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Randi Kopperud (90) har skrevet en personlig bok 
om det å være misjonær, noe hun har vært i 29 år, 
fordelt på India, Bangladesh og Bhutan. Les side 3!

Randis liv i bok

Fastetiden kan hjelpe oss tilbake på plass, bak Ham, som er sterkere enn den sterke.

Østfold
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Boe Johannes 
Hermansen
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Randi Kopperud med sin nye bok som forteller om hennes trofaste misjonærtjeneste.

På grunn av koronasituasjonen blir det 
digitale leirer også i påsken 2021. Les 
mer om disse på side 10.

Digitalt påskestudio

UTLAND 5

Over to millioner kroner ble samlet inn til 
Normisjons ekstraordinære koronainnsam-
ling. Slik hjalp Normisjon koronarammede 
i 2020.
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Tekst Tekst

EN ØKONOMIUTDANNING 
FOR DEG SOM ER OPPTATT 

AV BÆREKRAFT
Hauge School of Management

Å kombinere bærekraft, etisk bevissthet 
og innovasjon er noe du lærer ved 

Hauge School of Management. 

Sjekk ut våre to 
bachelorprogram på nla.no!

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

Første digitale samling
Landsstyreleder Hallgeir Solberg håper at 
generalforsamlingen i 2021 blir til glede 
og inspirasjon, selv om mye blir anner-
ledes når en må samles digitalt.  

NORGE          7

ÅRSMØTE I NORMISJON 
REGION ØSTFOLD

Vi må også i år gjennomføre et alternativt årsmøte på 
grunn av koronasituasjonen.

Som i 2020 kommer vi til å sende ut årsmøtepapirer per 
post og e-post. Det vil bli gitt anledning til å komme med 
kommentarer på telefon, e-post, brev eller i et skjema på 
regionens hjemmeside. 

I dette nummeret av Normisjonsnytt finner du årsmel-
dingen fra regionstyret, regnskapet og valgkomiteens 
innstilling (side 4-9). Se nærmere info om årsmøtet på 
siste side av bladet!
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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

26.12: Tormod Ihlebæk, Rolvsøy 75 
år
01.01: Olav Røyneberg, Tomb 50 år
02.01: Stein Løkkeli, Skjeberg 75 år
07.01: Svein Bodahl-Johansen, 
Fredrikstad 80 år
14.01: Kjell Øivind Edvardsen, 
Rolvsøy 70 år
28.01 Ingar Karlsen, Betlehem, 
Borgen 75 år
29.01: Aase Bergbråten, Marker 90 
år
02.02: Roar Eriksen, Fredrikstad 75 
år
11.02: Anne Marie Kolstad, Fredrik-
stad 80 år
15.02: Elisabeth Lund, Gressvik 80 
år
18.02: Kjersti Nygård, Råde 75 år
19.02: Hellen Liv Grimsøen, 
Svinndal 75 år
29.02: Astrid Bartholdsen, Fredrik-
stad 85 år 
17.03: Eva Nygaard, Gressvik 75 år

Døde 
Jens Kasbo, Marker
Marie Helgerød, Rakkestad
Borghild E. Ruud, Marker
Ruth Tegner, Gressvik
Grete A. Johansen, Fredrikstad
Solveig Bakke, Svinndal
Jan Storeheier, Degernes
Johs. Mangersnes, Østre Fredrik-
stad
Judith Næss, Rolvsøy
Jan Minge, Bjørnstad
Sygni Myklebust, Borgenhaugen
Kjell Jensen, Borge
Jens Jespersen, Råde
Johnny Bro, Rygge

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

Tar vi pulsen på skolen nå, 
så vil det være: mange sam-
let under samme tak, nye 
opplevelser, planer som må 
endres, positivt fokus, krea-
tive løsninger, gode opple-
velser, glede, drømmer og 
samhold - for å nevne noe.

Vi på Haugetun kjenner på 
stor takknemlighet, og er glade 
for at vi får dette skoleåret til 
å fungere så godt som det gjør 
med de begrensningene vi alle 
har, men som samtidig gir oss 
nye løsninger. Året utfordrer 
oss alle til å tenke nytt og være 
kreative og løsningsorienterte. 
Det blir viktig å feste blikk på 
alle mulighetene vi har ved å 
få ha så mange ungdommer 
samlet, og ikke minst samle på 
nære opplevelser. En av våre 
elever vil gi dere et lite glimt 
fra livet her nå.

– Hvem er du, og hvor kommer 
du fra?

Mitt navn er Hannah Øde-
gaard, jeg er 21 år gammel 
og kommer fra Kristiansand. 
Jeg går andre året mitt på 
Haugetun Folkehøyskole som 
stipendiat.

– Hvordan er det å gå på Hau-
getun?
Allerede første året på Hau-
getun føltes det som hjemme. 
Dette er stedet jeg kan være 
meg og gi av meg selv. Jeg får 
venner for livet og hver dag er 
en fest dag. Jeg føler det er et år 
kombinert med å chille, ha det 
gøy og utvikle meg.

– Hva lærer du på folkehøysko-
len?
Vi lærer mye forskjellig. Alt 
fra å skulle klare seg selv når 
man flytter videre i livet, til det 
å forstå og bli kjent med ulike 
mennesker. Man utvikler seg 
sosialt og her er plassen for å 
komme ut av komfortsonen. 
Vi lærer om økonomi og tro, 

i tillegg lære vi mye faglig fra 
linjene vi har valgt.

– Beste minne?
Det er veldig vanskelig å velge 
det beste minne, for her lager 
du minner for livet hver dag. 
Men jeg drømmer ofte tilbake 
til bli-kjent dagene, følelsen av 
«Bli kjent fasen» er veldig gøy, 
å de dagene er bare så lekne, 
fylt med masse sol, glede og 
bading.

– Hva vil du si til folkehøyskole-
vennene?
Uten dere ville livet vært kje-
delig. Jeg elsker å ha venner på 
tvers rundt i Norge. Jeg vet det 
er gode minner her på Hauge-
tun, men jeg ser også frem til 
mye besøk og gode minner når 
skoleåret er ferdig, for dette er 
venner for livet. 
Og uten støtte fra Haugetun-
vennene i Østfold og resten av 
landet ville det aldri vært skole 
for oss elever. Tusen takk!

Ord for helgen
Foran hver helg, siden mars 2020, har vi lagt ut en kort andakt 
på nettsiden:
https://www.normisjon.no/ostfold/ord-for-helgen/ og linket 
den til regionens facebookside. Flere har delt den videre! Vi 
vil oppfordre deg både til å se/lytte til andakten og dele den 
videre på digitale plattformer. Har du spørsmål vedr. disse 
andaktene, ta kontakt med undertegnede.

Boe Johannes Hermansen

Et godt sted å være også 
under pandemien

Hilda Andreassen, bosatt på 
Østsiden, rundet 85 år 14. 
februar. Hun var først frivillig 
på Sauevika leirsted i flere år, før 
hun i 1985 ble ansatt i Indremi-
sjon/Normisjon. Her arbeidet 
hun fram til hun gikk av som 
pensjonist i 2003, 67 år gammel. 
Hilda startet i en kombinert stil-
ling som husmor på Sauevika og 
kontorsekretær i Vestre Østfold 
Indremisjonskrets, og hadde 
senere en ren kontorstilling. Hun 
«holdt orden» på mange krets-
sekretærer. 
Etter at Hilda ble pensjonist, 

har hun fortsatt vært til stor hjelp, som frivillig medarbeider på 
kontoret, på Sauevika og i arkivarbeidet. Hun er dyktig, nøyaktig 
og arbeidsom. Takk Hilda, for din store og gode tjeneste. Gud 
velsigne livskvelden! 
Varme hilsener på vegne av dine mange venner og medarbeidere, 
Boe Johannes Hermansen

Gratulerer, Hilda!

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.
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Hebr. 10, 24-25: «La oss ha 
omtanke for hverandre, så vi 
oppgløder hverandre til kjær-
lighet og gode gjerninger. Og la 
oss ikke holde oss borte når 
menigheten vår samles, som 
noen har for vane. La oss heller 
oppmuntre hverandre, og det så 
mye mer som dere ser at dagen 
nærmer seg.»

Vi savner samlingene våre i 
menighet, forening og lag, vi 
savner fellesskapet med andre 
mennesker og fellesskapet i 
samtalen om troen vår. I 
avsnittet fra brevet til hebreerne 
blir vi oppfordret til å ha 

omtanke for hverandre. Er det 
lenge siden du ringte en kjen-
ning, eller fikk en telefon fra en 
bekjent? Det koster ikke så mye 
å ta en telefon, og jeg er sikker 
på den du ringer setter pris på 
det. «…..og la oss ikke holde oss 
borte…» står det også, men nå 
får vi rett og slett ikke lov til å 
møtes. «La oss heller oppmuntre 
hverandre…», det må jo løsne 
snart, og vi må snart kunne 
møtes i foreningene våre! Vi får 
holde ut litt til, og vise omtanke 
og omsorg overfor hverandre, 
på den måten vi kan få det til.

Det er årsmøtetid igjen, årsrap-
porter skal skrives og regn-
skapet skal gjøres opp for det 
gamle året. I et annerledes år 
som 2020 var, er det godt å 
konstatere at trofastheten fort-
satt er til stede. De faste giverne 
er der og mange foreninger og 
privatpersoner har gitt mer enn 
et vanlig år. Takk til dere som 
har gjort at økonomien tross et 
vanskelig år, er ganske bra.

Det er det lokale arbeidet som 
bærer Normisjon i Østfold, og 
årsrapporten som er trykket i 
bladet, gir et lite inntrykk av 
vårt mangfoldige og varierte 

arbeid. 

«La oss heller oppmuntre hver-
andre, og det så mye mer som 
dere ser at dagen nærmer seg.» 
Det er jo en mye mer betyd-
ningsfull dag dette bibelverset 
snakker om, men vi kan også 
glede oss til dagen vi kan møtes 
fysisk. Og i mellomtiden er vi 
kreative med digitale møte-
punkter, digitale leirer og uten-
dørs arrangementer. La oss 
oppmuntre hverandre! 

Jeg ønsker dere en velsignet 
fastetid!

BLIR DET BRA SNART?

La oss ha 
omtanke for 
hverandre

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

Lang misjonstjeneste samlet i bok
Av Trond Degnes, KPK

Etter tre års arbeid holder Randi 
Kopperud (90) på Mysenresul-
tatet mellom hendene. Boken er 
ferdig.  I 29 år arbeidet hun i In-
dia, Bangladesh og Bhutan. Mye 
hun forteller har vært ukjent for 
slekt og venner. Det spenner fra 
en dyp kallsbevissthet til kamp 
på liv og død. – Gjennom arbei-
det med boken har jeg opplevd 
alle disse årene på nytt. Det har 
vært berikende, sier Kopperud.
Randi Kopperud hadde sin 
oppvekst i misjonshjemmet på 
gården Løkke i Trømborg i Øst-
fold. Hos foreldrene møtte hun 
et stort engasjement for misjon 
og kristent arbeid. Da hun var 
ferdig med årene på barnesko-
len, var den målbevisste unge 
jenta klar for å begynne på Indre 
Østfold høgre almenskole. Hun 
var den eneste fra sin klasse som 
tok denne skoleveien dette året! 
Mot slutten av gymnastiden i 
Mysen merket Randi Kopperud 
en dragning mot arbeid for mi-
sjonen. Det la hun aldri skjul på.
– Jeg er glad for at jeg aldri ble 
mobbet for mine valg. Da ville 

skolen blitt en stor byrde og 
sikkert skapt usikkerhet hos meg 
for veien videre, forteller Randi 
Kopperud.

En «sving» om USA
De som kjenner Randi Kop-
perud, vet at hun ikke gjør noe 
halvveis. Da hun var ferdig med 
gymnaset og sykepleierutdan-
nelsen, ønsket hun å bli bedre i 
engelsk før hun dro ut i misjo-
nens tjeneste. Derfor reiste hun 
til USA, og en ny verden åpnet 
seg. Sammen med en ven-
ninne kjøpte de en 1956-modell 
Chevrolet, og Randi skaffet seg 
bilsertifikat. Det ble mil etter mil 
på den amerikanske highway.  
Det store kontinentet ble krysset 
fra storby til storby. Opplevel-
sene sto i kø. En motorstopp i El 
Paso satte heller ikke en stopper 
for turen. 

Innviet som misjonær
I to år hadde hun hele tiden med 
seg misjons-kallet.  Men valget 
ble tatt, og hun kastet seg ut på 
«de 70 tusen favners dyp», som 
hun beskriver i sin bok. Nå var 
hun ikke i tvil om hva Gud ville 
med hennes liv. Den 24. april i 
1966 ble Randi Kopperud inn-
viet som misjonær. Det skjedde 
i en fullsatt Trømborg kirke. Et 
nytt og langt kapittel startet. Det 
ble avskjed med en stor familie. 
Eiendelene fikk plass i kasser. 
Målet var India. Det skulle gå 
fem år før hun igjen så familien 
og vennene i Norge.

642 brev gjennomgått
– Hvorfor skrive bok, Randi Kop-
perud?
– Min slekt fikk naturlig nok 
lite kunnskap om hva jeg jobbet 
med i de forskjellige landene. Da 
jeg var i Norge på hjemmeopp-
hold, reiste jeg rundt her i landet 

for Santalmisjonen og fortalte 
om arbeidet. I hele min tid som 
misjonær sendte jeg hjem 
mange brev. Det ble ikke mindre 
enn 642 av dem. De har vært en 
god kilde i arbeidet med boken 
sammen med alle dagboknota-
tene.

Dramatikk i hverdagen
I boken forteller Kopperud om 
landenes kultur. Hun omtaler 
menneskene med ærefrykt, men 
legger ikke skjul på trolldom og 
overtro hos grupper. Kopperud 
la vekt på de gode samtalene 
med personene hun møtte på 
landsbygda og i byene. – Mange 
kan ha et feil inntrykk av 
misjonsarbeidet. Vi kommer 
ikke med Bibelen i hånda for å 
påtvinge dem vår tro, sier hun 
med overbevisning.
Hun forteller også om drama-
tikk i hverdagen. En gang ble 
hun så alvorlig kullosforgiftet at 
hun var sikker på at hennes siste 
time var kommet. Vinteren var 
kald og hun fikk en kanne med 
varm kull inn på kontoret. Da 
dagen skulle avsluttes, var hun 
fullstendig utmattet. – Jeg kom 

meg inn på soverommet, som lå 
vegg i vegg, og slengte meg på 
senga. Det føltes som hele mitt 
indre var i oppløsning. Kull-
osforgiftningen var et faktum. 
Jeg var sikker på jeg skulle dø, 
forteller hun, som også opplevde 
bilturer i flomområder og en 
dramatisk kryssing av en elv 
med sykkelen på skuldra. 
Opplevelsene står i kø. Boken 
er et levende vitnesbyrd om et 
langt liv i trofast tjeneste for 
misjonen.

Mottatt med begeistring
Etter at det ble kjent at Randi 
Kopperud har gitt ut en bok om 
sitt liv, har mange misjonsven-
ner kontaktet henne. Det er 
ikke til å undres over. Boken er 
beriket med et stort antall navn 
som alle har sin historie. Derfor 
mottas den med begeistring.
– Det gleder meg at folk setter 
pris på boken, forteller Randi 
Kopperud.

NB! Boken kan fås kjøpt ved 
henvendelse til Normisjons re-
gionkontor. Kun kr. 100 pluss 
porto.

Etter tre års arbeid er boken 
om Randi Kopperuds arbeid i 
India, Bangladesh og Bhutan 
ferdig. (Foto: Trond Degnes)

Et lite glimt inn i Randi Kopperuds arbeid. Her er hun sammen 
med medarbeidere ved kvinneklinikken i Moulvibazar i 
Bangladesh (Foto: Privat)
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Regionstyrets årsrapport for 2020

1. Innledning
Vi så fram til et nytt godt år i 
Normisjon i Østfold, med en 
økonomi under kontroll og en 
godt tilpasset bemanning. Men 
så kom mars og koronapan-
demien, og dermed ble 2020 
et helt annet år enn vi hadde 
tenkt. Allikevel har det vært 
mye godt Normisjonsarbeid 
også i 2020, foreningene og de 
ansatte har vist god kreativitet 
og nye digitale hjelpemidler 
har blitt tatt i bruk. Region-
styret mener dette er kunn-
skap som vil være viktig også i 
framtiden.
Også i unntaksåret 2020 har vi 
i region Østfold arbeidet for, 
og i tråd med vår visjon: «Jesus 
Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag».

2. Regionårsmøtet og regi-
onstyret
På grunn av koronapandemien 
ble årsmøtet 2020 digitalt med 
utsendelse av årsmøtepapirer 
på e-post og per brev, og stem-
megiving og eventuelle kom-
mentarer ble mottatt digitalt. 
Årsmøtet ble gjennomført i en 
periode på 14 dager og det ble 
avgitt 72 stemmer. 
 
Regionstyret 
Regionstyret har i løpet av 
2020 hatt syv styremøter og 
behandlet 70 saker. 
Regionstyret har bestått av:

Styreleder: John Thune, Rak-
kestad, valgt til 2021
Gerd Ninni Solum, Tomter, 
valgt til 2021
Torgeir Flateby, Askim, valgt 
til 2021
Ellen Slettevold, Borge, valgt 
til 2022
Astrid Langmoen Olsen, Råde, 
valgt til 2023
Ruth Marie Vatvedt, Degernes, 
valgt til 2023
Jon Henrik Aas, Actas repre-
sentant
Boe Johannes Hermansen, 
ansattes representant

Regionleder og regionarbeider 
møter fast i styret uten stem-
merett

Vararepresentanter til 2021:
1. Ingar B. Carlsen, Askim (har 
møtt fast i styret)
2. Magnar Aamodt, Rakkestad
3. Ellen Brøttemsmo, Yven

Arbeidsutvalg – AU
AU har i løpet av 2020 hatt fire 
møter og behandlet 14 saker.
Det har bestått av:
Styreleder John Thune 
Ansattes representant Boe 
Johannes Hermansen
Nestleder Torgeir Flateby
Regionleder Sverre Fjeldberg

3. Ansatte
Regionens ansatte pr. 31.12.20
Ansatte tilknyttet regionkon-
toret:

Sverre Fjeldberg, regionleder, 
100 % stilling.
Boe Johannes Hermansen, 
informasjons- og misjonskon-
sulent, 40 % stilling.
Åsmund Bjørnstad, regionar-
beider, 100 % stilling, herav 
50% Acta
Anne-Kirsti Syverstad Ulseth, 
Acta-medarbeider, 80% stil-
ling.
Ingrid Kristine Melvær, Acta-
medarbeider, 100% stilling.
Torhild Nordberg, sjelesørger i 
Fermate, timelønnet.
Therese Andreassen, daglig 
leder Fermate, 20% stilling i 
Østfold 
Bjørnar Ritland Thorbjørnsen, 
forsamlingsarbeider ansatt og 
betalt av Bjørnstad Forsam-
ling, 80 % stilling. Begynte 
01.03.2020.

Ansatte ved leirstedene:
Mikael Lindstrøm, leirstedsan-
svarlig, 100% stilling. Begynte 
01.05.2020 

Sauevika
Jørgen Grenebrant, bestyrer/
kokk, 100 % stilling

Sjøglimt
Wenche Bjørknes, bestyrer/
kokk, 100 % stilling

4. Virksomheten i regionen

Normisjon region Øst-
fold driver blant annet slik 
virksomhet:Rådgivningsarbeid 
overfor regionens foreninger 
og lag, blant annet lederopplæ-
ring, og vurdering av/svar på 
spørsmål knyttet til bedehus og 
foreningsvirksomhet.  Besøk 
i foreningene med forkyn-

nelse, misjonsinformasjon, 
oppmuntring og veiledning, og 
digitale løsninger mht. andak-
ter og møter.Samarbeider med 
lokalforeninger om å arrangere 
kveldsbibelskole. Regionen eier 
og driver Haugetun Folkehøy-
skole og leirstedene Sauevika 
(Hvaler) og Sjøglimt (Marker).
Fermate, ressurssenter for sje-
lesorg og veiledning, er fortsatt 
en viktig del av vårt diakonale 
arbeid. Her samarbeider vi 
med Region Øst.Region-
kontoret i St. Mariegt 71 er 
praktisk plassert på gateplan. 
Normisjon, Acta og Fermate er 
samlokalisert her, og lokalene 
benyttes og leies av Bethania 
Normisjon.

5. Frivillige medarbeidere 
Den frivillige tjenesten er en 
grunnleggende side ved vår or-
ganisasjon, og vi er takknem-
lige for all den tid, innsats og 
de krefter som legges ned i vår 
virksomhet fra denne gruppen. 
Alle våre foreninger blir drevet 
på frivillig basis og frivillig 
hjelp på våre leirsteder gjør at 
vi kan opprettholde det gode 
tilbudet til barn og unge på 
Sjøglimt og Sauevika.

I løpet av 2020 har 30 frivil-
lige forkynnere vært med på å 
dekke foreningenes ønsker for 

talere på nær 200 forenings-
møter. Dette er bare de møtene 
som har blitt meldt inn til re-
gionen med spørsmål om taler. 
I tillegg er det mange foren-
inger som tar direkte kontakt 
med frivillige forkynnere. På 
grunn av korona-situasjonen 
ble mange av de planlagte for-
eningsmøtene i 2020 avlyst. 
Det var berammet to samlinger 
for frivillige forkynnere i 2020, 
men den ene, 19. mars, ble 
avlyst på grunn av pandemien. 
Den som ble gjennomført, ble 
holdt på Sjøglimt 27. oktober. 
Gunnar Øvstegård under-
viste med temaet: «Hvordan 
forkynne lov og evangelium?». 
Innledningen ble etterfulgt av 
samtale. 
Alle våre frivillige sangere 
fortjener også honnør og opp-
merksomhet for den tjenesten 
de utfører for Normisjon i 
Østfold. De er også med på å 
forkynne evangeliet. 
På grunn av unntaksåret 2020 
har ikke Acta fått gjennomført 
så mange leirer som planlagt, 
men uten de 50 frivillige unge 
og voksne som tok imot utfor-
dringen, hadde det ikke vært 
mulig å gjennomføre leirer på 
Sjøglimt og Sauevika. 

6. Arbeidsmiljø
Totalt sykefravær for regionens 
ansatte var i 2020 på 0,25 %. 
Tilsvarende tall for 2019 var 
0,6 %. 
Regionstyret er av den oppfat-
ning at sykefraværet ikke har 
bakgrunn i arbeidsmiljø. 
Styret oppfatter arbeidsmil-
jøet for regionens ansatte som 
trygt. 

7. Acta - barn og unge i 
Normisjon
Annerledes året 2020 har også 
påvirket mye av Acta Østfold 
sitt arbeid. Men vi har hele 
veien jobbet for å finne løsnin-
ger og kreative alternativer.  
I 2020 kan vi rapportere om 

1458 medlemmer fordelt på 41 
lokallag. Lokallagene er fordelt 
med 20 kor og 21 klubber/lag, 
der tre av dem ble innmeldt i 
2020. 
Det har vært et krevende år 
å være lokallagsleder og det 
er med stor takknemlighet vi 
registrerer alt det gode arbeidet 
som har blitt gjennomført, til 
tross for utfordringene. Takk 
til alle lokale ledere som gir 
så mye av seg selv for å holde 
dette arbeidet i gang. Takk til 
alle familier som legger til rette 
slik at barn og unge kan delta 
på samlingene, og takk til alle 
som bærer dette arbeidet fram 
i bønn.

For regional stab har det vært 
et år med mange planer og 
mange endringer, og mange 
nye spennende prosjekter. In-
grid Melvær har hovedfokus på 
leir og lokallag. Hun har startet 
tre nye prosjekter i 2020. 
Acta-kafé startet opp tirsdag 
10. mars og fikk en flott kick 
off, men en rask nedstenging. 
Likevel var det noe å bygge 
videre på da det åpnet opp noe 
mer i høst, og det har blitt en 
god kjerne med barn i løpet 
av høsten. Annerledes som-
meren åpnet opp for en helt ny 
leir, «Sommer på Hvaler 18+». 
Denne leiren resulterte i et nytt 
unge voksne arbeid i Østfold, 
nemlig Treffpunkt, som nå har 
månedlige samlinger rundt 
omkring i Østfold. 
Anne-Kirsti Ulseth har hoved-
fokus på leir og kor. Digitale 
hjelpemidler åpnet opp for en 
ny måte å samle korledere på, 
via Zoom. Disse samlingene 
førte til en felles korledersam-
ling i høst, videre samarbeid 
om et felles korprosjekt i 2021 
og et felles Østfold Soul Teens 
kor.  

Regionstyrleder John Thune. 

Et glimt fra misjonsfestivalen på Sjøglimt.

Utviklingsminister Dag Inge 
Ulstein besøkte Normisjons 
arbeidermøte i 2020.

Gunnar Navestad er en av 
regionens dyktige talere.
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Åsmund Bjørnstad har fortsatt 
en god andel Acta-arbeid, og 
har også i 2020 hatt hovedfo-
kus på Alpha, samarbeid med 
skolene våre, og leir. I dette 
spesielle året har det også vært 
mye jobb med smittevern-
planer og digitale løsninger. 
I samarbeid med Haugetun 
Folkehøyskole og deres nye 
linje «Til Tjeneste» deler 
vi tre elever: Maria Helene 
Imingen, Jørgen Stavran og 
Nicole Ridegård. Alle tre gikk 
på bibelskole i fjor og søkte 
seg til et andre år med praktisk 
arbeid. Hos Acta Østfold har 
de vært med på Acta-kafeen, 
Tomb KU (kristelig ungdoms-
lag) og KRIK Sarpsborg som 
faste aktiviteter, i tillegg til leir 
og adventskalender på Tik 
Tok. Åsmund Bjørnstad har 
vært sentral i undervisning og 
oppfølging av disse elevene.
Leiråret 2020 har vært preget 
av alternative løsninger og 
smitteverntiltak, men vi fikk 
likevel gjennomført syv leirer 
med 386 deltakere og ledere. 
Dette resulterte i 1089 over-
nattinger på leirstedene våre. 
Frivillige ledere er vår største 
skatt, og i 2020 har vi ikke 
fått brukt dem så mye som vi 
ønsker. Det var 50 frivillige 
ledere som til sammen fylte 77 
lederoppgaver. I tillegg gjen-
nomførte vi digitale påskeleirer 
for ungdom og barn via Zoom 
og Youtube. Vi lagde også 
Jockos adventskalender som 
erstatning for juleverkstedleir 
og adventsleir. 
I tillegg til leirer har Acta Øst-
fold arrangert eller vært med 
på flere arrangementer. 1.-2. 
februar hadde vi leder kick- off 
med livredningskurs i vann 
og brannvern. I tillegg kick-
startet vi Ledertreningsskole 
(LTS) som i 2020 hadde 12 
deltakere som har vært med på 
tre lørdagssamlinger. Søndag 
10. mai var det på nytt klart 
for Familiefestival på Sjøglimt 
sammen med Søndagsskolen 
Østfold. Alle smittevernhensyn 
ble tatt med, og det resulterte 
i et vellykket bilrebusløp med 
«drive-in» servering fra Wen-
ches kjøkken. Det skulle vært 
Soul Children festival i Oslo, 
men den ble utsatt til 2021, 
og Åpen julegård på Tomb ble 
avlyst. 
6. mars ble det avholdt årsmøte 
for Acta Østfold. Det ble gjen-
nomført som et heldagsopp-
legg i gymsalen på Tomb. Det 
startet med Acta-cup i vol-
leyball, med fem lag påmeldt, 
og fortsatte med årsmøte og 
møte med basar på kvelden. 
Vi hadde med oss et team fra 
Bibelskolen i Grimstad som 
hjalp til med alt praktisk, og 
hadde egen stand hele dagen. 
På årsmøtet ble det blant an-

net valgt et nytt styre (se navn 
under). Styret har i perioden 
vært samlet til fem ordinære 
styremøter samt en sommerav-
slutning og en juleavslutning. 
Acta-styret fungerer også som 
styre for regionens leirklubb.  

Actastyret har i 2020 bestått 
av:
Håkon Johannes L Slettevold, 
leder, Jonas Andre Krosby 
Sæther, nestleder og represen-
tant i Sauevika styret.  Solrun 
Kopperud, Marthe Gjermund-
sen, representant i Sauevika- 
styret, Haakon Aamoth, repre-
sentant i Sjøglimt styret, Endre 
Vego, representant i Sjøglimt 
styret, Jon Henrik Aas, repre-
sentant i regionstyret, Anne – 
Kirsti Syverstad Ulseth, stab

Vi takker både frivillige, sam-
arbeidspartnere og ansatte for 
godt gjennomført arbeid og 
engasjement gjennom året.

8. Fermate
I 2020 ble Therese Andreassen 
ansatt i 20% stilling som leder 
for Fermate Østfold. Hun er en 
viktig ressurs og koordinator 
for Fermate i Østfold. Torhild 
Nordberg, Tore Schwartz 
Olsen og Gunnar Øvstegård 
var engasjert som Fermate 
Østfolds sjelesørgere. Det har 
ikke vært gjennomført noen 
temakvelder i regi av Fermate 
i 2020, grunnet Covid-19-re-
striksjonene. Det var planlagt 
et tros- og livshistoriekurs med 
oppstart høsten 2020, som 
ble utsatt grunnet manglende 
påmelding. Fermate-leder var 
til stede under fritidsforkyn-
nersamlingen på Sjøglimt i 
september. Det har også blitt 
sendt ut informasjon om Fer-
mates tilbud til kirker og me-
nigheter i Sarpsborg-området i 
løpet av høstsemesteret. 
Torhild Nordberg informerte 
om Fermates tilbud i Radio 
Øst 21. september. Fermate 
Øst og Østfold utarbeidet i 
2020 et digitalt parkurs, Tid for 
to, som har hatt ca 100 delta-
gere fra hele Norge i løpet av 
våren og høsten.
Fermate har i løpet av 2020 
gjennomført 33 samtaler. En-
kelte av disse ble gjennomført 

via nettbaserte plattformer, for 
å ivareta smittevern.  Fermate 
er fortsatt et viktig diakonalt 
tilbud for Normisjon i Østfold, 
og vi takker for alle gaver til 
støtte for arbeidet.

9. Øvrig virksomhet

9.1 Foreningene
Tradisjonell møtevirksomhet 
er fortsatt den viktigste delen 
av vårt regionarbeid. Misjons-
arbeidet lokalt og innsamling 
av midler til arbeidet interna-
sjonalt skjer i alle våre store og 
små foreninger.  
Våre mange bedehus er viktige 
samlingsplasser for mange 
mennesker i alle aldre, og har 
stor betydning i sitt nærmiljø. 
Mange av våre foreninger 
består av eldre medlemmer, 
og det er utfordringer med re-
kruttering av nye medlemmer. 
Allikevel er det stort engasje-
ment og i mange foreninger 
er det ønske og vilje til å se på 
muligheter for endringer og 
utvikling av sine fellesskap. 

Regionen hadde pr. 31.12.2020 
totalt 68 foreninger/kor innen 
voksenarbeidet. Det er Langli 
Normisjon, Hærland Normi-
sjon og Lahellemoen Normi-
sjon som har lagt ned virk-
somheten i løpet av året. Acta 
lag er også tatt inn i tabellen 
og viser en jevn utvikling. (Se 
side 8)

9.2 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde 
39 direktemedlemmer pr. 
31.12.2020. Regionens viktigste 
kontakt til direktemedlemme-
ne er regionbladet, Facebook 
og hjemmesidene på internett. 

9.3 Misjon internasjonalt
Året 2020 ble på mange måter 
et veldig spesielt år. Korona-
pandemien satte sitt preg på 
hele samfunnet, møtevirksom-
heten, leirene og den enkelte 
av oss – både her hjemme og i 
hele verden. Men misjonsopp-
draget og budskapet er uforan-
derlig. Det lar seg ikke knekke 
av pandemier, og Misjonsfo-
rum fortsatte arbeidet i Region 

Østfold, men ble noe redusert 
på grunn av koronaepidemien. 
Regionstyret lanserte i 2019 
«Misjon i klynger», og det var 
foreningene i Halden som gikk 
sammen om å engasjere seg i et 
felles prosjekt. De valgte Mali, 
og et ganske nytt prosjekt med 

tittelen: «Ikke reis over havet!»
Den årlige misjonsfesten ble 
derfor i 2020 lagt til nettopp 
Halden, til Normisjonshuset 
på Glenne. Bjørnar Lemvik 
fra internasjonal avdeling i 
Oslo, kom med informasjon 
om Mali og dette prosjektet. 
Misjonsfesten fikk dessuten 
en ny profil, da barnelagene 
og barnefamiliene var spesielt 
invitert. Dette ble en inspire-
rende kveld, og både store og 
små var innstilt på å jobbe for 
dette prosjektet.
På grunn av pandemien og 
dens utvikling, måtte pro-
sjektet «Ikke reis over havet!» 
legges ned. Det ble for vanske-
lig å gjennomføre når alle våre 
utsendinger ble kalt hjem til 
Norge.

Pr. 31.12.2020 har 41 for-
eninger og seks menigheter 
en misjonskontakt som får 
tilsendt misjonsinformasjon 
fire ganger i året. Målet er at 
alle foreningene skal velge en 
misjonskontakt.

Misjonsforum har i 2020 be-
stått av følgende medlemmer:
Astrid Langmoen Olsen (til 
2023), Kirsten Brandsæther 
(til 2023), Annvor Glomsrud 

(til 2022), Per Morten Wiig (til 
2022), Vera Heines (til 2021), 
Frode Bilsbak (til 2021), Torill 
Bredeg

Følgende foreninger har mi-
sjonsavtale:
Normisjon Østereng, Krå-
kerøy Normisjon, Tistedal 
Normisjon,Vestre Råde Nor-
misjon Kvinneforening, Nor-
misjon Mysen, Misjonsringen i 
Rødenes, Askim Normisjon

I tillegg har tre privatpersoner 
egen misjonsavtale.

Følgende menigheter har 
SMM-avtaler (Samarbeid 
Menighet Misjon) med Normi-
sjon:
Soli menighet støtter Nepal, 
Skjeberg menighet støtter 
Nepal, Eidsberg menighet støt-
ter Nepal, Rolvsøy menighet 
støtter Nepal, Ullerøy menig-
het støtter Nepal, Kråkerøy 
menighet støtter Mali/Senegal, 
Askim menighet støtter Nepal, 
Skiptvet menighet støtter 
India. 

9.4 Kurs- og undervisnings-
tilbud
Undervisning er viktig i byg-
ging av disipler og fellesskap, 
og vi ønsker å oppmuntre 
foreningene til å gjøre bruk 
av de tilbudene som finnes. 
De gjøres kjent gjennom vår 
hjemmeside, på Facebook og i 
foreningsbrev, samt i Nytt fra 
Normisjon.
Agenda 1 er et lærenettverk for 
misjonal utvikling i foreninger 
og menigheter. Flere foren-
inger i Østfold har deltatt i et 
eget lærefellesskap for Øst-
landet. I tillegg har vi samlet 
våre fellesskap til oppfølgings-
samtaler på regionkontoret 
ledet av Åsmund Bjørnstad. 
Disse samlingene har gitt 
foreningene muligheter til å 
dele erfaringer, utfordringer og 
ideer med hverandre. Agenda 
1 Østlandet har nå blitt avslut-
tet og et nytt lærenettverk har 
blitt utarbeidet av Storsalen og 
Normisjon region Øst. 
Våren 2020 la regionen 
i samarbeide med lokale 

Fra sommeravslutning 
for Kirktun Normisjon på 
Lannemsetra 2020. 

Hauges Minde, ett av Normisjons velholdte bedehus.

Regionleder Sverre Fjeldberg tok opp digitale møter.
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Normisjonsforeninger opp til 
kveldsbibelskole tre steder, alle 
med Gunnar Navestad som 
lærer. På Bjørnstad bedehus 
ble kveldene - med temaet 
«Filipperbrevet - den kristne 
glede» avholdt. De var lagt 
tidlig i semesteret. Men på 
grunn av koronasituasjonen 
ble kveldene på Bethania/regi-
onkontoret avlyst. Der skulle 
temaet ha vært: «Troen og de 
gode gjerningene». På Kirke-
tun, Degernes kunne bare den 
første av tre kvelder arrange-
res av samme årsak. Her var 
temaet: «Galaterbrevet – frihet 
i Kristus».
Høsten 2020 ble det to reste-
rende kveldene av kurset på 
Kirketun gjennomført. På Ef-
fata, Saltnes/Kjærre/ Skontorp 
ble temaet: «Apostelen Paulus 
og hans betydning gjennom 
kirkens historie» gjennomgått 
av Leif Paus. Kurset som var 
planlagt på Normisjonshuset, 
Glenne, Halden - med emnet: 
«Filipperbrevet - den kristne 
glede» - ble avbrutt etter en 
kveld, på grunn av koronaen. 
De to resterende kveldene er 
utsatt til våren 2021. Tilsva-
rende ble også kurset på Han-
nestad, med Runo Lilleaasen: 
«På vandring med Jesus - slik 
Markus forteller». Kurset i 
Normisjonshuset, Askim, 
med «Trosbekjennelsen» som 
tema og Finn Olav Myhre som 
lærer ble avlyst, også grun-
net koronasituasjonen. Askim 
Normisjon arrangerte i stedet i 
egen regi tre kurskvelder med 
Torgeir Flateby, med tema «Je-
sus i Det gamle testamente».
Sammen med NLM i Østfold. 
DELK i Østfold og Greåker 
Frikirke inviterte Normisjon 
region Østfold til seminar/
bibelhelg på Haugetun 09.-
10. oktober. Overskriften 
var: «Endetid og klimakrise». 
Tove Rustan Skaar underviste 
om: «Endetid - trussel eller 
håp?» og «Hvorfor bry seg om 
klima når jorden skal bli ny?» 
Per Ivar Vaaje hadde temaet: 
«Klimaendringer - hva vet 
vi egentlig?» Seminaret ble 
avsluttet med en panelsamtale 
med emnet: «Hva betyr det å 
følge Jesus i møte med klima-
krisen?», hvor Morten Dahle 
Stærk og Frode Granerud 
deltok, i tillegg til de to nevnte 
innlederne. Et viktig seminar 
med dyktige innledere.

9.5 Regionarrangement (i til-
legg til Acta)
09., 23. januar og 07. februar: 
Kveldsbibelskole, Bjørnstad 
bedehus
01., 15. og 29. mars: Kveldsbi-
belskole, Kirketun, Degernes 
- de to siste kveldene utsatt til 
høsten
02. februar: Misjonsforum/

misjonsfest, Glenne, Halden
19. mars, 02. og 16. april: 
Kveldsbibelskole. Bethania/
regionkontoret - utsatt
19. mars: Samling for frivillige 
forkynnere - avlyst
28. mars: Årsmøte for regionen 
- digitalt
05. april: Haugedag, Hauges 
Minde - utsatt til høsten
15. april: Pensjonistenes dag, 
Sjøglimt - utsatt til høsten og 
avlyst
26. juli: Sauevikastevne - avlyst
12. september: Busstur i Hau-
ges fotspor - utsatt 
16. september: Pensjonistenes 
dag, Sjøglimt - avlyst
10. og 24. september og 22. ok-
tober: Kveldsbibelskole, Effata, 
Saltnes, Kjærre og Skontorp
24 september, 8 oktober og 5 
november: Kveldsbibelskole, 
Askim i regi av Askim Normi-
sjon 
13. og 27. september: Kveldsbi-
belskole, Kirketun
22. oktober, 05 og 19. novem-
ber: Kveldsbibelskole, Han-
nestad - de to siste kveldene 
utsatt
27. oktober: Samling for frivil-
lige forkynnere, Sjøglimt
29. oktober, 12. og 19. novem-
ber: Kveldsbibelskole, Glenne. 
Halden - de to siste kveldene 
utsatt
08.- 09. oktober: Felleskirkelig 
bibel/seminarhelg, Haugetun
01. november: Hauge-dag, 
Hauges Minde
10. november: Møte med Nor-
misjons ledelse - digitalt
15. november: 160 årsjubileum 
for Normisjon region Østfold 
- utsatt

9.6 Informasjonsarbeidet
Avisen «Nytt fra Normisjon 
Østfold» kom også i 2020 ut 
med fem nummer. Opplaget 
ligger på vel 2000 eksemplarer. 
Bladet er med på å binde re-
gionen sammen og er en viktig 
informasjonskanal til alle med-
lemmer av Normisjon og an-
dre som ønsker å motta bladet. 
Det satses på variert og aktuelt 
stoff, sammen med PR for våre 
arrangementer. Sakspapirer 
til regionårsmøtet ble trykt i 
nummer en og dermed spares 
ressurser. Medieavdelingen ved 
Normisjons hovedkontor lager 
en del felles stoff til Normi-
sjonsavisene. Samarbeidet om 
utgivelsen betyr at trykke- og 
portokostnader holdes lave.
I tillegg til avisen er nettstedet: 
www.normisjon.no/ostfold 
og regionens Facebookside 
hovedkanal for informasjons-
arbeidet. Facebooksiden er en 
rask måte å formidle infor-
masjon på og får stadig flere 
følgere. 
På grunn av koronasituasjo-
nen, ble det laget videoan-
dakter, kalt «Ord for helgen» 

- som ble administrert av Boe 
Johannes Hermansen - til hver 
helg fra mars og ut året. Disse 
ble lagt både på nett og fb, og 
har nådd ut til mange. I tillegg 
ble det laget et par videomøter, 
med sang, tale og misjonsin-
formasjon. Stor takk til alle 
som har bidratt!
Redaktør for både avis, 
Facebook og nettsted er Boe 
Johannes Hermansen. I tillegg 
til egne ansatte, er det Helene 
Camilla Storeheier som oppda-
terer våre nettsider, på frivillig 
basis. Jan Holone er grafiker 
og teknisk tilrettelegger for 
Nytt fra Normisjon. Ansvar-
lig redaktør for alle medier er 
regionleder.

9.7 Arkivarbeid
Det er viktig å samle og 
registrere historisk materiale 
fra nåværende og tidligere 
foreninger og kretser/region. 
Også i 2020 har vi mottatt 
protokoller og regnskapsbøker, 
men vi trenger fortsatt hjelp fra 
lokale personer/foreninger. Vi 
er avhengig av enten å få over-
levert materialet, eller få vite 
hva og hvor det er oppbevart 
lokalt. På regionens nettsted 
finnes en side som viser hva 
som er levert og hvor dette er 
lagret. Regionens fjernarkiv 
og mange foreningers arkiv er 
samlet i eget rom i kjelleren på 
Betlehem, Borgen. Leder for 
arkivarbeidet er Boe Johannes 
Hermansen.
Det er viktig å ta vare på 
misjonens historie - også for 
forskning og annet faglig ar-
beid. Det er gledelig at interes-
sen ser ut til å være økende for 
bedehusbevegelsens historie.  

9.8 Hans Nielsen Hauge
Normisjonskomiteen som ar-
beider for å øke interessen for 
Hans Nielsen Hauge og hans 
betydning, består av Astrid 
Finstad Ørebech, Torgeir Fla-
teby, Svein Høiden, Per Reinert 
Eriksen og Boe Johannes Her-
mansen (leder og sekretær). En 
egen Haugedag ble arrangert 1. 
november, med Harald Kaasa 
Hammer som taler. Svein Høi-

den har også siste år holdt en 
lang rekke kåserier og foredrag 
om Hauge, vesentlig i Østfold, 
også langt utover misjonssam-
menheng. Andre fra Haugeko-
miteen har også deltatt i noen 
samlinger.
Høiden og Hermansen er 
med i en bred komite, «Hauge 
2021» som jobber med plan-
leggingen og gjennomføringen 
av det store Haugejubileet i 
2021, 250 år etter hans fødsel. 
Dette store prosjektet inne-
holder blant annet en omfat-
tende renovering av museet 
Hauges Minde og etablering 
av et nytt besøkssenter (i den 
gamle vaktmesterboligen). Her 
jobber både styret for Museet 
(bestående av Svein Høiden 
(formann), Svein Granerud og 
Boe Johannes Hermansen (se-
kretær) og komiteen «Hauge 
2021» tett sammen. I tillegg 
arbeider Hauge 2021 med en 
rekke andre tiltak: et bok-
prosjekt (utgitt høsten 2020), 
seminarer/temamøter, Hauge-
musikal, skilt på jordet (hvor 
åndsopplevelsen skjedde) og 
ved museet (begge oppført 
desember 2020), samt nettside 
(se: https://haugesminde.no/). 
En landsomfattende rådgiven-
de komite i anledning jubileet 
er også i arbeid. På grunn av 
koronasituasjonen er flere av 
arrangementene skjøvet noe 
ut i tid.

10. Haugetun Folkehøy-
skole 
Regionstyret mener at arbeidet 
som drives på Haugetun er en 
viktig del av Normisjons ar-
beid i regionen. Skoletilbudet 
er i stadig utvikling. Gjennom 
skoleåret opplever elevene en 
modning som har betydd mye 
for mange. Haugetun fikk i 
2020 ny inspektør på plass, 
Elisabeth Bjor Aasbø. 
 
Haugetun er både en skole og 
en misjonsstasjon for ungdom. 
Skolen har et klart kristent 
verdigrunnlag som gjenspeiler 
seg i skolens målsetting:
    • Formidle kristen tro og 
kristne verdier
    • Gi hjelp til personlig 
utvikling
    • Vekke til ansvar for eget 
liv, for medmennesker, hjem, 
og samfunn, både nasjonalt og 
internasjonalt.

Det kristne formålet for sko-
ledriften gjennomsyrer både 
undervisning og uformelle 
aktiviteter. Obligatoriske akti-
viteter er: 
    • Tro og liv: 1 time i uken 
(kristendomsundervisning)
    • Input: 1 gang pr mnd 
(møte, konsert, eller lignende)
    • Hvilepuls: 1 gang i uken 
(en enkel samling rundt bibel 
og bønn i kapellet)
    • Morgensamling: hver dag 
med et lite ord for dagen 
    • Jul og påske: Bla. nattverd-
gudstjeneste og aktiviteter med 
vekt på jule- og påskebudska-
pet.
I tillegg kommer ulike frivil-
lige tilbud som bibelgruppe og 
gudstjenester. 

I fjorårets årsrapport beskrev vi 
ønsket om å få realisert en «Til 
Tjeneste» – linje for bevisste 
kristne elever som kunne virke 
inn i det psykososiale skole-
miljøet i en medvandrertilnær-
ming overfor andre elever. Tre 
elever ble tatt opp for skoleåret 
2020/2021. Ordningen del-
finansieres i samarbeid med 

De tre elevene på TT-linja på Haugetun.

Fra temadagen om Hans Nielsen Hauge, med Svein Høiden og 
Torgeir Flateby i aksjon.
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skoleeier, som også har bidratt 
med undervisningslokaliteter 
og fagplaninnhold. Det har 
vært behov for evalueringsmø-
ter og samarbeidsmøter mel-
lom skoleledelsen og regions-
kontoret for å få «satt» linjen 
med en forutsigbar hverdag 
for elevene og en balansert 
ressursutnytting. Ordningen 
fremstår for oss som udelt 
positiv opplevelse vi vil ha mer 
av! Linjeelevene har vært med 
på å bidra til å skape interesse 
for kristen tro og kristen for-
midling i ulike sammenhenger, 
gjennom et bredt spekter av 
aktiviteter.  

For kullet 19-20 og 20-21 har 
man i samarbeid med Normi-
sjon region Østfold gjennom-
ført en obligatorisk under-
visning for samtlige elever i 
Alpha-kurset. Vår oppfatning 
er at opplegget skaper reflek-
sjon og undring hos majorite-
ten av elevene. 

Haugetun er i stadig utvikling, 
og gjennom planleggingsda-
ger, ukentlige stabsmøter og 
pedagogisk råd evalueres og 
diskuteres pedagogiske utfor-
dringer, prinsipielle veivalg og 
gjennomførte aktiviteter. 
Følgende linjer har blitt tilbudt 
for skoleårene 2019-2020 og 
2020-2021: Fotball, fotball 
og styrke, innovasjon, sosiale 
medier og markedsføring, 
Karibien - bistand og kultur, 
Musikk - sang / scene /studio, 
helse, psykologi og sosialfag, 
Middelhavet, PULS, Til Tje-
neste.
Hele årsmeldingen fra sko-
len vil være tilgjengelig på 
årsmøtet og som nedlastbart 
dokument fra regionens hjem-
mesider.

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

leirstedene og det legges ned 
mye verdifull innsats både fra 
ansatte og frivillige medarbei-
dere. Det er god frivillighet 
på begge leirsteder og enkelte 
personer gjør en formidabel 
innsats. Det er viktig at ikke 
belastningen blir for stor for 
noen få, så vi håper at engasje-
mentet som legges for dagen, 
skal smitte over på enda flere 
frivillige.
I et år hvor det har vært mange 
avlysninger og betydelig 
reduksjon i virksomheten, er 
vi ekstra takknemlige for alle 
trofaste givere. Enkeltpersoner, 
foreninger, Sauevikaringer og 
den «Yngre garde» har vært 
viktige bidragsytere også i 
2020. 
På grunn av mange avlysninger 
ble det forsøkt med tilbud om 
bobilparkering på Sjøglimt og 
sommerhotell på Sauevika. Det 
fikk ikke den effekten vi hadde 
håpet, men spesielt bobilparke-
ringen gjorde at nye mennes-
ker fikk et besøk på leirstedet 
på i Ørje. Og vi kan håpe at 
det hadde en positiv effekt for 
noen av dem som benyttet seg 
av tilbudet.

Til tross for et spesielt år har 
det blitt utført utbedringer 
og investeringer også i 2020. 
Det nye varmeanlegget, med 
solfangere som forsyner 
Sauevika med varmt vann, ble 
tatt i bruk i 2020. Utfordringer 
rundt igangkjøring og bruk, 
og et unormalt driftsår gjør 
at vi ikke har vært i stand til å 
måle effekten dette året. Det 
har blitt kjøpt inn ny opp-
vaskmaskin og installert en 
ekstra vanndispenser utenfor 
spisesalen. På Sjøglimt er 
dugnadsgjengen i gang med 
utbedring av bygningsmassen 
i forhold til krav om brannsik-
kerhet. Det er en stor jobb som 
gjøres, og som fortsetter inn 
i det nye året. Utbedringene 
koster mye og det var derfor 

veldig gledelig å motta en gave 
fra Hærland Normisjon på 1,7 
mill. kroner som skal brukes til 
dette formålet. Nytt lydanlegg 
og prosjektor er også kjøpt 
inn, og kjøkkenet har fått nye 
skapfronter og ny og større 
kjølebenk. 

Nedenstående tabeller viser 
aktiviteten de siste seks årene 
(se side 8)

Leirstedsstyrene har i 2020 
bestått av:
Sauevika:
Tore Bjørnstad, leder, Nils 
Arne Forsetlund, Ole Herman 
Hauge, Jonas Krosby-Sæther, 
Acta, Marthe Gjermundsen, 
Acta, Jørgen Grenebrant, stab, 
Mikael Lindstrøm, stab, Sverre 
Fjeldberg, stab, 

Sjøglimt:
Eirik Aandstad, leder, Thomas 
Vatvedt, Magnar Aamoth, Ole 
Johan Solberg, Endre Vego, 
Acta, Haakon Aamodt, Acta, 
Wenche Bjørknes, stab, Mikael 
Lindstrøm, stab, Sverre Fjeld-
berg, stab

12. Økonomi 
Regnskapet for 2020 er ført av 
KNIF Regnskap AS og viser 
et underskudd på kr 381.000 
før testamentariske gaver og 
inntekter ved salg av bedehus. 
1. Regionstyret mener at års-
regnskapet for 2020 viser at det 
er godt grunnlag for fortsatt 
drift. 
2. Regionstyret kjenner ikke til 
forhold som på annen måte er 
viktig for å bedømme regio-
nens økonomiske stilling.

13. Avslutning
Årsrapporten gir et godt bilde 
av det mangfoldige og varierte 
arbeidet som skjer i vår region. 
Det viktigste misjonsarbeidet 
i formidlingen av evangeliet 
foregår i våre lokale lag og for-
eninger, og det er mye engasje-

ment og mange arbeidstimer 
som legges ned i dette arbeidet.
Det var lagt et godt økono-
misk grunnlag for 2020, men 
på grunn av koronapande-
mien ble året et helt annet enn 
forventet. Men takket være 
trofaste givere og fantastiske 
kompensasjonsordninger, har 
2020 gått bedre økonomisk 
enn vi fryktet. Regionen så seg 
nødt til å del-permittere alle 
sine ansatte en periode i april 
og mai. 
Vi håper at vi gjennom de 
samlinger som har vært, og 
gjennom nye og kreative løs-
ninger, har nådd fram til men-
nesker i Østfold også i 2020.
 
Regionstyret går med spen-
ning inn i et nytt år. Hva har 
koronapandemien gjort med 
oss, som enkeltmennesker, for-
eninger og organisasjon? Når 
kan vi, eller vil vi, gå tilbake til 
en mer normal situasjon? Året 
har gitt oss nye erfaringer om 
møteformer og kommunika-
sjon, og det vil sikkert prege 
vårt arbeid framover også. 
Tre voksenforeninger har blitt 
nedlagt i 2020. Det er ikke en 
ønsket situasjon, og vi må be 
om visdom til å finne veien 
videre. 
Vi gleder oss over Acta arbei-
det, med oppstart av nye lag 
og et godt engasjement, og 
vil også fremheve den gode 
dialogen og samarbeidet med 
skolene våre. Oppstarten av 
«Til tjeneste» linjen på Hauge-
tun har tilført regionen viktige 
ressurser og kompetanse. 
«Jesus Kristus, til nye gene-
rasjoner og folkeslag» er ikke 
et arbeid vi kan stå alene om, 
men her må vi gå sammen. 
Regionstyret inviterer derfor til 
et enda tettere samarbeid i vår 
region, med enkeltpersoner, 
foreninger og skoler. Hvordan 
kan vi gjøre hverandre enda 
bedre? Dette blir en prioritert 
oppgave i 2021.  

Men gjennom alle våre planer 
og arbeid må vi si som Paulus 
skriver til menigheten i Ko-
lossæ i kapittel 1 vers 29: «For 
å nå dette målet arbeider og 
kjemper jeg i hans kraft, den 
som virker i meg med styrke.» 
Og hva var målet med arbei-
det til Paulus? Han wskriver i 
versene foran: «Kristus er blant 
dere, håpet om herligheten! 
Det er ham vi forkynner, og 
vi rettleder og underviser alle 
mennesker i den fulle visdom, 
for å føre hvert menneske fram 
til modenhet i Kristus.» Gud 
har blitt menneske, Kristus 
er hos oss og han har gitt oss 
frelse, tilgivelse og håp om 
herligheten. Men vi må, som 
Paulus, arbeide i Jesu kraft, og 
be om visdom til å se hans vei 

i vårt arbeid. Bare på denne 
måten kan vi være med å opp-
fylle det som ifølge Normisjons 
lover §3 er vår basis og grunn-
lag: «Normisjon vil formidle 
evangeliet om Jesus Kristus 
både ute og hjemme slik at 
mennesker kan bli frelst, finne 
sin plass i et kristent fellesskap 
og selv bli disipler som i ord 
og gjerning kan vitne om Guds 
kjærlighet.»

I samfunnsdebatten blir Bi-
belen som Guds ord diskutert 
og kritisert. Vi i Normisjon i 
Østfold ønsker å holde fram 
Bibelen som vår viktigste 
veileder. Vi må snakke sant om 
Gud, om hans frelse og nåde, 
om tro og etterfølgelse. Gud er 
kjærlig, men vi må også peke 
på Guds hellighet, vår synd 
og vårt behov for tilgivelse og 
frelse. 

Romerne 8, 37-39: «Men i alt 
dette vinner vi mer enn seier 
ved ham som elsket oss. For jeg 
er viss på at verken død eller 
liv, verken engler eller krefter, 
verken det som nå er eller det 
som kommer, eller noen makt, 
verken det som er i det høye 
eller i det dype, eller noen 
annen skapning, skal kunne 
skille oss fra Guds kjærlighet i 
Kristus Jesus, vår Herre.»

Sarpsborg, 
31.12.2020/10.02.2021

Styret for Normisjon region 
Østfold

John Thune, regionstyreleder  
Torgeir Flateby, nestleder, 
Gerd Ninni Solum, styremed-
lem
Ellen Lindheim Slettevold, 
styremedlem, 
Astrid Langmoen Olsen, styre-
medlem, 
Ruth Marie Vatvedt, styremed-
lem, 
Ingar O. Carlsen, 1. vararepre-
sentant, 
Jon Henrik Aas, Acta repre-
sentant, 
Boe Johannes Hermansen, 
ansattes repr.

Sauevika leirsted er et flott sted med stor betydning for barn, ungdom og voksne.

Alle bilder: Boe Johannes 
Hermansen
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Forening 45 48 50 53 55 56 57 59

Misjonsforening 5 5 5 5 5 5 5 5

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

Kvinneforening 5 5 5 5 5 6 6 7

Mannsforening 1 1 1 1 1 1 1 1

Forsamling 2 2 2 2 2 2 2 2

Acta kor 20 23 22

Acta lag 21 22 26 50 53 51 62 59

Totalt 109 116 121 126 130 131 143 143

Type forening Antall pr 

31.12.14

Antall pr 

31.12.15

Antall pr 

31.12.13

Antall pr 

31.12.16

Antall pr 

31.12.19

Antall pr 

31.12.17

Antall pr 

31.12.18

Antall pr 

31.12.20

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Arr. over flere døgn 5 9 11 10 11 9

Enkeltdøgn 0 2 2 2 2 2

Arr. over flere døgn 12 26 32 32 41 31

Enkeltdøgn 0 2 2 1 1 1

Gjestedøgn totalt 2074 5250 5810 6354 6280 5092

Normisjons-

arrangement

Eksternt

utleie

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Arr. over flere døgn 2 8 11 9 9 9

Enkeltdøgn 1 5 9 6 8 9

Arr. over flere døgn 8 20 16 19 19 23

Enkeltdøgn 0 6 6 7 3 4

Gjestedøgn totalt 645 3717 3622 3683 4232 3973

Normisjons-

arrangement

Eksternt

utleie

Sauevika

Sjøglimt

Tabeller til årsrapporten:

I forbindelse med gjennomgang av den brann-
tekniske tilstanden for Sjøglimt Leirsted, har det 
blitt avdekket behov for omfattende forbedrin-
ger. Bygningsmassen tilfredsstiller ikke dagens 
krav til brannsikkerhet. Sjøglimtstyret og 
regionstyret har behandlet dette og utarbeidet 
en framdriftsplan for utbedringene. 

I november i 2020 begynte arbeidene i 2. etasje 
i gutteinternatet. Alle rom ble tømt og strippet 

innvendig, inkludert mange kubikk med flis og 
spon som utgjorde isolasjon i etasjeskillet. Nå 
blir rommene bygget opp på nytt, med nytt reis-
verk, ny brannhemmende isolasjon, gipsplater 
og nye vinduer. Det vil også bli to nye sanitær-
rom i etasjen. En stor jobb som vil gi et løft for 
leirstedet.

Sjøglimtstyret, «Yngre garde» og andre dug-
nadsarbeidere under kyndig ledelse av Gunnar 

Lilleaasen skal har stor takk for en uvurdelig 
innsats. 

Leirstedsansatte Wenche, Mikael og Jørgen 
gjør også en god innsats i dette arbeidet. 

Gaven fra Hærland Normisjon på 1,7 mill kro-
ner etter salget av bedehuset, gir oss også gode 
økonomiske muligheter til å gjennomføre 
rehabiliteringen.
En stor takk til alle som bidrar!

Rehabilitering av Sjøglimt pågår for fullt

Yngre Garde i aksjon: Eirik Aandstad, Hans 
Kristian Lien, Marko Saric og Jonas Pedersen.

Tre staute menn, fra venstre Gunnar Lilleaasen, Asbjørn 
Degnes og Leif Greaker.
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Valgkomiteen har bestått av:
Odd Jørgen Bredeg, Borgenhaugen, valgt til 2021, Espen Halvorsen, Askim, valgt til 2021, Lars 
Kåsa, Mysen, valgt til 2022

Valg av medlemmer og varamedlemmer til regionstyret. I 2021 skal det velges:
a) Styreleder for to år, b) To styremedlemmer for tre år, d) Tre varamedlemmer for ett år, e) To 
medlemmer til valgkomiteen for to år, f) Valg av revisor for ett år

Valgkomitèens innstilling til kandidater:
a) Styreleder: John Thune, Rakkestad (gjenvalg),  
b) To styremedlemmer: Gerd Ninni Solum,Tomter (gjenvalg), Torgeir Flateby, Askim (gjen-
valg),  
c) Tre varamedlemmer: 1. Ingar B. Carlsen, Askim (gjenvalg), 2. Magnar Aamoth, Rakkestad 
(gjenvalg), 3. Ellen Brøttemsmo, Yven (gjenvalg) 
d) To medlemmer til valgkomiteen: Odd Jørgen Bredeg, Borgenhaugen (gjenvalg), Geir Listrøm 
Pedersen, Mysen (ny) 
e) Valg av revisor: BDO AS

Omtale av kandidatene:
John Thune, Rakkestad, 73 år. Tidligere søndagsskolelærer, yngresleder og medlem i kretsstyret 
Østre Østfold Indremisjonskrets. Flere år som styreleder Haugetun Folkehøyskole. Styremed-
lem i regionstyret fra 2016, leder av regionstyret fra 2017.
Gerd Ninni Solum, Tomter, 71 år. Medlem i Normisjon Tomter Santalvennen. Tidligere styre-
medlem i kretsstyret og landsstyret for Santalmisjon. 
Torgeir Flateby, Askim, 68 år. Mangeårig generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. Har 
hatt mange tillitsverv og var første leder i Normisjon Østfolds regionstyre. Aktiv fritidsforkyn-
ner og medlem i Haugekomiteen.
Ingar B. Carlsen, Askim, 68 år. Styremedlem i Askim Normisjon. Musikkomiteen i Østre 
Østfold Indremisjonskrets. Har vært dirigent i diverse kor; Askim Barnegospel, Askim Soul 
Children, Ungdomskoret Svaret. 
Magnar Aamoth, Rakkestad, 58 år. Styremedlem i Heia Normisjon og i Sjøglimtstyret.
Ellen Brøttemsmo, Yven, 54 år. Tidligere styremedlem i Hannestad og Greåker Normisjon. 
Medlem i sangkoret Jaffa. 
Geir Listrøm Pedersen, Mysen, 61 år. Verv: Mysen Normisjon (vara), 
Odd Jørgen Bredeg, Borgenhaugen, 71 år. Medlem av Bethania Normisjon. Har vært ansatt i 
Normisjon, Sauevika leirsted.

Resultatregnskap

Normisjon Region Østfold

 Note 2020   2019   
Salgsinntekter 1 634 431 3 613 766
Gaveinntekter 6 076 041 3 498 010
Tilskudd 2 041 347 1 021 029
Leieinntekter 465 513 919 109
Andre driftsinntekter 0 224 114
Sum driftsinntekter 10 217 331 9 276 029

Varekostnad 575 260 1 040 506
Lønnskostnad 5,10 4 270 896 4 598 049
Avskrivninger på varige driftsmidler 2 309 237 332 523
Kostnader lokaler 699 062 974 295
Leasing/leie driftsmidler 216 098 144 258
Inventar mm. 306 719 375 498
Reparasjon og vedlikehold 251 855 695 244
Honorarer 5 335 668 229 385
Drift bil og reisekostnader 191 887 152 946
Annen driftskostnad 579 809 723 871
Sum driftskostnader 7 736 492 9 266 575

Driftsresultat 2 480 839 9 454

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 1 691
Annen renteinntekt 21 153 27 309
Annen finansinntekt 40 7 084
Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 -504
Annen rentekostnad -2 032 -140
Resultat av finansposter 19 161 35 440

Ordinært resultat før skattekostnad 2 500 000 44 894

Skattekostnad på ordinært resultat 7 4 901 3 771

Ordinært resultat 2 495 099 41 123

Årsresultat 2 495 099 41 123

Overført annen egenkapital -783 255 30 153
Overført fond med eksterne restriksjoner -1 639 -3 676
Overført disposisjonsfond Sauevika leirsted -32 350 -30 200
Overført nye Sjøglimt u/restriksjoner -1 677 855 -37 400
Sum disponert 8 -2 495 099 -41 123

 Normisjon Region Østfold         Org.nr.  980545202

Balanse

Normisjon Region Østfold

 Note 2020   2019   

Eiendeler
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter,bygninger og annen fast eiendom 12 787 628 12 983 912
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 140 313 197 462
Sum varige driftsmidler 2 12 927 942 13 181 374

Finansielle anleggsmidler 4 62 260 62 260
Sum finansielle anleggsmidler 62 260 62 260

Sum anleggsmidler 12 990 201 13 243 634

Omløpsmidler
Varer 10 51 957 69 351

Fordringer
Kundefordringer 3 323 564 628 358
Andre fordringer 726 270 271 629
Sum fordringer 1 049 834 899 987

Finaniselle omløpsmidler

Bankinnskudd,kontanter o.l. 6 7 671 798 5 017 555

Sum omløpsmidler 8 773 589 5 986 893

Sum eiendeler 21 763 790 19 230 527

 Normisjon Region Østfold         Org.nr.  980545202

Balanse

Normisjon Region Østfold

 Note 2020   2019   

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Opptjent egenkapital

Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 673 633 671 994
Disposisjonsfond 1 142 550 1 110 200
Andre fond 2 787 255 1 109 400
Annen egenkapital 15 850 893 15 067 637
Sum opptjent egenkapital 8 20 454 330 17 959 231

Sum egenkapital 20 454 330 17 959 231

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 530 928 427 219
Betalbar skatt 7 4 962 3 771
Skyldige offentlige avgifter 6 339 764 344 431
Annen kortsiktig gjeld 433 806 495 875
Sum kortsiktig gjeld 1 309 459 1 271 295

Sum gjeld 1 309 459 1 271 295

Sum egenkapital og gjeld 21 763 790 19 230 526

SARPSBORG, 03.03.2021
Styret for Normisjon Region Østfold

John Thune
Styrets leder

Sverre Fjeldberg
Daglig leder

Torgeir Flateby
Styremedlem

Boe Johannes Hermansen
Ansattes representant

Astrid Langmoen Olsen
Styremedlem

Ruth Marie Vatvedt
Styremedlem

Ellen Lindheim Slettevold
Styremedlem

Jon Henrik Aas
Actas representant

 Normisjon Region Østfold         Org.nr.  980545202

Regnskapssammendrag 2020

Valgkomiteens innstilling og presentasjon av kandida-
tene til årsmøtet 2021 for Normisjon region Østfold

Noter til regnskapet kan lastes ned fra 
regionens nettsted eller fås ved henvendelse 
til regionkontoret.
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Da Acta-styret startet planleggingen av 
leirleder kick off i 

høst, forsto vi at den 
tradisjonelle kick off 
leiren på Sjøglimt 

kunne bli vanskelig å 

gjennomføre i disse korona-tider. Men vi 
ønsket et møtepunkt og vi ønsket å kjenne 
på leirlederfellesskapet igjen. Dermed var 
tema satt: Fellesskap. Og vi skulle møtes 
ute på tur til Linnekleppen. Da ante vi lite 
om muterte virus som var ekstra smitt-
somme og tenkte at den planen var sikker 
så lenge det ble pent vær. Når vi nærmet 

oss dagen, 14. februar, innså vi at store 
deler av Østfold var innrammet av strenge 
tiltak og planen derfor ikke var gjennom-
førbar innenfor restriksjonene. 

Acta-styret er ikke en gjeng som gir opp 
så lett, så i løpet av få dager var planene 
endret og vi møttes digitalt på Zoom. 
Linnekleppen ble dermed byttet ut med 
skjerm. Vi ble 20 deltakere med erfarne 
ledere, fjorårets Leder Trening Skole (LTS) 
deltakere, årets LTS’ere og noen som skal 
delta på «Hovedlederkurs» denne våren. 
Jon Henrik Aas ledet oss fint gjennom 
samlingen. Den startet med «bli kjent 
bingo» som Til Tjeneste (TT) elevene ved 
Haugetun hadde laget, der vi blant annet 
fant ut at de fleste hadde spist frokost, men 
ikke så mange hadde rukket en tur ut før 
kl. 12 en søndag. Landsråds leder i Acta, 

Johanne Saxegaard, var med oss og hadde 
andakt med tema fellesskap. Der hun løftet 
frem viktigheten av felleskap som er gode 
for oss og spesielt Jesus-fokuserte felleskap 
der en kunne få være seg selv. 

Acta-styreleder Håkon Johannes Slette-
vold hadde forberedt en variert og gøy Ka-
hoot som er en digital spørrekonkurranse. 
Der ble vi testet i alt fra kirkefarger til 
fastelavnssøndag til praktisk informasjon 
på leirstedene til hvordan drive førstehjelp. 
Etter hovedsamlingen var det åpent for å 
være med på digitale spill der deltakerne 
kunne bli litt bedre kjent. Dette ble en fin 
forsmak på digital leir i påsken.

Mange ting har endret seg så 
mye det siste året at man knapt 
kan tro det. Vi har selvfølgelig 
visst at sosiale medier er viktig, 
og at internett er nyttig til 
mange ting. Men at vi plutselig 
står her hvor disse kanalene er 
eneste måte å treffe mennesker, 
er langt utenfor det vi hadde 
sett for oss.   
Med nye verktøy på nye områ-
der er læringskurven bratt og 
både inspirerende og utfor-
drende oppgaver har stått i kø. 
Nå kan vi se tilbake på digitale 
påskeleirer i 2020 – som vi oss 
bekjent var først ute med å 
kunne ønske velkommen til. 
Siden den gang har det blitt 
mange forskjellige digi-
tale samlinger, og i desember 
utfordret vi oss selv med å 
lage Jockos adventskalender 
med nye episoder hver dag på 
Facebook. Samtidig hadde vi 
et team av Acta-tenåringer i 

regionen som laget en advents-
kalender for tenåringer på 
TikTok. Mange har fulgt sen-
dingene vi har laget, men det 
er plass til flere. Vi erkjenner at 
vi er langt fra profesjonelle på 
dette, men vi forsøker å utvikle 
oss både når det gjelder utstyr, 
kompetanse og program-
ideer. Tilbudene på internett 
er legio, men det er ikke så 
mange som lager innhold til 
våre aldersgrupper med det 
samme budskapet som oss. Vi 
kan ikke gjøre oss så synlige 
som de store aktørene, men 
dere kan hjelpe oss å bli synlige 
overfor deres barn, barnebarn, 
fadderbarn eller tante-/onkel-
barn osv. 
I påska inviterer vi både til di-
gital barne-leir og til en kvelds-
samling for tenåringer (se egne 
annonser). Vi vil oppfordre til 
å samles i små grupper i hjem-
mene med venner av barna/

tenåringene for å være med 
på leir. Det sosiale er vikti-
gere for barn og ungdom enn 
noen gang, og våre sendinger 
vil preges av dette. Program-
mene vil sendes via Zoom, 
som er et verktøy som gjør at 
vi kan snakke sammen og også 
dele oss i mindre grupper på 
aktiviteter osv. Kanskje trenger 
barna hjelp med dette, og da 
håper vi dere kan legge til rette 
slik at de får den assistansen de 
trenger. Uansett kan det legges 
til rette for en hyggelig ramme 
for barna og tenåringene når 
disse sendingene går. Dette kan 
vi i regionen samarbeide med 
dere om. Påskens budskap blir 
aldri uaktuelt og sammen kan 
vi hjelpe hverandre å gi det 
videre også til barn/tenåringer 
som aldri kunne tenke seg å 
reise på en vanlig leir. 

Acta tar nye utfordringer

Dagen da Linnekleppen ble helt flat!
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Hvordan kan Jesus tiltale sin 
disippel Peter slik? (Matteus 
16,23). Var Peter ondskapsfull? 
Nei, han ønsket det beste for 
sin venn og mester. «Gud, fri 
deg Herre. Dette må ikke 
hende deg.» Det er ingen 
mening i at du Jesus, som er 
uskyldig, skal lide døden. 
Likevel får Peter denne kald-
dusjen fra Jesus: «Vik bak meg 
Satan. Du vil føre meg til fall.» 
Årsaken til denne voldsomme 
tale, var at Peter - uten å være 
klar over det - ville hindre 
Jesus i hans gjerning. For Jesus 
måtte gå veien til Jerusalem. 
Det var en guddommelig 
nødvendighet. Det var derfor 
han var kommet til jord, for å 
lide og dø i synderes sted. 
Jesus kom for å oppfylle løftene 
fra GT, om offerlammet: «Vi 
fór alle vill som sauer, vi 
vendte oss hver sin vei. Men 
skylden som vi alle hadde, lot 
Herren ramme ham» (Jes 
53,6).

Hvis Jesus hadde gått utenom 
korset, ville det fått de mest 
katastrofale følger. Ikke bare 
for Peter, men for alle 
mennesker. Da måtte vi selv 
stå for Gud med vår synd og 
skyld og ta straffen. Og ingen 

- heller ikke Peter - hadde hatt 
noen annen fremtid enn å bli 

evig fordømt. 
Peter hadde ikke forstått dette. 
Han som ville hindre Jesus å gå 
i fella, hadde selv gått i fella. 
Peter formidlet Satans løsning: 
gå utenom korset, Jesus. Peters 
munn var Satans munn: spar 
deg selv. Peters plan var Satans 
plan: seieren kan vinnes uten 
lidelse og død.

De sataniske tanker måtte 
avkles, selv om de kom fra Jesu 
nærmeste venner. Derfor sier 
Jesus til Peter, noe han aldri 
glemte: «Vik bak meg Satan. 
Du er til anstøt for meg, for du 
har ingen sans for det som 
Gud vil, bare for det som 
mennesker vil».

Dette er et veldig budskap også 
til oss: Peters innstilling er slik 
mennesker tenker alle steder 
og til alle tider: Synden kan vel 
ikke være så alvorlig at Jesus 
måtte lide og dø stedfortre-
dende og betale alle omkost-
ningene? 

Hvis vi formilder slike tanker, 
er også vi et redskap for Satan, 
uten å vite det. Det kan høres 
så kristelig og vakkert ut. Men 
er altså livsfarlig!
Motsatt: Hvis vi følger Kristus 
der han bærer korset, 
oppdager vi hva Gud vil og hva 
som er sann kjærlighet. Ved 
Kristi kors, kommer alt i det 
rette lys. Det viser at det er for 
Jesu skyld alene at jeg kan kalle 
meg en kristen. Det er også 
kilden til et nytt liv! Både for 
Peter og for oss. Vi får se at det 
vi må bære her i livet av smerte 
og lidelse, er lite å regne mot 
det han bar, for oss. Vår kamp 
for å leve etter Guds ord og 
vilje er verd strevet. 

Fastetiden kan hjelpe oss 
tilbake på plass, bak Ham, som 
er sterkere enn den sterke. La 
oss følge Jesus på hans vei til 
korset!

«Vik bak meg, Satan!»
Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent i Normisjon, bosatt i Råde

Andakt

Gud, fri 
deg 

Herre. Dette må 
ikke hende deg.
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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?

Her settes inn en annonse 
Hanne Liv fikser

Siden Covid-19 feide over vår verden for snart ett år siden, har 
jeg gang på gang tatt meg selv i å tenke at det snart går over, at 
vi snart er tilbake til normalen - og at jeg derfor ikke trenger å 
tilpasse livet mitt til den nye virkeligheten. Jeg kan jo bare vente 
litt, krumme nakken og bite tennene sammen, og så kan vi gå 
tilbake til det vanlige livet. Eller er det så enkelt? 

I Jeremia 29 finnes en fortelling som kan vise oss en annen 
livsholdning. Jerusalem har falt, folket er ført i eksil – og de 
gjør ikke annet enn å vente på å kunne reise hjem igjen. Hjem 
til normalen. De stopper nærmest å leve der de er i Babel. Om 
mindre enn to år er vi tilbake i Jerusalem! Ingen grunn til å 
tilpasse livet til en ny virkelighet. 

Men i denne situasjonen skriver Jeremia et brev til folket. 
Han tenker annerledes. «Bygg dere hus og bo i dem, plant dere 
hager og spis frukten! Ta dere koner og få sønner og døtre!»

Eller med andre ord: Lev! Lev det livet Gud har gitt deg, 
selv med de begrensningene livet gir. Det er jo alltid noen. 
Ikke tenk at du uansett snart skal videre så du trenger ikke å 
stelle hagen, bli kjent med naboene, få barn. Lev. 

Kanskje gjelder dette også oss? Vi skal leve, ikke bare vente. 
Livet er ikke som før, men det skal leves. Og vi gjør det fordi 
han som har gitt oss livet er større enn krisene våre. Fordi vår 
Gud kommer med håp også når vi synes livet er håpløst. Fordi 
vår glede ikke kommer fra omstendighetene, men fra den 
oppstandne Kristus. 

Ikke vent med å leve

Kristian Øgaard 
Daglig leder i Acta - barn og unge i Normisjon
kso@normisjon.no

Innspill

Denne gangen har jeg lyst til å 
dele en historie med dere fra 
butikken vår på Aksdal.  
Galleri Normisjon sine butik-
ker handler om så mye mer 
enn penger til gode prosjekter. 
Det handler bl.a. også om 
menneskemøtene. Historien 
under forteller mye om det:

«Englar» heidra med engel 
– Saknar du ein kopp eller eit 
fat i ein serie? Eller treng du 
berre litt trøyst og hjarte-
varme? Alt dette finn du i 
«bruktbutikken» i Aksdal.

Slik innleiar redaktøren i Tys-
vær Bygdeblad artikkelen sin 
frå då han vitja Galleri Nor-
misjon sin butikk i Aksdal i 
Rogaland rett før jul. Han var 
der for å gje dei «Vekas 
engel». I desember deler 
lokalavisa ut ein engel kvar 
veke til personar eller føretak 
dei meiner fortener dette, ofte 
etter tips frå lesarane. I dette 
høvet var det mange lesarar 
som meinte bruktbutikken 
fortener ein slik pris.

– Stort for oss
Butikkleier Ingunn Moi, som 

tok i mot avisa, fortel at ho 
vart overraska og til Tysvær 
Bygdeblad seier ho:
 – Eg er så glad, men blei 
også godt lurt av dokker. Eg 
trudde me skulle lage ein sak 
om attbruk, som er så inn i 
tida. Men så kom eg på at det 
ikkje er så lenge sidan dykk 
var her ... Men at det skulle 
dukke opp ein engel da, nei 
det er stort for oss.

Gjenbrukskroken

Bibeltimer og forkynnelse:  
Reidun og Kurt Hjemdal

Nærmere informasjon og påmelding:  
Mail: utleie@haugetun.no eller tlf 69 36 27 30.  

Oppgi rom-ønske.
Påmelding pr. post til: Haugetun folkehøgskole,  

Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy.

NORMISJONS 
SENIORSTEVNE

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

Gamlebyen i Fredrikstad

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder

Generalforsamling i 
Normisjon
Dette blir første gang i Normisjons historie at vi gjennomfører 
en digital generalforsamling, og vi håper og tror på et vellykket 
arrangement med bred deltagelse fra alle deler av organisasjonen.
Landsstyreleder Hallgeir Solberg håper at den digitale samlingen 
vil bli til like stor inspirasjon og glede som i tidligere år.

– Det er jo klart at det blir annerledes, det kan vi trygt si. Men 
det at vi arrangerer på en digital plattform kan jo også gi oss 
noen nye muligheter. Det vil være flere som får anledning til å 
være med, og med mindre reiseavstand blir det lettere å samles.

Generalforsamlingen arrangeres lørdag 5. juni 2021, kl. 10-18.

12. mars arrangerer Normisjon og Acta - barn og unge i  
Normisjon inspirasjonssamling for alle ansatte.

– Humor, inspirasjon og mangfold håper vi er et godt ut-
gangspunkt for en dag som vil gi fellesskapsfølelse på tvers av 
generasjoner, sier Pål Atle Normann fra MER-komiteen.

På programmet skal blant annet internasjonal leder, Tore 
Bjørsvik, vise glimt fra ulike kanter i verden og snakke om 
veien videre for Normisjons internasjonale arbeid.

Til kvelden inviteres også frivillige til en felles kvelds- 
sending. Stikkord for denne kvelden er visjon og retning, hu-
mor og fellesskap. Les mer på www.mer2021.no 

MER-dagen 2021

 Tore Bjørsvik er blant 
talerne på MER-dagen.  
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REGIONKONTORET
St. Mariegt. 71, 1706 Sarpsborg 
e-post: region.ostfold(at)
normisjon.no, tlf. 69 13 36 60, 
org. nr. 980 545 202 
Kontortid: Mandag - fredag kl. 
10.00 - 14.00
Bankgiro: 3000.14.71682
Vipps: 12613
Hjemmeside: www.normisjon.
no/ostfold 

Regionstyreleder: John Thune, tlf. 
950 64 900 , e-post: john.
thune(at)outlook.com
 
Regionleder: Sverre Fjeldberg, tlf. 
951 02 230, e-post: sverre(at)
normisjon.no

Regionarbeider: Åsmund 
Bjørnstad, tlf. 900 79 700, e-post: 
asmund(at)normisjon.no

Misjonskonsulent: Boe Johannes 
Hermansen, tlf. 996 12 822, 
e-post: boe.johannes.
hermansen(at)normisjon.no

Styreleder for Acta: Håkon 
Johannes Slettevold, tlf 940 37 
637,
e-post: haksle2002(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.: 03.05.

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.

Vi må også i år gjennomføre et alter-
nativt årsmøte på grunn av korona-
pandemien som fortsatt herjer lan-
det vårt og verden for øvrig. Dette 
ble vedtatt i siste regionstyremøte.

Som i 2020 kommer vi til å sende ut 
årsmøtepapirer per post og e-post. 
Det vil bli gitt anledning til å komme 
med kommentarer og tilbakemeldin-
ger på telefon, e-post, brev eller i et 
skjema på regionens hjemmeside. 

Vi tenker oss gjennomføringen av 
årsmøtet som følger:
I uke 7 offentliggjøres valgkomiteens 
innstilling. Eventuelle «benkeforslag» 
til kandidater må være innkommet 
innen torsdag 11. mars kl 14.00. 

I uke 10 sendes årsmøtepapirer til 
alle foreningskontakter og direkte 
medlemmer. De blir også lagt ut på 
regionens nettside for nedlasting. 
Frist for tilbakemelding og kommen-
tarer til årsmøtet er onsdag 24. mars 
kl. 14.00.

Tirsdag 16. mars kl 18.00 invite-
res det til et åpent digitalt møte på 
Zoom, og som også blir publisert på 
Facebook. Landsstyrets utsending 
Vegard Tennebø vil tale og det blir 
anledning til å samtale om arbeidet i 
regionen, eller komme med spørsmål 
til regnskap eller årsrapport. Vi håper 
at mange har anledning til å delta 
på dette. Vi sender ut link til de som 
melder seg på.

Årsmøte i Normisjon region Østfold

Hauge-jubileum i 2021
I anledning 250 
årsjubileet for Hans 
Nielsen Hauges 
fødsel i år, blir det en 
rekke arrangementer. 
Oversikten her viser 
noen. 
Se program på hau-

gesminde.no eller ta kontakt med Boe 
Johannes Hermansen.

03. april: 250 årsjubileum, markering 
ved Hauges Minde
22. april: Besøkssenteret åpner
22. og 25. april: Hjerter i brann – fa-
milieforestilling
26. mai: Hauge-symposium
03. – 16. juni: Det brenner en ild – 
musikal
23. september: Jubileumskveld for 
Østfold
15. oktober: Urfremførelse av kantate 
om Hauge
03. november: Haugekveld med Svein 
Granerud

Fellesseminar/
bibelhelg 

lørdag 30. og søndag 31. oktober 2021 

Underviser: Vegard Tennebø (tema 1 - 3) og 
Espen Ottosen (tema 4)

Emne: «For en tid som denne» (Ester 4,14) – 
kristen i en tid som krever

Fire temakretser:
Lørdag kl. 11.00-15.00
1: I, men ikke av verden, hvordan leve i skvi-
sen? (Jer 29)
2: Håp, lydighet og en Gud som bærer? (Daniel 
3)
Søndag kl. 17.30-20.30
3: Kristen bekjennelse – bare ord eller bære-
kraftig livsprosjekt? (1 Pet 1)
4: Bekjennelse uten forsakelse – er det mulig? 
(1 Pet 1)
Avsluttende panelsamtale


