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Bjørnstad bedehus i Tune er det forsamlingshuset i 
Normisjon i Østfold som har størst arbeid. De når 
mange i de fleste aldersgrupper. Les mer på side 2-3

NÅR MANGE

Allerede den natten Jesus ble født, kunne verden se det som skulle bli de tre vanligste 
måtene å feire jul på.
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Bjørnar Thorbjørnsen er forsamlingsarbeider på Bjørnstad bedehus.

Kristian Lunde, bosatt i Rygge, er 
ansatt som ny medarbeider i Acta. Les 
intervjuet med ham på side 4. (Foto: 
Boe Johannes Hermansen)
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To i staben på internasjonal avdeling  
forteller om inntrykkene de sitter igjen 
med etter nylig felttur til Senegal i Vest-
Afrika. 
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Naturbruk (landbruk/hest/friluftsliv), 

Bygg (bygg-/ anleggsteknikk), 

TIF (kjøretøy), 

Studiespesialisering. 

Alle veier kan føre til  
studiekom

petanse.  

VANSKELIG Å VELGE VGS?

BLI MED PÅ TOMB CAMP! FÅ EN SMAK AV  
INTERNATLIVET OG EN SPENNENDE SKOLEDAG!

KANSKJE TOMB
ER NOE FOR DIN 10. KLASSING!

TORSDAG 20. TIL LØRDAG 22. JANUAR 2022
Følg Normisjon  
på Facebook
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J E G  DY P E T S E R
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Lokale lunsjforedrag
I Vestfold og Buskerud Normisjon (Ve/Bu) 
har staben begynt å tenke nytt om senior-
arbeidet. Hver tirsdag inviterer de nå til 
lunsjforedrag med ulike temaer.
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Uten tvil er Bjørnstad det be-
dehuset som har størst virk-
somhet i Østfold. Det startet 
med en vekkelse i bygda un-
der spanskesyken i 1918-19 
og bedehuset sto ferdig 1. 
januar 1924. Tilbygg med 
toaletter kom i 1965. Etter 
økt virksomhet på 70-tallet, 
ble bedehuset bygd ut og på 
nytt innviet i 1981. Senere har 
det blitt foretatt ytterligere 
moderniseringer av det store 
bedehuset, som eies av en 
stiftelse bestående av de for-
eninger som driver arbeid på 
stedet, det vil si Normisjon og 
Norsk Luthersk Misjonssam-
band (NLM).

Forsamlingsarbeider i full 
stilling
- Hva er det som foregår av virk-
somhet på Bjørnstad i dag? Vi 
har spurt forsamlingsarbeider 

Bjørnar Thorbjørnsen, som er 
ansatt i 100 prosent stilling, 
med hovedvekt på barne- og 
ungdomsarbeidet. 
- Bjørnstad forsamling er inn-
meldt i både Normisjon og 
NLM og har ca. 150 medlem-
mer i alle aldersgrupper. I le-
derskapet sitter nå: Ingunn Pi-
naas (leder), Øyvind Svensen, 
Sturla Korsæth, Anita Andreas-
sen Lande og Marianne Borgås 
Glomvik. 
Vi starter med arbeidet for 
de yngste: Søndagsskolen har 
samling annenhver søndag kl. 
11.00 i partallsuker. Det er for-
delt på tre grupper: Under sko-
lealder, 1.-4. klasse og 5. klasse 
og oppover. Søndagsskolen 
bruker opplegget Awana, som 
er et helhetlig tilbud fra to til 18 
år for å disippelgjøre barna og 
de unge.
- I dag har vi seks voksenledere 

og noen hjelpeledere i søndags-
skolen, men vi har ønske om å 
rekruttere flere søndagsskolele-
dere, forteller Bjørnar.

Flere sangkor
Bjørnstad barnegospel er for 
barn fra fem til ni år. – Ko-
ret runder 45 år neste år og 
har øvelser hver onsdag fra kl. 
17.30. De samler nå 10-15 barn. 
Kari Anne Pinås er leder og har 
noen hjelpeledere med seg. Ko-
ret har også et band med tre 

«kællær», sier Bjørnar.
Bjørnstad Soul Children har 
holdt på i seks år. De øver an-
nenhver onsdag og er for barn 
fra femte til 10. klasse, nå i et 
antall på 10-15. Hovedleder er 
Hilde Nesengen. 
Barneklubben Amigos samles 
annenhver fredag kl. 18.00 og 
er for barn fra fjerde til sjuende 
klasse. Det er 15-20 personer 
som kommer og hovedleder er 
Ole Kristian Svartedal.
Skolekafé samler 30 barn fra 
tredje til sjuende klasse rett et-
ter skoletid hver tirsdag. – Sko-
lekafé har vi også hatt tidligere, 
men startet opp igjen i år etter 
sommerferien. Programmet 
består av servering av toast, an-
dakt, leksehjelp og noen felles 
aktiviteter. Vi har en gjeng med 
voksne ledere som rullerer med 
fire hver gang, i tillegg til meg 

som er hovedleder, sier Bjørnar.

Band for ungdom
Han forteller også om et band 
for ungdommer - foreløpig 
uten navn - som så langt har 
holdt på ett års tid. Bandet be-
står av to gitarister, en på piano, 
en på trommer, en bassist og 

sangere. Vi øver hver mandag 
fra 14.30-16.00 og har nå hatt 
vår første opptreden. Det er 
stas, smiler han. 
Fredag i oddetall samles KRIK, 
først i Kalneshallen og deretter 
på Bjørnstad bedehus. Denne 
aktiviteten er for ungdoms-
skole-alder og oppover. Det 
er ca. 20 som treffes og det er 
ungdommene som selv dri-
ver KRIK, med Mathilda Juni 
Arntzen som leder for styret. 
Etter en tid med digitale små-
grupper under pandemien, er 
nå P3 – pizza, prat og påfyll 
– startet opp igjen annenhver 
søndag kl. 19.30. – Vi ønsker 
at dette skal være et nært felles-
skap og foreløpig er vi ca. 10 fra 
ungdomsskolealder og oppo-
ver, opplyser Bjørnar.

Starter opp ungdomsmøter
- Etter nyttår ønsker vi å starte 
opp med ungdomsmøter an-
nenhver fredag, for 13-åringer 
og oppover. Det er fortsatt litt 
på tegnebrettet, sier han.
Han legger til at de unge vil 
få medansvar for både plan-
legging og gjennomføring av 
samlingene, både med innhold 
og praktiske oppgaver. På den 
måten kan de vokse inn i opp-
gavene.
Søndag i partallsuker arrange-
res det søndagstreff på Bjørn-
stad klokken 11.00. – Vi er som 
regel 60-70 frammøtte. Det er 
en egen komité som har ansvar 
for møtene, og vi henter som 
regel talere fra NLM og Normi-
sjon. Vi har lovsang og det hen-
der det er nattverd.

I bevegelse
Etter søndagstreffet, det vil si 
annenhver uke, er det familie-
KRIK fra kl. 14.30. - Samlingen 
er enten ute i skog og mark el-
ler i en hall. Leder er Katrine 
Bjordal.
Søndager, i oddetallsuker, er 
det undervisningskvelder for 
voksne kl. 19.30. – Her ønsker 
vi å samle voksne i alle aldre 
og tar opp ulike temaer. Det er 
normalt 30-40 som kommer, 
forteller forsamlingsarbeide-
ren.
Hver mandag kl. 19.00 er det 
RIK-bibellesning, som Øyvind 
Svensen har ansvar for. RIK 
står for regelmessig, i fellesskap 
og kontinuerlig.
Tirsdager fra kl. 18.30-21.00 
øver koret Jaffa, et voksenkor, 
som Bjørnstad har sammen 
med Hannestad og Greåker 
Normisjon.

Bjørnstad forsamling når vidt ut

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

Bjørnstad bedehus ligger i Bjørnstadveien 77 på Grålum, like ved et stort, nytt boligfelt. 
Søndag 19. desember kl. 17.00 inviteres alle til å synge jula inn. Foto: Boe Johannes 
Hermansen

Bjørnstad barnegospel feirer neste år sitt 45 års jubileum. 
Foto: Bjørnstad forsamling

Bjørnar Thorbjørnsen har mange oppgaver, både som taler, 
sanger og organisator. Foto: Boe Johannes Hermansen
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Bjørnstad forsamling når vidt ut

Vi har snart lagt bak oss enda et 
år og 2021 er historie. Året ble 
ikke helt slik vi trodde i 2020, 
men nå er vi på god vei tilbake 
til normale tider. Det er godt å 
se at foreningslivet er tilbake og 
vi kan samles som før koronaen 
slo til. Samtidig blir jeg slått av 
urettferdigheten i verden, når 
jeg konstaterer at vaksinasjons-
prosenten i Nepal ligger på 
22%. Vi har MER å gå på i 
fordelingen mellom rike og 
fattige land! 

Vi gleder oss over å ha ansatt en 
ny medarbeider i Acta, Kristian 

Nysæter Lunde, som dere finner 
intervju med inne i bladet. Det 
betyr mye for Acta-arbeidet 
framover. Det er også gledelig at 
regionstyret ønsker å satse på 
enda en ansatt. Vi har allerede 
en avtale med en person til stil-
lingen som kan finansieres med 
deler av midlene fra salget av 
Lahellemoen misjonshus. Vårt 
mål er å gi enda MER misjon til 
mennesker i Østfold, og vi 
utfordrer foreninger og enkelt-
personer til å bli med på finan-
sieringen av denne stillingen. 

MER 2022 er planlagt og invita-
sjonen går ut til alle frivillige 
medarbeidere i Østfold. Meld 
deg på til konferansen, og vi i 
regionen støtter deg gjerne med 
konferanseavgiften. «MER-
konferansen skal være gøy, 
retningsgivende, inspirerende 
og samlende for alle ansatte og 
frivillige i Acta og Normisjon!» 
står det i invitasjonen. MER av 
Gud og hans nåde, MER inspi-
rasjon, MER kunnskap og tilhø-
righet.  Og hvem vil ikke ha 
MER? Meld deg på, det blir 
garantert en stor opplevelse.

Vi nærmer oss et nytt år, og jeg 
husker tilbake til en nyttårsleir 
for 50 år siden. Vi hadde knelt 
ned ved stolene våre og var i 

stillhet og bønn mens vi 
ventet på tolvslaget. «Ja, Jesus 
jeg vil være din» husker jeg at 
jeg sa. Og siden har jeg blitt 
bevart i troen på Jesus. Leir er 
en viktig og stor oppgave for 
Acta, og mange flere enn meg 
kan fortelle om gode opple-
velser og et møte med Jesus. 

Vi ber om at vi får oppleve 
MER av dette i 2022 - og takk 
for at dere er med oss i dette 
arbeidet.

MER I 2022?

Det er godt å se 
at forenings-
livet er tilbake 

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

30. – 31. oktober ble det arrangert seminar/bibelhelg på Bjørn-
stad bedehus, med Vegard Tennebø og Espen Ottosen som talere. 
Tema var: «For en tid som denne» (Ester 4,14) – kristen i en tid 
som krever. Arr. var NLM, Normisjon, DELK - i samarbeid med 
Bjørnstad Forsamling og Greåker Frikirke. Les mer på regionens 
nettsted og fb-side.
Bildet viser Ottosen (fra venstre), Tennebø og Frode Granerud, 
som ledet panelsamtalen som avsluttet helgen. 
Foto: Boe Johannes Hermansen

Innholdsrik bibelhelg 

Daniel og Hedda har stor glede over å være med i Amigos. 
Foto: Bjørnstad forsamling

Bjørnstad bedehus har mange rom. Dette er fra rommet for 
de minste, Eplegården, som nå er kostet på ca. kr. 100 tusen 
kroner. Foto: Boe Johannes Hermansen

Et glimt fra skolekaféen som samler barn hver tirsdag 
ettermiddag. Foto: Bjørnstad forsamling

Trofasthet
Bjørnstad har også en trofast 
forening med damer, kalt Lille 
hjelper. De samles en tirsdag i 
måneden og samler inn midler 
til drift av huset. Leder er Marit 
Titterud.
Bjørnar forteller også om Bjørn-
stad FK, som spiller fotball hver 
tirsdag kveld i Kurlandhallen. 

Her møter fem-10 kvinner og 
menn, under ledelse av Jan Ivar 
Vik.
- Hvordan tenker dere framover? 
- Det vi tenker mest på nå er å 
bygge et godt ungdomsarbeid. 
Dette er en viktig aldersgrup-
pe som vi en periode ikke har 
vært så gode på å nå. Jeg tror 
et godt ungdomsmiljø vil gjøre 

noe med hele forsamlingen, sier 
han, og legger til: 
- Nå har jeg nevnt mange akti-
viteter, men det viktigste for oss 
er ikke først og fremst å ha mye 
aktivitet, men at mennesker skal 

bli kjent med Jesus Kristus.

Tekst: Boe Johannes 
Hermansen
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Han beskriver seg som ty-
delig, med mye konsentrert 
energi, og et stort hjerte for 
andre mennesker: for å lære 
og lede dem.

Den påtroppende Acta-med-
arbeideren Kristian Nysæter 
Lunde er bare 29 år, men føler 
seg absolutt klar til å begynne i 
sin nye stilling. 
- Jeg har et brennende ønske 
om at barn og ungdom skal 
kjenne Jesus, og få en personlig 
relasjon til Ham og Bibelen. 

Pedagogikk
- Jeg har lang erfaring med å 
jobbe med barn og unge i ulike 
stillinger, forteller han, som har 
en bachelor i pedagogikk og 
har jobbet til sammen sju år i 
barnehage og det siste året som 
personlig assistent. 
Kristian er fra Ski kommune, 
hvor han bodde til han var 
14-15 år, til familien flyttet til 
Mortensrud i Oslo. Familien 
var med i Den frie evangeliske 
forsamling i Møllergata i Oslo, 
før hele familien rundt tusen-
årsskiftet gikk over til pinseme-
nigheten Filadelfia, Oslo. Her 
har Kristian vært søndagssko-
le- og konfirmantleder, barne- 
og ungdomsleder og med an-
svar i konfirmantarbeidet. 
Senere var han en periode med 
i Jesus Church i Oslo, før han 
og kona flyttet til Jeløy. I fjor 
kjøpte de hus i Kirkegrenda i 
Rygge med stor have.

Et mirakel-barn
- Kona mi, Deborah Selbekk, 
traff jeg på Kristelig Gymna-
sium, hvor jeg både gikk ung-
domsskole og gymnas. Vi giftet 
oss i 2016 og har fått en sønn, 
Max Emanuel (ett år). Det er 

et mirakel. Vi strevde i flere år 
med å få barn, men likevel har 
Gud gitt oss en gutt, sier han 
glad.
Kona er journalist i avisen Da-
gen, hvor Kristians svigerfar, 
Vebjørn Selbekk, er ansvarlig 
redaktør. 
Siden Deborah og Kristian 
kom til Jeløy i 2018, har de 
vært medlemmer av Filadelfia, 
Moss. 
- Jeg er med i konfirmantar-
beidet og kona mi og jeg er 
ledere for en husgruppe for 
unge-voksne. Vi er et stort ung-
domsmiljø i menigheten og har 
en egen ungdomspastor, legger 
han til.

Pinsevenn i Normisjon
- Hvordan tenker du at du som 
pinsevenn kan være ansatt i en 
organisasjon med luthersk ba-
sis?
- Jeg tror ikke det er så mye som 
skiller oss. Jeg tenker at det be-
grenser seg til dåpssynet. Hvis 
det skulle dukke opp situasjo-
ner hvor dåp er tema, så kom-
mer jeg til å kontakte min nær-
meste leder for veiledning, eller 
eventuelt oppfordre en av mine 
kolleger til å ta føringen i akku-
rat de samtalene. Men jeg tror 
ikke at mitt dåpssyn kommer til 
å være et problem i utførelsen 
av jobben min. Forøvrig er jeg 
ikke for at et menneske skal dø-
pes to ganger, svarer han.
- Hva med synet på de etiske 
brennbare spørsmål som disku-
teres i dag?
- Jeg har et tydelig klassisk syn 
på samliv, ekteskap og abort, og 
er hjertens enig i det som Nor-
misjons verdidokument frem-
holder som sant og rett. 
- De bibelske bud og formanin-
ger gjelder like fullt i dag, selv 

om de er upopu-
lære, tilføyer han.

Langsiktig per-
spektiv
29-åringen sier 
han har et lang-
siktig perspektiv 
når han nå har fått 
ansettelse i Normi-
sjon. 
- Jeg gleder meg til 
å starte, så fort jeg 
kan, etter at de har 
fått en etterfølger 
for meg i stillingen 
som personlig as-
sistent.
For tiden stude-
rer han økonomi og 
administrasjon på 
deltid ved Handelshøyskolen 
BI I Oslo.   - Jeg er nå halvveis 
i årsstudiet, noe jeg ønsker å 
fullføre ved siden av jobben.
- Hvilke andre interesser har du?
- Mitt viktigste arbeid er å være 
en god ektemann og småbarns-
far, noe jeg vil prioritere høyt.
- Men jeg er også glad i å jakte 
på elg og er med på et jaktlag 
i bestefars skog mellom Rena 
og Trysil. Dessuten er jeg en 
ivrig Vålerenga-supporter, og 
er også glad i engelsk og tysk 
fotball. Jeg har reist på flere 
kamper både til England og 
Tyskland, sier han med et smil.

Egen barne-tv
Kristian er også glad i å lage 
video-film. - I fjor var jeg an-
svarlig for å lage egen barne-tv 
på facebook for min tidligere 
arbeidsgiver. Da sto jeg ansvar-
lig for hele prosessen fra idé 
og planlegging, til filming og 
redigering. Serien hadde godt 
over 1000 visninger hver dag 
i flere uker, forteller han, som 

har mye erfaring med prosjekt-
ledelse og prosjektgjennomfø-
ring.
Han legger til: - Jeg brenner for 
å hjelpe barna i deres utvikling 
og er svært opptatt av å styrke 
barnas selv- og mestringsfø-
lelse.
Kristian forteller at han ønsker 
å komme på jobb hver eneste 
dag med store mengder moti-
vasjon, lærlingsvilje og humør.
 
Løsningsorientert
- Jeg trives med å ta initiativ, 
er løsningsorientert og struk-
turert og har både evne og er-
faring med å samarbeide med 
ulike typer mennesker.
Den blide og hardtarbeidende 
Kristian forteller at han ikke 
drikker kaffe, om noen skulle 
ønske å servere ham det. 

Tekst: Boe Johannes Herman-
sen

Jubilanter

28.09: Arne Pedersen, Fredrikstad 
80 år
01.10: Johan Bjerke, Spydeberg 70 
år
18.10: Karin Imeland, Fredrikstad 
85 år
30.11: Knut Fjeld, Borgenhaugen 
75 år
06.11: Per Ole Wiersholm, Råde 60 
år
25.11: Tore E. Nilsen, Skjeberg 75 år
29.11: Inger Johanne Johansen, 
Rolvsøy 90 år
29.11: Anne-Karin Strømberg, 
Rolvsøy 85 år
02.12: Anne Lise Dahle, Onsøy 70 
år
05.12: Øystein Jaavall, Marker 60 år
11.12: Astrid Møller, Fredrikstad 75 
år
12.12: Inger Andreassen, Lande 80 
år
13.12: Lisbeth Bjerke, Halden 70 år
19.12: Anne Britt Nicolaysen, Fred-
rikstad 70 år

Døde 
Einar Lilleaasen, Rakkestad
Tore Næss, Gressvik
Arne Østang, Fredrikstad
Marie Grimsøen Vaaler, Marker

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.

Økonomi
Hvem er våre givere og hvor-
dan fordeler det seg? Det er 
interessant å sammenligne 
tallene fra år til år.

Privatpersoner
De største og mest trofaste 

bidragsyterne er ikke overras-
kende privatpersoner. Som det 
kommer fram av diagrammet 
nedenfor, bidrar de med 58% 
av gavene hittil i 2021. Nå har 
heller ikke 2021 vært et nor-
malt år, men historisk så bidrar 
privatpersoner med rundt 
50% av gaveinntektene. 350 
forskjellige personer har gitt 
en gave i løpet av 2021 og 106 
av disse er registrert som faste 
givere. Vi vil gjerne utfordre 
flere til å bli faste givere! Det 
gir forutsigbarhet.

Normisjonsforeninger
Vi har merket at foreningene 
våre har hatt minimal virk-
somhet i 2020 og 2021. Det 
har gitt utslag i gaveinntektene. 

Men vi er takknemlige for alle 
som har gitt sitt faste bidrag, 
til tross for nedstenging og 
liten møtevirksomhet. Noen 
foreninger har også hatt mulig-
het til å gi noen større bidrag 
enn vanlig. Vi er glade for at 
virksomheten nå er i gang 
igjen, og vi registrerer gaver fra 
flere foreninger. 

Sauevikaringer
Sauevikaringene er trofaste 
og nødvendige støttespillere 
for Sauevika leirsted. Ringene 
har faste møter i hjemmene, 
der deles Guds ord og det tas 
opp gave til Sauevika. Gavene 
varierer noe fra år til år, men 
det har ofte sammenheng med 
konkrete behov på leirstedet. I 

2021 har det gått ut flere kon-
krete forespørsler og Sauevika-
ringene har bidratt med kr 128 
000 hittil i år. 

Som vi har nevnt tidligere, er 
de siste tre månedene avgjø-
rende for årets resultat. En stor 
del av gaveinntektene kommer 
på slutten av året. Vi håper 
derfor at dette også er tilfellet 
i år. I forrige økonomirapport 
kunne vi rapportere om et 
underskudd pr august på kr 
1,9 millioner. September var en 
positiv måned og det har vært 
god aktivitet også i oktober. 

Det blir spennende å følge med 
på resultatet resten av året, og 
takk til alle støttespillere!

Den nye Acta-arbeideren

Kristian Lunde sammen med sin kone 
Deborah. Foto: Rachel Vdovytsia
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Vi er to representanter fra internasjonal avdeling som 
har det til felles at vi har måttet lære å kjenne Normi-
sjons internasjonale arbeid via digitale kanaler. Tore 
Bjørsvik som er internasjonal leder, og jeg som er lan-
dansvarlig for Senegal, Mali og Bangladesh. Vi startet 
begge i Normisjon i koronaåret 2020,  og endelig er 
døren åpen for reise igjen. 

Nå sitter vi her på Dakars flyplass og mimrer om 
hvilke inntrykk som har festet seg etter en drøy uke 
på feltbesøk i Senegal. 

Ulike briller
Tore og jeg ankom Senegal med nokså ulike briller. Tore 
har erfaring fra Peru og jeg fra Elfenbenskysten. Jeg 
snakker fransk, Tore smiler og nikker. 

Dakar
Før reisen fikk vi et skriv med tips og informasjon. Der 
stod det at, når vi er i Dakar, er vi halvveis på reisen. Så 
sant det var! Dakar er en storby med store kontraster 
og herfra tar det i hvert fall ti timer til utsendingenes 
hjem, helt øst i Senegal. 

Dakar oppleves også som halvveis på den kultu-
relle opplevelsen. Vel fremme var det lite som er likt 
livet i Oslo. Den røde jorden satte sitt preg på alt, 
selv nå i slutten av regntiden med mye grønt.

Blid gjeng
Det var en engasjert og blid gjeng som møtte oss. Ende-
lig fikk vi bli bedre kjent, i 3D-format. Vi har hatt mis-
jonærkonferanse sammen og diskutert veien videre. 
Diakonale prosjekter, bemanningssituasjonen og behov 
for lokale partnere har vært viktige temaer. Det har vært 
spennende dager. 

Herlig barnelatter
Vi besøkte barnehjemmet som Normisjon har støttet 
over flere år. Her møtte vi Marie og hennes omsorg for 
hele 13 barn, barn nummer 14 er på vei.

For en herlig barnelatter som runget den kvelden, 

og for et stort varmt hjerte som ivaretar disse barna 
når ingen andre gjør det.

Bibelstudier
Etter enda en god kjøretur ble vi godt mottatt av bibel-
studiegruppen. Vi fikk god mat servert på et stort fat og 
vi fikk hver vår skje. Det var bare å hugge inn. 

Gruppelederen kan spørsmålene mer eller 
mindre utenat, og selv om ingen av oss to forstår 
malinké så skjønte vi at det var mange som ville 
være med og diskutere bibelteksten. Flere fortalte 
også at de hadde delt forrige ukes tekst med venner 
Det var oppmuntrende å høre for oss alle.

Arbeidet
Arbeidet i Senegal er i etableringsfase. Derfor har 
teamet på felt brukt mye tid den siste tiden på å jobbe 
med strategi og målsetting for veien videre. 

Normisjon begynte arbeid i Senegal våren 2014, i 
et av de fattigste områdene i landet. Her er det også 
få andre hjelpeorganisasjoner. 

I dette landet jobber vi også blant samme folke-
gruppe som vi møter i Mali, nemlig malinkéene. 

Marie (i midten) har stor omsorg for alle barna på barnehjemmet i Senegal. Normisjon har støttet barnehjemmet i flere år.

Endelig tid for å reise til felt

– Jubileumstider inviterer oss til å tenke til-
bake. Det gjør vi med takknemlighet. Guds 
menighet har vokst i omfang i Mali i løpet av 
disse 40 årene, både i Normisjons og andre 
misjoners arbeid, skriver Alf og Hilde Halvor-
sen etter en drøy måned tilbake i Normi-
sjons samarbeidsland i Vest-Afrika. 

Ekteparet reiste ut igjen til Mali i Septem-
ber, etter et litt over et år hjemme i Norge på 
grunn av koronapandemien. De har vært 
tilknyttet arbeidet nesten helt siden start i 
1971.

To perioder med mamma- og pappapermi-
sjon ble starten på misjonsengasjementet 
for legene Amanda og Lars Even Øvregaard. 
Både i 2009 og 2012 arbeidet de ved 
misjonssykehusene i Nepal. Nå er de igjen 
på plass i dette landet. 

Ekteparet skal arbeide ved sykehuset i 
Tansen i to år. Amanda er fra Sverige og Lars 
Even fra Norge. De er utsendinger fra Pingst-
kyrkan i Uddevalla i Sverige og Normisjon i 
Norge. 

Da koronapandemien for fullt fikk fotfeste i 
mars 2020, valgte myndighetene i Bangla-
desh å stenge alle de offentlige skolene i 
landet. De strenge tiltakene holdt skolene 
stengt i hele18 måneder. 

Nå i senhøstes meldes det om at skolene 
er åpne igjen. I følge en lokal undersøkelse-
manglet over 50 prosent av barne og unge i 
Bangladesh internett-tilgang eller skjermun-
dervising under pandemien.

Bangladesh er et av Normisjons samar-
beidsland hvor 17 barneskoler mottar støtte. 

Familien på fem forteller at de har 
fått et stort hjerte for Okhaldhunga.

Skolene åpnet igjen Første måned i Mali

Inntrykk fra vår første tur til 
Senegal i Vest-Afrika.

Nye utsendinger i Nepal

Mirjam Artmark Aanensen
Silje Svanholm Skogesal
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AT

Normisjons arbeid i Nepal
Prosjektnummer: 306000

Utdanning i Bangladesh
Prosjektnummer: 302006

Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000

Tekst
Foto

FO
TO

: 

Nytt fra

UTLAND



6     UTLAND  |  N R .  5  -  2021 Nytt fra6     UTLAND  |  N R  4 – 2021

Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr 1503.02.13537 og merke gaven med riktig prosjektnummer.

Bønneemner

Nytt fra

– Det er første gang i historien 
at vi er så mange organisasjoner 
samlet for å snakke om de 
unådde, innleder konfransier, 
Erik Jensen, på unåddkonferan-
sen fredag 22.oktober. 

I år samlet konferansen hele 
31 organisasjoner og kirker fra 
både Norge og utlandet.

Samles om de unådde
Konferansen har fått navnet 
M28, etter misjonsbefalingen i 
Matteus 28. Det er tredje gangen 
konferansen arrangeres og blant 
deltakerne var representanter fra 
hele misjons-Norge.

En av hovedtalerne var Rita 
El-Mounayer fra den kristne 
TV-kanalen SAT-7, som krin-
gaster i Midtøsten og Nord-
Afrika. Normisjon er en av part-
nerne som har støttet kanalen i 
mange år.

– Teamet som arbeider med 
meg er folk som meg; fra Midt-
østen. Det er kristne som vil 
fortelle om Jesus på skjermen, 
men som ikke kan reise tilbake 

til sine hjemland på grunn av 
det, sa El-Mounayer på scenen 
på åpningskvelden.

Flere av seerne deres har ofte 
ikke en egen kirke å gå til og 
flere hører om Jesus for aller før-
ste gang, fortalte hun.

Som sirup på vaffel
– I følge en amerikansk under-
søkelse kjenner kun 50 prosent 
av kristne i USA til misjonsbe-
falingen, forteller Duane Frasier, 
som arbeider i Joshuaproject, et 
forskningsinitiativ som samler 
data om folkegrupper med få 
kristne. 

Han trekker frem et bilde av 
en vaffel hvor det flyter over av 
sirup på den ene siden av vaf-
felen.

– I det store bildet ser vi at vi 
sender misjonærer der kirker 
allerede eksisterer. Ressursene 
våre flyter over på ett sted. Få av 
ressursene og pengene våre går 
faktisk til å nå de unådde folke-
gruppene i verden.

7400 unådde folkgrupper
Ifølge data fra Joshuaproject er 
det hele 7400 unådde folkegrup-
per i verden i dag. Det betyr at 
det er over 7000 folkegrupper 
hvor to prosent eller mindre 
identifiserer seg som kristne. 

– Jo mer vi forstår og lærer, jo 
mer flere folkegrupper finner vi, 
forteller Frasier. 

Gi en gave til Normisjons internasjonale arbeid
Prosjektnummer: 300000

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 og 
alle våre utsendinger i dette 
området.
 Be for Agenda 1-arbeidet og 
alle menneskene som samles der 
til tross for at flere har en usikker 
reisevei.

Nepal
Be for Normisjons utsendinger 
og for hverdagen deres.
 Be for United Missions to 
Nepal sine to sykehus i landet.
 Be for 

Midtøsten/Nord-Afrika
Be for alle barna og familiene 
som ser på TV-kanalen SAT-7 sine 
programmer.
 Be for kristne i Midtøsten som 
opplever et ytre press og ikke 
kan være åpen om sin tro.
 Be om at kristne i denne 
regionen skal kjenne at de ikke er 
alene. 

Aserbajdsjan
Be for alle barna vi er i kontakt 
med gjennom HRC-senteret og 
barnehjemmet i Merdekan.
 Be for kristne i regionen som 
ikke kan være like åpen om sin 
tro som andre steder.

Thailand
Be for kirken i Thailand og at flere 
skal få møte Jesus.

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.
 Be for arbeidet og veien videre 
fra et arbeid i etableringsfase.

Kambodsja
Be for alle ungdommene som 
bor på internat gjennom 
prosjektet Historymakers.

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

Bhutan
Be for organisasjonen DPAB som 
bruker stemmen sin for å kjempe 
for rettighetene til mennesker 

med funksjonsnedsettelser i 
Bhutan. 

REGIONER: 

Agder
 Takk for alle Acta- lag , forenin-
ger og Norkirker i Agder.                                     
 Be for høsten med oppstart av 
aktiviteter og møter.                                    
 
Hordaland
Be for det nye misjonssenteret 
som offisielt åpner i januar.
 Be for menigheter, foreninger, 
kor og lag i regionen.
 Be for stab og frivillige i 
regionen. 

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
Takk for at vi igjen kan samles til 
fellesskap om Guds Ord. 
 Takk for gode samvær under 
Sommer i Nord - 21 og takk for at 
«Gud er vår tilflukt og vår styrke, 
en hjelp i nød og alltid nær». 
(Salme 46,2)
 Be for vår Acta-leder, misjons-
styret og Holmenstyret. 
 Be for den økonomiske 
situasjonen pga nedstenging i 
forbindelse med koronapande-
mien, og dermed tapte inntekter 
bla. på Holmen leirsted.
 
Nordland
Be for møteserie i Meløy.
 Be for det nye regionstyret og 
komiteen for SiN.
 Be for kristen videregående 
skole på Nesna. 
 
Rogaland 
Be for adventsleirer.
 Be og takk for julemessene.
 Be for festene i januar.

Sogn og Fjordane
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.
 Be for stab og frivillge i en 
region i omstillingsfase.  
 
Trøndelag
Be for høsten for 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. 

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 til å dele Jesus 
med nye. 
 
Øst
Be for leirene denne høsten og 
de nye leirsjefene våre.
 Be for alle lokallag og forenin-
ger som starter opp igjen nå.
 Be for sjelesørgerne i Fermate.

Østfold
Be om at mennesker finner 
tilbake til sine fellesskap etter 
koronagjenåpningen.
 Be for nyansettelsene i 
regionen.
 Be for arbeidet i Fredrikstad-
området.

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 de som har kunne 
møttes i igjen denne høsten.
 Be for hver enkelt medlem i 
våre forsamlinger; om at de skal 
vite at Jesus er nær og at de aldri 
er helt alene.
 Be om at flere menigheter skal 
få vokse frem i Normisjonssam-
menheng.

SENTRALT:
Takk og be for ledelsen og alle 
ansatte på felleskontoret. 
 Be for strategiprosessen og alt 
den prosessen innebærer. 
 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.
 Be for økonomien i Acta.  

Flere fra arrangementskomiteen foran en plakat som 
oppnevner navnet på de 7400 unådde folkegrupper i verden.

De unådde
Normisjon

Glenn Tønnessen

M28-konferansen 
samlet historisk 
mange for å snakke 
om unådde folke-
grupper.

Tekst
Foto
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En tirsdag i måneden inviterer Vestfold og Bus-
kerud (Ve/Bu) Normisjon til lunsj, foredrag, kaffe 
og kaker på leirstedet i Sandefjord.

– Lavterskelarrangement
– Vi forsøker å unngå indrekirkelige, kristne eller 
teologiske temaer. I stedet ønsker vi mer allmenne 
tema som kan engasjere folk utenfor de tradisjo-
nelle kristne miljøene. Tanken vår er at dette kan-
skje kan være et lavterskelarrangement der det er 
fint å invitere med naboer og venner. Samtidig er 
det også mange gamle travere i de kristne miljøene 
som også er interessert i mer enn teologiske tema, 
sier Ruben Heitmann. 

Heitmann forteller at det er mellom 50 og 110 
som pleier å komme på foredragene.

– Flere av dem er godt kjent med Strand og 
Normisjon, men vi ser stadig nye ansikter på 
samlingene. Noen har aldri vært på Strand før, 
mens andre forteller at de har vært der for 
mange år siden.

Foredragsholderne er kjente, profilerte personer, 
og noen av dem engasjeres gjennom et eventbyrå.

– Vi tilbyr alle honorar, og i utgangspunktet 
betaler vi etter deres satser. Men det hender noen 
reduserer honoraret eller lar være å ta betalt fordi 
vi er en frivillig organisasjon, forteller Heitmann.

Flere foredrag utsatt
Det første lunsjforedraget gikk av stabelen i sep-
tember i fjor med tidligere domprost i Oslo, Olav 
Dag Hauge, som gjest. Senere samme høst kom 
tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Men 
på grunn av koronaen ble det en pause fram til 
juni år da redaktør og kommunikasjonsrådgiver 
Are Tågvold Flaten holdt foredrag om det ameri-
kanske valget og Joe Bidens første 100 dager som 
president.

Ruben Heitmann forteller at noen av foredra-
gene som ble avlyst i fjor, tas opp igjen i høst og 
vinter. Det ble gjort to forsøk med foredrag av 
afrikakjenneren og journalisten Einar Lunde. 
Koronaen satte en stopper for disse, men 7. 
desember kommer han til Strand, og hans tema 
er «Spioner på safari». 

Det er påmelding og forhåndsbetaling til arran-
gementene via regionens nettside. Etter lunsjfore-
dragene serveres kaffe og kaker.

Populært tilbud
Mellom 50 til 110 mennesker samles til lunsjforedrag en gang i måneden på Strand leirsted i 
Sandefjord.

Normisjon
Arne Sæteren

– Dagens seniorer ønsker noe 
annet enn treff med dikt og 
snitter. Derfor prøver vi å 
tenke nytt med våre lunsjfore-
drag, sier Ruben Heitmann.

Et lavterskel tilbud 
der det er fint å 

invitere med naboer

13-16.januar arrangeres MER-konferansen 2022 for alle frivil-
lige og ansatte i Acta og Normisjon. Helgen er fylt med over 
30 ulike seminarer knyttet til temaene misjon, barn og unge 
og fellesskap. 

En av seminarholderne er Vegard Tennebø, som er en del 
av ledergruppa i Normisjon. Han skal snakke om menighets- 
og fellesskapsplanting.

– Vi trenger å starte og plante nye fellesskap i Normisjon 
fremover. Men hvordan gjør vi dette og hva er prosessen i 
menighetsplanting? Spørsmål som disse, og flere, skal vi se på 
sammen, forteller Vegard Tennebø. 

Over 36 seminarer

MER-konferansen 
arrangeres i januar 2022.
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Halloween er en relativt ny og 
lite hyggelig tradisjon i Norge. 
Med konseptet HalloVenn 
har dagen imidlertid fått et 
hyggelig alternativ. Søndag 31. 
oktober var Acta Østfold en av 
20 organisasjoner, menigheter 
og bedrifter som stilte med en 
stand i Sarpsborg sentrum til 
HalloVenn feiring, hvor barn 
gjorde en morsom aktivitet 
og fikk en godterienhet som 
«betalt for strevet». På Acta 
sin stand bestod aktiviteten i 
tautrekning, og oppgaven for 
grupper av barn, var å trekke 
en bil. I alt 540 barn deltok på 
aktiviteten og vi delte ut seks 
kilo godteri. I tillegg fikk barna 
på Acta-standen et gratislodd 
hvor de får muligheten til 
å vinne et gavekort som gir 
en gratis leir for to personer. 
Dette har blitt en hyggelig 
familietradisjon i Sarpsborg og 
vi i Acta Østfold håper det kan 
bli en tradisjon for oss, hvor vi 
får vist fram vår organisasjon 
på en fin måte.

Helga 1.-3. oktober fylte vi Haugetun med sang, 
dans, Jesus-fokus og masse god stemning. I 
alt fem kor var representert – Fredrikstad SC, 
Bjørnstad SC, Hobøl SC, Exodus og Borge 
SC. Arrangører var Acta Østfold, SC korene 
i Østfold og Soul Children linja på Haugetun 
Folkehøyskole. Som ekstra ressurser hadde vi 
med Julianne Holmedal Stikbakke som er ansatt 
i Soul Children sentralt, og også en leder og to 
deltakere fra Oslo Soul-Teens. Koristene var 
i studio på Haugetun og sang inn en medley 
som snart kommer ut i form av en gathering-

video. Det ble videre øvd på dans til den samme 
videoen. Helga ble avsluttet med Soul Church 
og festsalen på Haugetun ble fylt helt opp. Her 
fikk vi masse sang av de for anledningen sam-
menslåtte korene, andakt av Tuva Abrahamsen 
(leder i Oslo Soul-teens) og til slutt delte vi 
nattverd. Vi ønsker å takke Haugetun med Berit 
Grønli i spissen for godt vertskap. Stor takk gir 
vi også til hovedleder for helga, Anne-Kirsti 
Ulseth. Dette var dessverre hennes siste arbeids-
oppgave som Acta-ansatt.  

Soul Children Gathering

HalloVenn i 
Sarpsborg
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Lørdag 18. september ble 
Hans Nielsen Hauges plass i 
Fredrikstad sentrum offisielt 
åpnet av ordfører Jon-Ivar 
Nygård. 

Det var konst. etatssjef for 
kultur, Tora Camilla Klevås, 
som ønsket velkommen til 
markeringen. 

Ordføreren understreket i 
sin tale Hans Nielsen Hau-
ges betydning, ikke bare for 
Fredrikstad-distriktet, men for 
hele landet. – Hans virksomhet 
er større enn det mange kjen-
ner til. Ikke bare som forkyn-
ner av det kristne budskapet, 
men som samfunnsreforma-

tor og demokratibygger, sa 
Nygård, og mente det var helt 
på sin plass at Hauge fikk en 
egen plass oppkalt etter seg i 
Fredrikstad.

Nygård berømmet Kristelig 
Folkeparti som hadde tatt opp 
denne saken i en interpella-
sjon. – Det har blitt vurdert 
ulike steder i byen for plas-
sering av en Hauge-plass, men 
vi tror at resultatet er godt for 
alle, sa ordføreren, før han 
avduket plaketten på veggen.
Svein Høiden, lederen i Hauge 
2021, la også vekt på Hauges 
store betydning i kirke og sam-
funn. – Takk til Fredrikstad 
kommune som i 250-årsjubi-

leet for Hauges fødsel har fått 
realisert denne plassen med 
Hauges navn. Neste skritt er 
ønsket om en byste av Hauge 
her på plassen, sa Høiden.

Sangere fra Haugemusikalen 
«Det brenner en ild» framførte 
flere avdelinger under tilstel-
ningen. Et stort antall personer 
fulgte åpningen. 

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

En rettelse og noe mer

I siste nummer av Normisjonsnytt (nr. 4/21) var det en artikkel om Kjølstad Misjonsforening. Det var en 
feil: det sto at Furuly bedehus ble solgt. Rett er at Furuly ble overdratt til Vestre 
Østfold IM-krets. 
Det kan tilføyes i historikken at det var Lillian og Einar Kjølberg som tok seg av ungdommen og startet 
Indremisjonsforeningen på Furuly, og at Åge Johannessen og Harry Kongsberg var drivkreftene i å få samlet 
inn midler til underetasjen i Kjølstad kirke, slik at den kunne innredes til møtelokale. 

Boe Johannes Hermansen

Jon-Ivar Nygård, ordfører (fra venstre), Svein Høiden, leder 
i Hauge 2021, og Kolbjørn Westberg, lokalpolitiker KrF, ved 
åpningen av Hauges plass.

Hauges plass åpnet

Kantaten «De avmektiges 
styrke» ble urfremført 15. ok-
tober av Fredrikstad Gospelkor 
under sin dirigent Martin 
Alfsen. Begivenheten fant sted 
i Haugetun folkehøyskoles 
store sal.

Kantaten - som er et bestil-
lingsverk fra Hauge 2021 
- bygger på Hans Nielsen 
Hauges skrift: «De Eenfoldiges 
Lære og Afmegtiges styrke» 
Boken, med undertittelen 
«betragtet over Lexien paa 
Michels-Dag, er skrevet av lek-
predikanten. Det var Hauges 
fjerde bokutgivelse, utgitt et 

halvt år etter at han 27. desem-
ber 1797 for første gang var 
blitt fengslet for sine brudd på 
konventikkelplakaten. 
Evangelieteksten som det for-
kynnes over i dette skriftet, er 
hentet fra Matteus 18: «Sanne-
lig, sannelig jeg sier dere, uten 
at dere vender om og blir som 
barn, kommer dere ikke inn i 
himmelriket». – Boken er kraf-
tig kost, med dom og kritikk av 
blant annet samtidens preste-
skap. Men også dyp glede og 
frelsesvisshet, sa Martin Alfsen 
som hadde komponert både 
sangtekstene og musikken.
Kantaten var delt i 11 nummer, 

med et preludium som innled-
ning. På avslutningsnummeret 
«Å Jesus du er min» deltok 
hele salen.

Solister under urfremføringen 
var: Cathrine Iren Iversen, 
Linda Skauen, Mette Elisabeth 
Gansmoe og Anne Berit Mbe-
dule. Som musikere deltok: 
Magnus Ravneng (piano), Lars 
Martin Foss (bass), Bjørnar 
Pettersen (trommer), Madelei-
ne Ossum (fiolin). Leif Bråten 
var ansvarlig for lyd og lys.

Godt over 100 tilhørere takket 
for en flott kantate, som det 

er håp om kan fremføres flere 
ganger! Mer på regionens nett-
sted og fb-side.

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Flott kantate om Hauge 

Et glimt fra urfremførelsen av kantaten «De avmektiges 
styrke».

Et veldig interessant Hauge-symposium ble arrangert i Sam-
funnssalen, Oslo 4. november.
Som et eksempel pekte professor Ola H. Grytten på Hauges 
allsidighet. Han var både en vandrer, lekpredikant, folkeopplyser, 
handelsmann, eiendomsmagnat, bonde, skipsreder, skipsmekler, 
verftseier, industrigründer, investor, bankier, reformator, forfat-
ter, redaktør, forlegger og folkebevegelsesleder. Grytten stilte 
spørsmål om Hauge er Norgeshistoriens mest undervurderte 
person. 
Det var ellers en rekke bidragsytere under symposiet: Kjell 
Magne Bondevik, Svein Høiden, Linda Haukland, Ingvild Fol-
kestad Breistein, Alv Magnus, Trygve Riiser Gundersen og Dana 
Wanouhou. Morten Gjerløw Larsen og Dagfinn Klausen sto for 
de kulturelle innslagene. Programmet ble bundet sammen av 
Harald Stanghelle. Mer fra arrangementet på regionens nettsted 
og fb-side.

Omlag 80 personer deltok på et flott møte på 
Hauges Minde 3. november. Dette føyer seg inn 
i rekken av svært mange arrangementer i anled-
ning 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauges 
fødsel. Svein Granerud holdt et interessant 
foredrag og Gunnar Prestegård ble intervjuet. 
Det musikalske bidraget sto Bjørnar Spydevold 
og Ivar S. Haugen for. 

Svein Høiden og Hans-Petter Thøgersen fikk 
velfortjent takk fra Normisjons ledelse for sin 
store innsats. Flere bilder på regionens nettsted 
og fb-side.

Hauge-symposium Haugemøte på Hauges Minde

Gunnar Prestegård blir intervjuet av Svein 
Høiden. Foto: Boe Johannes Hermansen

Et glimt fra en av panelsamtalene, Linda Haukland (fra 
venstre), Ingvild Folkestad Breistein, Kjell Magne Bondevik 
og Harald Stanghelle. Foto: Boe Johannes Hermansen

Svein Granerud overrekker blomst til Svein 
Høiden. Foto: Boe Johannes Hermansen
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Mottoet vårt «ett år for livet» 
rommer så mye. Vi ønsker å gi 
elevene våre nye utfordringer, 
tanker og opplevelser. Noe i 
sekken de kan bære med seg 
resten av livet. 

Når du skal utfordre deg selv, 
er du nødt til å ta et lite steg 
ut av komfort-sonen og inn i 
det ukjente. Du må kunne tøye 
litt på egne grenser: å våge og 
kjenne at du takler, mestrer 
og kan. Dette kan for eksem-
pel være å stå på scenen og 
synge på våre kulturkvelder, gå 
Besseggen eller være med på 
Survivor.
Survivor, som i år ble gjen-
nomført i oktober, er nok den 
ultimate testen på om du klarer 
å overleve en kombinasjon av 

fysiske utfordringer, lite mat, 
søvn og det psykiske stresset 
det er å ikke vite hva du skal og 
hvor lenge du skal holde ut. 
Elevene må legge fra seg mo-
bilen, ta på sekken og gå inn i 
det ukjente. Dette er en frivillig 
konkurranse, hvor du når som 
helst kan trekke deg, og av de 
18 som var med i år, var det 
seks personer som til slutt kom 
løpende tilbake til skolen.

Besseggen
Mestringsfølelse var det også 
for de elevene som var med på 
vår frivillige tur til Jotunhei-
men. 
Dette var noen fullspekkede 
dager med aktiviteter som 
Go-kart, Besseggen, Prestefoss 
traverset, grottevandring og 

Rafting.
Den kanskje største utfordrin-
gen for de fleste var den ca åtte 
timer lange turen over Besseg-
gen. Dette var en tur vi skulle 
klare sammen, og det var helt 
fantastisk godt å se hvordan 
elevene samarbeidet og hjalp 
hverandre til å gjennomføre 
turen.

Pizza i det fri
«Livet er best ute», og heldig-
vis trenger man ikke å reise 
langt for de gode øyeblikkene i 
Østfold. Det er kort vei til vak-
ker natur, og selv om høsten er 
her, har det vært viktig for oss 
å skape mange gode øyeblikk 
ute. Et eksempel på dette var 
da to lærere og en bærbar 
pizzaovn kunne tilby elevene 
varm mat på svaberget.

En innsats for andre
Rett før høstferien var det 
også duket for sponsorløp på 
Haugetun. Dette er et løp der 
elevene løper for å samle inn 
penger til våre bistandspro-
sjekter i den Dominikanske 
republikk, Brasil og Romania. 
Det var veldig god stemning 
rundt vannet og mange som 
var villig til å gi alt for å få flest 
mulig runder og penger inn til 
dem som virkelig trenger det.

Vi gleder oss til å fortsette og 
skape små og store øyeblikk 
sammen med elevene våre, og 
ikke minst til å dele noe av det 
vi har gjort så langt med fami-
lie og venner til elevene som 
snart skal få komme på besøk.

Maren Burchardt Pallotta

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

Haugetunmøte
søndag 27. mars. Noter dagen, 
mer info kommer!

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.

Haugetun – ett år for livet
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Allerede den natten Jesus ble 
født, kunne verden se det 
som skulle bli de tre vanligste 
måtene å feire jul på.
 
I Roma satt keiser Augustus.
 
For ham dreide alt seg om 
hvordan han skulle skaffe 
penger til all sin luksus. Derfor 
hadde han satt i gang et mann-
tall. Han ville registrere hvor 
mange han kunne vri penger 
ut av.
 
I Betlehem by gikk samtidig en 
stresset pensjonatvert 
omkring.
 
Det krydde av folk på grunn av 
folketellingen. Og der kom, 
hjelpe ham, enda noen: Et ungt 
par, hun var høygravid. Nei, nå 
var det nok. Naturligvis kunne 
han ha ryddet kvistværelset. 
Men det hadde han ikke tid til. 
De fikk hjelpe seg sjøl.

Ute på beitemarkene utenfor 
Betlehem var den tredje 
gruppen mennesker. De var 
gjetere og jordnære 
mennesker. Men denne natten 
så og hørte de lyset fra Gud. 
Da brøt de opp for å finne 
verdens frelser.
 
Når jeg ser dem, ser jeg plut-
selig at det er dumt å feire jul 
som Augustus, med Jesus 
tusen mil unna sitt liv, mens 
bare penger og ting interes-
serer meg.
 
Like dumt er det å feire jul som 
pensjonatverten. Mange med 
ham ser den hellige familien 
komme mot seg i julen. De 
legger vekt på tradisjon og 
høytid, og godt og rett er det. 
Men når det med Jesus 
kommer for nær, rygger de inn 
i sitt hjertes pensjonatdør og 
rister på hodet. Det er så 
travelt her. Dessverre, det er 

nok ikke plass til Kristus her 
inne. Ikke ennå.
 
Det eneste rette er å feire jul 
som hyrdene gjorde.
 
Gled deg over at du kan gjøre 
det.
 
Også du kan finne inn til 
Verdens Frelser i bønn og 
tilbedelse. Også du kan gå ut 
fra stallen og prise Gud for at 
du har funnet Ham som har 
gjort Gud synlig på jord.

Salme 53,3
Fra himmelen skuer Gud ned 
på menneskene. Han vil se om 
det finnes noen forstandige, 
noen som søker Gud.

(Fra andaktsboka: Ta i mot. 
Lunde forlag. 1999. 

Johannessen døde i oktober 
2019)

Tre slags julefeiring
Geir Harald Johannessen, tidligere sokneprest og forfatter 

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?

Her settes inn en annonse 
Hanne Liv fikser

Vi blir daglig påvirket og utfordret av den sekulære kulturen vi 
lever i. Fremover vil vi erfare at færre vil dele våre kristne, 
etiske standpunkt. Hva gjør vi med det?

Jeg tror det er klokt å skille mellom hvordan vi snakker 
eksternt og internt. Eksternt må vi velge våre kamper og bruke 
et språk som vanlige folk forstår. Internt er det viktig å våge å 
snakke om brennbare tema så vi vet hvor vi står og hvordan vi 
praktiserer vår tro i dag. 

Nicky Gumble, pastor i menigheten Holy Trinity Brompton, 
(HTB), gir et godt eksempel på hvordan navigere klokt i vår 
tid. Med utgangspunkt i 1. Tim 3 som omhandler kristent 
lederskap, sier han fritt oversatt følgende: 

«I vår kirke gjør vi en distinksjon mellom de i lederposisjo-
ner og de som er på vei inn i menigheten. Vi ønsker alle vel-
kommen, uavhengig av livsstil. Kirken er ikke et museum som 
viser frem perfekte mennesker. Den er et sykehus i tradisjonell 
forstand – et gjestfritt sted der du kan komme til hektene 
igjen. Der sårede, nedbrutte og skadde mennesker finner hel-
bredelse. Det er et fellesskap av og for syndere.

På den annen side setter vi ikke folk i lederposisjoner om 
deres livsstil står i kontrast til NT. Lederskap er ikke bare noe 
som skal fungere, men innebærer ansvar for å leve som et 
eksempel for andre. Ledere er modeller for resten av menighe-
ten. Selvsagt er ingen perfekte – og du trenger heller ikke være 
perfekt for å være et eksempel. Men vi forsøker å forsikre oss 
om at livsstil og karakter for lederne våre er i tråd med NT.» 

Her møter vi et klokt eksempel på hvordan anvende kristen 
etikk i dag. Det er et eksempel til etterfølgelse.

Eksternt og internt 

Kjetil Vestel Haga 
generalsekretær i Normisjon

Innspill

«Så kjekt å se deg» stod det 
på et skilt utenfor en butikk 
jeg gikk forbi. Jeg tenkte: 
«dette var da en veldig hyg-
gelig måte å møte sine kun-
der på!» Jeg ønsker at det er 
dette vi møter våre kunder 
med når de kommer til våre 
butikker. Det er viktig at 
kundene føler seg velkom-
men og at dette er en møte-
plass!  Dette er noe av det 
viktigste vi holder på med. 
Forstå meg rett, å samle inn 
penger til viktig arbeid både 
nasjonalt og internasjonalt, 
er også viktig. Og at vi er en 

av hovedaktørene i det 
grønne skiftet, er også viktig. 
Men det å møte mennesker 
der de er, med et smil, ett hei 
og kanskje også huske nav-
net til noen faste kunder, er 
en veldig viktig oppgave i 
våre butikker. Det er ikke 
alle som har store nettverk 
og mange å være sammen 
med. Kanskje kan et besøk i 
en av våre butikker og en 
liten samtale med oss, være 
lyspunktet for dagen. Derfor 
ønsker jeg at alle våre med-
arbeidere skal være bevisst 
på hvordan vi møter men-

nesker. På et av mine butikk-
besøk, satte jeg meg ned i 
kaffe kroken og snakket med 
noen av kundene som også 
satt der. Jeg snakket med ei 
dame om «løst og fast», ulike 
hverdagslige temaer. Når 
hun reiser seg, så hun på 
meg og sa: «Takk for at du 
tok deg tid til å snakke med 
meg».  For meg ble dette en 
påminnelse om at det ikke 
skal så mye til! 

Gjenbrukskroken

(13.) 14. – 16. JANUAR 
I  STAVANGER

acta

normisjon

 barn  
og unge i

PÅMELDINGEN ER ÅPEN!
www.merkonferansen.no

Hilsen Anita Næss 
Thorängen
daglig leder
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Julehilsen
Vi ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid 
og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen Regionstyret, styret for Acta, 
regionens ansatte og leirstedene.



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
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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: 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: Trond Pladsen, 
tlf. 404 08 976, e-post: 
trondpladsen(at)hotmail.com

NYTT FRA NORMISJON - 
ØSTFOLD
Organ for Normisjon region 
Østfold og Haugetun 
folkehøyskole
Ansv. redaktør: Sverre Fjeldberg
Redaktør: Boe Johannes 
Hermansen 

Nasjonalt og utenriks fellesstoff er 
levert av Normisjons 
medieavdeling i Oslo. 

Bladet utkommer med 5 nummer 
og sendes gratis til Normisjons 
medlemmer, menighetskontorer, 
media og andre som er interessert 
i å motta bladet. 

Ettertrykk tillatt med 
kildeangivelse. 
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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
 

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.

Regionårsmøte 
lørdag 02. april i Rakkestad. 
Nærmere info kommer. 
Noter dagen nå!

Frivillige forkynnere
Samling for frivillige forkynnere 
onsdag 02. mars på dagtid. Besøk 
av gen. sekr. Kjetil Vestel Haga. Mer 
info senere. 

Familiefestival
søndag 08. mai. 
Program kommer!

Pappa-leir 

på Sauevika 
22.- 24. april.

- Mange foreninger har tidli-
gere hatt store basarer med god 
inntekt til Normisjon. Et av de 
spørsmålene som Misjonsfo-
rum arbeider med, er hvordan 
vi kan finne alternativer til 
de gamle basarene som har 
falt vekk, sier Frode Bilsbak i 
Misjonsforum. 

Han forteller at ett av tiltakene 
er salgskortene som er hentet 
fra hjemmesidene til Normi-
sjon. Under linken til sam-
arbeidslandene er det lagt ut 
mange prosjekter som Normi-
sjon drifter i flere verdensdeler. 
Gjennom disse linkene vil vi 
forsøke å formidle ny kunn-
skap om arbeidet ute, og sam-

tidig selge kortene for å støtte 
prosjekter i Mali, Senegal, 
Nepal og Aserbajdsjan. 
-Temaene på kortene om-
handler menighetsbygging, 
sykehusarbeid, støtte til barne-
hjem og hjelp til kvinner som 
opplever vold. 

Frode opplyser at innbetaling 
skjer med Vipps eller bankgiro 
og gavene går gjennom regio-
nen og videre til prosjektene. 
Grunnen til at regionen sin 
konto blir brukt, er å tall-
feste hva som kommer inn og 
dermed få tilbakemelding om 
hvordan dette fungerer.

Hvert kort selges for kr.100, 
med et påtrykt prosjektnum-
mer som må skrives inn ved 
betaling, Kortet selges først på 
misjonsfesten 13. november og 
senere fra regionkontoret og 
lokale foreninger.

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen, 

Misjonskort gir inntekter

Frode Bilsbak promoterer kort til salg for ulike 
misjonsprosjekter. 


