sitt 
arbeid med å nå ut med sine 
TV-sendinger til dem som 
rammes av pandemien i 

Midt-Østen og Nord-Afrika.
Be om at de mange seerne får 
mot til å tro på Jesus under 
krevende og kanskje fiendtlige 
forhold.
 Be om at millionene av barn 
som ser på SAT-7 KIDS kjenner 
seg sett og elsket av Jesus.
 
REGIONER: 
Agder
Be for utvikling på to steder mot 
to nye Norkirker. 
  Be om at vi skal finne kreative 
og gode løsninger, med langtids-
effekt.
 
Hordaland
Takk for at bygget til misjons-
senter nå er på plass. Be for 
utviklingen av senteret. 
 Be for Agenda 1-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 om fornyelse i vår relasjon til 
Herre og Frelser - Jesus. 
 Be om Gud velsignelse over 
høstens arbeid på leirer ved 
Solvang og Holmen, og arbeidet 
ellers i regionen. 
 Be om riktig prioritering av 
regionens arbeid, både når det 
gjelder forkynnelse, foreningsar-
beid og økonomi. 
 
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 nasjonalt lederkurs og 
deltagerne der. 
 Be for kloke avgjørelser om 
fremtidig drift. 
 
Rogaland 
Be for ekstraordinært årsmøte.
 Be om at foreninger og 
lokallag finner muligheter for å 
samles.
 Be for Galleri Normisjon i 
Aksdal og Sandnes.
 
Sogn og Fjordane
Takk og be for alle de frivillige i 
regionen.
 Be for regionstyret, Actastyret 
og styrene for enhetene våre.
 Takk for alle lederne som står 
på for å gi barn og unge et godt 
tilbud der de bor.
 Be for økonomien 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 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.

SKOLENE: 
Be om at skolestart blir god for 
alle lærere og studenter
 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 hatt ganske 
annerledes arbeidsdager. 
 Be for oppstart av linjen Bare 
bibel ved Gå Ut Senteret.

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 
generalsekretær Kjetil Vestel 
Haga
 Takk og be for vår nye 
økonomi- og administrasjonssjef 
Eivind Saaghus

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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Bli med oss på tur til      
Pasjonsspillet i             

Oberammergau 2022. 
Spillet ble utsatt i to år som følge av     

Covid-19. Det var rift om plassene på de 
planlagte turene for 2020, og vi håper og 

tror at interessen er like stor for 2022.     
Vi presenterer nå et program på 20 turer.  
Fullstendig turprogram finner du på vår 

hjemmeside, eller ta kontakt for å få    
tilsendt brosjyre.  

Plussreiser.no / 70 17 90 00 
 
 
 
 

Tekst
Foto
 

– Det viktigste i mitt liv i denne rollen som jeg 
har, det er at jeg søker Gud og at jeg lever gjen-
nomsiktig og det betyr jo at jeg må leve i tilgivelse 
og oppgjør med livet mitt. Hvis vi havner over på 
å kun bygge organisasjon så kan vi bare legge ned 
det vi holder på med. 
 Den avtroppende generalsekretæren smiler, der 
hun sitter på kontoret i Staffeldtsgatekvartalet som 
om få uker ikke lenger er hennes.
 Hun hadde tenkt å sitte ut åremålet, til midten 
av 2022, men bestemte tidlig i 2020 at det måtte 
bli annerledes. 
 – Jeg har vært generalsekretær i en krevende 
fase av Normisjons historie. Vi har tatt tunge tak 
som har krevd mye energi. Jeg har gitt alt jeg 
hadde, sa hun da det i mars ble kjent at hun ville 
gå av ved årsskiftet. 

I juni kom beskjeden om at hun etter en akutt 
sykdomsperiode på forsommeren ønsket å gå av 
allerede 1. september. 

1. oktober tar etterfølgeren over: Nåværende 

rektor ved Bibelskolen i Grimstad, Kjetil Vestel 
Haga.

– Det neste, etter det å søke Gud, tenker jeg er 
at jeg må ha fokus på at jeg skal lede mennesker. 
Jeg skal ikke lede saker, jeg skal først og fremst 
lede mennesker, sier Kvelland. 

Kanskje ikke så rart, da, at det hun er mest stolt 
av i sin periode som generalsekretær ikke er saker, 
men nettopp menneskene. 

– Jeg er veldig stolt av den jobben som misjo-
nærene gjør, overalt der de jobber. Jeg er stolt av 
menighetsarbeidet og menighetsplantingen som 
gjøres her i Norge, av regionene og de flotte  
skolene våre. Og så er jeg fryktelig stolt av den 
økonomiske snuoperasjonen, smiler hun. 

Og det kan saktens være grunn til å smile: I 
2018 ble det klart at Normisjon hadde et under-
skudd på 23,5 millioner for 2017, og underskud-
det for 2018 ble til slutt på 18 millioner kroner. I 
2019 ble resultatet, når man trekker fra ekstraor-
dinære inntekter, 3 millioner i overskudd. Proses-
sen for å komme dit har vært tung for hele  
organisasjonen, også for generalsekretæren. 

– Det har vært den tyngste jobben. Det er tungt 
å måtte si opp medarbeidere og kutte i viktige 
prosjekter internasjonalt. Det er et arbeid som tar 
så ubegripelig lang tid og gjør mennesker vondt. 

Målet er «aldri mer underskudd», men  
Kvelland vet at det ikke er noen garanti. 

– Vi driver jo ikke misjon fordi det er økono-
misk bærekraftig! Vi har prøvd å ruste oss godt 
for svinginger nå, men vi vil alltid måtte passe 
godt på og være nøye. 

Takker av i glede
Avtroppende generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland

Eivind Horne
Sigrid Rege Gårdsvoll

Når Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland får spørsmål om hva 
det viktigste i jobben hennes 
er, kommer svaret kontant: 
Det er å søke Gud.

Eivind Saaghus er ansatt som økonomi- og administrasjons-
sjef i Normisjon. 
 Saaghus er 34 år, gift, og kommer fra stillingen som Finan-
cial Specialist in Field Operations i Flyktninghjelpen. Tidli-
gere har han også i en lengre periode vært ansatt som Project 
Controller i Aker Solutions AS. Saaghus er mastergradsutdan-
net ved Norges Handelshøyskole i Bergen. 
 - Jeg har selv sett resultater av verdensvid misjon, og moti-
veres av å få arbeide i en større sammenheng, hvor både Guds 
ord og nestekjærlighet omsettes i praksis, sier Saaghus.
 Saaghus tiltrer stillingen 15. september.

Ny økonomileder

Eivind Saaghus
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Ivar Gjerdi med bok
Ivar Gjerdi (85) 
har gitt ut boken: 
«Varme hjerter- 
betraktninger om 
tro, håp og kjærlig-
het».
Boken er enkle 
betraktninger over 
livet og hverdagen, 
krydret med fortel-
linger, opplevelser 
og bibelvers. 

- Mitt ønske er at boken skal gi oppmuntring til egen oppbyg-
gelse, være lett å lese og dele med andre, sier Ivar, som har samlet 
noe av det han har skrevet gjennom mange år.
Forfatteren, som blant annet var kretssekretær i Vestre Østfold 
IM-krets i perioden 1982-92, er en erfaren skribent, som fortsatt 
skriver andakter til avisen Dagen. 
- For en tid tilbake tok jeg kontakt med forlaget «Evangelisten» 
med spørsmål om de kunne tenke seg å gi ut noe av hva jeg 
hadde skrevet i ulike blader, noe de svarte ja til. Resultatet ble en 
bok på ca. 190 sider, som forelå nå i mai måned.
- Jeg har fått mange gode og hyggelige tilbakemeldinger. Ikke 
minst gleder det meg at flere påpeker at boken bærer preg av et 
sterkt fokus på Jesus, legger Ivar til.
Han forteller at han har tilegnet boken til sin kjære kone Ragn-
hild, som har stått sammen med ham i tjenesten, både som taler, 
leder og sanger, men som nå er på sykehjem.
- Jeg har veldig mye å takke henne for, understreker Ivar Gjerdi.
Interesserte som ønsker å skaffe seg boken, kan henvende seg til 
Evangelistens forlag, tlf 38026357/ 91334079, eller mail: post@
evangelisten.no. Pris kr. 198 pr. bok.

Tekst: Boe Johannes Hermansen 

IVAR GJERDI

EVANGELISTENS FORLAGEVANGELISTENS FORLAG

IVAR GJERDI har utdannelse fra 
Indremisjonsselskapets bibelskole  
og er utdannet sykepleier og diakon  
ved Den norske Diakonhjem i Oslo,  
og han er diakonvigslet. 

Etter offiserkurs underviste han i ett år ved Hærens 
sanitets skole og øvingsavdeling. Han har hatt stillinger i 
Indremisjonsselskapet, Skien menighet, Kristenfolkets
Edruskapsråd (generalsekretær), Santalmisjonen 
og Normisjon. 

Han har redigert flere blader og tidsskrifter.  
Han har gjennom flere år skrevet artikler, betraktninger  
og andaktsstoff til blant annet bladet Evangelisten, 
Dagen, KPK, Trygg Havn, Jesusnett og Syskenbandet.

Boken gir enkle betraktninger over livet og  
hverdagen, krydret med fortellinger og bibelvers. 
Den vil gi en oppmuntring til egen oppbyggelse, 
og er lett å lese og bruke til å dele med andre!

Betraktninger om tro, 
håp og kjærlighet

9 788269 169331

ISBN 978-82-691693-3-1
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Tema: Ende�d og klimakrise
Hva betyr det å følge Jesus i møte med klimakrisen? Kristne lever i en spenning: Vi
venter på at Gud en dag skal avslutte denne verden. Samtidig har vi fått ansvar for å ta
vare på jorden så lenge den består. Hvordan skal vi forstå denne spenningen?
Seminaret vil gi innføring i dette temaet.
Vi trenger også hjelp til å manøvrere i jungelen av påstander om klimaendringer og
klimakrise. Og ikke minst ønsker vi å stille spørsmålet: Hvordan hjelpe hverandre til å
leve rett?

Fredag 09. oktober
19.00 - 21.15: Endetid – trussel eller håp? v/Tove Rustan Skaar
Kaffe og kveldsmat i pausen.

Lørdag 10. oktober
11.00 - 12.30: Hvorfor bry seg om klima når jorden skal bli ny? v/Tove Rustan Skaar
12.30 - 13.15: Pizza
13.15 - 14.00: Klimaendringer – hva vet vi egentlig? v/Per Ivar Våje
14.00 - 14.15: Pause
14.15 - 15.00: Panelsamtale, med tema: Hva betyr det å følge Jesus i møte med
klimakrisen?
Samtalen ledes av Morten Dahle Stærk. Deltagere: Tove Rustan Skaar, Per Ivar Våje
og Frode Granerud.

Bidragsytere:
• Frode Granerud: områdearbeider i Østfold, Region Øst av NLM, bosatt på Hvaler
• Tove Rustan Skaar: forkynner og skribent, tidligere høgskolelektor på NLA,

Staffeldtsgate, bosatt i Lillesand
• Morten Dahle Stærk: generalsekretær i Menneskeverd, bosatt i Rygge
• Per Ivar Våje: seniorrådgiver i seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet, bosatt i

Spydeberg

Sted: Haugetun folkehøyskole, Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy

Ingen påmelding!

Pris: Seminaravgift inkludert mat: fredag kr. 75, lørdag kr. 150, eller samlet kr. 200.
Betaling ved frammøte: kontant eller vipps.

Spørsmål?
Kontakt:
Boe Johannes Hermansen tlf. 99612822 – e-post: bojohermansen@gmail.com
Eller:
Frode Granerud tlf. 99735180 – e-post: fgranerud@nlm.no

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

Bibel- og seminarhelg

Julebord
Hvor skal du ha julebord i år? Det må 
være på Sjøglimt. Følg med på facebook-
siden til Sjøglimt eller Normisjon region 
Østfold, og her i Normisjonsnytt.

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 skribent 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 23. oktober.   
Hauges Minde har adresse: Hans Nielsen Hauges vei 
39, 1661 Rolvsøy 

Arr. Haugekomiteen i Normisjon region Østfold

Velkommen til Hauge-dag 
søndag 1. november

Harald Kaasa Hammer

Menneskeverd i
sorteringens tid

Felleskirkelig temamøte i Råde Frikirke
(Grendehusveien 2, Saltnes)

søndag 13. september kl. 18.00

Emne: «Menneskeverd i sorteringens
�d»
v/gen. sekr. i Menneskeverd, Morten
Dahle Stærk (bildet)

E�erfølgende spørsmål og samtale

Lovsang ved Ane�e og Arild Mortensen

Møteleder: Ingvar Andreassen

Kaffe

Kollekt �l Menneskeverd

(På grunn av korona-situasjonen, er det registrering
med navn og tlf. nummer ved frammøte)

Arr. Kristne menigheter og organisasjoner i Råde
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e-post: 
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

- Vi har dette skoleåret en litt 
annen oppstart enn vanlig, 
smiler rektor Øyvind Moksnes 
(50), som 19. august ønsket 93 
elever velkommen til Hauge-
tun.
Han viser oss et fyldig doku-
ment med plan for forebygging 
og håndtering av covid -19.
- Vi har valgt å lage en egen 
beredskapsplan som har tre 
formål: For det første å unngå 
å få smitte inn på skolen, for 
det andre: smittereduserende 
tiltak på skolen og for det 

tredje tiltak dersom smitte 
skulle oppstå på skolen eller 
blant ansatte, forteller rektor.
Øyvind sier at planen finner 
det hensiktsmessig å skille 
mellom tre tenkte scenarier: 
En smittesituasjon som frem-
står sammenlignbar med som-
merens situasjon, smitte påvist 
på skolen eller en vesentlig 
forverring av smittestatus i 
(lokal-)samfunnet.

Ulike situasjoner krever ulike 
tiltak, som vil varierer fra de 
«milde og forebyggende» til de 
«strenge og begrensende». 
Han tilføyer at skolen i som-
mer fikk en første test på gjen-
nomføring av et arrangement 
etter smittevernreglene.
- 29.-31. juli hadde vi en reuni-
on for siste års elever og denne 
samlingen forløp helt greit.
- Jeg opplever at vi har kon-
troll, oppsummerer rektor. 
Øyvind sier det blir spennende 
å følge utviklingen videre 
når det gjelder hva som kan 
gjennomføres, for eksempel av 
skoleturer.

- To populære linjer hos oss er 
Middelhavet og Karibien, men 
det er dessverre ingen garanti 
for at elvene vil komme seg 
verken til de karibiske øyer, 
Hellas, Italia eller Spania, sier 
han.

Skolens kapasitet er 120. – Vi 
har budsjettert med 105, men 
har startet skoleåret med 93. 
Det betyr at økonomien blir 
noe strammere enn vi hadde 
ønsket, påpeker han. 
Årsakene til en slik, forhåpent-
ligvis forbigående elevreduk-
sjon, kan ha sammenheng med 
den usikkerhet mange elever 
har i forhold til skolenes evne 
til å levere de reiseopplevelser 
som det reklameres med. 

- Vi vil forholde oss aktivt til 
skolens behov for utvikling, 
nytenkning og tilpasning, og 
vi tar grep for å sikre et bedre 
utgangspunkt til neste år, sier 
han, og legger til: 
- Vår målsetting er at vi skal 
ha minst en ny linje på plass til 
neste skoleår.

Rektor er takknemlig for et 
miljøteam med kristen for-
ankring, som er etablert dette 
skoleåret med tre elever.
- Disse tre elvene vil være en 
viktig ressurs, som vil være 
kompletterende når det gjelder 
kristne aktiviteter ved skolen, 
sier en travel og takknemlig 
rektor.

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Haugetun klar med antibacen

Hun kaller seg både glad, 
optimistisk, omsorgsfull og 
modig, den nye inspektøren 
ved Haugetun folkehøyskole.
Elisabeth Bjor Aasbø (57) 
har knapt rukket å bli varm i 
inspektør-stolen før hun blir 
intervjuet av Normisjonsnytt. 
- Denne stillingen er midt i 
blinken for meg. Folkehøysko-
len er et flott skoleslag og jeg 
vil gjerne være med å bidra, 
sier den nytilsatte kvinnen, 
bosatt i Sarpsborg.

Hun mener folkehøyskolen 
kanskje er det viktigste året i 
mange unges liv. - Derfor er 
det viktig å holde et høyt trykk 
og oppmerksomhet på dette 
skoleslaget, sier hun engasjert.
Som inspektør er hennes stør-
ste oppgave å legge til rette for 
skolens lærere. Det blir derfor 
mange dags-, ukes- og reise-
planer hun skal utarbeide og 
holde orden på. 

- Jeg skal også selv ha noe un-
dervisning og ha kontakt med 
stipendiatene, legger hun til.
Hun sier at de ansattes største 
ønske er å forkynne og så Guds 
ord, både planlagt og i situasjo-
ner som ikke er det. 
- Jeg opplever at hele perso-
nalet er framoverlent i dette, 
påpeker hun.
Elisabeth kommer fra stillin-
gen som lærer i grunnskolen i 
Sarpsborg i 12 år (Lande – og 
Grålum skole).

Yrkesmessig var hun først 
kateket i perioden 1987-2004 
(Storsalen -, Varteig -, Tune 
- og Glemmen menighet). 
Deretter tok hun flere fag ved 
Høyskolen i Østfold og omsko-
lerte seg seg til lærer. 
Elisabeth er gift med Dag 
Arthur Aasbø og ekteparet har 
tre barn, på 28, 26 og 20 år. På 
fritiden har hun i alle år vært 
engasjert i musikk, både i kor 

Optimistisk inspektør

Rektor Øyvind Moksnes er forberedt med skolens beredskapsplan og antibac, som viktig i 
skolehverdagen.

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.

og konserter. 

Ekteparet er aktive i Bjørnstad 
forsamling. Familie, venner og 
friluftsliv står også høyt i kurs. 
Elisabeth har årskort i Sarps-
borg 08, om noen skulle være 
i tvil om hvilket fortballag hun 
heier på. 

Tekst og foto: Boe 
Johannes Hermansen
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 «Fra «Sommer på Hvaler» til «TREFFPUNKT»
Sommerens ny-satsing i Acta 
Østfold ble «Sommer på Hva-
ler» - leir for unge voksne fra 
18 år og oppover, som gikk av 
stabelen 31. juli – 2. august 
på Sauevika.

Det har lenge vært et ønske 
i Acta-styret og staben om å 
lage et tilbud for og med unge 
voksne i Østfold. Da flere som-
merleirer og arrangementer ble 
avlyst i vår, så vi muligheten 
for å arrangere leir for en grup-
pe som har få tilbud i regionen 
vår. Det var selvsagt også en 
fordel at disse selv kunne ta 
ansvar for å holde avstand og å 
vaske hender.
Det ble samlet et lederteam og 
satt sammen et program for å 
nyte sommer og sol på Hvaler, 
tilbud om god undervisning og 
å bygge relasjoner. Til sammen 
kom det 28 deltakere som fikk 
nyte strålende sommervær 
med lovsangkveld og bål på 
stranda fredagskvelden. Det 
ble tube, vannski, bading, 
soling og volleyball på dagtid. 
Åsmund Bjørnstad hadde bi-
belundervisning om «Tro som 
berører» og Hartvig Velund 

hadde seminar om «Trosfelles-
skap». Lørdag kveld fortsatte 
solen å stråle og både vind 
og mygg holdt seg borte. Det 
ble dekket langbord (skikke-
lig langbord med tanke på en 
meters-regelen) og vi koste 
oss med rekefest på brygga! 
Søndag avsluttet leiren med 
bibelundervisning, nattverd og 
grillmat til middag.
 
Som et resultat av manglende 
tilbud og gode samtaler på leir 
er vi nå i gang med å starte opp 
et fellesskap som foreløpig går 
under navnet TREFFPUNKT. 

Det er motiverende å vite at 
det er mange engasjerte unge 
voksne som ser frem til å være 
med å bygge et fellesskap for 
unge voksne fra hele regionen, 
der en kan bli bedre kjent med 
Gud og bygge relasjoner til 
andre unge kristne.

Vær gjerne med i bønn for 
oppstart, utvikling, engasjerte 
deltakere og ikke minst arbei-
det med å nå ut til unge voksne 
i regionen vår. 

Tekst: Ingrid Melvær

Denne «annerledes-tiden» har ført til at vi har 
måttet tenke nytt både i korene våre og vi i sta-
ben. Først vil jeg nevne noe av alt det kreative 
våre fantastiske korledere har stelt i stand i lø-
pet av våren. Mysen barnegospel reiste rundt til 
alle kormedlemmene med påskehefte, Svinndal 
Soul Kids og Ekko barnekor spilte inn sanger 
til 17. mai som ble brukt i den lokale feiringen, 
flere har testet digitale løsninger for korøvelser. 
Mange rakk å ha noen øvelser før sommerferien 
og gjensynsgleden var stor. 

Jeg har lenge tenkt at jeg skulle ha samlet kor-
lederne og med den digitale løsningen Zoom, 
fikk vi faktisk til to samlinger før sommeren. 
Der kunne korlederne sitte hjemme i egen stue  
og vi kunne dele hvordan våren hadde vært, 
gode erfaringer og utfordringer med oppstart, 
og tanker for høsten. Vi ble enige om å prøve 
å få til noe sammen i Østfold og planen er at 
vi lørdag 19. september skal ha en korleder 

workshop sammen med Juliane Holmedahl 
Stikbakke som jobber med Soul Children sen-
tralt. Og vi ønsker å jobbe mot en felles korlør-
dag våren 2021. 

Vi ble også enige om å lage noe ekstra for de 
eldste ungdommene og Østfold Soul Teens ble 
ideen. Der skal vi ha samling fredag 18. septem-
ber sammen med Juliane hvor vi håper vi kan 
samle alle sangglade ungdommer fra 10. klasse 
til og med 3. klasse videregående fra hele Øst-
fold - til en kveld med inspirasjon, felleskap og 
utrustning. Dette håper vi kan bli en gjeng som 
kan møtes videre, og at Østfold Soul Teens kan 
bli et godt fellesskap der ungdommene kan få 
oppleve personlig utvikling på det musikalske, 
åndelige og sosiale området. Noe som er målet 
med Soul Teens arbeidet. 
      
  Anne-Kirsti Ulseth

Korarbeid i Østfold
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Tormod Jensen og Dagfinn Ravneng har 
sunget på kristne møter i over 50 år, og nå 
var det tid for å samle en del av sangene på 
en CD. Innspillingen er gjort hos LB-lyd på 
Haugetun. Og de har valgt å gi overskuddet av 
CD-salget til Sauevika Leirsted.
- Vi har i alle år brukt trekkspill og gitar til 
våre sanger. På CD’en har vi med oss både 
familie og venner for å gjøre CD’en mer spen-
nende, forteller de to sangerne fra Ullerøy.
CD’en koster kr. 200, og kan bestilles på sms 
til Dagfinn på 911 22 615, eller du kan ringe. 
Det enkleste er om du også vippser betaling til 
samme nummer. Skal de sende CD’en må du 
regne med porto på ca. kr. 30.

Hele storfamilien dro på 
vestlandstur. En studentvenn i 
Bergen med hjemlengsel skulle 
besøkes og oppmuntres.  
Ferden gikk gjennom nydelige 
Numedal. Første stoppested 
var ved Nore stavkirke. På en 
benk utenfor kirka ble 
matpakke og termos inntatt. 
En praktfull Mercedes av siste 
modell kom duvende forbi. Jeg 
kommenterte: «Det er bedrø-
velig å væra fattig!» - mens 
blikket mitt senker seg mot 
min tilårskomne Toyota. Da 
sier svigermor: «Du er ikke 
fattig, Bjørn!» - «Hm… er jeg 
ikke det?» - Jeg måtte holde 
«vareopptelling» i de grå 
cellene. Slik ble resultatet: hus, 
heim, helse, ektefelle, barn, 
barnebarn, bøker, bedehus, to 
biler… ja, til og med ei 
brukbar harabikkje og en 
gammal Ferguson og tre sykler, 
mat, natur, arbeid, venner, 
fedreland! Jeg var nok ikke 
fattig likevel…

En førsteklasse(s) elev 
spurte en dag læreren: «Bjørn, 
veit du å den farligste sjuken 
er?» Læreren: «Ja, det må vel 
være kreft?» Eleven svarte: 
«Nei, det er misunnelse – for 
det har ho bestemor sagt!» 

Dagens Jesus-fortelling – 
les Matteus 25, 14-30 - handler 
om fordeling. Og så handler 
den om misunnelse. En 
godseier overlot hele sin 
formue til tre ansatte. Men de 
fikk ikke like mye. Forholds-
tallet var 5:2:1. Alle fikk mye. 
Han som fikk minst mye, fikk 
én talent.  En talent utgjorde 
6000 dagslønner. Det tilsvarer 
12 millioner kroner. Han 
hadde fått mye, men han 
skjønte det ikke. Han fokuserte 
på de andre. Hvorfor skulle de 
andre få så mye mer? Så grov 
han ned hele pengesekken. Det 
ble en personlig tragedie. 

Misunnelse er farlige 
greier. Mitt råd er: Tenk stort 
om deg sjøl og det du har fått 
– enten det er økonomi, evner, 
arbeid, hobby eller andre ting. 

Du vet väl om att du är värde-
full. Att du är viktig här och 
nu.
Att du är älskad för din egen 
skull. För ingen annan är som 
du.
Du passar in i själva skapelsen. 
Det finns en uppgift just för dej.

(Ingemar Olsson)   

SVIGERMOR OG JESUS
Bjørn Tørnby, fritidsforkynner i Normisjon, bosatt i Rømskog

AndaktTRO
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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?

Skal vi starte opp igjen? Er det trygt? Hva må gjøres anner- 
ledes? Er risikoen for høy? Hva om noe skjer? Blir det mer- 
arbeid?

Slike spørsmål sitter mange med nå, og sommeren har vist 
at koronatiden på ingen måte er over.

I mai sendte Normisjon i Norge ut en smittevernveileder 
når det ble åpnet for at vi kunne samle 50 stk. I skrivende 
stund kan vi samle flere, men må være nøye på å følge smitte-
vernstiltak, som selvsagt gjør at det kan føles annerledes å 
møtes.

Dette er utfordrende for oss mennesker, fordi vår trygghet 
og opplevelse av tilhørighet er mye mer knyttet til måten ting 
skjer på enn det vi liker å vedkjenne oss. Møteformen og noe 
så enkelt som å sitte på en annen måte kan oppleves fremmed-
gjørende hvis det ikke er slik jeg er vant til. Derfor kan det å 
starte opp igjen ha noe antiklimatisk over seg. Om vi ikke   
klarer å se skogen for bare nye trær, vel å merke.

Men vi trenger å møtes, kjære venner. Det kristne felles-
skapet har kropp. Det er en fysisk sak. Denne høsten må vi 
tilrettelegge for, på forsvarlig vis, at vi kan møtes i hjem, på 
bedehus og i menigheter. Vi skal ta alle de hensyn vi kan ta, 
men vår misjon er å bringe evangeliet om Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag. Vi må lete etter muligheter for å 
gjøre akkurat det.

Og hvem vet, kanskje dette blir høsten som skaper forny-
else? For hvor ofte har ikke ny vei blitt til i ødemerken? Hvor 
ofte har ikke Guds folk gjort avgjørende oppdagelser og  
opplevd en reorientering under press?

Be og arbeid for å møtes!

Oppstart i frykt og beven

Vegard Tennebø 
Fellesskapsutvikler
vegard.tennebo@normisjon.no

Innspill

Sommerferien er over og en 
ny høst ligger foran oss. Vi 
har lagt en slitsom og usik-
ker vår bak oss og var veldig 
glade for at vi gradvis kunne 
åpne butikkene igjen, utover 
våren og forsommeren. Fort-
satt er ikke alle butikken til-
bake på fulle åpningstider, 
men håper at vi gradvis kan 
få til det utover høsten. 
 Men denne tiden har lært 
oss alle å tenke nye og  
kreative løsninger. Kanskje 
vi også kan tenke at fulle 
åpningstider ikke nødven-
digvis betyr åpen butikk 

hver dag? Kan vi bruke noe 
mer av tiden til å forberede 
salg de øvrige dagene?  
Kanskje det til og med kan 
øke salget! 
 Flere av Galleri Normi-
sjon butikken trenger også å 
øke det nettbaserte salget 
sitt. Her trenger vi medar-
beidere som syns det er 
morsomt og interessant å 
holde på med digitale og 
sosiale medier. I butikkene 
våre har vi behov for for-
skjellige type medarbeidere. 
Noen liker å rydde, noen 
står ved kassa, noen henter 

varer osv. osv. Og vi skulle så 
gjerne hatt flere som så det 
som sin oppgave å legge ut 
varer på ulike nettbaserte 
sider. Om du er en av de 
som kan tenke deg å holde 
på med sånne oppgaver, kan 
vi ha bruk for deg! Meld 
gjerne ifra til meg eller noe 
du kjenner i en Galleri  
Normisjon butikk! 
 Velkommen som  
medarbeider! 

Gjenbrukskroken

acta

normisjon

 barn  
og unge i

MER2021
– medarbeiderkonferanse  

i Normisjon og Acta

www.mer2021.no

STAVANGER
(11.) 12. – 14. mars 2021

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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 Velkommen som  
medarbeider! 

Gjenbrukskroken

acta

normisjon

 barn  
og unge i

MER2021
– medarbeiderkonferanse  

i Normisjon og Acta

www.mer2021.no

STAVANGER
(11.) 12. – 14. mars 2021

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder

II  HHeerrrreennss  hheennddeerr
TToorrmmoodd  oogg  DDaaggffiinnnn  

-- mmeedd  ffaammiilliiee  oogg  vveennnneerr  --

I Herrens hender



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.: 21.09.

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

ARRANGEMENTSOVERSIKT T E L E F O N N U M M E R  O G  A D R E S S E R

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.

Fårikålens dag på Sjøglimt,
Sjøglimtveien 34, 1870 Ørje

Torsdag 24. september fra
klokken 12.00.

Fårikål og kaffe, pris kr. 175.

Påmelding �l husmor Wenche Bjørknes: wenbjo@hotmail.com eller
tlf. 95 75 76 10.
Påmeldingsfrist 17. september.

SSjjøøgglliimmtt
FFåårriikkåålleennss ddaagg

Pensjonist-
enes dag på 

Sjøglimt
onsdag 16. september kl. 
11.00 - 16.00

Misjonær Einar Kippenes 
forteller fra misjonsarbei-
det i Bhutan. 
Andakt av Odd Åge Åge-
dal.
Sang av Odd Åge Ågedal 
og Arne Bøe.
Middag og kaffe, pris: kr. 
250. Utlodning
Påmelding SENEST 10. 
september til regionkon-
toret:
Normisjon region Øst-
fold, St. Mariegt. 71,1706 
Sarpsborg
Tlf. 69 13 36 60 eller e-post: 
region.ostfold@normisjon.
no

Effata, Saltnes/Kjærre/Skontorp – torsdagene 10.09, 24.09 og 22.10.
Alle dager kl. 19.00
Tema: Apostelen Paulus og hans betydning gjennom kirkens historie
v/ Leif Paus

Kirketun, Degernes - søndagene 13.09 og 27.09. Begge 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 A�nd» 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 Øs�old i samarbeid med lokale
Normisjonsforeninger

KKvveellddssbbiibbeellsskkoolleerr
hhøøsstteenn 22002200


