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Kronprinsparet var med ved åpningen av Hauges 
besøkssenter ved Hauges Minde torsdag 3. juni.
Les mer om markeringen og 250 årsjubileet for Hans 
Nielsen Hauge på side 2-3.

Kongelig åpning 

Naturen skal være god for alle, både nå og senere, og da må vi ta vare på den, 
forvalte den rett til alles beste.
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Vi er takknemlige for de mange leirene 
som har blitt arrangert i sommer på 
Sjøglimt og Sauevika. Se mer på side 8.

En fin leirsesong

UTLAND 5

Læringsfellesskapet Agenda 1 samler 
kristne fra ulike etniske grupper i Mali. Nå 
har kristne i sør begynt å be for kristne 
som opplever forfølgelse i nord.
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Ber for den lidende kirke
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En verdig eldreomsorg
er verdt å kjempe for      krf.no/verdig

Følg Normisjon  
på Facebook

S E T T  I N N  B I L D E
J E G  DY P E T S E R
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Overskrift
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Overskrift

Deler tips til ny hverdag
Kristian Nesbu Vatne, pastor i Norkirken 
Vennesla, vil motivere kristne til å restarte 
gode vaner som forsvant under pande-
mien. 
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MER2022
Velkommen til Normisjon og  
Actas medarbeider konferanse  

for frivillige og ansatte

acta

normisjon

 barn  
og unge i

GØY RETNINGSGIVENDE INSPIRERENDE SAMLENDE

(13.) 14. - 16.  
JANUAR 2022
IMI-KIRKEN,  
STAVANGER

Vi jobber målrettet for en konferanse som skal være
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Etter flere års arbeid og god 
støtte fra en rekke offentlige 
og private instanser, på til 
sammen 5,8 millioner kroner, 
har nå «Hauge 2021» den 
glede å presentere Hauges liv 
og virksomhet for alle interes-
serte. Dette skjer 250 år etter at 
Hauge ble født.

Barndomshjem
Museet utgjør Hauges barn-
domshjem, slik det har stått 
der siden hans fødsel på 
Rolvsøy i 1791. Mange av gjen-
standene i rommene er også 
fra Hauges tid.
Det originale gårdshuset fikk 
et påbygg da noen haugianere 
kjøpte huset av Hauges familie 
i 1835. Myndighetene ga dem 
ikke lov til å flytte inn i huset, 
de bygget derfor et nytt bygg 
vegg i vegg med det gamle. 
Da huset i 1895/96 ble over-
dratt til det som den gang var 
Indremisjon, ble påbygget 
omgjort til bedehus. 
Fra 1957 har påbygget vært 
vaktmesterbolig, da tidligere 
vaktmesterbolig, som lå lenger 
borte på tunet, ble gjort om til 
bedehus. Det nye bedehuset 
Hauges Minde ble bygget i 
1979 og utvidet ti år senere

Utstilling
Den store endringen som nå 
har skjedd, er at vaktmester-
boligen har blitt besøkssenter, 
og inneholder en utstilling 
med mange temaer knyttet til 
Hauges liv og virksomhet. 
Utstillingen tar for seg Hau-
ges oppvekst og bakgrunn og 
familiens historie på Rolvsøy. 
Videre omfatter den oversikt 
over hans brede virksomhet 
innenfor åndsliv, samfunnsen-
gasjement og gründervirksom-

het. 
Utstillingen presenterer også 
1700-tallets Norge og det 
samfunnet Hauge vokste opp 
i, med en omfattende tidslinje 
montert utendørs. I utstillin-
gen i annen etasje kan de ulike 
reisene til Hauge utforskes i 
detalj.

Betydningsfull
Historikeren Karsten Alnæs 
karakteriserer bondesønnen 
fra Rolvsøy som «en av de 
mest betydningsfulle person-
ligheter i norsk historie». 
For mange er Hauges enorme 

betydning både ukjent og 
mangelfull. Hvem kjenner for 
eksempel til at Hauge er en av 
de mestproduserende forfat-
tere Norge har fostret? Hauge 
skrev 33 bøker og skrifter som 
kom i et opplag på vel 200 tu-
sen, i en tid da Norge hadde en 
befolkning på 850 tusen men-
nesker, 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. 

Seriegründer
Hauge var også en økono-
misk gründer med store orga-
nisasjonsevner, og startet en 
rekke bedrifter, sammen med 
sine venner. 
Hauge ble et 10 talls ganger 
arrestert for overtredelse av 
Konventikkelplakaten av 1741, 
som forbød lekmenn å tale 
på møter uten sokneprestens 
godkjenning, og satt fengslet i 
hele 10 år. Der ble helsen hans 
knekt, og han døde allerede 53 
år gammel. 
I Hauges fotspor utviklet det 
seg haugianske vennesamfunn 
som etter hvert preget det 
miljøet 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, og dermed 
også for demokratiet. Etter 
hvert forsto myndighetene at 
Haugevekkelsen var en positiv 
faktor i samfunnet. 

Gode følger
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. 

Styret i «Hauge 2021» består 
av Svein Høiden (styreleder), 
Hans-Petter Thøgersen (pro-
sjektleder) og styremedlemme-
ne Boe Johannes Hermansen 
(representant for Normisjon), 
Jo Edvardsen (Kirkevergen i 
Fredrikstad), Arve Negaard 

(Høyskolen i Østfold) og Aase 
Furuli (Arbeiderbevegelsens 
kulturnettverk). 

Følg med her for oppdatert 
informasjon og åpningstider 
for besøkssenteret:  https://
haugesminde.no/

Nytt besøkssenter åpnet
Hans Nielsen Hauges besøkssenter og nyåpent museum ble 
høytidelig innviet av kronprinsparet 3. juni.

Hauge satt ca. 10 år bak lås og slå, og tidvis under svært 
vanskelige soningsforhold.

Kronprinsen talte og gratulerte. Talen hans finner du på 
Slottets nettside.

Inne i det nye besøkssenteret kan en både ved fysiske og 
digitale løsninger komme tett på Hans Nielsen Hauge liv og 
virksomhet. 

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Leif Veggum, direktør for enheten Kontante betalingsmidler 
i Norges Bank, overrakte Minnemynten om Hauge til Kjell 
Magne Bondevik, lederen for den nasjonale rådgivende 
komiteen i anledning Haugejubileet. 

Lederen i Hauge 2021, Svein Høiden, (første rekke til høyre), 
fikk den ære å følge kronprinsparet og gi de omvisning inne 
og ute. 
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I anledning 250 årsju-
bileet for Hans Nielsen 
Hauges fødsel i år, blir det 
en rekke arrangementer 
også i høst. Oversikten her 
viser noen. Se program på 
haugesminde.no eller ta 
kontakt med Boe Johan-
nes Hermansen, medlem i 
Hauge 2021.

Onsdag 15. - lørdag 18. 
september kl. 19.00: Kon-
sertversjonen av musikalen 
«Det brenner en ild».  Se 
plakat til høyre.

Lørdag 25. september kl. 
14.00: Familieforestilling 
om Hauge/dramatisering ved 
Arild Brun Svendsen. Sted: 
Bedehuset Hauges Minde.
(Se bildet til høyre).

Torsdag 23. september 
kl. 19.00: Kulturkveld/jubi-
leumskveld for Østfold. Se 
plakat over. 

Fredag 15. oktober kl. 
19.00: Urfremførelse av kan-
tate om Hauge. «De avmek-
tiges styrke». Medvirkende: 
Fredrikstad Gospelkor med 
dirigent Martin Alfsen. Sted: 
Haugetun folkehøyskole. 

Torsdag 04. november – 
Hauge-symposium i Oslo

Onsdag 03. november kl. 
19.00: Stor Haugekveld. Tale 
av Svein Granerud. Intervju 
med Gunnar Prestegård. 
Sted: Bedehuset Hauges 
Minde

Gule kornåkre, røde og fine 
rognebær, deilige plommer 
rett fra treet i hagen og full 
bøtte med multer etter en tur 
i fjellet. Dette er sikre tegn 
på at høsten nærmer seg. 
Hvis jeg også tar med flok-
kene med gjess som kommer 
skvaldrende og skrålende 
over huset vårt på Grålum, så 
har vi et komplett bilde med 
høsttegn. Vi er på vei inn i ny 
årstid. 

Det er også tid for oppstart av 
virksomheten i våre mange 

foreninger i Østfold. Jeg håper 
at det har vært en god som-
mer og at vi er klare til et nytt 
semester. 

Jesus sa til disiplene sine: 
«Høsten er stor, men arbei-
derne få. Be derfor høstens 
herre sende ut arbeidere for å 
høste inn grøden hans.» (Mat-
teus 9, 37-38). «Gå, gå høsten 
er stor. Gå, gå søster og bror» 
står det i en sang som har blitt 
sunget mye i våre foreninger. 
Og i Romerne 12, 4 står det 
«Vi har én kropp, men mange 

lemmer, alle med ulike opp-
gaver.»

Vi står sammen om det 
viktige oppdraget vi har fått, 
også denne høsten.
Vi kan glede oss over en 
god leirsesong, selv fikk jeg 
være med på to leirer. Det 
er oppmuntrende å se så 
mange frivillige ledere og våre 
ansatte som gjør alt for at leir-
deltagere skal få med seg gode 
opplevelser fra leiroppholdet. 
God forkynnelse, kreative 
innslag og god servering har 

igjen preget leirsommeren. 
Denne sommeren vil også bli 
husket.

Vi går en spennende høst i 
møte, og i dette bladet kan du 
blant annet lese om «prosjekt 
Fredrikstad». Som de fleste 
også vet, har vi søkt etter ny 
Acta-medarbeider, etter at 
vår gode medarbeider Anne-
Kirsti Ulseth har takket ja til 
en diakonstilling i Halden. 
Vi ønsker også å videreutvi-
kle den gode dialogen vi har 
med Haugetun og Tomb, og 

vi vil gjerne ha samtaler med 
så mange som mulig av våre 
foreninger. 

Uttrykket «Be og arbeid» 
blir helt nødvendig for oss i 
region Østfold, og vi inviterer 
dere til å være med sammen 
med oss.

HØSTEN ER STOR
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

Hauge-jubileum i 2021 – noen av arrangementene
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Ingrid har giftet seg
Vår Acta-medarbeider Ingrid Melvær bærer nå etternavnet Vego etter at hun 16. februar giftet 
seg med Endre Vego. (Begge heter nå Melvær Vego). Bryllupet var med to forlovere og alle fire 
foreldrene. Vigselsmann var Svein Elgvin, soknepresten i Hobøl og Tomter. En velsignelses-
handling er planlagt i Hobøl kirke 16. oktober, med etterfølgende stort selskap. Hele Normi-
sjon region Østfold gratulerer og ønsker Guds rike velsignelse!

Fotograf: Maria & Casey Photography. 

Jubilanter

03.05: Per Vik-Haugen, Halden 85 
år
19.05: Gudrun S. Kristiansen, 
Halden 95 år
20.05: Aase Holtan, Halden 70 år
24.05: Jorunn Murtnes, Rakkestad 
90 år
10.06: Odd Einar Kjærnsrød, 
Svinndal 70 år
10.06: Anne Kathrine Eliassen, 
Halden 70 år
14.06: Bente Lillestrand, Saltnes 70 
år
13.07: Harald Frorud, Skiptvet 80 år
24.07: Knut Johnsen, Rolvsøy 75 år
02.07: Sidsel Mathisen, Skjeberg 70 
år
08.08: Bjørg Hansen, Borgen-
haugen 75 år
09.08: Gunn Skauen, Fredrikstad 
75 år
11.08: Leif Paus, Råde 75 år
12.08: Erling Olsen, Fredrikstad 80 
år
13.08: Svein Erik Gustavsen, Fred-
rikstad 75 år
28.08: Inger-Johanne Dyrnes, 
Halden 90 år
06.09: Inge-Britt Reiss Olsen, 
Halden 70 år
15.09: Astrid Østeby, Halden 85 år
16.09: Svein Eliassen, Halden 75 år
17.09: Solveig Vaaler, Marker 80 år
25.09: Magne Saksæther, Halden 
70 år

Døde 
Ragnhild Sønsterud, Skjeberg
Odd Brune, Sarpsborg/Ulsteinvik
Ragnhild Gjerdi, Oslo
Bøye Vigdal, Rolvsøy
Eiliv Didriksen. Moss

Guds fred med deres minne.

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

Det er nok mange som husker denne bussen. Vi 
har hørt om kjøring med stappfull buss, og var 
det ikke seter nok, ble det hentet taburetter fra 
spisesalen! Det var andre tider, det!

Nå er bussen tilbake på Sjøglimt og står forelø-
pig godt plassert i garasjen. Vi håper bussen kan 
brukes i markedsføring av leirstedet, og husmor 
Wenche har en drøm om å bruke bussen til leve-
ring av mat fra Sjøglimt Catering. 

Men som dere ser, er ikke bussen helt klar for 
veien i Ørje. Det kreves både penger og arbeid 
for å få den i god nok stand. Vi utfordrer våre 
lesere til å være med på dette, og oppfordrer til 
å ta kontakt hvis dere ønsker å bidra på en eller 
annen måte.

Sjøglimtbussen er tilbake!

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 fa-
cebookside. Flere har delt 
den videre. Vi vil oppfordre 
deg både til å se/lytte til 
andakten og dele den videre 
på digitale plattformer. Har 
du spørsmål vedr. disse 
andaktene, ta kontakt med 
undertegnede.

Boe Johannes Hermansen

Samling for frivillige forkynnere
Tid: tirsdag 02. november kl. 18.00 – 21.00
Sted: Betlehem, Borgen
Vi ønsker våre mange frivillige forkynnere velkom-
men 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

Torill Bredeg fylte 70 
år søndag 22. august. 
Jubilanten har mange 

navn, blant annet: «Mor Acta» og «Madame 
Butterfly», som forteller noe om hennes omsorg 
og virksomhet. 

Torill har møtt svært mange gjennom sin gode 
tjeneste i Normisjon, ikke minst på barne- og 
ungdomssektoren. Alltid positiv, blid og in-
kluderende. Hun har en egen evne og gave til 
å kommunisere Bibelens budskap, på en enkel 
og forståelig måte, enten det gjelder barn eller 
voksne tilhørere. I alle år har hun fått hjelp av 
følgesvennen «Joko» som har dukket opp fra 
sekken. 

Torill har et stort engasjement for misjon til alle 
folkeslag, og har engasjert seg sterkt i Mis-

jonsforum her i Østfold, som hun fortsatt er 
drivkraften i. Flere ganger har hun vært med på 
Normisjons turer til Nepal, landet som har en 
ekstra plass i hennes hjerte. 

Torill sparer seg aldri. Hun pynter og gjør det 
koselig, og stiller opp med kake til nær sagt alle 
anledninger. Vi merker hennes omsorg, den gir 
seg ikke bare utslag i ord, men også i gjerning. 
Torill er blant dem vi alltid kan regne med og 
stole på. Hun blir aldri «bare» pensjonist!

Takk for din fortsatte store tjenesteiver. Du er et 
eksempel for andre! Gratulerer hjerteligst med 
70 unge år, post festum. Guds rike velsignelse 
over liv og tjeneste!

På vegne av dine kollegaer
Boe Johannes Hermansen

Torill Bredeg er 70 år!
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«Du vet de lydfilene på fulani som vi fikk på forrige 
Agenda 1», sa en pastor til meg. «I går satt jeg meg ned 
med en gruppe fulaniere og hørte på dem.» 
 Jeg stusset. Pastoren er ikke en av de jeg har opplevd 
som den ivrigste evangelisten. Og i hvert fall ikke inn 
mot en så sterk muslimsk folkegruppe som fulani. 

«Jeg skjønte ikke så mye, men jeg kjente igjen navnet 
Lasarus så jeg visste hvor i teksten de var. Det var spen-
nende å snakke med dem. Jeg lovet å komme tilbake 
slik at vi kunne snakke mer sammen.» 

Jeg satt igjen og tenkte at jeg tror Agenda 1 holder på 
å få større ringvirkninger enn jeg hadde sett for meg. 

Agenda 1 er ulike nettverk av læringsfellesskap med 
menigheter som går sammen for å nå ut med evangeliet. 

Ulike etniske grupper
Mali er et delt land. I nord har ulike islamistiske grup-
peringer hatt makten siden 2012. I sør fortsetter livet 
som vanlig. Senter av landet har siden 2015 vært herjet 
av konflikt mellom ulike etniske grupper. En av grup-
pene er fulani. 

På Agenda 1 har flere og flere fulaniere kommet på 
samlingene våre. Det er ikke noe vi har jobbet bevisst 
med. De som har vært med, har tatt undervisningen på 
alvor og fått med seg nye. Noen bor i områder sterkt 
preget av en voldelig konflikt. Noen lever som flyktnin-
ger lenger sør i landet. Nå er de med på samlingene 
sammen med kristne fra Sør-Mali. 

Historiene gjør inntrykk
Jeg har vært på kristne samlinger både på bambara og 
fulani. Men det er første gang jeg er med på en samling 
der begge språkene blir stilt på like fot. Der det overset-
tes mellom dem hele tiden og undervises på begge språk. 

Det synges lovsanger på begge språk. Folk kan komme 
med vitnesbyrd på sitt språk. De kan høre historier fra 
hverandre. Historiene til kristne fulaniere gjør inntrykk, 
både hos meg og hos «våre» kristne fra sør. 

Forrige Agenda 1-samling var i juni. Der fortalte en 
mann om hvordan han hadde blitt stoppet i landsbyen 
sin av en gruppe bevæpnede menn. «Hvordan kunne 
han, med en far som var muslim og en mor som var 
muslim, være kristen?!» Nå fikk han et valg. Ville han 
bli drept, eller si i fra seg troen på Jesus? Han valgte 
Jesus, og de lot ham gå. Flere fortalte lignende historier. 

Skaper misjonale hjerter
Historiene gjør inntrykk. De skaper også et fellesskap 
som har sprengkraft i seg selv. Et fellesskap der kristne 
i sør begynner å be for en lidende kirke. Det skaper et 
hjerte for at andre skal få møte Jesu. Og det er med på 
å forberede kirkene på det som en dag kan bli en reali-
tet også lenger sør i landet.   

På forrige Agenda 1-samling i Mali fortalte en mann om hvordan han hadde blitt stoppet i landsbyen av en gruppe bevæpnede menn. 

Han valgte Jesus og fikk gå

Etter flere måneder med nedstengninger og 
såkalt «lockdown» i Nepal, er utsending Liv 
Wendel nå på plass i Okhaldhunga-distriktet.

Wendel skal arbeidet på Okhaldhunga syke-
hus og blant annet bidra inn mot sykepleier-
skolen. 

Okhaldhunga sykehus har vært en sentral 
samarbeidspartner for Normisjon i mange år 
og drives av organisasjonen United Missions 
to Nepal. 

Koronapandemien når ifølge flere utenland-
ske medier nye høyder i Bangladesh. Til tross 
for ulike nivåer med tiltak og nedstengning 
den siste tiden, øker smittetallene i landet. 

– Når vi snakker med våre venner i Bangla-
desh, så vet de alle om noen som er syke 
eller døde. Vi leser om overfylte sykehus,  
og mennesker som dør i ambulanser i kø 
utenfor, sier utsending Gerd Eli Haaland  
som nå er tilbake i Norge med familien. 

Therese Glendrange er nå tilbake igjen i Mali 
i Vest-Afrika, og har begynt hverdagen som 
direktør for Normisjons arbeid i landet, etter 
en sommer hjemme i Norge. 

«Det er godt å være tilbake. Jeg er faktisk 
overveldet av takknemlighet akkurat nå» 
skriver Glendrange i sitt nyeste blogg- 
innlegg på www.normisjon.no

Smittesituasjonen er svært krevende 
og går hardt ut over barn og unge.

– Takknemlig Fremme i Okhaldhunga

Agenda 1 får ringvirkninger 
blant kristne fra ulike etniske 
grupper i Mali. 

Overfylte sykehus

Therese Glendrange, utsending i Mali
Normisjon/Gjermund Lygre
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Prosjektnummer: 302000

Normisjon i Mali
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Bønneemner

Nytt fra

Normisjon har i dag fire misjo-
nærer som er tilknyttet arbeidet 
i Mali, et av organisasjonens 
samarbeidsland siden 1980-tal-
let. Therese Glendrange, Guri 
Enger og ekteparet Alf og Hilde 
Halvorsen har alle lang erfaring 
som misjonærer i landet. 

Misjonærkonferanse
Denne sommeren arrangerte de 
misjonærkonferanse for å legge 
handlingsplan for året, og for å 
diskutere fremtiden for arbeidet.

– Vi var fire misjonærer og en 
utsending fra felleskontoret som 
var samlet hjemme hos Hilde og 
Alf Halvorsen på Sørlandet, sier 
Therese Glendrange som har 
vært misjonær for Normisjon i 
omtrent 18 år og i dag er eneste 
representant som er fysisk til-
stede igjen i Mali etter evakue-
ringene i 2020.

– Vi fikk lange og gode disku-
sjoner om spørsmål som: Hvor-
dan påvirker sikkerhetssituasjo-
nen i Mali arbeidet vårt? 
Hvordan jobber vi best for å 

styrke kirken slik at den står stø-
dig? Hva blir det viktigste å 
fokusere på i året som kommer? 
beskriver Glendrange og fortel-
ler at det var inspirerende å dele 
tanker om fremtiden sammen 
med de andre misjonærene.

Fiskesuppe og bibeltime
Ekteparet Halvorsen skal etter 
planen reise ut igjen til Mali i 
slutten av september denne høs-
ten. 

– Aldri før har vi hatt misjo-
nærkonferanse på bare én dag. 
Men vi startet klokken ni og sa 
god natt kl. 22, forteller Hilde 
Halvorsen.

Hun og ektemannen har hatt 
Mali som sitt andre hjemsted i 
flere perioder i snart 40 år. 

– «Det blide Sørland» og Mali 
er langt fra hverandre, men det 
var en fin og nyttig samling med 
både fiskesuppe, budsjett, hand-
lingsplan, mulighet til å bli kjent 
med ny landansvarlig som også 
hadde bibeltime med oss, sier 
Halvorsen. 

Støtter kristne
I Mali arbeider Normisjon blant 
annet med oversettelsesarbeid, 
lederutvikling og disippelgjøring 
av lokale kristne. Arbeidet har 
også gitt grobunn for å starte 
pinoérarbeid i nabolandet, Sene-
gal. 

INTERNASJONALT: 
Be for flere muligheter til å dele 
evangeliet med folk i samar-
beidslandene våre. 
 Be for alle som på ulike måter 
er berørt av pandemien i våre 
samarbeidsland.
 Be for medarbeidere og 
misjonærene våre.
 Takk for alle som er med oss i 
oppdraget om å få evangeliet ut 
til alle folkeslag.
 
Mali 
Be for sikkerhetssituasjonen.
 Be om at våre misjonærer og 
medarbeidere får bidra til å støtte 
kristne i landet. 

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

Bangladesh
Be for smittesituasjonen og alle 
barna som mangler skoletilbud 
på grunn av pandemien. 

Aserbajdsjan
Be for alle barna vi er i kontakt 
med gjennom HRC-senteret og 
barnehjemmet i Merdekan.

Senegal
Be for Normisjons tre familier 
som er utsendinger i dette 
landet.
 Be for misjonærbarnas 
hverdag i barnehagen og på 
skolen i Senegal; at barna 
opplever en god hverdag.

Ecuador
Be for prosessen til å bli Normi-
sjons vennskapsland.
 Be om at kristne i Ecuador 
fortsatt skal finne glede og 
inspirasjon i møte med kristne fra 
Norge, og omvendt.

Cuba
Be for kirken i Cuba og alle våre 
lokale venner som så uselvisk gir 
av sin tid for å tjene andre.

REGIONER: 

Agder
 Takk for alle Acta- lag , forenin-
ger og Norkirker i Agder.                                     
 Be om frimodighet til å starte 
opp for fullt med samlinger og 
aktiviteter denne høsten.                                            
 Be om fornyelse og vekkelse 
for alle.
 
Hordaland
Be ferdigstilling av misjonssente-
ret.
 Be for menigheter, foreninger, 
kor og lag i regionen.
 Be om at folk finner veien til de 
fysiske fellesskapene når det 
igjen er mulig.

Møre
Be om visdom for stab og 
regionstyre om hvilke prioriterin-
ger som er riktige å ta.
 Be om at flere ledere melder 
seg til tjeneste i vårt arbeid.

Nord
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 mer lengsel etter Guds 
Ord.
 Be om flere ledere til Acta 
Fauske.
 Be for møteuke på Mo 
12.-17.okt.

Oppland
Be for tilsetting av nye medarbei-
dere i Oppland/Øst.
 Be for leirstedene Kirketeigen 
og Skogstad.
 Be om at vi kan gjennomføre 
vanlige, fysiske samlinger i kirker 
og bedehus. 
 
Rogaland 
Be for elever og lærere ved ny 
KFskole.
 Takk og be for alle som var 
ledere på 10:13-festivalen.
 Be for Galleri Normisjon i 
Aksdal og Sandnes.

Sogn og Fjordane
Takk for Teigen leirsted og Folven 
bedehus som jubilerer aktivitet 
og møteplass i 50 og 100 år. 
 Be for den enkelte som trenger 
å møte andre og som fremdeles 
opplever det som utrygt å møtes 
fysisk.
 Takk for ny regionleder i 
regionen, og be om at det blir til 
velsignelse for arbeidet. 

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.  
 
Trøndelag
Be for oppstart på skolene:
Bakketun, Fredly, Øya Videregå-
ende skole, KVT og Gå ut senteret
 Be for arbeidet i Acta og 
regionen i høst. 
 Takk og be for alle frivillige i 
Acta og regionen.
 Takk og be for leirstedet IMI 
Stølen på Oppdal (helga 17.-19. 
sep.t feirer vi 50 års jubileum.)

Ve/Bu
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.
 
Øst
Be for oppstart for nye ansatte.
  Be for sammenslåingsproses-
sen med region Oppland.
 Be om at vi kan gjennomføre 
leirer og arrangement i høst.

Østfold
Takk for en god leirsesong og be 
om at Guds ord som har blitt 
sådd på leirene må spire og gro.
 Be for et nytt semester i 
foreningene våre, og for 
foreningsstyrene.
 Be for forberedelse av høstens 
leirer, seminarer og andre 
arrangement.
 Be for ansettelse av ny 
Acta-medarbeider.

SKOLENE: 
Be for oppstarten til elevene på 
alle skolene våre.
 Be om at elevene skal finne 
gode og trygge fellesskap. 
 Be for Normisjons helhetlige 
skolearbeid. 

FORSAMLINGENE: 
Takk for oppbyggelsen det har 
vært for alle som har kunne 
møttes i små arenaer. 
 Be om at vi snart skal kunne 
samles fysisk til fellesskap og 
gudstjeneste. 
 Be for hver enkelt medlem i 
våre forsamlinger; om at de skal 
vite at Jesus er nær og at de aldri 
er helt alene.

SENTRALT:
Takk og be for ledelsen og alle 
ansatte på felleskontoret. 
 Be om friskt mot og god evne 
til å ta kloke valg inn mot et nytt 
høstsemester.
 Be for Normisjons helhetlige 
arbeid. 

ACTA SENTRALT:
Be for alle ungdommene vi 
kommer i kontakt med gjennom 
Acta-arbeidet.
 Be for lokallagslederne i Acta. 
 Be for barn og unge både i 
Norge og i verden ellers, at de 
finner gode og styrkende 
fellesskap som hjelper dem å 
vokse i troen. 
 Be for de som savner, strever 
og føler seg ensomme. 
 Be for landsrådet i Acta.
 

Therese Glendrange, Guri Enger og ekteparet Alf og Hilde 
Halvorsen møttes til inspirasjonssamling i sommer.

Mali-treff
Inga Lill N. Nyvoll

Normisjon

I sommer møttes 
Mali-misjonærer 
for å snakke om 
fremtiden for 
arbeidet i landet.

Tekst
Foto



     N R  3 – 2021 |  NORGE    7   Nytt fra

NORGE

Tekst
Foto

«Jeg har mistet en av de gode vanene mine i løpet 
av denne pandemien», skriver Kristian Nesbu 
Vatne, pastor i Norkirken Vennesla, i et innlegg 
på Facebook i sensommer.

Nå oppfordrer han kristne til å restarte de gode 
vanene for troslivet. 

«Jeg har ikke spilt fotball på 1,5 år» fortsetter 
pastoren i innlegget og forteller at han, på samme 
måte som med mange andre, har mistet noen gode 
vaner under pandemien. Så stiller han spørsmålet: 
«På samme måte kan det kanskje være med våre 
åndelige liv?»

– Vil motivere
Kristian Nesbu Vatne har arbeidet som pastor i 
Norkirken Vennesla i over ni år, og er utdannet 
teolog ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, 
religion og samfunn.

– Jeg har pratet med mange som sier at de 
synes det har vært vanskelig å bygge gode vaner 
nå under pandemien. De kom seg for eksempel 
ikke på den og den skjermgudstjenesten, og 
plutselig mistet de vanen. Målet mitt er å moti-

vere folk, og si at nå tar vi tak i disse vanene 
sammen, sier Vatne til Nytt fra Normisjon. 

– Handler om å være bevist
Det er mange ting som trekker i oppmerksomhe-
ten til folk og det er fort gjort å gape over for mye, 
påpeker familiefaren.

– I den digitale tidsalderen vi lever i nå så må 
en virkelig jobbe med seg selv for å innarbeide 
gode vaner som vil være til oppbyggelse.

– Hvorfor er det viktig å ha gode vaner i forhold 
til troslivet vårt tenker du? 

– Jesus er alltid nær, men jeg er ikke alltid like 
bevisst på at han er det. Derfor trenger jeg gode 
vaner som gjør at jeg stopper opp og legger merke 
til at han er der, sier Vatne.

Kommer med tips
Han gir flere tips til hvordan en kan starte gode 
vaner i hverdagslivet.

– Begynn i det små og utvid når livet tillater 
det. Les étt bibelvers, eller to hvis du har mer tid. 
Les tre hvis det finnes rom for det. Det er dumt 
med dårlig samvittighet, prøv heller og se hvordan 
det går, sier Kristian Nesbu Vatne.

– Start i det små
Pastor i Norkirken Vennesla i Agder oppfordrer til «Comeback med Gud». 

Privat
Inga Lill N. Nyvoll

Pastor vil motivere kristne til 
å restarte gode vaner som 
forsvant underpandemien. 

Jeg har ikke spilt 
fotball på 1,5 år

Gå Ut Senteret og Bibelskolen i Grimstad vil nå sende elever 
utenlands igjen. På sine hjemmesider melder Gå Ut Senteret 
at elevene nå får gyldig forsikring for utenlandsopphold. 
«Under hele koronapandemien har forsikringsselskapene vært 
tilbakeholdne med å tilby forsikring for reise og opphold 
utenfor Europa. Det var dette som satte en stopper for uten-
landspraksis ved Gå Ut Senteret», skriver rektor Ørjan Tinnen 
på skolens hjemmeside. 

I august opplyste regjeringen at reiser i forbindelse med 
studier i utlandet defineres som nødvendige og bryter dermed 
ikke med UDs reiseråd. 

Får reise utenlands 

Nå får elevene igjen gyldig 
forsikring.
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14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

PROGRAM
Kl. 09.30: Registrering

Kl.10.00: Spot On – kallet og oppdraget
Kjetil Vestel Haga

kl.11.00: Vi og verden
Dag Inge Ulstein

kl.11.30: Misjonstorget – lunsj
kl.12.15: Seminarer

kl.13.15: Bedehusbasaren
Torolf og Arne Nordbø

kl.14.30: Hva nå Normisjon?
Det internasjonale arbeidet frem mot 2030.

Tore Bjørsvik
kl.15.30: Panelsamtale

kl.16.30: En bit av verden  
– middag fra alle verdensdeler

kl.17.30: Spot On - utsendt
Ørjan Tinnen

kl.19.00: Blockparty
Galleri Normisjon – Drammen sentrum

kl.21.00: Bollywood
Drammen kino

14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

VI OG VERDEN
kl.11.00 

Pandemi i verden. Norge kontra utviklingslandene. 
Hvilke konsekvenser har koronaen i disse landene? 
Hva har Norge gjort for å bistå med hjelp og hva er 
planen videre? Hvordan kan vi som enkeltpersoner 
og fellesskap bidra?

BEDEHUSBASAREN
Han Innante & Gunnvald
Torolf og Arne Nordbø

Lun humor, viser og alvor omkring den 
viktige basaren og bedehuskulturen 

som var en bærebjelke i arbeidet og for 
det verdensvide kallet vi kristne har. Om 

både indre - og ytremisjon som ble 
Normisjon. Bedehusbasar som selvsagt 

har gevinster! FORESTILLING KL.13.15

«En bit av 
verden»

Mat fra flere 
verdensdeler

kl.16.30

NYE GENERASJONER
OG FOLKESLAG

Velkommen til en inspirerende, 
lærerik og dagsaktuell konferanse! 

Gjennom seminarer, møter, 
tedtalks, panelsamtale, forestilling 
og mat vil vi å komme tett på 
arbeidet Normisjon driver 
internasjonalt. 

Flere av Normisjons misjonærer vil 
delta på Spot On - misjon og gi oss 
ferske inntrykk fra arbeidet ute. 

Vårt kall og vårt oppdrag er å drive 
misjon ute og hjemme. På Spot On  
Misjon vil vi ha spesielt fokus på 
det første. Vårt mål er at 
konferansen skal gi deg som 
deltaker inspirasjon og ideer for 
hvordan det internasjonale 
arbeidet kan få større fokus i det 
lokale arbeidet du er med i. 

PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding:
normisjon.no/vebu

Påmeldingsfrist:
9. september

Priser:
Konferansen inkl. forestilling og mat: kr. 900,-
Kinobillett: kr. 125,-
Middag Danvik fhs. (søndag 19.sept.) kr. 200,-
Omvisning Gulskogen gård: kr. 100,-

Kollekt:
Kollekten under konferansen går til Danvik fhs 
og Gjennestad vgs sine internasjonale 
misjonsprosjekter i India og Bangladesh.

Hotell i Drammen:
Ønsker du å få med deg både konferansen og 
det som skjer på søndagen?  Drammen har flere 
gode hoteller. Sjekk og book på booking.com. 

Arrangør:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Normisjons regionskontor:
tlf.: 406 03 097
e-post: 
gunn.marit.selle@normisjon.no

VI FLYTTER INN TIL 
DRAMMEN SENTRUM

kl.19.00 - 23.30
Galleri Normisjon Drammen har åpent fra 
kl. 19.00 - 21.00. I «bakgården» til butikken 
blir det Blockparty med salg av 

mat, tedtalks om tro og misjon, dans, musikk m.m.

Vi har inngått samarbeid med Drammen kino. Her 
vises det Bollywood-film kl.21.00.

VI OG VERDEN
kl.11.00 

Pandemi i verden. Norge kontra utviklingslandene. 
Hvilke konsekvenser har koronaen i disse landene? 
Hva har Norge gjort for å bistå med hjelp og hva er 
planen videre? Hvordan kan vi som enkeltpersoner 
og fellesskap bidra?

BEDEHUSBASAREN
Han Innante & Gunnvald
Torolf og Arne Nordbø

Lun humor, viser og alvor omkring den 
viktige basaren og bedehuskulturen 

som var en bærebjelke i arbeidet og for 
det verdensvide kallet vi kristne har. Om 

både indre - og ytremisjon som ble 
Normisjon. Bedehusbasar som selvsagt 

har gevinster! FORESTILLING KL.13.15

«En bit av 
verden»

Mat fra flere 
verdensdeler

kl.16.30

NYE GENERASJONER
OG FOLKESLAG

Velkommen til en inspirerende, 
lærerik og dagsaktuell konferanse! 

Gjennom seminarer, møter, 
tedtalks, panelsamtale, forestilling 
og mat vil vi å komme tett på 
arbeidet Normisjon driver 
internasjonalt. 

Flere av Normisjons misjonærer vil 
delta på Spot On - misjon og gi oss 
ferske inntrykk fra arbeidet ute. 

Vårt kall og vårt oppdrag er å drive 
misjon ute og hjemme. På Spot On  
Misjon vil vi ha spesielt fokus på 
det første. Vårt mål er at 
konferansen skal gi deg som 
deltaker inspirasjon og ideer for 
hvordan det internasjonale 
arbeidet kan få større fokus i det 
lokale arbeidet du er med i. 

PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding:
normisjon.no/vebu

Påmeldingsfrist:
9. september

Priser:
Konferansen inkl. forestilling og mat: kr. 900,-
Kinobillett: kr. 125,-
Middag Danvik fhs. (søndag 19.sept.) kr. 200,-
Omvisning Gulskogen gård: kr. 100,-

Kollekt:
Kollekten under konferansen går til Danvik fhs 
og Gjennestad vgs sine internasjonale 
misjonsprosjekter i India og Bangladesh.

Hotell i Drammen:
Ønsker du å få med deg både konferansen og 
det som skjer på søndagen?  Drammen har flere 
gode hoteller. Sjekk og book på booking.com. 

Arrangør:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Normisjons regionskontor:
tlf.: 406 03 097
e-post: 
gunn.marit.selle@normisjon.no

VI FLYTTER INN TIL 
DRAMMEN SENTRUM

kl.19.00 - 23.30
Galleri Normisjon Drammen har åpent fra 
kl. 19.00 - 21.00. I «bakgården» til butikken 
blir det Blockparty med salg av 

mat, tedtalks om tro og misjon, dans, musikk m.m.

Vi har inngått samarbeid med Drammen kino. Her 
vises det Bollywood-film kl.21.00.

14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

14 
timer med fokus 
på internasjonal 

misjon. 

Danvik folkehøgskole
lørdag 18. september 2021

normisjon.no/vebu 

Bedehusbasaren Bollywood

Sammen er vi Normisjon

Møter, seminarer og
panelsamtale

Galleri Normisjon
Bakgården

UTVIKLINGSMINISTER  
Dag Inge Ulstein: Vi og verden k. 11.00

VI FLYTTER INN TIL 
DRAMMEN SENTRUM  
Kl. 19.00–23.30

BEDEHUSBASAREN  
Han Innante & Gunnvald
Torolf & Arne Nordbø
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Dette representerer en stor takk pr. leir som vi 
har gjennomført på Sauevika i sommer (rapport 
fra Sjøglimt-leirene kommer i neste nummer). 
Når jeg skriver «gjennomført», så mener jeg 
ikke med et nødskrik – jeg mener med bravur! 
Vi er så takknemlige for alle deltakere og 
frivillige ledere vi har hatt med oss – i alt 450 
personer, og for alle hjelpere og ansatte på 
Sauevika. 

Vi håper denne bildeserien kan gi dere et 
lite inntrykk av hva vi har fått være med på. 
Været har for det meste vært fint. Vi har ikke 
hatt noen alvorlige hendelser. Vi har fått 
være med på masse gøy. Og ikke minst: vi 
har delt Guds ord både grundig og kreativt. 
Vi har også drevet misjon ved å samle inn 
penger – ja, vi har samlet inn så iherdig at 
en frisk og sunn ungdom løp på seg føling, i 
iveren med å samle inn penger i Misjonsløpet 
på den ene familieleiren. Med 12 leger pluss 
annet helsepersonell til stede ble gutten godt 
ivaretatt. På den andre familieleiren foregikk 

innsamlings-aksjonen gjennom aktiviteter i 
vannet, og til sammen på disse to leirene fikk 
vi inn i overkant av 31 tusen kroner til 
misjon.

Takk til deg som har vært med å be for 
sommerens leirer. Det kan fort føles som en 
selvfølge at alt går bra, men med et ansvar 
for både barn, ungdom og voksne i så mange 
situasjoner som vi får i løpet av en leirsesong, 
er det uvurderlig viktig for oss å vite at vi er 
omsluttet i bønn.
 
Åsmund Bjørnstad

Takk for sommerleirene

TA K K , TA K K , TA K K , TA K K  TA K K , TA K K OG TA K K ! 
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I forbindelse med salget 
av Lahellemoen misjonshus 
tidligere i år ble det bestemt 
på et ekstraordinært årsmøte 
i foreningen at 25% av 
salgssummen skal gå til 
Sauevika leirsted, og resterende 
75% skal gå til utvidet aktivitet 
for Normisjon i Fredrikstad 
distriktet. Hva denne aktiviteten 
skal bestå i, vet vi ennå ikke. 
Men regionstyret som forvalter 
gaven, har utfordret staben i 
Østfold ved Åsmund Bjørnstad 
til å etablere og gjennomføre 
et forprosjekt som har som 
mål å foreslå retning og form 
på satsingen. Forprosjektet 

vil ha som primær oppgave 
å gjennomføre samtaler 
med styrer og foreninger i 
Fredrikstad-distriktet med 
mål om å avdekke den enkeltes 
synspunkt og tilgjengelige 
ressurser, evner, gaver og 
nettverk slik at vi sammen 
kan finne fram til aktuelle 
muligheter.

Det er samlet inn penger 
til oppbygging og drift av 
Lahellemoen misjonshus 
gjennom mer enn 140 år - nå 
er det vår oppgave å forvalte 
disse verdiene videre. Vi tror 
nær-misjon forvalter verdier 

best – ikke med renter eller 
økonomisk avkastning, men 
ved at evangeliet når ut til nye 
mennesker. Når dette budskapet 
får slå rot, får det betydning 
for familier i generasjoner 
og også for lokalsamfunn og 
arbeidsmiljøer. 

Nytter det å tenke vekst i 
kristent arbeid i dag? For bare 
noe ti-år siden var kristen tro 
retningsgivende for det norske 
samfunnet. Nå er vi kristne 
blitt en minoritetsgruppe, vi 
presses på alle kanter. Ikke med 
fysiske reaksjoner som mange 
mennesker blir utsatt for rundt 

i verden, men vi merker en 
trend i samfunnet som presser 
den kristne tro fra skanse til 
skanse. Skal vi da gi opp? Nei, 
absolutt ikke. Gjennom hele 
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har veksten kommet parallelt 
med presset utenfra. Uten press 
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til å falle til ro i en tilfredshets 
tilstand – selv om det registreres 
en negativ utvikling. Nå står 
vi på terskelen til en ny tid – 
hvor nye muligheter åpner seg. 
Kanskje må vi gjøre noe nytt 
eller vi må tenke nytt om noe 
vi allerede gjør. En del av oss 
opplever slike tider spennende 
og utfordrende, men vi skal ha 
stor respekt for dem som føler på 
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Det er ikke noe galt i noen 
av reaksjonsmønstrene  - 
forskjellighet gir oss styrke. 
Ikke en eneste av oss er her av 
en tilfeldighet. Gud har plassert 
oss og utrustet oss med både 

styrker og svakheter, evner og 
gaver, og ikke minst ressurser 
og nettverk. 

Vi håper du vil stå sammen 
med oss i dette arbeidet. 
Selv om forprosjektet skal 
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distriktet, så har vi de samme 
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overalt i regionen. Parallelt med 
prosjektet i Fredrikstad skal 
vi også ut i resten av regionen 
for å avtale samarbeidsform 
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i framtiden, og sammen kan 
vi hjelpe hverandre å utforme 
den rollen. Vi håper du vil være 
med inn i dette arbeidet!

Åsmund Bjørnstad

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

En ny offensiv

Generalforsamlingen i Normi-
sjon ble for første gang i histo-
rien arrangert digitalt, lørdag 
5. juni. Her i Østfold var depu-
terte samlet i grupper på flere 
steder, blant annet i Halden, 
Effata, Råde og regionkontoret, 
hvor 13 personer satt bak sine 
skjermer. 
Se tekst fra GF her: https://
www.normisjon.no/dette-
skjedde-pa-generalforsamlin-
gen/
Foto: Boe Johannes Herman-
sen

GF i Normisjon
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Haugetun folkehøyskole startet nytt skoleår onsdag 
18. august med 76 elever. Dette er en betydelig ned-
gang sammenlignet med de siste årene. – Vi ser på 
dette som en utfordring! Vi skal arbeide hardt og mål-
bevisst for å snu trenden, sier en optimistisk rektor 
Øyvind Moksnes. Han forteller at det er flere mulige 
grunner til det lave elevtallet i år. 
 – Det første er demografiske årsaker. Årskullene for 
18-19 åringer blir mindre for hvert år i en periode, før 
pilen vender riktig vei igjen om fire år. 
Den andre grunnen han viser til er at konkurransen 
mellom folkehøyskolene har spisset seg til. – Aldri 
har det vært så mange skoler og linjetilbud som i dag. 
Bare de siste årene har det kommet til fem nye folke-
høyskoler, forteller Haugetuns rektor.

For det tredje peker han på at færre søkere i år kan 
ha sammenheng med koronaen. – Vi har opplevd at 
skoler i mer grisgrendte strøk har god søkning, mens 
mer urbane skoler, ikke minst rundt Oslofjorden, har 
fått færre elever.
- Et fjerde moment kan være at vi må bli mer bevisst 
på å levere konkurransedyktig på markedsføring og 
produktutvikling fremover. Linjetilbudet vårt må 
treffe markedet godt. Vi har tatt flere grep, og er godt 
i gang med en planmessig satsing frem mot neste 
opptak. 
- Hva med økonomien?
- Tilskuddsordningen for folkehøyskolen er slik 
innrettet at et lavere elevtall ikke vil slå ut i en lavere 
økonomisk støtte før om noen år. Derfor gjelder det 
for oss å spare midler til dette inntreffer, svarer rektor. 
Han er takknemlig overfor styret for skolen som har 
vist forståelse for at det er viktig å beholde de ressur-
sene de har i det endringsarbeidet skolen nå forsøker 
å gjennomføre. 
- Hva med neste skoleår? 
- Vi vil nå gå gjennom linjetilbudet med tanke på 
justeringer i innhold og utforming. 
De «reisetunge» linjene Karibien - bistand og kultur 
og Middelhavet har vi tro på vil få normal søknads-
oppslutning til neste skoleår. Usikkerhet mht. reiseav-
vikling og korona har nok hengt litt igjen i hodene til 
potensielle elever der ute.  
- Vi skal dessuten investere i økt arbeid i markedsfø-

ring og nye nettsider, 
som vi tror vil sette 
oss mer tydelig på 
kartet og forhåpent-
ligvis gi oss resultater 
i form av flere elever.
- Hva kan skolens 
venner gjøre?
- Først må jeg si at vi 
er veldig takknemlig 
for alle som ber for 
skolen. Vi opplever 
at vi har mange for-
bedere. Vær gjerne 
med å be for skolen, 
for elever og ansatte. 
Vi har fått flere nye 
personer inn i nøk-
kelstillinger på Haugetun i år.
- Skolens venner skal vite at vi har en fantastisk 
misjonsmark. Elevene er her i ni måneder og vi som 
er lærere, er veldig bevisst på vår oppgave. Vi vil være 
ansatte som tydelig vil formidle det kristne budskapet. 
Han opplyser at de fleste elevene er 18-19 år gamle, 
men det er også er noen få som er under 18 og noen 
er i 20-årene. 

 Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Nytt skoleår er i gang 

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.

Det var ingen ting å si på rammene for årets Sauevikastevne søn-
dag 25. juli. Det flotte og tradisjonsrike leirstedet ved Skjelsbu-
sundet lå badet i sol og det ble en trivelig stevnedag. Taler var Per 
Morten Wiig, som tok utgangspunkt i Sauevikasangens refreng: 
«Jesus, Jesus alene er vår rettferdighet. Jesus vil vi tjene, han gir 
oss kraft og fred». Bjørnar Spydevold og Lars-Erik Dahle bidro 
med sang og musikk. Sauevikas fast ansatte Mikael Lindstrøm og 
Jørgen Grenebrant og sommervikar Håkon Johannes Slettevold 
ble presentert. Sverre Fjeldberg ledet samlingen. Mange bidro 
med tilrettelegging, salg av mat og andre praktiske oppgaver un-
der stevnedagen. Nær 90 personer var samlet på Sauevika denne 
fine søndagen. 

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Sauevikastevnet 2021

e-post: 
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringspro-
sjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20
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Vi har etter hvert lagt bak oss 
en sommer og litt av høsten. 
Ulike turer i Norge har gitt oss 
gode opplevelser med familie 
og venner - opplevelser som 
har vist oss hvor flott landet 
vårt er. Det er høye fjell, dype 
fjorder, fine badesteder, nakne 
holmer, forblåst kystlandskap, 
ja, listen er lang. 
For meg har det vært som om 
ulike toner i en symfoni, eller 
vekslende ord i et dikt, har 
dukket opp og blitt til en 
lovsang over skaperverket og 
en lovprisning til Skaperen.

Dette har Bibelens Salme 8 
uttrykt på en fin måte:
«Herre, vår herre, hvor herlig 
ditt navn er over hele jorden,
du som har bredt ut din prakt 
over himmelen!
Fra småbarns og spedbarns 
munn har du reist et vern mot 
dem som står deg imot,
for å gjøre ende på fienden og 
hevneren.

Når jeg ser din himmel, et verk 
av dine fingre, månen og stjer-
nene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du 
husker på det, et menneskebarn 
– at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn 
Gud og kronet ham med 
herlighet og ære.
Du gjorde ham til herre over 
dine henders verk, alt la du 
under hans føtter:
småfe og storfe i samlet flokk, 
de ville dyrene på marken,
fuglene under himmelen og 
fisken i havet, alt som ferdes på 
havets stier.
Herre, vår herre, hvor herlig 
ditt navn er over hele jorden!»

Dette flotte skaperverket er vi 
en del av! Dette skaperverket 
har vi fått forvalteransvar for! 
Naturen skal være god for alle, 
både nå og senere, og da må vi 
ta vare på den, forvalte den rett 
til alles beste. Når naturen 
oppleves skremmende, og det 

skjer dramatiske ting, må vi ta 
vare på hverandre.

Bibelen forteller også at én dag 
skal alt forløses og alle ting bli 
nye. For Han som har skapt alt, 
skal en gang «skape en ny 
himmel og en ny jord». Men 
her og nå, mens vi lever midt i 
skaperverket, kan vi beundre 
det vakre og fine vi ser.
Vi kommer også til å bekymre 
oss over det uhyggelige som 
skjer. Begge deler kan vi undre 
oss over, reflektere over, prøve 
å finne sammenhenger og lytte 
til råd vi synes er kloke. Da har 
vi et godt grunnlag for å ta 
ansvar for naturen og hver-
andre på en god måte.

Gud har i sin kjærlighet skapt 
og frelst oss. På den måten har 
han satt oss i stand til å leve 
rett med ham, med hverandre, 
med oss selv og med skaper-
verket. 

Beundring, undring og ansvar
Anne Lise Dahle, Onsøy, frivillig forkynner i Normisjon

AndaktTRO
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Her settes inn en annonse 
på b= 147,3 x h= 74 mm 
eller to stk på
b= 72 x h= 74 mm
En fra hver region eller en felles?

Øker forskjellene mellom nordmenn? Temaet har versert 
lenge, og vært forsterket i valgkampen. Noen partier mener vi 
gjennom de senere årene har fått større sosiale og økonomiske 
forskjeller i Norge. Andre viser til statistikk som viser at Norge 
er blant landene i verden hvor likheten mellom innbyggerne 
er størst. 

Temaet er viktig, og utfordrer oss til bevissthet på hva som er 
et naturlig mangfold og på hva som er forskjeller vi bør 
kjempe for å redusere.

Normisjons oppgave er å representere Ham som ikke gjør  
forskjell på folk (Rom 2,11). Mennesker vi møter skal oppleve 
at de er like mye verdt, uavhengig av alt som skaper skiller i 
denne verden. Evangeliet om Jesus og hans frelsesverk er  
verdens sterkeste budskap om en kjærlighet som har satt livets 
dør åpen for alle. 

Samtiden undret seg over hvordan Jesus møtte mennesker. 
Men kirkens historie viser at Jesu disipler ikke alltid har levd 
og handlet i samsvar med sin oppdragsgivers kall og forbilde. 
Derfor er det vår utfordring å stadig lytte til Bibelens tale når 
den viser oss at vi alle er skapt i Guds bilde. 

I en verden hvor forskjellene er himmelropende, skal vi være 
motstrøms og annerledes. Det skal merkes at vi følger ham 
som ikke gjør forskjell på folk.

Ingen forskjell? 

Svein Granerud
Seniorrådgiver i Normisjon 

Innspill

Etter halvannet år med  
usikkerhet og periodevis 
stengte butikker, er optimis-
men tilbake i Galleri Normi-
sjon. Pilene peker oppover.
Omsetningen øker og de 
aller fleste medarbeiderne er 
tilbake igjen i butikkene.  
Fra Ål meldes det om 
rekordomsetning i juli. Der 
ble det solgt for over 70 000 
kroner denne måneden.

Høsten er den beste salgs-
tiden. Ikke minst merker 
butikkene i byer med mange 
studenter dette. Møbler, pyn-

tegjenstander, bestikk og 
kjøkkenredskaper skal  
kjøpes inn til hyblene. 

Det siste året er Galleri  
Normisjon utvidet med to 
butikker. I Skien har Region 
Telemark etablert en nett- 
butikk. Primus motor her er 
Nils Terje Sneltvedt. – Det er 
så mange fysiske bruktbutik-
ker i Skien, og da er det fint 
å kunne satse på netthandel, 
sier Sneltvedt til Norge 
IDAG.

På Bekkestua i Bærum åpnes 

det i oktober en butikk i 
samarbeid med Haslum 
menighet. Overskuddet der 
skal gå til Normisjons arbeid 
ved Okhaldunga sykehus i 
Nepal og barne- og ung-
domsarbeidet i Haslum 
menighet. Initiativtager og 
leder der er Kristin Bøhler. 
Hun arbeidet i mange år, 
sammen med mannen sin 
Erik, ved dette sykehuset.

Gjenbrukskroken

www.gallerinormisjon.no

Våre gjenbruks- 
butikker: 

GALLERI ASKØY  
Strusshamn senter 
 Tlf. 452 13 775
Onsdag til lørdag 11–16   

GALLERI SANDNES  
St.Olavsgate 25 
 Tlf. 488 69 174 
Tirsdag til fredag 11–17  
Lørdag 11–15

GALLERI AKSDAL  
Aksdal senter  
Tlf. 488 69 175
Tirsdag 11.00–15.00
Onsdag 11.00–15.00
Torsdag 13.00–17.00
Fredag 11.00–15.00
Lørdag 11.00–14.00 

GALLERI SØRUMSAND  
Adresse Fru Natvigs veg 2  
Tlf. 452 13 732
Tirsdag til fredag 11–16
Lørdag 11–15 

GALLERI OSLO 
Adresse Holbergsgt. 30,  
inngang Tullinsgt.  
Tlf. 452 13 572
Mandag til fredag 11–16
Lørdag 11–15

GALLERI DRAMMEN  
Adresse Nedre Strandgt. 7 
Tlf. 452 13 794
Tirsdag til fredag 11–16  
Lørdag 11–15

GALLERI ÅL 
Evjens Minne, Torget 4  
Tlf. 408 02 562
Onsdag til fredag 11–16
Lørdag 11–15

GALLERI TELEMARK 
Nettbutikk, Lundegt. 15,  
3724 Skien  
Tlf. 909 66 305

Hilsen Arne Sæteren
Leder i den 
nasjonale styrings-
gruppen for Galleri 
Normisjon
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«Fakkelbæreren» i serien «Norske kristne helter» er en 
fantastisk fin bok om Hans Nielsen Hauge, en av de perso-
nene som har hatt størst betydning i norgeshistorien. Denne 
boken, med Inger Anna Maridal Drangsholt som forfatter, 
gir en levende og bred skildring av bondegutten fra Rolvsøy 
som Gud fikk bruke på så mange måter. Boken er godt og 
forfriskende skrevet, først og fremst for ungdom. Men den 
kan også leses med stort utbytte av voksne. Ta og les! Boken 
er utkommet på Proklamedia forlag og kan kjøpes for kr. 249 
i bokhandelen eller på Hauges besøkssenter.

Boe Johannes Hermansen

Fakkelbæreren



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
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Organ for Normisjon region 
Østfold og Haugetun 
folkehøyskole
Ansv. redaktør: Sverre Fjeldberg
Redaktør: Boe Johannes 
Hermansen 
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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.

Årets mis-
jonsfest 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 inntekts-
bringende dag med salg og aktiviteter (erstat-
ning for basarene).

Festen finner sted på Bethel, Glemmengaten 
42, Fredrikstad lørdag 13. november fra 
kl. 12.00 til 17.00
Gjester: Skjeberg Mannsmusikk, 
Renate Gjerløw Larsen, 
Karen Ekern – Mali-misjonær

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

Program:
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.

VELKOMMEN!

Arr: Normisjon region Østfold v/misjonsfo-
rum

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

MALI i fokus - velkommen til misjonsfest!


