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Fermate er et tilbud til alle om samtale. -  I sjelesorgrommet får du rom til å 
reflektere og bearbeide det du har på hjertet sammen med en fagperson som 
har taushetsplikt, sier Therese Andreassen.

Et godt tilbud 

I dag er det født dere en Frelser, som er Messias, Herren – i Davids by!
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Therese Andreassen er koordinator for Fermates arbeid i region Østfold.

Lahellemoen Normisjon er vedtatt nedlagt og 
bedehuset skal selges. – En vemodig dag, sier 
foreningsleder Asbjørg Ørebech.

Vemodig

UTLAND 5

I Aserbajdsjan, ett av Normisjons 
samarbeidsland, foregår det nå mili-
tære operasjoner. I september eskalerte 
konflikten med nabolandet Armenia.
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Situasjonen har eskalert
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Lars Inge Magerøy

Da Norge  
ble luthersk
Fra Martin Luther til  
Hans Nielsen Hauge

Da Norge ble luthersk tar oss med tilbake i vår egen historie og viser 
oss hvor vi kommer fra, hvilke religiøse skuldre vi står på. Gjennom 
bilder og tekst kan vi besøke vår egen fortid, slik at vi ser oss selv 
bedre. Magerøy bringer oss nært og levende på en tid som kan virke 
fjern for mange. Han tar opp tråden fra Munken som endret Europa 
og sporer kristendommens utvikling i Norge fra reformasjonen og 
fram til vår egen reformator, Hans Nielsen Hauge.

349,-
249,- Følg Normisjon  

på Facebook
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Vil forvalte med glede
I oktober ble Kjetil Vestel Haga innviet 
som ny generalsekretær i Normisjon. 
En tjeneste han håper å forvalte med 
visdom, men også med mye glede. 
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- Hver uke får Fermate henvendelser fra personer som ønsker 
samtaler. I 2019 tok vi imot ca 300 konfidenter.1 Behovet for noen å 
snakke med er stort, forteller Therese Andreassen.

- Hver uke får Fermate 
henvendelser fra personer som 
ønsker samtaler. I 2019 tok vi 
imot ca 300 konfidenter.1 
Behovet for noen å snakke 
med er stort, forteller Therese 
Andreassen.
Her svarer hun på noen viktige 
spørsmål om sjelesorg: 

Hva er sjelesorg? 
Mange forbinder begrepet med 
sorg, men egentlig har ikke 
ordet denne koblingen til sorg. 
Det stammer fra det tyske 
«Seelsorge», som betyr 
«omsorg for sjelen». I sjelesor-
grommet får du rom til å 
reflektere og bearbeide det du 
har på hjertet sammen med en 
fagperson som har taushets-
plikt. Hva som blir tematisert i 
samtalene, styres av dine 
ønsker og behov. 

Hvilken forskjell kan sjelesorg 
bety?
I forbindelse med denne artik-
kelen delte to tidligere konfi-
denter sine erfaringer med 
sjelesorg, «Alma» og «Silje».2 
Begge fortalte med innlevelse 
at samtalene var livreddende: 
«Uten sjelesorg tror jeg ikke at 

jeg hadde vært i live i dag», sier 
Silje. 

Den genuine omsorgen
Silje forteller at sjelesørgeren 
viste en genuin omsorg for 
henne, og fulgte henne som en 
likeverdig på livsveien. Han 
hjalp henne til å forstå at til 
tross for det hun hadde 
opplevd, så var hun normal. 
Dette bidro til at hun fant en 
sti gjennom kaos og smerte. 
Sammen om følelsene
Både Silje og Alma beskriver at 
det var viktig for dem å 
komme i kontakt med og gi 
følelsene et språk. Som barn 
bar Silje på en stor og vond 
hemmelighet: Over flere år 
hadde hun blitt utsatt for over-
grep. Følelsene knyttet til disse 
opplevelsene var så vonde at 
hun trodde hun ville dø i møte 
med dem. Sjelesørgeren 
trygget henne på at hun skulle 
slippe å gå alene med dem. 
Silje beskriver at «da ble de 
ikke så farlige lenger». 

Alma forteller at sjelesørgeren 
hjalp henne med å utforske og 
invitere Jesus inn i følelsene. 
Gradvis kjente hun hvordan 

Guds fred roet det som var 
opprørt inni henne. I dag 
tenker Alma at følelser er noe 
Gud har skapt oss med, og som 
har en viktig funksjon i livet. 

Mange undertrykker sine 
følelser, noe som kan føre til 
blant annet angst og depresjon. 
I sjelesorgrommet gis det rom 
for bevisstgjøring av følelser i 
en trygg setting, i fellesskap 
med noen som står i de 
sammen med deg.  Alt blir 
kanskje ikke fikset, men ved å 
sette ord på det vonde i livet, 
kan byrden bli lettere å bære. 

Terapi kontra sjelesorg
Det blir ofte sagt at «sjelesorg 
er ikke terapi». En sjelesørger 
stiller ikke diagnoser eller gir 
terapeutisk behandling, men 
sjelesorgsamtaler kan ha en 
terapeutisk effekt. Av og til vil 
likevel terapi være mer 
hensiktsmessig. Alma og Silje 
har begge to erfaring med å 
kombinere sjelesorg og terapi, 
og forklarer at disse kan utfylle 
hverandre på en god måte. 
Det som er unikt for 
sjelesorgen, er at troen på den 
Gud som har skapt og elsker 

det skapte, får en sentral plass. 
For Siljes tro var det viktig at 
de sterke gudsopplevelser som 
berget livet hennes, ble trodd 
og tatt på alvor i sjelesor-
grommet, siden psykologen 
var mindre åpen for det ånde-
lige. 

Hvem kan gå til sjelesorg?
Terskelen for å ta kontakt med 
en sjelesørger kan oppleves 
høy. Noen tenker at det de 
kommer med, er for stort. 
Andre kan oppleve at det er for 
lite. Men faktum er at ingen-
ting er for stort eller for lite. 
Hvis du har noe i livet som du 
ønsker å samtale fortrolig om, 
så kan du gå til sjelesorg. 
Ønsker du å vite mer om 
samtaler hos Fermate? Ta 
gjerne kontakt med Fermate-
leder Therese Andreassen, tlf 
408 17 160, epost: ta@normi-
sjon.no. 

1Konfident: En person som går 
til sjelesorg
2Navnene er fiktive. I virkelig-
heten heter Alma og Silje noe 
annet.

Omsorg for sjelen

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

01.10: Målfrid Røyneberg, Råde 70 
år
04.10: Uno Hovelsen, Borge 60 år
06.10: Sverre Trandem, Råde 95 år
06.10: Anne K. Wiersholm, Råde 60 
år
26.10: Tove Kopperud, Eidsberg 75 
år
31.10: Ranveig Wiersholm, Råde 90 
år
16.11: Ragnar Helgesen, Lisleby 75 
år
21.11: Harald Gundersen, Skjeberg 
80 år
25.11: Per Høidal, Halden 85 år
29.11: Solfrid Haakafoss, Skjeberg 
75 år
17.12: Ragnar Nicolaysen, Gressvik 
75 år
25.12: Kjetil Horpestad, Marker 60 
år

Døde 

Margot Johannessen, Rygge
Lilly Weum Mangrud, Saltnes

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.

Hvem er Fermates koordinator?

Vi presenterer her Therese 
Andreassen (40), ansatt som 
leder og koordinator for 
Fermates arbeid i både Nor-
misjon region Øst og region 
Østfold.

- Jeg er født og oppvokst i 
Töcksfors i Sverige, rett over 
grensen ved Ørje. Nå bor jeg i 
Oslo med min ektefelle og våre 
to barn på åtte og ti år. Jeg er 
utdannet sosionom og diakon, 
og har blant annet jobbet som 

programrådgiver på NAV, 
diakon i Den norske kirke, 
familieveileder og Acta-leder i 
region Øst. 
Sin menighetsbakgrunn 
beskriver Therese som øku-
menisk. - Under oppveksten 
deltok jeg på arrangementer og 
opplegg i flere ulike kirker på 
begge sider av grensen, og jeg 
kjenner meg hjemme i ulike 
kirkelige sammenhenger. 

Kjent med Normisjon
Tilknytningen til Normisjon 
startet da hun gikk på Bibel-
skolen i Grimstad, først ett år 
på musikklinjen, og så enda 
ett år på den praksisrettede 
linjen Trivsel og tjeneste. Sin 
praksis hadde hun i Normisjon 
og Acta på Gjøvik. 
- Det var det året da jeg var ett-
åring på Gjøvik, jeg for første 
gang møtte Sigmund Daniel-
sen, Fermates grunnlegger. 
Therese forteller at hun deltok 
på ett av hans seminarer, og 
hvordan Sigmund etter semi-
naret tok kontakt med henne. - 
Jeg gikk og grublet over om jeg 
skulle søke på sosionom-ut-

danningen på Diakonhjemmet, 
og jeg bad til Jesus om at han 
skulle vise meg veien videre. 

Viktig valg
- Jeg hadde tidligere byttet 
utdanningsretning flere ganger, 
og det var viktig for meg at 
valget ble riktig denne gangen.
- Etter seminaret sa Sigmund 
at han følte han hadde noe han 
måtte si. Han innledet med: 
- Men du må prøve det ut, og 
se om det er riktig for deg. Og 
han tilføyde: - Sosionom er 
en bra utdanning, og Dia-
konhjemmet er en veldig god 
skole. 
Therese forteller at hun tror 
Gud brukte Sigmund for å gi 
henne den bekreftelsen hun 
trengte i dette valget. Senere 
bygget hun på utdanningen 
med en master i diakoni. 

Brikkene på plass
- Og når ting la seg til rette, slik 
at jeg fikk tilbud om jobben 
som leder for Fermate, var det 
akkurat som om alle brikkene 
falt på plass!
Therese startet i stillingen i 

Therese Andreassen fortel-
ler om sine erfaringer med 
Fermate. Foto: Boe Johannes 
Hermansen
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- Deltagelse i en tros- og 
livshistoriegruppe vil gi deg 
mulighet til å arbeide med 
livet og troen din, sier Torhild 
Nordberg, sjelesørger i 

Fermate Østfold.
- Sammen vil vi reflektere over 
hvilke personer og situasjoner 
som har satt sitt preg på oss og 
vår tro, legger hun til. 
Opplegget vil følge temaer 
hentet fra bøkene «Når 
glassflaten brister» av Torborg 
Aalen Leenderts og «Nærhet 
– når gudsbilde og selvbilde 
utfordres» med Sigmund Da-
nielsen som redaktør. 

Torhild gir følgende eksem-
pler på temaer: «Hvordan ble 
Gud formidlet i din oppvekst», 
«Gud i din hverdag og når livet 
blir vanskelig», «Den kristne 
frihet» og «Hva er bønn for 
deg og hvem lærte deg å be».
- Dette og mye mer vil vi 

kunne dele med hverandre i 
gruppen, hvor alle naturligvis 
har taushetsplikt, framholder 
Torhild.

Samlingene blir avholdt i 
lokalene til Fermate/Normi-
sjon i Sarpsborg, og går over 
tre semestre. Gruppens stør-
relse er på fire-seks personer. 
Hver deltager betaler kr. 500 
pr. semester. Første kurskveld 
17. februar. Påmeldingsfrist: 
10. februar. Påmelding og 
spørsmål rettes til Fermate 
Østfold: post@fermate.no tlf. 
408 17 160.

- Framsnakking - er det noe 
som heter. Kronprins Håkon 
var den første jeg hørte bruke 
det ordet. Jeg tror det var i en 

anti-mobbekampanje der 
skoleelever var adressaten, sier 
Tore Schwartz Olsen, som er 
knyttet til Fermate Østfold 
som en av sjelesørgerne. 
Han fremholder at baktalelse 
er det motsatte av å fram-
snakke.

- Jeg tenker at sjelesorgtilbudet 
til Fermate gir mulighet for en 
type framsnakking. I betyd-
ningen gi ord til det som er 
mitt liv. Snakke fram - slik at 
det som kanskje ingen har hørt 
blir hørbart. Snakke fram - slik 
at det som er mitt, tar veien fra 
tanke til tunge og plutselig er 
snakket fram, så både en 
annen person og jeg selv kan 
høre det. 

Det du ønsker å snakke om er 
viktig. Ikke spør: er det noe å 

snakke om ‘ a? Å snakke fram 
det en har på hjerte, kan være 
som å ta av seg skoen og riste 
ut småsteinen som har skapt 
ubehag.

Tore som har mange års erfa-
ring som prest og sjelesørger, 
tror at denne type framsnak-
king kan føre til frigjøring. 

- Sannheten skal gjøre dere fri, 
sier Jesus. Der en snakker sant 
om livet, er frigjøring mulig.
Han legger til: - Veien til 
frigjøring kan ha forskjellig 
lengde og utseende. Smal, 
bred, bakkete, flat svingete 
eller noe helt annet.
Det er verdt innsatsen å gå den 
veien. Det kan skje ved fram-
snakking.

Tore Schwartz Olsen er en 
av Fermates sjelesørgere i 
Østfold. Foto: Boe Johannes 
Hermansen

Jeg snakket med en av våre 
medlemmer her om dagen, og 
hun uttrykte: «Så spennende 
jobb du har!» Da hadde vi 
snakket om det jeg hadde vært 
med på i Normisjon den siste 
tiden.
Og når jeg tenker meg om, så er 
det jo spennende. I år kan vi se 
tilbake på 160 års virksomhet 
for Normisjon i Østfold, og på 
alt som har skjedd gjennom 
disse årene. Historien er spen-
nende i seg selv, men det er vel 
enda mer spenning knyttet til 
framtiden. Hvordan vil det se ut 
i Normisjon i Østfold i de neste 
tiårene? 

Hva vil Gud med Normisjon i 
Østfold? Hva er hans plan? Vi 
må be om veiledning og evne til 
å se hans vilje!

Det er spennende å se utvik-
lingen i våre mange foreninger. 
Her legges det ned mye frivillig 
tid for å legge til rette for 
forkynnelse av evangeliet til 
mennesker i Østfold. Når vi 
fram til nye mennesker? 
La oss be for foreningene og 
foreningsmedlemmene våre, og 
spesielt de som ikke ser mulig-
hetene til å møtes i den spesielle 
perioden vi er inne i nå.
«Jesus Kristus til nye genera-

sjoner» - de nye generasjonene 
er Normisjons framtid også i 
Østfold. Arbeidet som blir gjort 
gjennom Acta er avgjørende, og 
det er spennende å følge med 
på det som skjer. Leirarbeid er 
inspirerende og viktig, og er et 
godt supplement til det konti-
nuerlige arbeidet i lag og foren-
inger. Vi er heldige som har to 
gode leirsteder hvor det legges 
godt til rette av våre ansatte. 
Det er spennende å følge med 
på de nye tilbudene Østfold 
Soulteens og Treffpunkt ung 
voksen! Vær med i bønn for 
dette arbeidet.

Drift av leirsteder er krevende, 
og det er behov for stor innsats 
både fra frivillige og ansatte. 
Det blir gjort en god jobb med 
å rekruttere frivillige. Leirste-
dene våre har mange trofaste 
givere og mange faste leietagere. 
Det er spennende å se hvordan 
dette utvikler seg i årene som 
kommer. 

«Jesus Kristus til nye folkeslag». 
Vi følger spent med på utvik-
lingen i våre samarbeidsland. 
Ingen av våre misjonærer kan 
reise ut, og det er avgjørende 
hvordan utviklingen av korona-
epidemien utvikler seg. Vi må 

be om at spredningen av viruset 
stopper opp og at våre utsen-
dinger igjen kan reise tilbake. I 
disse landene er det ingen 
kompensasjon og tiltakspakker, 
så her er menneskene stort sett 
overlatt til seg selv og sin 
familie. Vi må be om Guds 
hjelp til alle de som lider under 
fattigdom og nød.

Vi må også be for den nye 
ledelsen i Normisjon, med 
Kjetil Vestel Haga i spissen. Be 
om at de må gjøre kloke valg 
som er etter Guds gode vilje, og 
at de føler støtte fra resten av 
organisasjonen.

DET ER SPENNENDE!
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

- Framsnakking er bra!januar 2019, først ett år i 30 
prosent stilling, så ble stillin-
gen økt til 70 prosent i 2020. 
Av disse er 20 prosent som 
koordinator for region Østfold.
Sjelesorg har ligget Therese på 
hjertet så lenge hun kan huske. 
– Jeg tror dette henger 
sammen med at jeg selv har 
opplevd hvor mye helbredelse 
det ligger i å ha noen å komme 
til med sin livssmerte. Noen 
som tåler, lytter, viser omsorg 
og ber for en. Noen som du vet 
har taushetsplikt.

Byrden lettes
- Jeg har noen ganger tenkt 
at hvorfor skal jeg snakke om 
ting, hva hjelper vel det, det 
forandrer jo ingenting? Men 
så erfarte jeg at selv om ikke 
problemene forsvinner, så kan 
byrden føles mye lettere, når 
man ikke er alene om dem. 
Det er godt å bli ivaretatt. Gud 
skapte oss ikke til å stå alene 
om det som er vondt i livet. 
Nettopp dette brenner jeg for 
at flere skal få erfare, under-
streker Therese.
Hun beskriver sin varierte 
arbeidshverdag som svært 
meningsfull. - Jeg får tilbake-
meldinger fra personer som 
har hatt sjelesorgsamtaler, om 
at det har hjulpet dem gjen-
nom vanskelige perioder. Noen 
sier at samtalene har forandret 
livet til det bedre, ikke bare for 
den som har vært i samtaler, 
men også for de relasjonene 
som vedkommende har rundt 
seg. Enkelte sier at samtalene 
har berget liv.
Therese gir uttrykk for at hun 
føler seg svært privilegert som 
får lov til å være en del av dette 
arbeidet. - Jeg kan bare si at jeg 
har fått drømmejobben min, 
sier hun med ettertrykk.

Torhild Nordberg anbefaler 
Fermates tros- og livshisto-
riegrupper. Foto: Boe Johan-
nes Hermansen

- Meld deg på!
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Lov og evangelium
«Hvordan forkynne lov og evangelium?». Det var 
temaet på samlingen for frivillige forkynnere i Normi-
sjon region Østfold, som fant sted på Sjøglimt 27. 
oktober. 
Sokneprest Gunnar Øvstegård var innleder og på-
pekte at Guds vilje er god. – Gud er kjærlighet og han 
vil verne om det gode. Kjærligheten er ikke kontorløs, 
men Guds vilje ligger fast. Han som er skaper og 
herre, vet hva som er best for oss mennesker.
Han framholdt at Guds lov ikke bare er god og gir 

rette anvisninger for livet, men den er også med på å avsløre oss. Slik at vi 
ser at vi står i flokken av de skyldige for Gud og ikke kan nå fram til Gud 
på lovens vei. Men ser at vi trenger en frelser, en stedfortreder, som har tatt 
all skyld og gjeld på seg, i vårt sted. - Dette er Den hellige ånds gjerning i 
våre liv, der vi får høre evangeliet forkynt. Loven og evangeliet forutsetter 
hverandre, sa taleren.
Han påpekte at den dobbelte utgang kan være svak i dagens forkynnelse. 
– Vi har ikke lov å opprette noen sti midt imellom. Om ikke den dobbelte 
utgang forkynnes tydelig, er det som å dra proppen ut av en balje.
Gunnar holdt også fram menneskets særstilling i skaperverket og i relasjon 
til Gud, og refererte sitatet: «Det er liten plass på Guds fang for dem som vil 
ødelegge jorda».

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

«Endetid og klimakrise» var 
temaet på seminarhelgen som 
ble arrangert på Haugetun 
folkehøyskole fredag 09. og 
lørdag 10. oktober. Det var 
Normisjon, Norsk Luthersk 
Misjonssamband, Det evange-
lisk-lutherske kirkesamfunn, i 
samarbeid med Frikirken, som 
inviterte til arrangementet. 
Hovedtaler var Tove Rustan 
Skaar, som har vært høysko-
lektor. Hennes temaer var: 
«Endetid – trussel eller håp?» 
og «Hvorfor bry seg om klima 

når jorden skal bli ny?». (Det 
siste temaet foreligger i hennes 
artikkel i boken: Klassisk tro – 
kirke i endring). 
I tillegg hadde seniorrådgi-
ver Per Ivar Våje innlegg om: 
«Klimaendringer – hva vet 
vi egentlig?». Det var også en 
avsluttende panelsamtale, ledet 
av gen. sekr. Morten Dahle 
Stærk, med nevnte talere, 
supplert med områdearbeider 
Frode Granerud. I sum: et 
interessant, nyttig, utbytterikt 
og viktig seminar.

Endetid og klimakrise

Fra panelsamtalen, fra venstre: Morten Dahle Stærk, Tove 
Rustan Skaar, Per Ivar Våje og Frode Granerud. Foto: Boe 
Johannes Hermansen

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 støttespiller for våre leirsteder.

Tirsdag 17. november var det takkefest for Sauevika på Betle-
hem, Borgen for de som har bidratt på forskjellig måte denne 
sesongen. Det var god mat ved Sauevika-kokkene og hyggelig 
samvær.
Og vi satser på «Bli med-fest» til våren, hvor vi ønsker å invi-
tere nye til å være med og ta et tak på Sauevika.
Etter branntilsyn på Sjøglimt må det gjøres en del utbedringer 
når det gjelder brannsikkerhet.
I den forbindelse er det ønskelig med dugnader. Så hvis du har 
mulighet, så meld i fra!

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

Hun har vært misjonær i Santalmisjon i hele 29 
år og har fortsatt et varmt og bankende hjerte 
for at evangeliet skal nå videre, både hjemme 
og ute. 21. oktober rundet Randi Margrethe 
Kopperud på Mysen 90 år.
Randi vokste opp i et aktivt misjonshjem i 
Trømborg og fikk tidlig kall til misjonærtjenes-
te. I den sammenheng tok hun utdannelse som 
sykepleier og gikk på bibelskole. 

I 1966 reiste hun ut som misjonær til India, 
hvor hun var frem til 1978. Året etter startet 
hun på Sylhetfeltet i Bangladesh, hvor hun 
virket til 1995. I en fem måneders periode, i 
1973-74, var hun dessuten avløser i Bhutan.
Med sin positive og ydmyke innstilling, be-
hagelige fremferd og sitt store tjenersinn har 
Randi fått være til stor hjelp og glede. Hun har 
aldri spart seg, men latt kallet og tjenesten gå 
foran egne hensyn og bekvemmeligheter. 
Fortsatt er hun aktiv i misjonsarbeidet for Nor-
misjon, ikke minst lokalt på Mysen, hvor hun 
bor. Hun har fått beholde en god helse og har 
fortsatt sertifikat.
Randi er en hederskvinne, som står som 
eksempel for andre. Hun er opptatt av det 
viktigste i livet, og satser alt på det. Vi ser fram 
til livshistorien som hun snart er ferdig med å 
skrive.
Undertegnede fikk anledning til å besøke Randi 
og gratulere henne en dag på forskudd. Også 
her i Normisjonsnytt vil vi gratulere fra hele 
Normisjon - og ønske Guds rike velsignelse 
over liv og tjeneste.

Gunnleik Seierstad og Boe Johannes Herman-
sen

Randi Kopperud fotografert dagen før 90 
årsdagen. Foto: Boe Johannes Hermansen

Økonomi
Det er spennende å følge med på utviklingen 
i gaveinntekten til vår region. Spesielt når vi 
vet at aktiviteten i våre foreninger er redusert. 
Heldigvis er det mange foreninger som allikevel 
sender sine bidrag, og det er gledelig at våre 
faste givere er trofaste. Dette bidrar sterkt til å 
sikre økonomien i regionen.

Hvert år er vi imidlertid avhengig av god gave-
inngang de tre siste månedene av året. I oktober 
til desember i 2019 fikk vi ca 1,2 mill kr i gaver 
i denne perioden. Vi er spent på denne perio-
den i år, og håper på et tilsvarende resultat som 
foregående år.

I oppstillingen nedenfor vises utviklingen av 
gaveinntektene for hver avdeling. Pr. september 
har vi totale gaveinntekter på kr 1.839.000 mot 
kr 2.085.000 i 2019. Det er en reduksjon på kr 
246.000, og det er Region og Sauevika Leirsted 
som har den største endringen. 

Gaveinntektene utgjør 
ca 40% av regionens 
totale inntekter og er 
derfor veldig viktig. En 
annen, helt vesentlig 
inntekt er leieinntektene 
til leirstedene, både gjennom egne leirer, men 
også utleie til andre. Med koronautbruddet og 
dermed mange avlyste leieforhold, så det mørkt 
ut for leieinntektene i 2020. Da kan vi være vel-
dig glade for at vi bor i et rikt land som Norge!! 
Det er ikke mange land i verden som kan vedta 
den ene tiltakspakken etter den andre. For oss 
har det betydd en støtte hittil i år på over en 
million kroner, som kompensasjon for tapte 
leieinntekter. Dette er vi veldig takknemlige for.

Men allikevel er vi helt avhengig av våre givere, 
og vi er takknemlig for alle dere som støtter oss 
i vårt arbeid.

Veteranmisjonæren runder 90 år!
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– Det er fare for at flere aktører blir 
dradd inn i konflikten. Derfor er det 
særdeles viktig å få stanset fiendtlig- 
hetene og få i gang reelle forhandlinger, 
skrev Steinar Gil og Jon Ramberg, tidli-
gere ambassadører i Aserbadsjan og 
Georgia, i en kronikk i Aftenposten i 
oktober. 

En konflikt om landområdet 
Nagorno-Karabakh og syv nærliggende 
regioner førte til en blodig krig mellom 
Aserbajdsjan og nabolandet Armenia 
da Sovjetunionen brøt sammen for 30 år 

siden. Over 30  000 menneskeliv gikk 
tapt. 

Krigen resulterte i at Armenia okku-
perte området, som etter Sovjetunio-
nens fall ble gitt til Aserbajdsjan, til tross 
for en høy andel armenske innbyggere. 
Nagorno-Karabakh er internasjonalt 
anerkjent som en enklave av Aserbajd-
sjan.

Konflikten forble uløst, til tross for 
våpenhvilen som kom på plass i 1994. 
De siste 26 årene har Armenia hatt kon-
troll over det omstridte området, som 
utgjør 20 prosent av Aserbajdsjans areal. 

Konflikten skal ha ført til at mange 
unge i dag har vokst opp uten å noen-
sinne ha vært i kontakt med represen-
tanter fra nabolandet sitt.

I september i år eskalerte konflikten, 
da Armenias statsminister skal ha kom-
munisert en annen linje enn det som var 
blitt forhandlet om. Resultatet er nå en 
pågående krig mellom nabolandene. 

Flere sivile mål, deriblant de aserbajd-
sjanske byene Ganja og Mingechevir, 
som begge ligger over 100 km fra krigs-
sonen har blitt angrepet. 

Normisjons mikrokredittvirksomhet 
har sitt hovedkontor i Ganja, som er en 
av de aserbajdsjanske byene som er 
rammet av krigshandlingene. Deres 
arbeid påvirkes av dette, blant annet 
fordi mange av kundene nå vil ha pro-
blemer med å tilbakebetale lån. Det gis 
blant annet lån til bønder og andre små 
virksomheter. 

Resten av Normisjons arbeid i landet 
er sentrert rundt hovedstaden Baku, og 
påvirkes ikke direkte av konflikten. 

Det er likevel mange som har vært 
involvert i arbeidet vårt tidligere som er 
rammet. Særlig gjelder dette personer i 
Ganja, der Normisjons arbeid i sin tid 
startet.

I følge Gil og Ramberg ønsker ikke 
armenerne i Nagorno-Karabakh å til-

høre Aserbajdsjan. De ønsker interna-
sjonal de jure anerkjennelse fra Artsakh. 

Skribentene påstår at fredelige løs-
ninger likevel er mulig.  

Før denne konflikten blusset opp på 
80-tallet, levde aserbajdsjanere og 
armenere side om side i fred. Selv om 
folkene har ulik etnisk bakgrunn og i 
dag også ulik religion, står de hverandre 
nært kulturelt. 

Mange medier har feiltolket denne 
konflikten som religiøs, da Armenia har 
majoritet av kristne og Aserbajdsjan har 
majoritet av muslimer, men det er en 
politisk konflikt. 

På aserbajdsjansk side kjemper  
muslimer, ateister, jøder, ortodokse og 
evangeliske kristne side om side, for å få 
tilbake en del av landet som har stor  
kulturell betydning.

Militære operasjoner: Her vises ødeleggelsene i en bygning i Aserbajdsjan etter et militært angrep fra Armenias side. I september i år eskalerte konflikten. 

Den uløste konflikten

Etter 34 år i tjeneste i Mali, er Karen Ekern nå 
tilbake i Norge.

– Jeg har vært i Mali så lenge at jeg har fått 
se resultater av arbeid der mange misjonærer 
har vært ledd i en kjede, som etter hvert førte 
til dannelse av en kirke, opprettelse av en 
bibelskole, samt prosjektarbeid som har ført 
til et bedre liv for mange. Det beste er å ha 
blitt kjent med mennesker og ha fått være en 
del av deres liv, sier Ekern.

Normisjon har i dag et redusert antall norske 
misjonærer ute i samarbeidslandene sine.  

Derfor har organisasjonen nå satt i gang 
kampanjen «1000 gir 1000»  for å snu denne 
trenden. – Hvis flere skulle velge å ikke reise 
ut igjen i 2021, når pandemien forhåpentlig-
vis er under kontroll, vil det ha dramatisk inn-
virkning på arbeidet vårt. Per i dag har vi 
ingen som er klar til rekruttering med tanke 
på utreise, sier Kjetil Vestel Haga. 

I november reiser flere fra ledergruppa sen-
tralt i Normisjon på en fjortendagers turné. 
Målet er å bli kjent med bredden i organisa-
sjonen.

– Jeg er opptatt av å lytte til fotfolket, og 
det ville være en generaltabbe om vi laget en 
strategi som ikke var forankret i organisasjo-
nen. Skal man lykkes med å få igjennom en 
strategi, må de som skal utføre den, ha del i 
den, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga 
til KPK.

Normisjon
Jesus til Alle 
Prosjektnummer: 300004Therese Glendrange i Mali.

Normisjon
Aksjon 1000 gir 1000
Aksjonsnummer: 20004500

Mali
Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000

Reiser ut på turnè Tilbake i Norge 

I Aserbajdsjan, ett av 
Normisjons samarbeids-
land foregår det nå  
militære operasjoner.

Søker flere misjonærer

Synnøve A. Baghirova/Inga Lill Nyvoll
Adobe Stock
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I tider som denne avsløres sys-
temenes styrker og svakheter. I 
Nepal drives mange sykehus 
som privat praksis, og de fleste 
koronapasienter er «dårlig 
business». 

Sykdommen skremmer 
unna andre, mer betalingsdyk-
tige pasienter. Dermed nekter 
mange av disse sykehusene å ha 
noe med korona å gjøre.

Misjonssykehusene fortset-
ter å ta imot alle som kommer, 
det ligger i deres natur. Men det 
krever mye arbeid og planleg-
ging. I Okhaldhunga er hele 
sykehuset omorganisert for å 
kunne behandle syke, smitt-
somme koronapasienter uten at 
de «vanlige» pasientene med 
andre alvorlige sykdommer set-
tes i fare.

Mesteparten av den tidligere 
poliklinikken er omgjort til iso-
lasjonsavdeling. Det er en egen 
sengepost med plass til femten 
smittsomme koronapasienter. 
Foreløpig har den bare vært 

fullt belagt i en kort periode, 
men den blir stadig viktigere. 
De har til og med egen føde-
stue, der en mor i smittsom fase 
nylig fødte et velskapt og friskt 
barn. Det er også en egen liten 
operasjonsstue, hvis noen med 
påvist smitte skulle vise seg 
også å trenge kirurgisk behand-
ling for noe annet. Egne syke-
pleiere jobber på avdelingen i 
avgrensede perioder.

Isolasjonsavdelingen har 
også fått innlagt ekstra oksy-
gentilførsel. Det er helt avgjø-
rende for mange av de dårligste 
koronapasientene, der lunge-
funksjonen svikter i en periode. 
Mesteparten av den lille 
«fabrikken» som produserer 
dette oksygenet ble gitt til syke-
huset i gave fra Nepals egne 
myndigheter i desember 2017, 
som uttrykk for tilliten de har 
til arbeidet misjonen gjør der. 

Da en liten, men vital, del av 
maskineriet gikk i stykker for få 
uker siden, sørget Normisjon 
for reparasjon på rekordtid. 
Slik kunne tilbudet til de 
sykeste pasientene oppretthol-
des. Det er i krisetider som 
disse at vennskap prøves. Nor-
misjons vennskap med folket i 
Okhaldhunga består prøven, og 
skal fortsette gjennom denne 
krisen.

Bestemor med barnebarn som får oksygen for 
lungebetennelse i Nepal. 

Utfordres
Erik Bøhler
Normisjon

Pandemien setter 
helsevesenet i alle 
land på prøve, 
særlig går det hardt 
utover fattige land.

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnummer: 306008

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Be for utsendingene som nå er 
hjemme, de som har reist ut igjen 
og de som skal reise ut over 
nyttår. 
 Be for arbeidet ute i en tid som 
fortsatt er vanskelig. 

Aserbajdsjan
Be om fred og forsoning mellom 
Aserbajdsjan og Armenia.
 Be for de kristne i Aserbajd-
sjan, om enhet blant lederne og 
at de kan være lys og salt i sitt 
land. 
 Be for alle som er rammet av 
nedstengningen i landet, særlig 
de sårbare gruppene som barn, 
barn med funksjonsnedsettelser, 
og de fattige. 

Mali og Senegal
Takk for at den politiske situasjo-
nen i Mali har stabilisert seg noe.  
 Be om fred for hele landet. 
 Be for bibeloversettelses-
arbeidet som nå er inne i en 
avsluttende fase. Be om at alt  
det tekniske må fungere, og at  
de får god tid til gjennomgang.
 Be for misjonærene som reiser 
til Senegal i januar etter ni 
måneders koronaopphold i 
Norge. Be for trygg utreise og 
god inngang i lokalsamfunnet.

Nepal
Be for UMN sin avtale for 
sykehusene Okhaldhunga og 
Tansen med myndighetene som 
går ut 20. november. Be om 
fornyelse av avtalen som er 
avgjørende for driften av 
sykehusene. 
 Be spesielt for de fattigste og 
mest sårbare, om at de må få den 
hjelpen de trenger i denne tiden. 

Bangladesh
Be for utsendingene våre og 
arbeidet de står i. 
 Be for alle menneskene de 
møter i sin hverdag. 

Ecuador
Be for Salomon og Zoila, to fra 
kichwakirka som studerer teologi 
i Peru. Be for reisen tilbake til 
Ecuador i desember og for 
praksisperioden i menighetene.

Kambodsja
Be for 120 evangelister som 
fortsetter å lede nye til tro på 
Jesus, starter nye huskirker og 
fører folk frem til dåp. 

REGIONER: 
Agder
Be for klok forvaltning av 
økonomi og ressurser. Be om at 
våre fellesskap må fungere 
trosstyrkende i en krevende tid. 
 
Hordaland
Be for det nye  misjonssenteret; 
at det skal bli et senter for 

arbeidet både hjemme og ute, 
og at det skal bli en flott 
møteplass for Gud og mennes-
ker. 
 Be for alle frivillige, ansatte og 
alle som opplever en tilknytning 
til Normisjon Hordaland.
 Be for de som er ensomme og 
alene i koronatiden.
 
Møre
Be for det nye regionstyret. Be 
om visdom i hvordan arbeidet 
skal ledes i fortsettelsen.

Nord
Be for det nye regionstyret. Be 
om at de får evne til å prioritere 
rett i de saker som skal avgjøres. 
 Be om gode og mange 
medarbeidere, og flere deltakere, 
på leirene ved Solvang og 
Holmen.
 Be om trygge møteplasser i 
disse koronatider, der vi kan 
samles om Guds ord.
 
Nordland
Be for Acta Fauske.
 Be om at vi får se koronatid 
som nådetid.

Oppland
Be om at vi skal bevare misjons-
gløden i en vanskelig tid.
 Be om prosessen for ny 
organisering i regionen. 
 
Rogaland 
Be for adventsleirene.
 Be for festene i januar.
 Takk og be for regionstyret.
 Takk og be for lagsledre.
 
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 Acta sitt arbeid i regionen i 
en tid med lavere bemanning.
 Be om at pandemien ikke må 
lamme misjonsarbeidet i 
regionen.
 Be om mer frimodighet til å 
dele troen med andre.
 Be om visdom og hjelp til å 
prioritere riktig i en tid med 
knappe ressurser. 

Trøndelag
Takk og be for elever og ansatte 
på Bakketun, Fredly, Øya, KVT og 
GUS.
 Be for seniorarbeidet i 
regionen.
 Be om at folk må bli frelst.

Ve/Bu
Be for stabens turné til Hallingdal 
i november og arrangementer i 

forbindelse med dette. Be for 
arbeidet i dette området.
 Be for Actas ledertreningsopp-
legg, LIFT, som er nytt og dras i 
gang nå. Be om at dette må bli 
en stor velsignelse.
  
Øst
Be for Actas tre adventsleirer. 
 Be for lokale ledere, for visdom 
og ledelse.
 Be om at nye mennesker skal 
bli kjent med Jesus gjennom 
arbeidet i regionen. 

Østfold
Takk for frivillige medarbeidere 
som til tross for usikre tider 
gjennomfører møter og  
samlinger.
 Be for smittesituasjonen og for 
de som er engstelige.
Takk for våre givere og be om 
Guds velsignelser i deres liv.
 Be om å ha fokus på «Nåden i 
Jesus Kristus»

SKOLENE: 
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 ennå har ganske 
annerledes arbeidsdager.
 Be om at Gud møter elevene 
våre i skolehverdagen.
 Be for rekruttering til neste år 
for 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
 Be for ledergruppa som skal på 
turné i november, og for gode 
møter med resten av organisasjo-
nen.

ACTA SENTRALT:
Be for alle lokallagsledere. At de 
må få motivasjon og støtte til å 
stå i tjenesten sin i disse 
vanskelige tider.
 Be for alle Actas medlemmer. 
La dem kjenne på din nærhet 
både i og utenfor fellesskapet 
sitt.
 Be for små og store arrange-
menter som planlegges.
 Be om at de kan få gjennomfø-
res slik at barn og unge kan få 
høre mer om Jesus. 
 Be for Soul Children og at 
mange nye ungdommer blir 
kjent med Jesus gjennom 
YouTube-kanalen. 

Bønneemner

Nytt fra
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– Det er mange som vil følge den nye general- 
sekretæren i bønn, fortalte pastor i Norkirken 
Grimstad på innvielsesgudstjenesten av den nye 
generalsekretæren i oktober.  

Kjetil Vestel Haga (50) er gift med Kristin  
Øfsdahl Haga. Sammen har de to voksne barn, 
Simen og Helene. De siste ni årene har Haga vært 
rektor på Bibelskolen i Grimstad og er godt kjent 
i organisasjonen. I 2005 reiste familien blant 
annet ut som utsendinger til Ecuador i fire år. 

Nå er han klar for en ny tjeneste, forteller han.
– Det er godt å kjenne den gode støtten jeg har 

rundt meg. Nå er grunnlaget lagt for å gjøre meg 
klar til å gå inn i denne tjenesten. Og jeg kjenner 
at nå jeg er klar, sier Haga.

Generalsekretæren holdt selv talen for guds-
tjenesten denne søndagen, som handlet om det å 
være lys og salt som kristne. Som generalsekre-
tær er han opptatt av at flere skal få kjenne eier-
skap til det helhetlige arbeidet som organisasjo-
nen driver.

– Ingen er gode alene. Aller minst meg. Men hvis 
vi kan bruke evnene og gavene Gud har gitt oss, 
og stå sammen, så er det likevel utrolig hva vi kan 
få til. Tenk på mulighetene vi har til å være salt 
og lys gjennom arbeidet som drives i Normisjon. 
På skolene, i samarbeidslandene, i menighetene 
og foreningene.

Mulighetene og drømmene er mange. 
– Jeg tror ikke du trenger å be om mer 

pågangsmot Kjetil, var det en som sa da flere tok 
til ordet for å ønske generalsekretæren velkom-
men. – For det har du!

Fungerende rektor på Bibelskolen Marit Elisa-
beth Berling, tok blant annet frem ordene «Wish 
it, dream it, do it» som har hengt på veggen på 
rektorkontoret.

– Det passer deg så godt, Kjetil, fordi du får 
virkelig ting gjort, sa Berling.

I november gjør generalsekretæren seg klar 
for å reise på turné med ledergruppa sentralt. 
Målet er å bli kjent med bredden i organisasjo-
nen og for å lytte til de ulike medarbeiderne 
rundt om i landet. 

– Nå er jeg klar
Innviet: Den nye generalsekretæren ble innviet søndag 11.oktober i Grimstad.

Inga Lill Nyvoll
Inga Lill Nyvoll

I oktober ble Kjetil Vestel Haga 
innviet som generalsekretær i 
Normisjon. Den tidligere bibel-
skolerektoren håper å forvalte 
tjenesten med visdom, men 
også med mye glede.

Tenk på mulig-
hetene vi har til 

å være lys og salt 

Fredag 30. oktober ble Soul Children-bevegelsens YouTube-
kanal «Soul Children Channel» nylansert. YouTube-kanalen, 
som tidligere ble brukt som en lagringsplass for musikkvideoer 
og live-opptredener, har nå fått et nytt ansikt. Hver fredag vil 
det komme nye videoer knyttet til fem ulike konsepter.  Kana-
len er laget av ungdommer i alderen 15–18 år som vil ta for seg 
aktuelle temaer, og dele sine historier. Bakgrunnen for You-
Tube kanalens utvikling og nylansering er et økende behov for 
en plattform der kristen ungdom kan dele gleder og utfordrin-
ger ved å være ungdom i dag, beskrives det i pressemeldingen. 
Innholdet er spesielt ment for både for troende og ikke-troende 
i alderen 10–20 år. 

Nylansering på YouTube

Ungdommer under filming 
på settet.
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Hauge-dag
Haugekomiteen i Normisjon region Østfold arrangerte Hauge-
dag søndag 1. november på Hauges Minde. Etter gudstjeneste 
ved Boe Johannes Hermansen, var det informasjon ved jordet, 
der Hauge fikk sin åndsopplevelse 5. april 1796. Deretter middag 
og foredrag ved Harald Kaasa Hammer, med temaet: «Hans Niel-
sen Hauge – Norges første gründer og folkevekker». Et foredrag 
som gav god innsikt i Hauges liv og virke, og hans enorme betyd-
ning på mange områder.

Hauge-kjennerne Svein Høiden og Torgeir Flateby (som den 
strikkende Hauge) i opptrinnet i friluft under Hauge-dagen. 
Foto: Boe Johannes Hermansen

Sverre Fjeldberg, Åsmund Bjørnstad, Ingrid K. 
Melvær, Anne-Kirsti S. Ulseth og Boe Johannes 
Hermansen – alle ansatte i Normisjon region 
Østfold - var 4. og 5. november på en utbytterik 
studietur til Kongsberg og Drammen, finansiert 
av K-stud i Østfold. 
Pastor Helge Skaaheim og hans medarbeidere 
gav oss et grundig og inspirerende kjennskap 
til Norkirken Kongsbergs vidtfavnende arbeid. 
Om kvelden fikk vi være med på et menighets-

møte  hvor de blant annet drøftet muligheter for 
menighetsplanting på nye steder i Kongsberg!

Siste dagen besøkte vi Danvik folkehøgskole, 
hvor markedsarbeider Iren Hope Rønhovde 
hadde et lærerikt work-shop med tema: «Infor-
masjon og markedsføring». 
En takknemlig gjeng på fem medarbeidere 
kjørte sammen i minibuss fra Haugetun.

Bildet viser et glimt fra besøket i Nor-
kirken i Kongsberg: Første rekke fra 
venstre: Sirawan Bergerud (medlem av 
taiwansk nettverk og kirkevertjeneste), 
Anne-Kirsti S. Ulseth, Sverre Fjeld-
berg, Mary Anette Skaaheim (lov-
sangsleder). Andre rekke fra venstre: 
Ingrid K. Melvær, Åsmund Bjørnstad, 
Ingvald Løvdal (ulønnet administra-
sjonsmedarbeider) og Helge Skaaheim 
(pastor). Khaliun Undrakh (leder 
av Veksthuset/arbeid for barn 4.-7. 
klasse) og Kristina Uttgård (repr. for 
kvinnearbeidet og småfelleskap) var 
ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Boe 
Johannes Hermansen

Fra Danvik, fra venstre: 
Sverre Fjeldberg, Anne-
Kirsti S. Ulseth, Iren Hope 
Rønhovde, Ingrid K. Melvær, 
Åsmund Bjørnstad og Boe 
Johannes Hermansen. Foto: 
Olav Øygard

Utbytterik studietur

Hærland bedehus solgt

Hærland Normisjon ble vedtatt 
nedlagt fra 1. oktober 2020. Vel 
1,7 millioner kroner, inkludert 
salg av Hærland bedehus for kr. 
1,4 millioner, er gitt til utbedring 
av Sjøglimt leirsted.
- Det er vemodig, men samtidig 
det eneste fornuftige, sier av-
troppende formann i den lokale 
Normisjonsforeningen, Jul-Lars 
Kvernhusengen (bildet).

Hærland bedehus ble innviet 3. juledag 1926, etter at det hadde 
vært indremisjonsmøter på forskjellige steder i bygda siden 1872. 
Egen indremisjonsforening i Hærland ble stiftet i 1901, det var 
en ren mannsforening fram til den ble utvidet og omorganisert 
i 1918, etter en vekkelse ved Magnus Haugland og Martin Jamt 
hvor omlag 70 mennesker ble omvendt til Gud. Det samme året 
bedehuset ble bygd, ble det også stiftet egen ungdomsforening. 
En ny vekkelse ved Santalmisjonspredikantene Hans Dahl og 
Karl Rød skjedde i 1942, hvor det også var over 70 personer som 
kom til tro på Gud. 
- Hærland bedehus har fått bety enormt mye gjennom årene, 
med blant annet søndagsskole, barneforening, barnehage, kor-
vett, ungdomsforening, yngreskor, Santalforening og bedehusfo-
rening, forteller Jul-Lars.
- Men nå er vi kun en håndfull igjen, og da var det ikke lenger 
grunnlag for å fortsette egen virksomhet i Hærland. Vi vil derfor 
engasjere oss i Normisjon Mysen, forteller han.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Lahellemoen Indremisjon (nå 
Normisjon) ble stiftet 15. sep-
tember 1878. Nå er foreningen 
dessverre lagt ned, etter 142 års 
drift. – Det er både vemodig 
og rart, sier Asbjørg Ørebech 
som har vært med i ledelsen av 
foreningen de siste 45 årene.
- Vi får takke for alt som har 
vært og ta vare på de mange 
gode minnene. «Alt har sin 
tid», som det står i Bibelen. 
Når en dør lukkes, så åpnes 
kanskje en ny, legger hun til.

Lahellemoen Misjonshus har 
hatt en svært rik virksomhet, 
med søndagskole, kvinnefore-
ning, Blåkors- og husforening, 
og Indremisjonsforening. Ja, 
også Konfirmantforeningen 
og Guttelaget - senere «Yngres 
for piker og gutter» - har hatt 
sin plass i bedehuset. Videre: 
Barneforeningen «Duen», 
Santalmisjonsforeningen, IUF 
sangkor, Blåkorskoret senere 
Blåkors musikklag, Lahel-
lemoen musikklag og ikke å 

forglemme et barnegospelkor 
og «Toppers».
Som så mange andre steder, 
har det over tid vært van-
skelig med rekruttering og 
foreningene har blitt langt 
ned. 1. november hadde 
Lahellemoen Normisjon sin 
avslutningsfest. Her talte Boe 
Johannes Hermansen og Sverre 
Fjeldberg sang og hilste fra 
region Østfold, som nå overtar 
bedehuset. Salget av huset er 
øremerket Normisjonsarbeid i 
Fredrikstad-distriktet og Sau-
evika leirsted. 

Les mer om Lahellemoen Nor-
misjon og Lahellemoen mis-
jonshus på regionens nettside.

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Asbjørg Ørebech (til venstre) og Eva Næss Nygaard serverer 
under avslutningsfesten. 

Slutt etter 142 års virksomhet



      N R .  5  -  2020 |  HAUGETUN    9   Nytt fra

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

November. Knitrende blader 
under joggeskoene. Internat-
vask. Kakao med krem. Enda 
er lufta mild, når elevene åpner 
vinduet for å lufte på rom-
met sitt. Alle fargene …. saftig 
oransje, som om det vokser 
modne Victoria-plommer på 
alle slag trær. Brune åkrer som 
er høstet og pløyd. Kornet i 
hus. Høsthvete.

Gjess og trekkfugler har forlatt 
oss. 
Og - Corona har bestemt seg 
for å bli – inntil videre.

Inne på Haugetun har vi også 
vår egen verden – selv om 
mange av fagene våre handler 
om mennesker og samfunn 
med utfordringer som vi tren-
ger kunnskap og kjennskap 

om. Elevenes erfaringer er 
ulike. Det gjør all undervisning 
og aktivitet så utrolig lærerik 
og spennende! Livsnær.

Men Haugetun er også et hjem. 
Omsorg, ansvar, samhold. 
Relasjoner.
Denne høsten erfarer vi hva 
kohort gjør med oss. Vi blir 
sårbare. Vi blir veldig avhengig 
av hverandre. Ærlighet blir en 
måte å leve på – ikke et punkt 
på tavla … Den som kjenner 
symptomer om morgenen – 
kan risikere å sitte fire dager i 
karantene. Men – vi håndterer 
det bra! Gode og trygge ruti-
ner gir forutsigbarhet og flyt i 
hverdagen.
Det er med stor takknemlig-
het vi lærere og ledelse ser at 
elevene tar denne begrensende 
livsstilen på alvor. Vi liker det 
ikke – men vi takler ubehaget 
når vi ser hva vi skåner andre 
for … 
Dere som er generasjonen 
over oss, har kjent på kroppen 
hva unntakstilstander i verden 
gjorde med dere. Vi som har 
foreldre eller besteforeldre som 
har opplevd 1930 og 40-årene, 
merker det på dem enda. Det 
handler om prioriteringer, hva 
som er stort og smått, roen de 
har. Vi har mye å lære av det.

Denne uken kaller vi for Fami-
lie-uka. I Haugetun-tradisjon 
betyr det at tunet vårt fylles til 
randen av foresatte, søsken og 
besteforeldre. Deilig mat ser-
veres, og glade elever har mye 
de skal vise frem. Så er det en 
stor festforestilling i gymsalen. 
Glede og moro!
I år må vi finne nye måter å 
gjøre det på;
Haugetun pyntes likevel til 
fest! Det bakes og tilberedes av 
kokkene og på skolekjøkkenet. 

Det ryddes og rakes og lagres 
for vinteren. Det øves og terpes 
på tekster og noter.
Kreativitet og kunnskap hos 
elever og lærere deles raust.
Så hjelper digital kommunika-
sjon oss med selve formidlin-
gen av dette; Vi produserer en 
film om årets kull på Hau-
getun. Denne sendes til alle 
venner og familie. 
Underveis deler vi på insta-
gram, snapchat og FB og hjem-
mesiden vår. Vi leker oss med 
bonus-materialet; «Behind the 
scenes». 
Vi ler og strever og finner gode 
løsninger. Folkehøyskoleliv. 
We’re singing in the Rain.

We´r singing

Bildene er fra sponsorløpet som Haugetun-elevene hadde i 
høst. Foto: Erik Øysæd

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.

GF i 
Normisjon

Normisjons generalforsamling arrangeres 
denne gang en helg: 4.- 6. juli 2021. 
GF blir i Oslo-området. Nærmere info kom-
mer!
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Høstleirer for tweens og teens
Denne høsten har Acta Østfold invitert til to leirer: en 5.-7. klasse (tweens) leir, og en 
leir for ungdom fra 8. klasse (teens). Vi lar bildene tale for seg selv om et mangfold 
av aktiviteter, engasjerte ledere, et flott leirsted og fornøyde deltakere. Takk til alle 
dere som er med og støtter arbeidet i bønn, rekrutterer deltakere og bidrar økono-
misk til Acta og til leirstedene.
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En annonse i en avis for for 
noen år siden, fanget øyet: 
Berg Livet – Bruk Refleks ! sto 
det, og vi forstår jo hva det 
betyr. Men det som traff meg 
var BERG LIVET!

Ord som vi troende tenker på, 
når liv skal berges – les frelses! 
- er ikke bruk av reflekser som 
virkelig lyser opp i mørket. 
Men vi tenker på et helt annet 
lys: Verdens Lys, Det Sanne Lys 
– som kom til verden for 
omlag 2000 år siden.
I Johannes 1,1-5 leser vi: «... og 
lyset skinner i mørket, men 
mørket tok ikke imot det».

Evangelisten Johannes forteller 
oss om hvordan det sanne lyset 
kom til verden, om ordet som 
ble menneske og tok bolig 
iblant oss, og som Johannes 
døperen vitnet om: «Alt kjød 
skal se Guds frelse». Dette 
budskapet nådde fram til noen 
fiskere, blant dem var Filip 
som igjen traff Natanael. Og 
som kom med følgende 

replikk, da de fortalte om 
Jesus; «Hva godt kan det 
komme fra
Nasaret?»
I vår del av verden er det 
vanskelig å forstå uansett, men 
jødene hadde jo profetiene å 
holde seg til.

Riktignok var Nasaret en 
uanselig landsby oppe i de 
galileiske fjellene, og Natanael 
fant det utrolig at den lovede 
Messias virkelig skulle bli født 
på et slikt sted. Nei, fra Jeru-
salem skulle Messias komme. 
Men Filip svarte: «Kom å se 
selv».

Dette er en utfordring til alle 
som tviler: kan det være sant? 
Ble verdens frelser født der og 
da?  Natanaels spørsmål lever 
fortsatt: i mistro, i avvisning, i 
hat og vantro: Kan jeg virkelig 
tro dette?

Da er vårt svar: Kom å se selv 
– kom, hør Hans budskap til 
deg, og du vil møte Ham der i 

Ordet - Han er Ordet.
Som kvinnen ved Sykars brønn 
erfarte, hun løp tilbake til 
landsbyen og sa: Kom å se – en 
mann har fortalt meg sann-
heten om meg selv. Han skulle 
vel ikke være Messias? Og hun 
og flere av landsbyens folk kom 
til tro.

Det er dette evangelisten 
Johannes skriver om: «Men 
alle dem som tok imot Ham, 
dem ga Han rett til å bli Guds 
barn, de som tror på Hans 
navn».
«For av Hans fylde har vi alle 
fått, og det nåde over nåde – 
for Loven ble gitt ved Moses, 
nåden og sannheten kom ved 
Jesus Kristus».
Dette skal vi fortelle, igjen og 
igjen: I dag er det født dere en 
Frelser, som er Messias, Herren 
– i Davids by! Ta i mot ham, 
som kan berge oss fra evig død 
og gi oss evig liv!

Lys i mørke
Gerd Dahlman Johansen, bosatt på Kråkerøy, pensjonist, 
fritidsforkynner i Normisjon

Andakt

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

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

Normisjon representerer et fantastisk mangfold. Vi driver med 
så mye godt og friskt både ute og hjemme, og vi gjør virkelig 
en forskjell.

La meg nevne noen eksempler: Soul Children bevegelsen 
når ut til stadig nye barn og familier, vi har svært mange gode 
skoler, menighetene vokser og internasjonalt gjør vi en stor 
forskjell i mange menneskers liv. Dette er inspirerende og   
viktig!

Men i alt vårt mangfold står vi også i fare for å gape over så 
mye at det er vanskelig å få øye på en samlet helhet. 

Hva svarer vi på spørsmålet: Hva er det Normisjon egentlig 
er kjent for? 

Klart vi skal være takknemlige for alt det gode Gud gjør på 
ulike arenaer, men dersom vi som tilhører de ulike arbeids-
lagene i Normisjon ikke ser helheten og sammenhengen i den 
bevegelsen vi hører til, er det en utfordring. 

Jesus sier: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin 
kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke 
lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.»

 I stor takknemlighet over alt det gode som skjer, synes jeg 
samtidig at Jesu ord er til ettertanke. Vi er jordens salt, men 
om de ulike saltkornene ikke samles, men spres, står de i fare 
for å miste sin kraft. 

Et viktig oppdrag for oss som hører til Normisjon, er å 
styrke opplevelsen av at vi hører sammen selv om vi har ulike 
oppgaver både ute og hjemme. Vil du være med på det? For 
dette må vi gjøre sammen – for sammen er vi Normisjon!

Betydningen av å stå sammen

Kjetil Vestel Haga 
Generalsekretær i Normisjon

Innspill

Høsten har for fullt satt sitt 
preg på naturen. Vi har lagt 
bak oss en tid med store 
utfordringer og prøver å 
finne rytmen i en ny  
normalhverdag. Og vi kan 
vel konstatere at det har 
vært, og er, en spesiell tid vi 
lever i. Også for Galleri  
Normisjon. Det har vært og 
er utfordringer knyttet til 
åpningstider og hvor mange 
medarbeidere vi har «å spille 
på». I noen butikker blir 
belastningen større på noen, 
for å få vaktlistene til å gå 
opp. Man har lite å «gå på» 

dersom noen må melde 
avbud. Men du verden, hvor 
tilpasningsdyktige vi tross 
alt, er. Smittevernregler og 
ekstra renhold har blitt en 
del av daglige oppgaver. Og 
vi ser at omsetningen, siden 
sommeren, har gått opp og 
tangerer eller ligger over 
fjorårets resultat for samme 
periode. I tillegg fikk vi også 
lov til å søke på Lotteri- 
tilsynets midler for frivillig 
arbeid, og har fått godt betalt 
for jobben som ble gjort 
med de søknadene. Dette 
viser bl.a. hvor viktig  

myndigheten mener vårt 
arbeid er. Vi er med på å 
oppfylle FN’s bærekraftsmål 
og gjenbruksbransjen er en 
viktig aktør i dette. Ja, vi kan 
kanskje si det så sterkt at 
myndighetene er avhengig 
av dugnaden og de frivillige 
aktørene på dette feltet for å 
få oppfylt noen av de målene 
de har satt seg. Er det ikke 
flott at vi får være med på 
dette?

Gjenbrukskroken

acta

normisjon

 barn  
og unge i

MER2021
– medarbeiderkonferanse  

i Normisjon og Acta

For mer informasjon: www.mer2021.no

LOKAL/DIGITAL KONFERANSE

12. – 14. MARS 2021
Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 408 17 160 
e-post: post(at)fermate.no
Torhild Nordberg, sjelesørger, 
e-post: torhild(at)fermate.no
Tore Schwartz Olsen, sjelesørger
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.: 25.01

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

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

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.

 NORMISJONS SENIORSTEVNE
14. – 18. juni på Haugetun Folkehøgskole, Rolvsøy, Østfold.

 www.normisjon.no

   Bibeltimer og forkynnelse:  Reidun og Kurt Hjemdal
   For mer informasjon: Tlf. 69 36 27 30. eller send mail til utleie@haugetun.no 

Årsmøtet 

for Normisjon region 
Østfold avholdes i 
Rakkestad søndag 
21. mars. 
Noter dagen!

Misjonsforum 
inviterer til misjonsdag lør-
dag 6. februar i Bethel, Fred-
rikstad. Skjeberg manns-
musikk og sangeren Renate 
Gjerløw Larsen deltar.

ARRANGEMENTER

Organisasjonen 
Hauge 2021 er ansvarlig 
for feiringen av 250 års jubileet 
for Hans Nielsen Hauges fødsel 
neste år. Det arbeides blant 
annet med restaurering av 
museet, nytt besøkssenter med 
utstilling og mange arrange-
menter i og utenfor Østfold/
Viken. Svein Høiden og Boe 
Johannes Hermansen sitter i 
komiteen fra Normisjon. 
Merk spesielt Hauge-kveld 
torsdag 4. mars i Filadelfiakir-
ken, Sarpsborg og festkveld 
fredag 09. april på Haugetun. 
Selve fødselsdagen er påske-
aften, 3. april. Følg med på: 
www.haugesminde.no

Ny bok

Hauge 2021 har nettopp gitt ut 
bok om Hauge, med tittelen: 
«Alt eller intet», skrevet av Jens 
Olav Simensen og Ann-Jorid 
Pedersen. Med denne boka øn-
sker forfatterne å formidle his-
torien om Hans Nielsen Hauge 
til et bredt publikum. Hauge 
plasseres i en lokal, nasjonal 
og internasjonal sammenheng. 
Hans kommersielle og sam-
funnsorienterte virksomhet 
blir belyst både historisk og 
gjennom perspektiver fra vår 
egen samtid.


