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Johanne Saxegaard (24) fra Rolvsøy er valgt til leder 
i landsrådet for Actas barne- og ungdomsråd. Les 
intervjuet med henne på side 2.

Lederen Johanne

Hebreerbrevet formidler Guds kall og vilje for den som tror på Jesus Kristus. Gud vil 
at en kristen skal leve et liv i helliggjørelse. Det grunnleggende i helliggjørelsen er 
rettferdiggjørelsen ved tro.
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Johanne Saxegaard er glad i skog og mark, og tenner gjerne opp et bål.

Bildet viser et glimt fra 
jubileumsfeiringen 3. april, hvor 
ordføreren i Fredrikstad, Jon-
Ivar Nygård, legger ned krans ved 
minnestøtten. Les mer på side 10.

Hauge - 250 årsjubileum

UTLAND 5

I dag arbeider Normisjon blant 19 ulike 
unådde folkegrupper. Nå jobbes det med 
strategier for fremtiden.
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Fremtidens målgrupper
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Åpner nye butikker
Galleri Normisjon utvider. I oktober åpner 
blant annet en ny Galleri Normisjon butikk 
vest for Oslo. 
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Johanne Saxegaard (24) er 
valgt til leder i landsrådet i 
Acta, Normisjons barne- og 
ungdomsarbeid. 
- Jeg brenner for lederutvik-
ling, sier Rolvsøyjenta som nå 
studerer matematikk ved 
Universitetet i Oslo.

Johanne ble valgt til leder i 
landsrådet i Acta januar i år. 
- Jeg måtte gå noen runder 
med meg selv før jeg sa ja. Det 
er jo et verv med en del ansvar 
og potensiell påvirkningskraft, 
sier hun, som har vært medlem 
i landsrådet siste treårsperiode. 

Sterk Acta-identitet
Studenten forteller at hun har 
en sterk Acta-identitet. - Mine 
foreldre (Wenche og Morten, 
journ. anm.) har gitt både meg 
og broren min, Simen (21), en 
god Normisjonsballast. 
- Helt fra jeg var liten jente har 
jeg vært mye på leir på Saue-
vika, og senere også på Sjøg-
limt.  Jeg har også vokst opp på 
Rekustad bedehus før det ble 
solgt. tilføyer hun.
Under tiden på Greåker vgs. 
satt hun i det regionale styret i 
Acta Østfold. Deretter gikk 
hun ett år på Bibelskolen i 
Grimstad, på linje for idrett og 
friluftsliv, før hun var stipen-
diat på friluftslinja samme 
sted. - Det var to flotte år, som 
gav mye både faglig og sosialt, 
påpeker hun.

Studerer matematikk
Johanne startet så ved Univer-
sitetet i Oslo hvor hun først tok 
en bachelor i samfunnsøko-
nomi og matematikk. Deretter 
fortsatte hun på masterstudiet. 
- Planen er å være ferdig 
sommeren 2022. Senere har jeg 
lyst til å jobbe i næringslivet og 
se hvordan matematikk, og 
spesielt maskinlæring, brukes i 
bedrifter, sier hun.
- Ikke alle kjenner deg, hvem er 
du som mennesketype? 
- Jeg er relativt traust, forut-
sigbar, omgjengelig, fornuftig, 
ansvarlig og et fornøyd 
menneske, som er glad i hver-
dagen og de enkle gleder, 
svarer hun.

Stake ut veien
- Hva innebærer det å være 
leder av landsrådet i Acta? 
- Jeg leder møtene, som det 
vanligvis er seks av i året. I 
tillegg har vi noen møter i 
arbeidsutvalget. En viktig 
oppgave er også å ha tett 
kontakt med daglig leder i 
Acta.
Hun tilføyer: - Jeg er opptatt av 
å sørge for at vi har et velfun-
gerende landsråd og gode rela-
sjoner til Actas regionstyrer og 
landsstyret i Normisjon. Som 
leder kan en være med å prege 
Actas arbeid og stake ut veien 
videre sammen med lands-
rådet. 
- Hvilket ståsted har du teolo-
gisk?
- Jeg liker ikke etiketten 
«konservativ», jeg opplever at 

det er et begrep som splitter 
mer enn det samler. Men jeg er 
nok det mange kaller konser-
vativ, da jeg identifiserer meg 
med Normisjons verdidoku-
ment. Jeg er opptatt av at Jesus 
alene er veien til frelse, at 
Bibelen er sann og relevant for 
hele livet.

Brenner for lederutvikling
- Hva er du opptatt av i forhold 
til arbeidsoppgaver i Acta?
- Jeg brenner for lederutvikling 
for at vi skal kunne starte flere 
fellesskap. Vi har fått på plass 
et nasjonalt ledertreningskurs. 
Men det er ikke nok med 
sentrale og regionale kurs. 
Ledere må følges opp lokalt. 
- Vi trenger ledere for å skape 
nye lokallag og utvikle dem. 
Samarbeidet med Normisjons 
skoler er også viktig i denne 
sammenheng, ivrer hun.
Johanne legger ikke skjul på 
utfordringer i arbeidet og 
nevner at antall lokallag er 
synkende. 
- Det gjelder at vi ser nye 
muligheter og bruker anled-
ningene vi har til å etablere nye 
lokallag, også for barn og 
ungdom. 

Gode ord om Acta-Østfold
- Hva med Østfold?
- Som medlem i landsrådet har 
jeg fått enda større forståelse 
for hvor ulike regionene i Acta 
er. Likevel er Østfold den 
region jeg kjenner best og den 
jeg har størst eierskap til. 

Østfold har en meget kreativ 
stab, trofaste frivillige og leir-
steder med et dyktig arbeid. 
Actas regionstyre er også en 
flott og flink gjeng, i hvert fall 
ser det slik ut i referatene 
deres, sier hun med glimt i 
øyet.
Spesielt nevner hun Sjøglimts 
yngre garde som et godt 
eksempel på stor innsats.
Johanne bor i sentrum av Oslo, 
der hun deler leilighet med to 
venninner i Normisjons bygg i 
Staffeldsgt. 4, vegg i vegg med 
Storsalen og Normisjons og 
Actas hovedkontor. 
Selv har hun sitt åndelige hjem 
i Storsalen, hvor hun deltar på 
kveldsgudstjenestene som 
holdes hver søndag. Der er det 
flest studenter.

Turer i skog og mark
I Storsalen har hun truffet sin 
kjæreste, Kjetil Karlsen (29) fra 
Stavanger, som er stipendiat i 
solenergi. 
- Hva gjør du ellers på fritiden?
- Jeg er glad i turer i skog og 
mark og tar gjerne en tur i 
Nordmarka og Vestmarka. For 
øvrig synes jeg det er moro å 
plante ting i potter, for 
eksempel paprika og sitroner, 
svarer hun, før den struktu-
rerte studenten går tilbake til 
studiebøkene og regner med 
en god, vanlig arbeidsuke.
Vi sier: Flott med Johanne som 
leder! Lykke til og Guds velsig-
nelse over liv og tjeneste! 

Johanne - med god ballast 
som leder

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

Johanne Saxegaard fra Rolvsøy er valgt til leder i Actas 
landsråd. Foto: Privat

Johanne trives i skog og mark, både sommer og vinter. Foto: 
Privat

Tekst Boe Johannes Hermansen
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«Må håpets Gud fylle dere med 
all glede og fred i troen, så dere 
kan bli rike på håp ved Den 
Hellige Ånds kraft» (Romerne 
15,13). Dette var avslutningen 
på en hilsen fra Liv Wendel, 
som jeg og mange andre akkurat 
mottok fra Katmandu i Nepal. 
Det var med blandede følelser 
jeg leste hilsenen; veldig fint at 
Liv er tilbake i Nepal og på vei 
til Okhaldhunga som Normi-
sjons utsending, men samtidig 
veldig trist lesning om ny 
nedstenging i Katmandu på 
grunn av stor økning i koranas-
mitte. Smittetallet i Nepal har 
hele tiden vært på et lavt nivå, 

men nå skriver Liv om over 
7 000 nye smittede på et døgn. 
Det er alvorlig. La oss be for 
Nepal og for nabolandet India, 
hvor situasjonen om mulig er 
enda verre. Nå er det behov for 
håp i en tung periode.
Her i Norge er vi utrolig heldige, 
vi er i en helt annen situasjon og 
kan glede oss over stadig 
minkende smittetall. Vi har 
trygdeordninger og gode 
kompensasjonspakker. Men vi 
har også behov for håp om snart 
å få møtes på vanlig måte, i 
familien, i menighet og 
forening. Når kan vi åpne opp 
igjen? 

Vi planlegger for en ganske 
normal leirsommer, selvfølgelig 
med nødvendige hensyn til 
smittevern. Jeg er glad for gode 
Acta-medarbeidere som samler 
ledere og medhjelpere til plan-
legging av sommerens leirer. 
Påmeldingen er i gang, og leir-
stedene blir klargjort av enga-
sjerte ansatte og uvurderlige 
frivillige medarbeidere. En stor 
honnør til alle sammen! Leir-
stedene skal ikke være til hinder 
for en god sommersesong.
Vi fikk også i år gjennomført et 
annerledes årsmøte, og takk til 
alle som deltok og ga tilbake-
melding. En ekstra takk til dere 

som var villige til gjenvalg og 
som nyvalgte representanter. 
Vi er fortsatt i «påsketiden» 
som varer fram til pinse, og en 
andaktsholder uttrykte glede 

over at Bibelselskapets 
«Dagens bibelord» inneholdt 
så mye glede. Det handler om 
levende håp, en arv som aldri 
forgår, om den gode hyrde og 
«Herren er min hyrde, jeg 
mangler ikke noe.» 
Vi går sommeren i møte med 
et håp fra Gud: «Men nå er jo 
Kristus stått opp fra de døde, 
som førstegrøden av dem som 
er sovnet inn. Fordi døden 
kom ved et menneske, er også 

de dødes oppstandelse kommet 
ved et menneske.» 
Jeg ønsker dere en god vår og 
sommer.

RIKE PÅ HÅP?

Herren 
er min 

hyrde, jeg 
mangler ikke 
noe

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

Normisjon vs. Acta
På årets Acta-landsmøte ble 

det stemt over et eventuelt 
navnskifte til Normisjon Ung. 
Det er jo det Acta er – Normi-
sjons barn og unge. Internt i 
organisasjonen hadde nok et 
navnskifte vært best, men det 
fantes også gode argumenter 
for å beholde Acta-navnet. 
Blant annet finnes det Acta-
lag/-kor mange steder som 
drives av Den norske kirke 
sine ansatte og frivillige, eller 
f.eks. Soul Children-kor tilhø-
rende i andre kirkesamfunn. 
At disse skal drive en Normi-
sjons-forening faller seg forstå-
elig nok ikke så naturlig. Dess-
uten er erfaringen at stemmen 
for barn og unge er tydeligere i 
debatten fra en dedikert enhe-
ter som ikke direkte kobles 
innunder moderorganisasjo-

nen. Dermed ble Acta-navnet 
valgt og det samme ble Johan-
ne Saxegaard (se egen sak) på 
landsmøtet. Hun er nå Lands-
rådsleder i den største kristne 
barne- og ungdomsorganisa-
sjonen i Norge. Acta teller i 
dag over 20.000 medlemmer 
fordelt på 600 lokal-lag/kor. 
Inkludert i disse tallene er re-
gion Østfold sine 45 lokal – 
lag/kor med i overkant av 1500 
medlemmer. 

Acta er med andre ord en 
selvstendig organisasjon, men 
den er knyttet til Normisjon på 
alle nivåer. Det er myndighe-
tene som krever at barne- og 
ungdomsorganisasjonene skal 
være selvstendige, og det gjen-
nomsyres også blant andre 
aktører som f.eks. fondsfor-
midlere: Skal man få støtte, 

kreves det en selvstendig øko-
nomi og organisering. 

For å forklare rolledeling i 
Acta-organisasjonen, er nylig 
vedtatt Handlingsplan et godt 
eksempel. Landsrådet har utar-
beidet planen, hvor de regio-
nale Acta-lederne har vært 
høringsinstans. Felleskontoret i 
Oslo har stått for utformingen 
av selve planen. Planen inne-
holder noen satsningsområder 
og noen kulturdefinisjoner 
som Landsmøtet vedtok skulle 
gjennomsyre hele organisasjo-
nen. Felleskontoret har ansva-
ret for å utvikle kurs og mate-
riell, samt å skaffe samarbeids-
partnere og så videre for å til-
rettelegge for det regionale og 
lokale arbeidet med gjennom-
føring av handlingsplan. De 
regionale Acta-styrene konkre-

tiserer så med tiltak som skal 
iverksettes i regionene. Arbei-
det deles i hvordan regionen 
kan bistå lokale lag og kor i å la 
Handlingsplanen bli levende 
hos dem. I tillegg må regione-
nes Acta-styre og stab se om 
det er områder (geografiske 
eller i f.eks. aldersgrupper) 
hvor det er behov for ekstra 
fokus gjennom f.eks. en etable-
ring, og hvor Acta-styret med 
regionens ansatte og ressurser 
kan bidra spesielt. I siste in-
stans er det lokale lag og kor 
som gjennomfører det som 
skal gjøres ovenfor det enkelte 
medlem, mens organisasjonen 
er bygd opp for å underbygge 
arbeidet gjennom både regio-
nalt- og sentralt- ledd. 

Åsmund Bjørnstad

Velkommen til misjonsfest 
Haugetun Folkehøyskole lørdag 18. september fra kl. 12.00 til 
17.00
Årets misjonsfest er for første gang på en lørdag. I tillegg er den 
utvidet noe i tid. Vi har fokus på Mali denne gangen, og vi ønsker 
at det skal bli en inntektsbringende dag med salg og aktiviteter 
(erstatning for basarene).
 
Gjester: Skjeberg Mannsmusikk, Renate Gjerløw Larsen, Karen 
Ekern – Mali-misjonær

I tillegg til konserter blir det «åpent vindu mot Mali», salg av va-
fler, kaffe, grøt, pølser m.m, utlodning og salg av livsforvandlende 
hjelp til folket i Mali.

12.00 – Velkommen
13.00 – Konsert med Renate Gj. Larsen
14.00 – Utlodning
15.00 – Vindu mot Mali v/Karen Ekern
16.00 – Konsert med Skjeberg mannsmusikk og avslutning.
Hold av denne lørdagen, og få en fin misjonsdag på Haugetun.

VELKOMMEN!

Arr: Normisjon region Østfold v/misjonsforum

Bobilparkering på Sjøglimt
Det blir Norgesferie i år også! Vi hadde nok ikke trodd at pande-
mien også skulle legge begrensninger for oss i 2021. Derfor satser 
vi på bobilparkering på Sjøglimt også i år. Det er fortsatt for få 
bobilplasser rundt Ørje, og telefoner og forespørsler har kommet 
til Wenche siden påske. Det er tydeligvis et ønske og behov for 
flere plasser.
Vi har nå søkt om, og fått godkjenning for 12 bobilplasser. Det 
er en del færre plasser enn i 2020, men erfaringen var at det ikke 
kom så mange som vi kanskje hadde håpet. 
Vi håper på denne måten at enda flere får en positiv opplevelse av 
et besøk på Sjøglimt, det vil gi oss noen leieinntekter, og kanskje 
kan noen bli fristet av godbiter fra Wenches kjøkken?
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For andre året på rad måtte 
årsmøtet i Normisjon region 
Østfold arrangeres digitalt. 

Alle foreninger fikk tilsendt 
forslag til saksliste med under-
liggende saksdokumenter pr. 
e-post eller brev. Det samme 
fikk alle direktemedlemmer. 
Alle fikk anledning til å gi sin 
tilslutning til eller stemme 
imot forslagene til vedtak, samt 
å sende en kommentar. 

Det var 52 som stemte. Alle 
vedtak var enstemmige, bort-
sett fra valget til varamedlem-
mer til regionstyret, hvor det 
var innkommet et benkefor-
slag.

Region Østfold har et om-
fattende arbeid med totalt 68 
foreninger på voksensektoren, 
som er en nedgang på tre fra 
året før. Acta, barn og unge i 
Normisjon, i Østfold har 41 

lokallag/kor for alderen 0-26 
år, med samlet ca. 1450 med-
lemmer. Sentralt i regionens 
arbeid er også leirstedene Sau-
evika og Sjøglimt, men på 
grunn av pandemien ble året 
preget av et redusert leirtilbud. 

Haugetun folkehøyskole og 
Fermate - ressurssenteret for 
sjelesorg og veiledning - er 
også viktige arbeidsgrener. Et 
stort engasjement for Normi-
sjons misjonsarbeid i 10 ulike 
land, ikke minst Nepal og Ma-
li, må også nevnes. I den sam-
menheng er «Misjonsforum» 
et viktig arbeidsredskap.

Normisjon region Østfold 
har i dag 10 ansatte, inkludert 
leirstedene og deltidsstillinger, 
men utenom Haugetun folke-
høyskole. I tillegg har Normi-
sjon er stort antall ulønnede 
medarbeidere som ledere og 

støttespillere i lokale forenin-
ger, lag og på leirstedene.

Regnskapet for 2020 viser 
en samlet inntekt på kr. 10,2 
millioner kroner, hvor ca. kr. 6 
millioner er gaveinntekter. Ca 
kr. 3,0 millioner av gaveinntek-
tene er testamentarisk gaver og 
inntekter fra salg av bedehus. 
Regnskapet har et underskudd 
på kr 381.000 før disse ekstra-
ordinære inntektene. 

Regionstyreleder John Thu-
ne, Rakkestad ble gjenvalgt. 
Det samme ble regionstyre-
medlemmene Torgeir Flateby, 
Askim, og Gerd Ninni Solum, 
Tomter. Gjenstående styre-
medlemmer er: Ellen Lind-
heim Slettevold, Borge, Astrid 
Langmoen Olsen, Råde og 
Ruth Marie Vatvedt, Degernes. 
Varamedlemmer ble Frode 
Bilsbak, Halden, Ellen Brøt-

temsmo, Hannestad og Ingar 
B. Carlsen, Askim. Ansattes 
representant er Boe Johannes 
Hermansen, og fra Acta møter 
Jon Henrik Aas. Styrets sekre-
tær er regionleder Sverre Fjeld-
berg.

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Jubilanter

08.03: Aslaug Degnes, Halden 70 år
14.03: Berit Myhren, Ingedal 90 år
17.03: Målfrid Bjerke, Spydeberg 
70 år
02.04: Øivind Navestad, Kråkerøy 
75 år
05.04: Marit Heie Beck, Kråkerøy 75 
år
11.04: Terje Melby, Fredrikstad 75 
år
13.04: Birgit Ravneng, Skjeberg 50 
år
14.04: Magne Gjølberg, Rakkestad 
70 år
17.04: Tove Martinsen, Saltnes 75 
år
23.04: Geir Braadlie, Askim 60 år
25.04: May Mangersnes, Østre 
Fredrikstad 85 år
25.04: Ingar Bø, Sarpsborg 70 år
26.04: Lene Grimstad, Råde 85 år
26.04: Svein J. Høiden, Rolvsøy 75 
år
29.04: Ragnhild Berger, Marker 85 
år
05.05: Olga Larsen, Halden 95 år
07.05: Ragnhild Funderud, Gressvik 
85 år
11.05: Mai Gundersen, Betlehem, 
Borgen 75 år
18.05: Kjell L. Helgesen, Fredrikstad 
85 år
25.05: Marie Grimsøen Vaaler, 
Marker 85 år
26.05: Odd Kleiven, Borge 90 år
29.05: Anne Karin Espenes, Halden 
75 år
30.05: Lasse Johnsen, Fredrikstad 
75 år
02.06: Per Arne Gjerdi, Oslo 60 år
04.06: Ingebjørg Berg Olsen, Fred-
rikstad 80 år
13.06: Målfrid Navestad, Kråkerøy 
75 år
27.06: Halvor Dystebakken, Fred-
rikstad 70 år
28.06: Torill Hellgren, Marker 60 år
07.07: Turid Fonn, Saltnes 75 år
08.07: Randi Finnestad, Halden 70 
år
17.07: Tore H. Labråten, Marker 60 
år
27.07: Ragnhild Holte, Kråkerøy 80 
år
31.07: Wenche Tuman Johnsen, 
Fredrikstad 75 år

Døde 
Arnt Johansen, Vesterøy
Hans Murtnes, Rakkestad
Lars Skauen, Bjørnstad
Nils-Philip H. Eriksen, Lande
Berit Synnøve Sjølie, Kråkerøy
Terje Gustavson, Kråkerøy
Hans-Jørgen Thoresen, Sarpsborg

Guds fred med deres minne.

Våre trofaste givere svikter ikke! Ett 
år med usikkerhet, lite aktivitet og 
manglende foreningsvirksomhet har 
ikke gjort noe med givergleden hos 
våre faste givere. Tallene for mars i år 
viser at det har vært en økning i fast 
givertjeneste. Der er oppmuntrende og godt å se! 

Vi ser også en økning i foreningsgaver. På grunn av sterkt 
redusert aktivitet er det færre foreninger som gir, 
men enkelte foreninger gir høyere beløp enn tidligere. 
Hjertelig takk til alle trofaste givere!

Leirstedene blir rammet ekstra hardt av restriksjonene, 
første utleie har akkurat blitt gjennomført på Sauevika, 
med en skoleklasse fra Tomb videregående skole. Nytt av 
året er at Gulsrud Booking har leid Sauevika leirsted for 
gjennomføring av leirskole. Dette betyr åtte-ni uker med 
fullt belegg på leirstedet.  
Sjøglimt har foreløpig ingen utleie, det har kun vært 
avlysninger. Første utleie er i midten av juni. Forbud mot 
arrangementer har rammet cateringvirksomheten hardt, 
men vi satser også i år på bobilparkering på Sjøglimt. Vi 
håper imidlertid på en tilnærmet normal sommersesong 
og planleggingen av sommerens leirer pågår for fullt. 
Kompensasjonsordningene fra myndighetene var 
økonomisk viktig for leirstedene i 2020, og vi regner også 
med kompensasjon i 2021.

I oppstillingen nedenfor vises utviklingen av gaveinntektene 
for alle avdelingene. Pr. mars har vi totale gaveinntekter på kr 
668.000 mot kr 556.000 i 2020. Det er en økning på kr 112.000, 
og det er gaver til Region og til Sauevika leirsted som viser størst 
økning. En stor gave på kr 200.000 fra en anonym giver er ikke 
tatt med i sammenligningstallene. Denne gangen har vi også 
tatt med gaveoversikten fra 2019, og vi ser en gledelig økning i 
forhold til det året.  

I usikre tider hvor det er vanskelig å planlegge, er det godt å 
kjenne på støtten fra alle våre bidragsytere. Takk til alle som er 
med og støtter vårt arbeid i Østfold.

Ord for helgen
Foran hver helg, siden mars 2021, har vi lagt ut 
en kort andakt på nettsiden:
https://www.normisjon.no/ostfold/ord-for-
helgen/ og linket den til regionens facebook-
side. 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 under-
tegnede.

Boe Johannes Hermansen

Digitalt regionårsmøte

John Thune er styreleder i 
Normisjon region Østfold. 

Samling for frivillige forkynnere
Tid: tirsdag 02. november kl. 18.00 – 21.00
Sted: Betlehem, Borgen
Vi ønsker våre mange frivillige forkynnere vel-
kommen til felles samling.

Vi får besøk av Tore G. Bjørsvik (bildet), leder for 
Normisjons internasjonale arbeid. Han vil infor-
mere om vårt internasjonale arbeid og si noe om 
hvordan vi kan formidle dette i våre foreninger. Vi 
inviterer også til spørsmål og samtale.

Det blir servert kveldsmat

Hjertelig velkommen! 
Påmelding innen 27. oktober til Normisjon region Østfold

Økonomi
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– Det er viktig å ta frem kompasset, 
stoppe opp og se om vi er på riktig vei, 
forteller internasjonal leder, Tore 
Bjørsvik. 

For tiden arbeides det med analyser 
og utbedring av strategier i Normisjon. I 
internasjonal avdeling betyr det blant 
annet å se på hvilke målgrupper det 
internasjonale arbeidet skal nå. 

– Nå er vi på let etter hvilke defini-
sjoner som er viktigst for oss og hvordan 
vi vil prioritere fremover som misjons-
organisasjon, sier Bjørsvik.

Unådde folkegrupper
I Normisjons overordnede strategi er 
flere folkegrupper identifisert som sen-
trale målgrupper for arbeidet. Blant dem 
er: folkeslag uten Bibelen på sitt språk, 
minst nådde og større unådde folkegrup-
per. 

I dag jobber Normisjon direkte eller 
indirekte blant minst 19 folkegrupper 
som kan regnes som unådde. Det vil si 
at opp til to prosent er kristne. 

– Historisk sett har Normisjon en 
unik forankring med fokus på å nå 
unådde folkeslag. India er landet i 
verden med flest unådde folkeslag, og 
bengalerne er den største unådde 
gruppen på verdensbasis. Alle disse 
lever på mange måter på vår dørstokk. 
Det gir oss et ansvar og en unik mulighet, 
sier Bjørsvik. 

Minst nådde
I en folkegruppe som kan regnes blant de 

minst nådde er mindre enn 0,1 prosent 
kristne. 

– Vi jobber blant fulanere i Mali som 
er blant de minst nådde i verden, og  
ikke minst folkegrupper i Bhutan, sier 
Bjørsvik.

Må prioritere
De siste årene har internasjonal avdeling 
gjort vanskelige kutt i prosjekter ute i felt 
for å sikre god kostnadskontroll. 

– Kostnadsrammene vokser, sam-
tidig som vi ikke har den samme 
inntektsøkningen til det internasjonale 
arbeidet som før. Vi presses til å priori-
tere tøffere, det var særlig noe vi måtte 
ta stilling til i underskuddsperioden, 
men problemstillingen er fortsatt reell. 
Det opplever vi til tross for at Latin-
Amerika fases ned.  

Selv drømmer han om en pott på fem 
millioner i frie midler som kan brukes 
strategisk til det internasjonale arbeidet.

– Foreløpig er det bare en drøm, men det 
er noe med det å ha ressurser til å benytte 
muligheter når de oppstår og vi opplever 
at Gud åpner dører. 

Har forventinger 
Generalsekretær Kjetil Vestel Haga sier 
han gleder seg over at Normisjon i dag 
har arbeid inn mot 19 unådde folkegrup-
per, og har forventninger  til strategipro-
sessen fremover:

– Vi er inne i en spennende fase med 
analyser og drøfting som vil gi oss god 
kunnskap til å kunne ta nye valg for 
fremtiden. Engasjementet i interna-
sjonal avdeling, som i tråd med gjel-
dende strategi ser på hvilke muligheter 
vi har, vitner om engasjement og nød 
for misjonsoppdraget vårt.

Fulanere i Mali er blant de minst nådde i verden, forteller internasjonal leder. 

Målgrupper for fremtiden

Igjen erfarer befolkningen i Bangladesh at 
koronarestriksjonene blir forlenget. Situasjo-
nen er krevende for mange, og skolene  
fortsetter å holde stengt. 

Nå bruker Normisjons HCDP-team tiden 
til å blant annet oversette veiledningsbøker. 
HCDP-programmet trener foreldre i Bangla-
desh i hvordan de kan gi god omsorg til 
barna sine.

Gladstone Kumar, som er tilknyttet Asiaba-
sen i Sør-Asia, forteller om et spesielt behov 
for bønn for India og Bangladesh under  
koronapandemien. 

– Situasjonen er spesielt kritisk i hoved-
staden New Delhi i India. Mange av vennene 
våre i Normisjons samarbeidsmenigheter er 
syke. Flere er innlagt på sykehus, sier Kumar 
og legger til:  
 – Vil du sette av litt tid til å be spesielt for 
India og Bangladesh i denne tiden?

Normisjons utsending, Liv Wendel, er nå  
tilbake i Nepal etter et lengre opphold i 
Norge. 

Fremover skal hun være en del av  
United Mission to Nepals arbeid knyttet til 
Okhaldhunga sykehus, og vil blant annet ha 
en sentral rolle inn mot sykepleierskolen i 
Okhaldhunga.

Utdeling av koronahjelp i 2020. 
Normisjon i India
Prosjektnummer: 304000

Helse i Nepal 
Prosjektnummer: 306002

Normisjon i Bangladesh
Prosjektnummer: 302000

Tilbake i Nepal Nye nedstengninger

I dag jobber Normisjon 
blant 19 unådde folke-
grupper. Nå legges  
strategier for fremtiden.

Ber om bønn

Inga Lill Nyvoll
Stock.adobe.com
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Rettighetene til flyktninger i Iran 
og Afghanistan er under sterkt 
press, mener  den kristne TV-
kanalen SAT-7.

– Enten vi er Pashtunere, 
Tadsjikere, av hazarafolket, 
usbekere eller tyrkere, så er vi 
alle én i Jesus Kristus, sier  
Shoaib Ebadi, som presenterer 
programmet, Secret of Life, for 
SAT-7 PARS. 

I flere år har Normisjon støt-
tet SAT-7 med faste årlige beløp. 
SAT-7 er en kristen TV-kanal 
med rundt 30 millioner seere, 
mange av dem er kristne i  
pressede områder i Midtøsten.

TV-programmet Secret of 
Life inneholder både hverdags-
nær undervisning og høytles-
ning fra Bibelen. Nylig dedikerte 
de en hel sending til å snakke 
om  flyktninger og minoriteters 
rettigheter.

– Med Jesus som vårt eksem-
pel bør vi som er kristne søke å 
være som Ham og elske alle 

mennesker, sa en av gjestene 
under sendingen. 

– Gud ser på oss alle med 
samme utgangspunkt.

Ifølge Flyktninghjelpen lever 
over tre millioner afghanere på 
flukt i Iran. Gjennom dette pro-
grammet ønsker SAT-7 å sikre 
at disse og flere minoriteters ret-
tigheter blir løftet fram. Kanalen 
når ut til både Farsi- og Dari-
talende regioner i Midtøsten.

Ny plattform 
Den kristne TV-kanalen lanserte 
også nylig konseptet SAT-7 
pluss, som er en videostrømme-
tjeneste på internett og i app. 

– Nå kan publikum kontrol-
lere sin egen SAT-7 opplevelse. 
De kan se når de vil og på hvil-
ken plattform de selv ønsker, sier 
Rita El-Mounayer, CEO i SAT-7.  

Den nye plattformen kan  
også brukes i områder med treg 
internettilkobling.

– Dette gjør programmene 
våre mer tilgjengelig, og dersom 
våre kristne seere i Tyrkia, 
Egypt, Iran, Afghanistan eller 
Yemen vil dele om Jesus til en 
venn, kan de trygt gjøre dette 
ved å sende en link til et pro-
gram som er på deres eget språk. 
Vi er den eneste TV-kringkaste-
ren som nå tilbyr dette på  
arabisk, farsi og tyrkisk, sier  
El-Mounaver. 

I programmet Secret of Life ønsker den kristne TV-kanalen å 
snakke mer om flyktninger og minoriteters rettigheter. 

Vil nå flere
Inga Lill Nyvoll

SAT-7

SAT-7 dedikerte 
sending til å snakke 
om minoriteters 
rettigheter, og 
lanserer ny  
strømmetjeneste.

 SAT-7
Prosjektnummer: 307000

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Be for alle som på ulike måter er 
berørt av pandemien i våre 
samarbeidsland.
 Be for medarbeidere og våre 
misjonærer. 
 Be for rekruttering av nye 
misjonærer.
 Be om at kontoene i India må 
bli frigitt.
 Takk for at stiftelsene for 
sykehusene i Nepal er godkjent 
og at videre drift er sikret.

Bangladesh
Be for ny lock down, utsendin-
gene våre og arbeidet de står i. 
 Be for skolebarn og skoleung-
dom i Bangladesh, at skolene 
åpnes og at unge opplever en 
god hverdag.  

Nepal
Be for Normisjons utsending som 
nå er tilbake i Nepal og skal 
jobbe inn mot Okhaldhunga 
sykehus.

Bhutan
Be for arbeidet om bedre mental 
helse  blant barn og unge.

SAT-7
Be om at SAT-7 fortsatt kan gi 
verdighet og mot til utsatte 
kvinner, vanskeligstilte barn og til 
kristne som presses for sin tros 
skyld.

Senegal
Be for Normisjons tre familier og 
to ettåringer som bygger nye 
relasjoner i Senegal. 
 Be for misjonærbarnas 
hverdag i barnehagen og på 
skolen i Senegal; at barna 
opplever en god hverdag.

India
Be for pandemien og at de høye 
smittetallene må gå ned. 
 Be for samarbeidskirkene våre.

REGIONER: 
Agder
Be for oppstarten av høstsemes-
teret, at folk må ha ny giv og nytt 
pågangsmot.
 Be for at regionen, med mer 
begrensede ressurser, må bruke 
disse rett, og at en likevel kan 
gjøre en god tjeneste overfor 
foreninger og menigheter
 
Hordaland
Be for frivillige, ansatte og alle 
fellesskapene i regionen vår.
 Be for ferdigstilling av det nye 
misjonssenteret.
 Be for de som opplever 
ensomhet, sykdom og engstelse i 
koronatider.
 
Møre
Be for stab og regionstyre som 
jobber for å finne strategi for 
videre arbeid.

Be om at koronatiden må føre til 
at flere søker Gud.
 Be om at vi får formidlet Jesus 
til de som enda ikke har fått møte 
ham.
 Be om at foreninger og actalag 
finner muligheter til å samles.

Nord
Be for planlegginga av Sommer I 
Nord 2021. At det må lykkes at vi 
kan møtes til stevne igjen. Be om 
lovsangsleder og musikere, og 
folk til kafedrifta.
 Be for Regionårsmøtet som 
tenkes avholdt under SIN 21, at 
Gud må kalle gode folk som vil 
være med i styret.
 Be for barna og ungdommene 
i Regionen, at de får gode 
møteplasser der de får hjelp til å 
leve som kristne, og at nye må bli 
kjent med Jesus, Frelseren.
 
Nordland
Be om vekkelse og nytt liv.
 Be for ledere til Acta Fauske.
 Be for regionårsmøtet 18.–20. 
juni.

Oppland
Be for fusjonsprosessen. 
 Be for ansatte i Oppland og ny 
giv for arbeidet.
 Be for Acta-arbeidet, leir-
stedene og distriktsarbeid. 
 
Rogaland 
Be for leirarbeidet.
 Be om nye medarbeidere til 
Galleri Normisjon Sandnes, og 
takk for alle medarbeidere i 
Aksdal og Sandnes.
 Takk og be for leirstedene våre: 
Horve, Stemnestaden og Vaulali.
 Be for regionstyret og 
Actastyret.
 Be for ungdom som har det 
krevende i denne perioden.

Sogn og Fjordane
Be for leirstadane våre, Fjordly og 
Teigen.
 Be for nytilsette i region og 
leirstad som har oppstart i 
august.
 Be for lags- og foreningsleia-
rane i regionen.

Telemark 
Be om at mange må få hjelp til å 
tro på Jesus og leve som kristne 
gjennom vår virksomhet.
 Regionen er inne i en omstil-
lingsfase. Be om at vi må få til en 
bærekraftig og fremtidsrettet 
organisering og økonomi.  
 Be om at vi må finne gode folk 
til stilingene som regionleder og 
Acta-arbeider. 

Trøndelag
Takk og be for alle frivillige ledere 
i Acta og Normisjon.
 Be for prosessen med 
ansettelse av ny leder i regionen.
 Be om at folk blir frelst.

Ve/Bu
Be for forberedelser og gjennom-
føring av sommerleirsesongen.  
 Be for alle de unge lederne 
som engasjerer seg i leirarbeidet.
  Be for våre foreninger og 
menigheter. Hjelp dem til å se 
muligheter og gi dem en god 
oppstart når de igjen kan samles.
  Be for regionens årsmøte, at 
det må bli til oppmuntring og 
inspirasjon.
  
Øst
Be for sammenslåingen med 
Oppland. Be om Guds visdom og 
retning.
 Be for en styrking av tenårings-
arbeidet i regionen.
 Vi trenger nye ansatte i Acta til 
høsten, be for rekrutteringspro-
sessen.
 Be for Fossheim, Dalen og 
Haraset leirsted i en krevende tid
 Det er stor pågang i Fermate. 
Be for konfidenter og veiledere i 
gode samtaler.

Østfold
Be om visdom til å oppdage nye 
og gode veier for Normisjons 
arbeid i dagens Østfold.
 Be for planlegging og 
gjennomføring av leirsesongen.
 Be for barn, frivillige og 
familiene til de som vanligvis 
deltar på forskjellige barne-
klubber rundt om i Østfold.
 Be om veiledning og hjelp til å 
utvikle Normisjons arbeid i 
Fredrikstad området.

SKOLENE: 
Be om at sommeren blir en god 
og livgivende pause for ansatte 
og elever på skolene våre. 
 Be for Normisjons helhetlige 
skolearbeid. 

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

SENTRALT:
Takk og be for ledelsen og alle 
ansatte på Felleskontoret. 
 Takk og be for nye ansatte og 
de som har gått av med pensjon. 
 Be for digitalt GF 5 juni. 

ACTA SENTRALT:
Be for alle lokallagslederne i Acta. 
 Be for alle barna og ungdom-
mene som lever under strenge 
restriksjoner med hjemmeskole 
og avlyste fritidsaktiviteter.
 Be for de som savner, strever 
og føler seg ensomme. 
 Be for landsrådet i Acta.
 Be for alle ungdommene vi 
kommer i kontakt med gjennom 
Acta-arbeidet.

Bønneemner

Nytt fra
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En nyttig og praktisk inspira-
sjonsbok til samtale og reflek-
sjon – for enkeltpersoner, møte-
ledere og forkynnere, for bibel-
grupper, misjonslag og kirke-

ringer. Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommen-
tar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. Bo-
ken inneholder tekstene fra august 2021 til og med juli 2022.

Bøkene kjøper du i din lokale bokhandel 
eller på www.lundeforlag.no

Meld deg inn i Lunde & Luther kundeklubb!

Nyheter!
Kurt Hjemdal

Jesu gjenkomst
Budskapet om at Jesus kommer 
igjen, går som en rød tråd gjen-
nom NT. Men det er påfallende 
hvor liten plass det har i dagens 
forkynnelse.

I dette bibelstudieopplegget 
tar Hjemdal for seg Johannes’ 
åpenbaring og gir oss nøkler til 
å forstå budskapet på en måte 

som setter resten av Bibelen i et avgjørende perspektiv. 
Boken har ti kapitler med gode spørsmål til samtale.

Hvordan er det å møte Jesus 
ansikt til ansikt? Jan Rettedal 
tar for seg et knippe på godt 
tjue personer som møtte Jesus 
i hans samtid, slik vi hører om 
dem i Bibelen, og hva det-
te møtet gjorde med dem. 
Gjennom et bedre kjennskap til 

menneskene som sto rundt Jesus, trer Mesteren tydeli-
gere frem. Boken har spørsmål til samtale.

Jan Rettedal

Som en 
av hans

199,-

349,-

Maria Celine Lundeby og 
Hanna Elisa Haraldsen

Et halvt år 
med Jesus
Et halvt år med Jesus er boka 
som hjelper deg å finne en 
god rytme for hverdagstro-

en. Her får du ukeoversikter, leseplan og andakter, 
utfordringer og refleksjonsspørsmål – og god plass til å 
skrive alt det du har lyst til å fylle boka med. Det beste? 
Du kan starte når som helst!

Denne boka passer perfekt for deg som ønsker å bruke 
tid sammen med Gud! En fin plass å hente påfyll!

– Christine Hansen (17)

229,-

199,-

Egil Sjaastad

Mester, 
på ditt ord
Søndagstekstene 2021–22  
– til samtale og refleksjon

Tekst & foto

Den nasjonale styringsgruppa har, siden den ble 
etablert for et år siden, hatt spørsmålet om etable-
ring av nye butikker på sin dagsorden.

– Koronapandemien har nok hindret oss noe i 
dette arbeidet, men vi har likevel kommet et steg 
videre. I Skien venter vi bare på offentlige god-
kjenninger, før en nettbasert butikk er i gang. På 
Bekkestua, vest for Oslo, åpner en ny butikk i 
oktober, forteller daglig leder i Galleri Normisjon 
Anita Næss Thorängen.

Nye butikker
Videre er det for tiden sonderinger om å starte ny 
butikk i Indre Østfold. 

– Vi har dialog med Normisjons foreninger i 
Askim, Mysen og Ørje samt personer bosatt i  
Rakkestad. Derfor har vi et godt håp om at det 
kan skje en knoppskyting i dette området, fortel-
ler daglig leder.

I Skien er det Nils Terje Sneltvedt som har 
tatt initiativet for å starte egen nettbutikk, og det 
er Region Telemark som skal stå ansvarlig for 
driften. Ulike steder har vært vurdert som lager 
og utleveringssted, men nå tar de sikte på å 
bruke lokaler i tilknytning til regionskontoret i 

Skien sentrum. Her venter de på godkjenning av 
lokalet.

Muligheter
På Bekkestua er tidligere Nepal-misjonær, Kristin 
Bøhler, initiativtaker og primus motor for ny gjen-
bruksbutikk. Der har en allerede sikret seg lokaler 
i Bekkestua sentrum. Butikken skal drives i sam-
arbeid med Jar menighet.

For et par år siden ble butikkene på Sandnes, 
Aksdal og Askøy overtatt av henholdsvis Region 
Rogaland og Region Hordaland. For butikken på 
Askøy går leiekontrakten ut neste år, og er ikke 
aktuell å fornye. Butikken blir derfor lagt ned, men 
Anita Næss Thorängen forteller at det arbeides 
med muligheter for å åpne en butikk i Bergen 
sentrum.

Styringsgruppa
Den nasjonale styringsgruppa for Galleri Normi-
sjon består av Arne Sæteren, leder, John Urstad, 
Bente K. Sletten og Gudrun Homstvedt i tillegg 
til daglig leder Anita Næss Thorängen.

Ser muligheter
Til tross for koronaforsinkelser vokser Galleri Normisjon og etablerer nå nye butikker. 

Arne Sæteren

Nå startes det flere  
Normisjonsbutikker. 

På Bekkestua, vest 
for Oslo, åpner en  

ny butikk i oktober

Lørdag 5. juni arrangerer Normisjon digital generalforsamling 
for alle interesserte og engasjerte i organisasjonen. Møte vil 
gjennomføres via møteapplikasjonen GoPlenum og video-
møte i Zoom. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga påpeker at 
generalforsamlingen ikke bare vil ha et tilbakeskuende fokus, 
men også fokus på fremtiden.

– Vi skal gjøre viktige valg, se på treårsmeldingen og på alle 
de viktige tingene som har blitt gjort de siste årene. Men  
fremfor alt så skal vi diskutere fremtiden, sier Haga.

– Vi håper vi blir mange som ses på Zoom denne lørdagen, 
avslutter han. Meld deg på via www.normisjon.no/gf2021

Vil diskutere fremtiden

Lørdag 5.juni kan du bli 
med på GF! 
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Med litt færre arrangement å 
forberede enn normalt, åpnet 
det seg en mulighet som vi i 
Acta Østfold har ønsket oss 
lenge. Vi har nå fått utarbeidet 
et helt nytt Hovedleder-kurs 
for leirledere, hvor vi har invi-
tert noen av våre mest trofaste 
leirledere de siste årene til å 
være med. Resultatet er at sju 
unge voksne er i gang med 
kurset. Kurset inneholder tre 
undervisningskvelder og en 
praksis-leir. Så langt er respon-

sen god, og vi gleder oss til 
fortsettelsen. 

Dette kurset opplever vi fyller 
mange hensikter. For det første 
får vi flere som håndterer rol-
len som hovedleder. Det betyr 
at vi er mindre sårbare og at vi 
får en kapasitet som gjør at vi 
oftere kan dele hovedleder-
rollen på to, slik at vi kan utvi-
kle oss til å få enda bedre kva-
litet på det vi gjør. En annen 

viktig funksjon med dette kur-
set er at vi kan legge et mer 
langsiktig løp med unge leirle-
dere. Mange er ivrige i leirle-
dertjenesten i tenårene, men 
når man nærmer seg 20-årene 
ser vi at de aller fleste får pro-
blemer med å prioritere leir. Vi 
håper en slik utfordring kan 
være med på å få flere til å stå 
på lengre som leirledere. 

Sist, men ikke minst er kurset 
utviklende både for oss som 
lager det og for de som deltar. 
For oss i Acta-stab krever det 
at vi dokumenterer de forskjel-
lige delene av en leirleders rolle 
som igjen gjør at alle disse 
tingene får en evaluering. 
Mange ting blir utført slik vi 
gjorde det i fjor og året før der 
osv., men i denne prosessen 
blir alle disse selvfølgelighe-
tene evaluert og kanskje jus-
tert. Dette er ikke minst viktig 
i forhold til HMS (Helse, Miljø 
og Sikkerhet). Her har vi man-
ge rutiner som vi heldigvis 
aldri har trengt å ta i bruk 
(håndtering av ulykker og 
uønskede hendelser osv), men 
gjennom en slik prosess får de 
forskjellige delene og ikke 
minst delene i sammenheng en 
viktig revisjon.

I tillegg til gjennomgang av 
rutiner og gjøremål på leir har 
kurset fokus på mellommen-
neskelig kommunikasjon, og 
hvordan vi kan utvikle oss i 
måten vi leder lederteamet på 
gjennom å ta hensyn til egen 
og andres adferdsmønster. 
Kurset har også fokus for den 

åndelige ledelse og hvordan vi 
kan utvikles til at Guds ledelse 
og kraft får en synligere rolle i 
vårt lederskap. Flere av disse 
emnene har relevans langt 
utenfor leirvirksomheten, og vi 
håper kursdeltakerne kan få 
mye nytte av dette. Kanskje 
kan noe av dette også være 
relevant for styrer og komiteer 
dere er med i. Det er ikke noe 
selvfølge at et styre eller en 
komite skal fungere godt. Vi er 
alle forskjellige mennesker 

som plutselig skal fungere i 
sammen, men erfaringen er at 
litt kunnskap og bevissthet om 
disse tingene kan hjelpe oss i å 
få positiv effekt av menneske-
lige forskjeller i stedet for at de 
kun er til frustrasjon. Ta kon-
takt med regionkontoret der-
som dere ønsker en samtale 
rundt dette.  

Det er fristende å gjenbruke noe man har skrevet 
før når de samme arrangement og leirer kommer 
på samme tid år etter år. I fjor måtte vi tenke helt 
nytt da leir-sommeren skulle beskrives, og jeg had-
de i min villeste fantasi ikke trodd jeg skulle få 
brukt for den teksten i år igjen.

Men slik er det blitt. Heldigvis er smitten på vei 
ned de fleste steder og vaksinasjonsandelen på vei 
opp. Vi tror at når vi kommer til midten av juni, 
ligger det slik til rette at leirer kan gjennomføres 
selv om antall deltakere må reduseres i forhold til 
normalen, og at det sikkert blir en del retningslin-
jer å forholde seg til på leirene også i år. Vi ønsker 
å kunne ønske velkommen til leir, men vi ønsker 
først og fremst å være en ansvarlig arrangør som 
skaper et trygt sted å være for deltakere, ledere og 
ansatte. Kanskje ville det føles mest behagelig å 
vente til alt er normalt igjen, men vi tror mennes-
ker trenger leir. Vi har aldri sett at så mange har 
meldt seg på til leir så tidlig som i år. Mange gleder 
seg til leir - vi gleder oss til leir, og vi ber deg: Vær 
med å be for oss! Be om beskyttelse, be om klok-
skap, be om at Guds ord er virksomt og be om 
godt vær. Takk for at dere står sammen med oss i 
bønn, med invitasjoner til leir og med økonomisk 
støtte (f.eks via giro vedlagt denne avisa).

God sommer!

FAMILIEFESTIVAL
2021  

UTSATT TIL
SØNDAG 15. AUGUST

PÅ SJØGLIMT 

PÅMELDING PÅ ACTA.NO/OSTFOLD
100KR PER BIL

V I  G J E N T A R  S U K S E S S E N  F R A  I  F J O R  M E D

B I L R E B U S L Ø P  P Å  F A M I L I E F E S T I V A L .   

H O L D  A V  D A G E N  O G  F Å  M E D  A L L E  D U  K J E N N E R

S O M  T R E N G E R  Å  V Æ R E  M E D  P Å  N O E  G Ø Y !

Nytt hovedlederkurs utviklet i Østfold

Leirsommeren 2021
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Ingen i Norge som gikk, eller 
jobbet på folkehøyskolene, vil 
glemme 15. mars 2020. 
I løpet av noen timer, ble det 
besluttet at det ikke var for-
svarlig å holde internatskoler 
åpne – av smittevernhensyn. 
Det var for farlig.

I løpet av sommeren evaluerte 
UDIR seg frem til at det likevel 
ikke skulle være nødvendig å 
stenge ned folkehøyskoler, der-
som det skulle bryte ut Covid 
19 smitte der.
For å få til denne løsningen, 
måtte vi utarbeide lokale smit-

tevernsforskrifter for Hauge-
tun. Personalet ble opplært, og 
elevene ble møtt med et nitidig 
regime som vi nå kjenner ut og 
inn på skolen. 
Elektroniske tv-skjermer og 
vår egen utviklede digital app, 
har holdt oss daglig oppda-
tert om vi er i grønn eller gul 
beredskap. Ledelsen har holdt 
daglig kontakt med kom-
munale helsemyndigheter og 
koordinert reaksjonsmønstre 
med felles nasjonalt Folkehøy-
skolekontor i Oslo. 
Utbrudd og ulike mutasjoner 
har i perioder gitt oss noe 
redusert nattesøvn. Men sum-
men av alle regler, påbud og 
reaksjonsmønstre har skånet 
oss for det vi kunne frykte; et 
stort smitteutbrudd ved hele 
skolen. 

Haugetun er slik utformet at 
alle elever som har kjent på 
ulike symptomer, har blitt fulgt 
over tunet av en korona-vert, 
med munnbind og hansker. 
Sengetøy og tannbørste under 
armen. Inn på det tidligere 
rektorhuset, som var klargjort 
til et isolat, men som vi raskt 
gav navnet sommerhuset! 
Og der ble de sittende, mens 
kommunenes koronatelefon 
avgjorde om de skulle testes. 
Koronaverten (vi kalte ham en 
pikkolo…) kom med mat og 

nødvendigheter.
Alt ble nøye registrert, slik at 
hele Haugetun-personalet vis-
ste hva som gjaldt fra døgn til 
døgn, hele året.

Og; vi har vært heldige; ingen 
smitte har kommet inn dø-
rene på skolen vår! Det er vi 
ydmyke og veldig takknemlige 
for! Takk og for all forbønn vi 
vet vi har vært omsluttet med 
fra mange av dere lesere!
Mange er de turene og ar-
rangementer som skulle vært 
gjennomført – men som vi har 
avlyst. Mange! For våre elever 
og ansatte skaper dette brutte 
forventninger, igjen og igjen.

Når det er sagt; så er vi mektig 
imponert over hvordan vi til 
sammen har greid å finne nye 
veier. Plan A er blitt til plan 
B og noen ganger C. Turer til 
Karibien og Hellas er gjort 
om til Tretoppturer, rideleir 
og kokkeskole og en festreise 
ut i vår egen vakre og varierte 
Østfold-natur! 

Vårt eget fag; livsmestring har 
blitt vår hverdagspraksis – og 
jeg syns hele Haugetun har 
bestått – med glans!

Ni-ti grader i vannet hindrer 
ikke våre spreke elever å hoppe 
i sjøen! I det du kaster deg ut 
fra stupetårnet på Sauevika, 
har du noen få sekunder til å 
grue deg til hva som venter deg 
idet kroppen treffer vannflaten 
der nede. Hyl, hvining og lat-
ter, ikke bikinivær enda, men 
vi bryr oss ikke! 

For det er NÅ vi er her. Det er 
NÅ vi er kullet 20-21. Og vi 
skal utnytte hver krok av tilbu-

dene til Sauevika leirsted!
Med stolthet registrerer vi læ-
rere at ting er blitt enda bedre 
tilrettelagt siden vi var her sist. 
Båten «Tobias» har fått en dør 
i skroget, som gjør at alle med 
krykker og ting som skal tril-
les, lett kommer om bord. Og 
bryggeanlegget er blitt betrak-
telig bedre sikret mot vær, vind 
og strømforhold. 

På den ene langsiden er det 
perfekte forhold for f.eks. – en 

ribb. Så i hele 
formiddag 
har elevene 
tredd på seg 
varmedresser 
og vester og 
surret seg fast 
i ribben. Kyn-
dig mannskap 
tok båten ut 
i fem knop, 
før Skjels-
busundet 
åpnet seg – og 
ribben skjøt 
fart utover 
åpent blått 
landskap. For 
en følelse av 
frihet! 

Og vi læ-
rere, som 
alltid er på jakt etter de gylne 
øyeblikkene – vi fikk også vårt 
på denne turen. En av elev-
ene fanget opp at en medelev 
syns det kom i overkant mye 
sjøsprøyt i baugen. Løsninger 
ble foreslått, plasser ble raskt 
byttet om – og sterke armer la 
seg trygt rundt medeleven – 

outstanding moment… 

For det er dette som er folke-
høyskole-kompetanse i et nøt-
teskall; samhandling, å være 
en god venn, å bry seg om 
hverandre, å skape trygghet 
rundt seg, slik at de andre føler 
seg vel! Når det grunnlaget er 

lagt, så våger vi mer, så orker 
vi mer, så tørr vi le høyere og 
gråte oftere. Det skal være 
trygt å være elev – og ansatte 
medarbeidere. Kravene til 
ulik kompetanse er økende og 
endrer seg raskt. Det kan være 
krevende. Relasjonskompe-
tanse vil aldri bli byttet ut.
For oss på Haugetun er vi 
trygge på hvem den egentlige 
skipperen vår er – og at det er 
godt å være en del av mann-
skapet!

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

Vi har greid det!

Haugiser i Rib i Hvalerskjærgården

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. Alle foto: Erik Øysæd
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I anledning 250 årsjubileet for Hans Nielsen Hauges 
fødsel i år, blir det en rekke arrangementer. Over-
sikten her viser noen. Se program på haugesminde.
no eller ta kontakt med Boe Johannes Hermansen, 
medlem i Hauge 2021.

Torsdag 03. juni: Nytt besøkssenter og restaurert 
barndomshjem åpner. Kun inviterte gjester.

Lørdag 25. september kl. 14.00: Familieforestilling 
om Hauge/dramatisering ved Arild Brun Svendsen. 
Sted: Bedehuset Hauges Minde.

Torsdag 23. september kl. 19.00: Kulturkveld/jubile-
umskveld for Østfold. Sted: Filadelfiakirken, Sarps-
borg.

Fredag 15. oktober kl.19.00: Urfremførelse av kanta-
te om Hauge. «De avmektiges styrke». Medvirkende: 
Fredrikstad Gospelkor med dirigent Martin Alfsen. 
Sted: Haugetun folkehøyskole. 

Torsdag 28. oktober: Hauge-symposium i Oslo.

Onsdag 03. november 
kl.19.00: Stor Hauge-
kveld. Tale av Svein 
Granerud. Sted: Bede-
huset Hauges Minde.

Hauges enorme betydning

Det er sagt og skrevet mye om 
Hans Nielsens Hauges (1771-
1824) enorme betydning. His-
torikeren Karsten Alnæs ka-
rakteriserer bondesønnen fra 
Rolvsøy som «en av de mest 
betydningsfulle personligheter 
i norsk historie». Kirkehistori-
ker Einar Molland sier: «Hauge 
er den enkeltmann som har 
hatt størst innflytelse på vårt 
kirkeliv etter reformasjonen». 

Åndsopplevelsen
Hvordan kunne Hauge få en 
slik betydning? Åndsopplevel-
sen bak plogen ute på åkeren 5. 
april 1796 - da han var 25 år 
gammel - ble det store vende-
punktet i Hauges liv. Der fikk 
han et kall til å «bekjenne Her-
rens navn for menneskene og 
formane dem til å omvende 
seg». 
Forkynnelsesvirksomheten 
begynte i hans hjem og nær-
miljø, men allerede høsten 
1796 dro han til Oslo med ma-
nuskripter til de to første bø-
kene han hadde forfattet. 
I årene 1797–1804 reiste han 
rundt i hele Norge, fra Kristi-
ansand i sør til Tromsø i nord. 

Han samtalte med mennesker 
han traff og forkynte Guds ord. 
Samtidig utfoldet han en rik 
forfattervirksomhet. Hauge er 
en av de mestproduserende 
forfattere Norge har fostret. 
Han skrev 33 bøker og skrifter 
som kom i et opplag på vel 200 
tusen, i en tid da Norge hadde 
en befolkning på 850 tusen 
mennesker, hvorav ikke på 
langt nær alle kunne lese og 
skrive.  I tillegg skrev Hauge 
mange hundre brev og utviklet 
et distribusjonsnett for spred-
ning av litteratur som var uten 
sidestykke på hans tid.

Gründer
Dessuten var han en økono-
misk gründer med store orga-
nisasjonsevner. Han startet en 
rekke bedrifter, sammen med 
sine venner. I 1801 tok han 
selv handelsborgerskap i Ber-
gen. Hauge ville sikre et øko-
nomisk grunnlag for sin virk-
somhet og overskuddet brukte 
han til å etablere nye industri-
foretak.
Hauges forkynnelse tok sikte 
på å føre mennesker i et per-
sonlig forhold til Gud. Han 
forkynte til vekkelse og omven-
delse. Uten gode gjerninger er 
troen død. Den etiske kjernen i 
hans forkynnelse og veiledning 
utkrystalliserte seg i brorskaps-
tanken, tjenesteoppdraget, 
forvalteransvaret og likeverds-
tanken.

Ånd og hånd
Hauge-kjenner Sigbjørn Rav-
nåsen har skrevet: Tjeneste-
oppdraget hos Hauge var moti-
vert ut fra synet på hele men-
nesket. Den åndelige siden kan 
ikke frikobles fra det materi-
elle, heller ikke motsatt. Det 
åndelige er avgjørende viktig, 
men mennesket er også skapt 
til å arbeide, skape noe og være 
kreativ i sitt praktiske virke. 
Han tok den åndelige og den 
praktiske siden ved mennes-
kets virkelighet på alvor ved 
alltid å kombinere ånd og 
hånd. 
Men som vi vet, ikke alt gikk 
på skinner. Hauge ble mange 
ganger arrestert for overtre-
delse av Konventikkelplaka-
ten av 1741, som forbød lek-
menn å tale på møter uten 
sokneprestens godkjenning. 
Regjeringen i København fikk 
flere klager på Hauges «fana-
tiske» forkynnelse. I 1804 ble 
landets embetsmenn – av re-
gjeringen – bedt om å avgi 
rapporter om Hauges virksom-
het. De fleste skildret ham som 
en svermer og folkeforfører 
som utbredte overtro, fana-
tisme og falsk kristen-
dom blant allmuen og utnyttet 
religionen til økonomisk vin-
ning. Resultatet ble et rund-
skriv til alle amtmenn med 
ordre om å arrestere Hauge. 

Mange års fengsel
Han var imidlertid igjen blitt 
fengslet for overtredelse av 
Konventikkelplakaten allerede 
før rundskrivet kom. Etter sin 
hjemkomst fra en reise til Dan-
mark var han i 1804 blitt arres-
tert i Eiker og ført til Oslo for å 
stilles for en kongelig undersø-
kelseskommisjon. Kommisjo-
nen arbeidet i ni år, og i mel-
lomtiden satt Hauge fengslet, 
de to første årene under meget 
harde vilkår. En tid fikk han 
verken lese eller skrive, og ble 
nesten ikke luftet. 
Dommen falt først i 1813 og 
lød på to års festningsarbeid. 
Hauge anket dommen for 
Overkriminalretten, som like 
før jul i 1814 dømte ham til 
1000 riksdaler i bøter for over-
tredelse av Konventikkelplaka-
ten og fornærmelige uttalelser 
om prestene. Men han ble fri-
funnet for tiltale for religiøs se-
paratisme og økonomisk ut-
nyttelse av sine tilhengere. 
Helsemessig var Hauge en 
knekket mann etter fengesles-
oppholdet. Derfor døde han 
bare 51 år gammel. Hans av-
skjedsord i 1824, var «Følg 
Jesus». Det var det mange som 
gjorde. 

Vennesamfunn
I Hauges fotspor utviklet det 
seg haugianske vennesamfunn 
som etter hvert preget det mil-
jøet de levde i, både åndelig og 
innen handel og næringsliv. 
Gjennom sin virksomhet la 

Hauge grunnlaget for at mange 
i Norge begynte å tenke og 
handle selvstendig. 

Etter hvert forsto myndighe-
tene at Haugevekkelsen var en 
positiv faktor i samfunnet. 
Konventikkelplakaten, som 
hindret Hauge i hans forkynn-
ervirksomhet, ble opphevet i 
1842. Det medførte blant annet 
at frikirkelige menigheter og 
organisasjoner, som for eksem-
pel Indremisjonsforeninger, 
vokste fram. 
En ting til slutt: Når vi snakker 
om Hauges enorme betydning, 
så må vi understreke at også 
han var en synder som trengte 
Jesus Kristus og hans nåde. Og 
alt han var og betydde, var 
Guds gave, og er dermed til 
Guds ære.

Boe Johannes Hermansen

Les mer om Hauge i:

Alv Magnus: Hans Nielsen 
Hauge - mannen som forandret 
Norge – Proklamedia 2020
Jens Olav Simensen og Ann-
Jorid Pedersen: Alt eller intet 
– Hauge 2021 2020 
Inger Anna Maridal Drangs-
holt: Hans Nielsen Hauge - 
fakkelbæreren – Proklamedia 
2021

Hauge-formidler

Ønsker dere besøk av en som kan formidle stoff om 
Hauge?
Se fyldig liste her: 
https://www.normisjon.no/ostfold/2020/12/07/
disse-kan-formidle-aktuelt-stoff-om-hans-nielsen-
hauge/

Haugekomiteen i Normisjon i Østfold består 
av: Boe Johannes Hermansen (leder), Svein Høiden, 
Per Reinert Eriksen, Ellen Lindheim Slettevold og 
Magnar Aamoth.

Jubileumskomiteen Hauge 2021 består av en 
bred sammensatt gruppe med følgende personer: 
Svein Høiden (leder) (Hauges Minde), Boe Jo-
hannes Hermansen (Normisjon), Arve Negaard 
(Høyskolen i Østfold), Jo Edvardsen (Fredrikstad 
kirkelig fellesråd), Aase Furali (Arbeiderbevegelsens 
Kulturnettverk i Østfold) og Hans-Petter Thøgersen 
(prosjektleder) (Teaterprodusenten Kulturværste).

I tillegg er det nedsatt en nasjonal rådgivende komi-
te med representanter fra en rekke sammenhenger. 
Leder av denne komiteen er tidligere statsminister 
Kjell Magne Bondevik.

Hauge-jubileum i 2021 - arrangementer
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«Streb etter fred med alle, og 
etter helliggjørelse, for uten den 
skal ingen se Herren.» Hebr. 
12,14.

Hebreerbrevet formidler Guds 
kall og vilje for den som tror 
på Jesus Kristus. Gud vil at en 
kristen skal leve et liv i hellig-
gjørelse. Det grunnleggende i 
helliggjørelsen er rettferdiggjø-
relsen ved tro. Guds vilje er at 
vi skal legge av synden og leve 
et hellig liv. Da blir det en rett 
ferd for Gud.
«For Gud kalte oss ikke til 
urenhet, men til et hellig liv.» 
1.Tess. 4,7.
Helliggjørelsen har med vårt 
kristne liv og tjeneste å gjøre. 
Helliggjørelse er ikke noe i 
tillegg til rettferdiggjørelsen. 
Målet for en kristen er å vokse 
i åndelig modenhet. En åndelig 
vekst i en livslang prosess. 
Helliggjørelsen er praktisk og 
virkelighetsnær, og må få 

konsekvenser for våre hold-
ninger og handlinger. Livet 
vårt må preges av det nye 
sinnet, og leves ut i hverdagens 
mange sider. 

Vi rettferdiggjøres ved tro og 
helliggjøres ved tro. Vi kan 
aldri bli som Jesus, men vi må 
be Gud om å bli preget av Jesu 
sinnelag ved at Den Hellige 
Ånd får større plass i våre liv. 
«Tenk ikke bare på deres eget 
beste, men også på de andres. 
La samme sinnelag være i dere 
som også var i Kristus Jesu. 
Han var i Guds skikkelse og så 
det ikke som et rov å være Gud 
lik, men ga avkall på sitt eget, 
tok på seg tjenerskikkelse og 
ble mennesker lik.» Fil. 2, 4-7. 
Gud vilje og kall er at vi som 
kristne skal være en kanal for 
Åndens virke, som formidler 
og bærer fram Åndens og 
troens frukt som er: «kjær-
lighet, glede, fred, overbæ-

renhet, vennlighet, godhet, 
trofasthet, tålsomhet og selv-
beherskelse» Gal 5,22. 

«Mer hellighet gi meg, mer 
mildhet o Gud. Mer sorg over 
synden, mer frykt for ditt bud!    
Mer makt til å tjene, mer 
styrke i bønn. Mer tålmod i 
smerte, mer tro på Guds Sønn!
Mer kjærlighet gi meg, mer 
tillit til deg, Mer fremtid i 
håpet, mer lyst til din vei! Mer 
glede, min Frelser, mer fred i 
ditt blod. Mer seir over synden, 
mer fasthet og mot! 
Gi tørst etter Ånden, gi trang 
til ditt ord, Gi du meg å vandre 
mer helt i ditt spor, Mer trofast 
og lydig, mer avdød fra meg. 
Mer ydmyk og hellig, mer, 
Jesus, lik deg!» (Bliss)
«La den rettferdige fortsatt 
gjøre det som er rett, og den 
hellige fortsette i helliggjø-
relse.» Åpenb.22,11.

Å leve i helliggjørelse
Ivar Gjerdi, pensjonist, tidligere kretssekretær, bosatt i Oslo

Andakt

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg» spurte Jesus en blind mann 
en gang. Dette er ikke den eneste gangen Jesus helbreder, men 
hvordan han gjør det, varierer ganske mye. Spørsmålet hjelper 
oss til å bli klar over behov.

Vi er nå der at vi (forhåpentligvis) ser lyset i koronatunel-
len, og vi skal ut av en virkelighet vi nå er blitt vant til. Mange 
er sikkert glad for det. Men kanskje noen også tenker at dette 
kan bli litt krevende. Uansett ligger det gyldne muligheter her: 

Tenk om vi våget å stille noen spørsmål til hva vi driver på 
med i Normisjon og Acta i denne overgangen? Og hvordan vi 
gjør det? Ikke fordi det er feil eller dårlig det som skjer, men 
for å oppdragsorientere oss ennå mer. Jeg tror det kan være en 
nyttig øvelse for alle ledere og alle styrer å gjøre med jevne 
mellomrom.

Hva er behovene vi ser rundt oss? Hvordan kan vi møte 
noen av dem? Hva oppnår vi med det vi gjør? Hvordan kan  
vi tilrettelegge ennå bedre for at vårt fellesskap er i utvikling? 
Hvordan kan vi få nye med? Hvordan tilrettelegger vi våre 
møtepunkter så flere kan trives? Hva er de faste ingrediensene 
når vi møtes? Og hvordan kan vi formidle en levende Jesus 
Kristus gjennom dem?

Under alle disse spørsmålene ligger det for oss i Normisjon 
et stort og avgjørende hvorfor som alt må måles mot: Jesus 
Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

Hva, og hvordan? 

Vegard Tennebø 
Misjon i Norge

Innspill

Lørdag 5. juni 2021  
kan du delta på Normisjons  
digitale Generalforsamling,  

fra ditt eget hjem!  

   Vil du være med  
   å forme Normisjons
  fremtid?

Mer info på normisjon.no/gf2021

Det siste året har vi kjent på 
hvordan hverdagen har 
endret seg og vi måtte 
begrense våre sosiale liv. Det 
har vært, og er, slitsomt for 
mange. Vi har blitt minnet 
på at vi er sosiale vesener 
som trenger å treffe andre 
mennesker. I Galleri Normi-
sjons butikker har vi i flere 
år sett at det er mange men-
nesker som kan trenge noen 
å snakke med. Da tenker jeg 
ikke på de som trenger en 
samtale med fagpersoner. 
Nei, jeg tenker på de som 
kanskje ikke har så stort 

nettverk og som bare trenger 
noen «å slå av en prat» med. 
Bli møtt med et smil og et 
hyggelig «hei», snakke om 
«vær og vind» og andre 
temaer man måtte ønske. En 
dag forrige uke stod jeg og 
ventet på heisen, og over-
hørte en kort samtale mel-
lom noen ungdommer: 
«Kjenner du naboene dine?! 
(spørsmålet ble stilt i en 
overraskende tone). 
En av de andre svarte: «Ja, 
det gjør jeg» «ikke så uvanlig 
der jeg kommer ifra». 
Dialektene avslørte at de 

kom fra ulike deler av lan-
det. Jeg tror at våre butikker 
kan fylle en funksjon, der 
mennesker kan komme og få 
være litt sosiale. Der du og 
jeg kan snakke litt sammen 
og føle at vi hadde en hygge-
lig stund. Når butikkene våre 
er åpne er det alltid rom for 
en hyggelig prat, og så håper 
vi at vi snart kan få servere 
kaffe igjen.

Gjenbrukskroken

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder

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

Alle s
om er
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gang,
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mmen!

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.



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 Vego, 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.: 17.08.

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

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.

Varme hjerter
Vi har tidligere omtalt bo-
ken som Ivar Gjerdi ga ut i 
fjor: «Varme hjerter - Be-
traktninger om tro, håp og 
kjærlighet». Boken er på 
190 sider og har enkle og 
sentrale andakter og be-
traktninger over livet og 
hverdagen, krydret med 
fortellinger, opplevelser og 
bibelvers. Hans kone, Ragn-
hild har også bidrag i bo-
ken. Interesserte kan fortsatt 
få kjøpt den ved å henvende 
seg til Evangelistens forlag, 
tlf. 38026357/ 91334079, 
eller mail: post@evangelis-
ten.no. Pris kr. 198,- pr. bok 
+ porto.

Seminar-/bibelhelg 
lørdag 30. og søndag 31. oktober 

Tema: «For en tid som denne» (Ester 4,14) – kristen i en tid som krever
Hvordan skal vi som kristne forholde oss til et samfunn der det å være kristen er stadig mer 
motstrøms? Hva gjør vi når kristen tro vekker både motvilje og motstand? Vi kan velge å holde 
troen for oss selv og ikke gjøre så mye ut av den, for å gå under radaren. Eller vi kan velge å leve 
med en tydelig bekjennelse, vel vitende om at det vil kunne koste. Hvordan manøvrerer  vi i dette 
landskapet? Vi inviterer til seminarhelg for å utforske disse spørsmålene, og for å søke veiledning 
for livet som kristen i en tid som krever.

Sted: Bjørnstad bedehus, Bjørnstadveien 77, 1710 Sarpsborg

Undervisere: Vegard Tennebø og Espen Ottosen 
Fire temakretser:
Lørdag kl. 11.00-15.00
1: I, men ikke av verden, hvordan leve i skvisen? (Jer 29) v/Vegard Tennebø
Kl. 12.30 Pizza serveres
2: Håp, lydighet og en Gud som bærer? (Daniel 3) v/Vegard Tennebø
Søndag kl. 17.30-21.00
3: Kristen bekjennelse – bare ord eller bærekraftig livsprosjekt? (1 Pet 1) v/Vegard Tennebø
Kl. 18.45 Kveldsmat 
4: Bekjennelse uten forsakelse – er det mulig? (1 Pet 1) v/Espen Ottosen
Avsluttende panelsamtale med innlederne.

Talere:
Vegard Tennebø, medlem i lederteamet for Normisjon i Norge, teolog
Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM, teolog og filosof

Pris: Seminaravgift inkludert mat: lørdag kr. 150, søndag kr. 100, eller samlet kr. 200. 
Betaling ved frammøte: kontant eller vipps.

Arrangører: 
NLM, Normisjon, DELK, i samarbeid med Bjørnstad Forsamling og Greåker Frikirke.

Seminarkomite:
Frode Granerud - tlf. 997435180 – e-post: fgranerud@nlm.no
Boe Johannes Hermansen - tlf. 99612822 – e-post: bojohermansen@gmail.com
Bjørnar Thorbjørnsen - tlf. 41616218 – e-post: bjornarth@gmail.com

Sauevikastevne 
søndag 25. juli 

Sauevikastevnet blir som tidligere et arrangement for hele fami-
lien, med andakt, sang og musikk.

Hele dagen blir det salg av varm mat, kaffe og vafler/sveler. Kios-
ken er selvfølgelig åpen. 

Som vanlig blir det transport med minibuss fra Spjærøy kirke, 
med retur etter stevneslutt. 

Arr. Sauevika leirsted og Normisjon region Østfold


