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Åndelig veiledning?

Et sant Kristus-vitne må ha sett Kristus som døde stedfortredende for våre synder. 
Som ved sin seier over døden, djevelen og synden har gitt oss håpet om evige liv i 
Jesus Kristus.

Østfold
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Stor Haugekveld

Onsdag 03. november kl. 19.00: 
Stor Haugekveld i bedehuset Hauges Minde. Tale av Svein Gra-
nerud. Intervju med Gunnar Prestegård. Sang av Bjørnar Spyde-
vold. Bevertning. Gratis inngang. Kollekt.

Fermate tilbyr også åndelig veiledning til enkeltper-
soner og grupper. Les mer om hva dette innebærer på 
side 2-3. Leder for dette arbeidet er prest Gunnar Øvste-
gård (bildet).

Kantate om Hauge
Fredag 15. oktober kl. 19.00: Urfremførelse av kantate om Hauge: «De 
avmektiges styrke». Medvirkende: Fredrikstad Gospelkor med dirigent 
Martin Alfsen. Solist: Cathrine Iversen. Sted: Haugetun folkehøyskole. 
Billetter på ticketmaster.no

Foto: Boe Johannes Hermansen 
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Fermate her i Østfold har også 
åndelig veiledning i sitt tilbud, 
for enkeltpersoner eller grup-
per. 
- Mens sjelesorg går på ulike 
problemstillinger, er åndelig 
veiledning mer relasjonsori-
entert, sier sokneprest Gunnar 
Øvstegård (62), som leder den 
åndelige veiledertjenesten som 
Fermate tilbyr.
Han utdyper: - Åndelig veiled-
ning setter ord på relasjonen til 
Gud og ønsker å bli mer opp-
merksom på hva denne relasjo-
nen er og betyr, både for tanke, 
vilje og følelser. 

Hvor står vi?
- Det store spørsmålet er hvor-
dan vårt forhold til Gud er, 
hvilken grunn står vi på, hva 
driver oss, spør Øvstegård, og 
nevner for eksempel problemet 
med en stor aktivitet, eller for-
virrede tanker fra eget hjerte 

Endelig virker det som om 
pandemien begynner å holdes 
i sjakk, og vi snakker håpefullt 
om gjenåpningen. Snart vil alt 
bli mer som før igjen!

Vi er mange som ser fram til å 
få tilbake friheten, treffpunk-
tene og fellesskapene som vi 
hadde før pandemien. Det har 
vært en krevende periode hvor 
isolasjon og ensomhet har vært 
hverdag for flere enn før. Med 
korona-restriksjonene forsvant 
plutselig aktivitetene som fylte 
dagene med liv og røre. Dagene 
gikk saktere, det ble mer stille. 
Et virus trykket på pauseknap-
pen, og store deler av livet ble 
satt på vent for en hel klode. 

Når smitteverntiltakene kan 
fjernes, er det mange som ju-
bler. Endelig kan vi fastsette da-
toer for alle markeringene som 
vi har utsatt. Hjemmekontoret 
kan ryddes unna, fellesskapet 
kan plotte inn datoer for arran-
gementer uten begrensninger 

på antall tilstedeværende. Nå 
skal vi til vår store glede endelig 
få være SAMMEN igjen.

Men vi er også flere som kjen-
ner på noe mer enn bare glede. 
Mange er også litt spent, og 
føler seg urolig. For noen vil 
gjenåpningen være krevende. 
Kanskje har du oppdaget at 
hverdagen før korona var mer 
hektisk enn du egentlig har 
godt av. Kanskje har denne pe-
rioden flyttet deg og familien ut 
av det evig rullende hamster-
hjulet, og hjulpet dere med å 
senke tempoet til et mer beha-
gelig nivå. Bare tanken på alle 
aktivitetene som starter opp, og 
alt som skal tas igjen blir tru-
ende og utmattende.  

Overgangen fra nedstengning 
og lite sosial kontakt kan opp-
leves overveldende og vanske-
lig. I den tiden da vi har vært 
nødt til å isolere oss, har sosial 
angst fått de beste levekårene. 
I gjenåpningsfasen vil mange 
være overlykkelige, men noen 
vil også streve, og oppleve at 
terskelen for å komme seg til-
bake ut i fellesskapet med andre 
er uoverkommelig høy. Hvis 
man opplever det slik, kan for-
ventningen om at alle skal føle 
på glede og takknemlighet over 
at ting endelig skal bli som før, 
bli en tilleggsbyrde som er tung 
å bære. 

Forandring og overganger kan 
være både spennende og kre-

vende til samme tid. Det gjel-
der de store overgangene i livet, 
men også de hverdagslige: Fra 
ferie til jobbhverdag, fra helg 
til uke. Vi er forskjellige: Noen 
elsker forandringen og nyter 
disse overgangene, mens andre 
kvier seg. Vi står nå overfor en 
stor overgang, overgangen fra 
nedstengning til gjenåpning. 

Mange tenker at det vil være 
enkelt å bare gå tilbake til 
«normalen». Men når ting er 
annerledes over så lang tid, så 
har standarden for hva som er 
normalt endret seg. I ett og et 
halvt år har vi vent oss til et 
langsommere tempo og min-
dre sosial kontakt. Det livet vi 
levde før pandemien vil derfor 
kanskje oppleves annerledes nå 
enn før. «Kanskje er dette en fin 
tid for å gjøre noen justeringer 
på hvordan din nye hverdag 
skal se ut?»

I denne fasen tror jeg det er 
viktig at vi rommer oss selv og 
hverandre. La oss romme både 
gleden, uroen, begeistringen og 
angsten til samme tid. La oss 
være rause og forståelsesfulle 
overfor hverandre. Uansett hva 
du føler på: Det er helt i orden, 
det er lov og det er normalt. 
Trenger du noen å snakke med? 
Ta gjerne kontakt med Fermate 
sjelesorgsenter, post@fermate.
no, så finner vi en ledig time til 
deg. 

Therese Andreassen

Gjenåpningsangst?

Fermate 
– senter for 

veiledning og sjelesorg
 
Har du behov for å snakke med noen, som du ikke kan gå til 
dine nærmeste med? Fermate tilbyr samtaler og veiledning 
med dyktige sjelesørgere, som har både fagkompetanse og 
taushetsplikt. Vi har ledige timer i Sarpsborg og Oslo. 

Mer informasjon om 
priser og kontakt finner 
du på www.fermate.no. 
Samtaler bestiller du let-
test på samtalebestilling@
fermate.no

Vi - det vil si Torhild 
Nordberg, Tore S. Olsen, og 
undertegnede - vil gjerne 
besøke din forening og 
informere om hva Fermate 
sjelesorgsenter kan tilby. 

Etter avtale kan vi også bi-
dra med andakt på samlin-
gen og evnt. sang. Ønsker 
dere å få litt mer input på 
sjelesørgeriske temaer? 
Programmet og vårt bidrag 
tilpasses ut fra deres behov 
og ønsker. 

Kontaktinformasjon til 
Fermate-leder Therese 
Andreassen, tlf 408 17 160, 
epost: post@fermate.no. 

Åndelig veiledning – noe for deg!

Gunnar Øvstegård i Fermate inviterer enkeltpersoner 
og grupper til åndelig veiledning. (Foto: Boe Johannes 
Hermansen)

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

Tore S. Olsen (Foto: Boe Johan-
nes Hermansen)

Torhild Nordberg (Foto: Boe 
Johannes Hermansen)
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eller utenfra, ofte medfører at 
vi mister kontakten med vårt 
trosliv.
- I mye åndelig veiledning 
handler det om å bruke Bibe-
len. Det er mulig å forhold seg 
til Ordet, som mer enn ekse-
gese! Vi kan be med bibelordet, 
tenke gjennom det, ja drøv-
tygge det, og spørre: Hvordan 
og på hvilken måte treffer det 
meg?

Stoff til refleksjon
Han fremholder at for eksem-
pel Salmene i Det gamle testa-
mente gir mye stoff til en slik 
refleksjon, med for eksempel 
glede, sinne og anger. - Så vil 
vi kunne tenke gjennom vårt 
bønneliv i forhold til ærlighet, 
bli oppmerksomme, ja, bryne 
oss på Guds ord.
Veilederen mener det er avgjø-
rende at ordet lander i vårt eget 
liv, i vår hverdag og forankres i 
tro og tjeneste. 
- Det er det som skjer eller ikke 
skjer i møtet med bibelordet, 
som er utgangspunktet for 
samtalen, gjerne med en må-
neds mellomrom.

Fra kirkens først tid
- Åndelig veiledning er ikke 
noe nytt, men et verktøy som 
er gitt oss fra kirkens første 
tid. Den gir hjelp til å holde 
fra hverandre hva som er Guds 
gjerning og hva som er mine 
«greier». Her er det ofte stor 
forvirring, ikke minst i vår tid.
Øvstegård forteller at åndelig 
veiledning innebærer samtale 
over tid, enten med enkeltper-
soner eller i grupper. I et styre i 
en forening, som ønsker å legge 
mer vekt på den åndelige siden 

i arbeidet, kan veiledningen 
foregå i en gruppe. 

Ingen små «guruer»
Han fremholder at åndelig vei-
ledning er brukerstyrt. - En for-
utsetning er at de som kommer 
til veiledning beholder sin ån-
delige integritet. Vi som er vei-
ledere, er ingen små «guruer».

- Hvor lang tid vil en slik veiled-
ning foregå?w
 - Det avhenger av hyppighet, 
men minst ett års tid er å anbe-
fale, gjerne lenger, svarer han, 
som selv har gått i veiledning 
mange år. 

Lang erfaring
Gunnar Øvstegård har vært 
sokneprest i Høland siden 
1999, frem til i fjor, da han 
startet som kombinert sokne-
prest i Rømskog og prostiprest 
i Østre Borgesyssel prosti. Han 
har tidligere vært lærer ved 
Bibelskolen i Staffeldtsgate og 
studiesekretær i Romerike IM-
krets, samt kallskapellan i Ytre 
Enebakk. Han har også utgitt 
kursmateriell i IM, og tatt kurs 
for å ha kompetanse som ånde-
lig veileder.

Ta kontakt!
Det er bare å ta kontakt med 
Fermate, enten på mail eller te-
lefon, for å melde sine behov/
ønsker for åndelig veiledning. 
– Møtepunktet kan gjerne være 
Fermates kontor i St. Mariegt. i 
Sarpsborg, sier Gunnar Øvste-
gård, som selv bor på Løken i 
Høland.

Tekst: Boe Johannes Herman-
sen

«Tid for å løfte blikket»

Dette er overskriften over to 
dager i slutten av september 
med samtaler om Normisjons 
arbeid nasjonalt og interna-
sjonalt. Normisjons ledelse 
har invitert til en samling for 
å styrke bevisstheten om at 
sammen er vi Normisjon, og 
for å snakke strategi fremover. 
«Hvordan virkeliggjør vi vi-
sjonen vår i Norge?» er et av 
spørsmålene som skal drøf-
tes. «Hva er status for Acta og 
det internasjonale arbeidet». 

«Hvordan kan skolene våre 
være en ressurs» Det blir spen-
nende dager og gode samtaler.

Hvordan virkeliggjør vi visjo-
nen i Østfold? Hvordan skal vi 
nå ut til nye mennesker? «Løft 
blikket og se på markene! De 
står alt hvite mot høst.» sier 
Jesus til disiplene i Joh. 4,35. 
Hva ser vi når vi løfter blik-
ket for Normisjon i Østfold? 
Våger vi å se langt fram? Vå-
ger vi å tenke stort? «Jeg løfter 
mine øyne mot fjellene. Hvor 
skal min hjelp komme fra? 

Min hjelp kommer fra Her-
ren, himmelens og jordens 
skaper.» (Salme 121). Himme-
lens og jordens skaper er den 
vi kan feste blikket på, og da er 
alt mulig! 

Høsten er ofte en tid for et-
tertanke og litt roligere ryt-
me. Kanskje vi har behov for 
noen å tenke sammen med? 
«Fermate - et sted for frihet 
og forandring» har vi fokus 
på i denne utgaven av Nytt 
fra Normisjon. Torhild, Tore 
og Gunnar vil gjerne gå noen 

skritt sammen med deg denne 
høsten. 

Selv om ikke alt er som nor-
malt ennå, kan vi glede oss 
over nesten normale tilstan-
der. Møtene er i gang og for-
eningene kan igjen samles. Vi 
kan til og med nyte en kopp 
kaffe rundt bordene. 
Vi har spennende samtaler 
med flere av foreningene våre 
og det arbeidet fortsetter hele 
høsten. 

Vi håper også at vi snart har 
en ny Acta-medarbeider på 
plass. Det er viktige oppgaver 
som skal ivaretas i kontakt 
med alle våre barnelag og kor, 
og høstleirene blir planlagt for 
fullt. 

Takk for at dere er med oss i 
bønn for arbeidet.

«TID FOR Å LØFTE BLIKKET»
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

TROS- OG LIVSHISTORIE-
GRUPPER

Oppstart høsten 2022

Har du noen gang opplevd at det skjer ting i livet som utfor-
drer din tro, eller som gjør at du kjenner på tvil?  Har du blitt 
overrasket over hvor forskjellig troen kan være hos kristne?

En tros- og livshistoriegruppe vil gi deg mulighet til å arbeide 
med livet og troen din. Sammen vil vi reflektere over hvilke 
personer og situasjoner som har satt sitt preg på oss og vår tro.

Eksempler på temaer:
Hvordan ble Gud formidlet i din oppvekst? 
Gud i din hverdag og når livet blir vanskelig
Den kristne frihet
Hva er bønn for deg og hvem lærte deg å be?
Dette og mye mer vil vi kunne dele med hverandre i gruppen 
hvor alle naturligvis har taushetsplikt.

Dette kurset ønsker å gi deg økt bevissthet i forhold til hva og 
hvem som har vært med på å forme din tro, slik at din gudsre-
lasjon kan utvikles og fordypes.

Opplegget vi vil følge er temaer hentet fra bøkene Når glass-
flaten brister av Torborg Aalen Leenderts og Nærhet – når 
gudsbilde og selvbilde utfordres, redaktør Sigmund Danielsen.

Samlingene blir avholdt i lokalene til Fermate Normisjon 
Østfold, St. Mariegt. 71, Sarpsborg.
Enkel servering med kaffe og te. Gruppens størrelse: fire-seks 
personer. 
Samlingene går over tre semestre, hver gang kl.19.00 – 21.15: 
Høsten 2022: 3 samlinger
Våren   2023: 4 samlinger
Høsten 2023: 4 samlinger
Hver deltager betaler kr. 500,- pr. semester

Gruppeledere: Tore Schwartz Olsen og Torhild Nordberg

Påmelding og spørsmål rettes til Fermate Østfold:
post@fermate.no, tlf. 408 17 160

Åndelig veiledning – noe for deg!
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Anne-Kirsti Syverstad Ulseth 
(35) fra Halden sluttet 1. ok-
tober i sin stilling som Acta-
medarbeider i 80 prosent 
stilling, for å begynne som 
diakon i Halden. 

Vi i Normisjon region Østfold 
er lei oss for at Anne-Kirsti har 
sagt opp sin stilling, men det 
betyr ikke at hun vinker farvel 
til Normisjon.
- Jeg er både med i styret i Nor-
misjon på Pella bedehus i Tis-
tedal og er leder, sammen med 
mannen min, i ungdomsklub-
ben på bedehuset, sier hun en-
gasjert.

Anne-Kirsti startet som Acta-
medarbeider 1. januar 2019, og 
har derfor vært ansatt snart i 
tre år i stillingen.
- Hvilke oppgaver har du hatt? 
- Det har blitt mye leir, kon-

takt med kor og oppbygging av 
nettside og sosiale medier, som 
noen av de mange oppgavene. 

- Hva har du likt best?
- Det beste har vært å være 
sammen med barn og ungdom, 
å gå sammen med dem der de 
er og vise dem hvem Jesus er og 
hva han har gjort for oss. 
- Jeg trives med variasjon i ar-

beidsoppgavene og tror jeg er 
ganske fleksibel, legger hun til.

- Hva har vært utfordrende?
- Det har vært å engasjere folk 
og få dem til å si ja til ulike opp-
gaver. Korona-året har selvsagt 
også satt sitt preg på arbeidet. 
Da har ofte spørsmålet blitt: 
hva gjør vi da? svarer hun.
Anne-Kirsti og Truls har to 
barn: Lukas (9) og Signe (6). – 
Jeg er glad for at Truls til tider 
har holdt fortet hjemme. I ar-
beidet har jeg vært helt avhen-
gig av ham, roser hun.
Hun gir også uttrykk for tak-
kens ord til sine medarbeidere 
på regionkontoret. 
- Vi har hele tiden hatt et tett 
og godt fellesskap, påpeker den 
avtroppende Acta-medarbei-
deren.

Anne-Kirsti er utdannet lærer 
med fordypning i matte, mu-
sikk, IKT og interkulturelle 
studier. Hun har jobbet både på 
barne- og ungdomsskole. Sene-
re har hun tatt videreutdannel-
se som diakon og vært ansatt 
som menighetspedagog. Hun 
har også hatt en prosjektstilling 
som kursleder for Økonomisk 
Empowerment i Frelsesarmeen 
Halden, hvor hun har hatt øko-

nomikurs for dem som sliter 
med sin private økonomi. Hen-
nes siste stilling før hun startet 
i Acta, var som diakonvikar i 
Skjeberg. 

- Hvilke oppgaver går du nå inn 
i?
- Som diakon i fast stilling for 
hele Halden vil jeg jobbe med 
hele aldersspekteret fra 0-100 
år. Blant annet skal jeg lede 
«Gledessprederen», et kor til-
rettelagt for mennesker med 
bistandsbehov. Sorgarbeid og 
samtaler hører også med, samt 
noe trosopplæring for barn og 
ungdom. Det er to diakoner i 
Halden, den andre stillingen er 
blant annet innrettet på ung-
dom og utenforskap.

Vi vil takke Anne-Kirsti for 
stor og god innsats i Normisjon 
region Østfold. Det har vært 
en glede å ha henne i staben. 
Vi gleder oss på Haldens vegne 
når hun nå begynner i sin nye 
stilling. De får en god, arbeid-
som og trivelig medarbeider! 
Vi ønsker Guds velsignelse over 
liv og tjeneste.
 
Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Jubilanter

08.09: Else Holmen, Borgehaugen/
Ise 90 år
10.09: Magna Skaar, Lande 85 år
10.09: Bjørnar Bodum, Lande 75 år
08.10: Svein Eliassen, Borgen-
haugen 75 år
17.10: Helge Kampenes, Ise 80 år
22.10: Harald Vaaler, Marker 80 år
24.10: Britt Bodahl-Johansen, Fred-
rikstad 75 år 

Døde 
Oddvar Pettersen, Rygge
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.

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 
facebookside. Flere har delt 
den videre. Vi vil oppfor-
dre deg både til å se/lytte til 
andakten og dele den vi-
dere på digitale plattfor-
mer. 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 velkommen til 
felles samling.

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

Det blir servert kveldsmat.

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

Anne-Kirsti starter i ny stilling

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth på sitt Acta-kontor i St. Mariegt. 
71 i Sarpsborg. 

Flott Hauge-musikal
Konsertversjonen av musikalen «Det brenner en ild» - om Hans Nielsen Hauge – ble framført i Rolvsøy kirke 15.- 18. 
september, til stor begeistring for tilhørerne. 
Morten Gjerløw Larsen hadde rollen som Hans Nielsen Hauge. Øvrige solister var Aina B. Gundersen, Knut Sigurd 
Bygland og Ole Jacob Lindberg. Forteller: Terje Brevik. Medvirkende var også orkester og ensemble. Musikalen er skre-
vet av Hans-P. Thøgersen og Svein Gundersen. Regien var ved Ole-H. Gudim Lundberg. Foto: Boe Johannes Herman-
sen

Trenger du et sted å bo?

Leiligheten i 2.etg. på 
Missingmyra bedehus er 
ledig. Den passer for 2-3 
personer. Er du interessert, 
ta kontakt med Jorunn H. 
Hermansen: 976 47 231 
eller jorunn.hermnsen55@
gmail.com

Tore G. Bjørsvik (Foto: 
Normisjon)
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Studiegruppa «Arvingen» har holdt 
det gående i 56 år. Men nå har de lagt 
inn årene. – Alt har sin tid, sier Ingar 
Karlsen, som har vært med siden star-
ten 18. januar 1965.

«Arvingen» har sitt navn etter tidli-
gere kretssekretær i Santalmisjon, Arve 
Steine. Bibelgruppa ble startet av unge 
menn i Fredrikstad: Tormod Ihlebæk, 
Knut Johnsen, Svein Høiden, Ragnar 

Helgesen, Kai Ørebech, Kjell Anders Jo-
hansen og Ingar Karlsen. 
- Gruppa har vært samlet en kveld i må-
neden til bibelsamtale. Gjennom årene 
har vi gjennomgått en rekke av bøkene i 
Bibelen, samtalt og drøftet det som står 
skrevet. Grundighet, ærlighet og åpen-
het er tre stikkord for samtalene, påpe-
ker Ingar, og legger til: - Bibelstudiet og 
fellesskapet har betydd svært mye for 
oss. 

Gjennom årene har noen sluttet og an-
dre kommet til. Kjell Anders Johansen 
og Ingar Karlsen har vært med siden 
starten. 

Området for deltagerne ble utvidet, slik 
at det også har kommet med medlem-
mer fra Sarpsborg. «Arvingen» har hele 
tiden vært knyttet til Santalmisjon/Nor-
misjon og har bidratt med økonomiske 
midler til misjonsarbeidet.

Vi takker guttene, nå de godt voksne 
mennene, for tjenesten! Selv om «Ar-
vingen» er nedlagt, er engasjementet 
fortsatt der! 

Boe Johannes Hermansen

Bibelsamtaler gjennom 56 år

Fra 25-årsjubileet i Arvingen som ble holdt på Hauges Minde i 1990, med 
daværende og tidligere medlemmer. Foran fra venstre: Ragnar Helgesen, 
Knut Johnsen, Ingar Karlsen, Kjell A. Johansen, Svein Høiden. Bak fra venstre: 
Kjell Ø. Arnesen, Leif Solås, Svein Borgås, Øyvind Navestad, Einar Johan 
Bondal, Kjell Ø. Edvardsen, Arne Pedersen, Hans Petter Steine Olsen, Leif 
Høiden, Birger Nilsen og Kai Ørebech. Foto: Boe Johannes Hermansen

Fra et møte i Arvingen i 2012, hjemme hos Jens Henrik Pedersen. Kjell Ø. 
Arnesen (fra venstre), Hans Petter Steine Olsen, Arne Pedersen, Ole-Bjørn 
Kamperhaug, Øivind Navestad, Jens Henrik Pedersen, Kjell Anders Johansen 
og Tore Bjørnstad. Foto: Boe Johannes Hermansen

Kjølstad Misjonsforening, som har hatt 
sine møter i Kjølstad kirke på Torp i 
Borge, har lagt ned sin virksomhet et-
ter 85 års virksomhet.

- Årsaken er rett og slett at medlem-
mene har blitt for gamle, sier Knut Heie, 
som var den siste lederen av foreningen.
Det var et enstemmig styre som tok av-
gjørelsen i et møte 26. august. 

Heie understreker den store betydnin-
gen foreningen har hatt, for mange gjen-
nom lang tid. 

- Vi hadde hyppige misjonsmøter, om-
trent annenhver mandag, med tale, sang 
og bevertning. Mange har uttrykt sin 
glede over å få være med fellesskapet i 
mange år, legger han til.
Misjonsforeningen kan se tilbake på 
mange «kapitler». Opprinnelig ble for-
eningen stiftet som en syforening, som 
skulle hjelpe til med økonomiske og 
praktiske ting i forbindelse med Furuly 
bedehus. Dette huset, som tidligere var 
danselokale, var året før (1935) overtatt 
av en del nyomvendte ungdommer som 
startet Furuly Indremisjons Ungdoms-
forening (IUF). 

Søskenflokken - som var en forening 
innen Furuly IUF - ble stiftet på et møte 
hjemme hos Emilie Hansen. Første for-
mann var Ingrid Hansen Østberg, nest-

formann Helene Olsen Tangen og kas-
serer Hjørdis Hansen Johansen. Det ble 
innskrevet 21 medlemmer første året.

Foreningen har hatt sine faste møter 
annenhver mandag i alle år. Engasje-
mentet for ytremisjon ble også tidlig tatt 
opp som en virkegren, slik at foreningen 
delte sine inntekter på Indremisjon og 
Misjonsselskapet (NMS). 
Etter at Furuly ble solgt, ble virksomhe-
ten flyttet over i Kjølstad kirke og i 1996 
slått sammen med Kjølstad Indremisjon. 
Senere ble den felles indremisjonsfore-
ningen slått sammen med Søskenflok-
ken, som fortsatte som en deleforening 
mellom Normisjon og NMS.

Senere skiftet Søskenflokken navn til 
Kjølstad Misjonsforening. Da Borgar-
hall bedehus og Ebenezer bedehus ble 
nedlagt, kom det også medlemmer der-
fra, som sluttet seg til Kjølstad Misjons-
forening.

Følgende har vært formenn gjennom 
årene: Ingrid Østberg, Ragnhild Johan-
sen, Lillian Kjølberg, Cissi Gudesen, 
Astrid Kilberg, Ragnhild Landmark, 
Louise Eriksen, Olaug Solberg, Ma-
rit Augustin, Greta Olaussen og Signe 
Heie. Senere: Berit Eriksen og til sist 
Knut Heie.

Takk til alle som har gitt av sin tid og 

sine midler til virksomheten i denne 
foreningen. Vi takker Gud for betydnin-
gen av arbeidet, både nært og fjernt.

Boe Johannes Hermansen

Har innstilt sin virksomhet

2006: Noen av medlemmene under 70-årsfesten i Søskenflokken, sammen 
med taleren, foran fra venstre, Karin Børstad, Signe Heie (formann og 
kasserer) og Marit Augustin (kasserer for blomsterkassa). Bak fra venstre: 
Gerhard Heie (styremedlem), Arild Skalle, Aage Johannessen og Otto 
Slettevold (taler). Liv Lund (sekretær) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: 
Boe Johannes Hermansen
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«I dag er siste dagen jeg bruker 
paraply» erklærte en kollega i 
går. Og i dag våknet vi faktisk 
til sol! Det er ganske fantastisk 
etter tre måneder med mer el-
ler mindre regn; tåke, småregn, 
øsregn, tordenbyger. Lykken 
har vært om klærne rekker å 
tørke på snora før regnet star-
ter igjen. Eller man gir opp og 
går for å stryke klærne tørre til 
slutt. Lufta er så fuktig at det 
vokser mugg både på bøker og 
i kjøkkenskuffer ...

Ikke å forundres over at det er 
mange som blir syke. Barne-
avdelingen har vært overfull 
av barn med feber og lunge-
betennelser og diverse. På et 
tidspunkt ryddet vi plass i et 
møterom/ lager, og la ekstra 
madrasser på gulvet der, så alle 
skulle få plass.

Covid-avdelingen har derimot 
hatt færre pasienter de siste 

ukene. Og: vi har fått flere vak-
sinedoser fra Kathmandu, og 
vaksinert folk så langt dosene 
rekker. Nå er jeg også omsider 
fullvaksinert (seks måneder et-
ter første dose – Ikke bekymre 
deg søster, alt er på prøve uan-
sett). Håper vaksineringen kan 
fortsette i godt driv i dette som 
kanskje er et vindu før en ny 
bølge.

Vi er vel flere som lider av en 
viss pandemi- trøtthet og leng-
ter etter at dette skal være over 
på ordentlig. Da er det vaksiner 
som må til.
Villigheten til å ta vaksiner er 
mye større enn tilgangen på 
doser her. Men det går fram-
over. Nå er det nesten 18% som 
er fullvaksinert i landet.
(Til sammenligning er det 80% 
av de over 18 år i Norge som er 
fullvaksinerte. Noen andre som 

blir frustrerte over en slik utro-
lig skeiv-fordeling?)

Et av tegnene på en mer normal 
hverdag er i alle fall at syke-
pleier studentene nettopp har 
kommet tilbake etter fem må-
neder med studier hjemmefra. 
Nå er de i gang med å ta igjen 
praksis, før de kan ta eksamen 
og komme videre. Be gjerne for 
dem og lærerne deres, at de må 

ha en meningsfull praksis som 
kan utruste og dyktiggjøre dem 
som fremtidige sykepleiere.

Det har blitt mer skrivebords-
arbeid for meg enn jeg så for 
meg da jeg kom. For tiden har 
jeg arbeidsplass på sosial-kon-
toret, hvor jeg sitter og jobber 
med et utkast til «kliniske ret-
ningslinjer for sykepleiere på 
føden». Pabita, oversykepleier, 
hadde startet med utkastet og 
ba meg fortsette da jeg kom. 
Tingen er, sykehuset har planer 
om å utvide til å bli et 100-sen-
gers sykehus (i dag er det god-
kjent for 50 senger, selv om det 
alltid er mange flere innlagt). 
Og ett av myndighetenes krav 
til å bli et større sykehus er at 
vi må ha kliniske retningslinjer 

for sykepleiere på plass.
Arbeidet med disse retnings-
linjene er ganske nitidig, men 
det gir meg en mulighet for å 
sette meg inn i hva de nasjo-

nale retningslinjene sier, hva 
WHO anbefaler, hva som står 
i nepalske sykepleier-bøker og 
hva som står i vårt storesøster-
sykehus Tansen sin guideline 
for leger. Om ikke annet er det 
nyttig for min egen del når jeg 
etter hvert skal til med å under-
vise. Men intensjonen er selv-
følgelig at det skal være nyttig 
for sykepleierne i praksis, når 
forskjellige situasjoner oppstår. 
Vi får se hvordan vi kan gjøre 
retningslinjene tilgjengelige så 
de kan bli tatt i bruk etter hvert.

Uansett.
Mens jeg sitter her og job-
ber med dette, får jeg samti-
dig en innføring i livet på so-
sial kontoret. Her kommer de 
som trenger hjelp til å betale 

sykehus-regningen, og de som 
trenger noen å snakke med – 
for eksempel etter selvmords-
forsøk eller de med alvorlige 
alkohol-problemer. Og her om 
dagen, et ungt par som mistet 
barnet sitt etter fødsel. Verden 
raste og hjertet var i tusen knas. 
De trengte et sted å fortvile før 

de etter hvert kunne finne kref-
ter til å reise hjem. Det finnes 
ingen ord som kan holde en slik 
sorg. Men de kunne i alle fall 
finne litt hvile og ro.

En annen dag, en bestefar med 
barnebarnet sitt, ei jente på 
snart tre som hadde vært uhel-
dig med en stor khukuri- kniv 
og måtte amputere en finger. 
Bestefaren bar henne over til 
sosialkontoret en dag og spurte 
bekymret om vi kunne be for 
henne. Han tok av seg hatten og 
bøyde hodet for Den Allmek-
tige, mens barnebarnet hans 
satt på benken med bena rett ut 
og klynket, og min kollega ba 
med stor myndighet om at hun 
skulle bli helt frisk. Neste dag 
var jenta klar for å få ballong og 

leke og tulle, og så var de etter 
hvert klare for å reise hjem. Li-
vet er tett på i store bokstaver, 
både glede, bekymring, og stor 
sorg.

En av de store forskjellene fra å 
jobbe på et offentlig norsk sy-
kehus, til et lite misjonssykehus 

Glimt fra Okhaldhunga 

Covid-test stasjonen ved sykehuset. Hellige menn og vanlige folk i kø, og ansatte i fullt smitteutstyr i sving inne i boksen.

En av vaksinasjonsdagene. Mange som venter og håper på vaksine.
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her, er bønn. Arbeidet bæres og 
rammes inn av bønn. På mor-
genmøte blir dagens arbeid, pa-
sienter, ansatte og hva det måtte 
være, bedt for. Ved dagens slutt 
samles noen av oss igjen på so-
sialkontoret for å be. Og bøn-
nene her minner meg alltid på 
dette –
Stol alltid på ham, dere folk,
øs ut deres hjerte for ham! Gud 
er vår tilflukt. Salme 62: 9

Bønn er en stor og selvfølgelig 
del av rytmen for de troende på 
huset. Alle ber høyt på samme 
tid, slik man gjør i Nepal, øser 

ut av hjertet for Herren. For alt 
arbeidet på sykehuset, for de 
som er spesielt syke den da-
gen, for de som skal jobbe den 
natta, for været, for de som er 
på reise. Og også for dere. «De 
i Norge som har åpnet hjertet 
for dette stedet». Bevisstheten 
om at vi er avhengige av Gud er 
helt selvfølgelig.

Det som er bra med regntida er 
at det er utrolig grønt overalt. 
Risen vokser og gror som bare 
det. Og det fineste er lyden av 
froskene som synger i åkrene 
om natta. De høres så glade og 

bekymringsløse ut.

Ønsker dere alt godt der dere 
er. Takk for de av dere som ber 
for dette stedet og arbeidet her, 
og de av dere som gir. 

Okhaldhunga september 2021
Varm hilsen fra Liv Wendel

På vei til Mali

Da er mange måneder gått, og 
vi er på vei til Mali igjen. Vi sit-
ter på Gardermoen og kikker ut 
på flyet vårt: Ethiopian Airlines 
og spiser en barnemeny.
Vi gleder oss over noen timers 
samtale på Normisjons hoved-
kontor i Staffeldtsgate i etter-
middag om kommunikasjon og 
bildeformidling mellom Mali 
og dere der hjemme.

Vi startet med en fin morgen i 
Randesund med buss nr. 35 til 
Kjevik.

Vi både gleder og gruer oss 
litt denne gangen. Både er det 
lenge siden vi var her, og i til-
legg har mye skjedd i verden på 
de18 månedene. Uro både her 
og der. 

Vi vil takke for mange gode 
møter i sommer med dere - i 
menigheten, på leirer, møter, 
stevner og foreninger. Og i fa-
milien og venneflokken, på 
gata og i skauen.

Fra Finnsnes i nord til Spanger-
eid i sør har vi reist og fortalt 
om Mali og delt Guds Ord. Nå 
er det våre venner i Mali som 
står for tur. Arbeidet er omtrent 
det samme som før - bibelover-
settelse, kvinnearbeid, forkyn-
nelse, lederopplæring, reising, 
oppmuntring, hjelp til dem 
som har lite. Vi tar sannsynlig-
vis også noen turer vestover til 
Senegal. 

Det vil kommer jevnlig brev 
fra oss om ting som skjer. Med 
denne korte oppsummering vil 
vi fortelle at vi er på vei, vi er 
forventningsfulle og gleder oss 
over alle dere som både ber og 
støtter arbeidet og følger med 
oss år etter år.

Hilde og Alf Halvorsen
Mailadresse: 
alf.halvorsen@gmail.com    

Hilde og Alf Halvorsen er nå på vei til Mali. Foto: Boe Johannes Hermansen

Kontonummer Normisjon:  1503 02 13537 
Prosjektnummer:  401003   (Halvorsens arbeid)

Rai-folket som det er mange av i området rundt sykehuset er de vennligste av folk. Flere 
ganger når jeg har vært ute og gått, har jeg blitt invitert inn på en gårdsplass og servert agurk 
eller pærer som er i sesong for tida. Om vi kunne ta imot fremmede på samme vis i Norge, 
tenker jeg av og til.

Ballongterapi

Liv Wendel. Foto: Normisjon
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Sommerleir Sjøglimt
Søndag 15. august var det klart 
for å avslutte leirsommeren for 
1.-5. klassingene med Som-
merleir på Sjøglimt. På sin 
praksisleir som hovedleder, et-

ter å ha deltatt på Hovedleder-
kurs denne våren, ledet Even 
Storeheier 25 glade barn og 
ledergjengen med stødig hånd. 
Noen var på leir alene for 
første gang, andre på sin fjerde 

leir bare denne sommeren! 
Det ble noen fine dager med 
tid til lek, Sjøglimts Sommer-
OL og bibeltimer med Guro 
Thoresen. Hun brukte både 
marshmallows i zip-pose, 
modell-leire og sin unike for-
midlingsevne til å snakke både 
om Jesus, dyr i Bibelen og hun 
lærte bort «Jesus-minuttet», 
som vi kan bruke for å være 
sammen med Gud.

Sommer på Hvaler
Den første helgen i septem-

ber var det tid for Sommer 
på Hvaler. 20 unge voksne 
var samlet til fine dager med 
fellesskap, (forfriskende) 
sommeraktiviteter i vannet og 
spennende bibeltimer med et 
fyrverkeri av en taler: Sylvio 
Carvalho, som også sparket 
i gang hele helgen med quiz 
før kvelden ble avsluttet med 
lovsang. Helgens tema var 
Fellesskap, og vi ble tatt med 
inn i betydningen av både å 
leve med Gud i hverdagen, og 
tråkke litt ut av komfortsonen 

for å inkludere andre. Både 
Anne-Kirsti og Ingrid fikk 
være med som ansatte. Kort og 
godt oppsummert, en fin helg 
på Sauevika! 

Tenleir #Pause
Etter noen avmeldinger pga. 
Forkjølelsessymptomer, sam-
let et knippe tenåringer fra 
Østfold, Madeleine Ravneng 
som hovedleder, et team fra 
Bibelskolen i Grimstad, Acta 
Østfolds ettåringer for 21 -22, 
samt actamedarbeider Ingrid, 
seg til Tenleir #Pause på Sjøg-
limt 17.-19. september. Også 
på denne leiren fikk vi lekt og 
konkurrert. Lørdagens hoved-
aktivitet ble en suksess og et 
vinnerlag på leirens egen Far-
men ble kåret! I bibeltimene 
snakket Steinar A. B. Eriksen 
(Acta Østfolds ettåring) om 
nådegaver og hvordan vi som 
kristne er en viktig brikke i 
fellesskapet. 
 

Actas fine seinsommer- og høst-dager på leir

Et glimt fra 2i1 aktivitetsleir.

Aktivitet på Sommer på Hvaler. Her går det unna! Foto: Endre Melvær Vego

Aktivitet på sommerleir på Sjøglimt.
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Endelig kvinneleir igjen! 

Helga 20.-22 august var ca. 35 
kvinner samlet til leir på Sau-
evika, etter at leiren i fjor ble 
avlyst på grunn av covid 19.

- Vi hadde en flott leir med god 
forkynnelse, nydelig mat og 
fantastisk vær, sier Marit Ro-
stad, en av deltagerne.
Årets bibeltimeholder var Kari 
Hilde Hodne French (mor til 
Joshua) som hadde som tema: 
«Vi kvinner og Gud». - En dyk-
tig og klar forkynnelse, som var 
Jesus-sentrert, oppsummerer 

Marit.
Det var også fint å lytte til Mali-
misjonær Karen Ekern, som 
gav gode og spennende glimt 
fra Mali, hvor hun har vært 
misjonær i mange år. 

Komiteen som la alt så godt 
tilrette besto av Torhild Nord-
berg, Anne-Marit Lerkerød og 
Annvor Glomsrud. Anne Ca. 
Degnes og Haldis Flesjå Olsen 
var tilgjengelige for sjelesorg og 
forbønn, mens Aslaug M. Deg-
nes var musikalsk ansvarlig.

Foto begge bilder: Marit Rostad

Damer på leir

Økonomi
I denne økonomirapporten har vi også 
tatt med tallene fra 2019 i oppstillingen. 
Det begynner å bli en stund siden vi 
opplevde et normalt driftsår, og da får vi 
et bilde også av det.

Som dere ser, har vi litt å strekke oss mot for å komme tilbake til 
2019 tall, men vi er på vei. Naturlig nok er det gaver fra forenin-
ger og kirkeofringer som har blitt påvirket mest de to siste årene. 
Nå som foreningslivet har kommet i gang igjen, vil vi se en øk-
ning i gaver fra disse. Det er vi takknemlig for.

En økning i gaveinntektene er vi avhengig av, for at vi skal oppnå 
et brukbart resultat for dette året. Leirstedene har stor aktivitet 
og cateringvirksomheten på Sjøglimt går for fullt. Men et halvt år 
uten aktivitet preger resultatet hittil i år. Heldigvis får vi også i år 
muligheten til å søke om kompensasjon for tapte inntekter, men 
vi vet ennå ikke hvor mye det blir. Salgsinntektene hittil i år er ca 
en million bedre enn i 2020, men ca 600.000 lavere enn i 2019. 
Dette betyr at vi er avhengig av gode gaveinntekter resten av året. 

Resultatet pr august viser et underskudd på 1,9 mill kroner.

I oppstillingen til venstre vises utviklingen av gaveinntektene for 
hver avdeling. Totalt har vi gaveinntekter på 
kr 1.567.000 mot kr 1.511.000 i 2020 og 1.786.000 i 2019. Det er 
en liten økning i forhold til 2020, men en betydelig reduksjon på 
kr 219.000 sammenlignet med 2019. Det er gaver til Region og 
Sjøglimt som har den største endringen. 

Takk til dere som støtter oss med små og store beløp. Flere av 
foreningene har også opprettholdt foreningsgavene, selv om det 
ikke har vært møtevirksomhet i perioden. Vi håper på en god 
gavehøst, og som tidligere år, er de siste månedene avgjørende for 
et godt resultat. 

Vi er takknemlig for alle dere som støtter oss i vårt arbeid.

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/misjonsforum

MALI i fokus - velkommen til misjonsfest!

Steinar A.B. Eriksen (23) og 
Mulbah Dulleh (21) har en 
spesiell tjeneste blant årets 
elever ved Haugetun folke-
høyskole. De tilhører grup-
pen «TT» - som står for: Til 
tjeneste.

- Vi er et mellompunkt mellom 
ansatte og elever, er i skolens 
miljø, samtaler og har blant 
annet som oppgave å danne 
frivillige bibelgrupper blant 
elevene, forklarer de.

I tillegg er de knyttet til Acta-
Østfold, hvor de får veiledning, 
deltar på Acta-kafeen på regi-
onkontoret tirsdagene og er el-
lers med på Actas leirer. 

Steinar er fra Fredrikstad, har 
en bachelor i musikk og helse 
fra Ansgar, og er knyttet til 
musikklinja på Haugetun.

Mulbah er fra Hadeland, men 
kommer opprinnelig fra Libe-
ria. Han har vært to år i For-

svaret og senere gått to år på 
Bibelskolen i Grimstad. På 
Haugetun går han på linje for 
innovasjon, markedsføring og 
sosiale medier. 
- Haugetun er en veldig god 
skole, med et trygt miljø. Sko-
len kan anbefales for de som 
ønsker et år hjemmefra, avslut-
ter de to elevene.

Foto: Privat

To til tjeneste!

Fra v: Kari Hilde H. French 
og Karen Ekern.
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e-post: 
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

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.

Endelig ble skolen fylt 
med nye ungdommer. 
Mange spente og for-
ventningsfulle elever fra 
hele landet startet opp 
18. august. 

I løpet av de første ukene av 
skoleåret har vi en del «bli-
kjent-dager». Dette for at de 
skal bli kjent med hverandre, 
oss ansatte og hva nærmiljøet 
har å by på. 
Tradisjonen tro startet vi med 
et heftig pappbåt-race. Grup-
per på sju-åtte elever fikk utdelt 
fem papp-plater, tusj og tape. 

Med dette skulle det bygges en 
båt som en fra gruppa skulle 
padle med gjennom ei løype. 
Det ble mange flotte farkoster 
og suveren innsats.

«Bli-kjent-dag» nummer to 
gikk til klatreparken i Halden. 
Her fikk elevene utfordre seg 
selv utfra egne ferdigheter og 
tøffhet. De fleste så ut til å ha 
det fint og mange utfordret seg 
selv og besteg nye høyder.

Vår tredje utflukt gikk til Fred-
rikstad sentrum med forskjel-
lige oppgaver og rebuser som 
skulle løses i grupper. Etter mye 

grubling og stolpejakt endte alle 
opp i nærheten av Gamlebyen, 
der det ventet pølser og saft. 
Dagen ble avsluttet ved kysten, 
på vakre Mærrapanna.w

Den siste «bli-kjent-dagen» 
gikk til fantastiske Hvaler i 
strålende solskinn. Her fikk 
elevene kjennskap til Rednings-
selskapet, livet under vann og 
los-virksomheten, både før og 
nå. Turen startet på Skjærhal-
den og gikk langs kyststien til 
Storesand. Underveis foku-
serte vi også på plastavfall, og 
ikke minst mikroplast. Selv om 
Storesand var tilsynelatende 
plastfri, fant vi mye smått når vi 
satte oss ned.

Lørdag 18. september var det 
duket for Hauges hemmelighet. 
Et spill/rebus som tidligere rek-
tor Per Morten Wiig laget for 
noen år tilbake. Dette passer jo 
ekstra godt i år da Hans Niel-
sen Hauges 250-årsdag marke-
res. Her skulle elevene gjennom 
forskjellige oppgaver og gåter 
hvor målet var å finne ut mer 

om gründeren, lekpredikanten 
og samfunnsbyggeren Hauge.

Det har vært spennende og 
hektiske uker nå i begynnel-
sen, men nå begynner dagene 
å sette seg, og vi kommer inn i 
en mer normal rytme. Vi gleder 
oss til fortsettelsen med denne 
flotte gjengen.

Tekst: Eivind Storeheier og 
Bernt Inge Stensland

Foto: Erik Øysæd

Oppstart med nye elever
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«Dere skal være mine vitner». 
Det er Jesus som sier dette til 
disiplene sine i «avskjedstalen» 
gjengitt i Apostelgjerningene. 
Han kalte dem ikke til domme-
re eller forsvarsadvokater, men 
til vitner.
Uttrykkene som er brukt er 
hentet fra rettsspråket. Et vitne 
blir innkalt til retten for å avgi 
forklaring. Da må vedkom-
mende vitne om det vedkom-
mende har sett og hørt og opp-
levd i forhold til saken.
I retten spørres det bare etter 
fakta, dvs. sannhet. Derfor skil-
les det mellom sanne og falske 
vitner.

For å være profet i Den gamle 
pakt måtte profeten ha sett 
Herren, og mottatt budskapet 
direkte fra Ham. Uten denne 
legitimasjon var han å regne 

som en falsk profet.
Slik var det også med aposte-
len i Den nye pakt. Han måtte 
også ha sett Herren og mottatt 
apostel-oppdraget direkte fra 
Herren Jesus.
Uten denne legitimasjon kunne 
han ikke tale med apostelmyn-
dighet, det vil si: som øyenvit-
ne. Jesus bekrefter apostelmyn-
digheten til sine disipler i Luk. 
10,16: «Den som hører dere, 
hører meg!»

Men hva med oss? Hva er det 
som gir deg og meg frimodig-
het til å stå fram som et Kristus-
vitne?
Vi må ha opplevd det profeten 
Jesaja sier: «Ve meg! Jeg er for-
tapt, for jeg er en mann med 
urene lepper, og jeg bor midt 
iblant et folk med urene lepper. 
Og mine øyne har sett: Kongen, 

Herren, hærskarenes Gud.» 
(Jes. 6,5-6.) Og videre fikk han 
se: «..din misgjerning er tatt 
bort, og din synd er sonet.»
Et sant Kristus-vitne må ha sett 
Kristus som døde stedfortre-
dende for våre synder. Som ved 
sin seier over døden, djevelen 
og synden har gitt oss håpet om 
evige liv i Jesus Kristus.
Det er bare så lenge dette synet 
får skape grunntonen i vårt vit-
nesbyrd, at vi gir et sant Kris-
tus-vitnesbyrd!

Derfor vil alltid vitnetjenestens 
hovedsak være: Forkynnelsen 
av Guds Ord! Å formidle Guds 
tale i Bibelen til dagens men-
nesker, med en myndighet og 
i en åndskraft som blir hørt. I 
et språk som blir forstått, og i 
en kjærlighet og hyrde- omsorg 
som trekker tilhøreren inn i 

møte med Gud!

Kristus-vitne sin hovedsak er 
å holde evangeliet klart fram! 
Lykkes ikke det, mislykkes alt 
i vitnetjenesten. For det er bare 
Evangeliet som er: En Guds 
kraft til frelse! (Rom.1.16)
                                                             
Ingen skjønner evangeliet utfra 
logisk tenkning. Men apostelen 
sier: «Hva øye ikke så, og øre 
ikke hørte og hva ikke oppkom 
i noe menneskes hjerte.» Slik 
er evangeliet: u-sett, u-hørt, u-
tenkelig. Skal vi og dem som 
hører Kristus-vitnesbyrdet gri-
pe det? Da må de få evangeliet 
åpenbart av Herren Jesus.
Han åpner deres forstand, så 
de kan forstå skriftene, står det 
om den oppstandne. Dermed 
er grunn-temaet i det kristne 
vitnesbyrd gitt. Slik apostelen 

Paulus skriver: «Jeg vil ikke vite 
noe iblant dere, uten Jesus Kris-
tus og Ham korsfestet!» 1 Kor 
2,2.
Ja, - det er en menneskerett å få 
høre evangeliet. «Dere er vitner 
om dette!», sier den korsfestede 
og oppstandne Kristus. 
Luk. 24,48                                                            

Et sant Kristus-vitne
Åge Hunnestad, pensjonert kretssekretær og forkynner, bosatt i Råde

Andakt

Hva er det som 
gir deg og meg 
frimodighet til å 
stå fram som et 
Kristus-vitne?

Alv Magnus har skrevet en vik-
tig og engasjerende bok, som 
presenterer en av Norges stør-
ste sønner, Hans Nielsen Hauge 
(1771 – 1824). 

Boken er både lettlest, men 
går samtidig grundig til verks. 
Derfor må forfatteren bruke så 
mange som 360 sider, inkludert 
en fyldig litteraturliste. 
Bokens størrelse har selvsagt 
sammenheng med Hauges 
mange sider, som blant annet 
lekpredikant, forfatter, indus-

trigründer og sam-
funnsbygger. Men 
selv om boka er 
stor, blir den aldri 
kjedelig. Magnus 
har en god penn 
og har evne til å 
gjøre stoffet både 
spennende og in-
teressant. 

Det er ikke før-
ste gang Mag-
nus skriver om 
Hauge. For 25 år 
siden utgav han 
boken «Veiryd-
der med gnagsår». 
Forfatteren har 
magistergrad i re-
l igionssosiologi 
fra Universitetet 
i Oslo der hans 
studier av Hauge-
vekkelsen og dens 
virkninger på det 

norske samfunnet munnet ut i 
en større avhandling. Magnus 
har fortsatt å studere sporene 
etter Hauge og den nye boken 
er derfor en utvidet og redigert 
utgave av den forrige.

Det er sagt og skrevet mye om 
Hauges enorme betydning. 
Historikeren Karsten Alnæs 
karakteriserer bondesønnen 
fra Rolvsøy slik: «Hans Niel-
sen Hauge er en av de mest be-
tydningsfulle personligheter i 

norsk historie». Kirkehistoriker 
Einar Molland sier: «Hauge er 
den enkeltmann som har hatt 
størst innflytelse på vårt kirke-
liv etter reformasjonen». 

Hvordan kunne Hauge få en 
slik betydning? Magnus viser 
til åndsopplevelsen som Hauge 
fikk bak plogen ute på åkeren 
5. april 1796 - da han var 25 
år gammel. Dette ble det store 
vendepunktet i Hauges liv. For-
kynnervirksomheten begynte 
i hans hjem og nærmiljø, men 
allerede høsten 1796 dro han til 
Oslo med manuskripter til to 
bøker han hadde forfattet. 
I årene 1797–1804 reiste han 
rundt i hele Norge. Han sam-
talte med mennesker han traff 
og forkynte Guds ord. Samti-
dig utfoldet han en rik forfat-
tervirksomhet. Hauge er en av 
de mestproduserende forfattere 
Norge har fostret. Han skrev 33 
bøker og skrifter som kom i et 
opplag på over 200 tusen, i en 
tid da Norge hadde en befolk-
ning på 880 tusen mennesker.  I 
tillegg skrev Hauge et stort an-
tall brev og utviklet et distribu-
sjonsnett for spredning av lit-
teratur som var uten sidestykke 
på hans tid.

Hauges forkynnelse tok sikte 
på menneskers omvendelse og 
helliggjørelse. Læreskriftene 
er polemiske mot prestenes 

forkynnelse. Han aksentuerte 
Guds lovs betydning for kris-
tenlivet og kravet om lydighet 
mot Guds bud langt sterkere 
enn den lutherske ortodoksi 
hadde gjort. Hauge forkynte 
med kraft at tro uten  gjernin-
ger er død. Den etiske kjernen 
i hans tenkning utkrystalliserer 
seg i brorskapstanken, tjeneste-
oppdraget, forvalteransvaret og 
likeverdstanken. Han tok den 
åndelige og den praktiske siden 
ved menneskets virkelighet på 
alvor ved alltid å kombinere 
ånd og hånd.

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 man-
ge i Norge begynte å tenke og 
handle selvstendig. 
Magnus får fram ulike sider 
ved Hauges kraftfulle forkyn-
nelse og virksomhet. Han tar 
også frem noe av det Hauge 
ikke lykkes med, noe som er en 
styrke for boken.

Boken starter med kart over 
vandringsårene 1979-1804 og 
steder Hauge besøkte. 
Ekstra interessant er det siste 
hovedkapittelet om haugiansk 
påvirkning i den nye verden. 
Magnus har evnet å trekke lin-

jene framover og utover, noe 
som er viktig. Og samtidig sier 
Magnus at det er flere spørsmål 
han ikke har gitt svar på, blant 
annet dette: «Hvordan kan det 
ha seg at den som brenner mest 
for evangeliet og bringe det ut 
til andre, møter slik opposisjon 
og regelrett forfølgelse fra kir-
kens prester og biskoper? Selv 
en så flittig og lojal kirkegjenger 
som Hauge fikk kjenne denne 
uviljen og ja, hatet, på kroppen. 
Hvorfor så de ham ikke som en 
alliert støttespiller? Jeg har be-
rørt problemstillingen tidligere 
i boka, men temaet trenger en 
nøyere behandling», sier Mag-
nus.

Mange har allerede gitt boka 
sin beste anbefaling. Det vil jeg 
også gjøre. En detalj, som like-
vel er viktig for flere: det er be-
friende å lese en bok som ikke 
skjemmes av trykkfeil. 
Kort sagt: Boka vil bli stående 
som et standardverk om Hauge. 
Boken gir nyttig kunnskap og 
den inspirerer - og ikke minst: 
den utfordrer! 

Boe Johannes Hermansen

Alv Magnus: Hans Nielsen 
Hauge – mannen som foran-
dret Norge
Proklamedia 2020
360 sider innbundet 

Mannen som forandret Norge
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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

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

Espen Ottosen. Foto: KPK

Vegard Tennebø. Foto: Normisjon


