
 

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 koronapandemien, 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. Regionstyret mener dette er kunnskap 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 regionstyret 

På grunn av koronapandemien ble årsmøtet 2020 digitalt med utsendelse av årsmøtepapirer på e-post og per 

brev, og stemmegiving og eventuelle kommentarer 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, Rakkestad, 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 representant 

Boe Johannes Hermansen, ansattes representant 

Regionleder og regionarbeider møter fast i styret uten stemmerett 

 

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 regionkontoret: 

 

Sverre Fjeldberg, regionleder, 100 % stilling. 

Boe Johannes Hermansen, informasjons- og misjonskonsulent, 40 % stilling. 

Åsmund Bjørnstad, regionarbeider, 100 % stilling, herav 50% Acta 
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Anne-Kirsti Syverstad Ulseth, Acta-medarbeider, 80% stilling. 

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 Forsamling, 80 % stilling. Begynte 

01.03.2020. 

 

Ansatte ved leirstedene: 

Mikael Lindstrøm, leirstedsansvarlig, 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 Østfold driver blant annet slik virksomhet: 

• Rådgivningsarbeid overfor regionens foreninger og lag, blant annet lederopplæring, og vurdering av/svar på 

spørsmål knyttet til bedehus og foreningsvirksomhet.  

• Besøk i foreningene med forkynnelse, misjonsinformasjon, oppmuntring og veiledning, og digitale løsninger 

mht. andakter og møter. 

• Samarbeider med lokalforeninger om å arrangere kveldsbibelskole.  

• Regionen eier og driver Haugetun Folkehøyskole og leirstedene Sauevika (Hvaler) og Sjøglimt (Marker). 

• Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning, er fortsatt en viktig del av vårt diakonale arbeid. Her 

samarbeider vi med Region Øst. 

• Regionkontoret i St. Mariegt 71 er praktisk plassert på gateplan. Normisjon, Acta og Fermate er samlokalisert 

her, og lokalene benyttes og leies av Bethania Normisjon. 

 

5. Frivillige medarbeidere  

Den frivillige tjenesten er en grunnleggende side ved vår organisasjon, og vi er takknemlige 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 frivillige forkynnere vært med på å dekke foreningenes ønsker for talere på nær 200 

foreningsmøter. Dette er bare de møtene som har blitt meldt inn til regionen med spørsmål om taler. I tillegg er det 

mange foreninger som tar direkte kontakt med frivillige forkynnere. På grunn av korona-situasjonen ble mange av de 

planlagte foreningsmøtene 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 underviste med temaet: 

«Hvordan forkynne lov og evangelium?». Innledningen ble etterfulgt av samtale.  

Alle våre frivillige sangere fortjener også honnør og oppmerksomhet 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 utfordringen, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre leirer på Sjøglimt og Sauevika.  
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6. Arbeidsmiljø 

Totalt sykefravær for regionens ansatte var i 2020 på 0,25 %. Tilsvarende tall for 2019 var 0,6 %.  

Regionstyret er av den oppfatning at sykefraværet ikke har bakgrunn i arbeidsmiljø.  

Styret oppfatter arbeidsmiljøet 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 

løsninger 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. 

Ingrid 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 sommeren 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 hovedfokus på leir og kor. Digitale hjelpemidler åpnet opp for en ny måte å samle korledere 

på, via Zoom. Disse samlingene førte til en felles korledersamling i høst, videre samarbeid om et felles korprosjekt i 

2021 og et felles Østfold Soul Teens kor.   

Åsmund Bjørnstad har fortsatt en god andel Acta-arbeid, og har også i 2020 hatt hovedfokus på Alpha, samarbeid 

med skolene våre, og leir. I dette spesielle året har det også vært mye jobb med smittevernplaner 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 ungdomslag) 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 overnattinger 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 gjennomførte 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 Østfold arrangert eller vært med på flere arrangementer. 1.-2. februar hadde vi leder kick- 

off med livredningskurs i vann og brannvern. I tillegg kickstartet 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 Wenches 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 gjennomført som et heldagsopplegg i gymsalen på Tomb. 

Det startet med Acta-cup i volleyball, 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 annet valgt et nytt styre (se navn under). Styret har i perioden vært samlet til 

fem ordinære styremøter samt en sommeravslutning og en juleavslutning. Acta-styret fungerer også som styre for 

regionens leirklubb.   
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Actastyret har i 2020 bestått av: 

Håkon Johannes L Slettevold, leder 

Jonas Andre Krosby Sæther, nestleder og 

representant i Sauevika styret.  

Solrun Kopperud 

Marthe Gjermundsen, representant i Sauevika- 

styret 

Haakon Aamoth, representant i Sjøglimt styret 

Endre Vego, representant i Sjøglimt styret 

Jon Henrik Aas, representant i regionstyret 

Anne – Kirsti Syverstad Ulseth, stab 

 

Vi takker både frivillige, samarbeidspartnere 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-restriksjonene. Det var planlagt et tros- og livshistoriekurs med oppstart høsten 2020, som ble utsatt 

grunnet manglende påmelding. Fermate-leder var til stede under fritidsforkynnersamlingen på Sjøglimt i 

september. Det har også blitt sendt ut informasjon om Fermates tilbud til kirker og menigheter 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 deltagere fra hele Norge i løpet av våren og høsten. 

Fermate har i løpet av 2020 gjennomført 33 samtaler. Enkelte 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. Misjonsarbeidet lokalt og 

innsamling av midler til arbeidet internasjonalt skjer i alle våre store og små foreninger.   

Våre mange bedehus er viktige samlingsplasser for mange mennesker i alle aldre, og har stor betydning i sitt 

nærmiljø. Mange av våre foreninger består av eldre medlemmer, og det er utfordringer med rekruttering av nye 

medlemmer. Allikevel er det stort engasjement 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 

Normisjon og Lahellemoen Normisjon som har lagt ned virksomheten i løpet av året. Acta lag er også tatt inn i 

tabellen og viser en jevn utvikling. 
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9.2 Direkte medlemmer 

Normisjon i Østfold hadde 39 direktemedlemmer pr. 31.12.2020. Regionens viktigste kontakt til 

direktemedlemmene er regionbladet, Facebook og hjemmesidene på internett.  

 

9.3 Misjon internasjonalt  

Året 2020 ble på mange måter et veldig spesielt år. Koronapandemien satte sitt preg på hele samfunnet, 

møtevirksomheten, leirene og den enkelte av oss – både her hjemme og i hele verden. Men misjonsoppdraget og 

budskapet er uforanderlig. Det lar seg ikke knekke av pandemier, og Misjonsforum 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 inspirerende kveld, og både store 

og små var innstilt på å jobbe for dette prosjektet. 

På grunn av pandemien og dens utvikling, måtte prosjektet «Ikke reis over havet!» legges ned. Det ble for 

vanskelig å gjennomføre når alle våre utsendinger ble kalt hjem til Norge. 

 

Pr. 31.12.2020 har 41 foreninger 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 bestått 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 misjonsavtale: 

Normisjon Østereng  

Kråkerøy Normisjon 

Tistedal Normisjon 

Vestre Råde Normisjon Kvinneforening 

Normisjon Mysen 

Misjonsringen i Rødenes 

Askim Normisjon 

  

I tillegg har tre privatpersoner egen misjonsavtale. 

 

 

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



 

Regionstyrets årsrapport for 2020, side 6 

Følgende menigheter har SMM-avtaler (Samarbeid Menighet Misjon) med Normisjon: 

Soli menighet støtter Nepal. 

Skjeberg menighet støtter Nepal. 

Eidsberg menighet støtter Nepal. 

Rolvsøy menighet støtter Nepal. 

Ullerøy menighet støtter Nepal. 

Kråkerøy menighet støtter Mali/Senegal. 

Askim menighet støtter Nepal. 

Skiptvet menighet støtter India    

 

9.4 Kurs- og undervisningstilbud 

Undervisning er viktig i bygging 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 foreninger i Østfold har 

deltatt i et eget lærefellesskap for Østlandet. I tillegg har vi samlet våre fellesskap til oppfølgingssamtaler 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 avsluttet og et nytt 

lærenettverk har blitt utarbeidet av Storsalen og Normisjon region Øst.  

Våren 2020 la regionen i samarbeide med lokale 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/regionkontoret avlyst. Der skulle temaet ha vært: «Troen og de gode gjerningene». På Kirketun, 

Degernes kunne bare den første av tre kvelder arrangeres av samme årsak. Her var temaet: «Galaterbrevet – 

frihet i Kristus». 

Høsten 2020 ble det to resterende kveldene av kurset på Kirketun gjennomført. På Effata, 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. Tilsvarende 

ble også kurset på Hannestad, 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 

grunnet koronasituasjonen. Askim Normisjon arrangerte i stedet i egen regi tre kurskvelder med Torgeir Flateby, 

med tema «Jesus 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 klimakrisen?», 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 tillegg til Acta) 

09., 23. januar og 07. februar: Kveldsbibelskole, Bjørnstad bedehus 

01., 15. og 29. mars: Kveldsbibelskole, 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 Hauges fotspor - utsatt  
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16. september: Pensjonistenes dag, Sjøglimt - avlyst 

10. og 24. september og 22. oktober: Kveldsbibelskole, Effata, Saltnes, Kjærre og Skontorp 

24 september, 8 oktober og 5 november: Kveldsbibelskole, Askim i regi av Askim Normisjon  

13. og 27. september: Kveldsbibelskole, Kirketun 

22. oktober, 05 og 19. november: Kveldsbibelskole, Hannestad - de to siste kveldene utsatt 

27. oktober: Samling for frivillige forkynnere, Sjøglimt 

29. oktober, 12. og 19. november: 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 Normisjons 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 regionen sammen og er en viktig informasjonskanal til alle medlemmer 

av Normisjon og andre som ønsker å motta bladet. Det satses på variert og aktuelt stoff, sammen med PR for 

våre arrangementer. Sakspapirer til regionårsmøtet ble trykt i nummer en og dermed spares ressurser. 

Medieavdelingen ved Normisjons hovedkontor lager en del felles stoff til Normisjonsavisene. 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 

informasjonsarbeidet. Facebooksiden er en rask måte å formidle informasjon på og får stadig flere følgere.  

På grunn av koronasituasjonen, ble det laget videoandakter, 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 misjonsinformasjon. 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 oppdaterer våre nettsider, på frivillig basis. Jan Holone er grafiker og teknisk 

tilrettelegger for Nytt fra Normisjon. Ansvarlig 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 overlevert 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 arbeid. Det er gledelig at 

interessen ser ut til å være økende for bedehusbevegelsens historie.   

 

9.8 Hans Nielsen Hauge 

Normisjonskomiteen som arbeider for å øke interessen for Hans Nielsen Hauge og hans betydning, består av 

Astrid Finstad Ørebech, Torgeir Flateby, Svein Høiden, Per Reinert Eriksen og Boe Johannes Hermansen (leder og 

sekretær). En egen Haugedag ble arrangert 1. november, med Harald Kaasa Hammer som taler. Svein Høiden 

har også siste år holdt en lang rekke kåserier og foredrag om Hauge, vesentlig i Østfold, også langt utover 

misjonssammenheng. Andre fra Haugekomiteen har også deltatt i noen samlinger. 
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Høiden og Hermansen er med i en bred komite, «Hauge 2021» som jobber med planleggingen og 

gjennomføringen av det store Haugejubileet i 2021, 250 år etter hans fødsel. Dette store prosjektet inneholder 

blant annet en omfattende 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 (sekretær) og komiteen «Hauge 2021» tett sammen. I tillegg arbeider 

Hauge 2021 med en rekke andre tiltak: et bokprosjekt (utgitt høsten 2020), seminarer/temamøter, 

Haugemusikal, skilt på jordet (hvor åndsopplevelsen skjedde) og ved museet (begge oppført desember 2020), 

samt nettside (se: https://haugesminde.no/). En landsomfattende rådgivende komite i anledning jubileet er også 

i arbeid. På grunn av koronasituasjonen er flere av arrangementene skjøvet noe ut i tid. 

 

10. Haugetun Folkehøyskole  

Regionstyret mener at arbeidet som drives på Haugetun er en viktig del av Normisjons arbeid 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 skoledriften gjennomsyrer både undervisning og uformelle aktiviteter. Obligatoriske 

aktiviteter 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. nattverdgudstjeneste og aktiviteter med vekt på jule- og påskebudskapet. 

I tillegg kommer ulike frivillige 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 skolemiljøet i en medvandrertilnærming overfor andre elever. Tre elever ble 

tatt opp for skoleåret 2020/2021. Ordningen delfinansieres i samarbeid med skoleeier, som også har bidratt 

med undervisningslokaliteter og fagplaninnhold. Det har vært behov for evalueringsmøter og samarbeidsmøter 

mellom skoleledelsen og regionskontoret 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 formidling i ulike 

sammenhenger, gjennom et bredt spekter av aktiviteter.  

 

For kullet 19-20 og 20-21 har man i samarbeid med Normisjon region Østfold gjennomført en obligatorisk 

undervisning for samtlige elever i Alpha-kurset. Vår oppfatning er at opplegget skaper refleksjon og undring hos 

majoriteten av elevene. 

 

Haugetun er i stadig utvikling, og gjennom planleggingsdager, ukentlige stabsmøter og pedagogisk råd evalueres 

og diskuteres pedagogiske utfordringer, prinsipielle veivalg og gjennomførte aktiviteter.  
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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 Tjeneste. 

Hele årsmeldingen fra skolen vil være tilgjengelig på årsmøtet og som nedlastbart dokument fra regionens 

hjemmesider. 

 

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 medarbeidere. 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 engasjementet 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 bobilparkeringen gjorde at nye mennesker 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 oppvaskmaskin og installert en ekstra vanndispenser utenfor spisesalen. På Sjøglimt er dugnadsgjengen i 

gang med utbedring av bygningsmassen i forhold til krav om brannsikkerhet. 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: 

 

⚫ Sauevika 

 
⚫ Sjøglimt 

 

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
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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 Fjeldberg, 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 årsregnskapet 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 regionens 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 foreninger, og det er mye engasjement 

og mange arbeidstimer som legges ned i dette arbeidet. 

Det var lagt et godt økonomisk grunnlag for 2020, men på grunn av koronapandemien 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 løsninger, har nådd fram til 

mennesker i Østfold også i 2020. 

  

Regionstyret går med spenning inn i et nytt år. Hva har koronapandemien gjort med oss, som enkeltmennesker, 

foreninger og organisasjon? Når kan vi, eller vil vi, gå tilbake til en mer normal situasjon? Året har gitt oss nye 

erfaringer om møteformer og kommunikasjon, 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 arbeidet, 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 Haugetun har tilført 

regionen viktige ressurser og kompetanse.  

«Jesus Kristus, til nye generasjoner 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 Kolossæ 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 arbeidet til Paulus? Han skriver 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 
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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 oppfylle det som ifølge Normisjons lover §3 er vår basis og grunnlag: 

«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 Bibelen 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    Torgeir Flateby    Gerd Ninni Solum 
Regionstyreleder   Nestleder    Styremedlem 
 
 
 
Ellen Lindheim Slettevold  Astrid Langmoen Olsen     Ruth Marie Vatvedt 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
Ingar O. Carlsen    Jon Henrik Aas    Boe Johannes Hermansen 
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